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popol
prireja občinska konferenca 
SZDL seminar za predsednike 
krajevnih organizacij SZDL in 
koordinacijskih odborov za voli
tve o pripravah in nalogah v 
zvezi z letošnjimi volitvami.

ČRNOMELJ -  Odborniki 
črnomaljske občinske skupščine 
bodo na današnji seji spregovo
rili o osnutku družbenega dogo
vora o splošni in skupni porabi 
ter o osnutku proračuna občine 
za letos.

KOČEVJE -  Danes bo uskla
jevalni odbor razpravljal o orga
nizacijskih pripravah za javno
razpravo o programih in financi
ranju samoupravnih interesnih 
skupnosti.

M ETLIKA — Danes bodo  
predsedniki izvršnih odborov 
osnovnih sindikalnih organizacij 
iz Beti, Novoteksa in Kometa 
razpravljali o ustanovitvi sindika
ta tekstilnih delavcev, ki bi delo
val v okviru občinskega sindikal
nega sveta.

BREŽICE -  Po sklepu UO 
sklada za negospodarske investi
cije je predsednik skupščine 
Vinko Jurkas v ponedeljek pod
pisal pogodbo z Zavodom za 
vodno gospodarstvo SRS o izde
lavi glavnega projekta za vodovo
dno omrežje na severnem obm o
čju občine.

KRŠKO -  V soboto ob 17. 
uri bo v domu Svobode pel Slo
venski oktet za kolektiv ŽITA in 
delegacije drugih delovnih kolek
tivov občine. S prireditvijo bodo 
počastili slovenski kulturni praz
nik.

BREŽICE -  ju tr i  se bodo 
predstavniki skupščine, sindi-. 

kata in delovnih organizacij z 
vodstvom podjetja SAP Ljublja
na dogovorili za uvedbo novih 
delavskih prog.

D B H
IVO MESTO

JE VAŠA BANKA

V torek je prispela na obisk v Novo mesto delegacija Združene 
nacionalne partije Zambije. Po pogovorih s predstavniki občine si 
je ogledala tovarno Krka ter se zanimala za družbeno ekonomsko 
ureditev pri nas, zlasti pa za samoupravljanje, vse z namenom: 
izpopolniti družbeni sistem v mladi državi Zambiji.

Zmagovalec turnirja prijateljstva, ki je bil do 2. februarja v Koče
vju, je Popovič (Novi Sad). Turnirja so se udeležili najboljši pionir- 
ji-šahisti iz Hrvatske, Bosne in Hercegovine, Srbije in Slovenije. Na 
sliki: Popovič prevzema pokal. Več na športni strani.

(Foto: Brus)

Ob kritiki nakazati tudi možne rešitve
Franc Šali in Ludvik Golob govorila dolenjskim komunistom na seminarju na Otočcu

Na sobotnem seminaiju za člane novih občinskih komitejev in 
novoizvoljene sekretaije osnovnih organizacij ZK z območja med
občinskega sveta ZK za Dolenjsko na Otočcu je član sekretariata 
CK ZKS Franci Šali med razlaganjem resolucije za bližnji slovenski 
partijski kongres spet poudaril, da statistov v Zvezi komunistov ne 
potrebujemo: „Ne smemo dovoliti, da bi tu izgorevali v bitki, tam 
pa bi neprizadeto stali prekrižanih rok.“

MITJA RIBIČIČ -  
POKROVITELJ

Znan je že program osrednje pro
slave ob 30-letnici ustanovitve slo
venske organizacije RK v Gradcu v 
Beli krajini. Proslavo pripravlja repu
bliški odbor v sodelovanju z občin
skima odboroma iz črnomaljske in 
metliške občine, pokroviteljstvo nad 
njo pa je prevzel predsednik republi
ške konference SZDL Mitja Ribičič. 
Proslava se bo pričela 15. junija s 
tekmovanjem mladih članov Rdeče
ga križa iz vse Slovenije, 16. junija 
pa bo v prenovljeni dvorani osrednja 
proslava, ki se je bodo udeležili čla
ni prvega odbora RK.

Menil je> da je neobhodno v pro
grame osnovnih organizacij v organi
zacijah združenega dela in krajevnih 
skupnostih zapisati, da je boj za 
razvoj proizvajalnih sil in novih od
nosov in premagovanje sedanjega 
stanja v krajevnih skupnostih glavna 
naloga komunistov, nič manj po-

ampak mora ponuditi tudi rešitev, 
to pa bo zmogla le z znanjem,“ je 
naglasil Šali. Dodal je, da je v obč 
inah nujno takoj ustanoviti aktive 
delavcev -  komunistov.

Medobčinski sekretar Ludvik 
Golob je govoril o izvajanju ustavnih 
dopolnil. Med drugim je menil, da je 
v primerih, kjer so ustavni pogoji za 
ustanavljanje TOZD, pa tega niso 
naredili, možno govoriti o subjektiv

nih, in nikakor ne objektivnih zade
vah. Osnutek kongresne resolucije 
nalaga komunistom dosledno bitko 
za izvajanje ustavnih določil. Golob 
je tudi poudaril, da bi morali poseb
no pozornost posvetiti kadrovanju 
in pretresti primere, kjer so se v 
samoupravne organe vsilile socialisti
čnim samoupravnim smotrom tuje 
sile.

»Nič skrivati pred občani«
Zaradi prisilne poravnave v stečajnem postopku 
STANGRADA je marsikateri kolektiv prikrajšan

Po malo večjem poslabša
nju v sredini tedna bo pre
vladovalo hladno vreme, ob 
koncu tedna pa je možno 
ponovno poslabšanje.

1384 novih naročnikov
V zadnjem tednu smo pridobili še 78 novih naročni

kov: 16 iz novomeške občine, 14 iz brežiške občine itd. 
Bera je malce slabša kot smo je bili vajeni zadnje tedne, 
medtem pa so vse pošte dobile letake, ki jih delijo bodo
čim naročnikom. Te vabimo v naše vrste z ugodno prilo
žnostjo: do konca marca 1974 bodo naš tednik prejemali 
brezplačno, če ga naročijo zdaj. Tako bi se jim radi pred
stavili in jim vsak teden sproti pokazali, kaj vse jim prina
ša najobsežnejši pokrajinski politično-inoformativni ted
nik v državi, prinaša najobsežnejši pokrajinski politični- 
informativni tednik v državi, naročnikov, od tega v 
brežiški občini 114, v črnomaljski 46, v kočevski 101, v 
krški 164, v metliški 31, v novomeški 324, v ribniški 34, 
v sevniški 266 in v trebanjski 95. Hkrati se je v tem času 
naročilo na naš tednik še 150 ljudi z raznih pošt v Slove
niji in SFRJ, 59 pa iz tujine.

Tudi danes se z novo ogledno številko in njeno prilogo 
P predstavljamo bodočim bralcem in naročnikom s pova
bilom, naj si list naročijo na domači naslov. Tako ga 
bodo prejemali najhitreje, najceneje in — najbolj zaneslji
vo.

Za nove naročnike
DO KONCA MARCA 1974

BREZPLAČNO!
Uredniški odbor in uprava Dolenjskega lista vabita v vrste 
novih naročnikov vse tiste prebivalce v 9 občinah našega 
področja, ki domačega tednika še ne poznajo ali ne dobi
vajo na svoj naslov. Da bi jim omogočili spoznati naš list, 
se jim bomo do konca marca 1974 predstavljali vsak te
den z brezplačnim izvodom. Pogoj za to je: naročilo na 
Dolenjski list pri vašem pismonoši ali dopisnica, ki jo 
pošljite naši upravi.

Naročilnico za vas ima vaš pismonoša
UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA

„V časopis naj pride vse ta
ko, kot je, in se naj nič ne pri
kriva/ 4 je na četrtkovi seji ob
činske skupščine Ribnica pou
daril odbornik Ivan Vesel iz 
Sodražice in še nekaj drugih 
odbornikov, ko so razpravljali o 
poročilu stečajnega upravitelja 
podjetja STANGRAD iz Ribni
ce o postopku stečaja in prisil
ne poravnave. Nekdo je namreč 
omenil, „naj bi ne dramatizirali 
zadeve, nekaj pa je treba o njej 
napisati."

Odborniki so pohvalili poročilo 
stečajnega upravitelja Franca Marki
ča, ki je v razpravi na vprašanje od
bornikov odgovoril tudi, da je prila
ščanje imovine podjetja STAN
GRAD (po domače bi temu rekli 
kraja) neizpodbitno dokazano.

Odborniki so kritizirali, da se za
deva STANGRAD prepočasi razis
kuje in izražali nezadovoljstvo, ker 
še noben krivec za veliko izgubo ni 
prišel pred sodišče. Nadalje so po
udarjali, da se pošteni občani boje, 
da bodo ostali krivci milo kazno
vani, razen tega pa da bi spet zasedli 
vodilna oziroma odgovorna mesta 
drugod. Odbornik Nace Jereb, ki je 
bil včasih sodni porotnik, je dejal: 
„Obsojali smo ljudi za majhne pre
krške. Za tri zavojčke cigaret, ki jih

je nekdo pijan vzel, smo ga obsodili. 
Tukaj pa gre za milijone in se zadeva 
ne premakne nikamor. Mali ljudje 
tega ne razumemo!*4

Ob zaključku so odborniki skleni
li, da jih je treba seznaniti, kakšni 
postopki so uvedeni proti odgo
vornim za polom STANGRADA in 
proti komu, oziroma kako so bili ali 
bodo krivci kaznovani. Komisiji za 
družbeni nadzor in komisiji za ka
drovska vprašanja so naročili, naj 
raziščeta in ugotovita za vse odgo
vorne -  ne le za vodilne -  delavce v 
STANGRADU tudi stopnjo njihove 
moralne odgovornosti in hkrati tudi, 
kdo je še in kdo ni več primeren za 
vodilno delovno mesto. j. PRIMC

8. FEBRUAR -  
PRAZNIK SENOVEGA
Jutri ob 15. uri bo na Se

novem srečanje delegacij pionir
skih odredov občine Krško z 
udeleženci pohoda XIV. divizije 
na Štajersko. Ob 17. uri bo osre
dnja občinska slovesnost, na ka
teri bo govoril predstavnik repu
bliškega sekretariata za pravoso
dje in občo upravo Bojan Škrk. 
V kulturnem delu programa 
sodelujejo: mladinski pevski
zbor Partizan iz Maribora ter 
gledališki urtietniki Elvira Kralje
va, Andrej Kurent in Marjan 
Kralj. Proslavi bo prisostvovala 
dclegacija XIV. divizije, ki bo 
prispela že dopoldne. Ogledala si 
bo današnje Senovo in muzej 
izgnancev v Brestanici.

V današnji številki P objavlja
mo še zadnji, jolly kupon velike 
nagradne igre, katere prvi dobi
tek je katrca Industrije motornih 
vozil iz Novega mesta. Odslej že 
sprejemamo vaše rešitve -  in ča
kamo na žrebanje, ki bo prihod
nji ponedeljek!

Sicer pa v tej številki P kot 
običajno objavljamo nadaljeva
nje feljtona o zadnjih dnevih 
Romanovih, novo nadaljevanje o 
gradovih in usodah ter zapis o 
neznanih letečih predmetih. 
Prav tako objavljamo tudi eno 
stran novic s knjižnih polic, iz 
diskotek in iz filmskih študijev 
ter dve strani branja in nasvetov 
za dom in družino, za vrtnarje, 
sadjarje in vinogradnike. Iz naših 
stolpcev prihaja v vašo sobo tudi 
zdravnik in mladinski svetovalec.

Opozorimo naj vas še na zapis. 
„Kako je Jurčič za frakeljč 
šnopsa dal“ in pa na pogovor z 
zadnjim slovenskim graščakom, 
ki prebiva na Gracarjevem turnu. 
V P pišemo tudi o tem , kako je 
Jože Volčj?.k iz okolice Rateža 
našel pri Mokrem polju poštno 
vrečo z več kot 10 starimi mili
joni -  in kaj se je potem zgodi
lo.

ZA BOLJŠI 
PTT PROMET

Na pobudo delavskega sveta pod
jetja za PTT promet Novo mesto se 
je v torek, 5. februarja, v Novem 
mestu sestal iniciativni zbor samo
upravne interesne skupnosti za PTT 
promet.

Dogovorili so se o ustanovitvi 
samoupravne interesne skupnosti, v 
katero bo zajetih 7 dolenjskih ob
čin. Podoben zbor je bil za posavske 
občine ,že prej.

Protest iz Brežic - Kmetijska sekcija pri občinski konferenci SZDL proti 
zožitvi pridelovalnega območja cvička - V Ljubljano delegacija

Vinogradniki v brežiški občini so vznemirjeni. Zakon o označe
vanju vin iz leta 1970 je bil zanje trdna opora in kažipot obenem. 
Kmetje na Bizeljskem (tja do Pišec in Sromelj) so se vključili v 
načrtno obnovo vinogradov. Pri tem so izbirali tak trsni sestav, 
kakršen je predviden za vino z imenom cviček. Novi predlog zako
na o označevanju vin pa izpušča območje na levem bregu Save.

V razpravo o spremembi so se Save vključili že novembra lani. 
kooperanti z levega in desnega brega Podprla sta jih svet za kmetijstvo in

občinska skupščina v Brežicah.
V razpravo o spremembi so se 

kooperanti z levega in desnega brega 
Save vključili že novembra lani. 
Podprla sta jih svet za kmetijstvo in 
občinska skupščina v Brežicah. Na

(Nadaljevanje na 4. str.)

Prosinca gorkota, jeseni sirota? Kočevje sredi koledarske zime, ob koncu januarja 1974. (Foto: France Brus)



tedenski
mozaik

Brazilija je še vedno zavita v 
črno zaradi strahotne tragedije 
v Sao Paolu, med katero je izgu
bilo življenje (natančnih podat
kov še ni) okrog 200 ljudi. Tra
gedijo je zakrivil velikanski po 
žar, ki je skoraj povsem uničil 
veliko 22-nadstropno stavbo. 
Zakaj je začelo goreti še ne 
vedo (nekateri zatrjujejo, da so 
pred začetkom požara zaslišali 
eksplozijo, ki bi jo naj povzro
čila podtaknjena bomba), prav 
tako pa ne morejo ugotoviti, 
koliko ljudi je izgubilo življenje. 
Bojijo se namreč, da so trupla 
nekaterih žrtev popolnoma 
zoglenela. Mnogo ljudi se je ubi
lo, ko so se v obupu raje vrgli v 
globino kot da bi živi zgoreli. 
Ob tem pa so začeli časopisi 
opozarjati na dejstvo, da je  ne 
samo v Braziliji, marveč tudi po 
svetu (in prav gotovo tudi pri 
nas) iz nekaterih visokih stavb v 
podobnih primerih čisto nemo
goče rešiti ogrožene. . .  po toči 
je prepozno zvoniti, toda toča 
se lahko ponovi, pa je  zato opo
zorilo um estno . . .

Medtem pa je v Kairu znani 
egiptovski komentator, urednik 
slovitega časopisa A l Ahram, 
doživel nenavadno usodo: po 
ukazu predsednika Anvarja El 
Sadata je bil imenovan zwpred- 
sednikovega tiskovnega svet
nika, položaj, ki po splošni sod
bi ne pomeni skoraj nič v pri
merjavi s prejšnjim vplivnim di
rektorskim in uredniškim me
stom. To je  torej odstavitev -  
toda na višje, nepomembno 
mesto. N i še znano, če bo 
Hejkal sprejel to mesto, znano 
pa je, zakaj se je  to zgodilo: za
radi čedalje očitnejšega neso
glasja med Sadatom in Hej ka
lom, ki je bil navdušen za hitrej
šo zvezo z Libijo in je bil proti 
tesnejšemu navezovanju na 
Američane, oziroma za oboje
stransko uravnovešen vpliv 
ZDA in SZ na Egipt. V obeh 
primerih (tudi v nekaterih dru
gih) je imel Sadat drugačno 
mnenje. Hejkal, ki je urejeval A l 
Ahram od leta 1956, je bil ose
ben prijatelj pokojnega predsed
nika Naserja, dolgo časa pa je 
veljal tudi za tesnega Sadato- 
vega sodelovca. . .  razpoke v 
prijateljstvu. . .

Kako iz primanjkljaja?
Odgovor: pospešiti izvoz, omejiti nepotreben uvoz, 

delno preusmeriti zunanjo trgovino, itd.

Jugoslavija doživlja v zadnjih letih pravi zunanje-trgovinski pre
porod. Tudi lani je bil napredek zunanje tigovine izreden, vendar se 
je znova povečal razkorak med izvozom in uvozom. Največji del 
zunanjetrgovinskega primanjkljaja ustvarimo v blagovni menjavi z 
zahodnimi razvitimi deželami. V letu 1973 se je izvoz v te države 
povečal za 25 odst., uvoz pa za 34 odst. in zato smo tu ustvarili 
nad 21 milijard dinarjev primanjkljaja, medtem ko ustvarjeni pri
manjkljaj v trgovanju s socialističnimi državami in državami v raz
voju znaša komaj približno tretjino tega zneska oziroma četrtino 
celotnega zunanjetrgovinskega primanjkljaja

ker pa je bilo tudi doma po-
Nagel porast menjave z razvi

timi zahodnoevropskimi država
mi je potrdil, da smo izkoriščali 
konjunkturo na teh tržiščih,

TELEGRAMI

PHNOM PENH -  Osvobodilne 
sile nadaljujejo pritisk na še vedno 
skoraj povsem obkoljeno prestol
nico Phnom Penh, ki je vse pogo
steje tudi tarča topniških in raket
nih napadov. Režimske enote so si
cer začele z veliko protiofenzivo, 
vendar je ta za zdaj dala le skromne 
rezultate.

SAIGON -  Tukaj so potrdili, da 
so se sajgonske mornariške enote iz
krcale na nekem pustem otoku 
otočja v Južnem kitajskem moiju. 
To otočje si lastita LR Kitajska in 
Čankajškov režim. Kot je znano, so 
se sajgonske enote nedavno tega iz
krcale tudi na bližnjem Paracelskem 
otočju , vendar so jih od tam pre
gnale desantne enote Ljudske repub
like Kitajske.

vpraševanje po blagu veliko, 
smo obenem naglo povečevali 
uvoz. Do zagate pa je prišlo 
predvsem zaradi dejstva, da je 
bila naša zunanja trgovina pre
več enostransko usmerjena — 
na zahod. Zdaj primanjkljaj v 
menjavi s temi državami dosega 
že okoli 80 odst. našega izvoza 
v ta del sveta in je postal za
skrbljujoč. Pokrivamo ga s či
stim prilivom neblagovnih def- 
viz, predvsem z nakazili naših 
delavcev iz tujine, z devizami 
od turizma in prometa ter delo
ma s tujimi krediti. Čeprav s 
tem odpravljamo primanjkljaj v 
bilanci in lahko ustvarimo de
vizne rezerve, perspektivno ne 
moremo biti zadovoljni s takim 
položajem. Predvsem moramo 
bolj stvarno ocenjevati vlogo 
nakazil naših delavcev v tujini, 
obenem pa upoštevati, da gre za 
nestabilen devizni priliv, ki

DETROIT — Zaradi vse hujše energetske krize so začeli v Združenih državah Amerike odpuščati 
delavce in zmanjševati proizvodnjo. Med drugim so odpustili v Detroitu, znanem središču ameriške 
avtomobilske industrije, samo v zadnjih nekaj dneh okoli 36.000 zaposlenih delavcev. Na sliki: dolga 
vrsta čakajočih pred uradom, kjer izdajajo podpore brezposelnim. (Telefoto: UPI)

(Iz zadnjega PAVLIHE)

— Kaj pa norite s to ceno za jajca, saj je vendar že bil 
praznik svete Neže, ko se kuram rit odveže!?

— Ja, gospa, vidite, tudi na deželi vera že peša . . .

usahne, ko se v svetu pojavijo 
recesija, nestabilen položaj in 
drugi elementi, ki omejujejo 
zaposlovanje.

Po drugi strani pa vemo, da 
je izvoz blaga bolj stabilen in ni 
podvržen takim nihanjem kot 
nekateri neblagovni devizni 
dohodki. Obenem menimo, da 
je pretirana odvisnost od uvoza 
pogojena tudi s pretirano notra
njo potrošnjo, ne s tisto, ki na
paja proizvodnjo (repromate- 
rial) pač pa z osebno potrošnjo 
in neredko celo luksuzom. Po 
vsem povedanem je mogoče 
ugotoviti, da nam bodo omogo
čili pot iz sedanjega trgovin
skega primanjkljaja le pospeši
tev izvoza industrijskih izdelkov 
in omejitev nepotrebnega uvo
za, skrbnejše izkoriščanje last
nih surovin in proizvodnih ma
terialov ter preusmeritev oziro
ma bolje rečeno vsestranost 
naše zunanje trgovine, ki bo 
bolj upoštevala sodelovanje z 
deželami v razvoju in vzhodni
mi socialističnimi državami. 
Kot kaže nagel napredek trgo-* 
vine z deželami v razvoju v lan
skem letu, ko seje t  ̂ skoraj po
dvojila, smo tako prelomnico že 
začeli in jo moramo dosledno 
nadaljevati.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični.pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Minuli teden -  v sredo -  so na skupščini 
Skupnosti jugoslovanskega elektrogo
spodarstva (JUGEL) slednjič le sprejeli jugo
slovansko elektroenergetsko bilanco za letoš
nje leto. Pravimo slednjič — kajti razprave v 
zvezi s to bilanco so bile precej dolgotrajne 
in tudi žolčne, v raznih republikah imajo 
pač glede tega svoje (različne) poglede in 
svoje interese ter predlagane rešitve, pa je 
bilo vso to različnost dokaj težko spraviti na 
skupni imenovalec. Elektroenergetsko bi
lanco za letošnje leto sedaj torej imamo, in 
kaj nam pove?

Predvsem moramo ugotoviti, da ta bilanca 
tudi za letos ni nič kaj rožnata, in kako naj 
bi tudi bila, ko pa vemo, da nam je energije 
začelo vseskozi primanjkovati, pa nam jo bo 
še nadalje, dokler ne bomo primanjkljaja 
uspeli pokriti z novimi proizvodnimi zmog
ljivostmi. V sedaj sprejeti bilanci (ki usmerja 
proizvodnjo in porabo električne energije po 
republikah ter za vso državo, hkrati pa tudi 
usmerja medsebojne energetske dobave ter 
izvozno-uvozni režim električne energije) je 
spet zapisan občuten primanjkljaj elektrike, 
saj tudi z maksimalno proizvodnjo električ
ne energije ne bomo mogli pokriti vseh naših 
potreb. Primanjkljaj v letošnjem letu bo 
znašal -  kot navaja bilanca — za vso državo 
1827 milijonov kilovatnih ur električne 
energije.

Razčlenjeno po republikah to pomeni, da 
le v BiH in Srbiji letos ne bodo trpeli 
„energetske suše“ , v vseh drugih republikah 
pa moramo računati s pomanjkanjem elek
trike. V Sloveniji nam je bo po tej bilanci 
zmanjkalo za 52 milijonov kilovatnih ur, kar 
pomeni 0 3 6  odstotkov planirane porabe v 
letošnjem letu.

Naše energetsko stanje torej ne kaže po
sebno ugodnih perspektiv — še posebno, ker 
planeiji ugotavljajo, da moramo računati s 
primanjkljajem elektrike v državi tudi še 
prihodnje leto in še potem, dokler torej ne

bodo začeli obratovati zares veliki predvi- Prejšnji teden — prav tako v sredo -  je 
deni novi proizvodni elektroenergetski ob- zvezni izvršni svet razpravljal o temeljih in 
jekt*(npr. naša „nuklearka4* v Krškem, ki pa okvirih politike cen v letošnjem letu. V 
je še dokaj daleč pred nami). Delno se bo obravnavi je namreč osnutek družbenega 
sicer „sušno“ energetsko stanje v državi ven- dogovora med republikami in pokrajinama o 
darle izboljšalo že letos, ker je predviden izvajanju letošnje politike cen. V osnutku
začetek obratovanja nekaterih novih elek 
trarn, vendar njihova proizvodnja še ne bo 
zadoščala za vse. Tako npr. pričakujejo, da 
bo termoelektrarna Tuzla IV. z močjo 220 
MW začela obratovati vsaj poskusno že letos 
aprila (iz te termoelektrarne bomo v Slove-

tega dogovora je predvideno, da se sprejeta 
politika cen uresničuje prek družbenih dogo
vorov in samoupravnih sporazumov, kakor 
tudi s prostim odlikovanjem, kjer so za to 
možnosti.

Tako se bo -  kot predvidevajo — na 
načelih ustave uresničevalo združevanje dela 
(saj bodo z družbenimi dogovori trajnejše 
oblikovani medsebojni odnosi na področju 
cen in blagovnega prometa), samoupravna 
ureditev bodočega razvoja in kostituiranje 
gospodarstva na samoupravnih temeljih. Na 
temelju dogovorjenih načel in odnosov bodo 
namreč potem s samoupravnimi sporazumi 
neposredno določali cene ter njihove med
sebojne odnose.

Tudi priprava republiške ustave se bliža 
koncu. Prejšnji teden je republiška ustavna 
komisija zasedala dva dni (v torek in sredo) 
ter je pripravila predlog novega besedila 
republiške ustave, ki bo predložen v sprejem 

nijo dobili v letošnjem letu za 430 milijonov republiški skupščini predvidoma že konec
kilovatnih ur električne energije!), razen tega meseca.
tega naj bi do konca leta poskusno pognali v po vesteh iz zveznega sekretariata za delo 
tek TE Kosov V. in pa HE Varaždin ter in socialno politiko je v pripravi predlog, naj 
Mratinje. Seveda bomo morali letos računati bi dobile ustrezno pokojnino vse ženske, 
(in že računamo) tudi z uvozom elektrike iz udeleženke NOB, če te pokojnine za sedaj še 
tujine — težave v tem pa so, da naši sosedje nimajo. O tem predlogu bo v začetku marca 
nimajo elektrike na prodaj, marveč nam jo razpravljala zvezna skupščina, ko bo obrav- 
nudijo samo v zamenjavo. navala tudi analizo omenjenega zveznega se-

Elektrogospodarstvo vztraja pri tem, da je kretariata o izvajanju sedaj veljavnih zako- 
treba zagotoviti sredstva in pospešeno ukre- nov o pokojninskem in invalidskem zavaro- 
pati pri gradnji novih zmogljivosti -  še vanju.
posebej pa tudi pri gradnji predvidenega Ta analiza, ki bo zajela konkretne pred- 
daljnovoda za napetost 380 KV, zlasti na loge nekaterih še nerešenih vprašanj borcev 
relaciji Beograd-Zagreb-Ljubljana, kar bi NOB in vojnih invalidov, bo med drugim 
omogočilo vsaj ustreznejše prelivanje elek- načela tudi vprašanje materialnega priznanja 
trične energije po vsej državi. za ženske-^orke.

Energetika
v težavah

tedenski zunanjepolitični pregled
Na povratku s svoje poti 

miru po Indiji, Bangladešu in 
Nepalu se je predsednik Tito 
ustavil v Damasku, kjer so mu 
priredili izredno prisrčen in to
pel sprejem. Predsednik Jugo
slavije, ki uživa v arabskem sve
tu velik ugled, bo izrabil sreča
nja v Siriji za še en Lčrpen 
dialog o problemih, ki ne tarejo 
zgolj z vojno dediščino še ved
no obremenjenega področja 
Bližnjega vzhoda, marveč tudi o 
vprašanjih, ki zanimajo obe 
strani tudi zaradi širših medna
rodnih odnosov.

Medtem pa je tudi že prilož
nost, da pregledamo prve rezul
tate obiska v treh azijskih drža
vah, ki jih je obiskal jugoslovan
ski predsednik.

Predvsem je značilno, da so 
tako v New Delhiju kot Daki in 
Katmanduju izpričali izredno 
visoko stopnjo soglasja in obo
jestranskega razumevanja ne 
samo kar zadeva dvostranske 
odnose, marveč tudi mednarod
ni položaj nasploh.

V sklopu slednjega so imeli 
razgovori o dejavnosti neuvršče
nih še posebej pomembno 
mesto, pri čemer prav tako ni 
bilo spornih točk. Tako so, de
nimo, v vseh razgovorih bili 
enotni, da sedaj ne bi kazalo 
predčasno sklicevati nove kon
ference neuvrščenih na vrhu (o 
čemer je bilo mogoče slišati po
bude te dni z raznih koncev in 
virov), ker to ne bi bilo po
trebno.

Tisto, kar je v sedanjem tre
nutku zato toliko bolj v ospred
ju je želja, podkrepljena v vseh 
razgovorih, da bi bilo predvsem 
potrebno dosledno uresničevati 
v Alžiru sprejete sklepe četrte 
konference neuvrščenih na 
vrhu. Za to pa ni treba sklice
vati znova vrhunskega sestanka, 
marveč zgolj koordinacijski

ena pot miru, k ije pomembno 
prispevala ne samo k potrditvi 
načel sodelovanja med ne
uvrščenimi, marveč je bogato 
prispevala tudi k svetovnemu 
miru nasploh.

GROMIKO V VVASHINGTO- 
NU: samo nekaj ur zatem, ko je 
Leonid Brežnjev končal obisk v 
Havani in odpotoval domov, je 
priletel na obisk v Združene 
države Amerike sovjetski zuna
nji minister Andrej Gromiko. 
To ne bo samo srečanje s sinom 
(Gromiko ml. je eden izmed 
svetnikov sovjetskega veleposla
ništva v ZDA), marveč pred
vsem srečanje s starim znancem 
in kolegom Henryjem Kissinger- 
jem.

Tito 
v Siriji

Osrednja tema razgovorov je 
seveda Bližnji vzhod z vso svojo 
zapleteno problematiko in iska
njem poti k trajnemu miru. 
Značilno za dogajanja na tem 
občutljivem koncu sveta je 
namreč v tem trenutku na eni 
strani zelo pedantno izvajan 
umik izraelskih sil z dela zase
denega egiptovskega območja, 
na drugi strani pa še vedno pri-j 
šotne sovražnosti med sirskimi} 
in izraelskimi silami na Golan-? 
ski fronti.

Spričo tega, da sta tako ZDA 
kot SZ zainteresirani, da med 
njima ue pride do napetosti in 
morebitnega spopada zaradi 
Bližnjega vzhoda, je več kot ra

no novega.

biro, ki so ga ustanovili v Alžiru zumljiva skrb, ki jo Kissinger in 
prav v ta namen. Gromiko med sedanjimi raz-

Med jugoslovansko-indijskimi govori posvečata prav temu 
in jugoslovansko-bangladeškimi vprašanju, 
ter jugoslovansko-nepalskimi Sovjetskega zunanjega mi- 
srečanji so pobudo za sklicanje nistra, ki ima razen tega nalogo 
koordinacijskega biroja podprli določiti tudi vsaj okviren da- 
z zavestjo, da je to potrebno za- *um obiska Richarda Nixona v 
radi novih elementov v medna- SZ (morda poleti letos?), je 
rodnem položaju, ki jih med sPreje  ̂ ameriški pred-
alžirsko konferenco še ni bilo sednik. Ta je imel pred nekaj 
mogoče docela predvideti. Tu dnevi v kongresu tradicionalen 
gre zlasti za posledice četrte 8ovor »° staniu uniJe“. med ka' 
izraelsko-arabske vojne in ener- terim Pa ni PovedaI nič bistve* 
getsko krizo.

Prevladuje mnenje, daje sled
njo mogoče bistveno omiliti 
(kar zadeva neuvrščene, ki so 
po večini tudi dežele v razvoju) 
s primernim dogovaijanjem 
med zainteresiranimi.

Nobenega dvoma ni, da bodo 
o tem razpravljali tudi med ju- 
goslovansko-sirskimi razgovori v 
Damasku, o čemer pa bomo 
lahko podrobneje poročali pri
hodnjič.

V tem trenutku pa je mo
goče poročilo o dosedanjem 
potovanju predsednika Tita za
ključiti z mislijo, da je bila to še

TELEGRAMI

LONDON -  Britanske stroje
vodje so včeraj začele stavkati, s c M  
mer se je vlada premiera Edvva rdij  
lleatha znašla v novih težavah. Pred 
tem so objavili sklep, da bodo z a č e l i  
s splošno stavko tudi rudarii. Tak® 
se je ekonomski položaj n a  Otoku S*® 
bolj poslabšal.

MELBOURNE -  Avstralska vlad** 
jc sprejela sklep o pomilostitvi vsen 
tujcev, ki so sc ilegalno vselili v drž*' 
vo. Tujci, ki so prebili v Avstralij1 
vsaj zadnja tri leta in medtem ni*° 
prišli navzkriž z zakonom, bodo d<v 
bili dovoljenje za stalno bivanje vi 
deželi.

*
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Novo mesto slej ko prej najdražje
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NOVO MESTO: V ponedeljek je 
bilo na novomeškem sejmu naprodaj 
411 mlajših in 53 starejših prašičev. 
Prodali so jih 353; kupci so morali 
za 6 do 12-tedenske prašiče odšteti 
°d 500 do 630 din, za starejše pa do 
850. Prignali so tudi 129 glav živine, 
prodanih pa je bilo 36. In kakšne so 
bile cene? Za kilogram žive teže 
vola 12,50 do 14 din, krave od 8 do 
12 din, juncev in telic pa ni bilo. 
Promet je bil srednje živahen, kupčij 
Pa so zlasti za govedo sklenili bolj 
malo.

BREZICE: 645 prašičev je bilo 
na prodaj na sobotnem sejmu, od 
lega 32 starejših. Prodali so 494 
jnlajših živali (kupci so morali plača- 
y 27 do 29 din za kilogram žive te- 
**•) in 21 starejših (po 18 din kilo
gram žive teže).

Šepa, ne šepa?

Kmetijski kotiček

( * \
POZABLJEN LENIN

Čez sedem let vse prav 
pride, tudi knjiga Zgodbe o 
Leninu za otroke, ki po svo
je mlademu svetu približa 
velikega revolucionarja. 
Tako sije morda mislila pro
svetna delavka — komuni
stka z Otočca in ohranila to 
knjigo, izdano leta 1946. 
Zdaj, ob 50-letnici Leninove 
smrti, se je izkazalo, da jo je 
v vsej šoli ohranila samo še 
ona in da se nobena založba 
ni domislila, da bi delo po
natisnila.

Kajpak: Obuti mački,
Sneguljčice, Pike Nogavičke, 
junaki iz Bonance bi grdo 
gledali na prišleka Lenina. 
Njihovo mnenje založbe do- 

^sledno upoštevajo.________

Ta kratek „politični spre
hod“ v uvodu je treba nare
diti, preden poskušamo 
oceniti, vsaj v grobem, ali 
novi obrtni zakon dobro 
deluje in kakšen je odnos 
občin do obrtništva. Podatki 
Gospodarske zbornice kaže
jo, da se je lani skupno števi
lo obrtnikov v Sloveniji za 
malenkost zmanjšalo, da pa 
so med občinami velike raz
like. To je posledica delova
nja zakona, razumnejšega 
odnosa občin do obrti in 
usklajevanja davčnih sto
penj.

Med občinami, v katerih 
se je občutno zmanjšalo 
število obrtnikov, sta tudi 
Ribnica in Črnomelj. V 
nasprotju s tema dvema pa 
sta občini Kočevje in Metli
ka obrt okrepili. Da je vzrok 
tega le v obdavčitvi, ni 
mogoče trditi, saj imata ob
čini Metlika in Črnomelj 
najnižjo stopnjo prispevka 
od bruto osebnih dohodkov 
(10 odst.), pa se v eni obrt
ništvo krepi, v drugi pa slabi 
Vzrokov je torej več.

Novi obrtni zakon dopu
šča občinam dovolj možno
sti, da ravnajo z obrtništvom  
v skladu s svojimi potreba
mi. Ker vsakdo prej ali slej 
na svoji koži občuti, kako 
šepa obrtništvo pri nas na 
Dolenjskem, družbeno in 
zasebno, leži velika odgovor
nost na občinskih skupšči
nah; potrebno je, da kar 
najbolj pametno ravnajo, da 
pospešujejo razvoj obrti -  
zlasti storitvene z nepretira- 
nimi obdavčitvami, z olajša
vami za začetnike in ostarele 
obrtnike ter tiste, ki vlagajo 
svoj zaslužek v modernizaci
jo obrti Seveda vse pod  
zahtevo, izraženo v prvem 
odstavku tega zapisa: naj 
živi le pošteno obrtništvo!

M. LEGAN ,

r  \

r r e d n o f V

,Jiog živi pošteno obrtni
štvo!“ so vzklikali nekdaj. 
Tudi naša, socialistična 
družba je zainteresirana, da 
se razvija obrt, in prav tako 
poudarja pomen poštenosti. 
Ustavno načelo, da delo 
ustvarja človekov položaj v 
družbi, velja za vse, tudi za 
obrtnike. Zato bo ta družba 
nepomirljiv nasprotnik špe
kulacij, goljufij in podobnih 
pojavov, ki so se v preteklo
sti precej razpasli v obrtni
štvu, pa tudi drugod, kot je 
znano.

Ker imamo kljub zimi že pravo pomladno vreme, 
cene bencina pa iz dneva v dan naraščajo, ni prav 
nič čudnega, če je v kočevski „Tehniki*4 in NA
MI naraslo zanimanje za nakup Tomosovih mope
dov, ki ne pijejo goriva tako naglo kot njihovi 
Štirikolesni sorodniki. (Foto: F. Brus)

21 članov-pripravnikov ribiške družine Kočevje 
je uspešno naredilo ribiški izpit, trije pa so padli. 
Med izprašanimi ribiči, ki lahko love kar brez 
spremstva ribiča, je po teh izpitih tudi prva žen
ska, in sicer Anica Lampe, poslovodkinja trgovine 
TEKSTILANA. (Foto: J. ftrimc)

Veselo in hrupno so se mladeniči poslavljali od 
„civilnega44 življenja. Črnomaljske fante, ki so 
sedaj že oblekli uniforme „SMB44, so na železni
ško postajo pospremila tudi dekleta in jim med 
potjo seveda obljubila zvestobo . . .  (Foto: B. 
Podobnik)

Prvi hotel v svoji zgodovini bo dobila Ribnica 
letos. Kdaj natančno bo otvoritev, si ne upa zago
tovo napovedati nihče, saj znaša dosedanja „za
muda44 že dobrega pol leta. Zdaj opravljajo pri 
njem „zaključna dela44, za katera pa ne vemo, 
koliko časa bodo trajala. (Foto: J. Primc)

Mnoge oči so uprte v gradnjo 
delavskih stanovanj, mnogo je 
upanja v akcijo, ki jo je začela 
Zveza komunistov ker živijo 
premnogi v slabih, zasilnih sta
novanjih. Četudi se v novome
ški občini nabirajo veliki denar
ji v ta namen, rezultat ne bo 
tolikšen, kot bi lahko bil. V 
oktobra lani objavljeni „Okrogli 
mizi o stanovanjski problema
tiki44 so se bralci lahko natan
čneje seznanili, zakai se zatika.

Iz žametovke zraste - Afus \
t

Pišite, svarite kmete, naj ne kupujejo mačka v Žaklju! Tako #  
Pozivajo kmetijski inšpektorji, ko opozaijajo pred nekritičnim £  
nakupovanjem trsnih cepljenk in s tem pred grenkim, dolgotraj- £  
nun razočaranjem. Kupiš in plačaš sadiko žametne črnine, v £ 
^nogradu pa se prelevi v ružico ali celo v Afus-Ali (caricraisko £  
^ozdje)! * $

To se bo še dogajalo, dokler bo pri nas tolikšno pomanjkanje \  
j*Pjjenk, kar je poledica opuščene ali zanemarjene trsi ličarske 4  

Proizvodnje v minulih letih. Petletni načrt razvoja vinogradni- £  
ok ^  “  78)’ Je narejen* predvideva, da bomo v Sloveniji i 

bnovili nad 1.000 ha vinogradov na leto, za to pa bi potrebova- £  
3 milijone cepljenk ali trikrat toliko, kot jih pripravimo sedaj. £  

}? tega izhajajo jasne naloge: obnoviti in povečati je treba ma- $  
'Cnjake in trsnice *

Zelo pomembna naloga ob obnovi vinogradništva je odbira 0  
panska selekcija) v vinogradništvu. Inž. Tone Zafošnik s Kme- ^ 
jmega inštituta pravi v enem svojih člankov med drugim tako- ^

Razvoj kvalitetnega in donosnega vinogradništva je v veliki #  
®ri odvisen od selekcionirane, vsestransko razvite in zdravstve- £ 
neoporečne trsne sadike. Zato je treba selekcioniranju posve- £  

ĵ 1 ^liko pozornost zlasti zdaj, ko v novih vinogradih zaradi ^ 
®haniziranega dela in gospodarnejšega pridelovanja grozdja £  

^juho manj trsov na hektar.
Ugotovljeno je j a  neselekcioniran izhodiščni material vpliva j  
25-odstotno ali še celo večje zmanjšanje pridelka. Niso redki £  

in i!lerV k° ugotavljajo v mladih vinogradih jalove trse, osipače £ 
kižljave trse, ki vinogradniku povzročajo samo delo, koristi J 

^  m  pa ni nobene. Odbira, ki se je v poljedelstvu tako uvelja- ^ 
mora tudi v vinogradništvu dobiti pravo mesto.

^Vpkovnjak nadaljuje in pravi: „Izvajanje pozitivne in še po- 0  
n ,eJ individualne ali klonske selekcije je bistvenega pomena za £  

Qa‘jnji razvoj vinogradništva. Inž. M. L. /

so podpisali vsi — samo proiz
vajalec ne. Ker gre za družbeno 
zelo občutljivo zadevo, ne sme 
biti prepuščena naključju. Po
trebna je širša družbena podpo
ra in usmeritev,44 je o sedanjem 
„zastoju44 dejal 1. februarja na 
konferenci ZK Novo mesto 
Ivan Hrovatič.

Trditev o pretirani ceni grad
nje v Novem mestu ni iz trte 
zvita. V Novi Gorici, na primer, 
bodo gradili letos družbena sta
novanja enake kakovosti po 
3.550 din kvadratni meter (od 
tega znašajo stroški komunal
nega urejanja 16 odst.), precej 
ceneje kot v našem mestu pa je 
tudi v Ljubljani, česar morda ne 
bi pričakovali. Takoj nastane 
vprašanje: ali se je res treba ve
zati le na domače gradbenike?
S tem pa spet dregnemo v osir 
starih, znanih obtožb in očit
kov.

Zato je bil tudi izrečen poziv 
za širšo družbeno podporo in 
usmeritev,

M. L

Cena pšenice
„Na kupu“ se je ta čas nabralo 

toliko zahtev in želja po podraži
tvah, da bi se letos življenjski stroški 
povečali za 27 do 28 odstotkov, če 
bi jim v celoti popustili. „Razpola
gamo z analizami, ki govore o tem ,“ 
je dejal Jože Novinšek, direktor re
publiškega zavoda za plan in član 
republiškega izvršnega sveta. Dodal 
je še, da to politično ni sprejemljivo.

Ker so kmetje, pridelovalci hrane, 
tudi nezadovoljni s cenami, bolje 
rečeno z razmerjem cen, je zanje 
zanimivo, kaj je napovedal glede 
cene pšenice.

Nevarno je, je rekel Novinšek, da 
bi s prenizkimi (depresiranimi) 
cenami surovin in enrgije v bistvu 
povzročili zaostajanje te proizvod
nje. Na primer: ce je na svetovnem 
trgu pšenica po 300, kam bi prišli,

če bi vodili politiko nizkih cen pše
nice? Nastal bi začaran krog, 
vzdrževali bi sistem, ki bi oviral raz
voj domačega kmetijstva. S ceno bo 
treba navzgor, upoštevaje standard, 
oziroma regresirati porabo. Ne sme
mo pozabiti: zadnja leta smo uvozili 
vsako leto okoli 500.000 ton pšeni
ce, kar je veliko breme v plačilni 
bilanci.

Še se bo splačalo obdelovati 
zemljo. Moralo se bo. . .

V tem smislu si torej lahko obeta
mo bližnjo kmetijsko politiko, ki še 
nastaja.

M. L.

»Narobe svet«
Na obzorju je zaton športnih 

avtomobilov, odkar so mnoge drža
ve zaradi pomanjkanja nafte omejile 
hitrost na svojih avtomobilskih ce
stah. Imeti hiter športni avto ob 
dovoljeni hitrosti sto ali celo osem
deset kilometrov na uro ni več no
bena prednost. Ker je nafte po do
slej znanih zalogah le še za dve 
desetletji (če bi poraba naraščala 
tako, kot je doslej), ni pričakovati, 
da se bodo vrnili stari, dobri naftni 
časi. S tem se bodo morale sprijazni
ti tovarne hitrih avtomobilov, ki že 
zmanjšujejo proizvodnjo.

Vsaka reč pa je tudi za nekaj do
bra. Naftna kriza sili človeštvo, da 
bolj smotrno ravna s surovinami in 
energijo, v avtomobilizmu pa zmanj
šuje število nezgod in s tem davek 
človeštva civilizaciji. Podatki iz več 
zahodnoevropskih dežel, ki so uve
dle omejitve hitrosti na cestah in

spodbudile javen prevoz, kažejo, da 
se je občutno zmanjšalo število 
prometnih nezgod. V Nemčiji in 
Italiji na primer že zahtevajo, naj 
zaradi tega zavarovalnice znižajo 
zavarovalne premije, ker bodo sicer 
neupravičeno nabasale z dobičkom 
svoje mošnjičke.

Kruha za vse
„Siv dan je prišel, razšli smo se 

vprek in, š i r . . . “ je v žalosti zapisal 
Oton Župančič. Belokranjci, Do
lenjci so šli v svet za zaslužkom, ho 
dili so v Zupančičevem času in po 
njem. Zdaj, zadnji čas, prihajajo 
nekateri znaki, da se odtekanje slo
venske krvi ustavlja. Ni natančnih 
številk, kako je s tem v naši pokraji
ni, imamo pa jih za vso Slovenijo.

Leta 1968 je prek zavodov za 
zaposlovanje odšlo delat na tuje 
13.800 Slovencev, leta 1972 že po
lovica manj -  6.000, lani pa samo še 
3.500. Resda gredo nekateri tudi 
mimo zavodov, vendarle pa te števil
ke kažejo, da odhajanje upada. Za
kaj Slovenija ima zdaj dovolj kruha 
za vse Slovence, četudi ne za vse -  
belega.

GENERACIJI
V Zupančičevem času ni bilo 

mogoče zapisati take trditve, danes 
pa jo  lahko. Naša republika klasične 
nezaposlenosti zdaj ne pozna. De
lovne organizacije iščejo ta čas nad
10.000 delavcev, brezposelnih (med 
njimi je največ takih, ki prvič iščejo 
delo) pa je približno ravno toliko. 
Ob tem pa zaposluje Slovenija še
140.000 delavcev iz drugih republik, 
kar je dvakrat toliko, kot je vseh 
slovenskih zdomcev na tujem.

Svetlejši dan je p riše l. . .
M. L.

-  Kaj je s leboj, tetka zima?
-  Nič posebnega -  saj je zamujanje povsod v modi

(Karikatura: Marjan Bregar)

Intervencijske hišice: poskus, 
kako do cenejše strehe nad gla
vo
Vendar pa se od takrat ni prem
aknilo pri bistvenem: pri ceni 
gradnje. Novo mesto nosi slej 
ko prej sloves najdražje stano
vanjske gradnje. Kvadratni me
ter koristne stanovanjske povr
šine v bloku ali stolpnici se suče 
okoli 4,500 dinaijev.

Kot da je stvar zašla v slepo 
ulico. „Ustavilo se je, sporazum



Vinska... Delati, kot je učil in delal Lenin
(Nadaljevanje s 1. str.)

seji sekcije za kmetijstvo pri OK 
SSDL kmetijstvo in občinska skup
ščina v Brežicah. Na seji sekcije za 
kmetijstvo pri OK SZDL kooperan
ti, so se udeleženci ponovno zavzeli 
za stališča, ki jih je na zasedanju de
legatov slovenskih občin zagovarjal 
podpredsednik brežiške občinske 
skupščine delegatov slovenskih 
občin zagovarjal podpredsednik bre
žiške občinske skupščine okolišu vsi 
trije rajoni: krško-gorjanski, mokro- 
noško-novomeški in bizeljski z ob
ronki Orlice do Bohorja. Po novem 
predlogu naj bi namreč črtali iz tega 
rajona Bizeljsko z obronki Orlice. 
Gre torej za del Kozjanskega, kjer je 
vinogradništvo ena temeljnih gospo
darskih panog.

Kmetje so prizadeto pouuanu, da 
vinska trta  ni krompir ali koruza, za 
katero lahko vsako leto izmenjajo 
seme, in da je i ivesticija v vinograd 
zelo draga (100.000 din na haJ.Vsp 
obnovo so do sedaj usmerili na pri
delovanje vina cviček. Sedaj ne mo
rejo verjeti, da zakon izpred treh let 
ne velja več. Utemeljitve za njegovo 
spremembo jih ne zadovoljujejo. 
Ivan Živič je v svoji razpravi jasno 
povedal, da je obrazložitev za spre
membe premalo utemeljena, da bi jo 
kmetje lahko sprejeli ko t obrazloži
tev. Zanima jih, kateri strokovni raz
logi so narekovali to nenadno spre
membo. Je bil potem takem  takratni 
zakon zmota? In če je bila to zmo
ta, kdo je kriv zanjo, kdo je odgovo
ren?

Kmetii d  inštitut Slovenije in 
Zavod z j sadjarstvo in vinogradni
štvo sta pred leti napravila analize 
vina za okoliš Bizeljskega in za 
krško-gorjanski vinogradni okoliš za 
letnike vina 1969 do 1972. Iz njih 
lahko povzamemo da med obema 
vinoroanima okolišema ni bistvenih 
razlik. Povsod zasajajo vinograde v 
glavnem z žametno črnino, modro 
frankinjo, kraljevino in rumenim 
plavce.

Na seji sekcije so izvolili petčlan
sko delegacijo, za katero zahtevajo 
sprejem na sekretariatu za kmetij
stvo SRS. Ta delegacija naj bi priso
stvovala tudi seji ustreznega odbora 
za kmetijstvo pri republiškem zbo
ru, da bo obrazložila svoja stališča.

JOŽICA TEPPEY

IZVOLJENI DELEGATI

V m edobčinski svet SZDL dolenj
skih občin  se je  vključila tudi občin
ska konferenca SZDL iz črnomalj
ske občine. V Črnomlju menijo, da 
bo lahko tako medobčinsko telo pri 
delu zelo uspešno, saj je  bilo doslej 
ču titi  pomanjkanje načrtnega skup
nega dela. Črnomaljsko SZDL bodo 
v m edobčinskem svetu SZDL za Do
lenjsko zastopali Franc Fajdohai, 
Vera Jukič in Danilo Rus, ki so jih 
izvolili na zadnji seji občinske kon
ference SZDL. V delegaciji pa bosta 
še predsednik in sekretar črnomalj
ske občinske konference SZDL.

Prva seja konference ZK Novo mesto v znamenju Leninove misli - Nov 
komite ZK in komisije - Za sekretarja vnovič izvoljen J. Slapnik

Prvo zasedanje novoizvoljene občinske konference ZK Novo me
sto — bilo je v petek, 1. februaija — se je začelo s počastitvijo 
50-letnice smrti Vladimira Iljiča Lenina, teoretika in vodje zmago
vite oktobrske revolucije. S tem je bil simbolično nakazan tudi 
način delovanja organizacije ZK v prihodnje: dosledno se boriti za 
socialistično samoupravno usmeritev, znanje in pobude za ta boj pa 
črpati iz leninizma in marksizma, kot je rekel Franc Šali, član 
sekretariata CK ZKS, v svoji razpravi.

zavzemanje za koristi delovnih ljudi 
ter boj proti napakam, slabostim in 
krivicam. Le tak način dela prinaša 
uspeh in ugled.

M. L.

Izčrpen referat sekretarja občin 
skega komiteja ZK Janeza Slapnika

OBČINSKI DOGOVORI
O PORABI V ŠKARJAH

„Poraba bo letos zelo omejena, 
zato je treba tudi v občinah vse de
narne načrte in še zlasti načrte inte
resnih skupnosti prilagoditi možnos
tim ,“  je poudarila predstavnica 
republiške konference SZDL Tina 
Tomlje v torek na O točcu na regio
nalnem posvetu o potrebi in rokih 
za družbene dogovore o letošnji 
splošni in skupni porabi v občinah. 
Te dogovore naj bi na Dolenjskem 
podpisali februarja, marca pa naj bi 
podpisali vse samoupravne sporazu
me, na podlagi katerih bodo financi
rane interesne skupnosti. Predstavni
ki Socialistične zveze in sindikata iz 
črnomaljske, metliške, novomeške 
in trebanjske občine so se dogovo
rili, da bodo delovne ljudi seznanjali 
z novim sistemom financiranja inte
resnih skupnosti na zborih, sklicanih 
za predkandidacijske postopke.

ter mnoge misli, izrečene v razpravi, 
je vodila rdeča nit, da je treba seda
nje delovanje in usmerjenost nada
ljevati. V novomeški občini, ki ima 
nekaj manj kot 1.500 članov Zveze 
komunistov, se je v preteklem obdo
bju nabralo precej negativnih poja
vov, značilnih tudi sicer za naš dru
žbeni razvoj, vendar so ti komunisti 
voljni in sposobni, da jih odpravlja
jo. Konkretni primeri in uspehi že 
kažejo na to.

Dela pa je še dovolj. Nekatere 
zaostritve, kot na primer ob samo
upravnem konstituiranju KZ Novo 
mesto in Cestnega podjetja, kažejo 
na to, da je potrebna stalna akcija 
Zveze komunistov in vsakega njene
ga člana posebej. Vsak član se mora 
v svojem okolju zavestno in predano 
zavzemati za sprejeto politiko in 
usmeritev. Izkušnje iz preteklosti, 
ko marsikdaj ni bilo tako, so opozo
rilo, kam pripelje družbeni razvoj, 
če je odrinjeno njegovo gonilo -  
subjektivne sile.

Petkova konferenca je tudi po tr
dila, da velja le javno, kritično de
lovanje, odkrito, načelo in dosledno

Cviček z Bizeljskega in obronkov Orlice: da ali ne?

Premalo je sodelovanja v pokrajini
Trebanjski komunisti samokritično o svojem delu - Kaj storiti, da bi dolenj

ske srednje šole v jeseni sprejele čimveč osnovnošolcev?______

Prva seja konference trebanjskih komunistov v novem sestavu 
minuli četrtek ni pokazala nikakršnega obotavljanja. Komunisti 
nameravajo brez omahovanj opraviti z nedokončanim in odločno 
zastaviti z novim. Za sekretaija je bil ponovno izvoljen Tone 2i- 
bert.

Ob pregledu izvajanja gospodar
skih načrtov, predvsem skoraj 
300-milijonskih naložb v nove indu
strijske zmogljivosti, razvoj kmetij
stva in obstoječih organizacij so 
ugotovili, da bi bili še učinkovitejši, 
če bi bilo več enotnosti v pokrajini. 
Ker manjka kadrov že za sedanje 
naloge, so se zavzeli za nujne ukre
pe, ki naj bi še to jesen omogočili, 
da bi predvsem novomeške srednje 
šole lahko sprejele več dijakov. Če 
pri tem ne bi uspeli, bo po besedah 
predsednika občinske skupščine 
Slavka Kržana to jesen ostalo 30 
odst. otrok brez možnosti za nadalj
nje šolanje.

Številni obrati večjih delovnih 
organizacij s sedežem zunaj občine 
so se organizirali kot TOZD, njihov 
samoupravni položaj pa je še vedno 
šibek. Napredek bi dosegli predvsem 
z družbenopolitičnim izobraževa
njem zaposlenih. Člani konference 
so spregovorili odločno besedo o 
neskladnosti med besedami in deja
nji nekaterih članov. Ker je šlo za

SLOVENSKI KULTURNIKI 
SEPTEMBRA V SEMIČU

30-letnico prvega kongresa slo
venskih kulturnih delavcev bodo 
proslavili septembra v Semiču z 
zborovanjem kulturnih delavcev iz 
vse Slovenije v domu, ki ga bodo 
povsem preuredili. Tiste dni bo v 
Beli krajini tudi znanstveni simpozij 
o vlogi kulture med NOB. Kot je ne
davno povedal za Kulturne diagona
le TV dr. Boris Kuhar, predsednik 
pripravljalnega odbora za proslavo, 
se je akcija za obnovo semiške kul
turne dvorane že začela: denarno 
bodo poleg domače Iskre in temelj
ne kulturne skupnosti Črnomelj 
pomagale tudi banke in republiška 
kulturna skupnost.

takšna razhajanja kljub večinsko 
sprejeti politiki ob zadnjem referen
dumu za šolstvo in komunalne na
prave v primeru predsednika KS 
Šentrupert in še nekaterih članov, 
so določili za oceno odgovornosti 
posebno tričlansko komisijo.

Dogovorili so se tudi o tem, kako 
je treba same shode komunistov na 
sestankih napraviti učinkovitejše, 
drobne stvari „o delu s samim se- 
boj“ pa prenesti s sestankov vsega 
aktiva na sekretariate. Uspešno izpe
ljana akcija ob referendumu je poka
zala, kaj pomeni delo z občani. Z 
delom med ljudmi bodo lahko prite
gnili v svoje vrste več mladih. Le 
tako bo lahko zaživel tudi delegatski 
sistem.

A.ŽELEZNIK

LABOD pred petdesetletnico
Za dan mladosti bo ob Labodovem tabornem og
nju širše srečanje delavske in dijaške mladine

I . februaija se je v novome
ški tovarni LABOD prvič sestal 
pripravljalni odbor za počasti
tev 50-letnice ustanovitve tovar
ne. Odboru predseduje Lidija 
Šentjurc, članica sveta federaci
je, razen domačih predstavni
kov organizacij pa sodelujeta še 
Olga Vrabič, predsednica repu
bliške konference 
za družbeno aktivnost žensk, in 
Ivanka Vrhovščak, podpredsed
nica republiškega odbora Zveze 
sindikatov.

Doma in v tujini znana tovarna, 
predvsem proizvajalka moških zami
sli kolektiva o obsegu in načinu slav
ja direktor Zdravko Petan. Zdaj je 
že zamisli kolektiva o obsegu in na
činu slavja direktor Zdravko Peta. 
Zdaj je že znano, da bosta osrednji 
prireditvi tega izrazito ženskega 
kolektiva 24. in 25. maja v Novem 
mestu. Obrat TOZD v Krškem bo 
slavil jubilej 4. julija za občinski 
praznik, ptujski del kolektiva pa bo 
proslavljal ob enaki priložnosti 8.

avgusta. Tedaj bodo v Ptuju odprli 
tudi nove tovarniške prostore.

Predlagajo, naj bi se 50-članska 
delegacija iz vsake temeljne organi
zacije združenega dela udeležila 
proslave v drugem kraju. Tako bo 
zagotovljeno sodelovanje kolektiva 
kot celote.

V Novem mestu bo 24. maj na
menjen športnim srečanjem z okrog 
200 tekmovalkami. Zenske ekipe iz 
podjetij sorodnih strok se bodo po
merile v gasilskem tekmovanju ter v 
rokom etu in streljanju, zvečer pa bo
v naravi na severni strani mesta mla
dinski večer ob tabornem ognju. To 
pa ne bo več samo Labodovo slavje, 
temveč osrednja občinska mladin
ska manifestacija v čast dnevu mla
dosti, na kateri se bosta srečali de
lavska in dijaška mladina.

25. maja dopoldne bo pred poslo
pjem novomeškega LABODA glavna 
prireditev -  zborovanje kolektiva, 
na katerem bodo tudi podelili odli
kovanja in priznanja. Sledil bo pik
nik. Mimo vsega tega bo LABOD v 
znemenju petdesetletnice organiziral 
še več komercialnih srečanj, med 
katerimi bo nrvo sejem mode v 
Ljubljani. Ta bo odprt že 25. feb
ruarja. R. BACER

JANEZ SLAPNIK 
SPET SEKRETAR

Na petkovi konferenci so 
komunisti novomeške občine 
izvolili Janeza Slapnika za sekre
tarja komiteja, v komite pa Sima 
Gogića, Rajka Gerloviča, Alojza 
Jožefa, Fani Kranjc, Alojza Med- 
leta, Hermana Mlakarja, Slavka 
Plavca, Milana Pergerja, Vilija 
Punčuha, Darjo Podbevšek, 
Branka Raduloviča, Jožeta 
Tavčarja in Katarino Zupet. 
Člani medobčinskega sveta ZK 
so: Ludvik Golob, Janez Slap
nik, Božo Kočevar, Jasna Peče- 
Janičijevič in Zdravko Damjano
vič. Komisijo za samoupravljanje 
in politični sistem bo vodil Ev
gen Pungerčič, častno razsodi
šče Rihard Romih, komisijo za 
ideološka vprašanja Dušan Zu
panc, komisijo za družbenoeko
nomske odnose Jakob Berič, 
revizijsko komisijo Tone Počrvi- 
na, komisijo za prenašanje tradi
cij NOB Tone Štampohar, kom i
sijo za organiziranost in razvoj 
Miloš Jakopec in komisijo za 
kulturno-prosvetna vprašanja 

VjFranc Zaman.________________J

Še zadnja 
konferenca

Z ustanovitvijo občinske sin
dikalne konference delavcev 
lesne industrije in gozdarstva je 
bila zaključena prva faza pre
oblikovanja sindikatov v ribni
ški občini. Za predsednika kon
ference je bil izvoljen Jože 
Marolt iz ribniškega INLESA, 
za podpredsednika pa Ivan An
zeljc iz TOZD INLES Loški 
potok.

Izvolili so tudi osem delegatov za 
občinski svet Zveze sindikatov, tri 
delegate za medobčinsko sindikalno 
konferenco delavcev lesne industrije 
in gozdarstva Ljubljana. Za delegata 
za republiško sindikalno konferenco 
delavcev lesne industrije in gozdar
stva je bil izvojen Vinko Mate iz 
INLESA Ribnica, za sekretarja kon
ference pa so imenovali Karla Ora- 
žma.

Najpomembnejša naloga novih 
občinskih sindikalnih konferenc je 
oblikovanje takšnih programov dela, 
ki bodo napotilo za delovanje izvr
šnih odborov sindikalnih organizacij 
in članstva. T renutno pa je glavna 
naloga sindikatov tvorno sodelova
nje v pripravah na volitve in razlaga 
novega delegatskega sistema.

Zelo odgovorna naloga sindikatov 
je tudi uresničevanje ustavnih dolo
čil v zvezi z organiziranjem TOZD. 
Z ustanovitvijo TOZD je bil storjen 
šele prvi korak. Najpomembnejše 
delo pa se za sindikate, Z K in druge 
politične dejavnike na tem torišču 
šele začenja.

-r

KRVODAJALSTVO -  
LETOS

Republiški odbor Rdečega križa 
je  že sestavil načrt letošnjih krvoda
jalskih akcij. Republiška krvodajal
ska akcija v Metliki bo letos konec 
oktobra, krvodajalci iz metliške ob
čine pa bodo lahko darovali svojo 
kri tudi na rednih krvodajalskih 
akcijah v Novem mestu.

Lani je darovalo kri med krvoda
jalsko akcijo, ki je bila v Metliki, 
337 krvodajalcev, 73 metliških ob
čanov pa je darovalo kri v Novem 
mestu.

VEČ ZDRAVJA

22. januarja se je pričel v Beti 
80-urni tečaj prve pom oči, ki ga je 

občinski odbor Rdečega
križa, obiskuje pa ga več kot tri
deset tečajnic. Tečaji in predavanja 
o zdravstveni vzgoji bodo trajali do 
konca marca, potekajo pa v okviru 
praznovanja 30.obletnice delovanja 
organizacije Rdečega križa. Zdrav
stvena predavanja v Gradcu in Pod
zemlju so že pokazala, da vlada med 
prebivalci za to dejavnost precejšnje 
zanimanje.

DVORANA DO 
DNEVA ŽENA

Krajevna skupnost Stari Log 
bi rada imela do dneva žena 
svojo dvorano. Res so imeli že 
zdaj dvorano obrata ZKGP, vendar 
se je dogajalo, da jim jo je obrat spet 
vzel, če jo je potreboval za nastani
tev delavcev. To se v bodoče ne bi 
smelo več dogajati, zato zahtevajo, 
naj bo dvorana last oziroma v uprav
ljanju KS. V dvorani nameravajo 
obložiti tla s ploščicami, namestiti 
zavese in jo skratka, kulturno uredi
ti, saj bodo v njej tudi v bodoče kul
turne prireditve za občane.

Ivan Potrč:

Delavec na zemlji postaja 
enako cenjen kot vsak drug

V deželi ali na kmetih se je veliko zgodilo. Marsikaj bi se 
tudi obrnilo, če bi imeli socialistično državo ali ne. Vendar 
pa me nekaj na vasi ne jezi ali ne žalosti več — svet in delo, 
oboje se je odprlo nekdanji kmetiški siromaščini, nikomur 
pri nas se ni več potrebno poniževati pred tistim, kije bogat: 
ni več ne mogotcev in ne cerkvene in domače ali tuje gospo
de.

Kar se danes našega kmetijstva tiče, mi ostaja upanje -  
upanje, ki ni več prazno, ampak je močan in svetal žarek. 
Tako je zadnje čase, tudi po maršalovem pismu, kot da smo 
odkrili zemljo in kmeta na tej naši kmetiški zemlji, ki dela na 
zemlji in ki bo jutri še z večjim veseljem delal, da bo vina in 
pogač dovolj, zanj in za nas druge — delavec na zemlji posta
ja enako cenjen ko vsakteri naš delavec.

(Jz odgovorov pisatelja na vprašAnja „Kmečkega glasa“ )

Franc Šali:

Kot Lenin moramo graditi na 
sodelovanju delavca in kmeta
Lenin je bil velik vodja predvsem zato, ker je gradil na 

množicah. Bilje človek ljudstva, znal je navdušiti ljudi. Tako 
je treba delati tudi sedaj. V našem političnem delovanju 
imamo še veliko praznega prostora. Zveza komunistov mora 
postati močna po članih, ne po svojih forumih. Treba je 
doseči, da se bodo ljudje obračali najprej na komuniste. Ti 
se morajo zavedati predvsem, da je treba delati v dobro ljudi. 
Vse, kar povzroča spremembo v dobro delovnih ljudi, je 
prispevek k leninizmu; iz tega črpamo moč za nenehno poli
tično delovanje.

Leninovo misel in delo v tem času aktualizirajmo tudi z 
razpravami o vlogi kmeta. Kot Lenin nekdaj moramo tudi mi 
graditi samoupravni socializem na tesnem sodelovanju delav
cev in kmetov. Zato je treba dograditi kmetov družbenoeko
nomski položaj in odnos v okviru naše samoupravne družbe.

(1^ razprave člana sekretariata CK ZKS na petkovi seji 
občinske konference ZKS Novo mesto)

Lojze Briški:

Kongres: razprava naj 
mobilizira vse delovne ljudi

Komunisti morajo vsepovsod, kjer delujejo, doseči, da se 
bodo v razpravo o dokumentih 7. kongresa ZKS vključili vsi 
delovni ljudje. Le v tem primeru bodo kongresne priprave in 
kongres odsevali hotenja, pričakovanja in zahteve. To seveda 
še zdaleč ne pomeni, da pričakujemo samo pripombe -  us
tvarjalno kritične, konkretne ali načelne -  k osnutku resolu
cije, marveč mora imeti razprava mobilizacijski značaj, spod
budi naj vse članstvo in delovne ljudi k reševanju odprtih 
gospodarskih, socialnih in političnih vprašanj. Oblikovanje 
dolgoročnega programa dela, kar resolucija pravzaprav je, in 
razjasnjevanje dilem, skratka, celotna predkongresna dejav
nost mora biti povezana z uresničevanjem že sprejetih sta
lišč, s konkretno politično akcijo.

(Iz razprave člana sekretariata CK ZKS na zadnjem zase
danju CK ZKS)

Dr. Aleksander Bajt:

Vendar smo danes bogatejši 
za pomembno spoznanje...

Menim, da so sedanje rešitve v zvezi z osebnimi dohodki 
poleg tega, da so neučinkovite z vidika inflacije, tudi eko
nomsko in družbeno politično kvarne, ker za faktor vredno
sti delovne sile jemljejo v poštev zelo drugoten, čeprav za 
uradnika najočitnejši faktor, formalno izobrazbo, in ker so 
jim prvi problem razlike med panogami, medtem ko razlike 
znotraj istih poklicev preprosto ignorirajo. Drugače poveda
no: angažirajo se proti različnim osebnim dohodkom za 
nominalno enako delo, popolnoma pa so te rešitve indiferen
tne do različnega delovnega prispevka za enak osebni doho
dek. Tako se utrjujejo socializmu tuje razlike med različnimi 
poklici, med telesnim in duševnim delom, ignorirajo pa prak
tično vse razlike, kakršne izvirajo iz zares različnih delovnih 
prispevkov, in te je mogoče najboljše izmeriti znotraj posa
meznih poklicev. Prepričan sem tudi o tem, da bo posledica 
sedanjega trenda v obdavčevanju čistih dohodkov TOZD, če 
sc bo nadaljeval, še nadaljnje poslabšanje družbenogospodar
skih rezultatov gospodarjenja. Vendar smo danes bogatejši za 
pomembno spoznanje.

(Profesor pravne fakultete v Ljubljani za „Naše razglede” )

V .



m

PREBIVALCI 
BELE KRAJINE

TRGOVSKO PODJETJE

JUCCTEHNIK/t
LJUBLJANA, S SVOJIMI TRGOVINAMI

v ČRNOMLJU 
in METLIKI 

vas vljudno vabi na 
DEMONSTRACIJO 

ZMRZOVALNIH SKRINJ
Hitri način življenja zahteva prihranek na času. S shranjeva
njem živil v zmrzovalnikih za daljše obdobje prihranite čas, 
pocenite prehrano in popestrite jedilnik. Za dosego vseh 
prednosti prehrane z uporabo zmrzovalnika je potrebno do
bro poznavanje načina priprave in shranjevanja jedi. Med 
demonstracijo vam bo naš strokovnjak pokazal možnosti 
priprave jedi in načine shranjevanja. Obenem vam bomo 
pokazali še uporabo MALIH GOSPODINJSKIH APARA
TOV GORENJE. 

Demonstracije bodo:

V SOBOTO, 9. 2., ob 13 uri v ČRNOMLJU v novi prodajalni 
JUGOTEHNIKE
V NEDELJO, 10. 2., ob 9. uri v VINICI v gostilni ŠKOLNIK
V NEDELJO, 10. 2., ob 11. uri v DRAGATUŠU v prostorih 
MLADINSKEGA KLUBA
V NEDELJO, 10. 2., ob 15. uri v SEMIČU v hotelu
SMUK
Z demonstracijo bo povezana tudi degustacija. Pričakujemo 
vas! Na svidenje v soboto ali nedeljo.

