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PRILOGA

V današnji številki P objavlja
mo na tretji strani zapis o osmih 
desetletjih novomeške bolnišni
ce, ki se je razvila iz nekdanje 
bolnišnice usmiljenih bratov na 
desnem bregu Krke. V petek je 
namreč bolnišnica z odkritjem- 
dveh spominskih plošč proslavila 
svoj jubilej 

Sodimo, da bo za bralce goto
vo zanimivo, kako se obnaša vre
me v ljudskih pregovorih in re
kih, v vražah in šegah, v dom a
čih napovedih.

Med gradovi je tokrat na vrsti 
Struga, pri slikarjih gostuje 
Konrad Peternelj-Slovenec, 
med čudesi sveta opisujemo 
Artemidin tempelj in mamutske 
jame

Prvi Barle
» V torek, 29. oktobra, se je v 
Šmarjeških Toplicah končalo 24. 
republiško članske šahovsko prven
stvo, na katerem je nastopilo 16 
igralcev. Pokrovitelj tekmovanja je 
bila Krka, tovarna zdravil, TOZD 
zdravilišče, organiziral pa ga je 
novomeški šahovski klub. Na prven
stvu so nastopili tudi trije člani 
novomeškega šahovskega klut?a. 
Letošnje prvenstvo je osvojil Barle -, 
•d je od 15 možnih točk  nabral 11,5 
točke.

Končni vrstni red: 1.-Barle 11,5, 
2. Karnar 11, 3. do 4. R. Kržišnik in 
Osterman 10,5, 5. Puc 10, 6. P. 
Kranjc 8,5, do 8. Zorko in Bervar 8, 
?. Klemenčič 7,5, 10. Papler 6,5, 
‘ 1. Lešnik 6, 12. do 13. Siska in 
dr. Petkovič 5,5, 14. O. Kranjc 4,5, 
*5. Poredoš 4 in 16. Prestrl 2,5 
točke.

PROTEST ZOPER 
NACIONALIZEM NA 

KOROŠKEM
Učenci in učitelji novomeške 

gimnazije so v petek, 25. ok to 
bra, na protestnem zborovanju 
podprli zahteve Slovencev na 
Koroškem.

Po zgodovinskem orisu dogod
kov na Koroškem in očrtu  se
danjih razmer so člani recitacij- 
skega in dramatskega ter literar
nega krožka s pesmijo in recita
cijami o Koroški poželi viharen 
aplavz, po katerem je bilo pre
brano pismo, ki ga bodo poslali s 
tega zborovanja vrstnikom na 
slovenski gimnaziji v Celovcu.

D. M.

5 slavnostne seje občinske skupščine v Brežicah. Predstavnik 
Splošne plovbe iz Pirana (zgoraj levo) izroča podpredsedniku 
Stanku Reberniku plaketo, s katero je ta delovna organizacija odli
kovala brežiško občinsko skupščino. Na seji so podelili tudi letoš
njo oktobrsko nagrado. Prejelo jo je DPD Svoboda bratov Milavcev 
iz Brežic. (Foto: S. Mikulan)

Takole je Jakob Berič predvčerajšnjim odprl asfaltirano stopiško 
cesto pred lesenim črmošnjiškim mostom. Ne še dobro odložil 
Škarij, s katerimi je prerezal simbolično „zaporo44, ko se je po 
klancu proti Stopicam usula množica pešcev in takoj za njimi kolo
na avtomobilov, ki so hiteli na slavnostno sejo ObS v stopiško 
osnovno šolo. (Foto: S. Mikulan)

Stopiče v torek 
središče občine

Plaketo občine Novo mesto prej
mejo letos „Gorjanci41, podjetje iz 
Straže, in vojaške enote JLA, ki 
delujejo na območju novomeške 
občine. To odločitev občinske 
skupščine je na torkovi slavnostni 
seji v osnovni šoli „Janez Trdina“ v 
Stopičah sporočil predsednik Jakob 
Berič. O razvoju krajevne samoupra
ve v vseh 20 krajevnih skupnostih v 
občini je na slavnostni seji govoril 
Aleš Kulovec, predsednik občinske
ga zbora KS.