Center srednjih šol, Črnomelj 

RAZPISUJE 

naslednja delovna mesta: 
RAČUNOVDJA 

2- TAJNIKA ŠOLE 
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še 
Posebne, in sicer: 
P°d 1: srednja ekonomska šola, 5-letna ustrezna praksa v 
Šolstvu in znanje strojepisja; 
P°d 2: srednja administrativna šola ali srednja ekonomska 

3-letna ustrezna praksa in znanje strojepisja, 
oskusna doba za razpisana delovna mesta je 3 mesece. 

Pismene ponudbe z ustreznimi dokazili o izpolnjevanju 
Pojjojev sprejemamo 15 dni po razpisu.

»Katrco« lahko dobiš, 
če »Dolenjca« naroči S!

vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

27. januaija je Sonja Pirc organizirala veselo popoldne. Nastopila je s svojimi sošolkami in profesorico, 
sodelovala pa sta tudi humorista. Polna dvorana je pokazala, da si v Mimi peči takih prireditev še 
želijo. (Foto: P. Pungerčar)

Kulturni 
praznik

1 .
Praznik kulture slavimo, 
spomin na Prešerna budimo, 
slovenskemu narodu vzor, 
do tujcev gojil je odpor.

2.

Dokazov veliko je imel 
in v svojih je pesmih nam pel, 
da narod bo svobodno živel, 
ko si svobodo sam bo vzel.

3.
„Slovenska beseda povsod, 
utrla si bode pot, “ 
tako je Prešeren nam pel, 
čeprav tedaj ni smel.

4.
„Slovenci, dvignete svoj glas, 
naj nihče ne hodi po vas, 
čeravno tujec bo divjal, 
nikoli nas ne bo steptal! “

5.
Prešerna že davno več ni, 
njegova beseda živi.
Dokler živel slovenski bo rod, 
Prešeren bo z nami povsod.

Tončka Kumer, 7. b 
osnovna šola Bršlin, 

Novo mesto

Mleko ostaja v Straži
Zakaj? Odgovarja gospodinja Pavla Košir

Od začetka minulega decem
bra v Straži več ne prevzemajo 
mleka, čeprav za to ni resnične 
zapreke. Kaj nam je o tem po
vedala gospodinja Pavla Košir iz 
Straže 19?

Tovarišica Koširjeva, tu v Straži 
smo slišali, da imate kmetje težavo s 
prodajo mleka.

Pravijo, da se ne splača voziti 
skozi vas, ob ravni cesti proti Nove
mu mestu pa ni nobene hiše, kjer bi 
hoteli prevzemati mleko. Dosedanji 
prevzemnik se preusmerja v gosti
šče, pa se s prevzemom mleka noče 
več ukvarjati. Tako so enostavno 
ukinili odkup mleka, nam pa po
vzročili ‘precej težav, ker mleka ne 
moremo prodati.

-  Koliko mleka ste v Straži pro
dali na dan in koliko časa ga več ne 
odkupujejo?

-  Mleka je bilo včasih več, drugič 
manj: 60, 80 tudi 100 litrov. Ne 
odkupujejo pa ga več od 1. decem
bra.

-  Pravite, da prejšnji prevzemalec 
mleka nima interesa, da bi sc s tem 
ukvarjal. V vasi pa sem slišal, da bi 
mleko tudi vi prevzemali in da tudi 
za mlekarski kamion ne bi bila no
bena težava, če bi namesto mimo 
vasi vozil skozi vas.

-  To je res. S tem bi marsikatere
mu kmetu, ki ima več krav, olajšali 
težave, saj mora zdaj mleko pokrmi 
ti ali izliti, namesto da bi ga prodal.

-  Koliko ste vi prodali mleka na 
dan in kaj zdaj počnete z njim?

-  Ko so se krave otelile, smo ga 
prodali manj, sicer pa kar po 25 Ti-

Krvavo rokovanje

Pripombe k članku iz 2. št. Dolenjskega lista

ogorčen nad člankom, 
2. številki Dolenjskega

Zelo sem oj; 
objavljenim v .
lista, ker so nekatere trditve v njem 
neresnične. Tako sem se znašel v 
položaju, ko je celotno dogajanje 
osvetljeno samo z ene plati. Mislim 
pa, da mora časopis poročati samo 
resnične, nič olepšane stvari.

Priznam, da sem napačno ravnal, 
vendar tudi tovariš Martin Božič pri 
vsem ni bil tako nedolžen, kot v

ŠIRŠO CESTO NA POKLEK

Jutri se bodo sestali predstavniki 
krajevne skupnosti Blanca in govori
li o potrebi po razširitvi ceste za 
Poklek. S prostovoljnim delom so 
delavci, ki se vozijo z delavskim av
tobusom, širili nekatere ovinke, vo
žnja po ozki cesti pa je še vedno te 
žavna. Ljudje so še naprej pripravlje
ni sodelovati, brez širše pomoči pa 
n»» ho šlo.

članku piše. Pljuval je predme, me 
suval v prsi in zmerjal. Sledil mi je 
vse do hišnega vhoda, in čeprav sem 
ga opozoril, da nista ne kraj ne čas 
primerna za take razprave, me ni 
nehal žaliti. Še posebno me je priza
delo, ko je žalil mojo dejavnost v 
Zvezi komunistov.

Tako je bilo. Vprašujem se, od 
kod potem trditve, da Božič niko
mur ni skrivil niti lasu.

TONE DROŽDAN 
Naselje heroja Maroka 8 

Sevnica

PREVOLE: 
ŠOLSKI KOMBI

Osnovna šola Prevole, ki ima med 
učenci mnogo vozačev, bo letos 
dobila nov kombi. Dosedanje vozilo 

izirali tbodo popravili in organiz 
otrok iz Lopate.

prevoz

trov na dan. Potem, ko so prenehali 
z odkupom mleka v Straži,' sem ga 
nosila tudi pol ure daleč, da mi ne 
bi propadlo. Toda to je nemogoče, 
zlasti v slabem vremenu. Čez mero 
ne kaže mleka krmiti prašičem in 
govedi, kar zdaj počnem o, ker je to 
lahko škodljivo. Če torej ne bo 
odkupa, se bomo morali odločiti za 
prodajo krav.

-  Pa bi mlekarski kamion moral 
napraviti veliko stranpot, če bi vozil 
skozi vas?

-  Če bi vozil skozi vas namesto 
mimo vasi, kakor vozi zdaj sleherni 
dan, bi bila njegova pot daljša za 
300, morda za 400 metrov. Zaradi 
tega pa ne bi bilo niti velike zamude 
niti toliko večjih stroškov kakor 
imamo proizvajalci mleka v Straži 
zaradi tega škode.

-ar

0 filmu 
in okusu
Ugotovitve tega zapisa se na 

„filmsko stanje14 v Novem mestu 
nanašajo zgolj slučajno. Nič za
to!

Kriza in nezadostnost sloven
skega filma temelji gotovo tudi 
na vnaprejšnjem „strahu" film
skih delavcev, da bo film kot 
umetnina neuspel in da bodo 
zategadelj ustvarjalci podvrženi 
kritikam z vseh strani itd., zakaj 
dejstvo je, da si na Slovenskem 
enostavno ne moremo in ne sme
mo privoščiti snemanja filmov 
na ekonomski osnovi po zgledu 
Zahoda, kjer dobre filme delajo 
po geslu: na deset filmov en 
dober film! Pri nas lahko dobri 
filmi nastajajo samo z ustrezno 
družbeno osnovo, iz katere pri
tekajo tudi vsa potrebna finan
čna sredstva.

Toda če drži to, zadnje, zakaj 
si potem na Slovenskem mirne 
duše dovolimo odkupiti vsaj pet 
od devetih slabih filmov Zahoda 
in samo včasih morebiti tudi ti
stega dobrega. Vse to gre gotovo 
na račun birokratskih spon di
stribucije. Komercialna težnja 
odkupnikov filmov izgublja čut 
za odprtost naših filmskih platen 
tujim dobrim filmom in zanema
rja nam nepoznane, zato pa mo
rebiti dobre kinematografije, 
hkrati pa izgublja tudi kriterije 
za avantgardnost in kvaliteto 
domačega filma.

Takemu stanju botruje vseka
kor tudi poplitven okus gledal
cev, ki v večini ne znajo več lo
čiti, kaj je dobro in kaj slabo, so 
dobesedno brez okusa in, če 
hočete, filmske vzgoje, njihovo 
poprečnost pa izkoriščajo kine
matografska podjetja Vi v pri
meru, da je film umjai samo 
deset minut kot navadno, zara
čunajo dodatne dinarje k ceni 
vstopnic in imajo tako dvakrat 
plačanp reklame, ki jih vztrajno 
vrte pred začetkom predstav.

D. RUSTJA

Janko Trošt tudi planinec
Bil je med ustanovitelji Planinskega društva v 

Ribnici in njegov zadnji predsednik

Čestitkam ob 80-letnici 
upokojenega ravnatelja Janka Trošta 
iz Ribnice pridružujemo tudi kočev
ski planinci svoje.

V čestitkah in opisih, o njegovem 
plodnem delu pa ni bil omenjen 
njegov velik delež za ustanovitev 
Planinskega društva v Ribnici, ki je 
bilo ustanovljeno za širše območje 
torej za sedanji občini Ribnica in 
Kočevje, tj. ves takratni kočevski 
srez. Zato osvetlimo še to plat nje
govega delovanja.

Janko Trošt je tvorno sodeloval 
pri pripravah za ustanovitev društva. 
Na občnem zboru 31. januarja 1953 
je bilo nad 80 članov. Velika Tro- 
štova skrb je bila, da bi vse izletni
ške predele čimprej označili s kaži
poti in planinskimi oznakami (mar
kacijami). To je v veliki meri uspelo 
društvenemu markacijskemu odse
ku, ki ga je vodil Trošt kot odličen 
poznavalec obeh dolin in sploh vse
ga društvenega območja. Se se 
spominjam, kako sva s Troštom 
markirala pot iz Kočeyja na Fridrih- 
štajn. Kočevarji so bili zelo jezni, 
ker so jih  prehiteli Ribničani.

Slavljenec je bil tudi dober smu
čar in kolesar. Pozimi mu je bila 
posebno priljubljena Mala gora z 
jaso pri Seljanu in na Grmadi, poleti 
pa Kadice pri Podklancu pod Bonča- 
rjem.

POTNIKI PODSTREHO

Avtobusni potniki v Straži ne bo
do več vedrili pod milim nebom. 
Krajevna skupnost je že zaprosila za 
gradbeno dovoljenje za avtobusno 
postajo, ki jo bo krajevno podjetje 
Gorjanci postavilo ob cestnem kri
žišču v Straži. Tehnično in lokacij
sko dokumentacijo imajo že nekaj 
časa v rokah.

Odbori so se menjavali, a osrednji 
steber planinstva v Ribnici je ostal 
Janko Trošt. Bil je zadnji predse
dnik društva in je na občnem zboru
14. marca 1940 članstvo posebno 
poudaril: „Če kdaj, je posebno da
nes naša narodna dolžnost, da se 
trudimo ne samo da bi ohranili, kar 
je že ustvarjenega za naš narod, 
ampak da še izpopolnimo nedovr
šeno delo.“

Še enkrat mu kličemo planinci iz 
Kočevja: „Na mnoga leta!“

ANDREJ ARKO 
KOČEVJE

NA BIZELJSKEM 
ZA KUMROVEC

Za gradnjo spominskega doma 
borcev in mladine Jugoslavije v 
Kumrovcu so na Bizeljskem zbrali 
več, kot je bilo predvideno za njihov 
okoliš: 37-članska organizacija ZB 
je zbrala namesto 6 tisoč ka 9.500 
dinarjev, za kar se ima zahvaliti tudi 
prizadevnosti drugih organizacij.

TREBNJE: 
TURISTIČNI PROSPEKT

Za letošnje poletje bo trebanjska 
občina končno dobila tudi svoj tur
istični prospekt. Obsegal naj bi šest 
strani žepnega formata z opisi in sli
kami kulturnozgodovinskih zname
nitosti in spremnim besedilom o 
gospodarskem razvoju občine. Turi
stični prospekt bi moral biti nared 
do letošnjih slavnosti v okviru Tabo
ra likovnih samorastnikov.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

V družinskem krogu sta v nedeljo, 3. februaija, praznovala 50-letni- 
co poroke zakonca Ana in Lojze Lakner in Globočic pri Kostanje
vici. Zakoncema se je v zakonu rodilo šest otrok, od teh živijo še 
trije. Lojze Lakner, kije precej let kmetoval,je šel v mladih letih za 
kruhom v tujino; tri leta je bil tudi rudar v Holandiji. Zakonca 
Lakner sta še kar trdnega zdravja, pokonci pa ju drži trdo delo. 
(Foto: S. DOKL)

Sprašujemo: zakaj kazen?
V tretji številki Dolenjskega 

lista piše v članku „DANA: 
huda kazen za gostišče*4 o posto
pku sanitarnega inšpektorja, ki 
je zaradi pomanjkljivosti v ku
hinji, neurejenih sanitarij in ne
primernega vina prisodil gostišču 
kazen in prepovedal obratova
nje. Kot domačin poznam ta lo
kal in vem, da je bil pred letom 
dni preurejen, ravno tako po
znam tudi druga gostišča, ki po 
opremljenosti zaostajajo za ome
njenim. Za postopek sanitarnega 
inšpektorja ne vidim nobenega 
pravega razloga.

Ljudje se sprašujemo, kako je 
mogoče tak lokal v industrij
skem kraju skoraj vsako leto 
zapreti zaradi majhnih pomanj

kljivosti. Na tem območju ima
mo samo še eno gostilno in bife 
Metlika, ki sama ne more zado
stiti potrebam prebivalcev Mir
ne.

Preseneča nas tudi to , da je 
bila dosojena kazen tako visoka,
90.000 dinarjev. Tako visoke 
kazni ne. bi prisodili, ko bi bilo 
gostišče zasebno. Tako pa naj 
delovni kolektiv plača visoke 
kazni za tiste stvari, ki jih v veli
kih drugih javnih prostorih ni 
najti. Kot vem, cerkev nima 
nobenih sanitarij, čeprav se v nji 
zbira veliko število ljudi. Mislim, 
da bi ne smeli delati nobenih 
razlik med institucijami in da so 
predpisi ter zakoni za vse enaki.

K. L.
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Pod jem- Krovom je bila 

ribniška šola,
; {»rvi vir učenosti, kjer si je

FRANCE; PREŠEREN
gasil "uka.-žejo" 

in bil zapisan v Zlato 
knjigo odličnjakov. (1810- 1812)

Jutri, 8 . februarja, na sam slovenski kulturni praznik bo krajevna 
skupnost Ribnica odkrila spominsko ploščo pesniku Francetu 
Prešernu, in sicer na Štekličkovi hiši, kjer je bila v njegovih časih 
šola.

Prešeren in slovenski sonetni venci
 _______Ob 140-letnici Prešernovega venca in 110-letnici smrti Primčeve Julije

V soboto, 2 . februarja, je poteklo sto deset let, odkar je umrla 
Primčeva Julija. Njeno ime je še danes živo, ker ji je pesnik Preše
ren postavil nesmrten spomenik v svojih pesmih, predvsem v Gaze
lah in Sonetnem vecu. Takšnega sonetnega venca, kakršnega je po
klonil France Prešeren Juliji, nima nobena žena v vsej svetovni 
književnosti.

Sonet je že sam po sebi ena izmed 
najzahtevnejših pesniških zvrsti. Se
stavljen je iz štirinajstih verzov s po
polnoma določeno notranjo zgrad
bo in ritmom. Sonetni vencc pa je 
niz petnajstih sonetov, ki so grajeni 
tako, da je v prvih štirinajstih sone
tih zadnji verz prejšnjega soneta za
četni verz naslednjega, a prvi sonet 
se začne z zadnjim verzom štirinaj
stega. Petnajsti sonet, imenovan 
magistrale, pa sestavljajo prvi verzi 
štirinajstih sonetov. Sonetni venec

Morda usodna »golj'fiva« kača
Jutri bodo v Ribnici odkrili spominsko ploščo Francetu Prešernu

—  da b ’uka žeja me iz tvoj’ga sveta 
speljala ne bila golj’fiva kača . . . “

O Vrba, ta značilni Prešernov 
sonet nam pojasnjuje, da pesnikova 
nesreča izvira iz hrepenečega dom o
tožja, predvsem pa iz njegove lastne 
želje po učenosti, ki ea je speljala od 
doma. Ali smemo 125 let po pesni
kovi smrti zapisati, da je bila Ribni
ca prva in zato morda usodna „golj’
fiva kača“ , ki je Prešerna zvabila v 
svet, da je pozneje iz oceana lastne
ga trpljenja zrastel v čist in svetal lik 
kultumo-političnega in narodnega 
vodnika Slovencev.

Deževnega jesenskega dne leta 
1810 je kočijaž s Kopanja pri Gro
supljem pognal konja po cesti, ki 
pelje v Ribnico. Pod platneno streho 
sta tiho sedela stari župnik Jožef 
Prešeren in njegov 10-letni sorodnik 
France. Ta se je tiščal v kotu kočije 
in strmel skozi majhno linico. Pri 
srcu mu je bilo nenavadno tesno, 
kajti neprestano je mislil na šolo, ki 
ga čaka nekje v Ribnici. Tam bo 
moral ostati sam pri tujih ljudeh, 
brez matere, brez strica. . .  Ze čez 
dan ali dva je prvič v življenju pre
stopil prag šole, ki je bila v prostorih 
Štekličkove hiše na trgu v Ribnici.

Kakšna je bila tedanja ribniška 
šola, najbolj zgovorno poroča v svo
jih spominih Franc Kramer iz Prigo
rice, poznejši politik in soustanovi
telj časopisa Slovenec, rojen 1. 1800, 
torej Prešernov vrstnik, morda celo 
sošolec:

„Ce se ozrem na svoja otroška 
leta, moram z žalostjo spoznati, da 
takrat ni bilo na Kranjskem ne šol 
ne knjig v slovenskem jeziku. Po 
kmetih so bile šole jako redke prika
zni, pa še tiste so uvedli le duhovni
ki, žal skoraj le v nemškem jeziku.

Da je to  res, se kaže tudi na Rib
niški šoli, ki je bila edina v širni 
okolici. Imeli smo sošolce skoro iz 
vseh krajev kranjske dežele, ne le iz 
Kočevja, z Dolenjskega in Notranj
skega, ampak tudi z Gorenjskega in 
celo iz Istre in Dalmacije. Pa vendar 
je bilo ljudstvo željno šol in znanja. 
To dokazuje primer iz našega kraja.

V vsej dolenjevaški fari je bil 
edino moj stric, ki je znal brati. 
Zgodi se, da župnik, ki mu je umrl 
stari cerkovnik, z Gorenjskega pokli
če mladeniča -  svojega sorodnika, 
da bi opravljal cerkovniške posle, 
dokler se ne najde naslednik. Ko ga 
domačini vidijo v cerkvi brati iz 
bukvic, jim postane neznansko všeč. 
Zato naprosijo župnika in dečka, 
naj nauči tudi njihove otroke brati. 
Dobil je iz Ljubljane nekoliko slo
venskih tablic in v župnišču začel s 
šolo. Privrelo je toliko otrok in od
raslih, da je bila soba natlačena in 
jih je po pet ali šest gledalo v eno 
tablico. Toda že šesti teden so fanta 
poklicali domov in dolenjevaška šola 
je prenehala. Ribniška šola je bila z 
dvema razredoma in z dvema učite
ljema -  razen krščanskega nauka -  
zgolj nemška. Zaradi tega pri pre
prostih ljudeh ni imela veljave; še 
zlasti ne, ker sta bila oba učitelja 
tujca, trda Nemca. Janez Klibor, 
podučitelj, je kot krojač prišel iz 
Slezije v Ribnico in ostal tukaj. 
Kako je iz krojača postal učitelj, se 
ne ve. Pedagogike in metodike se ni 
učil, znal je le brati in pisati. Zato si 
lahko mislimo, kako je ravnal z 
otroki. V prvem razredu nas je bilo 
60 -  70 šolarčkov. Vsak je imel 
svojo nemško abecedno tablico; z 
njo smo tekali posamezno in zapore
doma k mizi, da nam je učitelj na
števal črke po vrsti, mi pa smo jih 
izgovarjali za njim. Ko je povedal 
črke, je vsakega pognal v klop in 
nastopil j^  drugi, za njim tretji itd. 
Imel le navado, da ie takrat otroka, 
kadar mu je izrekel črke, suval z 
nekim bodalcem v kazalec ali pa 
mahal po glavi ali hrbtu in tako do
besedno vtepal črke v glavo. -  Vsi 
smo nosili krvave kazalce, ranjene 
ali gnojne, v znamenje, da smo 
učenci njegovega razreda. Te rane so 
bile velik strah drugim otrokom , da 
so se bali šole, kajti starši so razpo
sajene ribniške smrkavce krotili s 
tem, da so jim žugali s šolo.

V drugem razredu je učil Anton 
Kromholc, čisti Nemec. Bil je sicer 
izvrsten učitelj, vendar ne za sloven
sko mladino. Drug drugega nismo 
razumeli. Da bi nas ponemčil, je 
delal vse mogoče neumnosti, zlasti
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nas je obkladal z nalogami, klepetal 
in brbral nemško, pa nihče ga ni 
razumel.4*

Kljub taki šoli se je mladi Preše
ren hitro vživel v novo okolje. Kaže, 
da ga obvezani kazalec ni motil pri 
učenju, kajti nadobudni Gorenjec je 
bil na koncu leta zapisan v Zlato 
knjigo kot drugi najboljši učenec v 
razredu. „Buch der Ehren Fuer die 
Reifnizer Schule“ ali po ribniško 
„zlate buekve“ so edinstven doku
ment v zgodovini slovenskega šol
stva, vanje so bili zapisani samo 
najboljši učenci. In kako je moral 
biti Prešeren vesel, ko je ob koncu 
drugega razreda v Zlati knjigi pre
bral svoje ime na prvem mestu: „In 
der II. Classe haben Schulpreise

erhalten: l.Prescheren Franz aus 
Felben . . .  2. Komotschar Andreas 
aus T schatesch . . .  3. Rudesch
Franz von Kobilaglava . . .

Krajevna skupnost Ribnica izka
zuje 125 let po Prešernovi smrti 
pesniku posebno čast: na Štckličko- 
vi hiši mu bb za slovenski kulturni 
praznik odkrda spominsko ploščo. 
Tako bo izpolnila kulturni dolg 
največjemu slovenskemu pesniku, 
čigar ime nosi tudi osnovna šola 
Ribnica. — Ploščo bo prav na 8. 
februar, dan Prešernove smrti, 
odkril dr. Jakob Rigler, znanstveni 
svetnik SAZU in predsednik Slavisti
čnega društva Slovenije, po rodu 
Ribničan.

JANEZ DEBELJAK

V * .

Dr. France Prešeren

(Portret iz Stritarjeve izdaje Prešernovih Poezij iz leta 1866)

Magistrale.

lovencam nov poet tvoj venec vije, 

Han mojih ko spomin in tvAje hvale ,  

Iz serca svoje so kali pognale.  

Mokro -c v e te č e  roz/ce poezije.

Iz krajov niso, ki v njih sdnce sije;  

Celčas so blagih sapic pogresva le ,  

Jih vterjene obdajale so sk a le ,  

Viharjov jeznih merzle domačije.

Izdihleji so lze so jih re d i le ,

So moč jim dale rasti n evese lo ,  

Zaterale so temnih ur jih sile.

Lej ! torej je  bledo njih cvetje v e lo , 

Jim iz oči ti pflšlji žarke m i le ,

In gnale bodo nov cvet bolj veselo.

ima lahko akrostih (začetne ali 
končne črke verzov v pesmi, brane 
navzdol; v sonetnem vencu je akro
stih v magistralih), ki izraža kako 
misel ali pa ime. Prešernov Sonetni 
venec, ki je največja pesniška umet
nina v vsej slovenski zakladnici, ima 
kar trikrat vpleteno ime Primicovi 
Julji: v magistralah, v začetnicah 
prvih verzov štirinajstih sonetov in v 
začetnicah zadnjih verzov štirinaj
stih sonetov, le da je začetna črka v 
štirinajstem sonetu.

Letos v februarju bo poteklo tudi 
sto štirideset let, odkar je izšel Sone
tni venec v tisku. To naj bi se zgodi
lo, kot trdi Elo Justin, 22. februarja 
1834, ko je bil Sonetni venec vtiho
tapljen v Ilirski list. Ker pa je bil 
Sonetni venec namenjen Juliji za 
god 16. februarja, je moralo to go- 
dovno vezilo iziti že prej. V Ilirski 
list je bilo vloženih okoli 50 Sonet
nih vencev, ki so bili namenjeni 
določenim osebam. Tiskani so bili 
na treh vrstah papirja, 30 primerkov 
na navadnem pepelnato sivem papir
ju, ostali pa na boljšem in tisti pri
merki, na katere je napisal Prešeren 
posvetila, pa še na tanjšem finem 
papirju. Primerki Sonetnih vencev 
so danes silna redkost in še pred 
dvajsetimi leti jih je bilo ohranjenih 
le še dvanajst.

Ko je izdal Prešeren svoje Poezije, 
je v njih ponatisnil Sonetni venec. 
Zaradi cenzure in ker je bila Julija 
že poročena, je akrostih Primicovi 
Juliji zamešal. Dovolil pa si je neko 
posebnost: nekaj primerkov Poezij 
je dal natisniti s pravilnim akrosti
hom in jih porazdelil med prijatelje. 
Ohranilo se je le nekaj takih primer
kov. Sonetni venec je bil ponati
snjen v vseh posmrtnih Prešernovih 
Poezijah in v nekaterih časnikih in 
časopisih. Kot samostojna izdaja je 
izšel v Plečnikovi opremi 1. 1926. 
Ob stoletnici Sonetnega venca je 
izdal S. Gladnik krasotno izdajo, dr. 
Janko Šlebinger pa ponatis na dveh 
listih. Miha Maleš je izdal in opremil 
dve krasotni izdaji, 1. 1937 in 1959.

i je i;
Ske

čeve uglasbitve Sonetnega venca, 
opremil ga je Elo Justin. Leta 1971 
je izdala Prekmurska založba v 
Murski Soboti Sonetni venec vzpo
redno z madžarskim prevodom. 
Tudi Trubarjev antikvarijat je izdal 
faksimilirano izdajo prve objave So
netnega venca.

Poleg že omenjenega prevoda v 
madžarščino je bil Sonetni venec 
pravajan še v druge jezike, ali v celo
ti ali le deloma. Prevodi so izšli veči
noma v izboru Prešernovih poezij, v 
antologijah in le redko kot samo
stojna edicija. V srbohrvaščini je 
izšlo več prevodov (Djukić, G. 
Krklec, D. Maksimovič), v makedon- 
ščini (Stalev), v poljščino ga je pre
vedla Anna Kamienska 1. 1965. V 
ruščino ga ie prevedel 1. 1889 Korš 
in 1. 1948 Servinskij. V češčino je 
prevedel Penižek le 1. 2. in 3. sonet, 
a v slovaščino 1. 1961 Hečko. Bilje 
prevajan še v nemščino (Samhaber, 
Funtek, L. Novy), angleščino (Pin
to), francoščino (Ibrovac), italijan
ščino (Salvini), španščino (M. F. de 
Castro Gil), madžarščino (Sator 
Laszlo) in bengalščino. S temi pre- 

, vodi si je Prešernov Sonetni vencc 
utrl pot v tuji svet.

S Sonetnim vencem je poklonil 
Prešeren svojemu narodu tako žlah
tno umetnino, kakršne nima noben 
drug narod. Zato ni čudno, da je z 
njim spodbudil tudi druge pesnike, 
da so se lotili težke oblike soneta in

Glasbena matica v Ljubljani ie izdala 
Sonetni venec ob izvedbi Skerjan-

ga spletali v vence. Toda vseeno je 
moralo preteči petindvajst let, 
preden smo dobili nov sonetni ve
nec. Temu je sledila vrsta drugih in 
zlasti Zgodnja Danica je na stežaj 
odprla svoj prostor za sonetne ven
ce. Med pesniki sonetnih vencev so 
poleg znanih imen tudi taka, za ka
tera ve le slovstveni zgodovinar, med 
njimi so celo obrtniki. A vse te 
znane in neznane pesnike je vodila 
predvsem ljubezen do domače govo
rice in z njo so opevali ljubljeno 
dekle ali versko gorečnost in cerkve
ne voditelje, stvarstvo in domovino, 
delo in podobno. Prevladuje pa lju
bezen do žene, pa najsi bo to-ali 
onostranska. Vsekakor pa so nekate
ri sonetni venci dokument časa in 
kot take jih moramo tudi vzeti. So
netni venec je še vedno mikaven, saj 
se ga lotevajo tudi sodobni pesniki, 
pa Čeprav gre pesništvo v drugo 
smer. Spodnji seznam kaže pregled 
objavljenih sonetnih vencev, njih 
naslove, dela, kjer so izšli, in pa 
akrostihe.

1. Prešeren France: Sonetni ve
nec. -  Ilirski list, februar 1834. 
(Akrostih -  Primicovi Julji.)

2. (Umek Anton) A. U. -  Okiški: 
Sonetni venec. Pozdrav zvezdi na 
m o rju .-  Zgodnja Danica 1859, str. 
137-138. (Akrostih: Ave Maris Ste- 
Ua.)

3. (Kovačič Emanuel/Josip): E. 
J. K.: Sonetni venec za sedanjo 
d o b o .-  Zgodnja Danica 1860, str. 
198-200. (Akrostih -  Vivat Pius 
Nonus.)

4. (Engelman Leon) L. E. Nožar- 
jev: Sonetni venec. Pozdrav milosti 
p o ln i.-  Zgodnja Danica 1861, str. 
165-166. (Akrostih — Ave gratia 
plena.)

5. Krek Gregor: Sonetni venec.- 
Poezije 1862, str. 86-100. (Akrostih
-  Polakovi Milici.)

6. Umek Anton -  Okiški: Domo
v in i.-  Poezije 1865, str. 99-132. 
(Dva sonetna venca v enem z akro
stihom v začetnicah verzov -  Slo
venski dragi svet, o Bog ohrani.)

7. (Silvester Radoslav) Fr. Silve
ster: Dar za dar mladenč nebeški 
Kraljici. Sonetni venček .-  Zgodnja 
Danica 1866, 169-170. (Akrostih -  
Rajski kraljici.)

8. (Silvester Radoslav) Radoslav: 
Cvetličnik. Sonetni venček v hvalni 
dar nebeškemu milemu Pastirju.-  
Zgodnja Danica 1868, str. 3 9 9400 . 
(Akrostih -  Milemu pastirju.)

9. (Benedičič Stefan) št. Kamnar
jev na Zalem logu: Pozdravilo vesolj
nemu cerkvenemu zb o ru .-  Zgodnja 
Danica 1870, 145-146. (Brez akro
stiha.)

10. (Vilhar Franjo) Prostin: Sone
tni venec.- Pesmi. V Trstu 1871, 
str. 5-19. (Brez akrostiha.)

11. Goršič Boguš: Vienac sone
tn i . -  Potočnice mladosti. (Prvenci.) 
Zagreb 1872, str. 92-106. (Akrostih
-  Olgici Dolanski. Pesniška zbirka 
ima v prvi polovici slovenske pesmi, 
v drugi pa hrvaške.)

12. (Stritar Josip): S lovo.- Zvon
1876, str. 39-40. (Brez akrostiha.)

13. (Silvester Radoslav) Rado
slav: Sonetni venček, ki ga daruje 
verna hčerka Slovenija svojemu Sve
temu Očetu, vladarju vesoljne kato
liške Cerkve, o slavni petdesetletnici 
Njih škofovstva.- Zgodnja Danica
1877, str. 193-195. (Akrostih -  
Preblagemu Piju.)

14. Silvester Fr.: V spomin mili 
domovini. Sonetni venček .-  Mali 
šopek domoljubnih cvetličic. V Vi
pavi 1870, str. 50-58. (Akrostih -  
Bog varuj naš dom.)

15. (Koder Anton) M-k: Sonetni 
venec.- Kres 1883, str. 132, 200, 
236, 290. (Akrostih -  Tekli Kodi- 
rjevi.)

16. Vladimir: Tebi čast Marija.-  
Zgodnja Danica 1893, str. 266-267, 
276-277. (Akrostih -  Tebi čast Ma
rija.)

Magistrale.

'oet tvoj nov Slovencam venec vije, 

Ran mojih bo spomin in tvdje hvale,  

Iz serca svoje so kuli poginile.

Mokro -cv etd če  rtiž’ce poezije.

Iz krajov niso, ki v njih s6nce sije;  

Celčas so blagih sapic pogrešva le ,  

Obdajale so vterjene jih skale ,  

Viharjov jeznih merzle domačije.

Izdihleji so lze so jih re d i le ,

Jim mtič so dale rasti neveselo ,

Ur temnih so zaterale jih sile.

Lej ! ttJrej je  bledri njih cveljc v e lo ,

Jim iz oči ti pdslji žarke mile ,

In gnale bodo nov cvet bolj veselo. —

Faksimile iz Prešernovih Poezij, natisnjenih leta 1847 v tiskarni Jožefa Blaznika v Ljubljani: na levi Magistrale brez akrostiha, na desni 
Magistrale z akrostihom Primicovi Julji. Slednje je iz „izdaje, namenjene prijateljem**. Ohranilo seje le nekaj takih primerkov.

17. (Vidmar Gervazij) Br. Gerva- 
zij: Sonetni venec spleten v čast 
brez madeža spočeti Mariji.- Bogo
ljub 1904, str. 342-344. (Akrostih -  
Kraljici Mariji.)

18. (Zazula Ivan) I.Z.: Slava ru
darstvu. Sonetni venec .-  Dom in 
svet 1906, str. 220-222. (Akrostih -  
Slava rudarstvu.)

19. (Pregelj Ivan) Ivo Mohorov: 
Oče n a š .-  Glasnik najsvetejših src 
1907, str. 130-134. (Akrostih nepo
poln -  Deo om nipo t/en ti/).

20. (Kremžar Elizabeta) M. Eliza
beta: Slava Tebi, Jezus. Sonetni ve
nec v proslavo evharističnega Zveli
ča rja .-  Bogoljub 1912, str. 
296-298. (Akrostih -  Slava Tebi, 
Jezus. Ponatis v zbirki Iz moje celi
ce, 1916, str. 57-71, pod naslovom 
Moj venec.)

21. Zazula Ivan: Svetovlasniku! 
Venec sonetnih vencev -  prirodi in 
prosveti. I. Religija. II. Vesolje.- 
Vrh Razglednika 1921, str. 3-10. 
(Brez akrostihov, manjkajo sonetni 
venci I I I . -  XIV. in XV.)

22. (Cankar Ivan): Sonetni ve
n e c .-  Dom in svet 1924, str. 44. 
(Akrostih -  Grudnikovi Olgici. 
Objavljen le V., XI. in XV. sonet.)

23. Mohor Anton: Sonetni 
venec.- Zbirka pesmi, str. 91-109. 
(Akrostih -  Milici Lendovšek.)

24. Novak A. Zdravko: Sonetni 
venec.- Cankarjev glasnik 1937/38, 
št. 3, str. 10-11, št. 4, str. 12-13. 
(Akrostih -  Kseniji in Majdi.)

25. Debeljak Anton: Slavospev 
soncu .- Cankarjev glasnik 1940/41, 
str. 120-122. (Akrostih -  Slavospev 
soncu.)

26. Fabjančič Avgust: Krik ranje
ne m ladosti.-  Krik ranjene mlado
sti. Lj. 1939, str. 11-23. (Brez akro
stiha.)

27. Bekš I.: Sonetni venec. Lj.
1943. (Brez akrostiha.)

28. Balantič France: Venec. Lj.
1944. (Brez akrostiha.)

29.Balantič France: Drugi ve
n e c .-  V ognju groze plapolam. Lj. 
1944, str. 109-122. (Brez akrosti
ha.)

30. Škerl Silvester: Večnemu 
gibanju. Lj. 1945. (Akrostih -  Ve
čnemu gibanju.)

31. Slokan Fran: Mati. Lj. 1946. 
(Akrostih -  Cvet moji materi.)

32. Slokan Fran: France Preše-1 
ren. Lj. 1946. (Akrostih -  Francetu 
Prešernu.)

33. Šmit Jože: V enec.- Srce v 
besedi. Lj. 1950, str. 99-113. (Brez

. akrostiha.)
34. Kosmač France: Venec sone

to v .-  Kurent in smrt. Lj. 1950, str. 
32-35. (Akrostih -  Za svobodo zla
to.)

35. Bor Matej: V enec.-  Bršljan 
nad jezom. Lj. 1950, str. 51-65. 
(Akrostih -  Partizanki Nini.)

36. Napotnik Josip: „Ex pon- 
to “ .— Celjski zbornik 1951, str. 
192-198.) (Akrostih -  Nežki Zadnik 
kovi.)

37. Mesar Oskar: Sonetni venec.-  
Naša vez 1953, št. 5. str. 3. (Akro^ 
stih -  Ukmarjevi Stani.)

38. Srebrnič Slavko: Venec na 
grob m ateri.-  ZsS 1954, str. 
153-155. (Akrostih -  Tebi, o draga 
mati.)

39. Menart Janez: Ovenela kri
zan tem a.- Prva jesen. Koper 1955, 
str. 55-71. (Brez akrostiha.)

40. Šorli Ljubka: Venec spomin- 
čic možu na grob. Gorica 1957. 
(Akrostih -  Lojzetu Bratužu.)

41. Šarabon Mitja: Avtoportret. 
Kroki, narisan 26. aprila 1952 po
poldne. Moi štiriindvajseti sonetni 
venec. Lj. 1970. (Brez akrostiha.)

42. Šarabon Mitja: In luč sveti v 
temi. (Petindvajseti sonetni venec, 
napisan v decembru 1970.) Lj. 
1970. (Brez akrostiha.)

43. Šarabon Mitja: Sonetni venec 
sonetnih vencev. Lj. 1971. (15 so
netnih vencev brez akrostihov.)

44. Gajšek Vladimir: Amfionova 
plunka. Sonetni venec. Slovenj Gra
dec 1973. (Akrostih -  Jaz sem ta 
Amfion.)

Slovenci premoremo še več so
netnih vencev, ki pa so ostali v roko
pisu. Pesnik Janko Glaser omenja v 
svojem sestavku o slovenskih so
netnih vencih, da je ostal v rokopisu 
sonetni venec Milovana Ilicha. Ta f 
venec ima akrostih Moji ljubi ženki. ! 
Tudi goriški bibliotekar Marijan Bre
celj je pisal o sonetnih vencih i*1 i 
omenja, da je sestavil Stefan Bene
dičič poleg objavljenega sonetnega 
venca sc štiri neobjavljene, prav tako 
je tudi v zapuščini pisatelja dr. Ivan* 
Preglja še en neobjavljen sonetni ve
nec. Dajjc omenja Brecelj še rokopi* 
sne sonetne vence pesnikov Emil® 
Hojaka in Janka Jerine.

V Studijski knjižnici Mirana Jarc* 
hranimo tipkopis sonetnega venca 
Trnova krona (1944), ki sicer mm* 
akrostiha, ima pa vsak sonet svoj na
slov in je delo novomeškega profe
sorja Janeza Kolenca. Menda je n*' j 
pisal poleg omenjenega še dva so* 
netna venca. Tudi Ivan Čampa je na
pisal sonetni venec, ki je tudi ostal v 
jokopisu. Imenuje se „Prijateljici**, 
ima akrostih Gcrjol Antoniji.

Napisal ga je 31. julija 1935 i*1 
podpisal s psevdonimom Betkifl 
Vane. Cc upoštevamo še osem ne
objavljenih šarabonovih sonetnih 
vencev, bi sc število objavljenih 
neobjavljenih sonetnih vencev, 
povzpelo kar na 65, kar ni malo- 
Verjetno pa je bil prezrt še kak 
tiskan sonetni venec in tudi v roko
pisu niso vsi znani.

BOGO KOMELA



FRANC ŠALI:

v k ra jev n i sk u p n o sti mismmsimar
Predlogi, kako naj bi delovanje krajevnih skupnosti, teh temeljnih samoupravnih enot^prilagodili razmeram, ki jih prinaša ustava

V dosedanjih političnih in 
strokovnih prizadevanjih, da 
bi čim bolje uveljavili odno
se, ki jih nakazujejo osnutki 
zvezne in republiških ustav, 
smo veliko več pozornosti, 
časa in dela posvetili samo
upravnemu organiziranju 
temeljnih organizacij združe
nega dela in političnim 
skupnostim, kakor pa kra
jevnim skupnostim, ki smo 
jih skorajda malo zanemarili.

Socialistične samouprav
ne demokracije ne bo dosti 
več v naših dnižbenih odno
sih, če nam ne bo uspelo ne 
le v temeljnih organizacijah 
združenega dela, ampak tudi 
v krajevnih skupnostih omo
gočiti delovnim ljudem in 
občanom večji vpliv ter 
možnost odločanja o pogo
jih življenja v kraju bivanja, 
neglede na to, kako in kje 
ustvarjajo presežno delo. 
Zato moramo tudi v razvija
nju samoupravnih odnosov 
in delegatskih razmerij v 
krajevni skupnosti narediti 
korak naprej.

Ce pravimo, da je treba v krajevni 
skupnosti izgraditi nov sistem socia
listične samoupravne demokracije, 
to ne pomeni, da je bila do sedaj 
krajevna skupnost nesamoupravno 
organizirana. Nasprotno, občani so 
že do sedaj preko zborov občanov 
in sveta ter komisij krajevne skupno
sti na samoupraven način razreševali 
številna skupna družbena vprašanja. 
Pri tem jim odnosi v širši družbi, 
komuni, delovnih organizacijah niso 
bili v oporo in spodbudo, saj so prav 
ti predstavljali oviro za nadaljnji 
samoupravni razvoj. Se dokaj etati- 
zirane družbenopolitične skupnosti 
in vedno bolj tehnokratizirani pod
jetniški sistemi so od delovnih ljudi 
odtujevali odločanje o sredstvih, 
pogojih in rezultatih dela, kar je 
imelo negativne posledice. Pri ljudeh 
sta zaradi takšnih okoliščin začela 
upadati zagnanost in interes.

Sveti krajevne samouprave in 
komisije so delovali v vedno težjih 
družbenih razmerah. Med potreba
mi, željami in interesi občanov v 
krajevnih skupnostih in stvarnimi 
materialnimi možnostmi so se pogla
bljale razlike. Uresničitev skupnih 
potreb občanov je postajala vedno 
bolj odvisna od naklonjenosti delov
nih organizacij, pripravljenosti pod
jetniških vrhov in občinskih prora
čunov, ki pa so zadoščali le za kritje 
najnujnejših potreb v krajevni skup
nosti.

Veliko najbolj perečih vprašanj so 
občani reševali s samoprispevki, 
Prostovaoljnim delom, slolidamo- 
stnimi akcijami, kar vse je često šlo 
J? že tako skromnih osebnih doho
dkov. To jih ni nikoli motilo, vedno 
5? radi prispevali, kolikor so mogli, 
loda vedno teže so prenašali spo
znanje, da so jim zaprte možnosti 
Usmerjanja dela presežne vrednosti, 

.. Jo ustvarjajo v delovnih organiza 
eijah, v kraje bivanja oziroma krajev
ne skupnosti. V- takšnih odnosih sc 
J® nekoliko bolje godilo tistim kraje- 

nim skupnostim, ki so imele na 
svojem področju eno ali več delo
vnih organizacij.

kako  je n a r a š č a lo  
n e za d o v o ljs tvo ?

n« v tistih krajevnih sku-
pnostih, kjer ni bilo delovnih orga- 

zacij m so se nekateri občani za- 
P siovali zunaj njenega območja v 
n J ■ i cc^° drug' občini, drugi pa 
*met!j-, hd0ma na n '^ kaj donosnih

' n *cta 80 nekatera pome- 
km!13 vPrakmja življenja v takšnih 
Jena V i s^ uPnostih ostajala ncrc- 
zhr> 'u jU(fjc so jih postavljali na 
rešil voliIccv- za nekatere so našli 
in r»CV v krajevnih samoprispevkih 
bij P°ni°^'. občin, za mnoge pa ni 
211m n‘koli potrebnih sredstev, ra- 
ne, ;®lVania- Med ljudmi je naraščalo 
je v r.Vo^stV0* nezaupanje, upadala 
unra 'n pripravljenost za samo-
tjsk;Vno' 'n politično aktivnost. Pri
sil _ v°pstev krajevnih subjektivnih 
Itflvnfb SZDL in ZK na pred- 

>ke občine, so naraščali.

sle St,avne spremembe so prine- 
uv p . 0 novega. Ustavno sc je
ljud *° I?a^e*°’ da so delovni
š o v sistemu samoupravne 
ki ‘h stične demokracije tisti, 
ŽnrfJf i “llaj0 Pavico in dol- 
. st reševati probleme pogojev 
in d®la v združenem delu
stili 1VTjenja v ^rajevnih skupno- 
. • To načelo zahteva od nas,
reše^rCSežemo dosedanji način 

Vanja interesov in potreb

Esmmamm

ljudi v krajevni skupnosti in 
občini.

Pri tem ne bomo mogli mimo 
vprašanja, kateri so tisti interesi 
in potrebe, ki jih naj delovni 
ljudje v krajevni skupnosti sami 
rešujejo, v kakšnem obsegu in 
na kakšen način naj to nalogo 
oziroma svojo pravico in dol
žnost opravljajo.

KRAJEVNE SKUPNOSTI 
SO SESTAVNI DEL 

ZDRUŽENEGA DELA
Pri reševanju tako postavljenega 

vprašanja moramo upoštevati nasle
dnje:

1. Krajevna skupnost je v bistvu 
sestavni del združenega dela. V njej 
delavci prebivajo, ustvarjajo družine, 
organizirajo varstvo, vzgojo in obve
zno šolanje otrok, ustvarjajo pogoje 
za oskrbovanje z nujno potrebnim 
blagom široke potrošnje, rešujejo 
ustrezno socialno in zdravstveno 
problematiko itd., itd. Zaradi vseh 
teh in še drugih družbenih interesov 
se tudi samoupravno in politično 
povezujejo.

Če tako gledamo na delovne ljudi 
in njihove interese, potem  lahko 
rečemo, da v njej ustvarjajo pogoje 
za svojo produktivnost oziroma delo 
v temeljnih organizacijah združene
ga dela. Pri tem ni nič važna odda
ljenost kraja dela od kraja bivanja. 
Pomembno je to, da imajo delavci, 
ki ustvarjajo, pravico in dolžnost del 
presežne vrednosti namenjati za 
ustvarjanje boljših produkcijskih 
pogojev, in to ne le v tovarni, ampak 
tudi v kraju bivanja, kot je dejal 
predsednik slovenske skupščine tov. 
Kraigher, lansko jesen.

Vse to pa pomeni, da ne moremo 
krajevne skupnosti več obravnavati 
ločeno in iztrgano od celokupnosti 
ostalih družbenoekonomskih in 
samoupravnih odnosov v družbi in 
da jo moramo samoupravno konsti
tuirati kot sestavni del združenega 
dela. Razviti moramo takšen sistem 
odnosov, da bodo delovni ljudje kot 
delavci v temeljnih organizacijah 
združenega dela v krajevni skupno
sti, kjer živijo, sami reševali ustrezna 
vprašanja v povezavi z organi krajev
ne skupnosti. Le tako se bomo pri
bližali načelu, naj bodo pogoji za 
življenje v krajevni skupnosti odvisni 
predvsem od delovnih rezultatov 
njihovih prebivalcev. Zato bi morali 
ustvariti praktične možnosti za di
rektne povezave delavcev iz krajevne 
skupnosti z organi upravljanja te
meljnih organizacij združenega dela, 
kjer delajo, oziroma temeljne orga
nizacije združenega dela s samo
upravnimi organi vseh tistih krajev
nih skupnosti, iz katerih so njeni 
delavci zaposleni. Najti moramo 
torej načine dejanskega povezovanja 
združenega dela s krajevno samo
upravo in s tem preseči dvojnost 
delovnega človeka in občana kot 
proizvajalca v delovni organizaciji in 
potrošnika v krajevni skupnosti.

ZBLIŽATI TOZD IN KS
V zvezi s tem vprašanjem se za

vzemam za to, da bi temeljne orga
nizacije združenega dela izmed 
zaposlenih delegirale v sleherno kra
jevno skupnost, v katerih prebivajo 
njeni delavci, ustreznega delegata. 
Tako bi se v krajevni skupnosti obli
kovala delegacija delegatov iz vseh 
tistih temeljnih organizacij, v kate
rih so njeni delovni ljudje zaposleni, 
v temeljnih organizacijah pa delega
cija iz vseh tistih krajevnih skupno
sti, v katerih njeni delavci prebivajo. 
Te delegacije bi predstavljale solidno 
osnovo za nadaljnje družbeno dogo
varjanje temeljnih organizacij zdru
ženega dela in krajevnih skupnosti v 
okviru skupščine občine.

Ker bi bili delavci sleherne temelj
ne organizacije združenega dela
povezani preko delegatov z vsemi 
k

šo predstavo o odprtih vprašanjih 
življenja v teh krajevnih skupnostih.

rajevnimi skupnostmi, kjer prebiva
jo, bi lahko dobili širšo in temeljitej-

In obratno: tudi krajevne skupnosti 
ožnosl

'Ta
dela in temu primerno prilagodile

bi spoznale materialne možnosti 
temeljnih organizacij združenega

tudi delovne programe.
Vse to predhodno komuniciranje 

meti krajevnimi skupnostim in te
meljnimi organizacijami združenega 
dela, realno snovanje programov v 
KS, bi ustvarilo solidno osnovo za 
pristop skupščinskih delegatov 
TOZD in KS v občinski skupščini k 
podpisu ustavnih družbenih dogovo
rov o financiranju potreb krajevnih 
skupnosti, oziroma k  podpisu direk
tnih samoupravnih sporazumov med 
samoupravnimi organi ustrezne 
temeljne organizacije (ene ali več) 
združenega dela in dane krajevne 
skupnosti. Preko teh delegatov, ki bi 
jih temeljne organizacije združenega 
dela delegirale v krajevne skupnosti, 
bi bili organi upravljanja, kolektivi,
še posebno pa delegacije ali delegati 
občinskega enotnega zbora združe
nega dela dovolj seznanjeni o vsebini 
problemov krajevnih skupnosti, 
delegacije oziroma delegati občin 

skega zbora krajevnih skupnosti pa 
o razpoloženju in materialnih m o
žnostih temeljnih organizacij zdru
ženega dela, kar je seveda pomem
ben pogoj za usklajevanje stališč in 
uspešno dogovarjanje.

DEL SKUPŠČINSKEGA 
SISTEMA

2. Krajevna skupnost je eden 
izmed konstitutivnih elementov 
skupščinskega in delegatskega siste
ma, ki krajevno skupnost povezuje z 
občino in preko nje z republiko. Do 
sedaj je bila krajevna skupnost z 
družbenopolitičnimi skupnostmi

9 povezana samo preko odbornikov, 
voljenih na zborih volitev. Zato kra
jevna skupnost v resnici ni bila se
stavni del skupščinskega sistema, saj 
ni imela svojih predstavnikov v ob
činski skupščini, še manj pa v osta
lih skupščinah. Sedaj se v skupščini 
občine konstituira zbor krajevnih 
skupnosti, v katerega bodo krajevne 
skupnosti pošiljale svoje delegate, na 
ravni republike pa v republiški skup
ščini zbor občin, ki v bistvu pred
stavlja integracijo interesov samo
upravno organiziranih ljudi v komu
ni.

V zvezi z novo vlogo in položa
jem krajevnih skupnosti v skupščin
skem sistemu morajo le-ti oblikovati 
delegacije za občinske skupščine, 
katere bodo imenovale, oziroma 
pošiljale ustrezno število delegatov 
(enega ali več) v občinski zbor kra
jevnih skupnosti. Tako, kot naj bi se 
temeljne organizacije združenega 
dela po svojih delegatih povezale s 
krajevno skupnostjo, v kateri živijo 
njeni delavci, tako naj bi se krajevne 
skupnosti in temeljne organizacije 
združenega dela preko skupščinskih 
delegacij povezale v občinski skup
ščini preko zbora združenega dela, 
zbora krajevnih skupnosti in dru
žbenopolitičnega zbora v integrira
no komunalno celoto. Te skupščin
ske delegacije bi bile v nenehnem 
kontaktu z delovnimi ljudmi preko 
zborov občanov in preko vseh oblik 
ostalega samoupravnega organizira
nja.

ODNOS KRAJEVNIH 
SKUPNOSTI IN INTE
RESNIH SKUPNOSTI
3. Krajevna skupnost je eden 

izmed konstitutivnih elementov 
interesnih skupnosti in organizacij 
posebnega družbenega pomena. Le
te predstavljajo nadaljnji korak na 
poti odmiranja države oziroma tistih 
njenih funkcij, ki se nanašajo na od
ločanje v odtujenih virih dohodka. 
Ti viri odtujevanja bodo sedaj uki
njeni in odnosi se bodo oblikovali 
neposredno med proizvajalci -  de
lavci in delavci v raznih družbenih 
dejavnostih, in sicer na podlagi svo
bodne menjave dela po metodi dru
žbenega dogovarjanja in samouprav
nega sporazumevanja. Samoupravne 
interesne skupnosti ne bodo delova
le samo na področju vzgoje in izo
braževanja, kulture, zdravstva in 
socialnega zavarovanja, ampak tudi 
na področju gospodarske infrastruk
ture, komunalnega in stanovanj
skega gospodarstva. V vseh intere
snih skupnostih se bodo delovni 
ljudje dogovarjali o medsebojnih 
ekonomskih razmerjih z uporabniki 
oziroma plačniki storitev.

Glede interesnih skupnosti s 
področja družbenih dejavnosti 
moramo reči, da so v odnosu do 
celotne družbe v specifičnem polo
žaju. Pri dejavnostih, kotso vzgoja in 
izobraževanje, kultura, telesna kul
tura, raziskovalno delo, varstvo, 
zdravje, socialno zavarovanje, skrb 
za družino in otroka ima družba še 
posebne obveznosti, saj ne gre samo 
za vprašanja, ki so življenjskega 
pomena za obstoj in razvoj naroda, 
ampak tudi za vprašanja, ki so tesno 
povezana s svoboščinami, pravicami 
in obveznostmi delovnega človeka 
in vseh ljudi. V zvezi s temi dejavno
stmi ustava zagotavlja ljudem vrsto 
pravic, nalaga pa jim tudi obvezno
sti.

Po predlogu ustave naj bi v intere
snih skupnostih imele svoje mesto 
tudi krajevne skupnosti. Krajevne 
skupnosti naj bi prav tako kot v 
občinsko skupščino tudi v interesne 
skupnosti pošiljale svoje delegate. V 
zvezi s tem se zavzemam, da bi kra
jevne skupnosti izvolile na zborih 
občanov ustrezne delegacije za posa
mezno ali skupino sorodnih intere
snih skupnosti, ki bi predstavljale na 
delegatskem načelu konstituirane 
posebne interese delovnih ljudi v 
krajevni skupnosti.

PREDLOG: VEČ DELE
GACIJ

Ko v tej smeri razmišljam o 
konstituiranju odnosov v kra
jevni skupnosti, izhajam iz dej
stva, da mora biti krajevna 
skupnost osnova bodočega si
stema formiranja interesov ob
čanov oziroma delovnih ljudi v 
kraju bivanja na neposreden

način. Le tako lahko sedanje 
predstavniško načelo zastopa
nja interesov občanov zamenja
mo z delegatskim. Tako bi bila 
občanu resnično dana možnost, 
da v krajevni skupnosti izrazi 
svoj individualni skupni, dru
žbeni interes z ostalimi občani, 
poveže in vsklajuje. Takšen 
neposreden način formiranja 
interesov občanov pomeni v 
bistvu eno izmed možnosti, ki 
jo vidim za uresničitev ideje o 
družbenem samoupravljanju in 
neposredni socialistični demo
kraciji v krajevni, skupnosti in 
krajevne skupnosti v ožjem ter 
širšem družbenem okolju. Za
vzemam se za to, da se splošni 
in posebni interes konstituirata 
v več delegacijah krajevne skup
nosti in da se prek njih oziroma 
takšnega sistema občani krajev
ne skupnosti pojavijo na vseh 
točkah odločanja.

V zvezi s tezo o več delegacijah 
v krajevnih skupnostih se takoj po 
stavita vprašanji odnosa med delega
cijami in načina njihove izvolitve. 
Občani v krajevni skupnosti ne bi 
samo z delegacijami predstavljali 
svojih interesov na nivoju krajevne 
skupnosti in jih na višjih ravneh 
usklajevali, ampak bi preko delegacij 
soočali splošne in posebne interese 
tudi v krajevni skupnosti. Delegacije 
bi morale v tesmi povezavi s posa
meznimi strukturami samoupravno, 
družbeno in politično ter teritorial
no organiziranih občanov oziroma 
delovnih ljudi bistveno prispevati k 
oblikovanju programa krajevne 
skupnosti.

Zato se zavzemam za formiranje 
skupščine ali zbora oziroma konfe
rence delegacij krajevne skupnosti. 
Le-te bi volili občani na svojih zbo
rih v posameznih naseljih krajevne 
skupnosti. Zbori krajevne skupnosti 
bi torej tvorili bazo oziroma vir 
neposredne socialistične demokraci
je delovnih ljudi v krajevni skupno
sti. Prav tako bi na zborih občanov 
volili svet krajevne skupnosti, ki bi 
organiziral delo za uresničevanje 
porgrama krajevne skupnosti, pred
stavljal krajevno skupnost navzven, 
skliceval seje, usklajevalne pogovore 
ipd. Posamična delegacija bi lahko 
zahtevala stališča sveta krajevne sku
pnosti, občanov ali skupine obča
nov o posameznih vprašanjih, pa 
tudi svet krajevne skupnosti bi to 
lahko zahteval od ustrezne delegaci
je.

Med delegacijami v skupščini de
legacij v krajevni skupnosti bi mora
la imeti svoje mesto tudi delegacija 
družbenopolitičnih organizacij: ZK, 
SZDL, ZB, ZRVS, ZM in izvršnega 
odbora sindikata iz temeljnih orga
nizacij na območju krajevne skup
nosti. Ta delegacija bi predstavljala v 
skupščini delegacij politično organi
zirane občane v krajevni skupnosti.

Odnosi med delegacijami in sve
tom krajevne skupnosti bi morali 
temeljiti na načelih sodelovanja, 
medsebojnega informiranja, usklaje
vanja stališč, predlogov in podobno. 
Sleherna delegacija bi morala imeti 
pobudo za sklic skupščine delegacij, 
sklical pa bi jo lahko svet krajevne 
skupnosti oziroma njen predsednik. 
Ce svet ne bi hotel sklicati seje, bi 
to lahko napravila zainteresirana 
delegacija. Če bi med svetom in 
delegacijo ali delegacijami prišlo do 
nesoglasja, bi spore reševali občani 
na svojin zborih občanov oziroma 
konferencah Socialistične zveze.

Skupščine delegacij naj bi se pra
viloma sestajale enkrat ali dvakrat 
na leto, svet krajevne skupnosti s 
posameznimi dclgacijami oziroma 
delegacije same pa večkrat po potre
bi.

V krajevnih skupnostih z več na
selji (in takšne so skoraj vse) bi

morali biti sveti naselij, pa tudi od
bori SZDL in raznih drugih organi
zacij in društev, kolikor so za to mo
žnosti in potrebe. Tudi predstavniki 
naselij bi lahko tvorili delegacijo v 
skupščini delegacij v krajevni skup
nosti.

RAZVITI TUDI VLOGO 
SOCIALISTIČNE ZVEZE

Ob tako izgrajenem sistemu od
nosov v krajevni skupnosti bi morali 
razviti tudi funkcijo in organizira
nost SZDL. Socialistična ^veza bi 
morala biti v krajevni skupnosti or
ganizirana tako, da bi omogočala 
aktivno delovanje vsem občanom , 
kakor tudi vsem društvom in organi
zacijam. Zato bi bilo treba že v nase
ljih, soseskah, skupini blokov in 
stolpnic imeti ustrezne osnovne 
oblike organiziranja SZDL, preko 
katerih bi se člani delegatsko pove
zali v konferenco SZDL v krajevni 
skuposti, ki bi imela svoj izvršni 
odbor.

V našem razmišljanju nas zanima 
SZDL v krajevni skupnosti kot no
silka kadrovske politike. Povsem 
jasno je, da bi morala kandidatna li
sta delegacij in sveta krajevne skup
nosti nastajati v okviru SZDL v 
krajevni skupnosti V evidentiranju 
in predlaganju kandidatov za ustre
zne delegacije bi morale sodelovati 
vse organizacije in društva v krajevni 
skupnosti. Evidentirane kandidate 
bi nato obravnaval izvršni odbor 
Socialistične zveze, sestavil predlg 
kandidatne liste, ki bi jo obravnava
la krajevna konferenca SZDL, jo 
sprejela in dala na zbore občanov v 
obravnavo in izvolitev.

Občani bi konstituirali v delegaci
jah svoje interese -  na primer za 
kulturo, vzgojo in izobraževanje, 
stanovanjska vprašanja i td . -  z na
menom, da se v ustreznih občinskih 
interesnih skupnostih in tudi v kra
jevnih skupnostih sprejema in izvaja 
dogovorjena politika. Medtem ko bo 
imela vsaka krajevna skupnost po 
vsej verjetnosti možnost, da ima svo
jega delegata oziroma delegacijo v 
občinski skupščini, pa to ne bo 
mogoče za posamezne interesne 
skupnosti in komunalne organizaci
je. Zato boste morali dve ali več 
delegacij iz ustreznih krajevnih 
skupnosti na skupnih sejah izvoliti 
ali delegirati skupnega delegata ali 
delegacijo v ustrezno interesno sku
pnost. Podobno bi bilo potrebno v 
mestih, kjer je v dani krajevni skup
nosti veliko temeljnih organizacij 
združenega dela in je razpršenost 
zaposlenih iz takšne krajevne skup
nosti velika, na poseben način reše
vati vprašanja pošiljanja delegatov 
temeljnih organizacij združenega 
dela v mestno krajevno skupnost. 
Menim, da bo potrebno izhajati iz 
organizacij združenega dela in zdru
ževanj manjših organizij v delegaci
jo, ki bo svojega delegata pošiljala v 
ustrezno mestno krajevno skupnost.

Na konstituiranje delegacij in 
skupščine delegacij bodo torej vpli
vali razni dejavniki, predvsem pa: 
velikost krajevne skupnosti, število 
naselij, način in vrsta dela ter stil 
življenja ljudi, struktura prebivalstva 
itd. Lahko rečemo, da bo v krajevni 
skupnosti z več naselji in socialno, 
ekonomsko ter po načinu in vrsti 
zaposlitve pestro strukturo ljudi več 
delgacij -  skupščina bo po strukturi 
pestrejša kot pa v manjši.

Pomembna so tudi vprašanja 
obveščanja in komuniciranja ter 
izgraditve sistema samoupravnega 
sporazumevanja in dogovarjanja. 
Vse gradivo iz občinske skupščine, 
interesnih občinskih skupnosti, 
temeljnih organizacij združenega 
dela, sveta krajevne skupnosti, dru
štev, organizacij občanov itd. bi 
moralo prihajati na ustrezno mesto, 
biti pravočasno poslano ustreznim 
delegacijam, posameznikom itd. 
Nekdo bi moral skrbeti za organizi
ranje sej delegacij, sestajanja delega
cij itd. Organizacijska in tehnična

vprašanja v samoupravnem organizi
ranju občanov krajevne skupnosti so 
že sedaj bila zelo aktualna, z novo 
vlogo in položajem krajevne skupno
sti v skupščinskem sistemu in samo
upravnem sistemu sploh pa bodo 
postala še aktualnejša.

PREDLOG ZA ORGANI
ZIRANOST

Upoštevajoč stvarne krajevne 
skupnosti, resnične razmere in 
pogoje v njih, bi za krajevno 
skupnost, ki jo sestavlja več na
selij z dokaj pestro vsebino in 
oblikami življenja in delovanja 
ljudi, lahko v zvezi z našim 
predlogom o delegacijah in 
skupščini delegacij rekli nasled
nje:

1. vsako naselje bi moralo 
imeti svoj svet in zbor občanov 
ter odbor oziroma predsednika 
SZDL;

2 . krajevna skupnost, ki jo 
sestavljajo v tem primeru ljudje 
iz več naselij, bi imela:

— delegacijo za občinski zbor 
krajevnih skupnosti,

— delegacijo za posamezne 
interesne skupnosti v občini,

— delegacijo delegatov iz 
TOZD, kjer so njeni delovni 
ljudje zaposleni. Posameznega 
delegata delegira v KS ustrezna 
temeljna organizacija združene
ga dela;

— delegacijo naselij, katerih 
prebivalci organizirajo krajevno 
skupnost,

— delegacijo predstavnikov 
politično organiziranih obča
nov v krajevni skupnosti,

— skupščino delegacij krajev
ne skupnosti, ki jo sestavljajo 
vse delegacije krajevne skupno
sti in delegati iz temeljnih orga
nizacij združenega dela,

— svet krajevne skupnosti z 
ustreznimi komisijami,

— zbori občanov za vsako 
naselje in več naselij skupaj ter 
zbori posameznih skupin obča
nov,

— konferenca Socialistične 
zveze v krajevni skupnosti, ki jo 
sestavljajo delegati iz posame
znih organizacij SZDL in naselij 
oz. deli naselij krajevne skupno
sti,

— organizacija Zveze komu
nistov, >

Takšen sistem samoupravne 
in politične organiziranosti 
delovnih ljudi in občanov v 
krajevni skupnosti ter položaj 
in vloga krajevne skupnosti v 
širšem samoupravnem in politi
čnem sistemu in odnosih zahte
va ne le samoupravno in politi
čno aktiviranje vseh občanov, 
saj bo vsak lahko član le ene 
delegacije, ampak tudi ustrezne 
materialne in kadrovske pogoje. 
Krajevna skupnost mora imeti 
ustrezne družbene prostore in 
skupščina delegacij ter svet kra
jevne skupnosti ustrezen stro- 
kovnotehnični kader. Nujna sta 
sekretar skupščine delegacij in 
sveta krajevne skupnosti ter 
administrativna moč.

Veliko so občani naredili s samoprispevki, s prostovoljnimi delovnimi akcijami. Vedno so radi prispe
vali, kolikor so mogli, toda vedno težje so prenašali spoznanje, da so jim zaprte možnosti za usmeija- 
nie presežne vrednosti. Posnetek je z delovne akcije v Zdolah pri Škocjanu.
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Na Kolpi ob manevrih „ S v o b o d a  71 sledimo tehničnim dose
žkom

Narodi, ki so si svojo suve
renost izbojevali z orožjem v 
rokah, bodo vedno znali ceniti 
svojo svobodo. Posebej, če je 
tako drago plačana, kot je naša. 
Pomniki so neme priče heroj
stva, sedanjost opravičuje 
žrtve. Da bi se branili pred mo
rebitnim napadom sovražnika, 
da bi očuvali svojo svobodo, 
smo v samoupravni socializem 
vtkali koncept splošnega ljud
skega odpora. O tem smo se 
odkrito pogovaijali z novim 
poveljnikom Glavnega štaba SR 
Slovenije za splošni ljudski 
odpor Rudolfom Hribemikom- 
S varu no m.

V.: Že pred leti je tov. 
Tito dejal, da se mora naša 
domovina pripravljati, da nas ne 
zaloti morebiten napad sovra
žnika nepripravljene. Bi lahko 
povedali, kako to njegovo misel 
uresničujemo?

O.: S sprejemom in uzako
nitvijo koncepta splošnega ljud
skega odpora so bili postavljeni 
temelji za nov odnos naše samo
upravne družbe do obrambe 
naše socialistične skupnosti. 
Obramba in naša neodvisnost 
sta postali sestavni del vsakda
njega življenja družbenopoliti
čnih skupnosti, gospodarskih in 
drugih organizacij ter sleherne
ga občana. S tem so položeni 
temelji, da se samoupravljanje 
prenese tudi na področje splo
šne ljudske obrambe.

NA DOBRI POTI

Do sedaj je na tem podro
čju veliko storjenega. Realizaci
ja koncepta je zahtevala ustano
vitev odborov za SLO v krajev
nih skupnostih, v gospodarskih 
organizacijah in šolah ter pri
pravo vojnih in razvojnih načr
tov, v kar so zajete vse material
ne in druge zmogljivosti naše 
družbe za obrambo. Organizira
na je teritorialna obramba, v 
kateri so sodobno oborožene 
partizanske enote, čete, bataljo
ni in odredi. Danes lahko trdi
mo, da naša samoupravna socia
listična Jugoslavija, s tem tudi 
naša republika, nikoli ni bila 
temeljiteje pripravljena za ob
rambo in odpor, kot je sedaj.

S tem pa ni rečeno, da je 
napravljeno vse. Marsikaj bomo 
morali še storiti, dopolniti, 
utrditi in poglobiti. Prepričan 
sem, da smo na dobri poti in da 
moramo misel tovariša Tita o 
vseljudski obrambi tudi v pri
hodnje vsestransko razvijati in 
jo stalno prilagajati potrebam 
učinkovite obrambe naše samo
upravne socialistične skupnosti.

V.: Splošni ljudski odpor 
je zasnovan na spoznanju — 
temelji na izkušnjah NOB, da se 
bodo delovni ljudje naše domo
vine ne le ščitili pred morebi
tnim napadom sovražnika, mar
več, da mu bodo nudili aktiven 
odpor. Prosim vas, da poveste 
nekaj osnovnih oblik takega 
odpora.

O.: Res je, da splošni ljud
ski odpor v marsičem temelji na 
izkušnjah naše narodnoosvobo
dilne borbe. K temu pa je treba 
dodati še izkušnje, ki jih imajo 
v osvobodilnih bojih tudi drugi. 
Armade, ki prevzemajo neča
stno vlogo agresorja, so sodob
no oborožene in razpolagajo 
tudi s takimi sredstvi, ki jih v 
drugi svetovni vojni ni bilo.

Vse to redno in z veliko 
pozornostjo zasledujemo. Hkra
ti se pripravljamo tako, da nas 
nihče ne more presenetiti. Zato 
smo v pripravah na splošni ljud
ski odpor in za obrambo naše

PRIPRAVLJENI KOT ŠE NIKOLI
socialistične skupnosti v pri
merjavi z narodnoosvobodilnim 
bojem po organiziranosti in 
opremljenosti šli v korak s ča
som. Pri tem ima seveda velik 
pomen tudi napredek, ki je 
dosežen pri sodobnem usmerja
nju in razvijanju naše industrije, 
znanosti in tehnike.

S tem lahko povežem tudi 
vprašanje prepričanja naših 
ljudi, da se z vsemi sredstvi po
stavijo po robu vsakemu napa
dalcu. Danes sleherni naš občan 
ve, da je oborožen boj osnovna 
oblika splošnega ljudskega 
odpora, ve pa tudi, da se vsi ne

mi, ki so dobile svojo največjo 
potrditev v naši revoluciji.

O.: Še več! Mislim
namreč, da je ljubezen do do
movine tista osnovna gonilna 
sila, ki mladega človeka spod
buja, da se aktivno zavzeto 
pripravlja na obrambo in da bi 
imel tak samoiniciativen odnos 
tudi v primeru vojne potrebe.

Res je, da to ne pride 
samo od sebe, med mladimi je 
treba biti stalno prisoten, od 
vrtca do fakultete, tako skozi 
učne programe, kot skozi pose
bej v ta namen organizirane ob
like vzgoje, kajti prav te oblike,

Govori generalpodpolkovnik Rudolf Hribernik — Svarun, novi po
veljnik Glavnega štaba SRS za splošni ljudski odpor

bodo mogli boriti z orožjem v 
roki. Zato vsestransko razvija
mo tudi druge oblike odpora.

VSAK SE MORA UPRETI

Smisel vseh oblik odpora 
je — na vsakem koraku agresor
ju onemogočati izvajanje njego
vih načrtov. Pri tem mora najti 
mesto vsak občan, od pionirjev, 
žena, do vseh, ki se lahko na 
kakršenkoli način aktivno 
vključijo v oborožen odpor.

V narodonoosvobodilnem 
boju smo imeli lastno original
no strategijo in taktiko oboro
ženega boja. Ta naša strategija 
in taktika sta bili zasnovani na 
karakterju naše vojne in odlo
čilni vlogi človeka v njej. Samo 
na ta način smo premagali 
močnejšega sovražnika, kar 
velja tudi za naš sedanji kon
cept obrambe. Izkušnje iz 
narodnoosvobodilnega boja 
moramo še naprej proučevati, 
vgrajevati v našo vojno doktri
no, taktiko, vzgojo in urjenje, 
seveda izhajajoč iz sodobnih 
pogojev, tako tehničnih dosež
kov kot vizije bodoče vojne 
nasploh.

V.: Nič novega ne bom 
povedal, če rečem, da je v našo 
obrambno sposobnost vtkana 
tudi ljubezen do domovine. 
Seveda ta ne pride sama od 
sebe. Posebno mladim ljudem je 
potrebno znova in znova vzbu
jati čustvo domovinske pripa
dnosti, njihovo misel in delo je 
potrebno pretkati z vrednota

v katerih mobiliziramo celotno 
mladostnikovo osebnost so naj
boljše metode za dosego tega 
namena.

Znano je, da bi v primeru 
agresije največji napor padel na 
mlade, kot je to bilo v prejšnji 
vojni. V narodnoosvobodilni 
vojni so bile zajete vse generaci
je, vendar je bilo največ mladih. 
Zato je naša dolžnost, da mlade 
pripravimo -  vzgojimo in izuri
mo, da bi imeli čimmanj izgub. 
To je naloga vseh nas — staršev, 
prosvetnih delavcev, družbeno
političnih in specializiranih 
organizacij, društev, to je nalo
ga poveljstev JLA in partizan
skih enot, naloga vseh dejavni
kov, pri čemer pa posebno me
sto zavzemajo Zveza komuni
stov in vodstva mladinskih orga
nizacij, od zveze do krajevne 
skupnosti.

V.: Veliko število naših 
ljudi se nahaja na delu v tujini. 
Na sto tisoče jih je. V tujini so 
izpostavljeni najrazličnejšim 
propagandnim pritiskom tistih, 
ki niso naklonjeni, ali pa so celo 
sovražno razpoloženi proti 
Jugoslaviji. Vemo, da je živa 
tudi politična emigracija. V 
primeru napada na Jugoslavijo 
je potrebno računati tudi na 
zdomce. Ali glede splošnega 
ljudskega odpora z njimi sode
lujemo? Se vam zdi, da imajo 
resnično predstavo tistega, v 
kar v zadnjem času delovni 
ljudje Jugoslavije vlagajo velike 
delovne napore?

O.: S stališča splošnega 
ljudskega odpora in angažiranja 
vseh občanov v obrambnih na
porih države je treba pri obrav
navi in ocenjevanju problema 
upoštevati vse naše državljane, 
ki so na začasnem delu v tujini, 
zlasti zato, ker gre tu za veliko 
število. Prav gotovo to vpliva na 
bojno moč naših oboroženih 
sil.

S tem problemom in teža
vami moramo resno računati 
vse dotlej, dokler bo toliko 
vojaških obveznikov v tujini. 
Interes obrambe, zlasti oboro
ženih sil, terja, da se to število 
čimprej zmanjša. Vse dotlej pa 
moramo svoje mobilizacijske in 
vojne načrte ter izpopolnitev 
oboroženih sil prilagajati situa
ciji, kakršna je, čeravno računa
mo, da bi se, odvisno od kon
kretne situacije v primeru vojne 
nevarnosti, večje število vojnih 
obveznikov vrnilo domov.

Za nas je pomembno pred
vsem to, da storimo vse ukrepe, 
s katerimi bi dosegli izpolnitev 
obveznosti, ki jih ima vsak drža
vljan do obrambe domovine.

ZDOMCE OBJEKTIVNO 

OBVEŠČATI

Naše delo in sodelovanje z 
zdomci doma in v tujini je že 
dokaj organizirano, vendar mi
slim, da smo za razreševanje 
•tega vprašanja še premalo stori
li. Z intenzivnejšim in dobro 
organiziranim politično-in- 
formativnim delom je mogoče v 
določeni meri vplivati na pri
pravljenost občanov pred njiho
vim odhodom, na njihovo obna
šanje med bivanjem v tujini ter 
na pripravljenost, da se jih v 
primeru ogroženosti države 
čimveč vrne domov in se anga
žirajo v obrambi.

Razvijanje patriotizma in 
občutka odgovornosti za ob
rambo lastne domovine mora 
biti sestavni del dejavnosti dru
žbenopolitičnih organizacij, zla
sti tistih dejavnikov, ki neposre
dno komunicirajo s temi delav
ci. Med njihovim bivanjem v 
tujini je najpomembnejše, da so 
naši občani realno in objektiv
no obveščeni o stanju doma, o

mednarodnem položaju naše 
države in dogodkih v svetu.

PREDANI SO DOMOVINI

Za naše delavce v tujini je 
zelo pomembno, da so enotni, 
da čuvajo bratstvo in enotnost, 
da ne nasedajo sovražni propa
gandi ter da se v vsaki situaciji 
zavedajo, da so državljani samo
upravne socialistične Jugoslavi
je in da Jugoslavija z njimi raču
na v vsakem primeru.

Naši ljudje so predani 
domovini, ne glede na to, kjer 
so. Vsak naš občan bo iskal in 
našel način, da se oddolži do
movini. Mi pa bomo storili vse, 
da jih pravočasno opozorimo 
na eventualno nevarnost, in pre
pričan sem, da se bodo odzvali 
naši zahtevi.

V.: Ob imenovanju na 
mesto poveljnika štaba za splo
šni ljudski odpor SRS ste pre
vzeli nase odgovorno in družbe 
no pomembno funkcijo. Kaj bi 
lahko rekli o delovnih nalogah, 
ki vas čakajo?

O.: Na vaše vprašanje bi 
predvsem poudaril odgovor
nost, ki sem jo sprejel z imeno
vanjem za poveljnika Glavnega 
štaba SR Slovenije za splošni 
ljudski odpor.

Moja osnovna naloga izha
ja iz stališč in sklepov predsed
stva SFRJ, Zveznega sekretari
ata za narodno obrambo, Skup
ščine SRS, Komisije CK ZKS za 
SLO in Sveta SRS za narodno 
obrambo. To praktično pome
ni, da je delo osredotočeno na 
vsestransko poglobitev priprav v 
bazi — občini, delovni organi
zaciji, zlasti pa v krajevni skup
nosti. Te priprave morajo biti 
kompleksne in zajemati vse de
javnosti v tem prostoru.

AKCIJA MORA MED LJUDI

Da bi navedene naloge iz
vršili, morajo biti priprave stal
ne. Vsi skupaj moramo neneh
no ugotavljati, do kje smo pri
šli, kaj je storjenega, kje zaosta
jamo, oziroma kje smo storili 
šele prve korake. Takšno celo
vito in vsestransko preverjanje 
uspehov nam bo omogočilo

ugotoviti, kako moramo slabo
sti odpraviti in katera so tista 
vprašanja, ki jih moramo skup
no reševati.

Zavedam se, da se doseže
jo najboljši rezultati in da se 
najprej doseže želeni cilj, če se 
vse sile združijo in pravilno 
usmerijo. Zato predvsem po
udarjam pomen tesnega medse
bojnega sodelovanja in usklaje
vanja nalog vseh dejavnikov 
SLO od republike do krajevne 
skupnosti. Pri vsem tem pa je 
zlasti pomembna medsebojna 
podpora in pomoč, vsestransko 
razumevanje ter vrednotenje na
porov vsakega činitelja SLO.

Tu mislim na še tesnejše * 
sodelovanje in usklajevanje na
log med poveljstvi in enotami 
JLA, TO, milice, upravnimi 
organi, družbenopolitičnimi 
skupnostmi, družbenopolitični
mi organizacijami in društvi itd. 
Ne bi smelo biti dejavnika, s 
katerim ne bi mogli najti skup
nega iezika.

V OSPREDJU JE ČLOVEK

Vojnopolitična situacija 
nam narekuje, da vzgojo in urje
nje borcev, enot starešin in po
veljstev intenziviramo, ker se 
zavedamo, da sta samo intenzi- r 
vna vzgoja in urjenje prvi pogoj 
za izgradnjo takih enot, ki bodo 
v stanju, da se učinkovito upre
jo agresorju v vsakem trenutku. 
Ker se pripravljamo za totalno 
vojno, v kateri bi bili angažirani 
vsi občani, je nujno, da se v 
proces načrtovanja ter izvajanja 
vzgoje vključijo vsi dejavniki 
SLO.

Potrebno jih je praktično 
uigrati za izvajanje nalog v voj
ni. Vsekakor pa moramo biti 
realni in izhajati iz dejstva, da v 
kolikor je težje stanje v pogledu 
finančnih in materialnih sred
stev, toliko pazljiveje moramo 
načrtovati, organizirati in reali
zirati vzgojo. To nalogo bomo 
najbolje realizirali, če bomo ve
dno imeli pred seboj človeka in 
human odnos do njega ter os
novna načela vzgoje: učinkovi
tost, racionalnost in ekonomi* 
čnost. MILAN MEDEN

(po Ljubljanskem dnevniku)

Tudi v Beli krajini je organizacija splošnega ljudskega odpora krepko zasidrana. Prvo preizkušnjo $  
teritorialne enote doživele že pred tremi leti na manevru „Svoboda 71“. Posnetek je z Laz.

Še tesneje sodelovati z enotami Jugoslovanske ljudske armade.. . Tudi urjenje in opremljanje gasilcev je sestavni del priprav
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Ob zvokih harmonike je brigada z več kot 300 dijaki Šolskega centra v Krškem krenila na pohod po 
poteh XTV. divizije in obiskaljMtraje, v krški in sevniški občini skozi katere je pred tridesetimi leti 
korakala partizanska vojska.

Mladina na poteh Štirinajste
»Pripovedovanje oživlja resnico, spoznanja, za katera smo postali bogatej

ši - Človek šele v takih krajih občuti, kje so korenine osebnosti

V naslednjih vrsticah priobčujemo zapis o vtisih z lanskega po
hoda mladine, po poteh XIV. divizije, ki vodijo skozi sevniško in 
krško občino. Pohoda se je udeležilo več kot 300 fantov in deklet, 
dijakov Šolskega centra v Krškem.

Krško

Ko zapiram za seboj hišna vrata, 
mi je kar nekam veselo pri srcu. Ne 
zato, ker vreme ne obeta nič dobre
ga in ker sem rad moker, ampak 
zato, ker mi za spremembo ne bo 
potrebno iti v šolo. Pred tovarno ce
luloze na Vidmu je že precej živah
no. Godba igra koračnice, kar se mi 
zdi kar malo imenitno, fantje in 
dekleta pa prihajajo z vseh strani in 
se zvrščajo v bataljone. Pred maj
hnim odrom že plapolajo zastave, ki 
nas bodo spremljale skozi mesto. 
Himna, govor, ki ga bolj slabo sli
šim, ker ni ozvočenja, raport 
komandantov, dnevno povelje in 
pohod se prične. Preko mostu, 
mimo prvih hiš in že smo sredi me
sta. Na čelu harmonika, prapori, 
nekaj radovednih obrazov na oknih 
in pločnikih, pa smo pred šolo. Sko
raj me mika, da bi še o njej napisal 
nekaj ganljivih besed, a sedaj ni pra
vi čas za to stvar. Med potjo do 
broda oživi pesem, ki sem jo nehote 
pogrešal. Brod nas že pričakuje in 
prične se počasno prevažanje prek 
Save. Prične pa tudi deževati.

Brestaniški grad

Hodim iz dvorane v dvorano in 
pred menoj oživi preteklost, ki jo 
Poznam le iz knjig in pripovedo
vanja. Tod pa so slike, ki govore 
brez besed. Izseljevanje, zapori, 
smrtne obsodbe. Nekje v notranjosti 
zaslutim, da vse veliko raste iz 
^Pijenja, bolečine, odpovedi. To 
slutijo verjetno tudi drugi, ker po
stane okoli mene na mah vse mirno 
m tiho. Zunaj pa dež ne poneha, a 
^e smo na poti proti Senovemu.

Po malici se zberemo pred spome
nikom. Dežja ni več, sonce pa osve
tljuje imena padlih v tem kraju med 
zadnjo vojno. Minuta tišine in obču 
tje, ki sem ga imel že na gradu, po
staja še izrazitejše. Se nekaj minut in 
P°t nas mimo spominske plošče 
XIV. divizije popelje proti Bohorju. 
Sproščenost se vrača, pesem se po
novno oglasi. To je kot vera v življe
nje, ki je morala tleti v borcih, ki so 
Pred tridesetimi leti hodili po tej 
Poti.

Jablanice

. S pozornostjo prisluhnem nekda
njemu borcu iz teh krajev, ki nam

■ i

na majhni planoti govori o prvi 
bohorski žrtvi. In že smo pred veli
ko pečino, ki je sredi strmega brega 
dajala najpotrebnejše zavetje ranjen
cem. Skoraj nemogoče se mi zdi, da 
je vse resnica, kar slišim. Po drugi 
strani pa vem, da bi stare smreke to 
potrdile, če bi le mogle govoriti.

Suhe Ložice

Bohorski kralj, tako ga imenuje 
naš vodič, je pravzaprav že malo 
postaran človek, ki nam govori o 
spopadu v tem zaselku. Besede pa 
mu prihajajo iz srca. Res niso vedno 
bajbolj povezane, vendar so za njimi 
doživetja, tegobe, morda tudi po
nos. To čutim o vsi, tisti, ki smo se 
zbrali ob vodnjaku okoli njega, in 
tisti, ki počivajo ob poti. Le on je 
vedel za bolnišnico, ki se skriva v 
gozdovih pred nami. Ob vsem tem, 
kar pripoveduje, pa ne pozabi pove
dati, da bodočnost pripada nam, 
mladim ljudem, in to  je tisto, kar se 
mi je vtisnilo v srce, to  pa zato, ker 
na to  sami včasih pozabljamo in 
smo kakor otroci, ki beže pred vsa
ko odgovornostjo. Travnato pobo
čje, ki prehaja nekje nad nami v 
temen gozd, opojno diši, steza pa 
postaja vedno bolj in bolj strma. Ko 
mine slaba ura, smo pred bolnišnico, 
ki so jo po vojni obnovili, ker so jo 
Nemci zaradi izdaje odkrili in požga
li. Kako je v njej vse proprosto. 
Tesnoba, osamljenost, tovarištvo, 
pogum in tudi grenkoba -  vse to je 
nekoč živelo v tem tesnem prostoru. 
Pa tudi volja, ki premaga skoraj vse 
težave in nam je včasih zmanjkuje.
V časih, ki jih z nekdanjimi ne mo
remo primerjati v nobeni stvari.

Prav na takih krajih človek živo 
občuti, kje so korenine resnične ra
sti in osebnosti.

Pot proti koči pa je kot pesem. 
Vendar le za nas, saj je nekoč ni bi
lo.

______ Bohor_______

Pred točilno mizo v koči ni miru. 
Miru pa ni tudi zunaj pred poljsko 
kuhinjo, kjer nam dva vojaka pri
pravljata zares okusno kosilo. Vzpe
tina pred kočo ie kar posejana z 
ljudmi, ki vneto obračajo žlice. Pa je 
kljub temu za vse dovolj in še pre
več. Teman oblak s krepkim plju
skom napravi pravo zmešnjavo. A ne 
za dolgo. Po plohi je nebo čisto in 
modro, kot je lahko le v planinah. 
Takrat začutim v vsej polnosti, da je

danes praznik mladosti. Tako ga ni
sem občutil še nikoli, zares je lepo. 
Vsakdo dobi svojo odejo, brigada 
odhaja proti Planini.

Planina

Ustavili smo se kar sredi trga, le 
malokdo je ostal na nogah. Vsakdo 
je sedel, kjer je obstal. Končno je 
utrujenost zlezla v noge. Mimo pri
koraka delovna brigada, sredi ceste 
se razvije kolo. Tudi naši so zraven. 
Vendar je na gradu potrebno pripra
viti kres. Pride pa do spora, ker so 
nam brigadirji odnesli zastavo. Ne 
vem, zakaj je to potrebno. Pred 
šolo, ki nosi ime po Kozjanskem 
odredu, je živo kot v panju. Bataljo
ni tekmujejo v zborni recitaciji, ki ni 
vedno uglašena, a zveni vseeno mo
gočno. Borbene pesmi zazvene v 
noč, nad gradom se vvžigajo rakete. 
Nazadnje posedemo okoli ognja, ki 
vzplamti z vso svojo močjo. Med 
zvoki harmonike in kitare prasketa
jo iskre. Vedno več jih je. Nekje se 
podirajo nevidne pregraje med posa
mezniki, s katerimi se srečujemo 
vsak dan, pa se le dobro ne pozna
mo.

Sredi noči ogenj počasi ugaša, 
zvezde zasijejo v vsej svoji lepoti.

Preden ležemo na trdi pod velike 
telovadnice, zadnjič ta dan sežemo v 
kotel. Prav pošteno. Nekateri v hipu 
zaspe, drugi pa maio godrnjajo. Le
žišča so trd realizem.

Od Planine do Sevnice

Zjutraj nekateri navsezgodaj vst
ajajo. Nekaj junakov poišče avtobus. 
Skoraj se mi zdi, da jih je premagalo 
domotožje. Drugi pa se kar peš 
odpravljajo v več smeri, ne da bi po 
čakali zajtrk in zadnji zbor. Sam se 
odpravim še enkrat na grad, odko
der je pogled na Planino najlepši. Ko 
je jutranja klobasa v želodcu, pa je 
pred nami, ki smo vztrajali do kon
ca, še prašna cesta do Sevnice. 
Nekateri se spravijo na kamione, ki 
jih peljejo do prvega kamnoloma. 
Drugi pešačimo, čeprav je morda v 
srcu malo zavisti. Poti ni konca ne 
kraja. Kilometrski kamni so posejani 
vedno redkeje. Volja in zelja po 
udobju sta sprti med seboj. Podplati 
pečejo in pot se spreminja v pravi 
partizanski marš, ki ga moram kljub 
omahljivi volji vzdržati do konca. 
Moram!

Na sevniški postaji si na koncu 
pohoda z mnogimi zadnjič sežemo v 
roke. Pohod je za nami, spomini 
bodo ostali, upajmo pa, da tudi ne
katera spoznanja, za katere smo po
stali bogatejši.

JOŽE GALIC

z*

četrtek 10. maja
Dan se še ni naredil, ko je 

moral Ciril Murn, šestinštiride
setletni kmet, vstati iz postelje 
in se odpraviti proti Soteski. 
Eno uro hoda je imel do mogo
čnih razvalin gradu, kjer v bli- 
žni ustavlja avtobus in pobira 
delavce za tovarno Novoles v 
Straži. Tretje leto Je že poteklo, 
odkar se je odločil, da bo delal 
v Novolesu. Kmetija ni majhna, 
dela bi bilo na nji več kot pre
več, toda gospodarska poslopja 
so bila v žalostnem stanju in 
nujno potrebna popravila in 
obnove. In kje naj kmet dobi 
potreben denar? Ne preostane 
drugega, kot da se zaposli in 
prisluži denar za vrnitev stro
škov. Ko je Ciril stopal v temi 
po kamnitnih poteh proti Sote
ski, je kot že mnogokrat premi
šljal: „Samo da pokrijemo in 
nadgradimo stari hlev, potem 
bom pa prenehal delati v tovar
ni in skupaj s sinom se bova 
posvetila samo kmetovanju. 
Niti slutil ni, da se bo v njegove 
načrte vmešala nesreča.

Pri Brestanici je brodnik prepeljal udeležence pohoda čez Savo

„Brez dela mi je hudo dolgčas/* 
pravi Ciril Murn na postelji v 
oddelku za rehabilitacijo, kjer 
se zdravi.

Šlo je že proti koncu „šihta“ . 
Pred parilnimi jamami je Ciril s 
sodelavcem zapenjal težke hlo
de. Običajno delo, ki ga je bil 
že navajen. Ravno se je priprav
ljal, da s posebnimi kleščami 
zagrabi neki hlod, ko je njegov 
sodelavec zakričal: „Beži!
Skladanica se je zrušila, toda 
Ciril se ni mogel več umakniti. 
Težki hlodi so zgrmeli in mu 
spodsekali noge. Ostra bolečina 
se je zavrtala v telo. Prihiteli so 
drugi delavci in Cirila potegnili 
stran. Obe nogi je imel zlomlje
ni, levo celo večkrat, in spodnji 
del je opletal okoli. Odpeljali so 
ga v bolnišnico, kjer so se zdrav
niki spoprijeli s težko ranjenimi 
nogami, da bi mu jih rešili.

torek, 29. januarja
„Dobil sem narkozo in ne 

vem, kaj vse so počeli z menoj. 
Biti je moralo hudo, saj je bil 
mavec ves krvav, ko sem se pre
budil v bolniški postelji na ki
rurškem oddelku novomeške 
bolnišnice,“ pripoveduje Ciril 
Murn skoraj deset mesecev ka
sneje. Še vedno ne more hoditi, 
toda nogi sta se mu že precej 
popravili in po končani fiziote
rapiji na oddelku za rehabili
tacijo se bo po dolgem času 
lahko postavil na svoje noge. 
Toda delati tako, kot je prej, 
verjetno nikoli več ne bo mo
gel. Tisti majski dan je usodno 
posegel v njegovo življenje.

„Zdravljenje se vleče in ne 
vem, koliko časa bom še tako. 
Rad bi šel domov na kmetijo. 
Doma je žena sama s šestimi 
otroki, delaje veliko in vsak par 
delavnih rok se presneto pozna. 
Medtem ko sem bil v mavcu, so 
otroci z ženo nadgradili hlev in 
postavili streho. Tiste dneve,

kar sem bil doma, sem lahko 
samo gledal, kako delajo, za 
delo poprijeti pa nisem mogel, 
četudi sem si še tako želel. 
Vajen sem delati in lahko verja
mete, da mi je brez dela hudo 
dolgčas."

In res: Cirilove roke ne miru
jejo, kar naprej morajo nekaj 
početi. In ker ne morejo delati, 
kakor so vajene, krilijo po zra
ku, mečkajo odejo in zgovorno 
spremljajo Cirilovo pripovedo
vanje.

„Težko je kmetu današnji 
dan. Gara in gara, da se preživi, 
ampak zemlje le ne more zapu
stiti. Ko bomo domačijo spravi
li v red in prenovili, bo eden od 
osmih otrok prevzel grunt. 
Upam, da bo imel več sreče kot 
jaz. Večkrat premišljam, kako 
bi bilo, ko bi ne bil zaposlen in 
zavarovan. Najbrž velikih stro
škov dolgotrajnega zdravljenja 
ne bi zmogli.“

četrtek, 31. januarja
V hribih med Brezovo rebrijo 

in sotesko Krke pri Dvoru so 
kraji, kjer se od kmetovanja 
preživlja še veliko ljudi. Res, da 
leži precej zemlje v pušči, toda 
kmetje so tu še zvesti pradavne
mu klicu zemlje. Obdelujejo jo, 
goje vinsko trto po prostranih 
goricah in v potu obraza skrbe, 
da je vsakdanji kruh na mizi. 
Med starimi zidanicami je videti 
nekaj zapuščenih in vegastih 
ostankov, še več pa je ličnih 
novih zidanic, v katere pa ne 
spravljajo vina, ampak služijo 
tedenskemu počitku meščanov. 
Nekaj nedokončanih gradenj je 
celo takšnih, da človek ne ve, 
ali so namenjene za stalno pre
bivanje ali res samo za vikend. 
Tako se mešata dva svetova na 
istem kosu zemlje: svet stalnega 
dela in svet oddiha. Na podeže
lje prodirata tako razkroj stare
ga načina življenja kot potrošni
ška miselnost. Vse več kmečkih 
gospodarjev živi dvojno življe
nje kmeta in delavca in to se 
pozna na podobi pokrajine sa
me. Po ozkih vaških cestah vo
zijo avtomobili in vozovi, hodi
jo ljudje iz službe in z njive, nad 
stare hleve grade zidane kašče.

Pri Ajdovcu v vasici Sela leži 
Murnova domačija, za katero 
družinsko izročilo trdi, da so jo 
predniki kupili od grofa Auer
sperga. Spada med srednje veli

ke kmetije. Z njo se preživlja 
desetčlanska Murnova družina: 
oče Ciril, mati Marija ter osem 
otrok. Eden je v Ljubljani v 
šoli, eden pri vojakih, ostali pa 
so doma.

Ko smo prišli na domačijo, je 
bila doma samo najstarejša hči 
Cvetka, mati in nekaj otrok pa 
je delalo v vinogradu. Letošnja 
zima se je zakasnila in lepo vre
me je bilo kot nalašč za obrezo
vanje trt.

Odšli smo do vinograda, kjer 
je mati Marija obrezovala trte, 
otroci pa so suhe vejice nosili 
na ogenj.

„Slabo leto je bilo lani,“ je 
najprej potarnala mati osmih 
otrok.,,Doma smo razkrili hlev, 
in ko bi morali začeti nadgraje
vati, se je mož ponesrečil. Bila 
sem doma in čakala na moža, 
ko so mi sporočili, da je v bol
nici. Prestrašili smo se, ker ni
smo vedeli, kako bo z njim. 
Takoj drugi dan sem odšla v 
Novo mesto in videla, kako je. 
Nisem verjela, da bo še hodil. 
Zdaj na srečo kaže bolje in 
upam, da bomo kmalu delali 
skupaj. Dela je na kmetiji veli
ko, saj zemlja samo od truda 
kmetovega rodi. In če ni gospo
darja na gruntu, se to pozna. 
Sama sem morala prijeti gospo
darjenje v roko in s pomočjo 
vseh otrok smo gradnjo kašče 
nad hlevom končali. No, pa se 
je spet zataknilo. Soseda me je 
tožila, da ji zastiram pogled, in 
ker za nadgradnjo nisem imela 
gradbenegadovoljenja, so mi 
prisodili še kazen. Res nesrečno 
leto! Kazni ne bom mogla pla
čati. . .rekli pa so, da me čaka 
dvajset dni zapora, če ne pla
čam. In kaj naj zdaj naredim? ! 
Na kmetiji je treba vsak dan de
lati, jaz pa naj grem v zapor? “

Najmlajši sin Metod, ki še ne 
hodi v šolo, je dejal, da bodo 
kar vsi šli v zapor, in ker jih je 
ravno deset, bodo v njem samo 
dva dni. Mati Marija pa se je sa
mo nasmejala: „Kar prebister je 
ta moj fant! Vidite, tako je na 
kmetih. Skrbi in delo.“

Ob slovesu smo popili skupaj 
kozarec vina, ki so ga pridelali 
lani. Malce trpko kislo vino, pa 
vendar človeka napolni s topli
no. Kakor življenje samo: težko 
in grenko je, pa vendar lepo.

M. MARKELJ 
Foto: S. MIKULAN

Murnova mati s polovico svojih otrok pri delu v vinogradu.

Na Murnovi domačiji je zrasla številna družina - Nesreča posegla vanjo - 
Vaško življenje se spreminja, življenje pa teče dalje
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JUTRI IZIDE ZBIRKA

Jutri, 8. februarja, izide v Koče
vju pesniška zbirka Franca Lovšina 
„Preproste pesmi“ . Pesnik-delavec 
že dolgo piše. Na pobudo in ob po 
moči temeljne kulturne skupnosti 
občine Kočevje je izbral nekaj pe
smi in jih izdal v drobni knjižici. 
Zbirko je uredil Miloš Humek, za 
zunanjo opremo in ilustracije pa je 
poskrbel Stane Jarm. Lovšinove pe
smi so preproste, a polne iskrivih 
domislekov, ki zadenejo bistvo. Pe
snik ostro in kritično opazuje življe
nje okoli sebe in v sebi ter pove svo
ja opazovanja in mnenja jasno in 
odkrito, vsakomur razumljivo. To je 
Lovšinova odlika, ki jo pogrešamo 
pri drugih današnjih pesnikih. Kot 
imamo slikaije in kiparje naivce, 
tako bi lahko tudi Lovšina uvrstiti 
med pesnike naivce. Knjižica bo v 
prodaji v knjigami Državne založbe 
v kočevju.

M. H.

125-letnico Prešernove smrti 
bomo najlepše proslavili, če 
bomo na stežaj odprli vrata 
knjigam, kakršne izdaja družba z 
imenom tega velikana slovenske

Podpora knjigi

umetniške besede. Pot do tega je 
znana že iz preteklosti in preiz
kušena: splesti moramo dovolj 
široko in trdno mrežo aktivistov, 
ki bodo ne le dobro govorili o 
knjigi, ampak poiskali tudi ljudi, 
katerim so zbirke Prešernove 
družbe tudi namenjene: delavce. 
Čim več bo aktivistov oziroma 
zaupnikov, tem večji uspeh lah
ko pričakujemo. Iz vsakdanjosti 
je znano: kdor jih deset odslovi, 
bo pred enajstim (vztrajnejšim) 
pokleknil. Kajpak zaupniki sami 
najbolj vedo, na katera vrata jim 
je potrkati.

Da bi knjige Prešernove dru
žbe hitreje in v večjih količinah 
našle pot do bralca, je republiška 
konferenca Socialistične zveze 
te dni priporočila organizacijam 
SZDL v občinah, naj oblikujejo 
posebne aktive Prešernove dru
žbe. Aktivi bi predvsem skrbeli, 
da bi bilo dovolj zaupnikov v 
krajevnih skupnostih in delovnih 
organizacijah, hkrati pa bi v so
delovanju s kulturnimi skupno
stmi, kulturno-prosvetnimi orga
nizacijami, šolami in najrazli
čnejšimi kulturnimi in prosvet
nimi ustanovami skrbeli tudi za 
raznovrstne kulturne akcije in 
prireditve.

J. JUST
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S posvetilom Francetu Prešernu  ̂ Urejevanje je v čast \
. v  •• i ■ •  • _______ s i . ________ ‘__:____________   . . . . l  S M M M ^Jutršnji slovenski kulturni praznik ne gre mimo nas: v vseh občinah so 

pripravili prireditve, s katerimi bodo dostojno počastili tudi 125-letnico 
smrti našega največjega pesnika dr. Franceta Prešerna Glasilo je brano.« g

Na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju so pripravili raznovrstne 
prireditve, s katerimi bodo počastili Prešernov dan, ki ga praznuje
mo jutri. V slovesnosti ob tem slovenskem kulturnem prazniku so 
se vključile tudi šole.

V Novem mestu se je začelo 
praznovanje s sinočnjim nasto
pom Slovenskega okteta v 
Domu kulture. 12. februaija bo 
v istih prostorih večer operet
nih melodij, ki jih bodo ob 
klavirski spremljavi Zdenke 
Lukec -  Čuden peli solisti lju
bljanske Opere: Zlata Ognjano
vič, Sonja Hočevar, Rudolf 
Franci, Drago Čuden in Marcel 
Ost€ševski.

V Beli krajini bo jutri in 
pojutrišnjem v gosteh Mestno 
gledališče ljubljansko s Canka

rjevim delom „Za narodov bla
gor". V Metliki (jutri) in Črno
mlju (v soboto) bosta predstavi 
za abonma. Poleg tega bodo 
jutri v Črnomlju priredili zbor 
kulturnih delavcev.

Trebanjci, ki so do zdaj prire
jali za kulturni praznik majhne 
revije amaterskih skupin v avli 
osnovne šole pretežno samo za 
povabljence, so se letos, ko sla
vimo 125-letnico Prešernove 
smrti, odločili za javno in vsem 
dostopno prireditev. Ta bo jutri 
ob 18. uri v kulturnem domu,

Poljska akademska slikarka Ewa Wasikiewicz — VVolnicka je lani po 
„pomoti“ zašla na trebanjski Tabor slovenskih likovnih samorastni
kov, vendar v Trebnjem ni bila brez dela. Navdušila jo je slovenska 
pokrajina, pa je Taboru in Trebnjemu zapustila nekaj takih del, 
kakršno je na sliki: mehkobno dolenjsko gričevje, ki se koplje v 
zelenilu. (Foto: I. Zoran)

Da le ne bi bil privid
Stopnja 0,79 bi trebanjsko kulturo posadila na 

konja: dobili bi 600.000 din več kot lani

„Če bo obveljalo, da bomo 
denar za kulturo zbirali po sto
pnji 0,79 ob bruto osebnih do
hodkov, bomo na konju. Dobili 
bomo 1,2 milijona dinarjev ali 
kar 100 odstotkov več kot lani. 
Dejavnost načrtujemo na podla
gi te stopnje, ki pa je, kot smo 
lahko slišali nedavno na koordi
nacijskem odboru v Ljubljani, 
za kulturno razvita območja 
neprimerna,“ pravi inž. Jože

m
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GIMNAZIJSKA „IZVESTA* -  

Novomeška gimnazija je te dni 
izdala letno poročilo o šolskem letu 
1972/73. V njem je veliko najrazli
čnejših podatkov o učnih uspehih, 
objavljeni so zapisi o redni in izven- 
šolski dejavnosti (krožki). Spomnili 
so se pokojnega prof. Milana Dodiča

SPOMINV

\KOB

B L1ANSKA

Konec lanskega leta je Glasbena 
matica iz Ljubljane obnovila 
spominsko ploščo Jakobu Pete- 
linu-Gallusu v Ribnici. Prvo 
ploščo je matica vzidala pred 
okoli 40 leti na bivši ribniški 
dekliški šoli, ki je bila med 
vojno požgana in porušena. 
Zdaj je plošča na zadružnem 
domu, ki stoji na istem mestu. 
(Foto: J. Primc)

in ob upokojitvi prof. Fiktorju Fa
bianu zapisali nekaj toplih besed. 
Poročilo, ki nadaljuje tradicijo nek
danjih „Izvestij**, ima tudi literarno 
prilogo, v kateri objavlja nekaj 
pesmi tudi prof. Janez Kolenc.

t r e b a n j c i  Že l i j o  d r u 
š t v o  -  V Trebnjem bi radi ustano
vili kulturno-umetniško društvo in v 
njem organizirali že delujoče skupi
ne. Društvo želijo osnovati že ob le
tošnjem kulturnem prazniku.

„Šk o c j a n s k e  s t e z i c e 4* -
Glasilo, ki so ga začeli izdajati na 
osnovni šoli v Škocjanu, prinaša 
raznovrstne zapise o doživetjih 
učencev v šoli, med počitnicami in 
doma. Iz njih vejeta iskrenost in 
neposrednost, tu in tam pa je opazi
ti tudi že zarodek talenta, ki bo „še 
sukal pero“ .

UMETNOST STAREGA EGIPTA 
-  Z naslovom „Spomeniki starega 

?ipta“ sta društvo slovenskih mu
lcev in Narodna galerija v razsta

višču Arkade v Ljubljani prejšnji 
teden odprla razstavo, ki daje zani
miv pregled umetnosti ob Nilu pred 
tisočletji. Gradivo za razstavo so 
zbrali pri lastnikih v Jugoslaviji.

DENAR ZA DRUŠTVA -  Pred 
kratkim je novomeška Zveza kultur- 
no-prosvetnih organizacij razdelila 
kulturno-umetniškim in kulturno- 
prosvetnim društvom v novomeški 
občini okoli 175.000 din. Društva 
so dobila denar za redno dejavnost, 
deloma tudi za investicije in nagrade 
prizadevnim vodjem skupin.

Falkner, predsenik trebanjske 
kulturne skupnosti.

Denar bodo znali v Trebnjem še 
kako koristno porabiti. Za vzdrževa
nje dvoran, ki jih je v občini nad 10 
bo šlo predvidoma 200.000 din. 
Obnavljali in urejali jih bodo na 
podla'gi prednostnega reda, najprej 
tam, kjer dejavnosti živi in so popra
vila najnujnejša. Za društva načr
tujejo 80.000 din. Denar bo tudi za 
vzgojo pevovodij, režiserjev, vodje 
folklornih skupin in lutkovnih od
rov. Folklori in lutkarstvu bodo 
letos odmerili več časa in skrbi. 
Amaterizmu bo sicer veljala osred
nja skrb kulturne skupnosti, s čimer 
bodo nadaljevali že lani zastavljene 
naloge.

Ob morebitnih 1,2 milijona dinar
jih bi se v trebanjski občini še pogu
mneje lotili dela. Več bi dali amate
rizmu, za prostore, knjižnico, nepo
sredna dela na področju spomeni
škega varstva, med drugim tudi ve
čjo vsoto za temeljito obnovo tre
banjskega kulturnega doma. Kot 
pravi Falkner, bi najbrž samo ta 
dom pogoltnil težke miliione Za

n . g i

časno opravljati, mora nriti 
čimprej profesionalec. Misl

na njej pa se bodo predstavili 
pevski zbori z Mirne in iz Mo
kronoga, učenci glasbene šole, 
trebanjska godba in recitatorji.

V Sevnici bodo v galeriji na 
gradu odprli razstavo likovnih 
del domačih ustvarjalcev, na 
kateri se bodo predstavili: Peter 
Vene z akti v lesu, Rudi Stopar 
s kovinskimi skulpturami in 
monotipijami, likovni pedagog 
Tone Zgonec iz Tržišča pa s 
slikami. V Lutrovski kletki bo 
koncert, dolgoletnim kulturnim 
delavcem pa bodo podelili pri
znanja.

V Krškem so .pripravili dve 
stvari: v soboto bo v gosteh 
Slovenski oktet, v ponedeljek, 
11. februaija, pa bo v čitalnici 
Valvasorjeve knjižnice literarni 
večer, na katerem bosta dela 
dolenjskih pesnikov in pisate
ljev brala člana ljubljanske 
Drame Janez Rohaček in člani
ca novomeškega amaterskega 
gledališča Božena Žigante.

DOLENJSKI MOTIVI
SLIKARJA OMERSE

V ljubljanski Mali galeriji so odpr
li prejšnji četrtek  razstavo slik aka
demskega slikarja Nikolaja Omerse, 
udeleženca III. dolenjske slikarske 
kolonije. Kritik dr. Mirko Jutršek je 
posebej podčrtal, da se Omersa 
predstavlja ljubljanskemu občinstvu 
z deli, ki so jih navdahnili dolenjska 
zemlja in ljudje, nastala pa so med 
umetnikovim bivanjem v okolici 
Novega mesta in Šmarjeških Toplic, 
kjer je bila lani III. dolenjska slikar
ska kolonija nastanjena. Tudi to je 
poudaril dr. Jutršek, da je Omersa 
sicer predstavnik „starejše šole**, da 
pa je na tej razstavi prav z barvami 
dosegel likovno pomladitev.

Metliški osnovnošolci, 
pravzaprav člani uredniškega 
odbora šolskega glasila „Bele 
breze", pripravljajo svojim 
materam za njihov praznik 
8. marec presenečanje. Svoje 
glasilo bodo posvetili temu 
prazniku, gradivo pa že sedaj 
skrbno zbirajo. To bo tudi 
tretja številka glasila v tem 
šolskem letu, do knea leta 
pa nameravajo izdati še eno.

„Z velikim veseljem opra
vljamo to delo. Našemu 7.a 
razredu je izkazano zaupa-

vič.
-  V koliko izvodih izdaja

te list?
„Do 160 izvodov izdamo. 

In če si učenci list potem  
med seboj sposojajo, vemo, 
da je dober in da smo delo 
dobro opravili. “

-  Čemu pa posvečate v 
listu največ pozornosti?

„Vprašanjem, ki so ta-

5 LETOS ŽE TRETJIČ »BELE BREZE« f
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i  Andreja Božič: »Ker nismo pravi novinarji, g 
$ nam pomagajo učitelji

!

§
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nje, da letos odgovarja za 
izdajanje našega šolskega 
glasila, zares v čast. In ker 
sta bili prvi dve številki celo 
pohvaljeni, sedaj naših stro
gih bralcev ne smemo razo
čarati, pa čeprav terja tiska
nje lista s pomočjo starih 
pripomočkov precej napo
ra, “ je povedala urednica 
„Belih brez“, učenka 7. a 
razreda Andreja Božič.

-  Kako nastaja vaše glasi
lo?

„Člani uredniškega odbo
ra se sestanemo, zadolžimo 
naše novinarje za posamezne 
prispevke, jih potem skupaj 
preberemo in ocenimo. No, 
ker še nismo pravi novinarji, 
prosimo za pom oč tudi uči
telje, predvsem pa mento- 

tovarišico Ivico Rado-

ANDREJA BOŽIČ

krat pereča, pa o življenju 
na šoli pišemo, da vsi učenci 
vedo, kaj se okrog njih doga
ja. Hoteli smo objaviti kari
kature učiteljev, pa si nismo 
upali. . .  Sedaj bodo pa 
učenci narisani. “

-  Boste postali čez nekaj 
let naša kolegica?

„Več poklicev me veseli. 
Rada pišem spise, pa tujih 
jezikov bi se rada učila. “

B. PODOBNIKrico,

Cene odbijajo kupce in bralce
Kaj nam pomaga velika knjižna produkcija, ko pa knjige obležijo

JOŽE FALKNER

gotovo pa bodo izpeljali (ali vsaj 
poskusili) načrtne akcije: gledališka 
gostovanja, abonmajske prireditve in

Eodobno. Kako kaže z abomaji, 
odo zvedeli med bližnjimi obiski v 

delovnih organizacijah.
„Se tole,“ pravi Jože Falkner: „ 

če hočem o naloge v redu in pravo- 
iti k  hiši

  # r ___________  islim, da
bomo zmogli toliko denarja, da sc 
bo v redu preživel.**

Slovensko založništvo je 
pomemben dejavnik za družbe
ni in kulturni razvoj slovenske 
narodne skupnosti, zato je razu
mljivo, da si prizadevamo v ok
viru danih možnosti še bolj raz
mahniti tovrstno dejavnost, ki 
nas uvršča med kulturno razvi
tejše narode. Zavedamo se, da 
bi vsakršno nazadovanje gotovo 
negativno vplivalo na kultur
nem področju. Na tem mestu 
ne bomo govorili o mnogih 
problemih, ki tarejo naše založ
ništvo v temle hipu, pač pa bi 
se ustavili ob nekaterih konkre
tnih podatkih, ki pokazujejo 
stanje založniške dejavnosti pri 
nas.

Prvič: Normalno delo slovenskih 
založb onemogočajo izredno velike 
zaloge v glavnem vseh vrst knjig. 
Znano je, da je slovensko založni
štvo od vojne do leta 1967 doživlja
lo hiter vzpon, nakar je nastalo 
obdobje stagnacije, ki jo je prekinilo 
leto 1971. Knjižna produkcija je 
posegala na najrazličnejša področja, 
posebno mesto v sklopu izdanih 
knjig pa so imele domače znanstve
ne in leposlovne izdaje. Odstotek 
domačih avtorjev se je v obdobju od 
1965 do 1969 gibal med 63 in 71. 
Višina naklad je od leta 1965 dalje 
nihala, poprečna naklada knjig pa se 
je v obdobju 1965 -  1969 zmanjša
la za 9 %. Leta 1965 smo celo prese
gli evropsko poprečje (4,0) izdanih 
knjig na prebivalca (pri nas 4,1), 
medtem ko je bil leta 1971 ta odsto
tek samo še 3,6. S tem smo gotovo 
že dosegli kvantitativno mejo, zato 
po drugi strani postaja očitno , da 
knjižne produkcije ne smemo enači
ti s proizvodnjo drugega blaga.

Drugič: Ob dejstvu polnih skla
dišč se pojavlja vprašanje cene. Tu 
pa moramo ugotoviti, da je prav 
cena knjige tista, ki neugodno vpiiva 
na povpraševanje po knjigi in v veli
ki meri preprečuje uresničevanje 
kulturne vloge založništva. Cena 
slovenske knjige je mnogo previsoka 
(poprečne cene knjig so se v obdo
bju 1965 -  1969 povečale za 7 % 
danes pa je ta odstotek najbrž že 
precej večji).

Tretjič: Na razvoj slovenskega 
založništva in na razširjanje sloven-

BENEŠKI MOJSTRI

V Narodni galeriji v Ljubljani so 
odprli ob koncu minulega tedna za
nimivo likovno razstavo pod naslo
vom Mojstri beneškega slikarstva 18. 
stoletja. Z deli odličnih umetnikov 
je prikazan razvoj slikarstva, ki je 
imelo velik vpliv na umetnost tudi 
pri nas.

ske knjige negativno vpliva tudi pre
slabo razvita knjižnična mreža. 
Prodaja naklade izdanih knjig je 
odvisna od potreb in zmogljivosti 
individualnih kupcev, zakaj sloven
ske knjižnice pokupijo v letu dni 
komaj nekaj več kot 2 odst. skupne 
naklade.

Sklep: V času, ko govorimo, da 
mora biti knjiga kot osnovna kultur
na dobrina dostopna vsakomur, ugo
tavljamo, da zaradi določenih nepra
vilnosti velika večina knjig leži v 
skladiščih, enostavno zaradi tega,
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ker so cene knjig previsoke in je 
malo tistih, ki lahko mirno odštejejo 
poprečno petdesetaka za vsako knji
go, tistim, ki pa tega ne zmorejo, 
tudi knjižnice ne pomagajo dosti, 
zakaj tudi te zaradi previsokih cen 
ne morejo pokupiti vseh novosti. 
Torej gre za gordijski vozel, ki ga bo 
treba čimprej presekati, če nočemo, 
da bo prišlo do na začetku tega za
pisa omenjenega nazadovanja v zalo
žništvu in s tem do negativnih posle
dic na kulturnem področju.

D. RUSTJA

ošiti
kotiček

„ZUNANJI PREDSTAVNIKI"
IN SAMOUPRAVLJANJE NA ŠOLAH

. . .  .nesmiselno je postavljati vprašanje ali celo obtožbo, 
da bo ob sodelovanju tako imenovanih »zunanjih predstavni
kov4 kršena samouprava učiteljev v šoli. Vzgoja in izobraže
vanje mladih ljudi nista in ne moreta biti v zakupu katerekoli 
skupine v na$ družbi. Skupni družbeni interes je tu posebej 
izražen, saj gre za generacije, ki se vzgajajo in uče danes za 
jutrišnjo ustvarjalnost. Starejši, delavci v organizacijah zdru
ženega dela, občani v krajevnih skupnostih in družbenopoli
tičnih organizacijah tedaj niso nobeni .zunanji predstavniki*, 
temveč so nosilci naporov za vzgojno-izobraževalno delo, ki 
skupaj z učitelji ustvaijajo dosežke na tem tako zelo obču
tljivem področju.

Dr. ALEKSANDRA KORNHAUSER, VZGOJA IN 
IZOBRAŽEVANJE 1973 št. 5, str. 252

POSLEDICE PONAVLJANJA V ŠOLI 
SO LAHKO HUDE

. . .  .ponavljanje povzroča veliko neprijetnih posledic -  
otrok dobi odpor do šole, do učenja, kar ga kasneje občutno 
ovira pri delu. Ker se ne more uveljaviti pri šolskem delu, 
išče druge oblike uveljavljanja, pogosto neprimerne, in s tem 
škodljivo vpliva tudi na druge. Ponavljavci ne povzročajo 
težav samo učiteljem, nekateri izmed njih pridejo prej ali slej 
navzkriž tudi z družbenimi načeli, z njeno zakonodajo.

Dr. IVAN TOLIČIČ V TT 5. dec. 1973, str. 7

VSE OB SVOJEM ČASU

Če otrok sam sprašuje, mu odgovorimo, če se za branje 
sam zanima, nikar tega zanimanja na zatirajmo. A nikoli 
otroku ničesar ne vsiljujmo, ne posiljujmo ga z znanjem ta
krat, ko to še ni potrebno.

Isti avtor na navedenem vestu
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Bogata novomeška letina
Atleti iz Novega mesta imajo izvor mladih talentov na grmski osnovni šoli, 

kjer imajo najboljše atlete v Sloveniji

Lanski dosežki novomeških atletov so presenetili poprečne po
znavalce „ k ra ljice  športov44 — atletike na Dolenjskem, nikakor pa 
ne tistih, ki bolj od blizu spremljajo razvoj te športne panoge. Če 
vemo, da že skoraj tri leta na grmski osnovni šoli delajo z atletskim 
naraščajem in da je atletika na tej šoli dobila „toplo zavetišče44, 
potem nam mora biti jasno, da se uspehi že morajo pokazati. Z 
lanskimi dosežki moške članske ekipe, ki se je uvrstila na četrto 
mesto v Sloveniji, smo res lahko zadovoljni, ženske pa precej zao
stajajo za dosežki moških.

Ekipni uspeh so dosegli atleti, ki 
so "v glavnem že v zenitu svojega 
športnega udejstvovanja, mlada 
ekipa, ki se šele rojeva pa je sem in 
tja pridala tudi svoj delež. Mlada at
letska garda, ki dela pod strokovnim 
vodstvom dveh državnih atletskih 
reprezentantov Marjana Spilarja in 
Janeza Pence, šteje danes 150 os
novnošolcev. Ustanovili so atletsko 
Solo, ki je razdeljena v tri skupine: v 
prvi delajo učenci od 1. do 4. razre
da, v drugi petošolci in šestošolci v 
najkvalitetnejši pa so učenci 7. in 8. 
razreda.

Dosežki grmskih učencev so izre
dni. V obeh konkurencah so postali 
občinski in medobčinski atletski 
prvaki, na republiškem prvenstvu so 
pionirji postali še republiški prvaki, 
deklice pa so bile druge. V skupnem 
seštevku so atleti z Grma najboljši 
med naraščajniki v Sloveniji. Kaj to 
rej lahko pričakujemo od teh pionir-

£' v? Ce bodo delali še naprej s tak
im elanom, se Novemu mstu obe 

ta naraščaj, ki bo lahko zasenčil 
dosežke petih dolenjskih atletov, ki 
so do zdaj oblekli dres z državnim 
grbom. Kaj nam dosežki mladega

ŠPORTNI KOMENTAR

Premaknilo se je!
Bo končno Novo mesto dobilo športno dvo
rano? športniki se odpovedujejo delu de

narja!

Dolga leta je bilo govorje
nje o športni dvorani v No
vem mestu mlatenje prazne 
slame: vse besede so šle v ve
ter, vedno se je končala raz
prava z znano ugotovitvijo:
„Ni denarja!”

Po ustanovitvi temeljne 
telesnokulturne skupnosti se 
je premaknilo tudi na tem 
Področju. Novo mesto bo le
tos hkrati tudi gostitelj tra
dicionalne športne in politi
čne manifestacije -  zleta 
bratstva in enotnosti, pa za
to nedvomno potrebuje no
vih športnih objektov. Od
več je tudi pripovedovati, da 
se zadnja leta šport vendar 
rozvija, da je čutiti napredek 
m da hkrati v vseh višjih li- , 
gah v igrah z žogo selijo tek
movanja v dvorane. Brez pri
merne dvorane bi bili tako 
to j kmalu onemogočeni ko
ck a rji, odbojkarji in tudi 
r°kometaši.

Komisiji za tekmovalni 
*P?rt in za gospodarstvo pri 
j K S  sta se zato zavzeto 
otili akcije, da bi Novo me- 
*fo končno dobilo športno 
dvorano. Zdaj lahko poroča
j o :  premaknilo se je že! Ti 

_  e komisiji sta skupaj z zle-

tnim odborom pripeljali do 
tega, da je mesto dobilo ini
ciativni odbor za gradnjo 
dvorane, športniki v Novem 
mestu pa se bodo letos od
povedali vsemu denarju, ki 
ni zares nujen. Odločili so 
se, da bodo delali z enako 
vsoto kot lani, presežek pa 
namenili v sklad za gradnjo 
dvorane. V ta sklad naj bi 
prispevala tudi podjetja, 
denar pa bodo navrtali še 
drugje, da bi lahko uresničili 
prvi načrt: dvorana, name
njena pretežno športu, naj 
bo pod streho do zleta!

Zdaj ni toliko pomembna 
odločitev, kje bo dvorana 
(bržkone za gimnazijo), in 
tudi ne, kakšni bodo načrti 
(predlog je, naj bi vzeli načr
te zagrebške „škatlice vžiga
lic“ s prostorom za 1.500 
gledalcev). Pomembno je, da 
hkrati s kakovostnim napre
dkom športa napreduje tudi 
miselnost. Spoznanje, da 
bosta šport in telesna kultu
ra zares last vseh ljudi in bolj 
dosegljivi množičnosti, pa 
poraja tudi misel za gradnjo 
dvorane, namenjene telesni 
kulturi

J. SPUCHAL

Keržana, štafete: mladincev ki so 
državni prvaki, in drugih ne obetajo, 
da bom o na atletskih stezah kmalu 
videli atlete, ki nas bodo s svojimi 
dosežki razveseljevali? . Pot je jasno 
začrtana, atleti in njihovi trenerji pa 
potrebujejo pomoči. Ce te ne bo, 
obetajoča rast ne bo dala zaželenih 
sadov.

Ob koncu poglejmo še dosežke 
nekaterih novomeških atletov v 
pretekli atletski sezoni, omenili 
bomo samo tiste, ki pomenijo kaj 
več v republiškem merilu.

100 m — Keržan 11,1; Dragaš 
11,4; Hribernik 11,5; 100 m ovire -  
Slajkovec 17,4; Nagode 17,9; 200 m
-  Keržan 23,5; 400 m -  Dragaš 
51,2; Kovačič 51,9; 800 m -  Kova
čič 1:53,4; 1500 m — Kovačič 
3:52,3; 1500 m ovire — Peče 
5:05,0; 3000 m -  T. Bučar 9:30,4; 
5000 m -  T. Bučar 16:12,9; 4 x 
100 m -  Novo mesto (Slajkovec, 
Hribernik, Dragaš, Keržan) 44,2; 
višina -  Slak 1,85; daljina — Dragaš 
6.86, Simunič 6,77, Slak 6.74, Slaj
kovec' 6.54; troskok -  Simunič 
14,69; palica -  Oklešen 3.10; krogla
-  Penko 14.76; disk -  Penko 
40,39; kopje -  Spilar 67,72, Se- 
čnjak 60,26; deseteroboj -  Dragaš 
5.776 točk.

Od deklet naj omenimo Tatjano 
Gazvoda, ki je na republiškem pr
venstvu v teku na 100 m bila druga 
(12,8), ter Metko Zagorc, ki je v 
kopju dosegla rezultat 37,56 metra. 
Dosežki drugih atletov, ki so vsi 
pionirji, še niso takšni, da bi bili za
jeti v republiške lestvice, izjema je le 
~ 'evenka Rihar, ki sc je precej viso
ko uvrstila z rezultatom 8,1 na 60 
metrov.

SLAVKO DOKL

£

SLOVAN -  NOVOTEKS 94:69
Košarkarji Novoteksa so v prija

teljski tekmi izgubili v Ljubljani s 
Slovanom, najboljšim slovenskim 
drugoligašem, 69:94 (34:42). Novo- 
meščani so igrali brez S. Kovačeviča 
in Ivančiča, ki sta bila bolna, Ljub
ljančani pa brez Papiča in Tavčarja. 
Novoteksu se je poznalo, da igra 
brez dveh visokih igralcev, vendar pa 
je bila igra vse do začetka zadnjih 
treh minut izenačena. V 37. minuti 
je namreč Slovan vodil 78:67, po 
tem pa so Novomeščani popustili in 
Slovan, ki je sredi tekmovanja in 
zato bolje pripravljen, je naglo pove
čal razliko.

Novoteks: Splichal 20, Munih 10, 
Papič 2, Z. Kovačevič 9, Kopač 2 
Poljšak 10, Piletič 6, Seničar 10.

BREŽICE -  Občinska skupščina 
je na zadnji seji sprejela odlok o 
začasnem financiranju samouprav
nih interesnih skupnosti. Med prvi
mi v Sloveniji so se v Brežicah odlo
čili za stopnjo 0,70 odstotka od 
bruto osebnih dohodkov. Tako 
bodo zbrali denar, potreben za fi
nanciranje telesne kulture v prvih 
treh mesecih tega leta. (V. P.)

BREŽICE -  V nedeljo bo občni 
zbor nogometnega kluba Brežice, na 
katerem bodo ocenili delo v prej
šnjih sezonah ter sprejeli program in 
finančni načrt za letos. (V. P.)

STARI TRG OB KOLPI -  Na 
mladinskem namiznoteniškem turni
rju je zmagal Kobe. Slede: Mestnik, 
Muhič, Makovec, Stulc in drugi. (K. 
K.)

NOVO MESTO -  V nedeljo do
poldne bo v osnovnošolski telovad
nici Katja Rupena namiznoteniški 
četveroboj, na katerem bodo igrali 
Novo mesto, Kočevje, Beti in novo
meška Krka. (P. U.)

Prvi Popovič iz Novega Sada
Najboljši domačin Ofak -  6. mesto

— __

Na prvem šahovskem turnirju 
prijateljstva, ki sc ga je udeležilo 6 
najboljših pionirjev iz vse države in 
6 iz Kočevja, je zmagal Popovič 
(Novi Sad), pred Nikoličem (Saraje
vo) in Gašijem (Priština).

Popovič je ves turnir igral solidno 
in je vodil do sedmega kola, ko je 
zgubil z Gašijem. Vodečega Gašija je 
nato prehitel spet v predzadnjem 
kolu, ko je ta izgubil z Ofakom (K- 
očevje). V zadnjem kolu je Gaši iz
gubil še s Tclcčkim (Kikinda), zato 
ga je prehitel Še Nikolič.

TELOVADKE V ČSSR

Mlade novomeške telovadke Irena 
Žlogar, Jasna Dokl, Vesna Blatnik 
Helena Kovač, Vanja Požar in Mate
ja Kavšek so s trenerko Ružo Kova
čič med šolskimi počitnicami bile 
na treningu v Bratislavi. V glavnem 
mestu Slovaške so novomeške telo
vadke pridno vadile pod strokovnim 
vodstvom najboljših slovaških gim
nastičnih trenetjev, zato lahko upra
vičeno pričakujemo od deklet, ki so 
stare od sedem do trinajst let, da 
bodo letos dosegle še vidnejše uspe
he. R. K.

Izmed kočevskih šahistov je uspe
šno začel Zilevski, vendar ga je v 
osmem kolu prehitel Ofak.

Končni vrstni red: 1. Popovič 9,5 
točke, 2. Nikolič 8.5 . 3. Gaši 8,4, 
4. Telečki 7, 5. Orel 6,5, 6. Ofak 6, 

7. Stipič (Zagreb) 5,5, 8. Zilev
ski 5, 9. Kovač 4,5, 10. Kirasič 3,5, 
11. do 12. Tcrbuc in Malnar (od 8. 
mesta dalje vsi iz Kočevja).

NOVO MESTO -  Danes* 
ob 18. uri bo v pritličju 
doma JLA o občni zbor 
novomeškega šahovskega 
kluba. Klub je dosegel v zad
njem času nekaj prav lepih 
uspehov, čaka pa ga tudi 
obilo dela. Pogovorili se 
bodo tudi o bližnjem ob
enem zboru Šahovske zveze 
Slovenije, zato vabi uprava 
kluba vse igralce in ljubitelje 
šaha, da se občnega zbora 
udeležijo.

Rezultati: Šoštanj — Tržič 
17:17, Ribnica -  Celje 11:13, 
Slovenj Gradec — Jadran 17:16, 
Piran -  Trim team 9:12, Sevni
ca — Mlinotest 14:22, Jadran -  
Šoštanj 16:20, Ribnica — Slo
venj Gradec 13:20, Mlinotest — 
Piran 13:14, Tržič — Trim team 
2 2 1 3 , Tržič -- Sevnica 15:21.

Trenutni vrstni red: Celje in 
Slovenj Gradec po 8 točk, Šo
štanj 7, Sevnica 6 , Ribnica 4, 
Mlinotest, Piran, Trim team in 
Tržič po 2 točki, Jadran 0.

Medtem ko sta poraza Ribni
čanov kolikor toliko pričakova
na, čeprav je zlasti proti Slovenj 
Gradcu, neposrednemu konku
rentu za prvo mesto, sorazmer
no hud, pa je nedvomno prese
netljiv krepak poraz Sevnice z 
Mlinotestom. Kajpak imata obe 
ekipi v nadaljevanju še dosti 
priložnosti, da nedeljske spo
drsljaje nadoknadita.

NOVO MESTO -  Po uspešno 
končanem tečaju za gradnjo sobnih 
letalskih modelov, I:i se ga je udele
žilo 12 modelarjev novomeškega 
Aerokluba, so se prejšnjo sredo v 
telovadnici grmske osnovne šole 
pomerili še na klubskem tekmova
nju. Po 10 letih se ta dejavnost zno
va prebuja v Novem mestu, zato je 
razumljivo, da rezultati niso bili 
najboljši, čeprav so spodbudni. 
Zmagal je Šuštar s 409 točkami, 
drugi Jevšček (133), tretji Vučko 
(131 točk).

Smučanje 
za vse

Trebnje: peti razredi v 
šolo smučanja

Pomanjkanje snega je onemogo
čilo izvedbo 30-ume šole smučanja 
po vseh petih popolnih osnovnih 
šolah v trebanjski občini Pouk želijo 
izvesti po navodilih šolskega centra 
za telesno vzgojo pri visoki šoli za 
telesno kulturo v Ljubljani.

To zimo naj bi se tako učilo smu
čanja nad 400 otrok. Za to delo so 
usposobili že nad 30 vaditeljev. Se 
pred šolskimi počitnicami so poslali 
vaditelje na dvoje smučanj na Veli
ko Planino. Izvedba teh zamisli je 
plod večletne skrbi za šole v naravi v 
trebanjski temeljni izobraževalni 
skupnosti in šolah. Lani so oskrbeli 
vse popolne osnovne šole s prenosni
mi smučarskimi vlečnicami. Odkod 
denar za vse to? Predsednik temelj
ne izobraževalne skupnosti v Treb
njem Roman Ogrin je razen mnogo 
dobre volje omenil še način financi
ranja šol. Temeljna izobraževalna 
skupnost plačuje šolam vse le po 
dejanskih stroških. Na ta način pre
meščajo različne pogoje med šola
mi, ostane pa najnujnejše tudi za 
take akcije, kot je smučarska šola. 
Vsekakor skrb za telesno kulturo, 
vredna posnemanja.

Poudarek spretnosti
Namesto hitrostnih dirk raje več spretnost

nih avtorallyjev

lab izkupiček na tivolskem parketu

Avto-moto društvo (AMD) 
Ribnica je lani začelo sodelovati 
na rally tekmovanjih doma in v 
tujini. Člani društva Alojz Mihe
lič, Janez Marolt, Darko Kozina, 
Milan Kajtna, Franc Železnik, 
Tone Andoljšek, Tomaž Lupša 
in Tone Železnik so dosegali ze
lo lepe uspehe, saj so bili na 
tekmovanjih vedno med najbolj
šimi.

„Lanj smo sodelovali na štirih 
tekmovanjih za prvenstvo Štajer
ske, v Cerknici na rallyju RIKO, 
Sutjeski in v Leobnu v Avstriji. 
Domov smo prinesli precej poka
lov in plaket,“ pove Franc Žele
znik.

„Skupno smo prevozili nad 
27.000 km, od tega dobro polo
vico na poti do kraja tekmovanja 
in domov. Vseh teh uspehov pa 
ne bi bilo, če nam ne bi pomaga
le delovne organizacije (INLES, 
RIKO, TEKO Ljubljana, EURO- 
TRANS, ITPP), Sklad za pospe
ševanje turizma občine Ribnica 
in AMD. Povedati moram, da 
dobimo tekmovalci plačan le 
bencin in dnevnico 80 din, vse 
ostale stroške v zvezi z avtom in 
drugim nosimo sami in tekmuje
mo seveda tudi s svojimi avto
mobili, ki jih sicer uporabljamo 
za vožnjo v službo in drugo. 
Torej nismo kot nekatere druge 
vrste športa in športnikov, ki 
zahtevajo za svoje potrebe vse, 
od copat, žoge in dresov do ig
rišč, telovadnic in kopalnic. Prav 
zato pričakujemo tudi v bodoče 
za svoje potrebe pom oč vseh, ki 
so nam pomagali doslej, in še

temeljne telesnokulturne skup
nosti.

Lanski uspehi so nam dah 
spodbudo, da bomo tudi letos 
sodelovali na rallyjih po Sloveni
ji, dve vozili bomo poslali na 
državno prvenstvo, sodelovali 
bom o na tekmovanjih v Leobnu 
(Avstrija) in Pecsi (Madžarska), 
organizirali „Rally RIKO 74“ in 
tekmovanje za avtomobiliste ter 
mopediste in motoriste, ki bodo 
v počastitev letošnjega občinske
ga praznika.4*’

„Lani zaradi nesreče v Škofji 
loki uradno ni bilo hitrostnih

tekmovanj za prvenstvo Sloveni
je. Vendar avtomobilskega špor
ta ne bi smeli preveč osiromašiti. 
Zato naša AMD predlaga, naj bi 
organizirali turistična tekmova
nja za prvenstvo Slovenije, ki bi 
se tudi točkovala. Njihova zna
čilnost bi bila, da ne bi bilo hi
trih, pač pa več spretnostnih 
preizkušenj.*4

J. PRIMC

V nadaljevanju zimske rokometne lige so Ribničani izgubili s Celjem in 
Slovenj Gradcem, Sevnica pa je zmagala in izgubila

Že obračun favoritov!

V nadaljevanju zimskega prvenstva v rokometu so se pomerile 
najboljše slovenske ekipe, med katerimi sta bili tudi Sevnica in 
Ribnica. Žal tokrat dolenjskima ekipama ni šlo tako po maslu kot 
v prvem spopadu, pa sta ostali skoraj povsem praznih rok. Spomla
danska sezona se bliža in vsi hočejo zimske mesece kar najbolje 
izkoristiti. Obeta se torej hud boj: tako Ribničanom v boju za prvo 
mesto v slovenski ligi, kot tu,i Sevničanom, ki se borijo za obstoj v 
drugi zvezni ligi.

Vesna Saje — uspešna

V soboto v bršlinski telovadnici Beti* z Vrhniko, 
Novoteks pa s kranjskim Triglavom

V soboto bo bršlinska telo
vadnica v Novem mestu prizori
šče prvih obračunov za naslov 
prvaka v zimski slovenski košar
karski ligi. Najprej se bosta 
pomerila Beti in Vrhnika, po
tem pa še Novoteks in Triglav. 
Metličani bodo kajpak igrali na 
zmago proti Vrhniki, ki je bila 
lani slovenski prvak in je tudi v

zimski ligi najresnejši kandidat 
za prvo mesto. Samo zmaga bi 
jim namreč še zagotovila, da se 
bodo obdržali v konkurenci za 
naslov prvaka, potem ko so že 
izgubili v Kranju.

Kranjski Triglav prihaja v Novo 
mesto neporažen; premagal je tudi 
Beti. Kljub vsemu računajo Novo
meščani na zmago. Zmagovalca iz 
teh dveh srečanj bosta vsekakor 
imela znatno lepše možnosti za 
osvojitev naslova zimskega prvaka.

Na smučarskih sejmih so smuči, čevlji in druga oprema zamenjali 
lastnika, zdaj pa samevajo v kotu ali na podstre$u. Muhasta zima ni 
natrosila snega niti za okus in tudi iz zimskih športnih središč 
poročajo več o tem, tako se prebuja pomlad, kot o tem, koliko 
snega je . . .  (Foto: Šeruga)
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K aj me briga, če je to največja riba, kar so jih  
ujeli v Krki. Dovolj mi je že tega.

| P o lenH M  H rt i pred 20 le ti I

Neonska razsvetljava {
Z ZANIMANJEM so odborniki poslušali predlog sveta za 

komunalne zadeve, da bi v Novem mestu začeli postopno uvaja
li neonsko cestno razsvetljavo. Poleg tega, da je to moderna, 
sodobna cestna razsvetljava, pa porabi komaj tretjino toka v 
primerjavi z navadnimi žarnicami, katerih nam vedno manjka, 
prav tako pa hitro pregore. Mestna občina je v stikih s celjsko 
mestno občini, ki tako razsvetljavo že ima, o zadevi pa bo me
stni odbor še razpravljal.

MEDTEM KO pri nas še ne moremo potožiti nad letošnjo 
zimo, razen nad hudim mrazom, pa po ostalih republikah divja
jo hudi snežni viharji, zaradi katerih so ponekod ustavili pro
met, zaprli šole in organizirali prostovoljne akcije za kidanje 
snega. Zlasti huda je burja na Goriškem, kjer je povzročila za 
več milijonov dinaijev škode. Potrgane so mnoge žice, podrti 
drogovi in odkrite strehe manjših hiš.

DOLGOLETNA ŽELJA Gabrčanov na Gorjancih bo ta me
sec uresničena. Dobili bodo električno razsvetljavo. Navzlic 
zimi napeljujejo te dni prav pridno žico od droga do droga po 
vasi in končujejo instalacije v hišah. S pomočjo ljudske oblasti 
in z lastnimi sredstvi bodo morda Gabrčani že prihodnjo soboto 
zasvetili z elektriko in postavili brlivke na podstrešje.