Predtem je učitelj Boris Vovk, 
začetnik rokometa v Stopičah, slo
vesno odprl novo asfaltirano igrišče 
pri šoli, ki ga bodo uporabljali tako 
učenci kot druga mladina tega 
podgorjanskega kraja in okolice. 
Poudaril je, da je igrišče plod skup
nega prizadevanja, pri čemer so 
pomagale zlasti delovne organizaci
je. Z IMV je šola že pred več kot 
štirimi leti sklenila dogovor o pomo
či pri tej graditvi.

Skupna pridobitev za Stopiče in 
druge kraje pa je asfaltirana cesta 
Crmošnjice-Stopiče. O prizadeva
njih za cesto in splošen napredek 
naselij v stopiški krajevni skupnosti 
je v torek govoril njen predsednik 
Franc Kastelic. Ko je predsednik 
občinske skupščine Jakob Berič 
prerezal trak pri obnovljenem 
črmošnjiškem mostu ter tako sim
bolično odprl cesto, je proti Stopi
čam odpeljala doslej najdaljša kolo
na avtomobilov.

V spomin komunistu, partizanu, junaku
V Velikem Lipovcu pri Ajdovcu so v nedeljo odkrili spominsko ploščo heroju Dušanu Jerebu

V čudovitem sončnem jesen
skem dopoldnevu se je na Veli
kem Lipovcu pri Ajdovcu v ne
deljo zbrala množica ljudi na 
osrednjo prireditev ob letoš
njem občinskem prazniku No
vega mesta. Sredi okrašene vasi 
se je pred hišo s številko 19 trlo 
mladine in odraslih, ki so prišli 
počastit spomin na nepozabne-

NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

Posavje - složna regija
29. nov. bodo predstavniki treh občin podpisali 

dogovor o 15-letnem razvoju pokrajine

Družbeni dogovor o spreje
mu koncepta gospodarskega, 
socialnega in regionalnega raz
voja Posavja za obdobje 1971 — 
1985 bodo vse tri občinske 
skupščine, interesne skupnosti, 
svet posavskih občin in med
občinski sveti družbenopolitič-

Jutri, na dan mrtvih, bomo spet šli na pokopališča, h grobo
vom m spomenikom, ki označujejo zadnje bivališče naših 
rajnih -  svojcev, prijateljev, znancev. Položili bomo šopke 
krizantem, prižgali sveče. Stali bomo tam, zamišljeni, prežeti 
s premišljevanjem o smislu življenja in spoznanjem, da mora
mo biti v življenju najprej in predvsem ljudje in da je svet 
odvisen od nas, od socialističnega humanizma. In ob sleher
nem spomeniku borcem in žrtvam katerekoli vojne, katere
gakoli hudega časa se jutri spet z vsem spoštovanjem poklo
nimo spominu ljudem, ki so dali največ, kar lahko žrtvuje 
človek za boljši jutrišnji dan -  življenje.

nih organizacij slovesno podpi
sali 29. novembra letos.

Datrm podpisa je izbral na 
svoji seji novi svet posavskih 
občin, ki mu zdaj predseduje 
inž. Niko Kurent, predsednik 
občinske skupščine v Krškem. 
Za sekretarja sveta posavskih 
občin so izvolili Rudija Druško- 
viča.

Podpisniki družbenega dogo
vora si bodo prizadevali, da se 
bo Posavje bolj kot doslej pri
bližalo razvoju Slovenije in da 
se bo integriralo v zaokroženo 
regijo, ki se bo tesneje povezo
vala z drugimi regijami v Slove
niji in Jugoslaviji.

Člani sveta so na tej seji 
upoštevali tudi pripombe, ki sta 
jih predlagala h konceptu in 
družbenemu dogovoru sevniška 
občinska skupščina ter med
občinski svet ZKS.

Ignac Vintar je opozoril na 
iztekajoči se rok za javno raz
pravo o osnovah družbenega 
plana Jugoslavije, o prostor
skem planu Slovenije in družbe
nem planu 1976 -  1980. Svet 
je sklenil, da bo razprava o teh 
dokumentih med 10. in 14. 
novembrom v Kostanjevici, še 
prej pa se bodo sestali predstav
niki Posavja in se dogovorili za 
enotna stališča. »

J. TEPPEY

ga aktivista partije in OF, tova
riša Dušana Jereba-Štefana.

Med domačini, nekdanjimi borci, 
aktivisti iz številnih dolenjskih kra
jev in pripadniki novomeške garnizi
je JLA smo videli tudi zaslužne vo
ditelje in prvoborce naše revolucije. 
Na slavje so prišli tovariši Franc 
Leskošek—Luka, Miha Marinko, dr. 
Jože Brilej, V iktor Avbelj-Rudi, 
Mara in Bogdan Osolnik, dr. France

MARA IN BOGDAN 
OSOLNIK MED 
NOVINARJI DL

Na povabilo osnovne organi
zacije ZK Dolenjski list sta v to 
rek popoldne obiskala naše 
podjetje znana družbenopoliti
čna delavca Bogdan Osolnik in 
njegova žena Mara R u p en a- 
Osolnik. S člani uredniškega od
bora in drugimi komunisti sta sc 
pogovarjala o dosedanjih uspe
hih Dolenjskega lista, v Jugosla
viji najbolj razširjenega pokrajin
skega časnika, o njegovih nalo
gah v bitki za vsebinsko uvelja
vitev nove ustave, o težavah, s 
katerimi se srečuje redakcija, ter 
o snovanju bodočega Dolenjske
ga informativnega centra.

Hočevar, Niko Šilih, inž. Jože Lev
stik -V id  in drugi. Prisrčna so bila 
srečanja preživelih aktivistov novo
meškega okrožja in delegatov do
lenjskih občin. S spoštovanjem so 
zbrani pozdravili tudi ožje sorodni
ke pokojnega narodnega heroja Du
šana Jereba in delegacijo osnovne 
Šnle. iz Slovenskih Koniic.

Slavje so vodili predstavniki žu- 
žemberške krajevne skupnosti, prva 
govornika pa sta bila Uroš Dular, 
predsednik občinske konference 
SZDL, in Jakob Berič, predsednik 
občinske skupščine. O narodnem

(Nadaljevanje na 4. str.)

Poklon padlemu narodnemu heroju Dušanu Jerebu v Velikem 
Lipovcu: med govorom njegovega prijatelja in soborca Bogdana 
Osolnika. (Foto: T. Gošnik)

Edinstveno dejanje velikega časa
Semič: počastitev 30-letnice prvega kongresa kulturnih delavcev

„Resnična umetnost je zme
rom nosila v sebi revolucijo, še 
več, umetnost je v svojem naj
globljem bistvu revolucija.44 Te 
besede je na sobotnem slav
nostnem zasedanju začasne 
skupščine slovenske kulturne 
skupnosti v prenovljenem Pro
svetnem domu Jožeta Mihelči
ča *v Semiču med drugim izre
kel govornik dr. Boris Majer,

član izvršnega komiteja CK 
ZKS.

Slavnostnega zasedanja začasne 
skupščine republiške kulturne skup
nosti so se udeležili tudi nekateri 
udeleženci prvega kongresa sloven
skih kulturnikov, ki je bil v Semiču 
4. in 5. januarja 1944. Jubilej pa je s 
svojim obiskom počastilo tudi več 
visokih predstavnikov našega 
družbenopolitičnega življenja:

(Nadaljevanje na 4. str.)

Skozi praznične Brežice

Po prehodu frontalnih mon- 
talnih motenj sc je v začetku 
tedna vreme izboljšalo. V višinah 
je pričel dotekati s SZ vetrovi 
hladen zrak, zato se je tudi pre
cej ohladilo. Do konca tedna bo 
prevladovalo suho vendar hladno 
vreme. Nočne temperature bodo 
tudi do 5 stopinj pod ničlo.

Praznik je mimo, spodbude in 
zagotovila so ostala. Brežičani so 
tokrat počastili svoj praznik s po
membnim kulturnim dogodkom, z 
odkritjem obeležja v spomin na veli
ko puntarsko dramo, ki seje  odigra
la pred 400 leti na posavskih tleh. V 
desetih plaketah jo ponazarja kipar 
I one Kralj na stopnišču brežiškega 
gradu. Pri odkritju je spregovoril 
prof. Miloš Poljanšek, ki je predsta
vil občinstvu kulturno poslanstvo 
Posavskega muzeja v 25 letih obsto
ja. V sodelovanju z Narodno galerijo 
je muzej v počastitev občinskega 
praznika odprl v grajski dvorani bo
gato slikarsko razstavo Od baroka 
do impresionizma.