LOVCU IZ Sodražice se je nasmehnila pretekli teden lovska 
sreča. Ustrelil je mlado volkuljo. V obširnih kočevskih gozdovih 
so se volkovi precej razmnožili. Škoda, ki jo povzročajo s kla
njem plemenite divjadi, je občutna. V neki vasi pod Travno 
goro so pred kratkim podnevi opazili skupino šestih volkov. 
Pred novim letom so imeli lovci velik pogon na volkove, vendar 
navzlic vsemu prizadevanju brez uspeha.

KER SO SEDANJI prostori Študijske knjižnice neprimerni, 
je sedanji občinski odbor načelno sklenil, da se knjižnica preseli 
iz bivših stanovanj v osnovni šoli v Kresijo.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
5. februarja 1954)
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Zgodilo se je.Y .
NORCI PRI BOMBAH -  Več kot 

2700 ljudi, ki so delali v centrih za 
jedrsko oborožitev ali pa so imeli 
dostop do jedrskega orožja v ZDA, 
so odpustili iz aktivne vojaške slu
žbe. Omenjeni ljudje so preveč pili, 
uživali preveč pomirjevalnih sred
stev ali pa so bili celo duševno bolni. 
Usoda človeštva je bila torej v zelo 
negotovih rokah.

KUPI LASTNO POHIŠTVO! -  
Zvitorepi mož z vzdevkom Podgana 
je odprl v Oklahomi prodajalno rab
ljenih predmetov. Kupčija je cvetela 
devet mesecev, potem pa se je dogo
dilo, da je prišel v trgovino neki 
mož, ki je iskal pohištvo za svojo 
izropano sobo. Podgana je kupcu 
ponudil pohištvo, ki ga je ukradel 
prav iz njegovega stanovanja. Tako 
je kupčija prenehala cveteti.

VZAJEMNOST -  List Živinoreja 
je v poročilu o živinorejskem plesu v 
Hagenu zaključil malce dvoumno. 
Takole piše: „Tokrat je prevladoval 
družabni del, ki bo prav gotovo 
okrepil duha vzajemnosti med člani 
krajevnega društva za um etno oplo
jevanje.11

NEENAKOPRAVNOST -  Dd 
med moškimi in ženskami le še ni 
prave enakopravnosti, kaže zgovor
no tudi podatek neke nowyorške 
detektivske agencije. Lani je 14.481 
žena iskalo svoje izginule može in 
samo 13 mož izginule žene. Svobo- 
doljubnost pač ni ženska lastnost.

SE EN POPOTNIK -  Mož, ki ho
čejo okoli zemeljske krogle, nikoli 
ne zmanjka. Te mrzle dni trenira za 
Bodenskem jezeru eden od njih ja
dranje, ker namerava objadrati svet 
po polarnih morjih. Pot je dolga, a 
Alfred Wach se je ne boji.

SKRIVNOST -  Se nerazjasnjeno 
je skrivnostno spočetje jetnice 
newyorške ženske kaznilnice Joanne 
Chesimard, ki je že dolgo zaprta in 
pod strogim nadzorstvom zaradi 
umora in bančnega ropa. Joanne je 
že v drugem mesecu nosečnosti. 
Verjetno je bilo nadzorstvo tako 
strogo, da je vrli pazniki tudi ponoči 
v postelji niso pustili same.

PROSTOVOLJCI -  Londonski 
zdravnik Gaston Pawan ni težko 
zbral prostovoljcev za svoje poskuse. 
Preizkušal je namreč, kako hitro „se 
ga človek naleze". Najbolj zanimiva 
ugotovitev je ta, da je vseeno, ali 
pijete alkohol pomešan z vodo ali 
ne, v glavo stopi tako m tako.

PTIC USTAVIL LETALO -  Le
talski velikan Boeig 747 s tristo 
potniki je moral kmalu po vzletu z 
letališča v Istambulu zasilno pristati. 
V m otor je vsrkal galeba, ki je motil 
pravilno delovanje naprave.

NABIRALNIK IZ BOM BF -  Na 
svoji njivi je našel belgijski kmet 
Henri Simona še neeksplodirano 
bombo, težko pol tone, iz druge 
svetovne vojne. Strokovnjaki so 
odstranili eksplozivo, kmet pa je 
bom bo predelal v poštni nabiralnik 
ter ga postavil pred hišo. Od tedaj 
ima krasen mir, saj vsi avtomobilisti, 
ki zagledajo nevarno bombo, zmanj
šajo brzino in previdno peljejo 
mimo.

NEVARNO CVETJE -  Britanski 
zdravniki so ugotovili, da predstavlja 
cvetje, ki ga sorodniki nosijo bolni
kom v sobo, hudo nevarnost. Ze v 
eni uri se v vazi nabere cela kolonija 
bakterij, odpornih proti antibioti
kom. Rože torej niso več znak 
pozornosti, ampak skrita grožnja.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Ubijte mater in otrok ne bo
( K m e t o v a l e ,  letos bode zopet hroščevo 

leto. Še par mesecev in tega mrčesa bodo toliko 
viselo po hrastovim in bukovini, da bode v krat
kem vse golo. Škoda je že v tem velika, ker 
ogoljeno drevje zastaja v rašči in žiru tudi ne 
rodi. Ali veliko večjo škodo vam bode delal 
mrčes po svojej zalegi požrešnih črvov. Kako 
ste tožili zadnja leta, kako vam črv kvari travnik 
in njivo; čez eno leto ali dve vam bode delal 
ravno tako, ako ga ne pokončate. Pa kako? 
Ubijte mater in otrok ne bode! Lepo je bilo 
videti, kako so nekateri pridno pobirali ogerce 
za plugom, ali to izda le jako malo prizadeve pa 
veliko truda. Drugače morate začeti!

( P o g u m n i  k r e g u l j )  priletel je minuli 
teden na okno neke hiše v Šmihelu, ter vzel 
ptička s kletko vred. Poslednja je bila precej 
težka, in jo je torej kmalu pustil pasti. Ptiček 
pa, nekoliko ranjen od kraguljevega kremplja, še 
več menda od strahu, bilje takoj mrtev.

( B l i ž a  se)  čas, da bodo morali družbeni

Sonce greje 
namesto 

nafte
v ZDA že gradijo 

»sončno« centralno 
kurjavo

V Lincolnu v državi Mass 
achusetts bo še letos dogra
jena upravna stavba, ki bo 
sicer podobna tolikim uprav
nim stavbam po svetu, pa 
vendarle povsem drugačna 
od njih. Njene pisarniške 
prostore bo pozimi grela, 
poleti pa hladila -  sončna 
energija.

V času velikih energetskih 
pretresov v svetu, ki ne pri
zanašajo nikomur, je pozor
nost toliko boj usmerjena v 
stavbo z „ogledalom44, zbi
ralcem sončnih žarkov na 
vrhu. Upravno poslopje, ki 
bo imelo 750 kvadratnih 
metrov uporabnih površin, 
je narejeno tako, da je del 
strehe pod kotom 45 stopinj 
nagnjen proti jugu, proti 
soncu, da bo tako lahko 
zajel kar največ toplote, ki 
jo daje ta, tako rekoč nepre- 
sahljivi vir energije.

Zbiralec sončne toplote 
sestoji iz sistema cevi, ki so 
izolirane in napolnjene z 
vodo in etilen-glikolom. 
Nameščene so med steklene 
plošče, za njimi pa je počr
njena steklena plošča. Ko 
sije sonce, se ta plošča segre
va in oddaia toploto cevem, 
v katerih kroži tekočina. S 
pomočjo te tekočine se 
toplota prenaša v sistem 
centralnega ogrevanja.

Tak način ogrevanja so že 
preizkusili in ugotovili, da 
zbere naprava pozimi do 85 
odstotkov potrebne energije 
za ogrevanje prostorov, seve 
odvisno od vremena. Da ne 
bi ostajala poleti neizkori
ščena, bi „sončna peč44 po
ganjala klimatske naprave.

In še cena? Za upravno 
stavbo v Lincolnu nalašč 
narejena sončna naprava za 
gretje bo veljala 154.000 
dolarjev. Če pa bi sončne 
peči izdelovali serijsko, bi se 
cena znižala na 31.000 do
larjev. Ob obetanih cenah 
nafte in drugih goriv ta stro- 

ni takoiek niti strašen.

IM 
Zapuščene
umetnine

Malomarno* ravnanje z 
umetninami v Italiji

V Italiji je stoletja cvetela 
umetnost in malo je narodov, ki 
bi imeli tako bogato dediščino 
umetniških izdelkov. Toda Itali
jani spričo obilja kulturnih 
spomenikov in umetnin z njimi 
ne znajo najbolje ravnati. V se
danjem času, ko se je kraja 
umetnin razširila do neverjetnih 
razsežnosti, italijansko kulturno 
dediščino čuvajo edino 
karabinjerji, ki dostikrat sploh 
niso kos svoji nalogi.

Do presenetljivih zaključkov 
prihajajo vsi, ki jim te stvari 
niso deveta skrb. V dveh letih 
so namreč prijavili krajo preko 
10.000 umetniških del, policija 
pa jih je našla vsaj še enkrat 
več. Vsekakor nerazumljiva raz
lika, ki izvira ali iz malomarnos
ti čuvarjev, ki vseh tatvin ne 
prijavljajo, ali pa iz nestrokov
nega iskanja, saj dostikrat naj
dejo po tri enake izvirnike — 
falsifikate, medtem ko resnično 
delo visi v kdove kateri zasebni 
galeriji. Odtok domačih umet
nin je torej vsaj trikrat večji kot 
je prijav, poleg tega pa prihaja 
do raznovrstnih potvorb in go
ljufij, ki jih italijanska vlada in 
ministrstvo za kulturne dobrine 
ne moreta več kontrolirati.

Poleg kraje umetnin se doga
jajo-v Italiji še druge čudne, za 
umetnost naravnost tragične 
stvari. Neki arhitekt je v svoji 
strasti za restavriranjem preno
vil neko staro baročno cekev in 
iz nje napravil romansko. Še 
bolj prepuščene propadanju in 
nestrokovnemu varstvu pa so 
freske, saj si jih v skrb podajata 
tako ustanova za lepe umetno
sti (ker so slike), kot ustanova 
za varstvo spomenikov (ker so 
na zidu).

Morda bodo Italijani le po
svetili več skrbi svoji kulturni 
dediščini, ko bo le-ta hudo osi
romašena.

poverjeniki udnino za tekoče leto poslati v Ce
lovec. Iskati besedij, s katerimi bi družbo sv. 
Mohora priporočili, ni treba, saj se družba sama 
priporoča najbolje. Kakor vsako leto, izdala bo 
tudi letos velezanimive in koristne knjige, med 
katerimi bodo najlepše in najvažnejše. Kdor je 
količkaj premožen, stori najbolje, da se vpišo v 
družbo kot dosmrtni ud s tem, da plača enkrat 
za vselej 15 goldinarjev.

( ( B o l g a r i j o )  je doletela velika sreča. 
Knezu Ferdinandu je bil rojen prvi sin, katere
mu so dali ime Boris. Po preteku celih petsto let 
ima dežela upanje, da bo imela vladarja, kije bil 
rojen med domačim narodom. V bolgarski 
zgodovini je ta dogodek res velikanskega pome
na, zato vlada po vsej deželi splošna radost.

( Pr i  K r š k e  m) se je ustanovila požarna 
bramba -  ognjegasno društvo. Hvale in posne
manja vredno.

(iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. februarja 1894^

Srake in srakoperji
Ljudje radi goljufamo. 

Kajpak, vsak ima svoj prav. 
Jaz sem tovoril sol mimo 
mejačev, da bi imel več za
služka, pa še ljudem sem 
ustregel, ko ni bilo soli. Tudi 
tlačani so skrivali pred gra
ščaki in biriči svoje pridelke, 
da so imeli kaj jesti. Nismo 
kradli, marveč skrivali, da 
smo se preživeli.

Casi so se spremenili na 
boljše, navade pa na slabše. 
Starim ne zamerim, hudo mi 
je za mlade. Namesto da bi 
deb li ali se učili, kar naprej 
čepijo v krčmah in pijejo. 
Ko odhajajo, izginjajo z 
njimi čaše, skodelice za ka
vo, vilice, noži in žlice, ako 
so jedli. Tudi kak krožnik ali 
kaj večjega jim pride prav. 
Doma razstavljajo na ducate 
ukradenih reči in jih razka
zujejo kot kramar na sejmu. 
Kdor ima več, bolj je v ča
steh.

Ko sem pravil o tem 
Gašperjevi Angeli, se je za
smejala in rekla:

,{Martin, kdo se danda

nes še čudi takim malenko
stim? To so drobtine proti 
tistemu, kar dandanes po
čnejof V našem podjetju mi 
je pomagalo dekle, vendar 
sem ob koncu pogrešila kup 
novcev. Cel mesec bi morala 
delati zanje, pa še v slabo 
luč bi prišla zavoljo tega. Ko 
smo iskali pogrešane novce, 
smo jih dobili pri tisti dekli
ni. Kaj meniš, da so z njo 
naredili? “

„I, kaj neki? V luknjo so 
jo dali na hladno, da odsluži 
svoj greh. “

„Motiš se. Karali so jo, 
potlej pa šteli v dobro, ker je 
še mlada in brez novcev, da 
se je čutila zapostavljeno. 
Kajpak, revici so dali novo 
delo, kjer dobi več novcev 
kot jaz, da ji ne bo treba več 
krasti. “

„Angela, ti lažeš, kot pes 
teče," sem ji zažugal.

„Dokažem ti, da je čista 
resnica," me je zavrnila. Od 
začudenja sem se prijel za 
brado, rekel pa nič.

MARTIN KRPAN

Akrobati I 
na smučeh

Smučarske vragolije 
imenovane hot-dog

Ko gledamo drzne smučarje, 
kako spretno drve po strminah 
in obvladujejo visoke previse in 
kotanje, ali ko občudujmo 
pogumne polete na smučarskih 
skakalnicah, si ne moremo 
predstavljati, kaj več naj bi 
človek še počel na smučeh. Pa 
vendar so se našli nezadovoljne
ži, ki so hoteli iz smučanja na
praviti še atraktivnejšo panogo. 
Za zgled so vzeli akrobate ter 
pričleli akrobatske prvine delati 
na smučeh.

Novi šport, ali norost, če 
hočete, se je najprej razširil v 
Ameriki, kjer je dobil n îv 
„hot-dog“ , začel pa je prodirati 
tudi v Evropo, domovino kiti
čnega smučanja. Privrženci 

akrobatskega smučanja p o ^ °  
take stvari, da se gledalcem je&- 
jo lasje na glavi. Spuščajo se po 
divjih strminah in v zraku dela
jo salto naprej in nazaj, salto s 
stegnjenimi ali skrčenimi n°8a- 
mi, salto z obratom, vrte te 
okoli svoje osi, delajo preVle> 
nasploh počno stvari, ki siji^ni 
mogoče zamišljati niti bi člov‘Jk 
ne verjel, da so možne, če bi te 
videl na lastne oči.

Salto z iztegnjenimi n0$̂ .' 
Prizor s tekmovanja VVinter*0*-

Seveda smučarska akrob^ 3 
terja svoj davek na neV*?° 
početje, zato zlomljeni no^1. 
polomljene roke in noge. P*e' 
tresi možganov in druge 
poškodbe niso redki. D0 ?!* 
je znan samo en smrtni Pr**!lr’ 
zato pa je toliko več zl01̂  
hrbtenic in za vse čase ohr° 
lih akrobatov. •

Vse to smučarjev, ki j1(1J e 
pri srcu hot-dog, ne Pre *n- 
Za tekmovanje v tej ne' . 1 
disciplini je vedno dovolj ' 
datov, saj so prve nagrade » ^ 
velike, dobremu zaslužku r  
je težko odreči, pa čeprav̂ -' 
gajo zanj zdravje in celo L '  
nje. Ne manjka pa tudi štcVj|L 
gledalcev, čeprav del aiflc j 
javnosti protestira pro11 J 
smučarski norosti.

DOBRA KUPČIJA

Na seji sveta za gospodarstvo 
občinske skupščine Ribnica je 
prišlo na dan, da so spodnji 
prostori gozdarskega doma v 
Ribnici, v katerem domujejo 
družbenopolitične organizacije 
(ZK, SZDL, Občinski sindikalni 
svet, ZZB NOV in Občinska 
konferenca ZMS), dejansko last 
STANGRADA. Ko so razprav
ljali o nadaljnji usodi STAN
GRADA in prodaji osnovnih 
sredstev, je nekdo od navzočih 
na pol za šalo na pol zares pred
lagal, da bi prodali tudi prosto
re, v katerih so organizacije. Pa 
se oglasi Vinko Šparovec iz 
INLESA:

-  Ja, mi te prostore kupimo, 
ker bi nam zelo prav prišli.

Tajnik občinskega sindikal
nega sveta Karel Oražem pa:

-  Samo pod pogojem, da 
kupite hkrati s prostori tudi 
komite, ZK in ostale organizaci
je v hiši.
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Statve »pojejo« v Dragatušu
Katarina Dražumerič še vedno tke platno iz konoplje - Je zadnja?

i
Rešitev prejšnje križanke

I
„Ja, mladi so sedaj v slu

žbah, raje si obleke kupuje
jo, kot da bi si jih sami tkali. 
Vsi Belokranjci smo včasih 
nosili lepe platnene obleke 
iz lana ali konoplje. Sedaj pa 
so na tkanje kar povsod 
pozabili,44 je pričela obujati 
spomine 67-letna Katarina 
Dražumerič iz Dragatuša in 
zraven pridno tkala 
konopljo.

Katarina bo vMeh dneh 
stkala okrog 70 metrov pla
tna iz konoplje, ki že nekaj 
let leži pri hiši, pa je je, tako 
pravi Katarina, škoda, da bi 
kar tako obležala. Treba je

stkati platno. Razen nje v 
okolici nihče več ne tke, 
čeprav imajo še v skoraj vseh 
hišah statve.

„Pa je res škoda, da so to 
kar opustili. Pa kako lepe so 
bile lanene obleke in kato 
tople rjuhe44 se spominja 
tkalka, ki je stkala že okrog 
100 velikih bal platna. „Ja, 

ja, saj pravim, ta mladina kar 
pozablja na stvari, ki smo jih 
delali nekoč.44

In kako nastane lepo pla
tneno oblačilo?

„Najprej je treba seveda 
posejati konopljo ali lan.

Žal, v okolici so ti rastlini 
vsi prenehali gojiti. Potem je 
treba konopljo za 10 dni 
namočiti v vodo. Nato jo je 
treba pustiti kake tri tedne 
zunaj, dajo ponoči prekrije 
slana in podnevi sonce pusu- 
ši. Konoplja postane mehka. 
Potem jo je treba s poseb
nim tolkačem, ki ima pet 
zob spodaj in štiri zgoraj, 
stolči in s trlico očistiti. Vse 
to je treba spresti, zviti v 
štrene in dobro oprati, da 
postane preja belkasta. Nato 
pa se lahko ria statvah stke. 
Preprosto, ne? 44

— Seveda, le znati je tre
ba. . . .

„No, saj pravim. Včasih 
smo znale. Ta mlade p a .. . 
Ni, da bi govorila!44

— Statev tudi ne delajo 
več?

„Najbrž ne. Moje so sta
rejše od mene. Kakih osem
deset pomladi so že dožive
le.44

— Koliko časa potrebu
jete za tkanje platna, iz kate
rega je moč sešiti obleko?

„Sedaj, ko že bolj počasi 
tkem, kak dan. Včasih bi 
stkala hitreje.44
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PRIROČNIK -  V Bonnu je izšel 
iriročnik pod naslovom „Činčila41. 
Japisala ga je Renate Rasp, hči 

manj znanega igralca. Učbenik je 
namenjen prijateljicam noči v po
duk za zboljšanje delovnih metod. 
Ni znano, ali ga jc avtorica napisala 
iz lastnih izkušenj ali po pripove
dovanju drugih. Kako se počuti oče, 
čigar hči piše priročnike za prostitu
tke, si lahko kar sami mislimo.

PARADIŽNIK V STAREM RIMU

&

NEVIDNA VRATA

:: M ^ . ^ a k i
10. Težko je re č i . ,  p divj^.' ^  bili urnejši! 

Razdalja med „lovcem* J  je 0| *  je zdaj vc«'»-
la, zdaj spet manjšala- f nač|<e 
uličic, cvilile so p°h(,r v *  Povrni,.“falile so se 
tlaku pomaranče in I'1” ,^'ati *:l. 'V.. s,°jnic ir 
koncu koncev je VTl ^  ,SI 41 “L
Klari je zmanjkovalo *** ^

. U P '  k() bi
Tragično bi se bil® I aradižnik prav

tedaj ne butnil v vhod v nekakšno klet in bi ne pote
gnil za seboj po stopnicah v podzemlje še Klare . .  .

Koraki zasledovalcev so utihnili nekje zgoraj, Para
dižnik in soproga pa sta se plazila po štirih pd hlad
nem hodniku, ki je vodil v neznano. Ko sta si že teme
ljito obtolkla kolena in komolce, ju je rahla svetloba 
iui koncu rova dvignila na noge. Napela sta oči. Rov se 
je tu razširil v podzemljsko dvorano. Ob svečah in

baklah se je tu zibala množica sivih postav in od 
kamnitih sten dvorane je odmevala pobožna pesem.

„V katakombe sva padla!44 je uganila Klara.
Verniki so sprejeli prišleca v svoj krog in Klara, ki je 

svojčas žgolela na koru farne cerkve v Košati lipi, je 
pritegnila z visokim glasom.

Ni trajala dolgo ta pobožnost v podzemlju, l e  pri 
naslednji kitici so mile zvoke svetih melodij preglasili 
trdi koraki.

1

Bilo je nedeljsko popoldne. V sobi za biljard kluba Priney 
sta stala inšpektor Oates in njegov prijatelj Campion, ki je 
pogosto pomagal reševati zapletene kriminalistične primere.

Campion je gledal truplo, ki je ležalo na tleh. Rekel je:
-  Zadavljen je. Morilec je imel zelo močne roke. Kdo je 

bil?
-  Vem, kdo je dolgo časa pretil, da bo to napravil, toda ta 

danes popoldne ni bil tu, — je odgovoril Oates. — Zato sem 
vas poklical. Ste videli ljudi v veži, ko ste prišli sem?

-  Videl sem dvajset policijskih strokovnjakov in dva 
starca, ki sta bila videti zelo pretresena. Kdo sta? Priči?

Inšpektor je vzdihnil: — Ta klub je delno zaprt zaradi 
renoviranja. Samo dva prostora sta odklenjena: dvorana v 
pritličju in ta dvorana. Samo dva človeka sta v stavbi: vratar 
Bovvser in hromi mlekar pri biljardu Chetty.

-  To sta tista dva, ki sem ju videl?
-  Da! Bowser je bil ves čas v veži. Pozna vsakega, ki 

prihaja v klub. Tu dela štirideset let. Nikoli ne pozabi 
obraza, ki gaje enkrat videl.

-  Kdo je ta? — Campion je pokazal na mrtvega človeka.
-  To je Robert Fenderson. Odkril je mahinacije VVilliama 

Mertona.
Campion se je zamislil. Slišal je o Mertonovem propadu in 

aretaciji. Merton je bil bančnik, katerega polom je povlekel 
za sabo nekaj tisoč drobnih špekulantov.

-  Merton je pobegnil iz zapora minulo noč.
-  Je bil član tega kluba? - j e  zavpil Campion.
-  Bil, dokler ga niso prijeli. Ta kraj pozna kot svojo hišo. 

Zjutraj je nekdo poslal Fendersonu sporočilo, v katerem je 
pisalo, da ga tajnik kluba čaka ob 3. uri. Tajnik je odpotoval 
na vikend in ne ve nič o tem. Merton ni bil tu„ razen če je 
skočil skoz okno.

Campion je pogledal spuščene rolete na oknih. — Ne 
verjamem, da je lahko skočil tudi ven.

-  Tako je, tu se ni mogel nikjer skriti, Bowser pa prisega, 
da je po kosilu šel po stavbi in da ni videl nikogar. Od tedaj 
je ves čas pri vratih. Popoldne je prišel samo en član kluba, 
Fenderson. Edina oseba, ki je še stopila čez prag, je bil 
Chetty, ta pa je preveč slaboten, saj še mačke ne bi mogel 
zadaviti.

-  Merton se je nekaj dni pred aretocijo pritoževal nad 
Bowserjem. Do prepira je prišlo zaradi tega, kdo mora reči 
„dober dan44, vratar ali član kluba. Merton je bil zelo 
domišljav in velik prepirljivec. Bovvser je molčeč človek, 
prepričan sem, da govori resnico, Mertona danes popoldne ni 
videl.

-Torej nama ostane samo hromi mlekar, — je rekel 
Campion.

-  Od njega nimamo nobene koristi, — je odgovoril 
inšpektor. -  Vztrajno trdi, da ni prišel v ta prostor. Stanuje 
v majhni sobici v zadnjem delu stavbe. Pravi, da je v njej bil 
od kosila, pa dokler nisem prišel jaz. Sem ni prišel, ker je 
mislil, da ne bo nihče igral biljarda. Sicer pa je jasno, kaj se 
je zgodilo: Chetty je stopil v ta prostor in našel Fendersona, 
ki mu je rekel, da ne bo igral. Chetty je odšel. Sedaj noče 
priznati, da je bil zadnji, ki je videl Fendersona živega. Rekel 
sem mu, da si ne bo nič pomagal, če bo lagal. Kar se tiče 
Bovversa, je izjavil, da ga je videl, kako je prišel in odšel.

-  Kaj ste ugotovili na osnovi tega?
-  Biti mora še neki drug vhod v to dvorano. Samo ne 

najdem ga.
-  Želel bi se pogovoriti z Bovversom, -  je prosil Campion.
Malo pozneje je v dvorano prišel vratar, ki ga je spremljal

policijski narednik. Bowers je bil pri sedemdesetih. Imel je 
sive lase in brado.

Nasmehnil se je, ko je slišal Campionovo vprašanje:
-Kolikokrat sem videl priti Chettyja v klub? 

Neštetokrat! „
-  Je bil vedno hrom?
-  Bil! Ima deformacijo kolka od rojstva. Midva ne moreva 

biti morilca, preslaba sva za kaj takega.
Campion je stopil h knjižni omari in se hitro vrnil ter 

nekaj nosil v roki. -  Bovvser, — je začel počasi, — poglejte 
to! To je fotografija človeka, ki ste ga Vi res videli, kako je 
prišel in odšel danes popoldne, koje Fenderson že bil tu.

Starčeva roka je drhtela, ko je vzel papir.
-  Ne! -  je odgovoril odločno. -  Tega obraza ne poznam. 

Samo Chetty je prišel in odšel. Nihče drug! Prepričan sem!
-  Verjamem, da tako res mislite, -  je pripomnil Campion 

blago in na njegovem obrazu se je pojavilo pomilovanje. — 
Tu so vaša nevidna vrata, inšpektor.

Oates je pograbil papir in ga obrnil.
-  Kaj je to? — je zavpil.
-  To je platnica knjige.
Campion gaje pogledal naravnost v oči:
-  Bovvser nam je ravnokar rekel, da tega obraza ne pozna. 

Vidite, Oates, Bovvser ne spoznava obrazov, ampak glasove. 
Bovvser danes popoldne ni videl Chettyja, samo slišal je 
njegovo značilno hojo, hojo, ki jo je Merton lahko posnemal. 
Kdaj je to nastopilo pri vas, Bovvser?

Starec je drhtel:
-  Nisem hotel zapustiti kluba. Poznam vse glasove. Še 

sem lahko v službi. Do velikega poslabšanja pa je prišlo pred 
pol leta. Zvečer prihaja pome hčerka in me vodi domov. 
Prepričan pa sem, da je to bila Chettyjeva hoja.

-  Slep! — je zavpil inšpektor. -  Kako ste to zvedeli, 
Campion?

-  Ko sem šel skozi vežo, -  je odgovoril Campion, — me je 
Bovvser nenehno gledal, ko pa sem krenil po stopnicah, sem 
slišal, kako je rekel policaju: „Še en vaš kolega, kajne? 44 
Takoj mi je bilo jasno, da nekaj ni v redu z njegovim vidom.44
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Dežurni 
poročajo

RAZBIJAL STEKLENINO -  
Metliški miličniki so 30. januarja 
popoldne pridržali do iztreznitve 
18-lctnega Milana Sokolovića iz 
Foče, ker je vinjen razbijal v točilni
ci. Razgrajač je prijavljen sodniku za 
prekrške.

PSA SO USTRELILI -  Alojzu 
Staniši iz Konca je nekdo 29. janu
arja med vasjo Dolž in Konec ustre
lil lovskega psa gonjiča, vrednega
1.000 din.

ZA NEKAJ UR NA HLADNO -  
Mokronoški miličniki so 31. januar
ja pridržali do iztreznitve 27-letnega 
Jožeta Fona iz Loke pri Sevnici in 
27-letnega Alojza Šinkovca iz Zalo
ga. V Devovi gostilni sta se nedostoj
no obnašala in delala nered. Odgo- 
vaijati bosta morala še pred sodni
kom za prekrške.

RAZGRAJAČ PRIDRŽAN -  31, 
januarja zvečer so novomeške mili
čnike poklicali v hotel Kandija, kjer 
je 22-letni Mustafa Sijerkić iz Zavi- 
dovičev delal nered Razbijal je ko
zarce vznemirjal goste, zato so ga 
pridržali do iztreznitve. Moral bo še 
pred sodnika za prekrške.

KJE SO PUŠKE? -  Med 29. 
januaijem in 1. februarjem je nekdo 
vdrl v poslopje Strelske zveze v 
Trebnjem. Iz omare, kjer je shra
njeno orožje, je neznanec vzel 5 
malokalibrskih pušk. Strelska zveza 
je oškodovana za 2.000 din.

BES BO KAZNOVAN -  Črno
maljski miličniki so 31. januarja pri
držali Alojza Šterka iz Vel. Lahinje, 
ker je razgrajal in motil javni red in 
mir. Prijavili so ga sodniku za prekr
ške.

HUDO POŠKODOVAN 
MOTORIST

4. februarja popoldne je peljala 
proti Vel. Malencam s poni eks
presom Štefka Stanjo iz Gor. Skopic

So svoji desni strani. Za njo je pripe
kal kolo s pomožnim motorjem 

Jože Vegelj iz Račje vasi po skrajni 
desni strani in se zaletel v voznico. 
Vegelj se je pri dadcu hudo poško
doval po glavi in so ga morali odpe
ljati najprej v brežiško, nato pa še v 
zagrebško bolnišnico. Škode je za 
100 dinarjev.

KANDIJA: NI PRAVOČASNO 
USTAVIL -  3. februarja zvečer je 
Jože Kraus iz Novega mesta pripeljal 
z avtom v križišče z Zagrebško cesto 
in ustavil, ker ni imel prednosti. Jo 
že Nagelj, ki je vozil avto za njim, ni 
mogel pravočasno ustaviti vozila in 
je trčil v zadnji del Krausovega.vozi
la. škode je za 6.000 din.

P r a  ;
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Podatki o kaznivih dejanjih na območju novomeške uprave javne 
varnosti za leto 1973 kažejo, da je bilo na območju občin Novo 
mesto, Trebnje, Metlika in Črnomelj 11 primerov kriminala manj. 

Medtem ko je v vsej Sloveniji občine Črnomelj, kjer so imeli
zadnja leta kriminaliteta nara
ščala, se je lani na Dolenjskem 
obrnilo. Leta 1971 je bilo skup
no 1.305 kaznivih dejanj, leta 
1972 kar 1.355 primerov, lani 
pa smo jih imeli samo 1.344. 
Velika razlika je tudi v sestavu 
kaznivih dejanj. Več je tatvin iz 
motornih vozil, bolj kradejo 
avtomobilske dele, več tatov 
prihaja v stanovanja, več je ro
parskih podvigov, vlomov in 
posilstev, manj pa ubojev in 
pretepov s hudimi telesnimi 
poškodbami. Prav tega pa smo 
imeli še pred kratkim na pretek. 
Na ožjem dolenjskem območju 
je bilo lani odkritih tudi več 
dejanj poslovnega kriminala, 
več zlorab uradnega položaja iz 
koristoljubja, ponarejanja listin, 
dajanja in jemanja podkupnin 
ter neupravičene porabe dru
žbenih sredstev.

O porastu kriminalitete lah
ko govorimo samo na območju

lani 162 primerov kaznivih 
dejanj, leta 1972 pa 146. To 
kaže na 8-odstotni napredek v 
slabem smislu besede. Po drugi 
strani pa so na postaji milice v 
Črnomlju in Semiču na obmo
čju UJV najboljši pri odkriva-

KDO JE DR VEL?

3 . februarja zvečer je kot 
pobesnel pridrvel po novo
meški Cesti herojev osebni 
avto in švignil proti Ločni.
V ovinku pri vrtnariji je 
oplazil osebni avto Ivana 
Štimca iz Dol. Straže in 
zadel tudi v avto Novome- 
ščanke Marije Šekuranja, ki 
sta pripeljala naproti. 
Voznik, ki je v neznanem 
avtu vozil kot nor, je oddr
vel naprej, za seboj pa pustil 
za 5.000 din škode.

STOP- prehitra vožnja!
Med Otočcem in Čatežem so v štirih nočnih urah 

miličniki kaznovali 50 voznikov - Akcija!

1. februarja ponoči je 13 mi
ličnikov s tremi radaiji postavi
lo zasedo na cesti med Otoč
cem in Čatežem, kjer avtomo
bilisti navadno najbolj požene-

V letu 1973 je bilo na 
ožjem dolenjskem območju 
med 1475 prometnimi ne
srečami tudi 78 takih, pri 
katerih je povzročitelj ka
rambola jadrno odkuril. Za
6 odstotkov se je povečalo 
število pobegov po nesrečah, 
v katerih pa so bili 3 ljudje 
mrtvi, 32 je bilo huje ali la
žje ranjenih, pri 43 nesrečah 
pa je šlo zgolj za materialno 
škodo.

kazano smerjo vožnje. Vrhu 
tega tudi vedo, kje je bil av
to zadet. S tako natančnim 
opisom vozila tudi njegov la
stnik ne more biti dolgo ne
znan.

Kako se povzročitelj 
prometne nesreče obnaša ta
koj po dogodku, je zelo va
žno tudi pred sodnijo. Ne 
pomaga dosti izgovor: „Sem 
bil tako zmešan, da nisem 
vedel, kaj delam. “ V povsem

78 jih je zbežalo
Večino pobeglih so mili

čniki izsledili, nekatere še 
pred koncem vožnje. In ka
zen je v takem primeru 
mnogo večja! Tisti, ki pone
srečenca zapusti na cesti, se 
ima najbrž za hudo pamet
nega in prebrisanega. Toda 
dobro izvežbani miličniki s 
pomočjo sodobne tehnike in 
sledov, ki se zdijo navadne
mu občanu malenkostni, z 
gotovostjo ugotovijo krivca. 
Če že takoj ne vedo njegove
ga imena, iščejo na primer 
zelen opel rekord s takimi in 
takimi lučmi, z verjetno let
nico izdelave vozila in z na-

drugačni luči je pred sodniki 
krivec nesreče, ki je po ka
rambolu ponesrečencu nudil 
pomoč, počakal miličnike 
in se morda še kasneje zani
mal za zdravje človeka -  
žrtve svoje nepremišljenosti 
ali malomarnosti.

Konec koncev pa ima tudi 
moralni madež pred javno
stjo svojo težo. Vemo, kako 
ljudje govorijo o pobeglemu 
vozniku: „Lump brezvestni! 
Človeka povozi, potem jo še 
pobriše! Tekemu bi jaz že 
pokazal. . . . “

R. BAČER

jo. Med 22. in 2. uro so izvedli 
akcijo kontrole hitrosti in vozil 
ter zalotili veliko kršiteljev.

Kar 7 voznikov osebnih avto
mobilov je moralo plačati po 
100 din kazni; 11 voznikov so 
kaznovali s 50 din, 14 voznikov 
pa z 20 din kazni za prehitro 
vožnjo. Enega mopedista so 
ustavili, ker je vozil očitno vi
njen, in so mu preprečili nada
ljevati vožnjo, ugotovili pa so 
še, da je bilo na cesti precej 
vozil ki niso bila tehnično v 
redu.

Dve delovni organizaciji bo
sta prijavljeni, ker sta poslali na 
pot šoferja s tehnično neustre
znim vozilom; 7 voznikov je 
moralo plačati po 50 din zaradi 
tehničnih napak vozila, 5 pa 
zaradi neupoštevanja promet
nega znaka. Dvema so odvzeli 
prometno dovoljenje, 15 vozni
kov pa je bilo opozorjenih.

Rezultat kratke nočne akcije 
je : 49 kaznovanih in 15 opozo
rjenih. Prehitra vožnja in tehni
čno neustrezna vozila, ki so bila 
tedaj na cesti, ustvarjajo mož
nosti za prometno nesrečo. Iz 
tega lahko vidimo, koliko ne
varnosti preži na udeležence v 
cestnem prometu. In to ponoči, 
ko je razmeroma malo vozil na 
cesti. Kaj šele čez dan!

KRŠKO: ZBIL PEŠCA

4. februarja je peljal od Leskovca 
proti Krškemu po desni strani ceste 
mopedist Jožei Račič iz Mrtvic. V 
Krškem je zadel pešca Silva škrbina 
iz Krškega in ga zbil po cesti. Pri 
nesreči je bil pešec laže, mopedist 
pa hudo poškodovan m so ga morali 
odpeljati v brežiško bolnišnico, 
škode je za 300 dinarjev.

nju storilcev kaznivih dejanj.
V sosednji metliški občini so 

imeli lani za več kot 28 odstot
kov kaznivih dejanj manj; skup
no so obravnavali samo 70 
primerov, vendar je nad 28 
odstotkov kaznivih dejanj osta
lo neraziskanih.

Občina Novo mesto ostaja 
po obsegu kriminala na ravni 
leta 1972. Lani je bilo 930 
primerov, leto dni prej pa so 
zaključili s številko 932. Za 
kriminaliteto novomeške obči
ne je značilno, da upadajo kraje 
motornih koles in vlomi v sta
novanja, zato pa se je močno 
povečala vlomilska dejavnost v 
trgovine, skladišča in poslovne 
prostore in več je goljufij. Za 
novomeško območje je značil
no še to, da precej kaznivih 
dejanj, posebno vlomov v avto
mobile in požigov, še niso od
krili. Kljub vsem prizadevanjem 
je storilcem težko priti na sled, 
ker v to najbolj razvito dolenj
sko središče prihajajo tudi 
„specialisti44 -  kriminalci od 
drugod in po storitvi kaznivega 
dejanja naglo poberejo šila in 
kopita.

Tudi Trebanjci so število 
kriminalnih dejanj nekako zadr
žali, saj so imeli lani le 3 prime
re več kot leto dni prej. Lani so 
obravnavali 183, leta 1972 pa 
179 kaznivih dejanj. Na trebanj
skem koncu so se lani manj 
pretepali, manj vlamljali, več pa 
je bilo tatinskih obiskov v zase
bnih stanovanjih in opazno več 
kaznivih dejanj zoper moralo in 
osebno dostojanstvo. Tu so mi
šljena posilstva ali poskusi take
ga kaznivega dejanja.

Od skupnega števila 1344 
kaznivih dejanj na ožjem do
lenjskem območju v preteklem 
letu storilec v 442 primerih še 
ni znan, zato pa so odkrili 18 
kriminalcev, ki so zagrešili 
kaznivo dejanje že prej. Zanimi
vo je, da so 882 kaznivih dejanj 
prijavili oškodovanci sami, 309 
prijav je bilo iz delovnih organi
zacij, 3 so prišle z anonimno 
ovadbo, 149 pa so jih odkrili 
organi pregona. Med osumljenci 
so naleteli tudi na 258 starih 
znancev -  povratnikov.

R.BAČER

Preveč je vsega

Spolzka cesta in malce prehitra vožnja -  in že se z avtom zvrneš v jarek. Kaj ostane P° nesreči, je videti 
pred novomeškim gasilskim domom, kjer je pokopališče razbitih vozil. (Foto: R. Bačer)

Kriminal je v rahlem zatonu
Manj ubojev in pretepov s poškodbami, več pa vlomov v trgovine, skla- 

dišča in gostilne ter avtomobile - Tako je bilo v minulem letu

Inšpektorja se ljudje po navadi 
bojijo. Kamor pride, opravi pre
gled, poišče napake in vse za
piše. Kaj pa menijo inšpektorji o 
svojem delu?

PAVEL ERJAVEC, sanitarni 
in komunalni inšpektor: -
Zadnje mesece mi največ delov
nega časa vzame sanitarni nad
zor nad gradnjami, medtem ko 
za drugo preventivno delo 
zmanjkuje časa. Žal ne moremo 
opraviti niti sistematičnih pre
gledov gostiln, trgovin in podob
nih objektov, za katere je dose
danji zakon določal nadzor vsaj 
enkrat v letu. Lani smo samo v 
novomeški občini izdali 573 so
glasij za gradnje, vendar je to 
samo delček naše dejavnosti, 
soglasij za gradnje, vendar je to 
samo delček naše dejavnpsti.

TIT DOBRSEK, kmetijski 
inšpektor: -  Najhuje je, da s 
pregonom ne moremo do živega 
dobaviteljem neustreznih m o
čnih krmil. Dvakrat smo že v 
trgovinah našli neustrezno kuru- 
zo za pitanje. Naredil sem prija
vo, jo poslal tožilcu, ta je ob to 
žnico poslal v Osijek. Od tem pa 
ne duha ne sluha o kazni. Slabo 
koruzo smo našli že med uvože
no in od nekaterih slavonskih 
proizvajalcev. Enak primer sem 
doživel s sojino moko, ki je bila 
vneta.

INŽ. JOŽE KRULJAC, 
gozdni inšpektor: -  Delujem za 
območje 6 občin, zato vsega te
rena ne morem obvladati, saj je v 
tem pasu kar 150.000 hektarov 
gozdov. Trenutno pregledujem 
uresničenje gozdarskih del po 
gospodarskih načrtih za leto 
1973. Medtem ko so gozdna 
gojitvena dela v družbenem in 
zasebnem sektorju potekala v 
redu, je bilo v zasebnih gozdovih 
posekanih veliko preveč iglav
cev, občutno pa zaostaja sečnja 
listnatih dreves. ^  g
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KRONOVO: TRČIL V TELE
FONSKI DROG -  Novomeščan 
Vekoslav Kaplan se je 28. januarja 
dopoldne z avtom zaletel v ovinku 
pri Kronovem. Na mokri cesti ga je 
zaneslo na nasip, od tam pa v tele
fonski drog. Škode je za 8.000 din.

VAVTA VAS: KARAMBOL V 
KRIŽIŠČU -  Vinko Šmajdek iz 
Vel. Podljubna je 28. januarja s 
tovornjakom pripeljal v Vavto vas, 
ko mu je naproti prišel z avtom 
Mihael Kužnik iz Hruševca. V križi
šču sta vozili trčili. Gmotne škode 
je za 3.000 din.

RUMANJA VAS: PREMALO
PREVIDNA -  Ko sta 28. januarja v 
nepreglednem ovinku v Rumanji 
vasi naproti pripeljala Feliks Grivar 
iz Potoka s tovornjakom in Karlo 
Mihelič iz Nove vasi z osebnim av
tom, sta trčila. Na obeh avtomobilih 
je za 7.000 din škode.

PRIMOSTEK: TRK PRED ZA
PORNICAMI -  Metličan Franc 
Stupar je 28. januarja pripeljal iz 
Gradca do železniških zapornic v 
Primostku in ustavil, ker so se za
pornice začele spuščati. Cmomalj- 
čan Ljubo Bastač, ki je vozil za Stu
parjem, pa ni mogel pravočasno 
ustaviti in je trčil v Stuparjev avto. 
Povzročil je za 3.500 din škode.

NOVO MESTO: TRClL V ST
OJEČEGA -  28. januarja je Novo
meščan Atanas Kapcvski ustavil 
avto na Ljubljanski cesti v križišču 
za v Bršlin in čakal, da bo lahko za
vil. Tedaj pa je od zadaj trčil vanj z 
osebnim avtom Nikola Rozman iz 
Jankovičev, škode je za 1.500 din.

KAŠČA : NEVAREN OVINEK

Pijan povozil pijanega
1.500 din velja prehitra vožnja Franca Ciperma- 

na, ki je pri Podturnu podrl človeka

Novomeško občinsko sodi
šče je pred kratkim sodilo elek- 
troinstalaterju Francu Cimper
manu iz Ljubljane. Zadnji dan v 
lanskem avgustu je opolnoči s 
fičkom pridrvel' po cesti med 
Podturnom in Dol. Toplicami 
ter povozil Ivana Štanglja, ki je 
tam pešačil.

Nenavadni nesreči je kar dvakrat 
botroval alkohol. V krvi voznika so 
našli nad 1,70 promila alkohola inv  
urinu 2,39 promila; pešec je imel ob

nesreči v krvi 1,79 promila, v urinu 
pa 1,83 promila alkohola.

Cimperman je sicer pred nesrečo 
zavrl, toda bil je vinjen in prej je 
prehitro vozil, tako trčenja ni mogel 
povsem preprečiti. Pešca je zadel, na 
srečo pa sc mu ni nič hudega zgodi
lo; odnesel je lažje poškodbo. Obto
ženec je ponesrečencu nudil pom oč, 
poklical rešilca in miličnike, potem 
pa tudi svojo „žrtev4* obiskal v bol
nišnici. To so mu šteli v olajševalno 
okolnost, vseeno pa mora po sodbi, 
ki p a  še ni pravnonočna, plačati
1.500 din. Primer je obravnavala so
dnica Cveta Matjašič.

-  30. januarja sta v križišču pri 
Kašči trčila osebna avtomobila, ki 
sta ju vozila Alojz Derganc z Vrtače 
in Matija Hudak iz Kašče. Škode je 
za 3.000 din.

VRANOVIČI : KRIVEC JE
ODPELJAL -  Peter Papež iz Črno
mlja je 30. januarja dopoldne pripe
ljal z avtom do nadvoza pri Vranovi- 
čih in pred seboj opazil tovornjak s 
prikolico. V ovinku je prikolico za
neslo v levo, da je z a p r t  pot. Papež 
je hitro zavrl, za njim vozeči avto
mobilist Drago Žalec iz Zapudja pa 
ni mogel več ustaviti in je trčil v 
zadnji del Papeževega avtomobila, 
škode je za 4.000 din. Voznik to 
vornjaka ie po nesreči kar odpeljal.

ŽABJA VAS: ZAVRL IN TRClL
-  Novomeščan Franc Stine je 31. 
januarja pripeljal z avtom skozi Ža
bjo vas in ustavil v križišču pred 
Potjo na Gorjance, ker je cesta ozka, 
da bi zavil v desno. Za njim je vozil 
osebni avto Stane Potočar iz Šent
jerneja. Ta je sicer m očno zavrl, 
kljub temu pa trčil v Stinetov avto. 
škode je za 5.000 din.

NOVO MESTO: STOPILA S 
PLOČNIKA -  Ko je Alojz Bevc iz 
Trebnjega 1. februarja zjutraj pripe
ljal po Cesti komandanta Staneta, je 
s pločnika nenadoma stopila 15-let- 
na Irena Rogelj iz Srednje vasi pri 
Semiču. Avtomobilist je m očno za
vrl, vseeno pa je dekle zadel. Poško
dovano Ireno so odpeljali v bolnišni
co, gmotna škoda pa ni velika.

GOTNA VAS: SPOLZKA CE
STA -  1. februarja zvečer je Anton 
Testen iz Gotne vasi ustavil avto v 
nepreglednem ovinku na Karlovški 
cesti. Za njim se je pripeljal z avtom 
Janez Glušič iz Vel. Cerovca. Ko je 
opazil avto pred seboj, je m očno 
zavrl, na spolzki cesti pa je vozilo 
zasukalo in je trčilo v Testenovo 
vozilo. Skoda znaša 2.000 din.

SEMIČ: SILOVITO TRČENJE -  
Jože Rauh iz Novega mesta je 2. 
februarja pripeljal z avtom s stran
ske geste v Semiču na cesto proti 
Metliki. Ker je zavrl je avto zaneslo 
na prednostno cesto in je trčil v 
avtomobil, ki ga je mimo pripeljal 
Lado Štukelj iz Semiča. Vozili sta 
silovito trčili, škode je za 18.000 
din. Pri nesreči se je Novomeščan 
laže poškodoval.

LEŠNICA: AVTOBUS JE ZANE
SLO -  Peter Valenčak z Malega 
Kamna je 3. februarja popoldne vo
zil avtobus podjetja Gorjanci od 
Novega mesta proti O točcu, v Lešni- 
ci pa je čez most pripeljala naproti z 
osebnim avtom Martina Šimic iz 
Stopič. Ker je cesta tam ozka, je 
voznik avtobusa zavrl, tedaj pa je 
vozilo zaneslo v levo da je trčilo z 
osebnim avtom, škode je za 5.000 
din.
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Šolarji na kolesih
Milan Habjan: »Večina prevolskih učencev 
se k pouku vozi, zato imajo slabši uspeh.«

Povprečni polletni uspeh 
prevolske šole je 85,5 odsto
tka. Učitelji menijo, da je to 
slabo, čeprav je uspeh za 12 
odstotkov boljši kot ob če
trtletju. Kvarijo ga otroci iz 
socialno ogroženih družin, v 
katerih se starši bolj menijo 
o šilčkih in kozarčkih kot o 
šoli. Nadalje so tu še katego
rizirani otroci, ki bi morali v 
posebno šolo. Uspeh na 
splošno znižujejo vozači, saj 
se večina otrok v šolo vozi s 
kombijem. Nekateri niti te 
sreče nimajo, ampak morajo 
še vedno pešačiti. V višjih 
razredih pomenita „strah in 
trepet“ matematika in angle
ščina, v nižjih razredih pa so 
najboljši redi prav iz mate
matike.

Ravnatelj Milan Habjan 
pravi, da so nonovo šolsko

Milan Habjan

leto začeli z mnogimi spre
membami Šest učiteljev, ki 
so poučevali razredni in 
predmetni pouk, je odšlo, 
odselil se je tudi ravnatelj. 
Novi učitelji so v vsem nado
mestili prejšnje, tako da je 
zdaj kadrovska zasedba celo 
boljša. Stanovanja imajo vsi, 
razen dveh. Šest učiteljev 
stanuje v šoli, eden zasebno, 
dva pa se vozita iz Žužem
berka iz z Dvora.

„V  šoli smo uredili var
stvo otrok zjutraj od sedme 
do osme ure ter po pouku 
do štirinajstih. V tem času 
potekajo tudi izvenšolske 
dejavnosti, “ razlaga Habjan. 
Na šoli imajo dramski, foto,

krožek, šolsko športno dru
štvo, strelsko družino in pev
ski zbor. Sodelavci krožkov 
izdajajo glasilo „ Vršiček“, 
nastopajo na proslavah itd. 
Ob koncu šolskega leta bodo 
priredili razstavo, s katero 
bodo prikazali razvoj najraz
ličnejših dejavnosti na šoli.

Šola ima stalne stike z 
Zavodom za zaposlovanje. 
Poklicnemu usmerjanju 
učencev, ki se začne v višjih 
razredih, posvečajo precej 
truda in časa. ,,Vsi učitelji 
smo zadolženi za to. Zlasti 
se zanimamo za nagnjenja 
učencev, ki končujejo osmi 
razred. Predavamo, prikazu
jemo filme, ugotavljamo 
sposobnosti otrok. Mladina s 
tega območja odhaja po 
končani šoli največ tja, kjer 
najprej zasluži. Domov se ne 
vrača. Pri poklicnem usme
rjanju poskušamo pridobiti 
nekaj učencev tudi za uči
teljski poklic. Menimo, da 
bodo učitelji kot domačini 
vztrajnejši na taki šoli, kot je 
na Prevolah. Da bi kandidati 
za učiteljski študij že prej 
okusili sladkost in grenkobo 
našega poklica, bomo v dru
gem polletju posvetili en dan 
temi učitelj -  učenec. To si 
zamišljamo tako, da bi en 
dan namesto učiteljev po
učevali učenci, “ pripoveduje 
ravnatelj Habjan.

V začetku šolskega leta so 
v razredih namestili nove 
table. Potrebno je zamenjati 
pohištvo (klopi, omarice), ki 
ga je šola dobila pred deset
letjem od neke ljubljanske 
šole. Beljenje prostorov in 
pleskanje oken ter vrat bo 
moralo priti na vrsto še v 
tem šolskem letu. Tudi učil 
nimajo, za tehnični pouk 
niti enega samega kladivca. 
Šolski vodovod, električna 
napeljava in razsvetljava v 
razredih bi tudi morali pod  
drobnogled ter obnovo. 
„ Vse to moramo urediti, ne 
nazadnje zavoljo počutja 
učencev in učiteljev, “ po
udarja Habjan.
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V krajevnih skupnostih v novomeški občini že nekaj tednov evidentirajo možne kandidate za člane 
delegacij, ki bodo v samostojnem zboru krajevnih skupnosti pri novi občinski skupščine zastopale 
interese ljudi. Teh interesov pa ni malo: ljudje hočejo pitno vodo, kanalizacijo, boljšo elektriko, 
sodobne ceste, urejene dvorane za shode in podobno, pri čemer si sami pomagajo s samoprispevki in 
prostovoljnim delom. Zato bo tudi letos v občini nešteto takih delovišč, kot je tole v škocjanski 
krajevni skupnosti. (Foto: I. Zoran)

TAM, SKORAJ NA KONCU SUHE KRAJINE:

Kot včasih: s trebuhom za kruhom
Poskus, da bi s proizvodnim obratom zadržali mlade Suhokranjce doma 
in tako preprečili tudi nadaljnje propadanje domačij, se ni obnesel, izred
na pripravljenost ljudi pa je ostala na cedilu - Zagotoviti ljudem delo na 

območju Hinje - Prevole - Žvirče ni le lokalna naloga

„Tri stvari bi zadržale Suhokranjce na njihovih domačijah: 
voda, zdravje in delo,“ je te dni slišati v Žvirčah, na Prevolah in v 
Hinjah. Dolge kilometre ne srečaš žive duše, mnoge hiše so prazne. 
Mlajši so šli, stari umirajo. Doklej tako?

Lani so se začeli dogovarjati s 
tovarno lahke obutve TOLO iz Šent
jurja pri Celju. Ko so povprašali 
ljudi za mnenje, so slišali ne le, da bi 
bilo to dobro in prav, ampak tudi, 
da bi prebivalci tudi po 30 dni prez- 
plačno delali pri gradnji. Sestanki 
niso bili še nikoli tako dobro obiska
ni kot takrat in še nikoli, pravijo, ni 
bilo takega soglasja. Tudi družbeno
politične organizacije tistihmal niso 
zamudile nobene priložnosti, da ne 
bi vsaj pod točko razno spregovirile 
o tem vprašanju. Naposled pa je pri
šlo razočaranje: tovarna TOLO je 
odgovorila, da za obrat v Suhi kraji
ni ni zainteresirana, ker bi bil preveč 
oddaljen, hkrati pa, da nima niti 
dovolj strokovnjakov.

Milan Habjan s Prevol, šolnik in 
član občinske konference ZK, je 
prepričan, da je življenje Suhe kraji
ne v rokah obrata. „Mladi bi ostali 
doma in kmetije ne bi propadale. 
Tudi politično vzdrušie bi se popra-

„Dolgo ne,“ pravi Tone Škufca, 
šef krajevnega urada in sekretar os
novne organizacije Zveze komuni
stov. „Zadnjič sva z nekom iz Žvirč 
razpravljala, kaj bo z njihovo vasjo. 
Z grenkobo sva ugotovila, da bo tre
ba prej kot v desetih letih zakleniti 
najmanj 25 hiš, kjer so ostali 70 do 
80 let stari ljudje. Enaka usoda čaka 
tudi druge vasi na našem območju, 
če ne bo družba kaj storila."

Ni vodovodov, ni dobrih cest, 
predvsem pa ni tovarne ali vsaj obra
ta. „Od vsega je najbolj potreben 
proizvodni obrat, ki bi zaposlil 100 
do 150 ljudi. Računali smo, da bi 
tolikšno število delavcev lahko dobi
li v družinah, ki jih je samo na ob
močju hinjske krajevne skupnosti 
nad 280. V obratu, ki ga ljudje želi 
jo na lokaciji, do katere bi bilo iz 
vseh vasi približno enako daleč, bi 
se zaposlili tudi ljudje, ki se zdaj 
vsak dan vozijo služit kruh v lju
bljanski Litostroj in Straški Novo- 
les,“ pojasnjuje Škufca.

Lani so se začeli dogovarjati s 
tovarno lahke obutve TOLO iz Šent
jurja pri Celju. Ko so povprašali 
ljudi za mnenje, so slišali ne le, da bi 
bilo to dobro in prav, ampak tudi, 
da bi prebivalci tudi po 30 dni brez
plačno delali pri gradnji.

Prvo sporočilo: 150 evidentiranih
Možne kandidate za člane delegacji so do zdaj evidentirali v štirih kra

jevnih skupnostih in devetih organizacijah združenega dela

Do minulega četrtka so v novomeški občini evidentirali 150 
ljudi za možne člane delegacij. Na spiskih kandidatov je po 46 
žensk in mladincev. Evidentiranje so opravili v treh krajevnih skup
nostih, eni krajevni organizaciji SZDL in devetih organizacijah 
združenega dela.

V krajevni skupnosti Podgrad 
so evidentirali 24 ljudi, od tega 
S žensk in 6 mladincev. Med 17 
evidentiranimi v Orehovici so 4 
ženske in 5 mladincev. Stražani 
so evidentirali 28 ljudi za mo
žne člane delegacij krajevne 
skupnosti, med njimi 5 žensk in 
9 mladih. Na II. terenu v No-

LOPATA:
KMALU NOVA CESTA

Okoli 60.000 din bo veljala obno
vljena cesta Lopata-križišče do Lo-

Eata -  Sela, ki jo ob pom oči žužem- 
crške zadruge urejujejo od lani. 

Odkup mleka je bil do zdaj organizi
ran le v osmih vaseh, poslej ga bodo 
[udi v Viscjcu, Selih in na Vrhu pri 
Hinjah. Prebivalci Vrha pri Hinjah 
jjp dela sami organizirali. Nova cesta 
bo dobrodošla tudi za druge name
ne. V Selih bodo dobili osemenjeval- 
no postajo, zato bo tudi dogon živi- 
{*« v ta kraj la^ji. Poleg tega bodo 
«hko tudi kraje prihajala Šolska vo
dila in pobirala učence, ki obiskuje
jo pouk na Prevolah.

vem mestu so predvideli 11 
možnih kandidatov, od tega 3 
ženske in 1 mladinca.

V žužemberški Iskri so evi
dentirali 12 ljudi (po 6 moških 
in žensk), med njimi je 7 mla
dincev. Novomeški Krojač je 
predvidel 3 ljudi za možne čla
ne delegacije: ob dveh moških 
tudi eno žensko; med njimi je 
enden še mladinec. Na novo
meškem okrožnem sodišču so 
dali pri evidentiranju prednost 
nežnemu spolu, saj so med 5 
evidentiranimi 3 ženske, en 
možni k a n d i d me d  njimi še ni 
dopolnil 27. ]C*a. V veliki veči
ni so ženske tudi med evidenti
ranimi v posebni šoli, kjer je 
prišel na spisek ob 4 ženskah 
samo en moški, kar dve kandi
datki pa sta mlajši od 27 let. Na 
gimnaziji so tehtnico nagnili v 
korist moških, tako da so med 
petimi evidentiranimi 3. Pri

Kovinaiju so se odločili za 
mlade: med 5 možnimi kandi
dati so na njihovem spisku kar 
3 mladi, sicer pa ob 4 moških 
ena ženska. V novomeški Iskri 
so jih evidentirali 5, med temi 
eno žensko, v Kremenu od 5 
moških tudi eno žensko, v 
mirnopeški Beti 5 -  med temi 
3 ženske, 2 možna kandidata pa 
sta še mladinca. V podjetju 
„Gorjanci44 so za možne kandi
date napisali 24 imen, ob 17 
moških 7 žensk; med njimi je 
10 mladincev.

NOVOMEŠKA TRIBUNA

vilo. Zdaj čutim o malodušje, saj so 
ljudje v tem koncu prepričani, da so 
nanje vsi pozabili. Tudi takih za od
govorne dolžnosti ni. Prizadevamo si 
na vse pretege, da bi ljudi pridobili 
tudi za politično delo. Že zdaj 
imamo obilico nalog v zvezi s pripra
vami na volitve." Škufca
in Habjan pravita, da 'politične 
organizacije ne bodo prej dale obra
ta z dnevnega reda, dokler ne bo 
zgrajen. Le odgovora, kdaj bo to in 
kdo bo gradil, ne vedo.

Lenske so prišle na spiske evi
dentiranih. Bodo pa na volitvah 
tudi izvoljene?

Suhokrajinski
drobiž

NA JAVNIH RAZPRAVAH O 
OSNUTKU STATUTA OBČINE 
NOVO MESTO v Šmihelu pri Žu
žemberku in v Žužemberku so pre
dlagali, naj bi bil osnutek dopolnjen 
z določili, ki bi obvezovali občinsko 
skupščino, da skrbi za razvoj neraz
vitih področij v občini in z objekti
vnimi kriteriji ugotovi, kateri kraji 
spadajo pod nerazvita področja. 
Razen tega naj bi občinska skupšči
na prevzela skrb za zaščito in 
vzdrževanje tistih spomenikov NOB 
in kulturnozgodovinskih spomeni
kov, ki niso v oskrbi republike ali 
zveze.

TUDI OBČANI IZ REBRI IN 
ZALISCA PRI ŽUŽEMBERKU so 
poslali delegacijo v ELEKTRARNO 
LJUBLJANA -  PE OKOLICA. De
legacija je imela uspešen razgovor. 
Dogovorili so se, da bodo v začetku 
1975 postavili transformatorsko 
postajo na jeklenem jamboru in 
obnovili daljnovod. Sedanji transfor
mator ima moč le za 1,5 kilovolta, 
bodoči pa go imel moč 20 kilovol- 
tov, sam daljnovod pa bo dobil žico 
ustreznega preseka in bo iz ustrezne
ga materiala. Skupna investicija bo 
veljala 330.000 din in se bo delila: 
podjetje nekaj nad 50 %, ostalo pa 
občani in krajevna skupnost.

ŠKOCJAN:
ATC S PRIKLJUČKI

škocjanska pošta, ki se je preseli
la v prostore stare šole, je že ob kon
cu minulega leta dobila avtomatsko 
telefonsko centralo. Nekateri uradi 
in nekaj stanovanj je že dobilo nepo
sredno telefonsko zvezo s svetom.

CESTO ŠIRIJO

Novolcs in Gozdno gospodarstvo 
izpolnjujeta obljubo, ki sta jo dala 
prebivalstvu „onkraj" ljubenskega 
hriba: na cesti od Drganjih do 
Uršmh sel, ki jo bodo razširili in 
posodobili, že delajo stroji Gozdne
ga gospodarstva. I ako bo kmalu 
urejen avtomobilski dostop do Urš- 
nih sel tudi iz druge smeri, zvezo s 
svetom pa bodo dobili ti’.di vsi kraji 
med omenjenima vasema.

Tone Škufca: „Ne smemo do
voliti, da bi Suhokranjci odšli.“

MINI ANKETA:

Vreme je menda najbolj po
gost predmet pogovorov. Po ne
skončnih razglabljanjih o vreme
nu so bili nekdaj najbolj znani 
Angleži, zadnja leta pa je ta snov 
uveljavila domovinsko pravico 
tudi pri nas, kar gre predvsem na 
rovaš sprememb, ki so se izvršile 
v vremenski podobi našega 
podnebja. Nekdanje gotovosti ni 
več. Zima je ali je ni, poletja so 
klavrna, vse naše navade pa se v 
skladu s temi spremembami še 
ne morejo tako hitro omenjati. 
In tako sanke in smuči, priprav
ljene za ta čas, samevajo po 
domovih.

Vreme
DUŠKA KRAMARIČ, štu

dentka: „Letošnje vreme je
nenavadno. Januar je že za nami, 
snega pa od nikoder. Kot navdu
šena smučarka in smučarska 
vaditeljica sem nad letošnjo 
zimo zelo razočarana. Ves naš 
načrt, ki smo ga člani društva 
Rog marljivo pripravljali, je 
padel v vodo. Kaže, da s smuko 
ne bo nič, vsaj v okolici Novega 
mesta ne. Visokogorske smuke 
pa si kot študentka res ne mo
rem privoščiti vsak teden.44

JANEZ OREHEK, upoko
jenec: „Že septembra sem napo
vedoval, da bo letošnja zima 
brez večjih snežnih padavin. Do 
tega sklepa sem prišel, ko sem 
opazoval žerjave. Proti njihovi 
navadi so odleteli na jug že v 
začetku septembra, kar je bil 
znak, da se bo zima bolj zgodaj 
začela. Močno jesensko deževje 
pa je napovedalo, da bo zima 
brez padavin. Vreme me zelo 
zanima, ker sem lovec. Po obna
šanju divjadi skoraj vedno točno  
uganem, kakšno bo vreme. Zdaj 
opažam zanimiv pojav: ptice so 
začele že peti, čeprav ponavadi 
začno šele marca.“

SONJA FORČEZIN, dnaki- 
nja: „Vreme je res čudno. Zima 
sploh ni takšna, kot smo vajeni. 
Mene sicer to, da snega ni, ne 
moti, ker ne smučam, so pa toli
ko bolj jezni nekateri znanci, ki 
so se za zimsko veselje obrisali 
pod nosom. Bojim pa se, da bo 
na račun sedanjega lepega vre
mena pomlad snežena."

TONE PAPEŽ, kmet: „Kaj halno 
pripovedoval, saj sami vidite, jru in 
ni tako, kot bi moralo bdpore. 
Zemlja bi morala počivatuivati so- 
snegom, pa tudi kmetjvih soci**' 
malo počinemo čez zj podprer 
pa snega ni, moramcaj 300i, ka
kor nam vreme naiesel^s’. Zdaj 
obrezujemo trte , p ira ji  to delo 
opravljeno, ako t .  slučajno ka
sneje padel sneg.“

ANDREJ JAKŠE, gostilničar: 
„Takega vremena ne pomnim. 
Vsako zimo sem se nasmučal, 
letos pa slabo kaže. Po vsem so
deč, nismo v januarju ampak že 
v marcu. Kaj je tem spremem
bam vzrok, mi ni znano, opažam 
le, da vreme ni več takšno, kot 
je bilo. Prejšnji red je nekako 
obrnjen na glavo.44

Novomeška kronika
MODERNIZACIJA -  Ko so v 

Delikatesi na Glavnem trgu odstrani
li del prodajalnega pulta, se je pod 
njim pokazal splet cevi. Radovedne
ži so ugibali, kakšen čuden stroj naj 
bi to bil, in navzlic zagotovilom, da 
je to le del instalacije, nekako niso 
verjeli. Vse bolj so bili prepričani, 
da so cevi del najmodernejšega stro
ja za molzenje ubogih potrošnikov.

SKISANE POČITNICE -  V 
ponedeljek je šolska mladež spet 
zasedla razrede. Obrazi učencev so 
zavoljo dveh reči kisli: zaradi slabih 
ocen in suhih zimskih počitnic. Vsi 
načrti s snegom so propadli in tudi 
izdatki za smučarsko opremo se 
niso izplačali.

ZADOVOLJSTVO Z ZIDARSKO 
ŽLICO -  Graditeljem je tole toplo 
vreme kot naročeno in zlasti za no
tranje omete ni potrebno tratiti 
kurjave.

AVTO-ZAGOZDE r  Odkar 
imamo parkirne ure, iščejo avtomo
bilisti brezplačna parkirišča. Tako 
se jih pred Trdinovim hramom na
gnete toliko, da zapro ulico in pre
hod k zdravstvenemu domu. To pa 
ni edina avtomobilska „zagozda44, 
zato bi v Novem mestu radi podob
nega pajka, kot so si ga omislili v 
Ljubljani, nekateri pa menijo, da bi 
morda z razpisom dobili Martina 
Krpana za prestavljanje vozil.

POTOPISNO PREDAVANJE -  
12. februarja ob 17. uri bo v sindi
kalnem domu zanimivo potopisno 
predavanje. Inž. arh. Miloš Lapajne 
bo z besedo in več kot 200 barvnimi 
diapozitivi prikazal znamenitosti in 
lepote Grčije, Turčije, Egipta in 
Izraela. Vabi hortikulturno društvo.

TRŽNICA -  Mali babilon je bil v 
petek na tržnici, kjer so šotori 
spominjali na tržaški Ponte rosso. 
Odjuga je odtalila tudi cene, da so 
spet zdrknile za stopnico nižje. Jajc, 
po katerih povpraševanje ne jenja, je 
zmanjkalo že v prvih urah. Sočivje 
je šlo za zlato, orehov pa spet ni bilo 
dobiti. Vrtičkarji so se lahko oskr
beli s semenjem in koreninicami. Na 
svoj račun so prišli iskalci copat in 
drugega najrazličnejšega blaga in 
izdelkov.

ROJSTVA -  Rodila je Ana Mur
gelj iz Trdinove 5 -  Mateja.

UMRLI -  Pogrebna služba je 
sporočila, da v zadnjem tednu ni 
imela naročil za pogrebe.

-  Ena gospa je rekla, da je 
zadnjič zaman zahtevala pri 
pultnem okencu na pošti denar
no nakaznico. So rekli, da ji 
lahko dajo nekakšno „uplatni- 
co44, pa je pristavila, da potre
buje le nakaznico brez tistih 
platnic.



Rezultati evidentiranja kandidatov v predstavniške organe so v brežiški občini vsak dan boljši. 
Občinska konferenca SZDL kar naprej dobiva prijave. Popravlja se starostni sestav evidentiranih, 
zastopanost žensk pa tudi kvalifikacijski sestav. Do konca minulega tedna je prispelo na občinsko 
konferenco SZDL nad 240 prijav. V evidentiranje so se po novem letu zavzeto vključile tudi 
organizacije ZK, ki s tem uresničujejo sklepe občinske konference ZK. (Foto: J. Teppey)

Sodi so polni - vino pa poceni
Vinogradniki na Bizeljskem nezadovoljni - Odkupne cene za vino so jih 

razočarale - Že leto dni nič sprememb kljub dražjemu pridelovanju

„Znašli smo se v kleščah in zdaj ne moremo ne naprej ne nazaj/* 
negodujejo bizeljski vinogradniki, prizadeti zaradi nizkih odkupnih 
cen za vino. Podjetje Slovenija vino je jeseni odkupovalo grozdje po 
6,50 din, zdaj pa plačuje liter vina po sedem do osem dinaijev. 
Česa takega niso pričakovali, zato so tembolj ogorčeni in razočara
ni.