V ponedeljek, 28. oktobra, se je 
sestala na slavnostni seji občinska

skupščina. Uspehe minulega leta je 
prikazal udeležencem podpredsed
nik Stanko Rebernik. Zbrane je 
pozdravila delegacija bratske občine 
Velika Plana iz Srbije. Predstavnik 
Splošne plovbe iz Pirana je izročil 
občinski skupščini priznanje in pla
keto za širjenje pomorske miselnosti 
in ji prinesel čestitke posadke ladje 
„Brežice4*. Slovesnosti so prisostvo
vali tudi starši bratov Milavcev.

Na seji so podelili oktobrsko 
nagrado DPD Svoboda bratov Milav
cev delovnemu kolektivu podjetja 
Prevoz, ki slavi letos srebrni jubilej, 
pa listino o priznanju za uspešno 
gospodarjenje. Skupščina je sprejela 
tudi odlok o poimenovanju pišečke 
osnovne šole po tamkajšnjem roja
ku, jezikoslovcu Maksu Pleteršniku.

J. T.

Domu Partizana. Zadaj je spo
minska plošča, ki jo je pred tem 
odkril Božidar Jakac. (Foto: I. 
Zoran)



tedenski
mozaik

Ali bo Nelson Rockefeller 
sploh podpredsednik Združenih 
držav Amerike? A li ga bo ame
riški kongres potrdil na tem po
ložaju? To je zdaj veliko vpra
šanje v Washingtonu, ki se kar 
ne more izogniti aferam -  naj
novejša je v zvezi z novo ame
riško administracijo, bolj na
tančno rečeno -  z Nelsonom 
Rockefellerjem, ki še vedno 
čaka na potrditev kot podpred
sednik. Razlog za dvome je na
slednji: zvedelo se je, da bo mo
ral Rockefeller plačati na ime 
zaostalih davkov in taks nič 
manj kot milijon dolarjev, dva
krat več ko t je moral nekdanji 
predsednik Richard Nixon 
predno je moral odstopiti Nih
če seveda noče trditi, da je 
Rockefeller namenoma prikril 
svoje davčne obveznosti, saj mu 
kaj takega sploh ni treba, je 
namreč eden najbogatejših 
Američanov -  toda zakon je 
zakon. Rockefeller je v zadnjih 
nekaj letih podaril nekaterim 
svojim prijateljem in sodelav
cem (med njimi tudi dr. 
Henryju Kissingerju) čedne vso
te (tudi po 100.000 dolarjev), 
za katere pa ni plačal davka.

.iz afere v afero . . .
Afere pa niso samo na poli

tičnem področju, o čemer zgo
vorno pričajo podatki, k i so 
zadnji teden prišli v javnost o 
sodelovanju proslule ameriške 
vohunske agencije CIA in 
avstralske tajne obveščevalne 
službe. Zvedelo se je namreč, 
da je CIA v sodelovanju s svo
jimi avstralskimi kolegi izvedla 
več podtalnih akcij na širšem 
območju Indokine (Tajska, 
Vietnam, Kambodža) in celo na 
tako oddaljenih področjih kot 
je to, denimo, Čile. Avstralski 
parlament bo menda sedaj pri
siljen opraviti preiskavo, da bi 
zvedel za podrobnosti. . .  toda 
ali bodo odkrili prav vse. . .  ?

Medtem pa je dopotovala v 
Moskvo delegacija portugalske 
komunistične partije, ki jo vodi 
generalni sekretar komunistične 
partije Portugalske Atvaro 
Cunhal. Posebnost tega obiska 
je v tem, da prihaja na razgo
vore s predstavniki sovjetske 
partije prvič po oktobrski revo
luciji uradna delegacija iz 
Lizbone -  prej so bili stiki 
omejeni na bolj ali manj „skriv
no“ sodelovanje... pregraje 
padajo in možnosti za sodelova
nje se širijo. . .