Razen nizkih cen je med vi
nogradniki vzbudilo nezadovolj-

Element film 
v šoli

Do nedavnega so učitelji pri

Eouku neradi uporabljali film 
ot sredstvo za ilustracijo razla

ge. To so zagovarjali predvsem z 
neprimernostjo filma za pritego
vanje pozornosti učencev. V 
uporabi je bil namreč le 16-mili- 
meterski film, ki potrebuje razen 
projektorja in posebnega prosto
ra tudi tehnično izobraženega 

predvaialca.
Pred nekaj leti je zagrebško 

podjetje „Filmoteka 16 začel 
izdelovati ,.Element film“ in ga 
ponudil Solarn kot zanimivo no
vost. To je 8-milimetrski film v 
kasetah, kar zelo poenostavlja 
predvajanje. Otroci ga lahko 
gledajo tudi v nezatemnjenih 
učilnicah. Ker ga ne spremlja 
zvok, učitelj lahko svobodno 
obravnava snov, ter tako zadrži 
pozornost učencev.

Sodelavci tega podjetja so 
pokazali uporabo teg? učnega 
pripomočka lani na festivalu 
jugoslovanskega filma v Pulju. 
Elementa film bo lahko veliko 
pripomogel pri posodabljanju 
pouka in pri sirjenju filmske kul
ture med mladino. Med pom em 
bnejšimi ustvarjalci Element 
filma so: Dušan Vukotić, Dragu
tin Vunak, Ratomir Ivkovič, 
Vladan Slijepčevič, Vladimir 
Basara in drugi.

DUŠKO MARAŠ 
predmetni učitelj

stvo tudi zavračanje vzorcev 
vina iz njihovih kleti. Podjetje 
odkupuje predvsem rdeča vina. 
Tako je „vinski problem44 prišel 
pred kratkim na dnevni red or
ganizacije Zveze komunistov. 
Tudi tam so poudarili, da že le
to dni veljajo stare odkupne ce
ne, čeprav so se proizvodni 
stroški močno povečali. Znašli 
so se v veliki zagati, ker podje
tje nima namena dvigati cen.

Zveza komunistov je tokrat 
pretresala tudi delo družbeno
političnih organizacij v kraju

VPETIH LETIH
11 MILIJONOV

Občani brežiške občine plačujejo 
samoprispevek za zdravstveni dom v 
Brežicah in za obnovo šol. V prihod
njih petih letih bodo zbrali
11,359.000 din. Polovico denarja so 
namenili za gradnjo šol, polovico pa 
za zdravstveni dom.

PLAVANJE' 
ZA ŠOLARJE

V osnovnih šolah je malo plaval
cev. V Artičah so lani ugotovili, da 
jih je med učenci od 5. do 8. razre
da le 30 odstotkov. Ce bi prišteli 
zraven mlajše otroke, bi se ta odsto
tek zagotovo še zmanjšal. Na šoli so 
se na predlog predavateljskega akti
va za telesno vzgojo odločili za na
črtnejše delo z otroki. Sklenili so, 
da bo že v drugem polletju 43 učen
cev četrtih razredov obiskovalo pla
valni tečaj v Cateških Toplicah ali 
pa v bazenu krške osnovne šole.

NOVO V BREŽICAH
OGRAJA SPET CELA. Novi 

most čez Savo, po katerem poteka 
prom et komaj poldrugo leto, je bil 
že nekajkrat poškodovan. Prehitre 
avtomobiliste rado zanese na p loč 
nik, kjer jih ustavi šele ograja. Na 

, petih mestih so jo morali te dni 
ponovno zvariti in prebarvati. Zdaj 
je spet zakrpana, kdo ve za kako 
dolgo! Pešci so zaradi nevestnih vo
znikov vedno v strahu, saj niti na 
pločniku niso varni.

800 TISOČAKOV ŠE MANJKA. 
Za telovadnico pri Šolskem centru v 
Brežicah je že vrsto let zbranih
1,550.000 din. Graditi bi jo lahko 
začeli le, če bi priskrbeli manjkajo
čih 800.000 din. Ce tega denarja ne 
bo, potem bo oročena vsota še na-

?rej ležala v banki neizkoriščena, 
eprav vsi vemo, kako je telovadnica 

potrebna.

MLADI POHVALJENI. Občinska 
skupščina je sprejela odlok o obve
zni, splošni in občasni deratizaciji v 
mestu in bližnji okolici. Tak ukrep

ter naloge krajevne skupnosti. 
Posebej so se ustavili pri zdrav
stveni službi, za katero menijo, 
da ni doovolj dobro organizi
rana. To velja predvsem za zob
ozdravstvo. Zobozdravstvena 
služba je na voljo občanom le 
dvakrat na teden, ljudje pa jo 
zahtevajo vsak dan.

Komunisti na Bizeljskem se 
zavzemajo za graditev novega 
trgovskega lokala in podpirajo 
predlog za postavitev montažne 
šole. Razpravljali so tudi o as
faltiranju cestnega odseka od 
glavne ceste do vinske kleti. 
Gospodinjstva bodo sama pri
spevala del sredstev, pomoči pa 
se nadejajo od občinske skup
ščine in „Slovenija vina44.

Člani ZK se zavzeto oprede
ljujejo do vseh krajevnih proble
mov z eno samo željo, da bi se 
to območje gospodarsko in 
turistično hitreje razvijalo. Za
vedajo se, da položaj, ki ga daje 
krajevni skupnosti ustava, nala
ga slehernemu njenemu članu 
aktivno vključevanje v lokalno 
samoupravo.

V. P.

ŠIRJENJE PODJETIJ

Tovarna pohištva in Jutranjka v 
Brežicah, obrat Beti v Dobovi, Ope
karna Brežice in Rudnik Globoko 
bodo letos razširili proizvodne zmo
gljivosti in se modernizirali. Zaradi 
tega se bo industrijska proizvodnja 
povečala. Računajo, da bo ta odsto-. 
tek 39,5. To pomeni porast dohod
ka za 41 odst. in skladov za 34,7 
odst.

je nujno potreben zaradi prepreče
vanja nalezljivih bolezni in zaradi 
velike gospodarske škode, ki jo 
povzročajo glodalci. Obvezna in

Sjlošna deratizacija je predpisana 
vakrat na leto: spomladi in jeseni. 

Za tiste, ki bi jo poskušali prepreči
ti, je v odloku določena denarna 
kazen.

V BREŽICAH VEČJA POŠTA. 
Podjetje PTT Novo mesto bo letos 
preuredilo prostore za pošto v Breži
cah. Pri drugačnem razporedu ta ne 
bo tako utesnjena. Povečati namera
vajo tudi prostore za pošto na Bi
zeljskem.

18 KMEČKIH SKUPNOSTI. V 
brežiški občini je 205 zasebnih 
kmetovalcev povezanih v 18 skup
nosti. Za razvoj zasebnega kmetij
stva je to spodbuden začetek. 
Kmečkim skupnostim pomaga s 
svojimi sredstvi sklad za pospeševa
nje kmetijstva pri občinski skupšči
ni. Za razne oblike- pospeševanja je 
lani razdelil več kot 30 tisoč dina
rjev.

Majda Molan iz Bušeče vasi 
je že deset let na delu v 
Nemčiji. V tem času sta si z 
možem sezidala hišo v Breži
cah. Letos se nameravata 
vrniti, predvsem zaradi otro
ka, ki bo šel v šolo. V Nem
čiji sta oba z možem dobro 
zaslužila, vendar sta srečna, 
da se lahko vrneta. Tu imata 
starše, dom, upata, da si bo
sta našla tudi primerno delo. 
Trenutno ju najbqjj skrbi, 
kaj napraviti s pohištvom, ki 
sta ga kupila za opremo sta
novanja v Nemčiji, zdaj ga 
pa ne moreta brez carine pri
peljati domov. (Foto: J. 
Teppey)

V letih 1974 in 1975 planirajo v krški občini deset milijonov 
investicij za šole in otroške vrtce. Novo šolo bodo zgradili v Kopriv
nici. Veljala bo 4,9 milijona din. Od tega bo republiška izobraževal
na skupnost prispevala 2 milijona posojila, Dolenjska banka pa 1,8 
milijona dinaijev.

Podjetje Marles zahteva v 
gradbeni pogodbi nekaj več kot
4 milijone in 667 tisočakov. 
Zadnji obrok mu bodo morali 
izplačati decembra letos.

Prosili zdaj 
zahtevajo

Bo denarja kaj več?

„Delo Zveze rezervnih 
vojaških starešin ni ovredno
teno tako, kot zasluži,44 so 
nekajkrat poudarili udele
ženci letne skupščine ZRVS 
v Krškem. Neenakopravnost 
z drugimi organizacijami je 
ZRVS občutila zlasti pri fi 
nanciranju. Vsako leto so 
doživljali isto. Prikrajšani so 
bili za več kot polovico sred
stev, ki so jih zahtevali za 
uresničevanje delovnega 
programa.

Rezervni starešine se na
dejajo, da se bodo stvari 
spremenile že letos. Njihova 
organizacija si prizadeva uvr
stiti se med družbenopoliti
čne organizacije in na kon
gresu bo sprejet tudi njen 
statut. To bo olajšalo polo
žaj v občinah. Že do sedaj 
so nekatere občinske skup
ščine dajale za te namene 
več denarja, medtem ko za 
Krško ugotavljajo, da so bili 
pri financiranju v spodnjem 
delu lestvice v Sloveniji.

Na skupščini je bila posta
vljena odločna zahteva po 
tem, da se Zveza rezervnih 
vojaških starešin v občin
skem statutu opredeli kot 
družbenopolitična organiza
cija in da pride njena delega
cija v družbenopolitični 
zbor.

Razprava je pokazala tudi 
odločnost članstva po oživi
tvi strelstva v občini. Urjenje 
v streljanju nameravajo vpe
ljati za vse sloje in zainteresi
rati zanj že šolsko mladino. 
Strelstvo je bilo v krški obči
ni včasih dobro zastopano, 
pred kakimi desetimi leti pa 
je začelo izumirati. Medtem 
se je marsikaj spremenilo, in 
treba bo na novo urediti 
strelišča. Stare lokacije ne 
ustrezajo več, ker se naselja 
širijo in strelišča niso več 
varna za okolico. Strelske 
sekcije bodo začeli najprej 
oživljati po šolah.

J.T.
v ____________________________ s

MATERADA -  POREČ

Tovarna papirja „Djuro Salaj“ bo 
prevzela pokroviteljstvo nad p oč it
niško skupnostjo Materada -  Poreč, 
vendar bodo posamezni člani še 
ohranili svoje pravice. To pomeni 
pravzaprav združitev in pričakovati 
je, da bo postopek urejen tudi for
malno, kakor hitro ga bodo omogo
čili predpisi.

POPRAVLJEN STATUT

Komisijo za pripravo statuta ob
čine Krško je občinska skupščina 
pooblastila, naj da osnutek v javno 
razpravo takoj, ko ga bo uskladila z 
republiško in zvezno ustavo. Osnu
tek bodo dobdi vsi odborniki, da bo 
na seji občinske skupščine razprava 
o njem tehtnejša.

ZA POSAVJE 
SOCIALNI PROGRAM

Na zahtevo medobčinskega sveta 
ZK Posavje, sveta posavskih občin 
in medobčinske komisije za izdelavo 
razvojnega koncepta Posavja je Inšti
tut za regionalno ekonomiko v 
Ljubljani poslal ponudbo za izdela
vo dolgoročnega programa socialne
ga razvoja posavske regije. Razvojni 
koncept Posavja za obdobje 1971 — 
1985 namreč, odkriva, da odhajanje 
mladih ljudi iz pokrajine slabi njeno 
življenjsko m oč, da upada naravni 
prirastek, da ni zadosti šolanih ljudi, 
da je regija slabo povezana, da pod
povprečni življenjski standard lju
dem v Posavju ne zagotavlja socialne 
varnosti ih jih ne veže na domači 
kraj. Dolgoročni program bo analizi
ral socialni razvoj v zadnjih letih in 
predvidel ukrepe pri nadaljnji raz
vojni usmeritvi.

Poslopje koprivniške osnovne 
šole je eno najslabših v krški 
občini. To je popolna osemlet
ka, ki jo obiskuje okoli 200 
otrok z nerazvitega Kozjanske
ga. V šoli ni prostora za vse, 
čeprav so jo že enkrat razširili.

Zgradba ima le tri učilnice, 
četrta je že vrsto let v bližnjem 
stanovanjskem bloku, kjer so v 
kletnih prostorih uredili tudi 
šolsko kuliinjo. Šola v Koprivni
ci nima niti zbornice niti kabi
netov za učila.

V učilnicah so stare peči, s 
katerimi težko ogrejejo prosto
re. Toplota nezadržno uhaja pri 
vseh oknih in vratih. Hodnik je 
pozimi ledeno mrzel in vlažen, 
da otroci ne morejo puščati 
tam premočenih čevljev in ob
leke. Stranišča so skrajno nepri
merna, prostor za pisarno pa je 
neke vrste skladišče.

Prebivalci te krajevne skup
nosti že leta čakajo na novo 
šolo. Zanjo zbirajo tudi samo
prispevek. S tem so pokazali

voljo ter pripravljenost za sode
lovanje, čeravno je ta krajevna 
skupnost revna in zato- ne more 
zbrati toliko kot kak mestni 
okoliš.

Letos bodo razen šole v 
Koprivnici začeli zidati tudi 
vrtec v Brestanici, prihodnje 
leto pa novo varstveno ustano
vo v Krškem. Sredstva zanju 
(2,8 milijona din) se zbirajo iz 
prispevka za otroško varstvo.

Tri milijone dinaijev so v le
tih 1974 in 1975 namenili za 
preureditev posebne šole v 
Krškem, v kateri se šola 111 
otrok. Poslopju bodo dogradili 
nov trakt, ki bo prilagojen 
pouku in praktičnemu delu 
učencev.

J. TEPPEY
f N

KMETOVALCI, 
PRIDITE!

V ponedeljek, 11. febru
arja, ob devetih dopoldne bo
v prostorih strojne postaje v 
Leskovcu predavanje o 
vzdrževanju kmetijske meha
nizacije. Kmetom bo dajal 
napotke inženir agronomije 
Marjan Mrhar iz Kmetijskega
inštituta Slovenije.

ZA DVA BLOKA -  Toliko de- 
naija se bo obralo v občinskem soli
darnostnem skladu do konca sep
tembra. Zato so se odločili, da bodo 
pričeli graditi 25-stanovanjski blok 
na Senovem že v sredini tega mese
ca, v Krškem pa bo enako poslopje 
prišlo na vrsto predvidoma prvega 
marca. Oba objekta bo postavilo 
novomeško gradbeno podjetje „Pio- 
nir“ .

POSLEJ DRAŽJE -  Novi odlok, 
ki so ga potrdili odborniki občinske 
skupščine, prinaša povečanje cen za 
nekatere geodetske storitve, za uro 
terenskega in pisarniškega dela ter 
za risarske ure. Doslej so bile cene 
najnižje v Posavju, poslej pa so ize
načene z onimi, ki so že v veljavi v 
brežiški občini.

KJE PROSTOR? -  Z ustanavlja
njem samoupravnih interesnih skup
nosti bodo v občini potrebovali no
ve pisarniške prostore. Zato je  ob
činska skupščina že navezala stike s 
tržiško tovarno obutve „Peko“ , ki 
naj bi ji dala v najem prvo nadstro
pje nad krško prodajalno. Občinska 
skupščina je za preureditev teh pro

storov namenila nekaj nad 37 novih 
tisočakov.

PONOVNO O AKTIVIH -  V 
minulih dneh so se v Krškem ponov
no zbrali predstavniki konferenc 
Zveze mladine in kmetijskih družbe
nih organizacij iz brežiške in krške 
občine in sklenili, da ustanovijo po
savsko konferenco, ki bi povezovala 
dejavnost aktivov mladih zadružni
kov. Prvi sestanek pripravljalnega 
odbora bo še ta mesec. Na njem naj 
bi že predložili osnutke delovnih 
programov, da bi jih uskladili.

NE PREHITRO -  Tako menijo 
člani komisije, ki pripravljajo nov 
občinski statut in vzorčni primerek 
statuta krajevne skupnosti. Z delom 
res ni treba prehitevati, saj dokon
čnih besedil nove republiške in zve
zne ustave še niso prejeli in zato 
tudi občinskih statutov še ne more
jo prilagoditi vsem novostim, ki jih 
je prinesla javna razprava in ki so jih 
upoštevali tudi v dokončnem  bese
dilu obeh ustav. Bolje je narediti 
enkrat, in to temeljito, kot pa hiteti 
in nato znova popravljati.

£

Mladi navihanci pred zapornicami v Krškem. Na smeh jim gre, 
ker je miličnik trdo prijel nedisciplinirano dekle, ki je prečkalo 
progo in se sploh ni zmenilo za spuščene zapornice. Pa ni bila 
edina. Nasploh so pešci zelo neučakani in dan za dnem izzivajo 
nevarnost. Vsi želijo, da bi čimprej zgradili nadvoz. Kaže, da se bo 
letos le začelo.

KRŠKE NOVICE

V Koprivnici tokrat zares
V dveh letih dva nova vrtca, ena nova in ena preurejena šola v občini

BREŽIŠKE VESTI



Gospodarstvo: surovine gredo za med
Kakšno gospodarjenje načrtujejo letos v Lisci, Stillesu in Kopitarni?

Sestavljalci gospodarskih načrtov v sevniških tovarnah tudi letos 
niso imeli lahkega dela: še vedno je nejasno, kakšne zunanje obve
znosti bodo imeli v letu pred seboj. LISCA načrtuje za letos 260 
milijonov dinaijev celotnega dohodka (porast za 8 odst.), STILLES 
56 milijonov, KOPITARNA pa nekaj nad 35 milijonov. O leto
šnjem gospodaijenju pa menijo:

FRANC OGOREVC, direktor 
računsko-finančnega sektorja Lisce: 
„Inozemski dobavitelji surovin ne 
gredo na dolgoročnejše pogodbe, 
pač zaradi znane energetske krize. 
Podobno kot porast proizvodnje ra
čunamo letos povečati za 8 odst. 
tudi število zaposlenih. Gre za izko
riščanje novih zmogljivosti v Sevni
ci, Krmelju in Zagorju. Na novo 
nameravamo vložiti 20 milijonov 
dinarjev, predvsem v opremo, razen 
na Senoven, kjer gre za preureditev 
in razširitev prostorov. Neodvisno 
od volje kolektiva se povečujejo ra
zni stroški, od ogrevanja do papirna
te embalaže. Dohodek že tretje leto 
pada. Z večjimi telesnim- napori de
lavcev ni mogoče pridobiti še kaj 
več, nekaj še pri študiju gibov v 
proizvodnji, tehnoloških izboljšavah 
(razni dopolnilni stroji ipd.) Še več 
bomo letos namenili za stanovanja: 
namesto 6 odst. stanovanjskega pri
spevka namenjamo za stanovanja 9 
odst., in sicer 86 odst. za družbeno 
in 14 odst. za zasebno gradnjo. Za 
vse TOZD bomo tako lahko odkupi
li 30 stanovanj.4*

IVO PINTERIČ, direktor Stille- 
sa: „Se vedno je neurejeno vprašanje 
cen za rezan les, vlada tudi pomanj
kanje raznih plošč. Več lahko dose
žemo še s povečanjem produktivno
sti. Na trgu je malo investicijske 
gradnje, marsikdo se zateka tudi k 
nelojalni konkurenci. Lanska reali
zacija je bila vseeno za 11,5 milijona 
dinariev večia od predlanske. Podje

tje nima več niti metra površin za 
razširitev. Letos bomo uredili center 
za izobraževanje in priučevanje va
jencev in nekvalificiranih delavcev v 
priučene delavce. Center naj bi izde
loval enkratne primerke pohištva. 
Za stanovanja smo že lani namesto 6 
odst. namenjali 7 odst., lejos pa 
namenjamo 8 odst.“

JANKO REBERNIK, direktor 
Kopitarne: „Naše zaloge polizdel
kov so na najnižji ravni zadnjih dese
tih let! Na sestanku pri predsedstvu 
občinske skupščine smo s predstav

niki brežiškega Gozdnega gospodar
stva dobili zagotovilo za preskrbo z 
lesom, nastali primanjkljaj pa bo tre
ba pokrivati postopoma. Letos bo
mo nadaljevali lani začeto 8-milijon- 
sko naložbo. 6 milijonov naj bi ve
ljala gradnja obrata kopit, boljše 
prostore naj bi dobile tudi pomožne 
službe. “

Proizvodni načrti so v razpravi po 
TOZD v Lisci, v Stillesu so razpravo 
že opravili, v Kopitarni pa bodo o 
načrtu govorili delavci v tem tednu. 
Osebne dohodke so lani popravili v 
Lisci za 21 odst., letos načrtujejo 
dvig za 10 odst., kar bo pač odvisno 
do vsega gospodarjenja. V Stillesu so 
s 1. januarjem povečali osnove za 10 
odst., v Kopitarni pa je vprašanje 
OD enako pereče kot vprašanje su
rovin.

A. ŽELEZNIK

Ni lahko biti dimnikar
Zakaj višje cene dimnikarskim storitvam

Dimnikarji so zvišali ceno. 
Kup grenkih slišijo na svoj ra
čun fantje v črnem, ko trkajo 
po novem letu na vrata, da po
skrbijo za dimnik in kar je še 
takšnega. „Včasih pridejo nazaj 
povsem skrušeni,“ pravi mojster 
Silvo Osovnikar in nadaljuje: 

„Od leta 1971 imajo režijsko 
uro po 14,20 dinarjev, po no
vem samoupravnem dogovoru v 
okviru gospodarske zbornice pa 
imamo od 22 do 28 dinarjev za 
režijsko uro. Seveda po trdno

Minuli teden je dobil Boštanj lepo urejeno samopostrežno trgovino 
sevniškega Trgovskega podjetja. Končno je dovolj prostora za pre
gledno razvrstitev blaga, trgovina ima tudi lepo skladišče. (Foto: 
Železnik)

T0 IN 0N0 S STUDENCA
GLUHA POSTA -  Čeprav je 

direktor PTT Novo mesto ob pre
imenovanju pošte na Studencu v 
pomožno obljubil, da bo pošta nudi
la strankam iste storitve kot orej, je 
to držalo le nekaj mesecev. Na zad
njem zboru občanov 27. januarja je 
bilo spet mnogo negodovanja, zakaj 
pošta na Studencu občanom  ne iz
plačuje denarja iz hranilnih knjižic, 
na katere jim plačujeta tako sevniški 
Gozdni obrat, kot tudi Kmetijski 
kombinat. Do denarja ne morejo na 
svoji pošti, temveč Sele v Sevnici ali 
drugi večji pošti. Zakaj je poštni in
špektor prepovedal izplačevanje?

SPET NI IZVAJALCA? Na zbo- 
ru občanov je bilo slišati, da pred
stavnikom Šolstva v občini še vedno 
ni uspelo dobiti izvajalca, čeprav se 
je že govorilo, da je delo prevzel do
mači zidar. Kaj bomo pridobili s 
stalnim odlaganjem? Gradbeni ma
terial se iz dneva v dan draži, občani 
pa se bojijo, da na podružnični šoli 
v jeseni spet ne bo učiteljev, ki bi 
stanovali v kraju, od daleč pa se tudi 
neradi vozijo. Stavba namreč ne 
more zrasti le iz obljub!

SE VEDNO V BLATU -  Občini 
obeh Hubajnic, Osredka in Prevol so 
pred kratkim izvolili tričlanski grad

beni odbor, ki naj bi izpeljal končno 
dograditev odseka vaške ceste od 
prevolj preko Lepe gore do Za vrat
ca. Istočasno bi radi popravili tudi 
cesto od Male Hubajnice do prevol- 
ske kapelice. Za vse to bo treba kar 
okrog 25 tisočakov, tega pa sami ne 
zmorejo, zato prosijo za pom oč tudi 
občinsko skupščino in sevniški 
Gozdni obrat.

PREMALO DENARJA -  Občani 
Primoža že lep čas ugotavljajo, da 
jim ne kaže imeti svoje krajevne sku-

Enosti ob tako pičli pom oči občine, 
larsikdo se ogreva zato, da bi se 

združili s KS Studenec? ker menijo, 
da bi bili potem močnejši. Člani sve
ta KS Studenec ne vidijo prednosti,, 
saj jemalha dveh revežev konec kon
cev še vedno revna. Kako se bodo 
odločili?

OBČANI KAŽIPOT? Čeprav je 
bilo že tolikokrat povedano na raz
nih krajih, da bi bilo treba postaviti 
na zavraškem in roviškem križišču 
kažipote, jih še vedno ni. Vozniki 
motornih vozil morajo v negotovosti 
spraševati ljudi v Zavratcu, kod pro
ti Raki, Škocjanu Zagrebu ali dru
gam. S kažipotom bi novomeško 
Cestno podjetje ustreglo voznikom 
in Zavratčanom! ZORKO

m i k i  VESTNIK

določenih časovnih normativih 
za vse delo. Po samoupravnem 
dogovoru lahko zaračunavamo 
še pribitek na oddaljenost v 
odst. na ceno: od 20 do 50 
odst. Mi zaračunavamo po 30 
odst. za oddaljenost več kot 3 
km od sedeža. Veliko je hoje od 
stranke do stranke. Razen na 
nekaterih hribih imamo povsod 
določene mesečne in dvomese
čne obhode. Če stranke ob 
takem času ni doma, je dolžna 
pustiti obvestilo, kdaj jo lahko 
najdemo."

-  Kako je s čiščenjem v 
poletnem času? — nas je 
zanimalo.

„Po potrebi se čisti od 1. 
junija do 30. septembra. Pregle
di so predpisani. Če čiščenje 
takrat ni potrebno, zaračunamo 
le 50 odst. cene.“

Novi predpisi bodo kmalu 
terjali drage merilne naprave za 
merjenje sajavosti in onesnaže
vanja okolice nasploh, kar bodo 
morali dimnikarji imeti, sicer ne 
bodo smeli delati. S temi napra
vami bodo sodelovali z inšpek
cijami, kar vendarle že pomeni, 
da tudi za kurjavo ne bo dopu
stno vse, kar čezmerno onesna
žuje okolico. Nasploh imajo v 
svojih vrstah mnogo poklicnih 
obolenj. Zdravniki ponavadi ob 
pregledih ugotovijo kar 15 odst. 
bolnih. Da brez dimnikarjev ne 
gre, vedo tisti, ki so iskali upo
rabna dovoljenja za nove stav
be: dovoljenja ni, dokler ne 
pove svojega mnenja tudi dim
nikar!

A .Ž .

VODOVOD V MALO 
HUBAJNICO IN DOVGE

Na sestanku 19. januarja so 
se vaščani obeh krajev dogovo
rili, da bi letos pričeli z gradnjo 
vodovoda, če bodo meritve in 
pregled vode ugodni. Ker ob 
sušnih časih zmanjka vode v 
ceveh vodovoda Velika Hubaj- 
nica, se bodo pridružili k novo
gradnji, kar bo za vse ugodno. 
Morda se bodo za gradnjo svoje
ga vodovoda odločili še sosedje 
z Dedne gore in Gornjih Orel.

K. Z.

KOMBINAT: 
PREDAVANJA ZA KMETE

Sevniški Kmetijski kombinat seje  
dogovoril s kmetijskimi strokovnjaki
za osem predavanj v tej zimi v 10 
krajih občine. Prvo predavanje o pri
delovanju in spravilu krme je bilo

r-

Kdor hitro da, dvakrat da! Tako so se odločili tudi na občnem 
zboru GD Velika Loka v nedeljo, 27. januarja, po požaru pri Ven- 
celjevih na Brezi. Strojnik Jože Vrhovec, ki je ob požaru z novo 
brizgalno več kot tri ure potiskal vodo iz Temenice na požarišče, je 
že naslednji dan dopoldne pripeljal prikolico sena, ki so ga zbrali 
vaščani Škovca.

ZK: PLODEN MANDAT

Člani občinske konference 
starega sklica so se v minulem 
dveletnem mandatnem obdobju 
sestali osemkrat, komite pa je 
imel kar 47 sej. Zelo uspešni so 
se pokazali redni mesečni po
sveti s sekretarji osnovnih orga
nizacij ZK, kjer so se sproti 
dogovarjali o pomembnih nalo 
gah in razčiščevali nejasnosti. 
Sekretarji so se udeležili tudi 
treh seminarjev v okviru med
občinskega sveta ZK za Dolenj
sko. To je omogočilo učinko
vitejše delo sekretarjev in tudi 
organizacij.

ZAGORICA: GASILCI 
PREUREJAJO DOM

Nenavadno milo zimo so za- 
goriški gasilci izkoristili za grad
bena dela v gasilskem domu. 
Le-ta bo temeljito spremenil 
podobo: v gornjem delu naj bi 
nastala Mercatorjeva trgovina z 
bifejem. Od zadnjih dogovorov 
o skupni akciji ni minilo mnogo 
časa, tako da kljub obsežnim 
delom na novi lokal in s tem 
tudi lepši gasilski dom ne bo 
treba več dolgo čakati.

0 zemlji tisti, ki jo obdelujejo
Kakšen denar za dejavnost kmetijske zemljiške skupnosti?

V torek, 29. januarja, je trebanjska kmetijska zemljiška skupnost 
ustanovila svoje organe. Začasno skupščino so preimenovali v stal
no. Predsednik 31-članske skupščine je inž. Jože Falkner, predsed
nik izvršnega odbora pa inž. Ciril Lenardič.

Lanske obravnave zakonov o
kmetijskih zemljiščih in dedo
vanju v okviru SZDL so že ta-

minulo soboto v prostorih AMD za 
sodiščem v Sevnici. Jutri bo na is
tem kraju predaval inž. Mrhar iz 
Kmetijskega inštituta Slovenije o 
ravnanju s kmetijskimi stroji in pri
ključki. Za 18. februar se dogovarja
jo z inž. Satlerjem iz celjske Agrote
hnike za predavanje o zaščiti in 
gnojenju jagodičevja, vinogradov in 
sadovnjakov. Ta in še druga predava
nja bodo ponovili v različnih krajih. 
Predavanja pripravlja služba za po
speševanje pri kombinatu.

LISCA: SINDIKAT PO TOZD

Predvidoma do 19. februarja naj 
bi tudi organizacijo sindikata prila
godili spremenjeni organizaciji pod
jetja po ustavnih spremembah. Vsa
ka od treh temeljnih organizacij v 
sevniški tovarni in skupne službe naj 
bi imele svojo sindikalno organizaci
jo. Svoje organizacije so že doslej 
imeli obrati, po novem TOZD, v 
Krmelju, Zagorju in na Senovem. 
Vse te organizacije pa bodo po dele
gatskem sistemu povezali v sindikal
no konferenco.

Vas napreduje
Žubina: pobuda 

mladih

Kraj premore 28 hiš, 
domačini jo označujejo kot 
del sive lise naselij, ki zaosta
jajo med Grosupljim in 
Trebnjim. Ob obisku pa se 
lahko vsakdo prepriča, da 
skušajo vaščani storiti marsi
kaj, da bi tudi njihov kraj 
napredoval. Voz napredka bi 
radi premaknili mladi. Izme- 
novadja ljubljanski Kartona- 
žni tovarni Anton Lavrih je 
eden od petorice mladih v 
vaškem odboru.^

„Imamo petletni program 
raznih del. Večina vasi je še 
lani imela tako slabo elektri
ko, da še pralni stroj ni de
lal. Ljudje so prispevali po 
2.500 dinarjev za transfor 
mator, nato še po pet tisoča
kov za ostala dela. Naša sta
ra želja je bila tudi boljša 
pot, javna razsvetljava,“

Lani so iz ozke poti do 
vasi naredili 3,5 do 4 metre 
široko in kilometer dolgo 
cesto z globokimi vseki. Za 
cesto je dala všaka hiša po 
500 dinarjev, vsi skupaj pa 
so na njej delali 1.500 ur.

— In kaj naj bi bilo poslej 
na vrsti?

„Vsaj skozi vas bi radi as
faltirali cesto. Marsikdo bo 
potem uredil še poti do hiš 
in tudi dvorišča. Želimo 
tudi, da bi kraj rasel dalje. 
Žal, sedaj nadaljnja zazidava 
ni dovoljena, ker tod ni zazi
dalni okoliš. Če bi lahko 
gradil, bi še marsikdo ostal."

Tako razmišljajo v tem 
delu krajevne skupnosti 
Veliki Gaber. Zdi se jim 
škoda, da krajevne skupnosti 
nimajo več denarja, saj vsak 
dinar družbene pomoči 
nekajkrat pomnožijo.

ANTON LAVRIH: „Pol
ljudi iz vasi je po službah, 
pol na kmetijah!*4

krat vzbudile veliko zanimanje 
občanov. Novoustanovljena 
skupnost predstavlja uresniče
vanje teh zakonskih določil. Z 
ustanovitvijo skupnosti bo spet 
stekel promet s kmetijskimi 
zemljišči, premaknilo se bo 
glede lokacijskih dovoljenj, de
dovanja in določanja statusa 
kmeta. V trebanjski skupščini 
imajo večino kmetje.

Kot so poudarjali na seji, 
trebanjska skupnost nima pred 
seboj lahkega začetka. Občin
ska skupščina se na zadnji lan
ski seji ni pridružila predvidene
mu dogovoru slovenskih občin

TREBNJE:
535 EVIDENTIRANIH

Do konca januarja so v krajevnih 
skupnostih, delovnih organizacijah 
in družbeno-političnih organizacijah 
evidentirali 535 ljudi za bodoče de
legate. Sestav ni najboljši: skupno je 
evidentiranih le 18 odst. žensk, toli
ko je tudi mladih, še vedno je evi
dentiranih premalo kmetov. Glede 
na predvideni sestav delegacij je pre
malo evidentiranih v organizacijah 
združenega dela. Kot so ugotovili 
minuli petek na skupni seji občinske 
konference SZDL in občinskega sin
dikalnega sveta, so evidentiranje 
pospešili tudi v delovnih organizaci- 
jh; zadnji čas so evidentirali 204 de
legate, med katerimi je 42 mladih.

o izhodiščih za vire skupnosti. 
Kot kaže, ne bo prišlo do repu
bliškega dogovora. Glede raznih 
olajšav zaradi nerazvitosti, kar 
naj bi zmanjšalo zlasti prispevke 
za spremembo namembnosti 
kmetijskih zemljišč za novo in
dustrijo’ipd., pa se bodo morali 
predstavniki zemljiške skupno
sti še pogovoriti z občinsko 
skupščino. Razprave na prvi seji 
skupščine kažejo, da bodo po
slej skrbneje varovali kmetijska 
zemljišča. V novi skupnosti 
bodo ustanovitelje lahko zasto
pali člani stalnih delegacij ali pa 
stalni delegati, kot se bodo pač 
odločali.

A. Ž.

MIRNA: DEKLIŠKI ZBOR

Prizadevni glasbeni učitelj in 
pevovodja Stane Peček je še 
pred iztekom minulega leta us
tanovil dekliški zbor. V zboru 
pojejo nekdanje pevke miren
skih šolskih zborov, tako da že 
premorejo nekaj glasbenega 
znanja. Ker se sedaj šolajo ali 
delajo na različnih krajih, žal, 
ob samem začetku ni mogoče 
imeti več vaj na teden, čeprav 
bi bilo to potrebno. Zbor šteje 
zaenkrat 16 pevk, vadijo vsako 
soboto od 16. ure dalje v miren
ski osnovni šoli. Pevovodja bi 
rad zbor še okrepil, zato vabi k 
sodelovanju še nove pevke.

IZ KRAJA V KRAJ
MOKRONOG: PUSTNI ČASOP

IS ŽE NAPRODAJ -  Trije larfarji 
in dve maškari so poskrbeli, da je 
njihovo stalno glasilo za ta čas zagle
dalo luč sveta v kar 6.000 izvodih. 
Velemestni časopis prinaša nekaj 
pikrih na račun ostali krejev, od Mi
rne, od Šentruperta in Trebnjega. 
Najbolj zbadljivo pa je, kot kaže, 
prihranjeno za sam 9. tradicionalni 
karneval.

MOKRONOG: DENAR ZA PO
TA -  Na zadnji seji sveta krajevne 
skupnosti so razdelili 16 tisočakov 
za potrebe vaških odborov pri 
vzdrževanju vaških poti. Komisija, 
ki je pregledovala dela po raznih va
seh, je lahko ugotovila, da je v Slep- 
šeku. Ostrožniku in delu Prelogov 
sodelovalo v delovnih akcijah tudi 
po 25 vaščanov, kar je najlepše za
gotovilo, da bodo vaščani razdeljeno 
pomoč v teh krajih in drugod še 
m očno oplemenitili.

ŽUBINA: SE RAZSVETLJAVA 
-  Prizadevni vaški odbor naj bi še te 
dni obesil tri svetilke javne razsve
tljave v kraju. Nabaviti so želeli pet 
luči, vendar ni bilo toliko denarja.

ČATEŽ: NEVAREN OVINEK -  
Ovinek na republiški cesti pri gostil
ni Ravnikar je še veno nevaren, kot 
je bil. Občani terjajo, naj cesto zara

di vse večjega prometa v kraju in 
med obema občinama slednjič ure
dijo.

KS ZGUBILE ZEMLJO -  Posa
mezne krajevne skupnosti v občini 
so razpolagale z različnimi površina
mi zemlje, ki so jih obračali na razli
čne načine, da je pač kaj kanilo tudi 
v njihove blagajne. Ta zemlja vna
prej pripada kmetijskozemljiški sku
pnosti in z njo krajevne skupnosti 
ne morejo razpolagati.

TREBNJE: GODBA JE STRU
MNA -  Odkar je prevzel vodstvo 
trebanjske godbe na pihala lani no
vembra predmetni učitelj glasbe na 
trebanjski osnovni šoli Ivan Matoš, 
so godbeniki izredno zadovoljni z 
delom. Dokupili so nekaj novih glas
bil, stara pa bodo še lep čas uporab
ljali v glasbeni šoli.

GASILSKA OPREMLJENOST 
SE JE IZKAZALA -  Ob velikem 
požaru v Brezi se je izkazala tudi 
dobra opremljenost gasilskih dru
štev. Oba vodnjaka sta bila kmalu 
prazna, z novimi črpalkami kljub 
preccjšnji oddaljenosti zaradi avto
mobilske ceste ni bilo težko dobiti 
vode iz Temenice. S kombiji pa sta 
lahko priskočili na pom oč celo tako 
oddaljeni društvi, kot sta čateško in 
dobrniško.

TREBANJSKE NOVICE



KMALU 
NAPOVEDI DOHODKA

Občani so dolžni prijaviti skupni 
dohodek za leto 1973 zaradi davka 
šele po sprejetju republiškega zako
na o stopnjah prispevkov, davkov in 
taks. Predvidoma bo rok za prijavo
15. marec. To smo zvedeli pri upravi 
za dohodke v Kočevju, kjer so nam 
povedali t,udi, da imajo na razpolago 
potrebne tiskovine za prijavo doho
dka, vendar jih bodo razdeljavali še
le, ko bodo znana merila za obdav
čitev 'n olajšave za družinske člane.

Samoprispevek spet marca
Tak je predlog - V petih letih 14,5 milijona din - 

Kako bo denar porabljen?

Medkrajevni svet krajevnih 
skupnosti občine Kočevje je 
sprejel predlog programa uredi
tvenih del, ki naj bi jih sofinan
cirali iz novega samoprispevka. 
Glasovanje o samoprispevku bo 
predvidoma marca.

Razstava in kantata 
za kulturni praznik

Tudi Kočevje bo dostojno 
praznovalo slovenski kulturni 
praznik 8. februar, Prešernov 
dan. Na ta dan se spominjamo 
Prešerna in hkrati vseh kulturnih 
ustvarjalcev, ki so v zgodovini 
bodrili Slovencem duha.

Tako bo v petek, 8. februarja, 
ob 18. uri v Likovnem salonu 
otvoritev kiparske razstave Sieg
frieda Hermana, kiparja naivca iz 
Mute.

Jutri bo priredila Kulturna 
skupnost občine Kočevje tudi 
sprejem za kulturne delavce- 
ustvarjalce v HOTELU PU
GLED.

Gimnazijsko mladinsko kul- 
tumo-umetniško društvo „Matej

Bor“ pa je pripravuo za kulturni 
praznik akademijo, ki bo zaradi 
tehničnih ovir

šele v petek, 15. februarja, ob 
19. uri v Seškovem domu. Ob
ravnavala bo pesnika Srečka 
Kosovela, čigar 70-letnico roj
stva praznujemo letos. Na njej 
bodo izvajali člani MKUD 
„Matej Bor“ , gimnazijski pevski 
zbor in instrumentalisti dramsko 
meditacijo „Eno besedo bi rekel 
r ad. . v katero je  vključena 
tudi Kosovelova pesnitev „Rdeči 
a tom “ , v obliki kantate izpod 
peresa prof. Miloša Humeka.

M. H.

Na Kostelskem so najprej začeli propadati gradovi, potem pa še 
hiše. Na sliki: Kostel z grajskimi ruševinami v ozadju. (Foto: J. 
Primc).

DROBNE IZ KOČEVJA
Č a s o p i s i  i z g i n j a j o  -  Ljudje

se pritožujejo, da jim iz vežnih po
štnih omaric pobirajo časopise in re
vije. To je mogoče zato, ker so 
omarice premajhne in gledajo časo
pisi ven. V mnogih vežah so poštne 
omarice razbite, za kar poskrbijo 
otroci stolpiča ali bloka. Tudi to  je 
svojevrsten znak kulture stanoval
cev, ki ne morejo prav vzgojiti o t
rok, pa tudi hišni sveti so preveč 
brezbrižni.

POMLAD RAZGANJA -  Toplo 
vreme je že obudilo razne občutke 
in navade, ki se prično pojavljati 
običajno šele spomladi. Letos vsi 
prehitevamo. Solarji že cifajo kar 
pred šolo, kjer je najlepši asfalt. 
Športna tribuna je tudi že zaživela. 
Parčki so si vrezali v mrežasto ogra
jo luknje in razbili vrata v rta „raj“ . 
Pa pravijo, da za mladino ni prosto
ra! Za te vrste „športa" ga je v megli 
in mraku na pretek. Tako se dela 
zopet škoda, vendar zaradi tega ver
jetno ne boli nikogar glava, razen 
nekaterih staršev, ki ugibajo, kje se 
otroci tako dolgo zadržujejo.

PASJI KONCERTI -  Nočni pasji 
„simpoziji" po mestu in parkih so se 
tako razpasli, da vse noči ni miru. 
Lajež, cviljenje, pasje pretepanje sc 
pomika po mestu sem in tja do zgo
dnjega jutra. Žrtev takih pohodov 
so običajno „kavč-pubiji‘ , ki jih 
lastniki spustijo ponoči iz stanovanj, 
da se malo sprehodijo in otrebijo. 
Pod zobe jih dobijo stalni potepuhi, 
in že je cviljenje, da je veselje! Res 
ni mogoče poloviti teh potepuhov, 
pred katerimi ni miru ne podnevi ne 
ponoči? Tako smo kot na vasi. Ra
zen tega naj bi prepovedali imeti pse

po stanovanjih in balkonih. Ce tu ne 
bo kaj ukrenila občinska skupščina, 
si bodo občani sami pomagali. V 
Kočevju so že vsa mogoča društva 
za zaščito živali, okolja, prometa 
itd., za mir in zaščito človeka se pa 
nihče ne brig! Kmalu bomo imeli še 
svinjake okoli stolpnic in blokov, 
kumiki pa so tako in tako že.

MLADINA PLESE -  Prostor za 
mladinske plese so končno le dobili. 
Gostinski obrat ROG je bil ob nede
ljah zaprt. Sedaj so sc pogodili, daje  
lokal vzel v najem ob nedeljah od
16. do 23. ure ansambel ATOLI za 
350 din, ostali del vstopnine pa os
tane njim. Gostilna lahko v lastni 
režiji ta čas toči brezalkoholne pija
če in pivo ter nudi hladna jedila. Po 
treh plesih kaže, da je taka rešitev 
obojestransko zadovoljiva. Upajmo 
le, da se bo obdržala. Največ bo od
visno od mladine.

— Zakaj sveti ponoči le pol 
neonskega napisa GALANTE
RIJA?

— Ker so samo v tej trgovini 
resno vzeli 50-odstotno varče
vanje z elektriko.

Medkrajevni svet in komisija, ki je 
bila dolžna pripraviti ta program, sta 
dala tudi nekatere pripombe in pre
dloge. Tako naj bi pred razpisom 
referenduma o novem samopri
spevku občane seznanili, koliko 
denarja je bilo zbranega s prejšnjim 
samoprispevkom in kako je bil pora
bljen.

Samoprispevek naj bi plačevali 5 
let, in sicer v višini 1 odstotka od 
osebnih dohodkov, 3 odstotkov od 
katastrskega dohodka in 1,5 odstot
ka od osebnega dohodka samostoj
nih poklicev. Plačevanja samopri
spevka bi bili oproščeni vsi, ki malo 
zaslužijo; ne bi ga plačevali od raz
nih socialnih prejemkov, nad 60 let 
stari kmetje, ki jim je kmetovanje 
edini dohodek, in še nekateri drugi.

S samoprispevkom bi v petih letih 
zbrali 14,5 milijona dinarjev, ki bi 
jih dobile posamezne krajevne skup
nosti za naslednje namene: Banja- 
Loka 400.000 din (vodovodi), 
Mozelj 370.000 din (vodovod, asfal
tiranje), R udnik -Sa lk a  vas
1.325.000 din (asfalt, komunala), 
Koprivnik 185.000 (komunala), 
Vimolj 150,000 din voda, pokopali
šče, asfalt), V as-F ara  360.000 din 
(TV pretvornik, pokopališče, asfalt) 
Kočevje 6,680.000 din (telovadnica 
in bazen pri šoli ter asfalt), Osilnica
440.000 din (ceste, vodovodi, as
falt), Predgrad 450.000 din (komu
nala, asfalt), Stara cerkev 1,590.000 
din (asfalt), Polom 50.000 din 
(komunala), Dolga vas 400.000 din 
(razsvetljava, asfalt), Livold 590.000 
din (komunala, vodovod, asfalt 
itd.), Draga 570.000 din (vodovodi, 
asfalt), Struge 400.000 din (vodo
vod), Stari Log 90.000 din (komu
nala, asfalt), Kočevska Reka
400.000 din (komunala), Morava
50.000 din (komunala).

Seveda ta denar ne bo zadoščal za 
vse. Porabljen bo tudi kot soudele
žba posamezne KS pri urejanju 
vodovodov, cest (tudi regionalnih, 
ne le lokalnih) in drugih zadev. 
Razen samoprispevka bo na razpola
go za urejanje teh zadev še iz komu
nalnega sklada 1,170.000 din (za 
asfalt), iz sklada za gradnjo vodovo
dov 500.000 din, gospodarstvo bo 
prispevalo 200.000 din, republiška 
skupnost za ceste pa 4,545.000 din.

KAJ BOMO LETOS 

FINANCIRALI ?

Javne razprave o 
programih in financiranju 
samoupravnih interesnih 
skupnosti za letos bodo v 
občini Kočevje prihodnji 
teden.

V ponedeljek, 11. febru- 
aija, ob 17. uri bo v avli os
novne šole v Kočevju razpra
va o vzgoji, izobraževanju in 
otroškem varstvu.

V torek, 12. februaija, ob 
17. uri bo v gimnazijski 
dvorani razprava o telesni 
kulturi, kulturi in raziskoval
ni dejavnosti.

V sredo, 13. februaija, ob 
17. uri bo v domu telesne 
kulture razprava o zdravstve
nem varstvu, pokojninskem 
in invalidskem zavarovanju 
ter zaposlovanju.

Na razprave so vabljeni vsi 
zainteresirani občani, se pra
vi tisti, ki te službe potrebu
jejo, tisti, ki jih financirajo, 
in drugi.

Že ta teden pa bodo v 
delovnih organizacijah, kra
jevnih skupnostih in drugod 
razdeljevali posebne knjiži
ce, v katerih so natisnjeni 
programi vseh interesnih 
skupnosti.

v________________________ x

ŠE IGRIŠČE 
ZA NOGOMET?

Pri Domu Dušana Remiha v Ko
čevju so lani zgradili košarkarsko 
igrišče. Gojenci in druga mladina na 
njem radi igrajo nogomet, zato je v 
okoliških zasebnih hišah razbita 
marsikatera šipa. Občani se jeze. 
Krajevna skupnost je pripravljena 
sodelovati pri urejanju novih površin 
za šport pri tem domu, da v bodoče 
ne bi prihajajo do sporov z občani.

ZA VARSTVO DELAVCA

Splošno gradbeno po
djetje ZIDAR iz Kočevja je organi
ziralo obvezni dvodnevi seminar za 
celoten inženirski, tehnični in delov- 
odski kader podjetja. Na njem se je 
zbralo nad 50 slušateljev podjetja z 
gradbišč iz Ljubljane, z Reke in iz 
Kočevja. Glavni republiški inšpektor
dela Jernej Mlakar je predaval o ure
sničevanju varstva dclavcev pri delu 
v organizaciji združenega dela z ozi
rom na novo ustavo in novo republi
ško zakonodajo. Clan poklicne gasil
ske čete iz Ljubljane Franc Rozman 
pa je predaval o požarni varnosti na 
gradbiščih.

A. A.

Dolgovi odpisani, sramota ostala
Tri milijone dinarjev dolgov so odpisali upniki, da je STANGRAD oživel 

Zdaj bo posloval kot trgovina z gradbenim materialom

„Najtežje bo izprati slab slo
ves STANGRADA in si ponov
no pridobiti zaupanje med ljud
mi in poslovnimi sodelavci,“ je 
bila glavna misel na nedavnem 
zboru delavne skupnosti STAN
GRAD.

VOLITVE IN 
IMENOVANJA

Na zadnji seji občinske skupščine 
Ribnica so bili imenovani: za člane 
iniciativnega odbora za ustanovitev 
temeljne skupnosti otroškega var
stva Alenka Voljč (predsednica), 
Mara Kersnič, Jože Kos, Marija Ga- 
šperac, Zinka Benulič, Marija Bam
bič, Darinka Jankovič, Vera Lesar, 
Fani Gelze, Franc Levstek, Janez 
Fajs, Janez Bolha-, Slavica Flajs, 
Alojz Žagar in Stane Kromar; za 
predstavnika občinske skupščine v 
razpisno komisijo za imenovanje di- 
rektoija v TOZD „Jelenov žleb“ , 
Grčarice in TOZD gozdna koopera
cija Ribnica v. d načelnika oddelka 
za gospodarstvo Anton Sobar; v svet 
delegatov zdravstvenega doma Ko- 
čevje-Ribnica Jože Mohar; za pred
stavnika oziroma delegata družbene 
skupnosti v svet delavske univerze 
Ribnica profesor Janez Debeljak.

Izrekli so tudi soglasje k imenova
nju Jožeta Ilca za direktorja KOMU
NALE Ribnica.

Razrešen je bil režijski odbor za 
obnovo doma TVD Partizan Ribni-

ZBORIBORCEV

Krajevne organizacije Zveze bor
cev NOV, ki jih je v ribniški občini 
pet, bodo imele letos redne letne 
občne zbore. Izvolili bodo nova 
vodstva in se 
njem delu.
razpravljali tudi o političnih nalog 
organizacije Zveze borcev in o vklju-

pogovorili o nadalj- 
Na zborih bodo

STANGRAD je spet oživel, za kar 
so morali plačati ceno upniki, ki so 
mu odpisali nad 3 milijone dinarjev 
dolgov.

Hujša od materialne je moralna 
plat dolga, ki ga ne bo mogoče tako 
hitro odpisati in pozabiti. Ta dolg se 
posebno nanaša na revno istrsko 
občino Buzet. STANGRAD je prišel 
pred leti v to občino z velikimi na
črti o stanovanjski gradnji. Žal pa se 
ni uresničilo tisto, kar je Buzet od 
Ribničanov pričakoval. Se več: 
ostali so dolgovi in neizpolnjeni 
načrti! Buzetčani so bili opeharjeni! 
Zato se ne smemo čuditi besedam 
Zupana buzetske občine ki je izja
vil, da bo zamižal na obe očesi, ka
dar se bo peljal skozi Ribnico.

Novi STANGRAD bo sedaj, ko je 
prenehala prisilna uprava, posloval 
na povsem drugačnih osnovah, kot 
je prejšnji. Predvsem se bo dvanajst
članski kolektiv ukvarjal s trgovsko 
dejavnostjo, in sicer prometom z 
gradbenim in tehničnim materia
lom. S STANGRADOM se združi 
tudi del podjetja TEKO iz Ljubljane 
z enim trgovskim lokalom v Ribnici 
in enim v Ljubljani.

Osnovno vodilo prerojenega pod
jetja bo poštena poslovna politika 
do poslovnih sodelavcev in kupcev 
nasploh. Le tako bo STANGRAD 
izbrisal pečat preteklosti. Prepričani 
smo, da bo to uspelo.

K. ORAŽEM

no delovanju bivših borcev v poli
tično in družbeno življenje tam, kjer 
žive in delajo.

RAZDROBLJENI TURIZEM

Ribniška občina se doslej v turi
zmu ni posebno uveljavila. Vsaka 
vas se gre svoj turizem, ki pa je zelo 
reven. Zdaj so turistični delavci in 
gospodarstveniki spoznali, da to ne 
pelje k napredku. Menijo, da bi bilo 
bolje, če bi delo turističnih društev 
usklajevala občinska turistična zve
za, ki bi tudi sicer skrbela za razvoj 
turizma in gostinstva v občini, za 
varstvo narave in podobno. Oddelek 
za gospodarstvo pri občinski skup
ščini je zadolžen, da skupaj s turisti
čnimi društvi do julija ustanovi turi
stično zvezo.

SPET 81 HIŠ

Zazidalni načrt za stanovanjsko 
gradnjo v naselju Breg-Grič pri Rib
nici bodo dali te dni v javni razpra
vo. Razgrnjen bo v prostorih občin 
ske skupščine Ribnica in krajevne 
skupnosti Dolenji Lazi.

Javna razprava bo do začetka 
marca. Občani bodo lahko dajali 
svoje pripombe na načrt pismeno (v 
knjigo na razstavi) ali ustno na javni 
razpravi.

V naselju Breg-Grič je predvide
nih 81 enostanovanjskih hiš, od tega 
15 montažnih, 20 pa z obrtno delav
nico. Rezerviran je tudi prostor za 
otroško varstvo, preskrbo, avtobu
sno postajališče in rekreacijo.

Na tem obm očju so zdaj prepove
dane vse druge zidave. Dovoljena je 
le obnova sedanjih hiš.

Ortneški 
poročevalec
SE DVEMA ELEKTRIKO -  Fin- 

kovo je pozabljeni zaselek na prisoj
nem gričevju ob občinski meji med 
Laščami in Ribnico pod vasico Bu
kovec. Vsepovsod že sveti elektrika 
in brnijo električni stroji, le tu je še 
mir in svetijo petrolejke. Čeprav sta 
tu le dve kmetiji, redita 10 glav živi
ne, oddajata mleko in preživljata 7 
ljudi. Oba gospodarja sta mlada, 
pridna in domiselna. Uredila sta si 
dovozno pot do sosednjih vasi in do 
asfaltne ceste. Ker sta na njiju poza
bili krajevna skupnost in občina, sta 
sama začela akcijo za napeljavo 
elektrike iz 550 m oddaljenega Bu
kovca. Prav bi bilo, da bi jim  zdaj le 
pomagali, saj sama ne bosta zmogla 
vsega.

POZABLJENI BORCI -  Veliko 
pozabljenih borcev smo odkrili ob 
popisu. Res ni prav, da premalo 
vemo o i\jih in njihovih nepriznanih 
zaslugah. Marsikaj smo slišali popi
sovalci. Prav bi bilo, da bi vsi, ki se 
še vedno čutijo prikrajšane, prišli na 
občni zbor in dvignili glas za svoje 
pravice.

V. P.

Kako se bomo dogovarjali?
Kaj potrebujemo in koliko bomo za to dali

V drugem četrtletju letos pre
hajamo na nov način financira
nja skupne porabe, s čimer se 
tudi v praksi izpeljujejo nova us
tavna določila. Opuščamo dose
danji proračunski sistem financi
ranja dejavnosti, ki so se že orga
nizirale ali pa se še bodo v samo
upravne interesne skupnosti. To 
so področja izobraževanja in 
vzgoje, kulture, telesne kulture, 
znanosti, zdravstva in socialnega 
varstva, zaposlovanja ipd.

Vsaka teh dejavnosti, organi
zirana kot temeljna (občinska), 
regionalna ali republiška intere
sna skupnost, bo morala pripra
viti podrobne načrte del, finan
čno ovrednotene, za njihovo fi
nanciranje pa se bo morala nepo
sredno dogovarjati z delovnimi 
ljudmi. Delovni ljudje se bodo 
odločali o programih in zanje 
namenjali določen del svojih 
bruto osebnih dohodkov, o tem 
pa bom o potem sklenili in pod
pisali družbene dogovore in sa
moupravne sporazume.

Vse to mora biti opravljeno 
do konca februarja. Občinski 
štab za družbeno dogovarjanje in 
samoupravno sporazumevanje, v 
katerem so že obetali programe 
interesnih skupnosti, je že doslej 
opravil veliko delo. Za Loški po 

tok in Ribnico sta bila področna 
posveta s širšimi političnimi ak
tivi 1. februarja, predstavnike 
ostalih dveh območij pa so se
znanili na nedavnih razgovorih s 
predstavniki občine. Sledijo še 
informativni sestanki z občani 
na posameznih področjih in v 
organizacijah združenega dela, 
na katerih bodo predstavniki in
teresnih skupnosti tolmačili svo
je programe in finančne načrte.

Na informativnih sestankih 
bomo govorili o družbenem do
govarjanju in samoupravnem 
sporazumevanju v letu 1974, o 
oblikovanju in zbiranju sredstev 
za skupno in splošno porabo le
tos v republiki in občini ter o 
programih samoupravnih interes
nih skupnosti, proračunu in 
skladih občine.

Pozivamo vse občane na ob
močjih Loški potok, Sodražica, 
Ribnica in Dolenja vas, da se teh 
sestankov udeležijo v čim ve
čjem številu. V Sodražici (kino), 
Ribnici (v TVD) in Dolenji vasi 
(dvorana KS)-4>odo sestanki v 
nedeljo, 9. februarja ob 9. uri, v 
Loškem potoku pa v dvorani

ob 10. uri. Med 10. 
in 20. februarjem bodo taki se
stanki tudi v delovnih organiza
cijah. -vec

ČREPINJE IZ L0NČARIJE
NOVI DRUŠTVI -  Na pobudo 

krajevnih organizacij ZK in SZDL 
Dolenja vas sta bili 29. januarja usta
novljeni telesnovzgojno in kulturno 
-umetniško društvo. Ustanovnega 
sestanka se je udeležilo veliko mla
dih, pa tudi starejših občanov. Tele
snovzgojno društvo se bo imenovalo 
(kajpak!) Lončar, kultum o- 
umetniško pa po Francetu Zbašni- 
ku, pesniku, ki je bil doma iz Dole
nje vasi. V odbor TVD Lončar so 
bili izvoljeni France Bojc, Leopold 
Dejak ml., Nežka Henigman iz Dole
nje vasi, Niko Bajde, Brane Mihelič 
in France Zobec iz Prigorice ter 
Tone Henigman iz Rakitnice; v od
bor KUD France Zbašnik: France 
Trdan, Albina Grivec, Jakob Heni
gman, Vera Dejak, Stane Kromar iz 
Dolenje vasi, iz Prigorice pa Karel 
Klun, Anica Henigman in Ivan 
Dejak. Odbor KUD bo treba še raz
širiti. Oba odbora naj čim prej izde
lata načrte del in pričneta priprav
ljati vse potrebno za letošnjo otvori
tev dvorane.

ODLOČITEV O VODOVODU -  
Krajevna skupnost Dolenja vas bo 
najkasneje do 10. februarja sprejela 
odločitev o gradnji vodovoda v 
Grčarice. Potrebno je naročiti načr
te, vendar doslej še vedno ni jasno 
stališče Snežnika Kočevska Reka, 
če bo pristopil h gradnji in bi vodo
vod napeljali tudi do njih. Dogovo
rjeno je, da gre krajevna skupnost v 
gradnjo vodovoda do Grčaric in na
roči take načrte, če se Snežnik ne 
bo do roka odločil. Odločilni razgo
vor s predstavniki Snežnika, občine 
in Hydrovoda bo najkasneje do 10. 
februarja v Grčaricah.

ZADNJA SEJA SVETA KS -  
Pred tednom dni je bila zadnja seja 
sveta KS Dolenja vas, ki združuje 
tudi naselja Blata, Kot; Lipovec in 
Makoša. Mandat svetu je potekel že 
pred letom dni, zadnje leto pa so 
potekale priprave na združitev štirih 
Krajevnih skupnost;- ria tem obmo
čju: Grčarice, Ra^Tiiicc. Dolenje 
vasi in Prigorice. Siicpi o združitvi 
so bili v vseh knyi}i že pred meseci 
sprejeti, zdaj so tudi izvoljeni vsi 
delegati za novi 21-članski svet kra
jevne skupnosti (Dolenja vas 7, Pri
gorica 5, Rakitnica 4, Grčarice 3, 
Blata in Lipovec po eden). Konstitu
iranje novega sveta mora biti oprav
ljeno najkasneje do 15. februarja, ko 
bo nova krajevna skupnost tudi de
jansko zaživela. Poleg skupnega sve

ta bo v vsakem kraju v prihodnje 
deloval vaški odbor.

DELEGACIJA PRI ŽUPANU -  
Predsednik občine in načelnik od
delka za gospodarstvo sta 25. janu
arja sprejela delegacijo območja 
Dolenje vasi. V delegaciji so bili Ivan 
Mohar in Norbert Černe iz Grčaric, 
France Vidervol iz Rakitnice, Fran
ce Košorok iz 'Prigorice, iz Dolenje 
vasi pa France Trdan, France KBojc, 
France Mihelič, France Grivec, La
do Oražem in Albina Grivec. Pred
stavnika občine so seznanili z mno
gimi problemi, načrti in zahtevami 
dolenjevaškega območja.

UČITELJSKA STANOVANJA -  
Družbenopolitične organizacije in 
svet krajevne skupnosti so podprli 
vodstvo podružnične šole v zahtevi 
po zagotovitvi učiteljskih stanovanj 
v Dolenji vasi. Sola potrebuje dva 
učitelja; učitelj mora stanovati v 
kraju in se v celoti vključiti v življe
nje področja, na katerem poučuje.
Z zahtevo po zagotovitvi vsaj dveh 
stanovanj v Dolenji vasi je seznanje
na tudi samoupravna stanovanjska 
skupnost.

UČITELJ ZA DRUGI RAZRED
-  V drugem polletju je vodstvu cen
tralne šole v Ribnici uspelo dobiti 
učiteljico za učiteljico za poučevanje 
razredu v Dolenji vasi, saj je doslej 
tov. Henigmanova učila v dveh raz
redih. Drugošolčke ob poslej učila 
Krista Kmetova, ki je doslej učila na 
Velikih Poljanah. V drugem polletju 
sc bo pričela tudi mala lola; obisko
valo je bo 33 malčkov, učila pa bo 
tov. Grivčeva.

občan 
vprašuje

-vec

medved 
odgoverje

Ste tudi pri vas v Juijevici kaj 
evidentirali?

-  Ne, ker sta to opravila kar 
predsednik in tajnik krajevne 
skupnosti.

KOČEVSKE NOVICE RE5ET0
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V MEDOBČINSKI 
SVET ZKS

Na zadnji seji črnomaljske ob 
činske konference ZKS so razen 
članov komiteja, komisij in se
kretarja komiteja, za katerega so 
izvolili, kot smo že poročali, Ju
reta Perka, člani konference iz
volili tudi pet članov za medob
činski svet ZKS za Dolenjsko. 
Poleg sekretarja Jureta Perka bo
do črnomaljske komuniste v 
medobčinskem svetu ZKS zasto
pali še Janez Dragoš, Jože Hoče
var, Jože Vajs in Franc Stefanih

RESNE SKRBI

Čeprav člani metliške občin
ske konference svojemu kolegu s 
Suhorja zares niso mogli obljubi
ti finančne pomoči pri reševanju 
problemov tega kraja, pač pa le 
moralno, je predstavnik komu
nistov s Suhorja vseeno potožil: 
„Pokopališča nimamo, oziroma 
prostora na pokopališču ni več. 
Resno se bojimo, da nam kdo od 
starejših in bolnih umre, saj na 
pokopališču nimamo prostora, 
da bi ga p o k o p a li . . .  Nekje se 
bo moral najti denar za razširitev 
sedanjega ali za gradnjo novega 
pokopališča.41

Na stanovanja niso pozabili
Lani za 114 milijonov celotne realizacije v semiški »Iskri« - Nove tovarne 

v Črnomlju ■ Stanovanja mladim delavcem - Uspešen izvoz

KDAJ DVORANA

Čeprav najin pogovor ni bil 
namenjen objavi v športni rubri
ki, sva sez Milanom Predovičem 
največ pogovarjala o športu. 
Pravzaprav o tem, kaj bi bilo 
potrebno v Metliki narediti, da 
bi se športno udejstvovanje mlaj
ših bolj razmahnili.

„Samo eno igrišče imamo v 
Metliki. Tisto, na katerem igrajo 
košarkarji „Beti“ . Na njem vadi
jo tri košarkarske ekipe, zato za 
druge, ki bi si tudi želeli malo 
rekreacije, na tem igrišču kar ni 
prostora.“

-  Kaj še zavira razmah telesne 
kulture med Metličani?

„Prave telovadnice nimamo! 
Dvorana, v kateri naj bi vadili na 
orodjih, je zasedena. Kulturniki 
gostujejo v njej. Sicer pa za šport 
tudi ni najbolj primerna. Po
trebno bo razmisliti o telovadni
ci, v kateri bi lahko vadili košar
karji „KK Beti“ , telovadili šolar
ji in se ukvarjali z rekreacijo 
starejši. Zelo zelo potrebujemo 
tako telovadnico."

-  Včasih ste igrali košarko. 
Zakaj je ta šport tako hitro osvo
jil Metliko?

„Mislim, da zato, ker je to 
edini kvalitetni šport v občini. 
Naš klub ima veliko število stal
nih gledalcev, lahko trdim, d a je  
Metlika mesto košarke, mnogi 
živijo v pričakovanju tekme, to 
postaja množično razvedrilo 
občanom . Iz kvalitete pa raste 
tudi množičnost in čedalje več 
dečkov prihaja na igrišče s 
košarkarsko žogo pod pazdu
ho. . . “

-  Prodajate čevlje. Kako so 
obuti Metličani?

„Mislim, da se skrnno obuva
jo, ženske pa že upoštevajo naj- 
novejše modne dosežke čevljar
ske industrije. Pa še to bi rekel, 
da so vsi kupci, ki kupujejo čev
lje pri „Krašu“ , zelo vljudni.4*

B. P.

Največji delovni kolektiv v črnomaljski občini, semiška Jskra“, 
je lani zelo uspešno posloval. Kolektiv je dosegel za 114 milijonov 
dinaijev celotne realizacije, kar je za 14 milijonov več kot leto prej. 
Že sredi februaija letos pa bo začel poslovati še nov obrat v Črno
mlju, ki bi ga lahko imenovali kar za tovarno. V njej bodo izdelova
li poliestrske kondenzatore, v začetku pa bo tam zaposlenih 220 
delavcev.

T o v arn o  v C rh o m lju  so zgradili 
zato, da bodo zaposlenim, ki so 
doma iz mesta ali okolice, olajšali 
prihod in odhod na delo. Pa tudi 
sicer so v „Iskri44 že pred časom

BITKA ZA TRG

Tudi prevelika pridnost in s tem 
povezana velika proizvodnja je lah
ko v določenih pogojih „usodna44. V 
„Iskri44 v Semiču proizvajajo preveč, 
da bi lahko vse prodali na jugoslo 
vanskem trgu. Na tujem trgu pa vla
da huda bitka, vendar se „Iskra44 s 
svojimi kvalitetnimi izdelki kar do
bro drži v njej. Vseeno pa tovarna 
občuti vse mednarodne pretrese 
gospodarstva. In tudi letos takih 
pretresov najbrž ne bo manjkalo. 
Zato v „Iskri44 menijo, da bo letos 
težavno poslovanje, saj se je tuji in 
domači reprodukcijski material že 
podražil, napoveduje pa se njegova 
ponovna podražitev.

ZAMUDA

Čeprav so v črnomaljskem obratu 
„Beti44 upali, da bodo občinski pra
znik slavili že v novih proizvodnih 
prostorih, tega ne bodo dočakali. 
Pri gradnji se je nekaj zataknilo in 
novi proizvodni prostori bodo nare
jeni šele v prihodnjih mesecih. V 
njih bodo trije tekoči trakovi. V 
spodnjih prostorih starega poslopja 
bodo uredili skladiščne prostore, v 
zgornjih pa kuhinjo in jedilnico.

spoznali, da je treba delovna mesta 
približati delovni sili, in ne obratno, 
kot so ponekod trdili včasih. V novi 
tovarni se bodo zaposlili delavci, ki 
so se doslej vozili na delo v Semič. 
Iz nekaterih okoliških krajev Semiča 
pa so lani organizirali prevoze na de
lo in domov. Ce pa bi bila cesta 
Semič -  Crmošnjice vredna tega 
imena, bi vozili delavce tudi iz teh 
krajev.

Pa se povrnimo k številkam, ki so 
najvernejša podoba življenja tovar
ne. Letos naj bi naredili za 141 mili
jonov dinarjev, ob koncu srednjero
čnega načrta, 1976. leta, pa za 200 
milijonov. Takrat naj bi bilo name
sto sedanjih 950 zaposlenih v tovar
ni že 1.200 delavcev. Lani so izvozili 
za 1,800.000 dolarjev, letos naj bi 
na tujem trgu za svoje proizvode iz
tržili 2,400.000 dolarjev, 1976. leta 
pa naj bi bil zaslužek na tujih trži
ščih že 5.000,000 dolarjev.

Lani so vložili v gradnjo nove to 
varne v Črnomlju 4 milijone dina
rjev, za razširitev laboratorija v Se
miču bodo letos odšteli 1,900.000 
dinarejv, za opremo, ki jo bodo po 
stavili. v izpraznjene prostore, ko se 
bo del proizvodnje poliestrskih 
kondenzatorjev preselil v Črnomelj, 
pa bo kolektiv s pomočjo bančnega 
posojila odštel okrog 23 milijonov 
dinarjev.

Povprečni osebni dohodki zapo
slenih naj bi znašal letos 2,150 di
narjev. Doslej imajo v „Iskri44 6 0 
družbenih stanovanj, sedem jih 
bodo dobili v stanovanjskem bloku, 
v katerega se bodo srečni lastniki 
ključev vselili sredi letošnjega leta, 
še 20 družbenih stanovanj za mlade

Bela krajina bo dobila močnejšo električno napetost. Nov tran 
sformator, ki ga bodo vgradili v črnomaljsko transformatorsko 
postajo bo omogočil izkoriščanje višje napetosti. (Foto: B. P.)

ČRNOMALJSKI DROBIR
ZBOR KULTURNIKOV -  Na Bedijo, močnejšo, U0-KV napeto- 

pobudo občinske temeljne kulturne st*

delavce pa naj bi pričeli graditi letos 
z denarjem tovarne in občinskega 
solidarnostnega sklada. S prostovolj
nim delom ob sobotah je lani ko
lektiv zaslužil za stanovanja 650 
tisočakov. Zato bodo v „Iskri44 
razen novih stanovanj letos razdelili 
zaposlenim še milijon dinarjev sta
novanjskih posojil.

B. PODOBNIK

Zora je taka
Zora Prhne je še zelo mlada. Ka

kih 21 let bi ji človek prisodil. Sicer 
pa pustimo njena leta, saj je navseza
dnje pomembno le to, kaj dela. Mar 
ne?

„V. d. ravnateljice vzgojnovar- 
stvenega zavoda v Črnomlju sem. 
Vendar ne sedim v pisarni, pač pa

sem med otroki. Premalo nas je 
vzgojiteljic -  pravzaprav imam po
trebno šolo le jaz -  da bi lahko se
dela v kakšni pisarni.44

— Koliko malčkov prebije dopol
dneve v vašem vrtcu?

„Skupaj je 120 otrok v varstvu, 
od tega jih je še 27 čisto majhnih, 
nežnih dojenčkov, ki so v jaslih. 
Skratka, vrtec je čisto zaseden in v 
njem bo 28 mest prostih jeseni, ko 
jih bo toliko pričelo hoditi v šolo in 
ne bodo več obiskovali vrtca. Še 
največ prošenj pa so vložili starši pri 
nas za svoje dojenčke, ki bi jih radi 
k nam nosili v jasli.44

-  Med Črnomaljci je pred časom 
vladala tudi jeza zaradi visokih cen 
varstva v vrtcu. Je res?

„Nekateri so bili res jezni, ker je 
varstvo v novem vrtcu dražje, kot je 
bilo v starem. Vendar pa mislim, da 
je način plačevanja varstva pravičen, 
saj tisti starši, ki varstva ne bi zmogli 
plačevati, plačujejo manj.44

-  Je vzgojiteljic pri vas dovolj?
„Se eno bi potrebovali. Sicer pa

smo tri, dve nekdanji učiteljici in 
jaz, za dojenčke v jaslih pa skrbi 
medicinska sestra.44

— Lastnosti dobre vzgojiteljice 
so. . .?

„Prijažnost, ustrežljivost, nasme
janost, potrpežljivost, iznajdljivost 
in čut za estetiko.44

In taka je Z o ra . . . .
B. P.

SINJI VRH ČAKA

Na pobudo nekega Ljubljančana, 
ki ima na Sinjem vrhu parcelo za 
vikend, je 18 gospodarstev v kraju 
oljubilo, da bo vsako leto prispevalo 
po pet tisočakov (novih, seveda), če 
bodo v vasi gradili rezervoar in vo
dovod. Celotna investicija bi veljala 
okrog 800 tisočakov, vendar jih je 
Ljubljančan „potolažil44, češ da ima 
„zveze44 in da bo kaj primaknila re
publika. Sedij Vrhovci eakaio. kaiti 
„človek z zve/ami44 sc od lanskega 
poletja ni prikazal na sinjem 
vrhu . . .

Takole sodobno smetarsko vozilo bo odslej „požiralo** metliške 
smeti.- (Foto: B. Podobnik)

MAKS KOLEŽNIK -  
TAJNIK

Ker je postal dosedanji tajnik 
občinskega sindikalnega sveta Jože 
Mozetič pred nedavnim sekretar 
občinskega komiteja ZK, so člani 
sindikalnega plenuma na nedavni 
seji izvolili novega tajnika oziroma 
sekretarja občinskega sindikalnega 
sveta. To nalogo so zaupali M aks:- 
Koležniku, ki je bil doslej zaposlen v 
„Beti44. Na isti seji so sklenili tudi, 
da bo metliški občinski sindikalni 
svet prispeval za gradnjo spomenika 
v Trbovljah, ki bo spominjal na boj 
proti Orjuni, od katerega mineva le
tos 50 let, 1.400 dinarjev

Preskromne so socialne podpore
Lani je dobivalo v občini stalne socialne podpore 47 občanov - Oskrbni 

dnevi v domovih in zavodih vse dražji - Bodo podpore letos večje?

Ostareli kmetje, ki so ostali sami na posestvih, a jih zaradi one
moglosti ne morejo več obdelovati, so često potrebni socialne 
pomoči. Ta pa je običajno tako majhna, da samo od nje ne bi 
mogli živeti, zato se raje odrečejo pomoči, si obdržijo zemljo in jo 
namenijo tistim, ki jim pomagajo na stara leta. To pa so največkrat 
sosedje ali kalđ drugi bližnji znanci.

V metliški občini dobiva stalnp služba za podeljevanje socialnih
sicialno pomoč 47 socilanih podpi
rancev. Med njimi je največ ostarelih 
kmetov, starih več kot 65 let. Pod
pore pa so majhne, po mnenju so
cialnih delavcev premajhne: med 70 
in 200 dinarji se gibljejo. To pa je 
daleč pod povprečjem podobnih 
podpor v drugih slovenskih, pa tudi 
v sosednjih občinah. Samo en sam
cat socialni podpiranec dobiva 420 

I dinarjev, kar je polovico vsote, ki jo 
prejemajo tisti, ki so upravičeni do 

| varstvene pokojnine.
Lani je imela občinska socialna

pomoči, za plačilo oskrbe občanov, 
ki se zdravijo v raznih domovih, ter 
za plačilo zdravstvenega zavarovanja 
nekaterim socialno ogroženim, a 
nezaposlenim občanom , na voljo 
skupaj 440.000 dinarjev. Letos so 
socialni delavci pri „občinskem 
proračunu44 zaprosili za 740 tisoča
kov, vendar za zdaj še ni znano, 
koliko si bodo s proračunske mize 
lahko vzeli. Ve pa se, da bi socialna 
služba ves denar, za katerega je za
prosila, hudo potrebovala.

V metliškem Domu počitka 
prebiva 19 takih ostarelih občanov, 
katerim plačuje oskrbnino v celoti 
ali delno tudi občina oziroma njena

socialna služba. Razen tega so b)l' 
lani na stroške omenjene službe trije 
bolniki v Hrastovcu, eden pa je bil v 
zavodu za usposabljanje v Dornavi 
pri Ptuju. In ker se bo število oskr
bovancev v raznih domovih in zavo
dih letos najbrž še povečalo, stroški 
oskrbnega dne pa so se m očno po
dražili, bo morala socialna služba 
letos za oskrbe odriniti precej več 
denarja kot lani. Omenimo naj še, 
da je občinska socialna služba lani 
porabila samo za plačilo zdravstve
nih storitev tistim občanom , ki sami 
tega niso zmogli, okrog 40 tisoča
kov. Razen tega so dobili socialno 
najšibkejši občani v novembru in 
decembru leni enkratne podpore. 
Letos pa naj bi pričelo dobivati so
cialne podpore še nekaj novih social 
no ogroženih občanov, podpora pa 
naj bi se povečala: vsaj 300 dinarjev 
na mesec naj bi prinesel poštar stal
nim socialnim podpirancem.

B. PODOBNIK

Kandidati so že znani
V metliški občini so zaključili evidentiranje kan

didatov za delegate - Volilni pravilnik

Člani občinskega sindikalne
ga plenuma in občinske konfe
rence SZDL so na skupni seji 
pretekli četrtek sprejeli volilni 
pravilnik. Pooblastili pa so iz
vršne organe obeh organizacij, 
da če bo potrebno, sprejeti 
pravilnik še dopolnijo. Na seji 
so se seznanili z bodočo sestavo 
občinske skupščine in z vlogo 
posameznih zborov v njej.

Menili so, da je  bilo evidentiranje, 
s katerim so v občini zaključili ko
nec preteklega meseca, uspešno, saj 
je med evidentiranimi kandidati za 
bodoče delegate več mladih in 
žensk, kot jih je bilo na preteklih 
volitvah. Kljub temu pa so bili še 
nejevoljni nad tem, da je med evi
dentiranimi še vedno premalo mla
dih glede na to, da je v občini med 
vsemi zaposlenimi kar okrog 70 
odstotkov mladih delavcev.

Sicer pa so v občini rezultati evi

dentiranja za zbor krajevnih skupno
sti in zbor združenega dela nasled
nji:

Skupno so evidentirali 404 kandi
date za delegate omenjenih zborov. 
Med njimi jih je 109 starih do 27 let 
106 je starih do 35 let, do 45. leta 
starosti so evidentirali 131 kandida
tov za delegate, do 55. leta starosti 
so evidentirali 32 občanov, med 
evidentiranimi pa je še 26 starejših 
od 55 let. Med vsemi evidentiranimi 
je 170 žensk, kar je zelo pohvalno, 
110 kandidatov za bodoče delegate 
je članov ZKJ, 66 pa nekdanjih 
borcev.

Po novem bodo sestavljali občin
sko skupščino trije stalni zbori: 
zbor delegatov krajevnih skupnosti, 
zbor delegatov združenega dela ozi
roma iz TOZD ter družbeno
politični zbor. Občasno pa se bodo 
tem zborom priključevali še zbori 
delegatov posameznih interesnih 
skupnosti, ki bodo na sejah enako
pravni prvim trem zborom.

B. P.

SPREHOD P0 METLIKI

KOLIKO KULTURI 
IN ŠPORTU?

Za financiranje temeljne kulturne 
skupnosti in telcsnokulturne skup
nosti so izdelali sestavljalci progra
ma po dva načrta: prvi je boj) „širo
kogruden", drugi bolj skop. Seveda 
bodo tudi dejavnosti odvisne od te- 
ga, kateri program financiranja bo 
končno sprejet.

V A programu financiranja teme
ljne kulturne skupnosti je za to 
dejavnost namenjenih 993.371 di
narjev, v B programu, ki je skrom
nejši, pa 441.300 dinarjev. Za naj
nujnejše izdatke športnikov bi v 
občini letos potrebovali 440.852 
din, kolikor predvideva A program, 
drugi program financiranja tclesno- 
k-ulturne skupnosti pa namenja te
lesni kulturi 347.232 din.

LETALSKI KLUB -  Belokranj
ski fantje, člani Dolenjskega letal
skega kluba, nameravajo spomladi 
ustanoviti Belokranjski letalski klub. 
Ustanovitelji kluba, v katerem bi 
delovali ljubitelji tega lepega športa, 
upajo, da jim bodo belokranjske 
delovne organizacije, ustanove in 
družbenopolitične organizacije pri
skočile na pomoč.

ŠTUDENTJE O SOLAN JU -  
Prejšnjo soboto je pripravil belo
kranjski klub študentov pogovor s 
predstavniki družbenopolitičnih in 
delovnih organizacij. Udeležili so se 
ga tudi srednješolci, govorili pa so o 
Štipendiranju. Skoda, da se omen
jenega sestanka ni udeležil nihče iz 
tovarne.

„ZA NARODOV BLAGOR44 -  S

tem Cankarjevim delom bo Mestno 
gledališče ljubljansko jutri v Metliki 
skupaj z gledalci proslavilo slovenski 
kulturni praznik -  8. februar. To bo 
tretja predstava v letošnji gledališki 
sezoni v Metliki.

SLOVO TRAKTORJA -  Trakto
rje, ki so doslej odvažali smeti iz 
Metlike, je pred dnevi zamenjal 
sodoben avto-smetnjak, ki odslej 
„požira44 metliške smeti in odpadke. 
To je za čistočo mesta velika prido
bitev.

NABIRANJE MOCl -  Košarkarji 
„KK Beti44 bodo odšli v tem mesecu 
na sedemdnevne priprave v Karlo
vac, kjer si bodo nabirali m oči, odi
grali pa bodo tudi več tekem s 
tamkajšnjim Željezničarjem.

skupnosti se bodo jutri zbrali kul-, 
turni delavci občine in tako poča
stili slovenski kulturni praznik 8. 
februar. Kulturnike bo sprejel tudi

Krcdsednik občinske skupščine inž. 
lartin Janžekovič. To bo drugo to 

vrstno srečanje kulturnikov. Prvič 
so se zbrali na ta dan lani, odslej pa 
naj bi sc vsako leto.

MOČNEJŠA ELEKTRIKA -  
Pred dnevi je vzbudil pozornost 
Črnomaljcev ogromen, 52 ton težak 
tovor, ki so ga naloženega na pose
bni prikolici, obračali pred zgradbo 
občinske skupščine. Tovor je bil 
nov transformator, ki ga bodo vgra
dili v transformatorsko postajo. 
Imel bo moč 20 MVA, stari jih je 
jjnel le 8. Znano pa je, da bo dobila 
Bela krajina z daljnovodom, ki ga te

GOSTOVANJE -  Ljubitelji glc- 
Jaliških predstav bodo pojutrišnjem 
spet uživali: z delom Ivana Cankarja 
„Za narodov blagor44 bo od 20. uri v 
domu kulture gostoval ansambel 
Mestnega gledališča ljubljanskega.

BREZ KRUHA -  Različne tego
be pestijo prebivalce Dragatuša, med 
vsemi pa jim naj večjo jezo vzbuja 
dejstvo, da v svojem kraju ne morejo 
kupiti kruha. V Črnomelj morajo 
ponj, če si ga doma ne morejo speci. 
Pravijo, da ne bi bilo nič narobe, če 
bi lahko kruh kupovali v svoji trgo
vini z mešanim blagom. Pa tudi žeje 
si ne morejo pogasiti: včasih so bile 
v kraju tri gostilne, sedaj pa ni nobe
ne. Vendar se zaradi pomanjkanja 
gostiln „lepši44 spol prav nič ne je
z i . . . .

metliški tednik
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Evidentiranje se bliža koncu
V dveh zborih občinske skupščine 39 delegacij - Evidentiranih že več kot 

600 možnih kandidatov - Kako bomo oblikovali delegacije?

Čeprav obdobje evidentiranja možnih delegatov za delegacije v 
skupščine družbenopolitičnih skupnosti še ni zaključeno, je velik 
del nalog na tem področju v ribniški občini že opravljen. Do 25. 
januarja je bilo evidentiranih že 370 možnih kandidatov za delega
cije, naslednje dni pa se je pri volilni komisiji pri občinski konfe
renci SZDL zbralo še več popisnic evidentiranih, tako da je imela 
volilna komisija sredi prejšnjega tedna že preko 600 imen.

Občinska skupščina Ribnica bo
imela v naslednjem mandatnem ob
dobju tri zbore, in sicer: enotni zbor 
združenega dela, zbor krajevnih 
skupnosti m družbenopolitični 
zbor. Posebna korpisija volilne 
komisije je pripravila osnutek razde
lilnika delegacij in delegatskih mest 
v prvih dveh zborih, vendar predlog 
še ni dokončen.

Po tem predlogu naj bi zbor kra
jevnih skupnosti sestavljalo 14 dele

gacij, ki bi imele v skupščini 30 
mandatov oziroma glasov. Vsaka 
krajevna skupnost ima svojo delega
cijo (Dolenja vas, Namška vas, Ota- 
vice, Goriča vas, Ribnica, Bukovica, 
Jurjeviča, Breg, Sušje, Ortnek, Sle
mena, Sodražica, Gora m Loški po
tok), vendar bodo posamezne večje 
krajevne skupnosti imele po več 
mandatov v eni delegaciji (Dolenja 
vas 4, Ribnica 7, Slemena 2, Sodra
žica 5 in Loški potok 4). Dve manjši 
krajevni skupnosti -  Nemška vas in

Otavice -  bosta imeli skupen 
n. ndat, vendar vsaka svojo delegaci
jo.

Enotni zbor združenega dela bo 
imel 25 delegacij s 30 mandati. Go
spodarstvo (v katerem so vključeni 
tudi kmetje kooperanti) bo imelo
20 delegacij, prosveta m kultura 3, 
zdravstvo eno in državni organi eno. 
Svojo delegacijo ima tudi JLA.

kako  so  

EVIDENTIRALI?
Do 25. januarja je imela volilna 

komisija zbranih že 370 predlogov. 
Od tega je iz gospodarstva 115 evi
dentiranih, 12 je kmetov kooperan
tov, iz prosvete 33, iz državnih orga
nov 19 in 191 iz krajevnih skupno

sti. Tudi dosedanja struktura eviden
tiranih je ugodna. Do 27 let starih je 
evidentiranih 59, 85 do 35 let, 128 
do 45 let, 72 do 55 let in 26 nad 55. 
letom starosti. Med doslej evidenti
ranimi je 87 žensk. Z osnovnošosko 
izobrazbo je evidentiranih 20, 64 s 
srednjo, 24 z višjo in 10 z visoko 
izobrazbo, 18 je nekvalificiranih, 45 
plkvalificiranih, 175 kvalificiranih, 
14 visoko kvalificiranih delavcev. 
Med evidentiranimi je 65 članov ZK 
in 33 udeležencev NOB. Tudi struk
tura ostalih predlogov, ki so se 
zbrali po 25. januarju (vseh skupaj 
je nekaj nad 600), je ugodna in bolj 
ali manj podobna dosedanji, vendar 
komisija še ni podrobneje pregledala 
popisnic.

Krajevne skupnosti so evidentira
le že vse, razen Otavic in Brega. V 
krajevni skupnosti Dolenja vas je 
evidentiranih: v Grčaricah 13, v 
Ribnici 13, Dolenji vasi 28 in v Pri
gorici 24 možnih kandidatov, v 
Nemški vasi 13, v Goriči vasi 15, v 
Ribnici 70, v Bukovici 18, v Jurjevi
či 15, v Sušju (z Zapotokom) 29, 
Ortneku 7, Slemenih 22, v Sodražici 
(z okolico) 66, na Gori 9 in v Lo
škem potoku 50 možnih kandida
tov.

Osnovne šole so evidentirale: Rib
nica 15, Sodražica 8 in Loški potok 
10 svojih članov, državni organi 19, 
gospodarstvo pa (doslej): Inles Rib
nica 26, Sodražica 11, Loški potok
26, RIKO 15, Sukno Jurjeviča 15, 
TCP Jelka 13, Evrotrans 10. KZ 
Ribnica (s kooperanti) 21, Krim 
Sodražica 8 in BPT Loški potok 10, 
Niso še evidentirali Stangrad, Stano
vanjsko podjetje in Komunala, Do
nit, Gozdarstvo, ITPP, Žičnica in 
nekateri manjši kolektivi.

Evidentiranje vodita Sociali
stična zveza in sindikat in bosta 
morala v naslednjem obdobju 
pospešiti ta del volilnih priprav, 
da se bodo lahko čim prej pri
čela tudi kandidacijska opravi
la. Prav gotovo je bila zagoto
vljena dovolj velika mera demo
kratičnosti v času evidentiranja, 
še bolj pa bo treba paziti na to 
v naslednjem obdobju, ko bo
mo kandidirali oziroma iz evi
dentiranih oblikovali delegacije. 
Na kandidacijskih zborih delov
nih ljudi v kolektivih in v kra

jevnih skupnostih bodo delovni 
ljudje pod vodstvom sindikalnih 
organizacij in organizacij SZDL 
izmed evidentiranih možnih 
kandidatov oblikovali bodoče 
delegacije, ki bodo štele od pet 
do deset ali tudi več članov. Ta
ko oblikovani predlogi delegacij 
pa bodo nared za zadnjo fazo, 
same volitve v začetku aprila. 
Prepričani smo, da bodo na 
kandidacijskih zborih ob dovolj 
veliki udeležbi dejansko izbrani 
v možne delegacije najboljši 
občani tako v krajevni skupno
sti kot v organizaciji združenega 
dela in da bo ob aktivni udele
žbi čim večjega števila volilcev 
tudi odgovorjeno vsem tistim, 
ki morda dvomijo o demokrat
ičnosti dosedanjih postopkov, 
misleč, da se vse te priprave 
,.kuhajo" v kdo ve kakšnih „ob
činskih" ali drugih kuhinjah, 
proč od ljudi.

-vec
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Vsaka družina 
naj ima časopis

Ivan Kersnič iz Ribnice je 
med tistimi poštarji, ki so v rib
niški občini pridobili največ 
novih naročnikov na Dolenjski 
list. V sedanji akciji jih je prido
bil sedem, kar je sicer malo, za 
ribniške razmere pa kar precej.

„Če kdo nima nobenega časo
pisa, mu rečem, da to  ni prav; 
posebno še, če vem, da dela v tej 
ali oni organizaciji ali društvu," 
pravi Ivan Kersnič. „Sicer pa se 
spodobi, da ima vsaka družina 
najmanj en časopis.

Ivan Kersnič: „Vsaka druži
na naj bi imela vsaj en časo
pis." (Foto: J. Primc)

V akciji pred leti smo pridobi
li nič koliko naročnikov,“ nada
ljuje, „saj sicer ne bi dobili za 
nagrado moped. Ob četrtkih 
pridejo v Ribnico štiri bale časo
pisa, kar po pol metra visoke. 
Vendar bom kljub temu le še 
skušal na razne načine pridobiti 
nove naročnike, saj je posebno 
vabljivo, da ga novi dobivajo do 
konca marca zastonj.“

J. P.

0,54 ZA 
TELESNO KULTURO

Prispevek za financiranje dejavno
sti temeljne telesnokulturne skupno
sti Ribnica znaša 0,54 odstotka od 
bruto osebnih dohodkov. Tako je 
določeno z odlokom o začasnem 
financiranju TTKS. ki ga je sprejela 
občinska skupščina Ribnica 31. ja
nuarja.

PET LEŽIŠČ ZA BORCE

Stane Nosan, predsednik Občin
ske organizacije ZZB NOV Ribnica 
je bil izvoljen za novega člana skup
ščine Počitniške skupnosti ZZB 
NOV Ljubljana-Banjole. Občina 
Ribnica je namreč članica te sku- 
posti in ima v njenem vodstvu svoje
ga predstavnika. V Banjolah imamo 
letoviško hišico s tremi posteljami; 
zdaj pa sodelujemo pri gradnji novih 
počitniških zmogljivosti, kjer bomo 
imeli dve ležišči.

Dogovor o načrtih KS
Delegaciji krajevnih skupnosti Sodražice in Do

lenje vasi obiskali občinsko skupščino

Gradnja telovadnice oziroma družbenega centra v Dolenji vasi na veliko veselje domačinov lepo 
napreduje. Ogrodje že stoji. Lepo vreme omogoča, da dela kljub koledarski zimi nemoteno potekajo. 
(Foto: J. Primc)

Pred kratkim sta obiskali 
predsedstvo občinske skupščine 
Ribnica izvoljeni delegaciji 
krajevnih skupnosti Sodražica 
in Dolenja vas. Na njem so se 
načelno sporazumeli o gradnji 
stanovanjsko-pslovne stavbe v 
Sodražici, o pripravah za grad
njo kanalizacije v Sodražici in 
za gradnjo vodovoda od Pod-

KROŽKI DELAJO

Na osnovni šoli v Loškem potoku 
dobro delajo športni, dramski kro
žek in krožek OZN. Športnega vodi 
Tatjana Samsa; obiskujeta ga po dve 
skupini košarkarjev in rokometašev. 
Krožek OZN vodi Anton Arko, na 
njem pa prav zdaj študirajo vse o Le
ninu in o neuvrščenosti. Dramski 
krožek, ki ga vodi Jelena Oblak, pri
pravlja točke  za razne proslave. De
lo pionirske in mladinske organiza
cije trenutno počiva, ker manjka 
učiteljev, ki b i ju  vodili.

Občani zahtevajo: preprečite poplave
Strokovnjaki odgovarjajo, da bi nevarnost pred poplavami zmanjšal ali opravil zadrževalnik v Pri
gorici - Sto različnih mnenj o tem zadrževalniku - Kaj je Vodna skupnost Ljubljanica Sava delala lani

in kaj bo letos?

Lani je Vodna skupnost Ljubljanica-Sava opravila za območje 
občine Ribnice del v skupni vrednosti okoli 200.000 din. Tako so 
ugotovili na občnem zboru članov Vodne skupnosti, ki je bil 28. 
januarja v Ribnici.

Večina tega denatja je bila porabljena za gradbena dela pri regu
laciji Bistrice v Ribnici, ostalo pa za nadaljnjo izdelavo študije o 
gradnji vodnega zadrževalnika pri Prigorici (50.000 din) in za uredi
tev zidov in mrež na požiralnikih na območju krajevne skupnosti 
Sodražica (6.000 din).

Udeleženci zbora so predla
gali, da bi letos Vodna skupnost 
Ljubljanica-Sava očistila strugo 
Bistrice od Podsten do Brega in 
od Gaberja v Prigorici do mo
stu, pripravila načrt za ureditev 
jezu v Dolenji vasi, izdelala na
črt za mehanizirano vodno za
pornico pri cerkvi v Ribnici in 
dokončala idejni načrt za vodni

NIČ VEČ V SMRADU

Pred kratkim so bila dana zagoto
vila, da bo v Ribnici zgrajena kanali
zacija iz vojašnic z ustreznimi drugi
mi napravami. Tako ne bo več smra
du iz zbiralnika v Mali Hrovači, ki je 
bil posebno hud poleti in zaradi ka
terega so občani upravičeno nego
dovali.

zadrževalnik v Prigorici. Za vsa 
ta dela je letos na razpolago 
200.000 din, kar je precej več, 
kot se steče denaija v vodni

sklad z območja občine Ribni
ca.

Predstavniki krajevnih skup
nosti, ki so se tudi udeležili 
zbora, so bili opozorjeni, da jim 
lahko pri načrtovanju zaščite 
voda pomaga Center za zaščito 
voda pri Vodni skupnosti. Do
slej se storitev tega centra z 
območja ribniške občine še ni
so posluževali. Predvsem bi ta 
center lahko pomagal pri načr
tovanju kanalizacije za odpadne

Predlog: vsako leto turnir

Danes, ko 9e vsak dan kaj podraži, se ljudje posebno razvesele razpro
daj in pocenitev pa čeprav jim zmanjkuje denaija. (Foto: Primc)

Poročali smo že o mojstr
skem šahovskem tumiiju v Rib
nici, na katerem je Ribnica do
bila prvega mojstrskega kandi
data. Šahovski delavci in šahisti 
iz obeh občin so med turnirjem 
v Ribnici izoblikovali predlog, 
naj bi bil podoben tumir vsako 
leto. Njegova značilnost naj bi 
bila, da bi ga bilo polovico v 
Ribnici, polovico pa v Kočevju. 
Tako bi si tudi vse stroške tur- 
niija oba šahovska kluba delila.

Močnejši šahovski turnirji so za 
to območje pomembni zaradi potr
jevanja šahovskih kategorij oziroma 
naslovov in za propagando šaha med 
mladino. Hkrati pa bi pripomogli, 
da bi šahovska kluba, ki že zdaj lepo 
sodelujeta, v bodoče še tesneje sode
lovala.

Lanski ribniški turnir je veljal 
okoli 8.000 din, od tega je šlo za 
nagrade dvanajstim tekmovalcem 
okoli 3.000 din. Za delitev prvega 
do četrtega mesta je znašala nagrada 
za vsakega po 525 din, za peto 
mesto 200 din, ostali tekmovalci pa 
so dobili po 20 din za osvojeno 
točko.

Turnir so z denarnimi prispevki 
omogočili: Občinska zveza za te
lesno kulturo, INLES, RIKO, ITPP, 
občinska skupščina, krajevna skup
nost, JELKA, AMD, KZ, predstavni
štvo zavarovalnice SAVA, občinski

sindikalni svet, občinska konferenca 
SZDL, občinski komite ZMS, te
meljna kulturna skupnost, „Spomin- 
karstvo" turističnega društva, stano
vanjsko podjetje in obrat podjetja 
DONIT. Razen tega sta vodstvo rib
niške vojaške enote in uprava doma 
JLA dala prostore za turnir brez
plačno.

vode in čistilnih naprav. Ribni
ca bo dobila kanalizacijo pred
vidoma leta 1975.

Predstavniki KS pa so ponov
no opozarjali na naraščajočo 
nevarnost poplav in so iskali 
najrazličnejše vzroke zanje. Kot 
odgovor na te pripombe so 
predstavniki Vodne skupnosti 
poudarjali, da lahko zmanjša ali 
odpravi nevarnost pred visokimi 
vodami le gradnja predvidenega 
zadrževalnika v Prigorici. Goto
vo pa bo o dobrih in slabih stra
neh tega zadrževalnika še tekla 
javna razprava. V javnosti so na
mreč o njem povsem nasprotna 
mnenja: strokovnjaki za vodno 
gospodarstvo in še nekateri 
zagovarjajo njegovo gradnjo, 
prebivalci pa opozarjajo tudi na 
morebitne posledice spremi
njanja narave.

J. PRIMC

sten v Podklancu do Sodražice.
Doseženo je bilo tudi okvir

no soglasje, da bo komunalno 
podjetje HYDROVOD Kočevje 
-Ribnica gradilo vodovod od 
izvira Izber do Griča na Bregu. 
Na Griču je namreč predvidena 
gradnja 80 družinskih stano
vanjskih hiš. Prav zato je treba z 
gradnjo vodovoda pohiteti, da 
bodo že letos dobili graditelji 
vodo.

O načrtih in prizadevanjih 
Dolenje vasi smo bralce pred 
kratkim že seznanili.

Rekli so:
Na zadnji seji občinske skup

ščine Ribnica so o zadevi STAN- 
GRADA rekli:

NACE JEREB, odbornik: 
„Prisilna poravnava je uspela. 
Vendar me je zadeva potrla. 
Preveč mimo gledamo na take 
zadeve, češ: Zdaj je  vse poravna
no in spet lahko goljufamo. 
Morali bi poprijeti vsi, od navad
nega državljana do najvišjih, da 
bi bili odgovorni kaznovani.“

IVAN LAVRIČ, predsednik 
zbora: „Vodilni uslužbenci
STANGRADA so bili včasih 
vodilni uslužbenci občinske 
skupščine in niso seznanjali 
skupščine, kaj se tam dogaja. 
Kakšne ukrepe naj bi proti njim 
storili? Direktor Stane Goršič, 
ki je še vedno naš odbornik, nas 
je zavajal in govoril posameznim 
odbornikom o tožbi, če smo 
skušali reči kaj o STANGRADU, 
kar mu ni bilo prav. Po moje bi 
kdo zaslužil tudi smrtno kazen, 
saj je vsaka druga premila.14

MILENA BOROVAC, predse
dnica zbora: „Mi smo se morali 
boriti celo z delavci STANGRA
DA, ki so govorili sebi v slabo, 
ker jih je nekdo izmed vodilnih 
drugače prepričal. Do takih stva
ri lahko pride, če imamo prema
lo razgledane proizvajalce."

VINKO ŠPAROVEC, odbor
nik: „Zavajanj je bilo precej. 
Tudi v časopisu je leta 1972 pi
salo „INLES v težavah, STAN
GRAD se bo reši l . . Če kdo 
zasluži pri reševanju te zadeve 
priznanje, ga predsednik Bogo 
Abrahamsberg.“

V Ribnici že potekajo pripravljalna dela za gradnjo novega stanovanjskega bloka, ki bo stal za
gozdarskim domom. Domačini si že zdaj ogledujejo gradbišče, predvsem tisti, ki računajo, da bodo v 
bloku stanovanli. (Foto: J. Primc)



PROSTA DELOVNA MESTA!
„DANA", tovarna rastlinskih specialitet in destilacija, 
MIRNA

objavlja
več prostih delovnih mest, in sicer:

1.VODNJO GRADBENE SKUPINE
2.VODIJ ODDELKOV
3. ŠOFERJEV
4. OBRATNE ELEKTRIČARJE 
5 .STROJNE KLJUČAVNIČARJE 
6. N KV DELAVCE
Pogoji za zasedbo delovnih mest:
1. gradbeni tehnik s pooblastilom
2. srednješolska izobrazba kemijske ali kmetijske smeri
3. poklicni šofer kategorije C in E
4. KV elektromehanik ali KV električar
5. VKV strojni ključavničar ali ključavničar
6. moški delavci z odsluženim vojaškim rokom

Za vsa delovna mesta se zahteva poskusna delovna doba do 3 
mesecev.

Prijave sprejema splošni sektor podjetja do zasedbe delovnih 
mest.

SLOVENIJA AVTO 
TOZD SERVIS KRŠKO

obvešča lastnike motornih vozil, da zopet redno izvršuje

TEHNIČNE PREGLEDE

osebnih avtomobilov in motornih koles vsak dan od 7. do 
19. ure, ob sobotah pa od 7. do 13. ure.

/Q  ljubljanska banka

KADROVSKA KOMISIJA 
LJUBLJANSKE BANKE 
TOZD PODRUŽNICE KOČEVJE

razpisuje 
prosta delovna mesta:

1. SAMOSTOJNI REFERENT — šef oddelka za kreditiranje
2. VIŠJI REFERENT za odsek sredstev kred. bilance in ana

liz
3. dva VIŠJA BLAGAJNIKA za delo v turnusih
4. PRIPRAVNIKA

Pogoji:
pod 1.: — visoka izobrazba — dipl. ekonomist, tri leta delov
nih izkušenj ter pasivno znanje enega tujega jezika 
ali višja izobrazba, 16 let delovnih izkušenj, od tega 10 let v 
finančni stroki, ter pasivno znanje enega tujega jezika; 
pod 2.: — višja izobrazba ekonomske smeri, dve leti delovnih 
izkušenj ter pasivno znanje enega tujega jezika ali srednja 
izobrazba, 16 let delovne dober od tega 10 let na podobnem 
delovnem mestu;
pod 3.: — srednja izobrazba, eno leto delovnih izkušenj v 
blagajniškem poslovanju ter pasivno znanje enega tujega jezi
ka;
pod 4.: — srednja izobrazba, po možnosti ekonomska; v po
štev pridejo začetniki.

Osebni dohodki za navedena delovna mesta se določijo po 
pravilniku o razdeljevanju sredstev za osebne dohodke Ljub
ljanske banke.
Stanovanj ni na razpolago.
Interesenti naj vložijo prijave z dokazili o strokovnosti do 
15. II. 1974 na naslov: Ljubljanska banka, podružnica Koče
vje, komisija za kadrovske zadeve, Kočevje, Ljubljanska c. 9.

Trgovsko podjetje DOLENJKA, Novo mesto 
TOZD DETAJL

razglaša
javno licitacijo za prodajo naslednjih osnovnih sredstev:

1. TOVORNI AVTO TAM 5000 -  izklicna cena 25.000 din
2. TOVORNI AVTO TAM 2000 -  izklicna cena 20.000 din 
Vozili sta v voznem stanju. Licitacija bo v soboto, 16. II. 
1974, ob 10. uri na dvorišču skladišča v Bučni vasi. 
Interesenti morajo pred začetkom licitacije položiti 10 odst. 
od izklicne cene.
Ogled vozil je možen vsak dan od 7. do 14. ure na kraju 
licitacije.

Na podlagi sklepa delavskega sveta TOZD gostinstva v se 
stavu trgovsko-gostinskega podjetja na veliko in malo „Posa
vje" Brežice,

OBJAVLJAMO 
prosto delovno mesto

KV NATAKARJA V HOTELU „TURIST", BREŽICE.

Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: — KV gostin
ski delavec-natakar in 3 leta delovnih izkušenj v strežbi, na 
samostojnih delovnih mestih.

Kandidati naj vloge z dokazili, da izpolnjujejo pogoje, do
stavijo v 15 dneh po dnevu objave v splošni sektor podjetja. 
Osebni dohodek se obračuna po pravilniku. Stanovanjsko 
vprašanje se bo reševalo po dogovoru. Nastop službe po do
govoru.

Komisija za delovna razmerja 
Transportno-gradbenega podjetja „TGP", Metlika,

razpisuje prosta delovna mesta:

1. VODJE SE ZA STANOVANJSKO IN KOMUNALNO 
GOSPODARSTVO

2. VODJE SE GRADBENIŠTVO
3. VODJE SE TRANSPORT
4. ADMINISTRATORJA ZA SPLOŠNI SEKTOR

Pogoji:
Pod št. 1.
— ekonomski ali gradbeni tehnik s 3-letno prakso 
Pod št. 2.
— gradbeni inženir s strokovnim izpitom
— gradbeni tehnik s strokovnim izpitom in 3-letno prakso 
Pod št. 3.
— strojni inženir s 3-letno prakso
— srednja tehnična prometna šola ali druga ustrezna srednja 
šola in 5 let prakse
Pod št. 4.
— srednja administrativna šola z znanjem strojepisja.
Rok prijave je do 15. 2.1974.

kandila
Novo mesto, Zagrebška 2, tel. 22-410

razpisuje po sklepu upravnega odbora 
delovno mesto 

ŠEFA RAČUNOVODSTVA

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:
Višja izobrazba ekonomske smeri in 10 let delovne prakse v 
računovodstvu ali srednja ekonomska šola in 15 let delovnih 
iskušenj.
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta; in 

objavlja
prosti delovni mesti:

BLAGAJNI KNJIHOVODJA 
BLAGAJNIK ALI ADMINISTRATOR

Na ti delovni mesti bodo sprejeti kadidati, ki imajo srednje
šolsko izobrazbo in dve leti delovnih iskušenj ali kandidati z 
nižjo šolo in več leti delovnih iskušenj na enakih ali podobnih 
delovnih mestih.
Kandidate vabimo, naj pošljejo vloge in se osebno oglasijo na 
upravi podjetja.

DINOS

podjetje za promet z industrijskimi surovinami ter reproduk
cijskim in odpadnim blagom s sedežem v Ljubljani, Parmova 
33,

RAZPISUJE LICITACIJO

za rušenje opuščenega skladiščnega objekta in izravnavo 
zemljišča v Novem mestu, Cesta herojev (nasproti pokopali
šča).
Cenjene ponudbe z navedbo pričetka del ter s prevzemom ali 
brez prevzema gradbenega materiala iz porušenega objekta 
naj pošljejo interesenti do 15. februarja 1974 poslovalnici 
„Dinos" v Novem mestu, Bučna vas, kjer lahko prejmejo še 
podrobnejše informacije.

Gradbeno podjetje NOVOGRAD,
Novo mesto,

razglaša 
prosto delovno mesto

VODJE SKLADIŠČA GRADBENEGA MATERIALA

Za to delovno mesto se zahteva:
a) srednja ekonomska šola in dve leti delovnih izkušenj v 

gradbeništvu ali
b) kvalificiran trgovski pomočnik in dve leti delovnih izku

šenj pri prodaji gradbenega materiala ali
c) nižja šolska izobrazba in tri leta delovnih izkušenj pri vo

denju skladišča gradbenega materiala.
Nastop delje možen takoj ali po dogovoru. Prijave sprejema
uprava podjetja.

PROSTO DELOVNO MESTO!

GIP GRADIS
TOZD LJUBLJANA -  OKOLICA 
Kvedrova 30 Ljubljana

IŠČEMO

NEKVALIFICIRANO ALI POLKVALIFICIRANO 
ŽENSKO

ZA DELO SERVIRKE NA GRADBIŠČU NOVO MESTO 
(poleg IMV)..

Povprečni mesečni osebni dohodek cca 1800,00 din. Česte 
zainteresirani za delo, se oglasite na zgoraj navedeni naslov. 
Zaposlitev možna takoj.

PROSTA DELOVNA MESTA!

Komisija za medsebojna razmerja 
uprave občinske skupščine Novo mesto

razpisuje

prosta delavna mesta: '
1. REFERENTA ZA UPRAVNOPRAVNE ZADEVE V 

ODDELKU ZA NARODNO OBRAMBO
2. REFERENTA IN SVETOVALCA ZA SPLOŠNE AKTE 

DELOVNIH ORGANIZACIJ.
Za razpisani prosti delovni mesti se zahteva: 

pod 1.
pravna fakulteta, ustrezna vojaška izobrazba in 2 leti delov
nih izkušenj ali višja upravna ali pravna šola, 4 leta delovnih 
izkušenj in ustrezna vojaška izobrazba, ter moralnopolitične 
in osebne lastnosti za opravljanje dela na tem področju, 
pod 2.
pravna fakulteta ali fakulteta za politične vede, novinarstvo 
in sociologijo in 5 let delovnih izkušenj na podobnih delov
nih mestih ali višja pravna ali upravna šola in 7 let delovnih 
izkušenj na podobnih delovnih mestih.
Za obe razpisani delovni mesti je predpisano 3-mesečno po
skusno delo in strokovni izpit.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in s kratkim življe
njepisom sprejema komisija za meddsebojna razmerja uprave 
občinske skupščine Novo mesto 15 dni po dnevu objave.

Komisija za medsebojna razmerja

Pivovarna, Union, Ljubljana,
TOZD HMELJNI K, NOVO MESTO,

objavlja
naslednje prosto delovno mesto

1. VODJA NABAVNO-PRODAJNEGA ODDELKA

Za zasedbo delovnega mesta so potrebni naslednji pogoji:
— višja strokovna izobrazba s 3 leti prakse v komercialni 

stroki,
— srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri s 5 let prak

se v komerc. stroki,
— nižja izobrazba trgovske smeri z 8 leti prakse v trgovini. 
Rok priglasitve je 15 dni. Prijave sprejema TOZD Hmeljnik, 
komisija za medsebojna delovna razmerja.

Interesenti morajo pred začetkom licitacije položiti 10 odst. 
od izklicne cene.

Komisija za medsebojna razmerja delavcev v združenem 
delu pri ŽTP—Sekcija za vzdrževanje SV in TK naprav 
Ljubljana, Trg OF 7 /I I

RAZGLAŠA 
naslednja prosta delovna mesta:

1. 2 TELEFONISTA
2. 2 ČISTILKI

Kandidati za zasedbo delovnih mest morajo izpolnjevati 
naslednje pogoje:
pod 1. končana osnovna šola in starost nad 18 let 
pod 2. smisel za red in čistočo
Osebni dohodki po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov. 
Nastop dela je možen po dogovoru.

Pismene ponudbe vložite osebno v tajništvu ŽTP—Sekcija za 
vzdrževanje VS in TK naprav Ljubljana, Trg OF 7 /I I .

„TRANSPORT" KRŠKO '
objavlja prosta delovna mesta:

1. KV MEHANIK ZA VZDRŽEVALNA DELA 

TOVORNIH VOZIL,

2. NK DELAVEC ZA PRANJE IN MAZANJE 
TOVORNIH VOZIL.

Pogoji:
pod 1 — lahko začetnik s končano poklicno šolo 
avtomehanske stroke in z veseljem za nadaljnje 
izpopolnjevanje
Pod 2 — da ima veselje do tega delovnega mesta in urejeno vo
jaško obveznost.
Če izpolnjujete pogoje, pošljite prijavo do 22. t. m. na naš na
slov.



M M N N M

Četrtek, 7. februarja -  Rihard 
Petek, 8. februarja -  Janez 
Sobota, 9. februarja -  Polona 
Nedelja, 10. februarja -  Silvan 
Ponedeljek, 11. februarja -  Zvezdana 
Torek, 12. februarja -  Damijan 
Sreda, 13. februarja -  Katarina 
Četrtek, 14. februarja -  Valentin

■=K[S[*
BREŽICE: 8. in 9. 2. angleški 

barvni film „Ernzy“ . 10. in 11. 2. 
ameriški barvni film „Legenda o 
Črnem Charlieju“ . 12. in 13. 2. 
ameriško-sovjetski barvni film „Os
voboditev Evrope*4.

ČRNOMELJ: 8. 2. jugoslovanski 
barvni film „Sutjeska". 10. 2. angle
ški barvni film „Eskadrila sm rti“ . 
13. 2. francoski barvni film

M l
SLUŽBO DOBI

FRIZERSKO VAJENKO sprejmem. 
Hrana in stanovanje lahko v hiši. 
Davorin Novak, brivec-frizer, 
Trebnje.

POŠTENO DEKLE, ki ima veselje 
do kuhanja, sprejmem r službo 
kot gospodinjsko pomočnico. 
Plača dobra, stanovanje v hiši. 
Naslov v upravi lista (257 /74 )

MLAJŠO UPOKOJENKO, čisto in 
pošteno, vzamem za popoldansko 
in večerno varstvo 8-letne 
punčke. Za plačilo dam lepo 
sobo m hrano. Naslov v upravi 
lista ali pod šifro „BLED“ 
(271/74).

TAKOJ ZAPOSLIM zidarja ali fanta 
za priučitev. Dam stanovanje. 
Darko Kokalj, Lesce pri Bledu.

TAKOJ ZAPOSLIM fanta za 
priučitev kleparsko-stavbne 
stroke. Janez Bohinc, Radovljica. 
Dam tudi stanovanje.

TAKOJ SPREJMEM vajenko > za 
priučitev v keramični stroki. Dam 
hrano in stanovanje. Drugo po 
dogovoru. Jadranka Konjedič, 
Delavska cesta 39 a, Kranj.

IŠČEM VARSTVO za 5-mesečnega 
o troka od 6. do 12. ure v začetku 
meseca marca. Zaželeno je v bližini 
ulice Majde Sile -  Ragovska. 
Ponudbe na telefon 21-390 od 7. 
do 13. ure ali naslov v upravi lista

(258/74).
SPREJMEM pridno in pošteno, lah

ko priučeno natakarico. Plača 
dobra, delo izmenično. Hrana in 
stanovanje preskrbljeno. Gostilna 
„Demšar11, Ljubljana-Polje, Za- 
dobrovška 9.

FANTA za priučitev pekovske stroke 
sprejmem takoj. Vsa oskrba v 
hiši, plača po dogovoru. Pekarna 
Omerzel, Krško.

FRIZERSKO vajenko sprejmem. 
Frizer Papac Ivanka, Brežice.

IŠČEMO DEKLE ali starejšo gospo 
za pom oč v gospodinjstvu. Hrana 
in stanovanje v hiši. Plača dobra. 
Marija Černe, Zakot 35, Brežice.

ŠIVILJSKO vajenko sprejmem ta
koj. Hrana in stanovanje preskr
bljeno. Ponudbe pod „LJUBLJA- 
N A -C EN TE R “ .

ZAPOSLIM dve nekvalificirani de
kleti kot natakarici v gostilni. Sta
novanje in hrana zagotovljena. 
Osebni dohodki po dogovoru. 
Franc Mlakar, Lož 52, Stari trg 
pri Ložu, telefon (061) 797-076.

STANOVANJA

ODDAM sobo dekletu, ki bi vsak 
drugi teden pazila 2 leti starega 
otroka. Informacije vsak dan od 
15. ure dalje: Gašperšič Vrhov- 
čeva 2.

DVOSOBNO kom fortno stanovanje 
(64 kvad. metrov) v Ljubljani ob 
Tržaški cesti prodam. Ponudbe 
pod „26 M“ .

IŠČEM sobo in kuhinjo v Mačkovcu 
ali Ločni. Naslov v upravi lista 
(294 /74).

MLAD ZAKONSKI par brez otrok 
išče večjo sobo ali manjšo sobo s 
kuhinjo v Novem mestu. Ponudbe 
pod šifro „NUJNO".

SOBO v Novem mestu ali bližnji 
okolici nujno potrebujem za šest 
mesecev. Naslov v upravi lista.

Motorna vozila

FIAT 830 SPECIAL, letnik 1971, 
ugodno prodam. Vprašajte popol
dne po telefonu 22-288.

POCENI PRODAM ŠKODO S 100 s 
karam bo lira mm blatnikom. Dani
jel Badovinac, Šmihel 48, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM FIAT 750 let
nik 1969. Zvone Miklič, Žabja 
vas 7. Novo mesto.

„Ljubezen v troje“ .
KOSTANJEVICA: 10. 2.

ameriški barvni film „Crna
v n

KRŠKO: 9. in 10. 2 ameriški 
barvni film „Mrtvega prosi, živega 
ubij“ . 13. 2. ameriški barvni film 
„Avtostoparka“ .

METLIKA: Od 8. do 10. 2. 
ameriški barvni film „Rdeči gusar44. 
Od 8. do 10. 2. ameriški film 
„Dama s kamelijami4*. 13. in 14. 2. 
italijanski barvni film „Perverzna 
zgodba44.

MIRNA: 9. in 10. .2 .  „Dr. 
Zivago44

NOVO MESTO: Od 5. do 7. 2. 
italijanski barvni film „Primer 
Matei44. Od 8. do 11. 2. angleški 
barvni film „Holandska zveza44. Od 
12. do 14. 2. ameriški barvni film 
„Kavboj brez m iru44.

SEVNICA: 9. in 10. 2. francoski 
film „Varuj se prijateljev44.

TREBNJE: 9. in 10. 2. ameriški 
barvni kriminalni film „Obramba 
obtožuje44.

OSEBNI AVTO AMI 8 break ugod
no prodam. Informaci:e na tele
fon 2 2 -2 0 0 .

PRODAM ZASTAVO 750 luxe, 
december 1971. Černe, Nad mlini 
18, Novo mesto, telefon 2 2 -0 0 8 .

P R O D A M

PRODAM kravo s teletom. Franc 
Arko, Stična 54, Ivančna Gorica.

PRODAM 500 litrov cvička po 
10,00 din. Zajamčena pristnost. 
Naslov v upravi lista (250/74).

ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK (4 plo
šče, pečica), skoraj nov, prodam 
za polovično ceno. Vprašati na 
telefon 2 1 -3 9 8  ali Stokanovič,
fprphnv!)

PO UGODNI CENI prodam kavč, 
hladilnik in kuhinjsko pohištvo. 
Ogled možen vsak dan od 14. ure 
dalje. Peter Džolović, Jerebova 
ulica 16/ a , Novo mesto.

PRODAM kozolec na štiri okna. 
Može Martin, Jurna vas 2, Stopi
če.

PRODAM nov gumi voz (13, 14 in 
15-colski). Tomc, Lavrica 14, 
Škofljica.

PRODAM dve ovčki, stari eno leto. 
Cena 1.200 din. Naslov v upravi 
lista (274/74).

UGODNO PRODAM dobro ohranje
no kombinirano omaro, vitrino, 
otroško posteljico z vložkom in 
dve volneni vzmetnici. Ogled v 
popoldanskem času. Plaper, Me
stne njive 12 /14 , Novo mesto.

UGODNO prodam trifazni hidrofor. 
Naslov v upravi lista (276 /74).

PRODAM mlatilnice trosilke, mo
torne slamoreznico, ročne slamo
reznice in slamoreznice s puhalni- 
kom. Anton Hočevar, Cužnja vas 
38, Mokronog.

POCENI PRODAM 30-gram ski 
stroj za brizganje plastičnih mas. 
Peter Bobnar, Godešič 88, Škofja 
Loka.

UGODNO PRODAM skoraj novo 
spalnico. Naslov v upravi lista 
(288/74).

PRODAM kravo s teletom, staro 
štiri leta. Viktor Huč, Stari trg 
29, Trebnje.

PRODAM dobro ohranjen televizor 
Ambasador super. Naslov v upravi 
lista (289 /74).

PRODAM televizor in več elektro- 
akustičnih aparatov. Mestne njive 
2 /1 ,  telefon 2 2 -1 8 3 ,  v popol
danskih urah.

PRODAM motor za opel rekord po 
delih. Anton Žitnik, Vinji vrh 47, 
Šmarješke Toplice.

PRODAM italijansko plinsko peč z 
polno jeklenko in električni šte
dilnik. Cesta komandanta Staneta 
12, Novo mesto.

UGODNO PRODAM večjo količino 
sena. Naslov v upravi lista.

PRODAM malo rabljeno trajno žare
čo peč Kreka Weso zaradi selitve. 
Naslov v upravi lista (311/74). 
Ogled vsak dan popoldne.

K U P I M

KUPIM plug za osipavanje krompir
ja. Zan Simonič, Podreber 2, 
Semič.

KUPIM kosilnico BCS v uporabnem 
stanju. Anton Vlašič, Dolenci 10, 
Adicšiči.

KUPIM rabljen pisalni stroj. Naslov 
v upravi lista (286 /74).

KUPIM starejšo zidano hišo z vrtom 
v okolici Novega mesta. Gotovina 
10 milijonov, ostalo po dogovoru. 
Naslov v upravi lista (291 /74).

DOBRO ohranjene grablje „Sonce 
4 44 kupim. Naslov v upravi lista 
(287 /74).

P O S E S T

PRODAM HIŠO z majhnim poses
tvom ali brez posestva v okolici

Novega mesta. Naslov v upravi 
lista (262/74).

PRODAM hišo z nekaj zemlje in 
gospodarsko poslopje na lepem 
kraju. Ogled vsako nedeljo. Na
slov v upravi lista (272/74).

PRODAM vinograd in zidanico (26 
arov) v Mevcih nad Šmarjeto. 
Jože Obštetar, Martinja vas 32, 
Mokronog.

NAJBOLJŠEMU ponudniku pro
dam gradbeno parcelo z izkopom 
in peskom ter mešalec. Cena 
30.000,00 din. Pavlič, Tugome- 
rjeva 6, Ljubljana.

PRODAM sodobno obnovljen 7 let 
star vjnograd na Sremiču pri 
Krškem (0,25 ha). Vprašajte pri 
Francu Planincu, Sremič (pri sv. 
Mohorju), Krško.

PRODAVA domačijo (hiša, gospo
darsko poslopje, njive, travnik, 
sadovnjak in gozd) blizu Dobove. 
Lahko samo hišo z gospodarskim 
poslopjem. Stanko Jurkas, Veliki 
Obrež 35, in Feliks Katič, Loče, 
Dobova.

PRODAM starejšo hišo z vrtom. 
Ponudbe pod „NA KRŠKEM 
POLJU44.

R A Z N O

KMEČKI FANT, 28 let, z obrtjo, 
želi spoznati km ečko dekle, staro 
do 25 let. Ponudbe pod „K MENI 
DOMOV44 

POROČNI PRSTANI! -  Ce želite 
osrečiti in razveseliti svoje dekle, 
ženo ali nevesto, ji kupite lep 
prstan! Dobite ga pri Otmarju 
Zidariču, zlatarju v Ljubljani, 
Gosposka 5 (poleg univerze). — Z 
izrezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

sannm ni
Ob boleči izgubi našega dragega 

očeta

JOŽETA PAVŠLJA
iz Družinske vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sose
dom, prijateljem, sorodnikom in 
znancem, ki so nam pomagali, nam 
izrazili sožalje, darovali vence in ga 
spremili na njegovi zadnji poti. Pose
bna zahvala tudi podjetjem Merca- 
tor-Novo mesto, Zdravilišču Šmarje
ške Toplice, hotelu Grad Otočec in 
hotelu Bellevue v Ljubljani za po
darjene vence.

Žalujoča žena in otroci z 
družinami

Ob boleči izgubi drage mame in 
stare mame

NEŽE KROMAR
roj. Martinčič

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, dobrim sosedom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki so z nami 
sočustvovali in nam pomagali v teh 
težkih trenutkih, darovali cvetje in 
spremili pokojnico na njeni zadnji 
poti. Zahvala Sentjernejskemu okte 
tu in KO ZB Šentjernej za poslovil
ne besede in častno spremstvo, zdra
vniku iz Šentjerneja dr. Baburiču ter 
kolektivu Unije iz Ljubljane.

Žalujoči: sinova Ivan in Jože 
z družino, hčerki Karlina in 
Albina z družino ter drugo so
rodstvo

Cadraže, Ljubljana, 

28.januaija 1974

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

VIKTORJA NOVAKA
iz Soteske

se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem, sosedom in znancem, ki so 
sočustvovali z nami, nam izrazili 
sožalje, darovali pokojniku vence in 
cvetje in ga spremili na njegovi zad
nji poti. Posebno se zahvaljujemo 
obratu Novoles iz Straže, kakor tudi 
častiti duhovščini za spremstvo in 
opravljeni obred.

Žalujoči: žena, hčerke z dru
žinami, sin Viktor z ženo ter 
drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše mame, sta
re mame in prababice

KAROLINE JAZBEC 
roj. POŽUN

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom m znancem za sočustvovanje 
in darovane vence, govornikom za 
poslovilne besede, godbi tovarne 
Djuro Salaj iz Krškega, pevcem iz 
Zabukovja in gospodu župniku za 
obred in govor. Vsem še enkrat naj
lepša hvala!

Žalujoči: otroci Ivek, Gaš
per, Karolina in Štefka z druži
nami 
per,

Po dolgi bolezni nas je zapustila 
naša draga mama

JOŽEFA ZUPANČIČ
Sladek ova

Zahvaljujemo se osebju interne kli
nike, dr. Vodniku, Mariji Erlahovi in 
vsem, ki so jo spremili na zadnji poti 
in ji darovali vence.

Žalujoči: mož Franc, sinovi 
Ludvik, Ivan, France, Jože, 
hčerka Pepca z družinami, brat 
in sestre.

Ob boleči izgubi našega dragega 
očeta, brata in deda

FRANCA GORŠETA 
s Podturna, Dol. Toplice

se iskreno zahvaljujemo vsem prija
teljem, sosedom in znancem, ki so 
sočustvovali z nami, nam izrazili 
sožalje, darovali pokojniku vence in 
svet je ter ga spremili na njegovi 
zadnji poti. Posebno se zahvalju
jemo ZB Dol. Toplice, gasilskemu 
društvu Podturn, gozdnemu obratu 
Podturn, obratu TSP Novoles-Stra- 
ža, podjetju Labod-Novo mesto in 
župniku za opravljeni obred. Poseb
na zahvala Novinovim, Avguštino
vim in Tisovčevim.

Žalujoči: sinova Franc in 
Tone z družino, hčerke Marija, 
Anica z družino, Fanika z mo
žem in Karlinca, sestra, brat in 
drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi naše drage ma
me, stare mame in sestre

MARIJE BRKOPEC

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, znancem, sose
dom, posebno Bačarjevim, kirurške
mu oddelku bolnice Novo mesto, 
župnik Edvardu Eberlu, kolektivu 
Novoteksa, osnovne šole Dol. Topli
ce, Iskre-Višnja Gora, ki so v težkih 
trenutkih sočustvovali z nami, nam 
izrekli sožalje, darovali pokojnici 
vence in cvetje ter jo tako številno 
spremili do preranega groba.

Žalujoči: mož Jože, sin Ivan, 
hčerke Pepca, Anica, Mimica z 
družinami, teta ter drugo sorod
stvo

Ob nenadomestljivi izgubi naše 
drage mame in stare mame

JOŽEFE LUKŠIČ
iz Sp. Vodal, Tržišče

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam pomagali v najtežjih trenutkih, 
darovali vence in cvetje, ter vsem, ki 
ste jo spremili na zadnji poti in nam 
ustno ali pismeno izrekli sožalje. 
Posebna zahvala dr. Levstiku za 
obiske na domu, župniku za oprav
ljeni obred, tov. Fuksu za poslovilne 
besede, godbenikom, zastavonošem, 
DU in ZB Tržišče ter kolektivu PTT 
Sevnica. Vsem iskrena hvala.

Žalujoči: sinovi in hčerke z 
družinami

Dolenjka, TOZD engro-detail, 
sindikalna organizacija Novo mesto, 
poklanja po 200,00 din Zvezi slepih 
in Zvezi gluhih Novo mesto namesto 
venca na grob pokojni Frančiški 
Brejc iz Nove vasi pri Lescah, materi 
naše uslužbenke Angele Seničar. Za 
poklonjeni znesek prisrčna hvala. 
Zveza slepih in Zveza gluhih Novo 
mesto.

DRAGI MAMI in atu Jarčevima iz 
Ajdovca pri Dvoru za 25. obletnico 
skupnega življenja ter mami za 

njen god iskreno čestitajo in 
želijo še mnogo zdravih in srečnih 
let v skupnem življenju otroci: 
Jože, Tone, Mirko, Majda, Jožica, 
Andreja in mali Boštjanček.

L J

Z A H  V A L A

Ob boleči izgubi, ko je v prometi nesreči v 33. letu starosti 
nehalo biti plemenito srce mojega moža, sina, brata in svaka

MARTINA VEGLJA

se iskreno zahvaljujemo vsem sosedom, prijateljem, znancem in 
sorodnikom, ki so sočustvovali z nami, ga v tako velikem številu 
pospremili na zadnji poti in mu darovali številne vence in cvetje. 
Prisrčna hvala vsem članom društva avtoprevoznikov Novo me
sto, osebju splošne bolnice Novo mesto, osebju Milice Novo me
sto, osebju Cestnega podjetja Novo mesto, članom lovskega dru
štva Podbočje. Posebna hvala govornikom za poslovilne besede 
pri odprtem grobu. Hvala tudi č. g. župniku iz Podbočja za ob
red ,po ln  tolažbe. Vsem še enkrat najlepša hvala!

Žalujoči: žena Marija, mama in sestra Marija, sestra 
Justika z družino in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega moža, očeta, brata, deda, tasta in strica
\

JANEZA ŠVAJGERJA
iz Vranovičev v Beli krajini

se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem, sosedom in znancem, ki 
so sočustvovali z nami, nam izrazili sožalje, darovali pokojniku 
vence in cvetje ter ga spremili na njegovi zadnji poti. Posebno se 
zahvaljujemo župniku iz Podzemlja za opravljeni obred, gasil
skemu društvu iz Vranovičev, lovskemu društvu iz Gradca, godbi 
iz Črnomlja ter kolektivom gostinskega podjetja Gorjanci-hotel 
Metropol, Viatorja Črnomelj in KZ Krke Novo mesto. Še enkrat 
vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Francka, sin Jože z družino, hčerke 
Anica, Mimica, Francka, Milena in Malka z družinami, 
sestra Pepca, brata Tone in France ter drugo sorodstvo

JOŽE ŠTULAC iz Močil št. 6 pre
klicujem vse, kar sem izjavil o 
JOŽETU GREGORIČU iz Stare
ga trga št. 29, ker je neresnično.

MARIJA POGLAVC -  SAJE, Dol
nja Straža 5, prepovedujem vo
žnjo po mojem travniku v dolini. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

UMRLI SO

k e m iC n a  Č i s t i l n i c a  a n e

GLAVAN obvešča vse cenjene 
stranke, da zbiralnica na Partizan
ski 1 s l .  marcem 1974 ne bo več 
poslovala. Prosimo, da dvignete 
svoja oblačila do 28. februarja 
1974. Naših nadaljnjih uslug pa se 
še vedno lahko poslužujete v či
stilnici v Bršlinu 17.

IŠČEM SVOJCE pokojne TEREZI
JE KRESE ali KREVS, rojene 
konec maja 1901 nekje v okolici 
Novega mesta, točno se ne ve, v 
katerem kraju. Umrla je leta 1972 
v Ohio -  ZDA v bližini Clevelan
da. Njen mož Jože Sedmak še živi 
v ZDA, pa se nič ne spominja o 
ženi, zato ne more dati podatkov. 
Lepo prosimo svojce pokojne, naj 
svojo sorodnost z omenjeno žen
sko prijavijo na naslov: JANEZ 
GRADIŠEK, Dolomitska 11, 
Ljubljana.

ANSAMBEL BERGER s pevko 
Melito Avsenak in pevcem Vasjo 
Matjanom gostuje v soboto, dne 
9. februarja 1974, ob 19. uri v 
Cerkljah ob Krki, v nedeljo, 10. 
februarja 1974, ob 11. uri v Beli 
cerkvi, ob 14. uri na Bučki, ob 
16. uri v Škocjanu in ob 19. uri v 
Trebnjem.

Pretekli teden so v brežiški 
bolnišnici umrli: Boris Vidoš,
delavec iz Laduča, star 52 let; 
Štefan Perc, upokojenec iz Dol. 
Leskovca, star 70 let; Jože Šepec, 
upokojenec iz Kapel, star 63 let; 
Ana Cvetkovič, upokojenka iz 
Piršenbrega, stara 78 let; Leopold 
Vahčič, upokojenec iz Krškega, star 
64 let.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

JBEKliCI^
MARTIN BAN, Vel. Brusnice 71, 

prepovedujem vožnjo po svojem 
p z d u  v Lukševki. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc štajdohar in Ivan Živič

UREDNIŠKI ODBOR: Marian Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Branko Podobnik, Jože Primc, 
Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan Zoran in 
Alfred Železnik. Fotoreporter Sandi Mikulan, oblikovalec priloge 
Peter Simič.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 3 din -  Letna naro
čnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59,50 din, plačljiva vnaprej -  
Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
52100-620-107-32002-009-8-9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določeni 
strani 62 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadr\ji strani lista 90 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nad^jnja beseda 1,50 din. Za 
vse druge oglase in oglase v barvi ve|ja do preklica cenik št. 6 od 1. 1. 
1974 -  Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1/72 
od 31. 1. 1973) sc za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKOCl RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni prodal £3 -  Telefon: (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana
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TELEVIZIJSKI
SPOREDRADIO LJUBLJANA

VSAK DAN: poričila ob 5.00,
6.00, 7.00, 10.00, 12.00, 15.00,
18.00, 19.30 in ob 22.00. Pisan 
glasbeni spored od 4.30 do £.00.

PETEK, 8. FEBRUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 
Jugoslovanska narodna glasba.
10.15 Teden dni na radiu. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Jože Korošec: 
Prednost mešanic ali čistih posevkov 
deteljnic in trav v Sloveniji. 12.40 
Po domače. 13.30 Priporočajo 
v am .. . .  14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.30 
Napotki za turiste. 16.00 
„Vrtiljak". 17.10 Operni koncert.
18.15 „Signali". 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Vilija Petriča. 20.00 Stop-pops 15.
21.15 Oddaja o morju in 
pomorščakih. 22.15 Besede in zvoki 
iz logov domačih.

SOBOTA, 9. FEBRUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Studio za 
najdene skladbe. 10.15 Glasbeni 
drobiž od tu in tam. 11.00 Poričila
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  dr. 
Franc Zagožen: Gospodarski pomen 
križanj v živinoreji. 12.40 Čez 
travnike in polja. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 S pesmijo in besedo 
po Jugoslaviji. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Jožeta Privška. 20.00 Radijski radar.
22.20 Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 10 FEBRUARJA: 
6.00-8.00 Dobro jutro! 8.07 
Radijska igra za otroke -  Marjan 
Marinc: Strahopetulus. 9.05 Se
pomnite, tovariši. . .  10.05 Koncert 
iz naših krajev. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.45-14.00 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  vmes ob
11.50 Pogovor s poslušalci. 14.05 
Humoreska tega tedna — I. Kenn: 
Imamo novega otroka. 15.10 
Nedeljsko športno popoldne. 18.03 
Radijska igra -  Jean Husson: 
Zbiralec misli. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 V nedeljo zvečer. 22.20 
Zaplešite z nami.

P O N E D E L JE K , 11.
FEBRUARJA: 8.10 Glasbena
matineja. 9.05 Pisan svet pravljic in 
zgodb. 10.15 Za vsakogar nekaj. 
U.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti -  .inž. Stanko 
Brodnjak: Varnost pri delu z ročno 
motorno žago in s traktorjem v 
gozdu. 13.30 Priporočajo v a m . . .

14.30 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak". 17.10 
Koncert po željah poslušalcev.
18.45 Interna 469. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z 
ansamblom bratov Avsenik. 20.00 
Predstavljamo vam nov posnetek 
Beethovnove opere „Fidelio“ . 22.15 
Za ljubitelje jazza.

TOREK, 12. FEBRUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Poslušamo 
zborovske skladbe jugoslovanskih 
skladateljev. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Tone Zafošnik: Gnojenje
vinogradov. 12.40 Z domačimi 
ansambli. 13.30 Priporočajo v a m .. .
14.40 „Na poti s kitaro". 16.00 
„Vrtiljak". 17.10 Koncertni oder za 
domačina in za gosta. 18.15 Z 
orkestrom Raymond Chovreux.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minut z ansamblom Francija 
Puharja. 20.00 Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. 22.15 Od popevke 
do popevke.

SREDA, 13. FEBRUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 10.15 Urednikov 
dnevnik. 11.00 Poročila . -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Franc Ušeničnik: Sklepanje 
pogodb za semenarjenje poljščin in 
vrtnin v letu 1974. 12.40 Od vasi do 
vasi. 13.30 Priporočajo v a m . . .
14.30 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 15.00 „Loto vrtiljak".
17.10 Mednarodno tekmovanje 
amaterskih zborov. 18.15 S pop 
ansambli. 19.05 Pet minut za EP.
19.30 Prenos nogometne tekme 
Jugoslavija — Španija. 22. 15 S 
festivalov jazza.

ČETRTEK, 14. FEBRUARJA:
8.10 Glasbena matineja. 9.35 Iz 
glasbenih šol. 10.15 Po Talijinih 
potehK 11 -00 Poročila -  Turistični 
napotki'—za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Janez 
pogačar: Križanje rjavih krav z biki 
ameriške ijave pasme. 12.40 Igrajo 
pihalne godbe. 13.30 Priporočajo 
v a m . . .  14.10 Popoldne za mladi 
svet. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak" 17.10 Popoldanski 
simfonični koncert. 18.30 Iz 
kasetne produkcije RTV Ljubljana
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Milana 
Ferleža. 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 22.15 
Popevke in plesni ritmi,

RADIO BREŽICE
ČETRTEK -  7. februarja: 16.00 -

16.15 -  Napoved programa, poročila, 
šport in turistični napotki 16.15 -
17.00 -  Nove plošče RTB, 
Aktualnost tedna, Mala šola 
avtomobilizma, obvestila in reklame -
17.00 -  18.00 -  glasbena oddaja 
Izbrali ste sami

SOBOTA -  9. februarja: 16.00 -
16.30 -  Občani čestitajo in
pozdravljajo -  16.30 -  17.00 - 
Sobotno kramljanje, Jugoton vam 
predstavlja -  17.00 — 17.30 — 
Drobne misli za lepši vsakdan, Med 
zabavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam, za naše najmlajše, Iz galsbene

Soie -  17.30 -  18.00 Domače
zabavne na valu 192 m.

NEDELJA -  10. februarja: 10.30
-  Domače zanimivosti -  Spremljamo 
priprave na volitve -  Kaj je delegatski 
sistem? -  Za naše kmetovalce: dipl. 
veterinar Janko Vizjak -  Poškodbe 
parkljev -  Nedeljska reportaža -  
Obvestila, reklame in spored 
kinematografov 12.00 — 1^.30 -  

Občani čestitajo in pozdravljajo
TOREK -  12. februarja: 16.00 -

16.15 Napoved programa in srečanje s 
Francom Korenom — 16.15 — 17.00 
Poročila, Kaj prinaša nova številka 
Dolenjskega lista, Novo v knjižnici, 
Tedenski športni komentar, obvestila, 
reklame in filmski pregled.