Dosežki ki so spodbuda
Prednosti samoupravno organiziranega dela

To se nam zdi vredno ome
niti na začetku članka kot dro
ben dokaz sposobnosti samo
upravne družbene ureditve. 
Tega ne znamo dovolj ceniti ter 
zato tudi ne izkoriščati vseh 
možnosti. Upravi^no namreč

Pisec tega članka se je te dni mudil v Črnogorskem Primoiju. 
Med drugim se je pozanimal za gospodarski napredek tega ob
močja. Čeprav se tudi tu ukvarjajo z raznimi težavami, ki sprem
ljajo razvoj povsod po Jugoslaviji, pravzaprav še z večjimi, je eden 
izmed sogovornikov optimistično povedal: „Črnogorska obala je v 
zadnjih desetih letih napravila večji korak naprej kot poprej v 
celem stoletju!4*

lahko imenujemo samoupravni 
sistem eno izmed razvojnih 
prednosti Jugoslavije v primer
javi z drugimi narodnimi go
spodarstvi v svetu.

Če kdaj, bi morali dati pravo 
težo temu spoznanju v času, ko 
pripravljamo nove petletne na
črte in snujemo dolgoročni 
skupni koncept razvoja Jugo
slavije za naslednje desetletje. 
Ne zato, da bi komu ponujali 
recepte svoje ureditve in ne 
zato, da bi v praksi dokazovali 
resničnost Leninove trditve, da 
bo vsak narod prišel v sociali
zem po svoji poti, pač pa zato, 
da bolj izkoristimo ta neizčrpni 
vir razvojne zavzetosti in vital
nosti.

Ne da bi nadalje razčlenjevali 
vse neizkoriščene možnosti te 
samoupravne spodbude, ker 
nam prostor tega ne dopušča, 
se zadržimo samo ob enem važ
nem razvojnem vprašanju: spre
membi gospodarske strukture. 
Ni dvoma, da se z medrepubli
škim sporazumevanjem in do
govarjanjem ter samoupravnim 
usklajevanjem razvojnih teženj 
posameznih gospodarskih vej

(Iz zadnjega „PAVLIHE “)

TELEGRAMI

LIZBONA -  Na Portugalskem so 
ustanovili „Vrhovni svet gibanja 
oboroženih sil“ , katerega člani so 
najvišji vojaški voditelji. Naloga sve
ta je, da pretresa vprašanja, ki bi jih 
pozneje, v zakonodajni fazi, lahko 
urejala „hunta narodne rešitve14, in 
da koordinira delovanje raznih orga
nov oblasti.

NEW DELHI -  Predsednica indij
ske vlade Indira Gandhi in ameriški 
državni sekretar Henry Kissinger sta 
se v ponedeljek dvakrat sestala v 
glavnem indijskem mestu. Kissinger 
je izjavil, da je bil njegov prvi sesta
nek s predsednico vlade Indiro 
Gandhi posvečen izboljšanju ameri
ško-indijskih odnosov.

STUTTGART -  Zdravstvene 
oblasti so sporočile, da se je število 
obole Uh za trebušnim tifusom na 
jugu ZR Nemčije dvignilo prek sto 
primerov. Vendar zdravniki menijo, 
da je  vrhunec epidemije že mimo, 
povzročitelja bolezni pa še niso od
krili

MOSKVA -  V Sovjetsko zvezo je dopotovala na uradni obisk delegacija Zvezne republike Nemčije, ki 
jo vodi kancler Schmidt. Tako se nadaljujejo dobri odnosi, ki jih je začel bivši zahodnonemški kancler 
Brandt. V Moskvi so se že začeli prvi pogovori, ki se jih udeležujeta delegaciji obeh dežel, vodita pa jih 
Brežnjev in Schmidt. Na sliki: sprejem zahodnonemških gostov na moskovskem letališču je bil topel in 
prisrčen. (Telefoto: UPI)

-  Drugod po svetu izdelujejo iž slame papir, mi je pa vsa 
ko leto milijone ton požgemo!
-  Bi ga pri nas tudi, če bi slamo -  uvažali.

lažje odločimo in lažje odme
rimo, koliko več sredstev bo 
treba združiti za naložbe v tako 
imenovano bazično proiz
vodnjo surovin, energije in hra
ne. Vemo, da smo v preteklosti 
ta področja preveč zanemarili, 
zato bo potrebno zanje v pri
hodnje nameniti več denaija. 
Zagotovi ga lahko le samo
upravno organizirano gospo
darstvo po samoupravni poti. 
Prav tako je ob tem nujno — in 
v samoupravnem socializmu 
lažje kot v kapitalizmu — do
ločiti udeležbo na dohodku, 
ustvaijenem s skupnimi sred
stvi in delom. In prav gotovo se 
pri nas lažje dogovorimo, da ob 
tem ne smemo zanemarjati naj
razvitejše predelovalne indu
strije — tiste, ki drži korak z 
naj razvitejšo proizvodnjo v sve
tu — da ne bi zaradi preusme
ritve v bazično proizvodnjo 
skrhali orožij teh čelnih jurišnih 
oddelkov našega prodora v pri
hodnost. V kapitalizmu, kjer je 
pfofit izključno vodilo velikega 
kapitala, je tak sporazum veliko 
težji, četudi se zanj zavzema 
državna oblast.