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 10. FEBRUARJA:

10.30 -  reklame, oglasi in obvestila
-  10.45 -  po domače 11.00 -  8. 
februar -  obletnica smrti našega 
velikega pesnika Franceta Prešerna
-  125. obletnica smrti -  11.20 
zabavna glasba z uganko -  11.45 
nedeljski intervju -  11.55 -  Za 
vsakogar nekaj — 12.30 poročila -
12.45 čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev 14.30 zaključek 
programa

SREDA, 13. FEBRUARJA:
16.00 poročila -  16.10 reklame, 
oglasi in obvestila -  16.30 Po 
domače -  16.45 Kotiček za šoferje 
Avto v ognju -  16.55 disko klub 
brez imena — 17.30 Vesele in 
žalostnyzgodbe iz vzgoje -  17.35 — 
ali poznamo mojstre resne glasbe -
18.00 zaključek programa

SOBOTA, 16. februarja; 16.00 
Sobotni vrtiljak -  16.15 pet minut 
za . .  . -  16.20 EPP I. del -  16,30 
poročila — 16.35 EPP II. del —
16.45 mini anketa — 17.00 
zaključek sobotnega vrtiljaka in 
napoved programa za nedeljo.

Jerica Gerjevič iz Sevnice -  Zenjo, 
Bariča Delivuk iz Breganskega 
naselja -  dečka, Marija Harmič iz 
Brdovca -  dečka, Biserka Fodor iz 
Samobora -  Mišela, Darinka 
Volčanšek iz Krškega -  Uroša, 
Jožefa Spec iz Zabukovja -  deklico, 
Jožica Černelič iz Podgorja -  
Miroslava in Nada Slak iz Podvrha -  
dečka, ČESTITAMO!

I Ir J
PORODNIŠNICE®;!!®;

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Štefka Rozman 
iz Mirne peči — Boštjana, Cvetka 
Domitrovič iz Črnomlja -  Boštjana, 
Erika Pecotič iz Krškega -  Željka, 
Valentina Ucman iz Vrha pri Dolžu
-  Lilijano, Marija Andruščiščen iz 
Gornjega Kamenja -  Natašo, Marija 
Krakar iz Meniške vasi -  Majo, 
Magda Malnarič iz Vapče vasi -  
Vilija, Angelca Štrbenc iz Broda -  
Igorja, Fanika Golob iz Gornjega 
Vrhpolja -  Andreja, Kristina Babič 
iz Dragatuša — Rafaela, Rozina 
Pezdirc iz Krškega -  Marjeto, Silva 
Zupanc iz Krškega -  Jožeta, Anica 
Tričič iz Gotne vasi -  Roberta, 
Viktorija Polanko iz Mačkovca -  
Mirana, Dragiča' Kodrič iz 
Mokronoga -  Ines, Marija 
Komarički iz Črnomlja -  Saša, 
Berta Božič iz Otočca — Aleša, 
Marija Volf iz Metlike — Alenko, 
Vera Androjna iz Lukovka -  
deklico, Anica Bele iz Dolnjih 
Lakovnic -  dečka, Štefka Povše iz 
Klenovika -  dečka, Dragica Plevel 
iz Metlike -  deklico, Marija Mlakar 
iz Rake -  deklico, Štefka Župan iz 
Dobrave -  deklico, Jožica Ucman iz 
Velikega Cerovca -  dečka, Ana 
Brkopec iz Velikih Brusnic -  
deklico, Anica Pešič iz Dolšc -  
dečka, Slavka Čelič iz Uršnih sel -  
deklico, Stanislava Gričar iz Dolnje 
Nemške vasi -  dečka, Jožica 
Levačič iz Ragovega -  deklico, 
Amalija Fabjan iz Lopate -  dečka 
in Terezija Stopar iz Bregov -  
deklico. -  Čestitamo!

Pretekli teden so v brežiški 
porodnišnici rodile: Amalija
Dirnbek iz Piršenbrega — Vesno, 
Danica Tudan iz Novakov -  Maria,

IZŠEL JE

KRIŽANKE,
ZABAVA,
UGANKE,
NAGRADE!

UGANKARSKI PAVLIHA 
MOŽGANE PREPIHA!

ČETRTEK, 7. FEBRUARJA:
8.10 TV v šoli (Zg) -  9.35 
Francoščina (do 10.05) (Bg) -
14.10 TV v šoli -  ponovitev (Zg) -
15.35 Francoščina -  ponovitev (do 
16.05) (Bg) -  16.15 Svetovno 
prvenstvo v slalomu za ženske, 
barvni posnetek iz St. Moritza (Lj)
-  17.45 Iz slovenske književnosti -  
F. S. Finžgar: Razvlina življenja, 2. 
del (Lj) -  18.05 Obzornik (Lj) -
18.20 Mozaik (Lj) -  18.25 Naš 
ekran (Lj) -  18.55 Prešernova 
proslava — prenos (Lj) — 19.45 
Barvna risanka (Lj) — 19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 Kam in kako na oddih (Lj) -
20.40 E. Zola: V kipečem loncu, 
barvna TV nadaljevanka (Lj) -
21.40 Četrtkovi razgledi (Lj) -
22.10 Nokturno: Povodni mož (Lj)
-  22.20 TV dnevnik (Lj).

PETEK, 8. FEBRUARJA: 8.10
TV v šoli (Zg) -  10.50 Angleščina 
(do 11.20) (Bg) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (Zg) -  15.45 Angleščina
-  ponovitev (do 16.15) (Bg) -
16.45 Madžarski TV pregled 
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg) -
17.40 Veseli tobogan: Medvode, II. 
del (Lj) -  18.05 Obzornik (Lj) -
18.20 S kvartetom DO (Lj) -  18.50 
Mozaik (Lj) -  18.55 Krajevna 
skupnost v prvih dneh vojne (Lj) -
19.25 TV kažipot (Lj) -  19.45 
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 Tedenski gospodarski 
komentar (Lj) -  20.30 Propagandna 
reportaža (Lj) -  20.35 3-2-1 (Lj) -
20.40 Ljubezen na odoru, barvni 
film (Lj) -  TV dnevnik (Lj).

SOBOTA, 9. FEBRUARJA:
10.35 TV v šoli (do 12.00) (Zg) -
12.55 St. Moritz: Svetovno
prvenstvo v veleslalomu za ženske, 
barvni prenos (do pribl. 14.30) 
(EVR-Lj) -  15.35 Daktari, serijski 
barvni film (Lj) — 16.25 Košarka 
Lokomotiva: Bosna, prenos, v
odmoru Propagandna oddaja (Zg-Lj)
-  18.00 Obzornik (Lj) -  18.15 
Hokej Jesenice : Olimpija, 2. in 3. 
tretjina, v odmoru Gledate TV, 
poslušate radio? , barvna oddaja (Lj)
-  19.45 Barvna risanka (Lj) -
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) — 20.25 Tedensko 
notranje politični komentar (Lj) -
20.30 3-2-1 (Lj) -  20.35 3 x 7, kviz 
(Lj) -  21.30 Gledališče v hiši, 
oddaja TV Beograd (Lj) -  22.00 
Barvna propagandna oddaja (Lj) -
22.05 TV dnevnik (Lj) -  22.20 
Colditz, serijski barvni film (lj).

NEDELJA, 10. FEBRUARJA: 8. 
10 L. N. Tolstoj: Vojna in mir -  
barvna TV nadaljevanka (Lj) -  8.55 
St. Moritz: Svetovno prvenstvo v 
slalomu za moške -  barvni prenos 
(EVR-Lj) -  10.00 Ljudje in zemlja 
(Lj) -  11.00 Otroška matineja: Poly 
in črni diamant, Enciklopedija živali 
(Lj) -  11.55 št. Moritz: Svetovno 
prvenstvo v slalomu za moške, 
nadaljevanje barvnega prenosa 
(EVR-Lj) 14.00 Poročila (do 
14.05) (Lj) -nedeljsko popoldne: 
Akademski komorni zbor iz Kranja, 
Športna oddaja, Najboljši športniki 
leta, Za konec tedna (Lj) -  17.50 
Propagandna oddaja (Lj) -  18.00 
Poročila (Lj) -  18.05 Žigosan -  
celovečerni film (Lj) -  19.45
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 Tedensko zunanje politični

komentar (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -
20.35 M. Cepeljka: Prelepo dekle -  
češka komedija (Lj) -  21. Nigerija, 
dežela presenečenj -  II. del (Lj) -
21.55 Športni pregled (JRT) -
22.30 TV dnevnik (Lj). 

P O N E D E L J E K ,  11.
FEBRUARJA: 8.10 TV v šoli (Zg)
-  9.30 TV v šoli (do 10-00) (Bg) -
14.10 TV v šoli -  ponovitev (Zg) -
15.30 TV v šoli -  ponovitev (Bg) -
16.45 Madžarski TV dnevnik 
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg) -
17.45 Kljukec skrbi za teto -  
lutkovna serija Kljukčeve 
dogodivščine (Lj) — 18.10 Obzornik 
(Lj) -  18.25 Enciklopedija živali -  
barvni film (Lj) — 18.55 Mozaik 
(Lj) -  19.00 Mladi za mlade (JRT) 
(Lj) -  19.30 Kaj hočem o -  Ob 
ustavnih in kongresnih razpravah 
(Lj) -  19.45 Barvna risanka (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) —
20.30 D’Anza-Randone: Rim 
Alberta Moravie -  ital. TV drama 
(Lj) -  21.55 TV dnevnik (Lj) -
22.10 Kulturne diagonale (Lj). 

TOREK, 12. FEBRUARJA: 8.10
TV v šoli (Zg) -  9.35 TV v šoli (Zg)
-  9.35 TV v šoli (Sa) -  10.05 TV v 
šoli (do 10.35) (Bg) -  14.10 TV v 
šoli -  ponovitev (Zg) -  15.35 TV v 
šoli -  ponovitev (Sa) -  16.05 TV v 
šoli -  ponovitev (Bg) -  17.15 
Madžarski TV dnevnik (Pohorje, 
Plešivec do 17.35) (Bg) -  17.40 H. 
Ch. Andersen: Snežna krajlica -  4. 
del (Lj) -  18.00 Risnake (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Pevski 
zbor iz Divače — barvna oddaja (Lj)
-  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 
Sodobna medicina (Lj) -  19.20 
Tišina, na vrsti je nemi film (Lj) -
19.45 Barvna risanka (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 
Stop -  oddaja TV Zagreb (Lj) —
21.20 H.Fallada: Sam med volkovi
-  13. del (Lj) -  22.10 TV dnevnik 
(Lj).

SREDA, 13, FEBRUARJA: 8.10 
TV v šoli1 (Zg) -  10.50 TV v šoli (do
11.20) (Bg) -  16,45 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 17.05) 
(Bg) -  17.25 Poly in črni diamant
-  serijski film (Lj) -  17.55 
Obzornik (Lj) -  18.10 Mozaik (Lj)
-  18.15 Od zore do mraka (Lj) —
18.45 Barna risnaka (Lj) -  18.50 
Cikcak (Lj) -  19.00 TV dnevnik 
(Lj) -  19.20 3-2-1 (Lj) -  19.25 
Frankfurt: Nogomet Jugoslavija: 
Španija — prenos (EVR) — v 
odmoru propagandna oddaja (Lj) -  
21. 20 Sobotna matineja -  film (Lj) 
- 2 1 .5 0  TV dnevnik (Lj).

ČETRTEK, 14. FEBRUARJA:
8.10 TV všoli (Zg) -  9.35 
Francoščina (do 10.05) (Bg) -
14.10 TV v šoli -  ponovitev (Zg) -
15.35 Francoščina (do 16.05 (Bg) —
16.45 Madžarski TV dnevnik (do
17.05 (Bg) -  17.45 Iz slovenske 
književnosti -  F. S. Finžgar: 
Razvalina življenaj -  nadaljevanje in 
konec (Lj) -  18.05 Obzornik (Lj) -
18.20 L. Bernstein vam predstavlja 
(Lj) -  19.10 Mozaik (Lj) 19.15 po 
sledeh napredka (Lj) -  19.45 
Barvna risanka (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 Kam in kako na oddih (Lj) —
20.40 E. Zola: V kipečem loncu -  
barvna TV nadaljevanka (Lj) -
21.40 Četrtkovi razgledi (Lj) -
22.10 Glasbeni nokturno -  Bratje 
Lorenz : Haydn (Lj) -  22.25 TV 
dnevnik (Lj).
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„Ravno to ni dovoljeno in si moraš 
izbiti iz glave. Zakaj si nalagaš težavo 
na mlado glavo, ko ne more biti kruha 
iz te moke? “ Gospodov glas je bil trd 
in pogled hud. „Daj si dopovedati in 
če bomo videli, da si pametna, bo tudi 
Karničnik storil svoje. — Koliko ste 
namenili doslej za ta dva pankerta -  
Krničnik? “

„Vsakemu trideset rajniš, vsakemu 
dam po petdeset, ako deklina ob

ljubi, da bo odslej pustila našo hišo pri 
niiru. Vsakemu po petdeset rajniš, da 
nihče ne bo mogel Karnic osirati. . . “ 

„Meta, po petdeset rajniš. Ali ni to 
yeč kot dobrotljivost? Se otroci 
trdnih hiš nimajo danes takih doL“ 

Meti je začelo zapirati sapo, zato se 
J* hitro odločila:

„Karnic se lahko odpovem, ker 
hanjc še misliti nisem utegnila, če pa
*  odpovem Ožbeju, se mi zdi, kot da 

zatajila svoja dva otroka . .
„Torej ne? “

1 „Ne! Rajši se odpovem denaiju, naj
& Karničnik s^m ima.“

Ce bi ne bilo na giaščini, bi se bil 
K&rničnik kar na mestu znesel nad 
Pfedrzno deklino; tu pa so bili gospo
da sodnik. Graščinski gospod je za- 
dul:

„Premisli, pankertnica, kaj govoriš! 
Če se temu pohujšanju ne moreš 
odpovedati zlepa, se mu boš pa zgrda. 
Lahko te izženemo, lahko te zapremo, 
lahko te damo tudi na natezavnico, da 
boš za vse čase pomnila. Ali se odpo
veš, ali ne? “

„Temu, kar ni moje, se odpovem, 
temu pa, kar je moje, sc ne odpo
vem . .

Zdaj so gospoda sprevideli, da je 
vsako siljenje zastonj; zato so sklenili, 
da jo dado na stol. Takrat so v Dobrli- 
vesi na graščini še tepli.

Birič je zgrabil Meto in jo na zobe 
porinil na pripravljeni mučeniški stol.

„Če boš močna, te ne privežem, če 
boš slaba, te moram privezati44 jo je 
vprašal birič.

„Skušala bom biti močna,44 je 
odgovorila Meta. Cula je že praviti, da 
tepejo na graščini kakor nanese kazen, 
po petnajst, po petindvajset udarcev; 
pri petdesetih udarcih da se po navadi 
pričenja nezavestnost. Meta se je vdala
z zavestjo, da trpi po nedolžnem in to
.. . - r  -

stola z obema rokama in stisnila zobe,
ji je dajalo dovolj moči. Oklenila se je

da bi lažje prenesla. Ko pa je čutila, 
da ji birič vJhs M io na hrbet, jo je 
stresla groznica:

„Ali morate po golem telesu? 44
„Kako pa, grlica nedolžna,44 je ro

bato odvrnil birič in ji s plosko roko 
pritisnil nago zadnjico na les, da jo je 
zazeblo pri srcu.

Meta je že nekaj časa ležala priprav
ljena na stolu, a martra se še zmeraj ni 
začela. Kaj čakajo? je srepo vlekla 
sapo k sebi. Po tej sodbi, ki je bila 
zadnja v dobrliveški graščini, pa ljudje 
še dolgo niso mogli pozabiti, kako so 
se gospoda zagledali v prelestno Meti
no telo; nikdar baje še niso videli tako 
lepo zoblikovanih nog, tako bele kože 
in tako zapeljivega čara. Gospoda se 
dolgo niso mogli zdramiti iz strmljenja 
nad to deviško zapeljivostjo, ki je leža
la stegnjena pred njimi; le Karničnik 
se je sovražno obrnil stran.

„Začni, birič44, je naposled ukazal 
poglavitni gospod, ko je prišel k sebi.

Birič je začel mazati z močno le
skovo palico; pri vsakem udarcu je 
nekoliko zategnil in po vsakem udarcu 
je nekoliko premolknil (prekinil): ko 
je prvič primazal, se je zdelo, da se je 
palica prijela Metinega telesa in da ga 
vleče kvišku, pri drugem udarcu in pri 
tretjem se je videlo le še nalahno drge
tanje mesa in kože, pri naslednjih 
udarcih pa je bila golota že bolj po
dobna komaj vidno kipečemu testu. 
Do petnajstih udarcev se ni izvil iz 
Mete še noben vzdih.

Tedaj je graščinski gospod ustavil 
biriča.

„Meta, ali se zdaj odpoveš? 44
Ne da bi jih pogledala, je iztegnila 

od sebe svoji roki, jih pomolila pred 
stol, da so se videle zaceljene brazgo

tine njenih ožganih dlani, ter rekla z 
galsom, ki je razodeval njeno trpečo, a 
odločno dušo:

„Kako bi zatajila to, za kar sem že 
kri prelivala . .

„Namaži jih še petnajst,44 je velel 
biriču graščinski gospod.

• Birič je narezal še petnajst udarcev. 
Ti udarci je niso mogli niti toliko 

omehčati, da bi se spustila v bolesten 
jok, kakor so njeni mučitelji pričako
vali. Meta ni hotela tem trinogom 
pokazati, kako trpi; toda kar je zataji
la s samopremagovanjem občutkov, to 
je priznalo njeno telo, ki se je po sle
hernem novem udarcu začelo bole
stno previjati. Njena zadnjica je bila že 
prekrižana z debelimi, marogastimi 
klobasami, iz katerih je tam, kjer so se 
križale, brizgala prva kri. Meta je že 
drgetala od bolečine in iz ust ji je vre
lo neko krčevito grgranje . . .  

„Trideset44 je naštel birič.
Graščinski gospod se je nizko sklo

nil k Meti in pobaral:
„Trdovratnica, ali si si premislila? 44 
„Jaz si nimam nič premišljevati. 

Ubijte me -  . . . “
V tem kriku je bila obtožba, stud, 

izraz bolesti, sramote, gneva in zaniče
vanja, samo prošnja ne.

To je gospodo še bolj razsrdilo. 
„Petdeset44, je zavpil gospod.
Birič pa, ki se ni več zanesel, da bo 

Meta prenesla še nadaljnih dvajset 
udarcev po isti plati, je predlagal, naj 
ji slečejo moderc, da jo pretepe po 
golem hrbtu in križu. Gospoda pa se 
niso hoteli plesti s prekladanjem 
mučenice niti njenih oči; birič je mo

ral še teh dvajset udarcev nacediti po 
spodnjem telesu.

Pravijo sicer, da se je Meta začela 
biriču smiliti, pa je zategadelj priza- 
nesljiveje mazal in skušal udarjati tja, 
kamor prej še ni dosegel; ali kljub 
temu je bila Meta že skoraj na koncu 
svojih moči. Prejšnje sunkovito grgra
nje se je bilo spremenilo v pridušeno, 
zmeraj globlje, zmeraj onemoglejše 
hropenje . . .

Birič je po petdesetem udarcu vrgel 
palico na tla in se vprašujoče ozrl po 
svojih predstojnikih.

„Meta, ali se boš zdaj odpoveda
la? 44 so gospoda poslednjič pobarali, 
pa tudi zdaj niso dobili drugega odgo
vora, kakor:

„Končajte me . . . “
Vprašujoče so se ozrli na Karni- 

čnika, ki se ves čas ni ganil z mesta. 
„Kaj naj storimo s trdovratnico? 44 
„Tepite jo . . .  tepite jo naprej!44 je 

zalajal mož.

Toda gospoda so bili pametnejši od 
njega in so videli, da ne morejo s tem 
nič doseči. Birič je prinesel veliko 
mokro plahto, v katero je zavil Metine 
razbite ude, ter jo položil na široko 
klop v pisarni. Kakor hitro se je pa 
spet Meta dobro zavedala, se ji je srce 
napolnilo z nepopisnim studom in 
sovraštvom do te skurne hiše in do 
vsega, kar jo je obdajalo. Vstala je po 
sili, četudi z velikim premagovanjem 
in se takoj napotila proti domu k ma
teri. Ali ji je samopremagovanje vlilo 
to moč, da ni odšla osramočena kakor 
so po navadi bežale iz graščine take 
grešnice.
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»Dokler delaš, živiš«

Konec prejšnjega tedna so jjrebivalci majhne vasice Baošiči ob zalivu Boke Kotorske slavili ,,Praznik 
mimoze“. Pokroviteljica je bila novomeška tekstilna tovarna „NOVOTEKS“. V petek je bila v 
Hercegnovem modna revija, v soboto pa so delavke Novoteksovega obrata konfekcije iz Trebinja 
predale mladim iz doma za zapuščene otroke 100 metrov blaga. Veselja med otroki ni bilo ne konca 
ne kraja, v zahvalo pa so številnim gostom mladi zapeli in recitirali nekaj pesmic . . .  (Foto: M. Gošnik)

Ob takem humorju se ne smejimo
Zagonetna pisma s sovražno propagando, ki so se lani pojavila v Beli kra

jini, je pisal Jože Zupančič iz Tribuč - Kazen že izrečena!

Pisanja pisem s sovražno vsebino in čečkanjem takih parol na 
stranišču restavracije Pri vodnjaku sodišče še malo ni smatralo za 
humor, kot je to hotel prikazati obtoženi Jože Zupančič, kmetijski 
tehnik iz Tribuč. Obsojen je bil za kaznivo dejanje sovražne propa
gande in bo 2 leti in 6 mesecev v strogem zaporu.

Jutri, 8. februarja, jo 
bomo srečali na Senovem, 
na proslavi 30-letnice poho
da Štirinajste divizije. Nek
danji bataljonski bolničarki 
Emi Muserjevi bodo prisr
čno segli v roko bojni tovari
ši, znanci in tudi šolarji, ka
terim se bo ponudila prilo
žnost pokramljati z borci o 
dogodkih v hudi zimi pred 
tridesetimi leti.

Tovarišica Ema je po po
klicu profesorica. Poučevala 
je na meščanski šoli v Črno
mlju, ko so jo avgusta 1942 
Italijani odpeljali v zapor. 
Nekaj časa so jo  imeli v 
Ljubljani, nekaj časa v No
vem mestu. 8. septembra 
1943 so jo  spet preselili v 
novomeške zapore. Imela je 
srečo: naslednji dan so prišli 
partizani in jih vse osvobodi
li. Odšla je z njimi. Vstopila 
je v Gradnikovo brigado ter 
nadaljevala po t na Notranj
sko. Tam so jo z drugimi 
Dolenjci vred premestili v 
novoustanovljeno 13. briga
do v sestavu Štirinajste divi
zije.

6. januarja 1944. so tudi 
borci te brigade s Suhorja 
krenili na legendarno pot.

,M ed pohodom je  bilo 
najteže to ,“ pripoveduje 
prof Muserjeva, „ker nismo 
imeli kje pustiti ranjencev. 
Morali smo jih nositi s seboj. 
Proti koncu pohoda, ko smo 
bili vsi onemogli in izmuče
ni, smo nekatere ranjence 
zavlekli v vasi in jih pustili 
pri kmetih.

Hudo je bilo, ker nismo 
imeli zdravil. Varčevati smo 
morali s povoji. Sušili smo 
jih kar na p o ti V stiski za 
obveze smo trgali perilo, da 
smo lahko povijali ranjen
ce.m

Nikoli nisem bila dobra za 
hojo. Na pohod sem krenila 
vedno med prvimi, ker sem 
vedela, da bom prišla na cilj 
z zadnjimi. Takrat sem bila 
obuta v italijanske gojzarje.

Do Senovega so mi čisto raz
padli. Tam sem dobila rudar
ske čevlje.- V grlu so mi bili 
preširoki, zato sem imela v 
njih vedno polno snega. 
Zmrznjeni sneg mi je  do 
kosti odrgnil obe nogi, da 
sem se komaj še premikala. 
En dan pred koncem hajke
-  25. februarja je bilo -  so 
me Nemci ujeli nad Lju
bnim. Odpeljali so me v ma
riborske zapore, kjer sem 
ostala šest tednov, toliko da 
so se mi zacelile rane na no
gah. Potem so me s transpor
tom poslali v taborišče 
Ravensbrueck. Tam sem 
dočakala konec vojne. “

„To je bil sprehod v pr
eteklost. Kaj pa sedanjost? “ 

„Čeravno sem že precej 
dolgo upokojena, to zame 
ne pomeni mirovanja. Tre
nutno zbiram gradivo za 
zgodovino NOB nekdanjega 
novomeškega okrožja. Tri 
leta se že posvečam zgodo
vinskemu pisanju. Pred tem  
sem napisala tekst za knjigo. 
„Spomeniki naj govore“, ki 
jo je izdal občinski odbor 
ZZB NOV Novo mesto. 
Moje geslo je: JDokler delaš, 
živiš'. “

Življenje zares ne gre 
mimo nje. Dogodke spremlja 
prizadeto, predvsem kultur
ne. Niso ji všeč razprtije in 
tudi drugi pojavi v kultur
nem življenju Slovencev jo  
vznemirjajo. Kulturo pojmu
je takole:

Nepogrešljiva sestavina 
socialistične družbe je, izraz 
njene ustvarjalne moči. In 
prav z razvojem samouprav
nih socialističnih odnosov v 
kulturi je dana osnova za to, 
da bi postala kultura nepo
grešljiv del vsakdanjega živ
ljenja našega delovnega člo
veka.

To je proces, ki se šele 
začenja. “

12. septembra lani je na ves svet 
jezni Zupančič oddal na novomeški 
pošti priporočeno 6 pisem, naslov
ljenih na Bojana Vipavca, Antona 
Prijanoviča in inž. Vlada Vardijana 
iz Belta v Črnomlju, Ivana Štruclja, 
miličnika v Črnomlju, ter Maneka 
Fuxa iz Metlike in Ivana Pibernika s 
Suhorja. Cez dva dni so bila vsa pi
sma v rokah organov javne varnosti 
in 29. septembra se je Jože Zupan
čič že znašel v priporu. Po pisavi na 
kuvertah so hitro odvili klobčič za
gonetk.

V teh pismih so bila s pisalnim 
strojem razmnožena besedila „Testi 
iz upravljanja11. Gre za hudobne in 
neresnične trditve o družbenih in 
političnih razmerah v naši državi. 
Testi, ki si jih je izmislil Zupančič 
sam, se glasijo v uvodu: „Glede na

KAMP V METLIKI?

V teh dneh je  metliški hotel zase
den le okrog 30-odstotno. Pričaku
jejo, da bo tako tja do konca marca, 
potem pa bo gostov že več. Poleti m 
jeseni bo hotel, tako predvidevajo, 
zaseden 80-odstotno, kljub temu da 
so cene letos nekoliko višje kot lani.

Sicer pa namerava „Viator“ letos 
dokončno urediti kamp na Vinici, 
če pa mu bo priskočil z denarjem na 
pomoč metliški občinski rezervni 
sklad, bodo uredili kamp tudi v 
metliškem kopališču. Ce tega ne 
bodo storili, bo v kopališču kampi
ranje prepovedano.

POZABLJENO 
POKOPALIŠČE

Ureditev in ograditev pokopališča 
čaka prebivalce slovenskega Kužlja 
ob Kolpi. Premalo skrbimo za večni 
dom naših prednikov. Urejeno po
kopališče bo ponos nas vseh.

Tudi pot iz hrvatskega Kužlja do 
Lazov je potrebna tu in tam popra
vila. Lažje je zakrpati manjše luknje 
kot kasneje večje ali celo popravljati 
skrajno uničeno pot.

J. K.

masovne idejno politične potrebe 
smo izdali na zahtevo delavcev ust- 
vaijalcev in delovne inteligence na
slednje teste iz upravljanja. V njih se 
boste naučili resnice in svobodnega 
izražanja . . .“  Testna pola vsebuje
21 vprašanj, na vsako so bili možni 
3 odgovori, seveda provokativni.

Razen tega je Zupančič konec 
maja 1973 v restavraciji Pri vodnja
ku v Novem mestu s kemičnim svin
čnikom na vrata stranišča napisal 
sovražne parole. Sprva je obtoženec 
obe kaznivi dejanji povsem zanikal, 
potem je trdil, da je večjo ovojnico s 
testi in naslovi ter znamkami našel 
na tleh na Kolodvorski cesti v Č rno
mlju, on pa da jih je samo oddal na 
pošto. Končno pa je priznal, da je 
sam avtor testov, in poudarjal, da 
gre le za „humoristično potezo" 
oziroma za neke vrste maščevanja 
predvsem nad miličnikom Štruc
ljem, katerega je hotel prekomerno 
zaposliti. Glede pisanja na stranišču 
pa je prav tako sprva vse tajil, potem 
pa v celoti priznal in se izgovarjal, 
da je bil jezen, ker je bil po „krivem 
obsojen44, in pod.

Obtoženec je pred senatom, ki 
mu je predsedoval Janez Smolej, 
zatrjeval, da sploh ni mislil na sovra-

Umetniški večer z opernim 
umetnikom Ladkom Korošcem 
so priredili 30. januaija na Jas- 
nici pri Kočevju slušatelji politi
čnega tečaja.

Slušatelji so povabili na to prire
ditev predstavnike družbenopoli
tičnih in delovnih organizacij iz 
občin Kočevje in Ribnica, udeležil 
pa se ga je tudi nekdanji sekretar CK 
ZKS Miha Marinko.

Ladko Korošec ie najprej ob spre
mljavi pianistke Milene Trost zapel

žno propagando, temveč na šalo in 
maščevanje, toda sodišče tega še 
malo ni ocenilo kot humor. Obto
ženca je pregledal tudi izvedenec 
psihiater in ugotovil, da pri njem ne 
gre za duševne motnje.

Sledila je sodba, ki še ni pravno
močna: 2 leti in 6 mesecev strogega 
zapora. Zupančič, ki je že dalj časa 
brez stalne zaposlitve, ni bil prvič 
pred sodiščem.

PEŠCA JE ZBIL

1. februarja malo pred 19. uro se 
je v Žabji vasi zgodila huda nesreča. 
Novomeščan Ivan Rešetič je z oseb
nim avtom zadel Alojza Purebra iz 
Žabje vasi, ki je hodil po levi polovi
ci ceste. Pri trčenju se je Pureber 
hudo poškodoval in so ga odpeljali v 
novomeško bolnišnico. Gmotna 
škoda, ki pa v taki nesreči ni tako 
pomembna, znaša okrog 2.000 din.

NA SREČO SE 
JE POBRAL

Novomeščan Anton Plaveč je 30. 
januarja zvečer na Ljubljanski cesti 
dohitel kolesarja Stanislava Erčula, 
prav tako iz Novega mesta. Plaveč je 
zavrl, na spolzki cesti pa je avto 
zaneslo in je trčil naravnost v kole
sarja. Zbil ga je na tla, na srečo pa sc 
Erčulu ni nič zgodilo. Tudi gmotna 
škoda ni velika.

nekaj znanih arij iz oper, nato pa je 
zelo doživeto in z izrednim o bču t
kom recitiral Kettejevega „Pijanca44. 
Za zaključek je predvajal prisotnim 
še dva zanimiva filma, ki ju je posnel 
na svojih potovanjih po svetu.

Po tej prireditvi je bil ples za slu
šatelje in goste.

Udeleženci dvomesečnega politi
čnega tečaja za mladinske in sindi
kalne delavce, ki bo na Jasnici še do
15. marca, prirejajo ob prostem ča
su razna srečanja in prireditve. Tako 
so imeli rokom etno tekmo z ekipa
mi iz Ribnice, Kočevja in Sodražice, 
organizirali so družabne večere s 
kočevsko in ribniško mladino, pred 
kratkim pa so izdali celo prvo števil
ko svojega glasila.

Šola za 4 otroke
Začasno ukinjen pouk 

na Velikih Poljanah

V ribniški občini manjka učite
ljev za razredni pouk. Tako je na 
primer morala učiteljica v Dolenji 
vasi poučevati kar ves dan 56 otrok, 
na Velikih Poljanah pa je učiteljica 
(upokojena) učila le 4 otroke.

Zdaj so sklenili, da bodo začasno, 
dokler ne dobe učitelja, na Velikih 
Poljanah ukinili pouk. To so še 
posebno lahko sklenili zato, ker že 
zdaj obiskujeta to šolo dva učenca, j i 
ki se vozita sem iz Podpoljan, in dva 
iz Ortneka. Zdaj se bodo vsi vozili v 
Sušje ali Ribnico.

Na zadnji občinski seji je bilo 
posebno poudarjeno, da je začasno 
ukinjen le pouk in da to rej ni zača
sno ali za stalno ukinjena šola. Že ta 
mesec se bo v poljanski šoli začela 
mala šola za 3 otroke. Pouk bo vsak 
ponedeljek. Malih šolarjev s tega 
območja je sicer več, 6, a bosta dva 
obiskovala šolo v Sušju, eden pa v 
Velikih Laščah.

J. P.

SRNE VDIRAJO 

NA POKOPALIŠČE

Krajevna skupnost Kočevje-mesto’ 
je 22. januarja opozorila Lovsko 
družino Mala gora, da srnjad redno 
vdira na novo pokopališče in dela 
veliko škodo. Posebno pozimi uni
čuje nasade, popase trajnice, zimze
len in ostale rastline. Med iskanjem 
hrane srne razrijejo grobove in sploh 
uničujejo pokopališče.

Krajevna skupnost je predlagala 
Lovski družini, naj bi skupno ocenili 
škodo, ki so jo povzročile srne, LD 
pa naj bi jo seveda tudi poravnala. 
Nato bi se predstavniki prizadetih 
pogovorili še o ukrepih, ki bi v bo
doče preprečevali škodo povzroče
no po divjadi na pokopališču. Med 
možnimi ukrepi predlaga KS tudi 
večji odstrel divjadi.

„IZMENJAVA" ŽENSK

Sodelovanje med obkolpskimi ob
činami je vse tesnejše. Vanj so se 
vključili tudi občinski sindikalni 
sveti iz Črnomlja, Metlike, Duge 
Rese in Ozlja. Pred dnevi so se pred
sedniki naštetih sindikalnih svetov v 
Metliki dogovorili o še tesnejšem so
delovanju in skupnih akcijah.

Prva skupna akcija naj bi bila ob 
dnevu žena, ko naj bi si vse štiri ob* 
čine izmenjale obiske ženskih dele
gacij. Za 1. maj pa n^j bi se srečali 
delavci omenjenih občin, predvsem . 
tisti, ki so zaposleni v tekstilni indu
striji. Odslej naj bi bolj sodelovali 
tudi na športnem in kulturnem pod
ročju.

Ples na ledu 
na znamkah

Ob evropskem prvenstvu v 
umetnostnem drsanju v Zagrebu 
je izdala 29. januarja Skupnost 
jugoslovanske PTT priložnostno 
znamko za 2,00 din.

Na znamki je lik drsalca na 
ledu, delo akademskega slikarja 
Bojana Straniča in Zagreba. 
Znamko je grafično obdelal 
akademski slikar Andrej Mileko- 
vić iz Beograda, natisnil pa jo je 
v 450.000 izvodih zavod za izde
lavo bankovcev v Beogradu, in 
sicer v malih polah po 9 znamk.

Praznovanje 100-ietnice usta
novitve prvega drsalnega društva 
v Zagrebu je bil glavni povod, da 
je bila zaupana Zagrebu organi
zacija letošnjega evropskega 
prvenstva. To je že 64. evropsko 
prvenstvo za moške, 38. za žen
ske in drsalne pare ter 21. prven- 1 
stvo v plesih na ledu.

Prvo evropsko prvenstvo za 
moške je bilo leta 18<>1 v Ham
burgu. Tekmovanje žei.A in pa
rov je bilo vključeno v to tekmo- J 
vanje leta 1930, ples na ledu pa 
celo šele leta 1954.

Ladku Korošcu in pianistki Mileni Trost so slušatelji po koncertu 
poklonili ribniški pušeljc in šopek. (Foto: J. Primc)

ANDREJ ARKO

JOŽICA TEPPEY

NEKDO MORA BITI KRIV
V Repičevi dragi so ga 

biksali za tri. Zgradili so več 
lepih novih blokov, ki so se 
svetili v soncu in kopali v 
blatu, ako je deževalo. Sta
novalci pa so kmalu odkrili, 
da bloki nimajo dimnikov in 
da so zavoljo tega pomanj
kljivi. . .

Položili so črni asfalt in 
ljudje so hodili okrog od 
sreče in uspeha svetlečih se 
obrazov vse dotlej, dokler ni 
neka bistra občinska buča 
ugotovila, da so pozabili 
namestiti pod asfalt cevi za 
kanalizacijo. Sezonski delav
ci so najprej pljunili na pro
jektanta, nato pa v roke, 
prekopali asfaltno plast, 
položili cevi in se oddahni- 
l i . . .

Pred leti so v Repičevi 
dragi zakopali v zemljo 
vodovodne cevi, ker so hote
li imeti občani doma pitno 
vodo in možnosti za umiva
nje. Delovno zmago so pro
slavili hrupno in samozado
voljno. Ko pa bi morala pri
curljati iz pip voda, je ni 
bilo . . .

Nova šola je bila za Repi- 
čevo drago pridobitev in 
pol. Starši so je bili bolj 
veseli kot trinajste plače. 
Otroci pa so se veselili zaradi 
nečesa drugega. Solo so 
namreč postavili na preme
hak teren in se je očividno 
pogrezala.

O teh in še nekaterih 
drugih „kiksih44 je napisal 
novinar dolg članek. Tedaj

so pričeli v Repičevi dragi 
iskati krivca. Najprej so se 
spravili nad župana, a so 
ugotovili, da je nedolžen kot 
jutranja rosa, saj zaradi pre
zaposlenosti in vrste funkcij 
ne more paziti na take drob
narije. Šef za gospodarske in 
komunalne zadeve je brez 
sočutja napadel neprimeren 
teren: zemlja je mehka in 
luknjičava, zato zlahka pride 
do usedanja, do pokanja 
cevi, do rušenja dimnikov, ki 
jih ni, do prevelikega števila 
rojstev in zatorej tudi do 
gneče v otroškem vrtcu. 
Tudi izvajalci del so našli 
kup resnic: cevi so že pravil
no postavljene, kriva je nara
va, ki že mesece noče poslati 
dežja, šola pa se pogreza

samo zato, ker gre učitelj
stvu predobro in pridobiva 
na teži. A resnici na ljubo: 
tudi današnja mladež je 
podivjana in preveč neusmi
ljeno skače po razrahljanih 
temeljih.. .

Ljudje pa so hoteli biti 
konkretnejši. Slišali bi radi, 
kdo je kriv. Poimensko. 
Repičani so staknili glave in 
kmalu našli krivca. Na skup
nem sestanku vseh prizade
tih so ugotovili, da je treba 
novinaija, ki je pišal o napa
kah v Repičevi dragi in tako 
vnesel nemir med mirne 
državljane, kaznovati in mu 
izreči najostrejšo kritiko. 
Kot britva ostro. Tako so 
tudi storili.

TONI GAŠPERIĆ

Korošec pel na Jasnici
Umetniški večer so organizirali slušatelji politič

nega tečaja - Med gosti tudi Miha Marinko!
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IMa 27. strani objavljamo reportažo o tem, kako je Jože 
Volčjak, kmet iz Brezja pri Ratežu, našel več kot 10 starih 
milijonov v poštni vreči. Pod naslovom ALI BO NAJDITELJ  
M IL IJO N O V  DOBIL NAGRADO? pišemo o tem, kako so 
Volčjak, Kovačič in Zamida doživeli tisti mrzli zimski večer 
in kako so poskrbeli, da je poštna vreča, ki je padla iz avto
busa, kar najhitreje prišla do lastnikov.

Jože Volčjak pripoveduje, kako se je vračal domov iz Šen
tjerneja, kjer je bil prodal kobilo, kako ga je presenetila noč, 
ko je bil na cesti z vozom brez luči, kako je našel denar in 
kaj se je potem zgodilo.

Naša reportaža pripoveduje tudi o tem, kaj sodijo o izgub
ljeni pa spet najdeni poštni vreči predstavniki PTT podjetja 
in „Gorjancev” , katerih avtobus je usodno pošiljko peljal in 
izgubil.

Ali bo pošteni najditelj dobil nagrado, ki mu gre po zako
nu iz leta 1949? Uradni list FNRJ, letnik 1949, številka 93, 
pravi: najditelju gre nagrada v višini 15 odstotkov!

Na 27. strani: A L I BO NA JDITELJ M IL IJO N O V  DOBIL  
NAGRADO?

DOLENJSKI LIST
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Josip Jurčič

V Špančevem mlinu na Mu
ljavi še pomnijo Jurčičevega 
brata, Pajštbaijevega, kot so re
kli po domače. Prišel je — po 
Josipovi smrti je to bilo — v 
mlin prav takrat, ko so ajdo 
mleli. Mlinar je hotel luskovce 
vreči v vodo, pa je Pajštbaijev 
prosil: „Nikar! Kakšen kruh 
bomo naredili iz njih,“ in je 
potem potožil, kako lepo je 
bilo, ko je bil še Josip živ. 
„Vsakega prvega v mesecu je na 
pošti ležalo 10 goldinarjev. 
Kako prav so prišli,“ se je 
potožil brat.

In Tone Jurčič je Španče- 
vim tudi povedal, kako je Josip 
peš prišel iz Ljubljane prav te
daj, ko je Špelkin Jožek iz 
Podbukovja (bil je nezakonski 
sin Špele) irhaste hlače na Mu
ljavi delal. Jurčič se je utrujen 
ulegel v travo in ga gledal pri 
opravilu, potem pa mu je rekel: 
„Poslušaj, povest pišem, ali te 
smem s pravim imenom imeno
vati? “ Jožek pa je odgovoril: 
„No, kaj, za frakeljč šnopsa boš

dal, pa stori, kakor te je volja! “ 
Tako je dal Jurčič za frakeljč in 
spravil Špelkinega Jožka v slo
vensko literaturo, na strani Do
mna. Mati so se takrat hudova
li: „Nikar ne leži v travi! “ -  pa 
ni nič pomagalo in maja 1881. 
leta so zvonovi naznanili Slo
vencem, daje umrl avtor prvega 
našga romana.

Odtlej je bilo pri Pajštbarju 
več revščine kot sitosti. Pravza
prav od kod sploh to domače 
ime za Jurčičeve? Takole pra
vijo: lastniki gradu Benek so 
ukazali požgati hosto in naredi
ti njive. Tako sta nastali dve 
kmetiji. Prvi so rekli Zavodni
kova (zavoditi naj pomeni po
žgati) in druga Tokčeva. Pri 
Zavodnikovih je imel grunt dve 
hiši — v eni je bil gospodar, v 
drugi, ki so j i  rekli po nemško 
Beistube, pa so živeli neporo
čeni otroci in starši. Od tod je 
prišlo ime Pajštbar. Sčasoma so 
Kocmani prodali Pajštbar in k 
Jankovičevim se je priženil Jur
čič iz Jablanice pri Kostanje

vici, kočijaž stiškega graščaka. 
To je bilo okrog leta 1830.

Jurčičeva rojstna hiša nosi 
spominsko ploščo: „V tej hiši 
je bil porojen v 4. dan marcija 
1844. leta Josip Jručič, pesnik 
in pisatelj slovenski. Postavil 
hvaležni narod 15. avgusta 
1882.“

Na Muljavi še živi 83-letna 
Jurčičeva nečakinja, pranečak 
Ciril Jurčič pa je za kulturo 
ogret kot njegov prednik. Nasle
dnje leto bo minilo pet stoletij 
od turškega napada na Muljavo, 
ki ga opisuje Jurčičeva povest 
Jurij Kozjak.

Takole pravi Ciril Jurčič, ki 
je tudi v kulturni skupnosti pa 
še v drugih kulturnih ustano
vah: „Šentvid ima pevski kultu
rni teden, Muljava pa r.lmanič. 
Zdaj se trudimo, da bi v Jurči
čev spomin vsaj ob 500. oblet
nici začeli priprejati pri nas 
tedne dramskih skupin. Prav 
blizu Jurčičeve rojstne hiše, ki 
je zaščitena in ki naj bi bila sča
soma z vso okolico kulturni

spomenik, je primeren prostor 
za prireditve na prostem. Kaj bi 
ne bilo lepo, kQ bi v rojstnih 
krajih oživeli Krajavlji, deseti 
brati, Domni in druge osebe 
našega romanopisca? “

Tako pravi Ciril, Jurčičev 
pranečak. Muljavo naj bi -  taki 
so načrti — postopoma čisto 
zaščitili in uredili po starih zgle
dih. Jurčičeva hiša je že spome
nik, tudi Kijavljevo kočo so 
postavili in nekaj objektov, ki 
so tedaj sodili k hiši. Dosti dela 
še čaka pridne prebivalce Mulja
ve, dosti dela bo tudi za poseb
no komisijo, ki skrbi za uredi
tev in ki jo zdaj vodi dr. France 
Hočevar, ki ima na Muljavi tudi 
sorodnike. In prav od sorod
stvene povezanosti dr. Hočevar
ja z Muljavo pričakujejo Jurči» 
čevi potomci pojoče govorice, 
da se bo novi predsednik komi
sije še bolj trdoživo spoprijel z 
delom poslej, ko bo imel manj 
političnega dela.

/ J. S.
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od pokojnine

„Neskončno sem hvaležen 
materi, da me je neprestano 
spodbujala k učenju — grad 
prav nič ne hasne, pokojnina pa 
mi pomeni življenje!“ Tako je 
zatrdil zadnji še živeči graščak 
pri nas Herbert Schoeppl. Ok
rog Gracaijevega turna je tistega 
zimskega dne, ko sem ga obi
skal, veter gnal tečen dež in 
tolkalo na velikih grajskih vra
tih je zamolklo klicalo grašča
ka. Pa ga ni bilo na spregled . . .

V gostilni v vasi so povedali, 
da je graščak v novomeški bol
nišnici. „Srce in jetra mi odpo
vedujeta,“ je bil pesimistično 
razpoložen Herbert Schoeppl, 
graščak in gozdarski inženir v 
eni osebi. ,,Ne vem, če bom še 
kdaj prišel iz bolnišnice,“ je 
potarnal 1892. leta rojeni la
stnik Gracarjevega turna, a je 
bil takoj ves živ sredi pripovedi 
o Schoepplih, o Rudežu, o 
Gracaijevem tumu pa Vrho
vem, o starih časih, o svojih 
treh vnukinjah, ki živijo v Belgi
j i . . .

Iz Kočne pri Kočevju da 
izhaja njegov rod, je povedal za 
uvod. Eden izmed Schoepplo- 
vih prednikov je v začetku 19.

stoletja začel iz nič -  pravza
prav s štirimi konji in štirimi 
krajcarji. S konjskim trgovcem 
je šel na sejem v Karlovac — od 
tam je šel na cesarski Dunaj, 
kjer je bil kongres. Zaslutil je 
dober zaslužek in je začel kro- 
šnjariti. Čez leta je imel že 12 
parov furmanov, ki so iz Trsta 
vozili na dunajski trg južno sa
dje. Posel je cvetel, stari Kozlar 
je vlagal denar najprej v grašči
no Ortnek, v Ljubljani je kupil 
Schoenburgovo palačo, potem 
Cekinov grad (ime je dobil, ker 
ga je plačal s samimi cekini!). 
Vrhovo pa je kupil 1870. Imel 
je tri sinove: Johana, ki je bil 
Herbertov stari oče po materi 
strani, Petra, ki je izdal zemlje
vid, menda prvega pri nas, in 
Josepha.

„Moj stari oče po očetovi 
veji,“ pripoveduje Schoeppl,, je 
dunajskemu dvoru pel pri zna
menitih Dunajskih slavčkih. 
Zato je lahko potem na račun 
dvora študiral, in ko je končal 
študije, je bil premeščen v Ljub
ljano, kjer je bil v službi več kot 
40 let. Ko sem bil v Novem 
mestu gozdni komisar, sem

Herbert Schoeppl

spoznal Rudeževo Vlasto, se z 
njo poročil 1923. leta in po nje
ni smrti pred petimi leti poded
oval Gracarjev turn.“

Grad je najhujše čase prestal 
v drugi svetovni vojni, ko so ga 
1942. leta zasedli beli in se v 
njem utrdili. Beli so tudi pravo
časno izvedeli, kdaj bodo grad 
napadli partizani, pa so se do
bro zabarikadirali, postayili 
strojnice na line in se upirali 
tako srdito, da partizani niso 
mogli blizu.“ Ves čas napada 
smo morali biti v kleti in belo
gardisti so nam dali samo vo
de! “ se še danes pritoži zadnji 
slovenski graščak. Dva tedna 
pozneje so se beli odselili, parti
zani pa so grad, ki je bil strate
ško pomemben, zažgali, da se 
ne bi vanj vselili še Italijani.

Žal je požar povzročil tudi 
dosti škode; Schoeppl najbolj 
objokuje stare Rudeževe knjige, 
ki jih je pogoltnil plamen, pa 
ikone, ki jih je Rudež zbiral, ko 
je bil še narodni poslanec.

Po 21 letih dela kot gozdar
ski inženir je bil Schoeppl inva
lidsko upokojen, pa zdaj naš 
zadnji graščak z neprecenljivim

premoženjem, ki ga predstavlja 
Gracarjev turn, živi od pokojni
ne. Mimogrede: kilometer od 
Orehovice in dobrih 13 kilome
trov od Novega mesta stoječi 
grad je dobil ime po gospodu 
Graetzciju, ki ga je dal sezidati, 
po drugi verziji pa seje prvotno 
imenoval Orešek in je stal že v 
13. stoletju kot branik pred 
vdori Mongolov.

Tr lina je bil pobratim s Kar
lom Dragotinom Rudežem inje 
na Tolstem vrhu, kot tudi pravi
jo gradu, deloma pisal svoje 

1 Bajke in povesti o Gorjancih. 
Vrata grajske kašče z živimi 
Rangusovimi podobami, prele
pa okolica, spomini na mlade 
dni — vse to vleče Schoeppla, 
da še vedno živi v gradu. Če 
drugega ne -  vsaj pred razpada
njem je Gracaijev turn zaščiten, 
če ga že ni mogoče popolnoma 
obnoviti.

Herbert Schoeppl, začasno 
bolnik novomeškega internega 
oddelka bolnišnice, sicer pa pre
bivalec Gracarjevega turna, os
taja tako še naprej edini, prav
zaprav zadnji slovenski graščak!

J. S.

i® © ©Jo ai v i
uedojse, nič 
hudega
tirnim i

Mehiški inženir Mauricio Zeta je pred dnevi presenetil 
svetovno javnost, ko je pogumno izjavil: „Obiskal sem leteči 
krožnik in se pogovaijal z bitji z drugega planeta! “ Podrobno 
je opisal, kako so ga blizu Mexico Cityja nenadoma obiskala 
neznana bitja, ki so priletela k nam v letečem krožniku. Zeta 
je poudaril, da si ne dela utvar, da je bil prav on prvi, s 
katerim so neznana bitja stopila s stik. „Samo v Mehiki je 
več ljudi, zlasti oficirjev, inženirjev in novinarjev, ki so se že 
pogovaijali z neznanimi bitji!“ trdi Zeta in sodi, da tega 
nočejo priznati, ker se bojijo, da bi jih zasmehovali.

Zanimivo je, da so neznana bitja iz vesolja povabila Me
hičana na obisk na svoj planet, vedla pa so se izredno prija
zno. Mauricio Zeta je, potem koje leteči krožnik že odletel, 
pokazal tudi prostor, kjer je krožnik pristal. Inženirji za tal
no mehaniko so preiskali teren in potrdili, da je središče s 
premerom okrog 12 metrov popolnoma zažgano in zoglenelo 
in da je teren tam zbit zaradi neznanega predmeta, težkega 
vsaj okrog 30 ton.

Kajpak pa Zeta ni bil prvi, ki so ga obiskala vesoljska 
bilja. Tako Danel W. Fry iz Merlina v ameriški državi Oregon 
trdi, da je prvi zemljan, ki se je peljal v vesoljski ladji. Fry, ki 
zase pravi, da je znanstvenik, trdi, da se je dogodek pripetil 
4. julija 1950 zvečer.

Pohajkoval je po puščavi blizu White Sands, koje leteči 
krožnik pristal blizu njega. Fry se mu je približal, da bi se ga 
dotaknil, ko je nenadoma zaslišal prijateljski glas, ki ga je 
svaril: „Bolje, da se ne dotakneš, tovariš, je še vroče!“ Fry 
pravi, da na plovilu ni bilo posakde, tako daje glas prihajal iz 
notranjosti ladje. Povabili so ga v krožnik. Takoj koje vsto
pil, se je krožnik dvignil in naredili so izlet od White Sandsa 
do New ^orka in nazaj — razdalja znaša več 1000 milj — v 
približno pol ure.

1967 so Fryja povabili na radio St. Louis, kjer je odgo
varjal na telefonska vprašanja poslušalcev. Nekdo gaje vpra
šal, če jemlje LSD ali kako drugo mamilo. Fry je odgovoril: 
„Ne, 1950 še ni bilo LSD!“

Paul Villa ml., .50-letni mehanik iz Albuquerquea iz 
države New Mexico, trdi, da se je 1953 telepatsko pogovarjal 
z bitji iz vesolja. Deset let kasneje so od njega na enak način 
zahtevali, naj se s tovornjakom sam pripelje na sestanek z 
njimi. 16. junija 1963 okrog 14. ure je Villa res prišel na 
dogovorjeno mesto, kakih 15 milj južno od Albuquerquea. 
Trdi, da se je sestal z 9 člani posadke vesoljskega plovila: 
bilo je pet £ensk in štirje moški. Ko se je pripeljal, so ravno 
prihajali iz plovila. Pravi, da so bili Jepa bitja“, visoka 210 
do 270 cm, svetlih, rdečih ali črnih las. Villi so povedali, da 
so iz zelo oddaljene galaksije, imena pa si ni zapomnil. Po
tem so šli nazaj v svojo ladjo, ki je imela v premeru čez 20 
metrov, in so še kaki dve uri lebdeli nad njim.

Woodrow Derenberger je prodajalec v Parkensburgu. 
Živi v bližnjem mestu, je oče dveh majhnih otrok in redno 
hodi v cerkev. Derenberger je tudi eden izmed tistih, ki 
vztrajajo, da so videli NLP in govorili z njegovo posadko. 
Zgodilo se je 2. novembra 1966 okoli 19. ure, koje vozil po 
cesti 77 iz Mariette, Ohio, v Parkensburg. „Teman, ogljeno 
siv predmet, očitno izdelan iz nekakšne kovine, oblikovan 
kot krogla stare petrolejke, s ploskim dnom in kupolastim 
vrhom, je začel nenadoma spremljati moj tovornjak. Potem 
me je prehitel in se pred menoj ustavil na cesti.“ Potem se 
mu je približalo bitje iz vesolja in mu reklo, naj odpre stran
sko okno na tovornjaku. Govorila sta 5 ali 10 minut. Bitje je 
nosilo kratek površnik, pod njim so se videle naramnice in 
srajca, ki se je zapenjala na hrbtu. Njegova obleka je bila 
modre barve, zelo se je svetila in lesketala.

„Ne boj se, prihajamo iz dežele, ki ni niti približno tako 
revna kot tvoja!“ je dejalo tuje bitje. „Nič hudega ti no- 
čemo.“

Derenberger pravi, da seje član posadke letečega krožni
ka pogovaijal z njim s pomočjo miselnih tokov ali mentalne 
telepatije. Njegove ustnice so bile zaprte in kar naprej se je 
smehljal. Bil je blizu 2 metra visok, okrog 35 — 40 let star in 
več kot pol tone težak! Preden sta se ločila, je temnopolto 
bitje reklo Derenbergerju, da bi se še srečala, in mu priporo
čilo, naj o tem dogodku obvesti lokalne oblasti. Leteči kro
žnik, ki je medtem lebdel blizu njiju, seje spet spustil na tla 
in ostali člani posadke so svojemu tovarišu pomagali vstopiti. 
Leteči krožnik je takoj nato odletel z velikansko hitrostjo.

Brazilec Antonio Villas Beasje 15. oktobra 1957 ponoči 
oral očetovo polje, da bi se izognil vročini. Vesoljska ladja, 
za katero je 23-letni Antonio dejal, daje bila kot velikansko 
jajce, je nenadoma pristalo na polju. Pet vesoljcev gaje zgra
bilo in odvleklo v notranjost ladje, kjer so ga slekli in ga 
predstavili goli vesoljski ženski. Zanjo pravi Antonio, da je 
imela telo navadne smrtnice, bila je ozka v pasu, močnih 
nog, debelih stegen, dojki pa sta bili druga od druge zelo 
narazen. Po rokah je imela pege, njena koža je bila zelo 
prosojna, lasje pa skoraj beli. Njen obraz je bil podoben 
aziatskemu, ustnice pa zelo nežne.

Antonio pravi: „Ni pustila, da bi jo poljubil, vendar pa 
je hotela, da sva se ljubila. Šele po štirih urah in pol me je 
izpustila, potem so me spustili iz ladje, kije naglo odletela.*1

Primer Brazilca Antonia Villasa Beasa je v dosedanjih 
raziskavah o neznanih letečih predmetih prvo znano pričeva
nje o tem, da so vesoljska bitja iskala tudi spolnega srečanja 
z zemljani. Kajpak pa doslej niso mogli natančno ugotoviti, 
ali je bila Beasova zgodba resnična ali izmišljena — le na njivi 
so opazili sledi pristanka NLP.



ALI BO NAJDITELJ 
MILIJONOV M
DOBIL I 
NAGRADO?

in zato za poštne pošiljke v času, ko so na avto
busih, odgovaijajo „Gorjanci" in ne mi. Sprevo
dnik namreč podpiše, da je pošiljko v redu pre
vzel, in se reši odgovornosti takrat, ko mu poštni 
uslužbenec podpiše, da jo je tudi v redu oddal. 
Zadeva s poštno vrečo, ki se je izgubila na poti 
od Šentjerneja do Novega mesta, je zato jasna: 
„Gorjanci" so podpisali, da so jo v redu prevzeli, 
niso pa je v redu oddali. .

In kaj menijo pri „Gorjancih"? Sekretar pod
jetja Franc Kump sodi: „Oba možaka sta prišla k 
nam. Za zdaj vam lahko povem le to, da zadevo 
rešujemo. Podatke smo zbrali, skušali bomo pri
mer urediti skupaj z zavarovalnico . .

In kaj pravi zakon? Uradni list FNRJ iz leta 
1949, številka 93, jasno pravi, da gre najditelju 
nagrada v višini 15 odstotkov najdene vsote. 
Torej je vsako „reševanje" primera odveč — saj je 
zakon za vse enak in ga je potrebno spoštovati.

Druga stvar je seveda, če se s socialistično 
moralo sklada dejstvo, da tisti, ki nekaj najde, 
lahko zahteva 15 odstotkov vrednosti. Če bi bilo 
namreč poštenje vrlina, ki bi jo vsi spoštovali, bi 
pač vsi dobili nazaj vse izgubljene stvari!

Nedvomno pa je, da so najditelji upravičeni 
do nagrade, čeprav je poštni uslužbenec govoril 
drugače in čeprav pri „Goijancih“ še rešujejo 
zadevo. Vprašanje je le, ali je vrečo našel le Vol
čjak ali sta jo našla še Kovačič in Zamida . . .  To 
bodo pač ugotovili drugi!

J. SPLICHAL

Bilo je 12. decembra lani. Ura je bila nekaj 
čez 17, mraz je čedalje močneje stiskal v noč, 
tema je bila kot v kozjem rogu. Avtobus novome
ških „Gorjancev" je iz Šentjerneja odpeljal proti 
Novemu mestu — in blizu pralnice peska pri Mo
krem polju izgubil poštno vrečo z več kot 10 
milijoni starih dinarjev. Ker so — kot je že Trdina 
ugotovil -  Dolenjci pošteni ljudje, so milijone 
hitro vrnili. . . .

BESEDE
JOŽETA
VOLČJAKA

„Z vozom sem se vračal iz Šentjerneja od se
stre, tema je bila in precej je bilo mrzlo. V Šent
jerneju sem bil prodal kobilo in se mi je mudilo 
domov. Veste, kako je: noč, samsaa cesti, v žepu 
pa sem imel milijon in tristo tisoč starih dinarjev, 
ki sem jih bil iztržil za kobilo . . .  V oje sem imel 
privezanega enega samega konja, pa sem šel bolj 
ob strani ceste. Ni mi bilo prijetno; nisem si mi
slil, da se bom toliko časa zadržal, pa sem bil 
brez luči. V današnjih časih, ko je tak promet na 
cesti, nikoli ne veš, če se ne bo v ovinek zapeljal 
kak norec in vse skupaj zbil s ceste!

V gostilno „Pri Rokeljnu“ 'v Mokrem polju 
sem stopil še na dva deci, in ko sem spet pognal 
konja proti domu, me je v dolino proti pralnici 
peska prehitel avtobus," pripoveduje o tistih uso
dnih minutah Jože Volčjak, kmet iz Brezja pri 
Ratežu.

„Nenadoma se je konj ognil oviri, ki je nisem 
videl, le zaslutil sem jo. Tisti hip je že skočilo 
zadnje kolo voza čez poštno vrečo. Ej, sem rekel 
in ustavil konja, stopil za voz in pobral vrečo. 
Poklical sem v pralnico, trikrat ali štirikrat sem 
poklical, pa se najprej ni nihče oglasil. Potem je 
prišel Kovačič iz pralnice, poznala sva se že od 
prej. Dal sem mu vrečo, rekoč, da bo človek, ki 
jo je izgubil, gotovo norel od strahu, ker je izgu
bil vrečo. Meni se je brez luči mudilo naprej v 
Brezje, Kovačič pa mi je zatrdil, da ima telefon 
in da bo hitro telefoniral v mesto.

Potem sem bil nemalo presenečen, ko sem v 
časopisih bral imena najditeljev, pa svojega nisem 
našel vmes. Šel sem vprašat na pošto in na milico. 
Na pošti so mi dali deset starih tisočakov nagra
de, od občinske konference SZDL pa sem dobil v 
zahvalo pismo s pohvalo za odnos do družbenega 
premoženja.

Sumil sem, da je v vreči razen pisem tudi de
nar, nisem pa vedel, da ga je toliko. Slišal sem 
tudi, da bi mi po zakonu pripadalo nekaj odstot
kov najdenine. Nikomur nisem še nič rekel za ta 
denar, malo pa pričakujem, da ga bom dobil. Če 
bi moral en človek plačati, denaija ne maram, 
nisem pa tudi še nič razmišljal, ali bi denar zahte
val preko sodišča," zmigne Volčjak na koncu 
pogovora z rameni.

S toplega zapečka se oglasijo mati: „Kaj bi 
tožil, pusti tisto. Če bodo tako pošteni, da bodo 
dali, bodo dali, če pa ne bodo, naj ne dajo. To 
vam pa povem, da se mi je čudno zdelo, da se ni 
nihče oglasil, da bi rekel hvala; to pa je čudno, 
vain rečem!"

v službi v pralnici, in ker sem bil zunaj, sem zasli
šal klice: „Pridite sem!" in sem tekel na cesto," 
je začel svojo pripoved Franc Kovačič iz Dol. 
Mokrega polja, delavec v pralnici peska.

„Ko sem se bližal cesti, sem slišal, kako je v 
temi nekdo govoril, da je na tleh vreča. Ko sem 
prišel zraven, sem spoznal Volčjaka, kije vrečo v 
tem času že naložil na voz. Takoj sva ugotovila, 
da je vreča poštna, nisva se je prav nič dotaknila. 
Volčjak se je z vozom odpeljal domov, jaz pa sem 
odnesel vrečo v pisarno pralnice. Vrtil sem tele
fon, pa me je vedno, ko bi moral dobiti zvezo, 
izključilo. Pozneje sem zvedel, da je bila telefon
ska žica v Gradišču strgana in telefon ni delal. Po 
več neuspešnih poskusih sem šel nazaj na cesto, 
da bi ustavil kak avto in prosil za pomoč. Gotovo 
sem stal na cesti deset minut in začelo me je 
zebsti. Odšel sem nazaj proti pralnici. Takrat je 
mimo pripeljal avto. Kar prvi je ustavil, pa se je 
izgovoril, da gre le do Slatnika. Prosil sem ga, naj 
se zapelje do Novega mesta, a se je izgovarjal, da 
ima zlizane gume in da se ne upa peljati. Spet 
sem nekaj časa čakal in spet ni bilo nič. Potem 
sem šel spet nazaj in takrat je spet pripeljal avto. 
Tekel sem na cesto in ustavil avto, v katerem sta 
bila moški in ženska. Prosil sem ju, naj gresta na 
pošto povedat, da je vreča v pralnici, in sta mi 
obljubila, da bosta to storila. Vreče se sam nisem 
dotikal, le na listek sem pogledal in videl, daje s 
šentjernejske pošte.

Ni minilo dobre četrt ure, že sta se pripeljala 
dva avtomobila: s pošte in z milice. Miličnik je 
legitimiral poštnega uslužbenca, potem je ta smel 
vzeti vrečo. Ko jo je jemal, je dejal, da ne bo dal 
nič nagrade, ker je državna stvar. Naslednjega dne 
je prišla čestitka iz Šentjerneja in v njej 50 dina- 
ijev.

Sam sem na novomeškem občinskem sodišču 
porotnik in mi je sodnik povedal, da imam pravi
co do nagrade. Nisem pa denaija še nikjer zahte
val, čeprav mislim, da bo potrebno vso stvar dati 
odvetniku. Tudi Volčjaku sem to omenil, pa se 
nisva še nič zmenila . . . "

KAJ
PRAVI
ZAMIDA

KAJ
PRAVI
KOVAČIČ

IN ŠE
NEKAJ
MNENJ

več, katerega dne je bilo. 
noč, da je bilo po 17. uri in 
kot strela. Slučajno sem bil

beli, da ni bilo na pošti in še kje drugje prehude 
zmede. Deset milijonov pač ni mačji kašelj, še 
manj denar, ki bi ga lahko brez težav pogrešali. 
Kajpak zasluži od vseh treh prav Volčjak največ 
priznanja: v zavetju noči bi nepošten človek brez 
težav odnesel vrečo z denarjem in bržkone bi 
presneto dolgo trajalo, preden bi jo našli -  če bi 
jo sploh še kdaj dobi l i . . .

Še večjo pozornost od poštne vreče pri Mo
krem polju je vzbudila enaka vreča v Gospiću, v 
kateri pa je bilo kar dva milijona novih dinarjev! 
Tudi ta vreča se je izgubila iz avtobusa, tudi v 
tem primeru sta bila dva poštena najditelja -  ki 
sta za zdaj ostala še brez najdenine, čeprav jima 
sicer pripada po zakonu. Toda njima gre najde- 
nina 30 starih milijonov in pošta je hitro začela 
plesati čudne pravljice o tem, da so bili v vreči 
novi tisočaki. . .  Hudo pa je, ko seje zvedelo, da 
takil^tisočakov sploh še ne delajo, zato je poštna 
laž hitro ostala na kratkih nogah. Poštena najdite
lja sta zadevo dala odvetniku in čakata na de
nar. . .

In kako je s poštno vrečo, ki je padla iz avto
busa „Gorjancev" pri Mokrem polju? Kaj je z 
nagrado?

Direktor novomeškega PTT podjetja Jakob 
Berič je kratek: „Imamo pogodbo z „Gorjanci"

sssS
Pred izidom P smo izvedeli, daje zavarovalni

ca Sava v Novem mestu po dogovoru z Jožetom 
Volčjakom izplačala najditelju poštne vreče 
14.040 dinarjev ali 12 odstotkov denarja, kije  
bil v vreči. Kot nam je povedal Franc Plantan iz 
zavarovalnice, je šlo za izplačilo transportne 
škode iz zavarovanja prevozniške odgovornosti 
za prevoz poštnih pošiljk.

Na ta način je zgodba o izginuli pa spet naj 
deni poštni vreči tudi formalno končana.

Jože Zamida iz Polhovice, delavec v pralnici 
peska, je bil v bolniški in sem ga dobil doma v 
postelji. Takole je na kratko opisal, kaj se je bilo 
zgodilo tistega decembrskega večera:

„Volčjak je šel z vozom po cesti, kakih pet 
minut predtem je mimo peljal avtobus. Prav blizu 
pralnice je že bil, ko sem zaslišal njegov klic: JCje 
ste, pobje? ’ S Kovačičem sva šla tja in videla, da 
je Volčjak našel poštno vrečo. Odnesla sva jo v 
pisarno na mizo. Kovačič je poskušal telefonirati, 
pa ni mogel, potem pa je šel na cesto, da bi usta
vil avto. Kmalu nato sta prišla šentjernejski mili
čnik in nekdo s pošte. Miličnik je poštarja legiti
miral, potem je ta odnesel vrečo.

Nagrade nisem dobil nobene, le od novomeške 
SZDL so se zahvalili s pismom, v katerem so me 
pohvalili za pravilen odnos do družbenega premo
ženja/'

Tako torej pravijo Jože Volčjak, Franc Kova
čič in Jože Zamida, trije poštenjaki, ki so poskr-

milijoni 
mark 
tudi 
vnai 
žep?
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Prihodnji teden se bo v 
Frankfurtu pravzaprav že zače
lo letošnje svetovno prvenstvo v 
nogometu. Jugoslovani in Špan-" 
ci se bodo v tretji tekmi pome
rili ne samo za pravico do zad
njega, šestnajstega prostega 
mesta v finalnem nogometnem 
turnirju, pač pa hkrati tudi za 
milijone, ki jih bodo po poseb
nem ključu dobile države -  
udeleženke.

Nemški navijači si manejo 
roke, čeprav bodo vstopnice 
zasoljene, poroča časopis Capi
tal. Toda levji delež denarja so 
že dali davkoplačevalci, ki so 
prispevali za dva nova in Šest 
prenovljenih stadionov 240 mi
lijonov mark. Stroški prvenstva 
bodo sicer presegli 300 milijo
nov mark, toda pedantni in 
iznajdljivi organizatorji so si 
likrati zagotovili tudi velike 
dobičke. Več kot dve tretjini 
stroškov so tako že pokrili iz 
zveznih in pokrajinskih organov 
ter mestnih uprav. Z 240 milijo
ni mark, ki so si jih zagotovili, 
bodo izplačali vse gradbene 
stroške, vendar pa so zadovoljni 
tudi državni organi, saj niso 
delali športnih spomenikov, pač 
pa praktične stadione. Predsed
nik organizacijskega komiteja 
prvenstva je jcradnjo najlepše

ilustriral z besedami: ,Najbrž 
nihče ne pričakuje, da bo na 
stadionu kosil ali pil šampa
njec!" V primerjavi z mehiškim 
prvenstvom pred štirimi leti 
pričakujejo trikrat večje dohod
ke.

Kje vse bo tekel denar?
Vsaj 18 milijonov mark naj 

bi dobili s televizijskimi preno
si, medtem ko so Mehičani iztr
žili komaj 8 milijonov. Okrog 
36 milijonov mark bo prinesla 
vstopnina. Nekaj milijonov 
pričakujejo od „zaščitnega» 
znaka" prvenstva, maskote 
„Tip in Tap", dveh običajnih, 
veselih nogometašev. Horst 
Schaefer, ki je maskoto izdelal, 
pričakuje, da bodo prodali za 
10 milijonov mark „Tipa in 
Tapa". Nekaj milijonov bodo 
vrgle športne napovedi, milijon 
pa literatura, ki jo že tiskajo ali 
pa jo še bodo natisnili o prven
stvu.

Velik kupček mark pričaku
jejo tudi od priložnostnih ko
vancev po 5 in 10 mark -  nare
dili jih bodo kar v skupni vred
nosti 30 milijonov nemških 
mark. Zvezna banka sicer ni 
preveč navdušena, češ da se bo 
preveč povečal obseg denaija v 
obtoku, vendar so prireditelji 
prepričani, da bo velika večina

tega denaija končala v zbirkah 
numizmatikov. Pivo bodo pač 
vsi plačevali z običajnimi mar
kami . . .  Zraven tega bodo pro
dajali zlate in srebrne spomi
nske medalje pa gramofonske 
plošče s popevkami, ki jih poje
jo nogometaši, neka agencija 
pa, ki je prevzela vso radijsko in 
televizijsko ekonomsko prppa- 
gando, bo plačala 1,7 milijona 
mark.

Skupaj pričakujejo organiza- 
toiji kar 80 milijonov mark 
dohodkov, s čimer bodo krep
ko presegli izdatke. Vsaj polovi
co te vsote naj bi pomenil dobi
ček. Četrtino bo dobila nemška 
nogometna zveza, dve tretjini 
pa ekipe, ki bodo nastopile, in 
sicer v odvisnosti od tega, koli
kokrat so igrale in koliko gle
dalcev so pritegnile na stadione. 
Mednarodna nogometna organi
zacija bo z veliko lahkoto prišla 
do dobička: dobila bo okrog 4 
milijone mark, njeni stroški pa 
bodo malenkostni. Za zmago
valca bo morala kupiti 36 cm 
velik pokal v vrednosti 100.000 
mark. Pa še tega ji ne bi bilo 
treba storiti, če ne bi v Mehiki 
Brazilci že tretjič osvojili stari 
pokal Julesa Rimeta in ga za 
vedno odnesli domov, v deželo 
kave.
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Koža je  v zimskih mese
cih zaradi mraza in vetra 
mnogo bolj občutljiva, zato 
v tem času potrebuje tudi 
več nege. Ker se navadno 
tudi mastna koža vse od 
novembra, do aprila bolj iz
suši, moramo uporabljati 
vsaj čez noč bolj mastno vi
taminsko kremo. V tem 
času je čez dan dobrodošel 
tudi tekoči puder, seveda 
nanesen na podlago. Kožo 
uspešno ščiti pred razpoka
mi. In kako se ličimo v zim
skih mesecih? Ena lastnost 
je oblikovalcem make upa 
po vsej Evropi skupna: vrni
tev k eleganci in klasiki. Oči 
in usta so povsod središče 
pozornosti, toda v posame
znih modnih državah pripo
ročajo svoje barve.

V ANGLIJI se navdušu
jejo za romantične frizure 
ter za svetle in rdeče lase. 
Oči senčijo v dveh barvah. 
Temnejša na veki prevladuje, 
malo zelene ali svetlo modre 
pa se nam skrivnostno kaže 
izza močno namazanih tre
palnic. Usta so žive barve. 
Rahlo rdeča so tudi lica 
okrog lične kosti

IZ ITALIJE prihaja val, 
ki zahteva že pravcato slikar-

Veselo v službo. Nada Lampe, kvalificirana kuharica v tovarni Iskra, Šentjernej. (Foto: Ria Bačer)

m

Konec meseca bomo 
spet zajadrali v tisti nori čas, 
ko si lahko staro in mlado 
dodobra da duška ter iz pu
ste in enolične vsakdanjosti 
vsaj za nekaj uric skoči v 
sanjski svet. Maškare so naš 
star ljudski običaj in zelo 
Škoda je, da ga vedno bolj 
opuščamo. Zelo se moti, 
kdor misli, da je potrebno za 
domiselni maškaradni ko
stum pol vreče denaija. To 
sploh ni res, saj si za pusta 
lahko privoščite prav vse. Iz 
dveh ali treh starih in pono
šenih oblek, ki niso več za 
rabo, iz zavržene ijuhe ali 
zavese sešijemo lahko same 
tak kostum, da dobi na vese
lici prvo nagrado. Iznajdljive 
bodite, pa bo šlo!

Tudi za otroka skušajte 
najti malo več domišljije, 
kot je premore tradicionalen 
sprevod, v katerm je vsaka 
druga Rdeča kapica in vsak 
drugi deček kavboj ali Indi
janec. Manjše otroke lahko z 
malo spretnosti napravimo v 
prikupne cvetlice ali živalske 
like, sicer pa zanje najdemo 
zamisli v vsaki otroški slika
nici.

Ko izbiramo maškaradni 
kostum za otroka, premi
slimo le to, ali bo naš Tin
ček rajal v zaprtem prostoru 
ali bo šel samo v sprevodu 
po cesti. Glede na vreme je 
bolje izbirati take kostume, 
da se otrok ne bo prehladil. 
Baletka ali zamorka sta na 
primer za deklice zelo ljubki 
maski, je pa velika nevarno
st, da mimogrede z golimi 
rokami staknejo močan pr

ehlad, če že ne pljučnico.
Kaj pa vi? Menda ne' 

boste doma? ! Letos so zelo 
v modi kostumi po likih, iz 
svetovno znanih filmov: na
stopajo cirkusanti, Tarzan in 
njegova žena Jane, odeta v 
kože; strašni Drakula s svojo 
žrtvijo. Napravite se lahko v 
dekleta in žene, ki jih je v 
filmskih vlogah predstavljala 
slavna Marilyn Monroe, sko
čite v dobo Charlieja Chap
lina in mičnih ter dičnih go
spodičen, ki jih je ta nepre- 
kosljivi komik na platnu os
vajal.

Ostaja pa vam na izbiro 
še morje možnosti, obarva
nih z domačo izvirnostjo. 
Mar ne bi bil Krjavelj ime
nitna maska ali pa morebiti 
Martin Krpan, Veronika De- 
seniška itd.? Nič težkega tu
di ni iz ijuhe ali celega kosa 
blaga narediti indijski sari, iz 
rožaste zavese kimono za 
gejšo. Z malo domiselnosti 
postanete lahko Šeherezada, 
Ali Baba in katerakoli od 
oseb iz Tisoč in ene noči.

Zelo enostavno, hkrati 
pa moderno boste v maška
rah letos oblečeni, če boste 
dolgo večerno obleko ovesi
le s svetlečimi našitki in z 
vrsto ogrlic. Na glavo zata
knite rože med močno sko
drane lase, napeljite ogrlico 
med kodre, na vrh glave la
hko posadite peresa ali tan- 
čicco -  in maska je nareje
na. Če še stare črne nogavice 
odrežete in jih nataknete na 
roke kot rokavice brez 
prstov, segajoče nad komo
lec, se lahko pojavite na vsa
ki pustni zabavi.

RIA BAČER
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vsaka 
je lahko 
lepa

sko izvežbanost, če mu ho
čemo slediti. Glavno pozor
nost tudi tu posvečajo 
očem. Za senčenje vek upo
rabljajo Italijanke celo pale
to barv, ki se prelivajo in 
zahtevajo še ubranost v tonu 
z barvo oči.

FRANCIJA v letošnji 
modi ličenja ne sega tako 
daleč nazaj, da bi posnemala 
Marlene Dietrich v njeni zla
ti dobi, temveč se zgleduje 
po Grace Kelly za časa film 
ske slave, veke senčijo s sre
brno sivo podlago, barvna 
črta okrog oči je svetla in 
tanka. Lica so breskovo 
obarvana.

NEMŠKE kozmetične 
hiše priporočajo žensko 
mehkost in eleganco. Oči 
obkroža svetel lok, na veke 
dajejo temnejši ton, največ
krat v zelenem. Usta in noh
te mažejo z rdečilom v barvi 
zrele melone ali rdečega vi
na.

V RUSIJI so se kozme
tičarke tudi odločile za sve
tlo polt. Oči rahlo senčijo, 
toda samo do srede vek. 
Barve: rožnata, svetlo modra 
in zelena. Usta začrtujejo v 
obliki V v rjavo rdečih to
nih. S prav take barve lakom 
si modeme Rusinje mažejo 
nohte.

R. B.

LJUBKO
n  DOBO
Če se boste letos pridružili noremu pustnemu direndaju, boste 
hoteli imeti masko, ki bo najboljša in seveda taka, kakršne ne bo 
imel nihče drug. To vam lahko uspe samo tako, da pustni kostum 
naredite sami in o tem molčite. Maska mora biti duhovita, ljubka 
in nora. Pri izdelavi maškaradne obleke lahko uporabite najrazli
čnejše materiale: vse vrste blaga, papiija, volne, rafije, žice, razne 
kovinske in plastične okraske, ki pa nimajo večje vrednosti. j

Make up naj bo izrazit in dovolite si lahko tudi z njim vse 
neumnosti.

ANDRFJA VODNIK

I I !I
I

Ženski lasje postajajo v modnem 
svetu vse krajši. Nove pričeske za 
leto 1974 so v Parizu, Londonu in 
Rimu že objavili: take so! Prva niti 
ni tako zelo drugačna od teh, ki 
smo jih bili vajeni doslej; drugo, v 
stilu Grete Garbo, priporočajo An
gleži. Tretja s čopkom vrh glave je 
hit italijanske visoke mode, četrta 
— velnasta glava — pa je po napove
dih znanega londonskega kreatoija 
pričeska bodočnosti. Kar vprašajte 
staro mamo, če ima še spravljenega 
kakšnega „petelinčka44. Ona bo 
vedela, za kaj gre: to je ščipalka za
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Vse svetovne statistike in podatki domačih zdravstvenih 
ustanov kažejo stalen porast rakastih obolenj dojke. Zgodnje 
odkrivanje raka na genitalijah je pokazalo, kako lahko 
zmanjšamo smrtnost obolelih za rakom na ženskih organih 
in kako lahko žene po zdravljenju ohranijo vso življenjsko 
silo v krogu svoje družine in na delovnem mestu. Isto lahko 
dosežemo tudi pri raku dojke.

Dojka je zunanji organ. Tako je žena sama sebi lahko 
prvi ugotavljalec sprememb in bolezni. Te jo napotijo k zdra
vniku, ki se bo poslužil poleg klinične preiskave dojke še 
drugih metod v lastni ali više organizirani ustanovi.

Najbolje je, da žena stopi pred ogledalo z dvignjenimi 
rokami in primerja obliko ter velikost obeh dojk. Ogleda naj 
si kožo, če je ta pordela na različnih mestih, pogreznjena, 
nagubana ali razjedena. Če so bradavice vgreznjene, razjede 
ne ali spremenile lego, je znak, daje nekaj narobe v bradavi
cah ali v dojki pod njimi. Žena mora biti pri ogledu prs 
pozorna tudi na izcedke iz bradavic, posebno še, če so krvav- 
kasti. Ko otipavamo dojke, se poslužimo sistema razdelitve 
dojk v kvadrante. Rak dojke najdemo najpogosteje v zgor
njem zunanjem kvadrantu, v ostalih kvadrantih, posebno 
spodnjih, je rak mnogo bolj redek.

Seveda vse zatrdine ali tumorčki niso rakaste narave! Že 
pri kliničnem pregledu lahko sklepamo po obliki tumoija in 
njegovih lastnostih, glede zraščenosti z okolnim tkivom in 
po drugih znakih, ali je upravičen sum na rakasto obolenje 
ali ne. Vedno je potrebno otipati tudi pazdušne votline, če 
so morebiti žleze povečane. So pa velike težave pri preiska
vah skritih žarišč, ki jih ne moremo otipati in ki ne nudijo 
jasnih znakov te zahrbtne bolezni. Pozorni moramo biti na 
stalno in omejeno bolečino v enem predelu dojke. Taki 
primeri potrebujejo redne kontrole in več preiskav.

Ugotovljeno je, da so dojke odvisne za svoj razvoj in 
delovanje (produkcijo mleka) od pravilnega ravnovesja hor
monov in njihovega vpliva na organ. Zaradi nepravilnega 
ravnovesja hormonov dobe žene pred menstruacijo napete, 
boleče prsi, često imajo glavobol in tudi bruhajo. Mnogo 
skrbi si delajo žene zaradi „bolnih prsi“, ki večkrat izločajo 
tekoč svetel ’zcedek, in imajo vzrok za nastanek v hormonal
nih motnjah. Ti tumorji imajo vozličasto površino kot 
drobcen grah, so gibljivi, omejenih robov in večkrat obse
žnejši. V takih primerih zdravimo bolezen s hormoni. Sero- 
zni, posebno krvavi izcedki, ki zelo begajo žene, prihajajo iz 
mlečnih izvodil -globlje v dojki ali blizu bradavic. Te tvorbe 
so največkrat nenevarne, le malokdaj so rakaste narave. Med 
nenevarnimi poznamo še druge, sestavljene iz veziva in ma
ščobe dojke, in lahko ugotovimo, v katero vrsto tvorb spada
jo. Tudi žene, ki imajo večkrat ponavljajoče se vnetje dojk, 
morajo biti pod kontrolo, ker je nujno odstraniti vzroke 
takega vnetja.

Zene, ki opazijo zatrdine ali spremembe na dojkah, naj 
torej čimprej obiščejo zdravnika, bodisi v posvetovalnici za 
žene, v dispanzerju zdravstvenega doma ali v ginekološko- 
porodniški ambulanti pri splošnih bolnišnicah. Tu bodo 
dobile navodila za nadaljnje zdravljenje. Omeniti velja še, da 
je bil pri Onkološkem institutu v Ljubljani ustanovljen Cen
ter za bolezni dojk, v katerem bo zdravnik našel pomoč, če 
bo ta potrebna. DR. j u l ij  SAJE

TO 
NETRAJA 
DOLGO

vzgajati 
ni lahko

Dekleta v puberteti ne ostajajo vedno le pri željah po 
večji poučenosti o spolnih rečeh, ko sklepajo nova in „ve- 
čna“ prijateljstva z bolj ali manj razgledanimi vrstnicami, 
temveč svojo zorečo spolnost nemalokrat enostavno usme
rjajo v svoje nove prijateljice, ob katerih pogosto na zastrt 
način zadoščajo svoji razvijajoči se spolnosti

T oda vse to ne more trajati dolgo. To preiskovanje spol
nega magnetizma ob istem spolu je samo bežna epizoda pri 
bližanju in primikanju v območje magnetnega polja drugega 
spola.

Ta premik je značilen, saj lahko pred njim opažamo, 
kako se fantje in dekleta med seboj sovražijo in objedajo 
drug drugega, se izogibajo drug drugega, celo boje, prezirajo, 
skoraj zaničujejo, nemalokrat tudi doživljajo nekak stud do 
drugega spola in globok sram, kadar jih kaka okoliščina po
stavi v preveliko medsebojno bližino. Fantje vidijo v dekletih 
le neumne smrklje in „koze“, a dekleta v fantih „štoraste 
kozle“ in grobijane, ki se samo pretepajo in tako neumno in 
grdo govore, da jih še slišati ne marajo. Ta odpor je pogosto
krat tako velik, da je za fanta „največja sramota“, če ga na 
primer učitelj v razredu posadi-med „babe“. Podobno seveda 
tak ukrep doživi tudi dekle. Vendar dekle navadno tako 
povzročena zadrega prej mine in ji prej celo prav pride, ji 
začne ugajati in jo skrivaj celo osrečevati. To zato, ker dekle
ta hitreje spolno zore in se zato tudi prej „odčarajo*4 zuna
njega odpora do drugega spola. Dekleta namreč vsekakor 
prej odkrijejo magnetizem ljubezni in spolnosti in njegove 
skrivnostne in osrečujoče „učinke44 v občutkih in predsta
vah, v fantaziji in čustvih, v svojem mladem srcu in preplaše
ni duši. Fantom se včasih Še sanja ne, kar že dekleta v njihovi 
bližini sladko vznemirja. Ne vznemirja toliko v globinah krvi, 
kakor predvsem v višavah ljubezenskega ali erotičnega zano
sa in sladkega hrepenenja.

Odkritje magnetizma spolnosti dožive fantje na splošno 
bolj „pretresujoče44. To odkritje jih bolj vrže iz dosedanjega 
doživljanja in vedenja kakor dekleta. Same pred seboj jih je 
sram, da so tako dolgo mislili o spolnosti kot otroci. Razoča
rani so nad svojo odraslo okolico s starši in učitelji vred, ki 
jih je tako dolgo bolj ali manj varala o vsem tem in jim vse o 
spolnosti tako spretno prikrivala. To razočaranje se lahko 
sprevrže za nekaj časa v pravo sovraštvo do matere in očeta 
in vseh drugih odraslih, katere vse zdaj postavlja ob vsaki 
besedi, pogledu ali kretnji na svojo občutljivo moralno teh
tnico. DR. f r a n c  p e d iCek

te*

spalnica
Ena izmed zamisli za sodobno urejeno spalnico, ki ima tudi skro
men študijski kotiček. Posebnost te sobe je, da so stene tapecirane 
z enakim blagom, kot je prevleka na postelji, in da se sodobni 
pohištveni elementi lepo dopolnjujejo s starinskimi detajli.

. . . .  Madež od črnila od
stranite iz tkanine tako, da ga 
podložite s cunjo, namočeno v 
nezakuhanem hladnem mleku. 
Menjajte podlogo madeža toli-

I ko časa, da bo vsrkano vse črni
lo. Madež od mleka nazadnje 
odstranite s katerimkoli sred-

i Stvom za čiščenje mastnih odti
sov.

. . . .  Če se zamašek od 
tube nikakor noče odpreti, ga 
za nekaj časa potopimo v vročo 
vodo. Običajno to pomaga.

iM H jC Projektiranje stanovanj bo v prihodnje vse bolj v rokah designeijev 
(industrijskih oblikovalcev). Iz več razlogov. Najvažnejši naj bi bil 
čas (industrijska proizvodnja v serijah) in s tem v zvezi cenenost 
gradnje. Na gornji sliki vidimo tako imenovano linearno hišo, ki je 
nastala v ZDA, na spodnji sliki pa je stanovanjska zgradba v Nemči
ji. Taje sestavljena iz štirih celic, lahko pa jih kupimo in spajamo še 
več, kolikor denarja pač imamo. Kdaj bomo pri nas tako daleč, saj 
je znano, da je naša stanovanjska hiša med najdražjimi in najmanj 
udobnimi v svetovnem merilu!

DBA 
VTEMCASU

VRT. Plastika je na pohodu. V vrtnarstvu se plastične 
snovi — folije uporabljajo predvsem za pokrivanje tal in 
za varovanje pred pozebo. Neprozorne polietilenske foli
je nadomeščajo travo, slamo ali šoto pri pokrivanju tal, 
preprečujejo rast plevelu, zadržujejo vlago in toploto v 
tleh, varujejo plodove (jagode) pred umazanijo. Prozorne 
folije obvarujejo pred mrazom. Zgodnjo povrtnino lahko 
pridelamo tudi v naših razmerah pod polkrožnimi nizkimi

plastičnimi tuneli in kapucami. Zgodnjo solato lahko se
jemo v nizke tunele že takoj potem, ko izgine sneg. Tudi 
druge vrtnine nam pod plastiko dajo zgodnejše pridelke. 
Uspeh pokrivanja pa je odvisen tudi od vremenskih raz
mer ter od izbrane folije. Več svetuje izdelovalec oziroma 
prodajalec.

VINOGRAD. Valentin (14. feb.) ima ključ od korenin.
V vinogradu se takrat delo začenja, poskrbeti je treba za 
obnovo ali popravilo opore v vinogradu. Leseni stebri so 
zaradi svoje cene še vedno najprimernejši. Najboljši je s 
taninom prepojen kostanjev les. Trajnost povečamo z 
obžiganjem, namakanjem v modri galici ali z impregnacijo 
s karbolineji, kar je najdražje, a najboljše. Pri obnovi vino
gradov se uveljavljajo strebri iz prednapetega betona; so 
trajni, vendar dragi. Precej hvale je tudi na račun t.i. Voe- 
stovih stebrov, ki so iz valjane železne pločevine.

SADOVNJAK. Misliti je že treba, kako se bomo spo
mladi spoprijeli z možno spomladansko slano, ki naredi 
veliko Škode zlasti v zaprtih dolinah in nižinah. Pokriva
nje rastlin je zamudno in zato uporabno le v vrtnarstvu. 
Bolj uporabno je dimljenje -  od približno 4. ure zjutraj 
do dve uri po sončnem vzhodu. Za dimljenje lahko pri
pravimo rabljene gume, žaganje in odpadno olje. Gretje s 
pečicami ali puhanje vročega zraka z velikimi ventilatorji 
se v svetu že uveljavlja, pri nas pa je predrago. Več obeta
-  predvsem v intenzivnih nasadih -  oroševanje sadnih 
rastlin z vodo, ki ob slani zmrzuje, oddaja toploto in s 
tem varuje nežne rastlinske dele. Za varstvo pred pozebo 
je odločilnega pomena poročevalska služba, ki vnaprej 
najavlja možnost mraza, da ga sadjar dočaka pripravljen.

Inž. M. LEGAN

Grah je v kuharski umetnosti nepogrešljiv. Je zdrav, okusen in še 
pripraven za lepo serviranje jedi. Štiri zamisli: grah z zelenjavo, 
grah z jajci, grah z mesom in grah z rižem.

V stanovanju, ki ga opremljamo z modernim pohištvom, nastane 
tudi vprašanje kam dati razno okrasno rastlinje. Predvsem obupa
mo, če ne moremo nikjer dobiti ustreznih korit za rože, ki se ne bi 
„tepla44 s pohištvom. Na sliki vidimo eno od rešitev italijanskih 
oblikovalcev. Na žalost lahko kupimo taka korita samo v Italiji.



Naj tudi sorodniki v Peterburgu spoznajo, da 
sicer dobrohotni in vljudni bratranec ne bo trpel 
nobenega oviranja pri uvozu nemških strojev, 
elektromotorjev in parnih kotlov brez carine. In 
tudi Francozi naj upoštevajo, da se Wilhelm H. ne 
bo ustavil pred ponovitvijo 1870. in 1871. leta, 
če se mu bo za to ponudila ugodna priložnost.

Zaradi Wilhelmovega nepretrganega oteževa- 
nja in zapletanja so bili sorodstveni odnosi dveh 
dvorov nasploh „prej topli kot vroči“, v času po
litičnih zapletov pa „prej hladni kot prisrčni“.

V Zimskem dvorcu so Wilhelmove nečimrne in 
vihrave napade praviloma obsojali. Osebnega so
vraštva med obema družinskima klanoma ni bilo, 
vendar je bilo njihovo vsakdanje življenje polno 
intrig, prerekanj in plitvega izigravanja.

Nikolaju je začelo presedati, da se Wilhelm 
vede do njega „pokroviteljsko, mentorsko/ 4 Celo 
zaradi visoke bratrančeve telesne rasti se je čutil 
prikrajšanega.

Razglednico, na kateri sta bila nemški cesar in 
ruski car slikana skupaj z ramo ob rami, je polici
ja tedaj zaplenila. In vendar sta prihajala drug k 
drugemu v goste. Njuna srečanja so prepletale lju
beznive izjave, ko pa sta se razšla, sta drug druge
ga za hrbtom obkladala s hudobnimi vzdevki.

Princ Maks Badenski je v ozkem krogu pripo
vedoval, da je cesar Wilhelm imenoval Aleksandra 
IH. „aziatskega monarha in cepca.“ Nikolaja II. 
je po Bjoerkeju prekrstil v „mevžo**, „prežveko
valca,“ ki venomer goni isto, v „gobo“ in „prebri- 
sanca“.

Že takrat je ves jezen zapisal, ker car ni držal 
besede „iz Bjoerkeja: „Očka-caija obliva mrzel 
pot zaradi Francozov. Taka šleva je, da si celo 
tega sporazuma ne upa potrditi brez njihovega 
dovoljenja.** Carico je jezil Wihelmov nespoštljivi 
odnos do njenega brata, vojvode Hessenskega, in 
do njenega darmstadtskega sorodstva sploh. Žali
tve so sporočali caiju.

In ko je Nikolaj II. prispel s svojo soprogo v 
Hessen, se je nalašč izognil temu, da bi najprej 
obiskal Wilhelma v Potsdamu. Wilhelm pa je 
preko svojega kanclerja vztrajal, da je Nikolaj dol
žan javiti se najprej pri njem, kadar se zadržuje v 
predelih njegovega imperija. In šele po izpolnitvi 
tega pogoja je cesar Wflhelm odšel pirovat k nje
mu v Darmstadt.

Plitvi prepiri med veličanstvi so bili tako nadle
žni in dolgotrajni, da sta si imperatorja štela v 
dolžnost vzpostavljanje vznemirljivih diplomat
skih služb.

In vendar: kakršne koli so že bile motnje v 
odnosih med obema dvoroma, kakršnikoli vzponi 
in padci so si sledili v meddružinski idili — cesar 
Wilhelm je bil za Romanove v vseh okoliščinah še 
vedno bratranec, najmilejši in najzabavnejši Willi, 
včasih lahkomiseln, včasih nevarno zmeden, a 
kljub vsemu sorodnik.

Parafrazirajoč znano izjavo Teodorja Roos- 
ewelta, ki mu je ušla z jezika zaradi drugega (la
tinskoameriškega) povoda, lahko rečemo, da je 
bil Wilhelm za peterburške višje kroge „pasji sin“, 
vendar njihov „pasji sin“, ker Romanovi z njim 
niso pretrgali zaupnega dopisovanja in so ga v 
izredni tajnosti nadaljevali celo v letih prve sve
tovne vojne.

Tako, kot je bila spomladi 1917 vest o strmo
glavljenju carja za Wilhelma osebni udarec, tako 
prizadeto so jeseni 1918 Neugardt, Krasnov in 
Skoropadski sprejeli vest o odstavitvi in begu ce- 
saija Wilhelma. Sicer pa je tudi odstavljeni nem
ški cesar lepo, brezdelno živel.

Demokristjanski pridigarji so prepričani, da če 
obstaja nebeško kraljestvo, potem pokojni cesar 
Wilhelm v višavah nad oblaki lahko vrh vsega vdi
hava tudi kadilo, ki mu ga po smrti prižigajo na 
renskih bregovih.

Več kot pol stoletjje minilo od tistega novem
brskega večera, ko je cesar Wilhelm potrkal na 
vrata gradu Aroerongen in zaprosil grofa Bentin- 
cka za skodelico vročega čaja. Že tam v Ameron- 
genu se je 28. novembra 1918 formalno odrekel 
prestolu.

V letu 1920 se je cesar naselil v podeželskem 
dvorcu Doorn v provinci Utrecht. Sprejeli so ga 
na račun vzdrževalnine weimarske republike.

Z odločitvijo pruskega Landstaga (deželnega 
zbora) so Hohenzollemom 1926. leta vrnili pre
moženje (dvorce, posestva itd.} v vrednosti sto 
petindvajset milijonov mark. Razen tega so jim 
izplačali še petnajst milijonov mark prispevka.

Na podlagi 232. člena versajske pogodbe bi bili 
morali Wilhelma izročiti Antanti zaradi predaje 
sodišču, vendar Holandija tega ni hotela napravi
t i

Leta 1922 seje bivši ce*ar Wilhelm drugič ože
nil, tokrat so princeso Schoenaich-Carolath. (Biv
ša imperatorka Avgusta-Viktorija je umrla 1921 v 
triinšestdesetem letu starotti).

Wilhelm se je v brezdelju ukvaijal s pisanjem 
jpominov. Pri tem si je prizadeval izbrisati s sebe 
pečat hujskača svetovne vojne. Zapustil je pet 
knjig.

Umrije v Doomu 4. junija 1941.
Kakšna trajna vdanost in oboževanje! Springer 

in Strauss se kot začarana ne moreta obrniti od 
svojega malika, od svojega božanstva. Ne od tiste
ga, ki se je kot razuzdan popotnik zatekel h grofu 
Bentiku s prošnjo za požirek čaja, ampak od ti
stega Wilhelma, ki je štiri leta prei z balkona svo
jega dvorca napovedal vojno Rusiji.

Njun duhovni vzor je še danes dobesedno živ.
S privihanimi brki stoji na balkonu berlinskega 
dvorca, iz ust pa mu letijo besede, ki zagotavljajo 
nemškemu ljudstvu nirvano blaženstva v ognjeni 
kopeli vsesplošne zmešnjave.

POGLEDCMANJE 
V HOROSKOP

Potem ko je Wilhelm zasedel prestol, je stare
mu kanclerju slabo kazalo. Z dolžnosti ga je od
stavil brez ceremonij, razen tega pa je moral Bi
smarck okusiti še grenkobo neuspeha v areni pru
skega parlamentarizma.

V letu 1891 so Bismarckovi pristaši predlagali 
njegovo kandidaturo v Reichstag za okrožje Hes- 
tenmuende. Njegov nasprotnik je bil neki čevljar 
Schmallfeld, socialdemokrat.

Zgodilo se je nepredvideno. Knez Bismarck je 
dobil sedem tisoč glasov, čevljar štiri tisoč, kar je 
pomenilo Bismarckov poraz, čeravno bi bilo v 
takem primeru po zakonu potrebno ponovno gla
sovanje.

Podobnih nesmislov ni bila tedaj vajena niti 
pruska reakcija, ki je v takih trenutkih kar odre
venela. In kar je posebej bodlo v oči v Evropo in 
svet, je bila zmeda, kije tiste dni zajela peterbur- 
ški dvor.

Car Nikolaj je v Hestenmuendski epizodi videl 
osramotitev aristokratizma, sramotno zmagosla
vje sodrge. Ogorčilo ga je, da se je knez ponižal 
do javnega dvoboja z nekim socialistom. In dru
gič še to, da Nemci svojega visokorodnega uteme
ljitelja imperija niso izvolili enoglasno, kot bi se 
to moralo zgoditi.

Delavska vstaja je v Nemčiji strašila kot sila, 
ki je pretila, da se bo združila z dozorevajočo 
rusko revolucijo in skupaj z njo povzročila social
ni izbruh. Tak izbruh bi lahko zdrobil na treske 
ves stari monarhistični sistem na celini.

Čeprav so Hohenzollemi grmadili zapreke na 
poteh carske diplomacije, je bilo zanje povsem 
naravno, da hkrati s tem niso brez nemira spre
mljali položaja za hrbtom svojih peterburških 
sorodnikov, vedno pripravljeni podpreti majajoči 
se carski prestol.

Prav tako so tudi Romanovi venomer sprem
ljali cesaijev položaj v skrbeh za nerazrušljivost 
njegove avtoritete v Nemčiji. Ta zaskrbljenost je 
desetletja prežemala diplomatsko dokumentacijo 
carizma. Znaki, kot na primer naraščajoča notra
nja nestanovitnost junkersko-buržoazne Nemčije
— rastoča moč in aktivnost delavskega razreda in 
vrenje med revnimi kmečkimi sloji, so pogosto 
povzročali protivladne nastope, vedno ostrejša 
socialna nasprotja, posebno pa večanje vpliva 
mlade nemške socialne demokracije. Vse to seje 
stalno ponavljalo v dopisovanju carskih poslani
kov in ministrov v osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja do začetka prve svetovne vojne.

„V tistem času, ko so v dvorani navdušeni 
plesali menuet (zabave so bile na cesaijevem dvo
ru na dnevnem redu) je vojaški opolnomočenec 
A. V. Goleniščev-Kutuzov v ministrstvu za zuna
nje zadeve sporočil V. S. Obolenskemu, da so 
sosednje ulice polne upornikov, ki zahtevajo, 
Ĵauha in dela.“

Take množice je pogosto videval tudi posla-

M.KASVIN0V
PREVEDLA: J.TEPPET
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Car je zahteval pojasnilo od Šuvalova. Po
slanik mu je v depeši 24. aprila 1891 dal razumeti 
tole: stvar ni samo v tem, da se je „ustanovitelj 
imperija znašel pred ponovnim glasovanjem s so
cialistom -  čevljaijem, temveč tudi v tem, da 
sama monarhistična opozicija ploska uspehu tega 
socialista iz hudobnih čustev do prevzvišenega 
junkeija.**

To ni bilo še nič. Po mnenju I amsdorfa, kije 
pojasnjeval depešo, opažajo v Nemčiji še marsikaj 
hujšega, in sicer: neobičajen razmah socialistične 
stranke, kar pomeni večjo nevarnost od učinko
vite opozicije kneza Bismarcka. Car je na depešo 
Šuvalova pristavil opombo: „Dejanje neprekoslji- 
ve nesramnosti in propada veličine Nemčije“.

STRAH PRED 
SOCIALNIM 
IZBRUHOM

Napetost v odnosih med dvema imperijema 
je naraščala in pletla nove vozle rusko-nemških 
nasprotij na glavnih nitih svetovne politike. Eno 
pa je ostalo neomejno in vse obvladajoče; oboje
stranski strah Romanovih in Hohenzollemov 
pred svojim lastnim narodom ter trajno, splošno 
znano stremljenje podpirati drug drugega v boju 
proti preteči revoluciji, v primerjavi s katero so 
mnogi tekoči opravki oben dinastij tu pa tam 
samo minljiva ničnost. V temeljih te solidarnosti 
je bilo še najmanj altruizma. Hohenzollemi so se 
bali ruske revolucije kot nesreče, ki bi se lahko 
razširila na Nemčijo.

nik. Bal se je, da se bo nezadovoljstvo prepro
stega ljudstva z vladno politiko „v korist boga- 
tih“ obrnilo v nevarnost za samo dinastijo. Posla
nikova sporočila so potijevala zastrašujoči raz
mah socializma. Ta bi v prihodnje lahko ogrozil 
predvsem Nemčijo s še bolj krvavimi in mnogo 
nevarnejšimi spopadi kot bučni nastopi anarhi- 
stov“.

Lamsdorf je s svoje strani posploševal podob
na sporočila, ki jih je pošiljal carju (eno izmed 
njih, najbolj vznemirljivo, je imenoval „horoskop 
bodočnosti**). V njih je prikazoval nevarnost 
„varljivega** zatišja in miru v Nemčiji. Bal se je, 
da se bodo „apetiti delavcev prebujali še naprej** 
in da „njihovi socialno-demokratski voditelji** ne 
bodo z ničimer zadovoljni. Konec koncev se 
bodo znašli v takem položaju, da si bodo upali 
odločno lotiti se vsega.

V horoskopu prerokovano „odločno lotiti se 
vsega** je pomenilo polom dinastije in beg tira
nov. Dvorjani v Rusiji so to spoznali 1917. leta, v 
Nemčiji pa v osemnajstem letu.

Monarhističnim silam ni ne tu ne tam uspelo 
s kontrarevolucijo obrniti kolesa zgodovine nazaj 
in rešiti pogube dve presvetli družini. Tako v Ru
siji v tem primeru niso pomagali rešiti položaja 
niti pogovori Neugardta z Mirbachom niti moj
strstvo, Krasnova, Skoropadskega in Mannerhei- 
ma v ansamblu s Hoffmannom, Eichhornom in 
von der Holzem.

Dolgo je ze tega, v začetku tega stoletja, ko 
je tajna zveza dveh cesarskih dinastij proti revolu
ciji šla tako daleč, da so bili Romanovi v skrbeh 
za trdnost vojaškega stroja, v katerem celo sami 
niso mogli videti nevarnosti za varnost Rusije.

Zaskrbljeno so se tedaj zanimali, če revolu
cionarna opozicija v Nemčiji ne spodkopuje tal 
cesarski armadi, ki je tedaj že pretila ruskim 
zahodnim mejam.

Po eni strani ie Lamsdorf v svojih zapisih

izražal strah pred tem, da Wilhelm II. ne bi poiz
kusil „odvrniti pozornosti od notranjih težav s 
pomočjo vojaške avanture, ki bi lahko izzvala 
požat po vsej Evropi.**

Taka najverjetnejša avantura bi bil napad na 
Rusijo in Francijo. Z druge strani pa je Lamsdor- 
fa zaposlovala skrb, če bodo te napadalne sile 
zadosti trdno in pokorno orodje v rokah berlin
skega navdihovalca možnega spopada. Zapisal je: 
„Za zdaj je armada še zvesta vladi; toda vsesplo
šna vojaška obveznost vnaša vanjo nove elemente. 
Socialisti dobivajo v vrstah armade vedno števil
nejše privržence . . . “

To je signaliziral že Suvalo v: Slabo bo, je 
napovedoval, če bo cesarska armada vdrla v Rusi
jo, še slabše pa, če bo v odločilni minuti odpove
dala in postala orodje državljanske vojne. To se 
pravi, da v imenu prestola ne bo hotela krotiti in 
ubijati Nemcev.

„Bolj verjetno je,“ je sporočal poslanik, „da 
se v bodoče noben vojak ne bo hotel bojevati za 
vlado proti socialistom, ki konec koncev lahko 
oostaneio gospodarji položaja**.

Čez dve desetletji, jeseni 1918, mnogi nem
ški vojaki resnično niso hoteli streljati na ljud
stvo. Svoje orožje so obrnili proti cesarjevim 1 
pomočnikom, ki so sprožili svetovno vojno.

Kar zadeva desničarske vodje socialne demo
kracije, se ti v 1918. letu niso pokazali maščeval
ne. Ko jih je revolucionarni val dvignil na višino 
„gospodarjev položaja**, so vzeli v zaščito kneze 
in barone ter zagovarjali pred uničenjem aparat 
razrednega gospodarstva junkeijev in kapitalistov, 
vključno s policijo, vojsko in glavnim štabom. 
Nazadnje so prav ti vodje sicialdemokratov utrli 
pot do oblasti Hitlerju in njegovi fašistični kliki.

Poročila Šuvalova niso bila brez bistrovidno- 
sti, po svoji barvitosti pa večkrat zaostajajo za 
carjevimi izreki. Šuvalov piše: „Če bo socialde
mokratska stranka postala resnično revolucionar
na . . .  potem stoji Nemčija na vulkanu in končna 
poguba imperija je samo še vprašanje nekaj deset
letij.“

Aleksander III. je dodal na robu pripis: 
“Skoraj brez dvoma, daje tako.“

„Po izjavah nekega mojega sobesednika,“ 
sporoča poslanik, socialdemokrati ne kopljejo 
jame pod monarhijo, ampak pod prestolom. Car 
je tupripisal opombo: Naravnost strašno.

Šuvalova zanima možnost podkupovanja de
snih socialdemokratskih voditeljev na ta način, 
da bi jim prepustili listnice v vladi: „Morda pa bo 
ta stranka po zmagi'v parlamentu poklicana k 
upravljanju države in se bo tako postopoma 
spremenila v zmerno partijo? “

Aleksander III. je pripisal: „Na tako vpraša
nje sedaj ta stranka niti sama ne more odgovori
ti. “

Šuvalov poroča: „Skrajno napenjanje virov, 
ki so sprožili vedno večjo vojaško porabo, je pri
peljalo tako daleč, da so se mnogi razsodni ljudje . 
v Nemčiji začeli spraševati: A li nas velika vojna, 
kakorkoli se bo že končala, ne bo pripeljala v še 
strašnejšo nesročo, v socialni prevrat? * Car je 
zapisal na rob opombo: „O tem tudi jaz pogosto 
razmišljam.**

Svetovalec poslaništva M. N. Muravjev je 
sporočal o svojem pogovoru z generalskim pribo
čnikom in načelnikom vojaškega kabineta Wil- 
helma II. Ta se je v cesarjevem imenu pritožil, da 
„car slabo ravna z njim“. Načelnik je še dejal:
,,Medtem pa moj mladi imeperator v globini duše 
goji resnične simpatije do vašega imperatorja v 
Rusiji kot do močnega stebra monarhističnega 
načela. “

Niti malo ganjen zaradi komplimenta zastran 
stebra monarhističnega načela je car pripisal:
„To je dolgočasno, to stalno tarnanje in cmerje- 
nje. Nemci z vsem tem kažejo, kako so pravza
prav malenkostni in žalostni. Razveseljivo pa je 
to, da kljub temu potrebujejo prijateljstvo Rusije *
in da se je strašno bojijo.**

Šuvalov je poročal, da so zadnji ulični neredi 
v Berlinu napravili na cesarja Wilhelma „silen 
vtis“. Potemtakem se v urejeni policijski državi 
res dogaja to, o čemer govorijo v Franciji, v zave
zniški, pa vendarle republikanski deželi. . .

Res je. Aleksander III. se je nekako navadil 
na grešno francosko družbo. Stoje je potrpežljivo 
poslušal Marseljezo na slovesnostih. Uradno je 
soglašal z odločitvami pariške skupščine, neurad
no pa jo je imenoval advokatsko burko, komedije

•

Nekoč je car poslal predsedniku red Andreja 
Jtaoimenovanega, vendar je poslaniku Morgenh 
eimu naročil, naj ne prireja slavja na dan carjevega, 
godu, kot je določeno, ampak naj izroči odliko
vanje na običajni dan, da s tem ne bi kazali pre
več zaupnih znakov pozornosti do republikancev. 
„Sicer pa tudi republikanci niso vsi enaki. Niso 
ukrojeni po isti meri. Ko jim izražamo pozornost, 
si moramo prizadevati, da bomo obrnili to sebi v 
prid, ne tistim, ki pretresajo temelje, ampak ti
stim, ki jih spoštujejo.**

Poslanik Morgenheim v Parizu je v svoji de
peši carju dokazoval, „da bi bilo najbolj škodljivo 
in nevarno dati Francozom povod za upanje na 
podporo Rusije.** Aleksander III. je pripisal; 
„Oni sami to vedo in čutijo.“

„In obratno,“ piše poslanik, „treba je jasno (*s 
pakassati, da so simpatije Rusije obrnjene h kon
zervativni Franciji. . .  Mi lahko pripomoremo, da 
se Francija reši sama pred seboj, če ji razblinimo 
nevarne iluzije . .

Pod to vrstico je car pripisal: „Popolnoma i 
točno. “

Svetnik G. L. Kantakuzen je sporočil z Du
naja, da je avstrijska vlada razdražena zaradi prija
teljskega sprejema, ki so ga v Peterburgu priredili 
francoski vojaški eskadrilji.

(Nadaljevanje prihodnjič)
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FILM

let
mrtve
ptice

Te dni so začeli v sloven
skih kinematografih predvajati 
slovenski celovečerni film „Let 
mrtve ptice“. Po scenariju slo
venskega pesnika Branka 
Šoemna je film zrežiral Zika 
Pavlovič. Film je drama strasti, 
ki ima za ozadje socialni motiv 
naših zdomcev. Posneli so ga v 
okolici Murske Sobote in osta
lih krajih Prekmurja. V glavnih 
vlogah nastopajo Arnold Tovor
nik, Majda Grbac in Rudi 
Kosmač.
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oU oj
osem. Od teh sta za snemanje 
predvidena samo dva projekta: 
“Zbiralec umetnin“ režiserja 
Milana Ljubiča in „Julij-avgust“ 
Karpa Ačimoviča — Godine. 
Zbranega denaija je samo za en 
film in tako bodo iz lanskega 
načrta uresničili le projekt 
„Julij -  avgust“.

PLOŠČE

slovenska
pevca

kor«k*j. korakaj Človek imi, tu na*e

M n C  M I M I

Helidon, tovarna gramofon
skih plošč, je izdala malo plo
ščo vse bolj priljubljenega slo
venskega pevca popevk Janka 
Ropreta. Na nji sta posneti dve 
skladbi: „Korakaj, korakaj!“ in 
„Človek sem, ki nase nekaj da“. 
Prva je slovenska izvedba tujega 
avtoija, drugo pa je napisal 
Peter Arnold. Obe sta prijetni 
za poslušanje.

m
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V Beogradu se je pred dne
vi začel festival najboljših fil
mov sveta, že četrti po vrsti. Za 
prikazovanje v veliki in mali 
kinematografski dvorani je sele
ktor Milutin Čolić izbral filme, 
ki so v svetovni kinematografiji 
imeli največji uspeh in dosegli 
visoko umetniško raven. Med 
drugimi so že ali pa še bodo 
prikazali film francoskega reži
serja Costa Gavrasa „Obsedeno 
stanje“, angleški film „Nora“ z 
Jane Fonda v glavni vlogi, ame
riški film režiserja Johna Husto- 
na „Sito mesto“ in italijanski 
film „Emigranti44 z Andrianom 
Celentanom v glavni vlogi.

iz
LANSKEGA
NAČRTA

Od 46 zgodb, ki so prispele 
na lanski natečaj za filmske 
scenarije, so jih izbrali samo

Helidon je izdal tudi malo 
ploščo, na kateri se predstavlja 
slovenska pevka Majda Sepe, ki 
že dolgo suvereno vlada na na
šem popevkarskem nebu. Na 
plošči v spremljavi vokalnega 
kvarteta Strune poje dve sklad
bi: Hazzardovo „Mama44 in
Sepetovo „Vagabund44, za kate
ro je besedilo napisal slovenski 
pesnik Gregor Strniša.

SVET
OPERE

Izbor odlomkov iz najbolj 
znanih oper, kot so Traviata, 
Carmen, Lucia di Lammemoor, 
je Jugoton po licenci RCA izdal
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na veliki plošči Gran Gala ali 
Opera. Res umetniški užitek ob 
poslušanju te plošče zagotavlja 
izredna zasedba, saj se na po
snetkih predstavljajo največji 
operni pevci našega časa, sve
tovno znane orkestre pa vodita 
slavna dirigenta Georges Pretre 
in Herbert von Karajan.

odamo

Za ljubitelje belgijskega 
pevca Salvadora Adamoja je 
Jugoton poslal na trg veliko 
ploščo, na kateri se Adamo 
predstavlja kot skladatelj, pisec 
besedil in pevec. Prijetno, z 
otožnostjo obarvano petje, s 
katerim si je pridobil veliko 
privržencev, tudi na tej plošči 
ponuja nevsiljiv glasbeni užitek.
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Od nekdaj zelo slavne sku
pine Beatles je še najbolj plodo
vit in angažiran George Harri- 
son. Njegova glasba nastaja 
močno pod vplivom staroindij
ske filozofije nenasilja, ljubezni 
in dobrote. Posebno izrazita je 
velika plošča „Georga Harrison 
living in material vvorld44, ki jo 
je po licenci gramofonske hiše 
Apple izdal Jugoton. Skladbe z 
nje predstavljajo spoj evropske 
pop glasbe z elementi indijske. 
Besedila so temu primerna in na 
svoj način kažejo stisko moder
nega človeka, ki beži iz zmate- 
rializiranega sveta v namišljeni 
svet luči.

KNJIGE
Kot druga knjiga iz serije, 

ki jo izdaja založba Partizanska 
knjiga o aktualnih in živih pro
blemih sodobnega slovenskega 
življenja, je izšlo delo Jožeta 
Javorška „Samotni jezdec44. Po 
oblikovni plati je to dnevnik od 
leta 1970 do pomladi 1973. V 
njem avtor obravnava čas, ko je 
bil še član dramaturškega kole-

Odkrijte 
svojo'

Založba Mladinska knjiga je izdala komplet štirih knjig „Sodo
bna ženska44, s katerim skuša ustreči potrebam današnjih žena, da 
se bodo znašle v svoji življenjski vlogi. Vse štiri knjige kompleta 
Spoznajte svoje telo, Odkrijte svojo lepoto, Spolnost v ljubezni ter 
Zenska in moški) obravnavajo najobčutljivejše aspekte v življenju 
ženske. Seznanjajo jo z vsem, kar bi morala vedeti o sebi in svojem 
mestu v življenju, predstavljajo ji njeno fiziologijo, nego telesa, 
kozmetiko, pravilno prehrano ter jo na humanističen način uvajajo 
v probleme spolnosti, ljubezni in družinskega življenja. Vsekakor 
nepogrešljive knjige v knjižnici vsake ženske.

pesnika starejše generacije*  * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

SAMOTNI 
JEZDEC

gija v Drami SNG in v podobi 
našega osrednjega gledališča 
pokaže osnovne vzroke krize, ki 
je nastala v tej ustanovi. Drugi 
in tretji del dnevnika imata 
polemičen značaj. Vrsta zapi
sov razčlenjuje problematiko 
slovenskih pisateljev in intelek
tualcev.

bogomil 
fatur .
teme

in
variacije

Po skoraj 25 letih je spet 
izšla pesniška zbirka slovenske-

Bogomila Fatuija pod naslovom 
„Teme in variacije44. Objavljene 
pesmi so plod dolgoletnega 
ustvarjanja in predstavljajo zao
kroženo celoto izpovedi, ki se 
gibljejo od čisto intimne ljube
zenske sfere do skoraj eseji
stično racionalne poezije.

HAIKU
Državna založba je izdala 

knj igo; s katero se slovenskemu 
bralnemu občinstvu prvikrat v 
knjižni obliki predstavlja japon
ska haiku poezija. Pesmi haiku 
so napisane v značilni trivrsti
čni obliki in so odsev življe- 
nskega odnosa do sveta, kakr 
šen se je izoblikoval na Vzhodu. 
Ravno ta razlika med vzhodnja
škim in našim mišljenjem je ve
lika ovira za pravilno razumeva
nje in dojemanje haiku poezije 
in tako je knjiga več ali manj 
namenjena knjižnim sladokus
cem. Pesmi je prevedel Iztok 
Geister, opremil pa Marko Po
gačnik.

f. NA
TISTA
LEPA

V LADKO KOROŠEC POTA
Ni pogost pojav v sloven

skem pisanju, da bi umetniki 
sami, kolikor niso pisatelji, na
pisali knjigo o svojem življenju 
in umetniški dejavnosti, zato je 
toliko bolj razveseljivo, da smo 
s knjigo Ladka Korošca, našega 
znanega opernega pevca, dobili 
tako neposredno in živo priče
vanje. V knjigi „Na tista lepa 
pota44, ki jo je izdala Partizan
ska knjiga, Ladko Korošec v 
preprostem in jasnem jeziku 
opisuje svojo bogato dejavnost.
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OBALE
\

Drobne knjižice pesmi z na
slovom „Pojoča obala44 ni več 
dobiti v knjigarnah in je verje
tno tudi ne bo, čeprav je teh 
drobnih knjižic še precej zapa
kiranih v stanovanjskem bloku 
v Brusnicah. Njihov duhovni 
oče namreč ni trgovec, da bi 
znal spraviti v promet to, kar še 
spretnim prodajalcem ne gre 
najbolje od rok; danes poezija 
ni iskano blago in sramežljivo 
stoji ob strani raznim sanjarijam 
modernega človeka, odstopila 
je prostor velikim ljubimcem, 
izvežbanim morilcem in za lase 
privlečenim zgodbam. In če je 
na platnicah napisano povrhu 
vsega malo znano ime, ime, ki 
ga ni zaslediti v globokoumnih 
razpravah o izmih vseh vrst, 
potem je pač usoda te knjižice 
pesmi razumljiva. Neopaženo je 
zagledala beli dan in ugasnila v 
poplavi dmgih knjig. Toda pe
sem živi, pesem ne umre.

Ivan Perhaj, avtor „Pojoče 
obale44, je po rodu Belokranjec, 
a že celih sedemnajst let živi v 
Podgorju in je v tem času postal

eno s pokrajino pod Gorjanci. 
Tudi ko bi imel možnosti, da bi 
šel kam drugam, se ne bi premi
slil. Zrasel je z ljudmi Podgorja, 
pozna jih, on je del njihovega 
življenja in oni so del njegovega, 
njihovi problemi so tudi njegovi
-  skratka, živi in diha s Pod
gorjem. Od Bele krajine so v 
pesniškem svetu podob ostale 
samo tenkolase breze in steljni- 
ki ter spomini na otroštvo.

S pisanjem se je začel ukva
rjati že v nekdanji nižji gimnazi
ji v Črnomlju, ko je skupaj s 
sošolci izdal rokopisni dijaški 
list Odmevi iz Goric. Ko je pri
šel na učiteljišče v Novo mesto, 
je podobno kot v Črnomlju z 
drugimi dijaki izdal rokopisni 
almanah, objavljati pa je začel’ 
že prve psemi v Mladih potih, v 
Obzorniku in v nekdanji prilogi 
Dolenjskega lista, Dolenjskem 
študentu. Občasno je objavljal 
posamezne pesmi, dokler ni v 
njem dozorela odločitev, da 
izda samostojno zbirko v samo
založbi. Za ta korak se je težko 
odločil, toda enkrat je le treba 
stopiti pred javnost, posebno

še, če je človek pesnik iz prave 
notranje nuje.

„K pisanju pesmi me žene 
neki notranji nemir,44 pravi Ivan 
Perhaj, „Različna razpoloženja, 
sreča in nesreča, svet okoli 
mene, dogodki, vse to se kopiči 
v človekovi notranjosti in se 
želi izpovedati. Nemir moram 
prenesti iz sebe na papir, četudi 
potem napisane pesmi obleže v 
predalu. Vendar pesem ni na
menjena sama sebi, nekaj mora 
povedati tudi drugim, zato ni
sem pristaš modemih smeri v 
poeziji. Pa tudi samo poročilo 
razčlovečenega sveta, ki ga pri
naša ta poezija, ni povsem moje 
poročilo. Sodeč po sedanjih 
dogajanjih v svetu, je svet res 
postal surov, toda vsa plemeni
tost ni zamrla, vse ni pokvarje
no. In ker sem jaz sam del tega 
sveta, ker sem kot romantik v 
skoraj bolečem odnosu do raz
človečenosti, najde vse to odsev 
v moji poeziji.44

Vojna in grozodejstva ubi-

{anja igrajo pomembno vlogo v 
‘erhajevih pesmih. Kot otrok je 

ognjeni požar nasilja čutil na

lastni koži, zato so mu blizu 
ljudje, ki v sedanjih časih trpe 
bič boga Marsa na svojih hrbtih. 
In tem ljudem je posvečeno ve
liko pesmi, s katerimi pridobiva 
Perhajeva poezija odtenek hu
manistične angažiranosti.

Ivan Perhaj še piše pesmi, 
in kot pravi sam, jih bo pisal 
tudi v bodoče, čeprav mu rav
nateljstvo na osnovni šoli jemlje 
veliko časa in skoraj nikoli ne 
najde pravega časa in miru.

„V samozaložbi ne bom 
izdal nobene zbirke več. Resni
čno upam, da bo na Dolenj
skem založniško mrtvilo prešlo 
in da bodo domači ustvarjalci le 
prišli do izraza. Zelo rad bi so
deloval z drugimi Dolenjci pri 
izdaji kakšnega almanaha ali 
pesniških zbirk. Dobro vem, da 
je dovolj ustvarjalcev, samo 
možnost jim je treba dati. Rav
no v tem vidim eno od pomem
bnih vlog kulturnih skupnosti, 
žal pa ravno te naloge ne oprav
ljajo, čeprav bi z izpolnjeva
njem le-te potrdile svoj obstoj 
in dejavnost.44
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MEHOVO

Leseno ograjo okrog stare 
Grmove hiše na novomeškem 
Glavnem trgu so že pred tedni 
podrli in Novomeščani zvedavo 
čakajo, kdaj bo Šolski center za 
gostinstvo odprl v hiši restavra
cijo, kot je napovedoval jeseni 
1970. leta.

Vse bi moralo biti že zdav
naj nared, vendar pa so se dela 
že v začetku zavlekla, ker so v 
posegih v staro stavbo strokov
njaki odkrili stare vrednote got
ske, baročne in bidermajerske 
dobe. Iz gotike je stavbna lupi
na s prvobitno kamnito zidno 
strukturo, temeljna zasnova hi
še, portali, okna in druge obli
kovne prvine iz kamna pa tudi 
sodijo v ta čas. Iz zgodnje baro
čne faze so banjasti oboki in 
okenske hiše, ohranjeni leseni 
strop v prvem nadstropju in 
arkadni hodnik v pritličju. Iz 
tretjega obdobja, meščansko 
klasicističnega bidermajerja, pa 
je fasada na Glavnem trgu z ob
likami kamnitega portala, okna 
v prvem nadstropju obeh ven
cev, strešine in kritina, dvori
ščne fasade z arkadnimuoboka- 
nim hodnikom v prvem nad
stropju in dozidkom pa so vi- 
dermajerski.

Prof. Janko Jarc, ravnatelj 
Dolenjskega muzeja in 
poznavalec starega Novega 
mesta, sodi, da je stara Grmova

hiša med najstarejšimi in najbolj 
zanimivimi na Glavnem trgu. 
Hiša je bila zares zanimiva in 
znana tudi v prejšnjih časih, kar 
dokazujejo lastniki. Grmi, ki so 
bili tudi lastniki gradu Bajnof, 
so bili namreč medičaiji, 
svečaiji in slaščičarji: v teh 
obrteh in zaradi spretnosti so si 
nabrali dovolj denarja, da so 
postali celo bajnofški graščaki. 
O tej družini piše Trdina v 
povesti „Jetnica“, kjer omenja 
tudi Grmovo hišo v mestu. 
Terezija, hči Franca Grma, kije 
bil proti koncu 18. stoletja tudi 
novomeški sodnik, seje namreč 
na gradu Vrhovo yeč let 
zdravila zaradi živčne bolezni, 
potem pa se je vrnila v domačo 
hišo na Glavnem trgu.

V tej hiši je bila tudi 
gostilna „Stenovec“ , ki jo 
omenja v svojem Desetem bratu 
Fran Levstik. Levstik 
pripoveduje, da je na sprehodu 
na Dolenjsko srečal nekdanjega 
šolskega prijatelja Jurija 
Zlatorepca. Ta mu je povedal 
nekaj novic, ki jih je bil zvedel v 
gostilni „Stenovec“, kjer je pil z 
nekim Brlogarjem. Sicer pa je 
najrazličnejših gostilniških 
zgodb po Novem mestu krožilo 
nič koliko, saj je Otmar Skale 
star. naštel na prelomu stoletja 
kar 43 gostiln!

Za Novomeščane najbolj

pomembna pa je ta hiša kot roj
stna hiša slovenske pisateljice 
like Vaštetove, rojene 1891, ki 
je znana po svojih romanih, za 
katere je snov jemala iz novo
meške zgodovine, še zlasti pa 
po romanu o Prešernu.

Vaštetova v svoji knjigi 
„Podobe iz mojega življenja“ 
takole opisuje spomine na roj
stno hišo: „Rodila sem se v 
Novem mestu, v Grmovi hiši na 
trgu. . .  Iz Grmove hiše — hišna 
lastnica gospa Santa Grmova, 
rojena Jelovšek-Fichtenau, gra
ščakinja na Bajnofu in mokari- 
ca, je bila pastorka tete mojega 
očeta Antonije Jelovškove, ro
jene Burger; ko sem jo jaz prosi
la, da mi je pokazala nekdanje 
stanovanje mojih staršev, je bila 
stara že čez 80 let — smo se 
preselili k Brunnerjevim na Breg 
oziroma v Jurijevo ulico, ki je 
tekla vzporedno z Bregom. Le
pa živahjia krčmarica Fani Bru- 
nnerjeva, po rodu Kovačičeva, 
je bila sestrična mojega oče
ta. . .

V spomin na nekdanje čase 
bi ne bilo slabo, če bi morebiti 
Slavistično društvo na pročelju 
Grmove hiše vzidalo ploščo liki 
Vaštetovi ali pa če bi sobo, v 
kateri se je rodila, Šolski center 
za gostinstvo imenoval „Ilkina 
soba“ ali „Soba like Vašteto- 
ve“.

Ca k a
n a  V A S !

Danes objavljamo še zadnji, 
jolly kupon v naši nagradni igri 
za petero lepih nagrad: katrco, 
1000 strešnikov, zmrzovalno 
skrinjo, pralni stroj in 7-dnevni 
penzion za dve osebi v Čateških 
Toplicah. Nagrade za srečne iz
žrebance so prispevala naša 
ugledna podjetja: Industrija
motornih vozil, Novoteks, 
Novotehna, Dolejka in Zdravirf* 
šče Čateške Toplice.

Z jolly kuponom, ki ga ob
javljamo danes, boste lahko * 
nadomestili morebitni manjka
joči kupon. Vendar pa bodo 
vaše rešitve prišle v poštev le, če 
bo med kuponi največ en jolly 
kupon. Povedano drugače: 
odgovoriti morate v okvirčke, 
ki so bili oštevilčeni s števil

kami 1, 2, 3 in 4. Če vam ena 
izmed številk manjka, lahko 
pošljete tri številke in jolly ku
pon. Kot veste smo vprašali 
naslednje: v prvi uganki: kje p- 
izdelujejo katrce in prikolice 
adria; v drugi uganki: kateri 
lokalni list v Jugoslaviji ima naj
večjo naklado; v tretji uganki: 
uganki: kateri dve novomeški 
trgovski podjetji dajeta za na
grado pralni stroj in zmrzovalno 
skrinjo.

Rešiteve, za katere mislite, 
da so pravilne, vpišite v okvir
čke zraven zastavljenih ugank, 
potem pa izrezane uganke po
šljite skupaj, v eni kuverti na 
naslov: DOLENJSKI LIST, p.p. 
33, 68001 NOVO MESTO, zra
ven pa napišite UGANKA. Pri

rešitvah ne pozabite pripisati 
tudi svojega točnega naslova!

Vaše rešitve pričakujemo do 
vključno sobote, 16. februarja 
letos, ker bo v ponedeljek, 18. 

■februarja, posebna komisija iz
žrebala izmed prispelih rešitev 
pet srečnežev. Njihova imena 
bomo objavili v naslednji števil
ki P Dolenjskega lista. Torej: do 
16. februarja morate poslati re
šitve, 21. februarja bo v prilogi 
že znano, kdo je dobil nagrade!

Opozarjamo vas še na to, da 
bomo v vsaki kuverti upoštevali 
le eno rešitev: kdor namerava 
sodelovati v žrebanju z večkrat 
po štirimi kuponi, mora vsako 
četverico kuponov poslati v 
posebni kuverti!

Vso srečo pri žrebanju želi 
vsem -  P!

Kasneje je grad skupaj z gospostvom pre
šel v last najmogočnejših grofov na Sloven
skem, Celjskih. 1421 je grof Herman Celjski 
poleg številnih drugih gospostev tudi mehov- 
ski grad prepustil svojemu sinu Frideriku, kije 
v slovenski zgodovini in tudi v literaturi znan 
po svoji veliki ljubezni do Veronike Dese- 
niške. Ze naslednjega leta je umrla Frideri
kova žena, ki je bila Frankopanskega rodu. 
Takrat se je precej govorilo o tem, da je Fri
derik svojo ženo umoril zaradi ljubezni do 
Veronike. Vendar mogočnemu grofu ni bilo 
dolgo dano uživati sadu prepovedane ljubezni, 
ker je besni oče Herman dal lepo Veroniko, ki 
je zmešala glavo njegovemu sinu, podlo umo
riti. V nobenih virih pa kajpak ni nič napisa
nega, če sta se Friderik in Veronika shajala 
tudi na romantičnem in mogočnem Meho
vem. . . Morda je prav na tem gradu Friderik v 
slepi ljubezni zasnoval svoj načrt, kako se bo 
rešil nadležne žene, s katero gaje poročil oče, 
da bi še povečal moč Celjskih grofov, ki so si 
želeli tudi prestola. Dočakali pa so žalosten 
konec: Friderik je umrl brez otrok, drugi 
celjski grof Ulrik pa je bil ubit, ko tudi še ni 
imel nobenega otroka. Celjska slava je zato
nila.

Friderikova ljubezen in mogočnost Celjskih 
grofov sta našla odmev tudi v naši literaturi. 
Med številnimi delije najbolj znana Županči
čeva drama Veronika Deseniška.

Po žalostnem koncu Celjskih grofov je Me
hovo z drugimi celjskimi posestvi vred prešlo 
1456. leta v roke Habsburžanov, ti pa so ga 
dajali v zakup raznim plemiškim družinam.

To so bili lastniki mehovskega gradu. V 
zgodovino gradu pa se je zapisal tudi Jan 
Vitovec, roparski vitez, ki je prav tako znan v 
slovenski literaturi. Ta je 1439 Mehovo 
porušil, vendar ne tako močno, da bi ga ne 
bilo moč popraviti. Za kratek čas so se zapi
sali v zgodovino še nekateri: 1472 je bil na 
gradu upravitelj stotnik Ludvik pl. Kosiak, 
1540 pa je imel grad v zakupu gospod Pueller, 
ki je 1548 na gradu tudi umrl. Zadnji lastniki 
gradu so bili Paradajsarji, ki so Mehovo kupili 
1622.

Leta 1468 je bilo v gradu ustanovljeno de
želno sodišče. To je imelo obilo dela, saj je 
moralo med drugim soditi tudi številnim 
čarovnicam. Ljudje so pač radi ovajali sova
ščane, saj so bili Slovenci že tedaj prav taki 
koi danes. V knjigah je zapisano, kako je so
dišče tožilo 1696. leta Nežko Jeršetko, pravo 
čarovnico, ki je na svoji metli — kot so ji do
kazali — dostikrat odjahala na Klek, pa tudi 
sosedom je prav rada morila prašiče, podtikala 
ogenj v slamnate strehe in zaklinjala otroke. 
Razumljivo je, da pri vseh teh, zvečine doka
zanih hudih dejanjih, kazen ni mogla biti dru
gačna: sodnik je razsodil, da bo Neža končala 
na vešalih.

Potem ko so se Paradajsarji preselili na Ru- 
perčvrh, je bilo Mehovo zapisano propadu. 
Res se je streha kmalu podrla, zidovi so začeli 
razpadati in grajske razvaline so začeli valiti v 
dolino, kjer so popravljali župno cerkev in 
župnišče. Kamenja je bilo toliko, da so sezi
dali tudi kapelo Marije Pom. pri Vinji vasi, 
kasneje pa tudi za gradnjo šole v Podgradu.

Še dandanašnji govore pripovedke o mehov- 
skem gradu, da je v njegovih razvalinah zato 
toliko kač, ker so bili nekdanji lastniki tako 
neusmiljeni, da so šli po najkrajši poti v pekel.

Zato je tudi iz pekla do razvalin najkrajša pot, 
po njej pa prihajajo gadje. Ljudje v okoliških 
vaseh po starem izročilu še pravijo, da puntar* 
ski kmetje rušijo grajska vrata, ko se nad Gor
janci pripravlja k nevihti, ko grmi in se bli
ska. . .

Po starem ustnem izročilu je bil grad Meho
vo povezan s studencem Gospodična na Gor
jancih — kdo ne pozna tega izvira pod kočo 
Vinka Paderšiča pri Gospodični? — kar je da
lo Janezu Trdini snov za eno njegovih lepih 
bajk. Bolna grajska gospa z Mehovega je šla pit 
zdravilno studenčnico, da se je pomladila 
tako, daje niti Mehovski gospod ni spoznal.. .

Dosti je vedel o Mehovem tudi pokojni 
podgrajski župnik Franc Kirar, ki je umrl 11. 
avgusta lani. Ljudje so celo govorili, da ima z 
mehovskega gradu še originalno sliko, vendar 
pa ni nikoli hotel odgovoriti niti z da niti z 
ne!

In kaj naj bi ostalo od mehovskega gradu 
razen kamna, s katerim so zidali cerkveno in 
šolsko poslopje?

F. S. Pirc poroča v Slovenskih večernicah 
1866: „Pri farni cerkvi imajo zvon (okoli 1 
centa). Pravijo, da je še iz grada, toda ta je * 
mlajši, ima namreč napis: ,Me fecit Ferdinan- 
dus Eisenberger Labaci 1668.‘ Ta zvon mora 
biti od cerkvice, ki je stala pod grajskim ob
zidjem na južni strani, kakor kažejo še razva
line, tudi kosti še ležijo okoli. Ta cerkvica je 
bila gotovo po razpadu grada zidana, kajti 
Mehovski so imeli kapelo doma; preč pod 
zidom gotovo tudi niso zidali poslopja. Tudi 
ena podoba Matere božje je od zgor v 
mehovski cerkvi. — V Stopičah imajo en kelih 
z grada. Ta je majhen, ob sredi ima debelo 
kroglo in letnico 1540. — V Dolžu, podružnici 
stopiške fare, so cerkvena vrata z grada. Nare
jene so neki iz hrastovega lesa. — V Koroški 
vasi ima kmet Gornik v hiši strop z grada, kije 
neki prav lepo izrezljan, lepo okinčan, iz jelo
vega lesa. Dalje en ošpetelj (oplečnik pri na
rodni noši, op. p.), o katerem pravijo, daje bil 
zadnje ključarice na gradu. Imeli so ga pri več 
rodbinah kot star spomenik. Neka stara žena 
dala ga je Kulavčevi hiši; ondi ga je kupil g 
kontrolor v Novem mestu. Naj bi ga skusilo 
dobiti kranjsko zgodovinsko društvo. Ošpetelj 
je iz domačega platna. Rokavi so zgoraj prav 
široki, do komolca tanko nabrani in prešte- 
pani. Od komolca so bolj ozki in prav lepo 
štikani. Za zapestjo so taceljni iz špic, 4 prste 
široki. Najsi je ali ni iz tistih časov, star je 
gotovo in podoba stare noše.“

Na stare čase in turške vpade se je v Podgra
du še ohranil priimek Turk. Med zadnjo vojno 
so bile tu stalno partizanske enote, zato je 
okupator večkrat obstreljeval kraj s topovi ter 
pri tem uničil tri hiše. Na šolskem poslopju je 
plošča, ki govori o tem, da je bil tu sedež 
rajonskega odbora OF Stopiče in da so izvolili 
dva poslanca za kočevski zbor.

Od nekdaj mogočnega in med slovenskimi 
gradovi skoraj najbolj utrjenega Mehovega jc 
ostalo le še nekaj kamenja, ki so ga potomci 
upornih Podgorcev koristno uporabili. Grad je 
pred tremi stoletji razpadel in gotovo ga nikoli 
več ne bo nihče postavil na noge. Samo St 
risbe bodo spominjale nanj pa zgodbe o Me- 
hovskih gospodih, tlačanskih uporih, Aškerče
va pesem in pripovedi, ki krožijo med ljudmi 
o Mehovem.

m
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Na tem hribu je stal nekoč m ogočni mehovski 
grad. Skupaj l  grajskimi gospodi je šel rakom
žvižgat...

Kapelico pri Podgradu so prebivalci teh krajev 
sezidali iz kamna, ki so ga valili s poruSeneg® 
gradu