Če se v teh naporih za vskla- 
jevanje interesov tu in tam za
takne, če so videti včasih raz
like v težnjah prevelike, se mo
ramo vendarle zavedati, da to 
zmoremo. Dosedanji dosežki 
povojnega razvoja nam to pre
pričljivo dokazujejo.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Poseben pomen je imela prejšnji teden (v bili pregled nad svojim bruto OD ter nad 
ponedeljek) seja predsedstva CK ZKS -  saj rezultati svojega dela. 
je predsedstvo tokrat obsežno razpravljalo o Sistem notranje delitve dohodka — je tudi 
nalogah pri uresničevanju politike ekonom- rečeno v sklepih predsedstva CK ZKS — 
ske stabilizacije ter je slednjič sprejelo celo mora s svojimi merili in osnovami v večji 
vrsto zelo konkretnih sklepov v zvezi s tem. meri spodbujati delavce k povečevanju pro- 
Ti sklepi niso ponavljanje oziroma podrob- duktivnosti, k zniževanju proizvodnih stro- 
nejša razlaga že znanih sklepov predsedstva škov, racionalizaciji celotnega dela ter k 
CK ZKJ (ki je, kot je znano, na svoji nedavni ustvarjalnim prizadevanjem. Takšna delitev 
4. seji obravnavalo prav ista pomembna vpra- dohodka mora zagotavljati, je poudarjeno,
šanja — kajpak v okviru vse države), temveč 
so, bi rekli, konkretizacija že izraženih (zvez
nih) stališč in ocen ter sklepov za območje 
naše republike.

Sedaj sprejeti sklepi predsedstva CK Zveze 
komunistov Slovenije poudarjajo nujnost, da 
se akcija komunistov razvije v brezkompro
misen boj za uveljavljanje neodtuljivih pravic 
delavskega razreda -  tistih pravic torej, ki 
smo jih odločno zapisali v novi ustavi, ven
dar se še ne uresničujejo tako, kot bi se mo
rale. Tu gre za oblikovanje socialističnih sa
moupravnih odnosov v temeljnih in drugih 
organizacijah združenega dela, v krajevnih in 
samoupravnih interesnih skupnostih ter 
družbe no-političnih skupnostih.

V sklepih predsedstva CK ZKS je velik po
udarek na uresničevanju politike stabiliza
cije, na izvajanju že sprejetih (oziroma bodo
čih) ukrepov glede tega. Posebej je tu govora 
o vprašanjih dohodka v organizacijah združe
nega dela -  v sklepih je poudarjeno, da se 
morajo komunisti v TOZD zavzemati za to, 
da bodo delavci seznanjeni in da bodo te
meljito preučili način ustvarjanja ter razpo
rejanja dohodka v vsej njegovi celovitosti, 
skladno z družbeno dogovorjenimi stališči in 
opredelitvami ter na podlagi svojih razvojnih 
programov in vse gospodarske politike.

Komunisti se morajo odločno zavzemati 
za to — je rečeno v sklepih — da bodo de
lavci celovito odločali o delitvi bruto oseb
nih dohodkov, kajti le tako bodo zares do

da bo osebni dohodek vsakogar odvisen od 
količine in kakovosti njegovega delovnega

Stabiliza
cija 

v ospredju
prispevka na temelju njegovega sedanjega in 
minulega dela. Z drugimi besedami: v skle
pih predsedstva je odločno poudarjena nuja 
delitve po delu -  kar je načelo, ki smo se 
zanj nedvomno opredelili, ne izvajamo pa ga 
ne docela dosledno pri delitvi osebnih do
hodkov.

V sedanjih sklepih predsedstva CK ZKS je 
govora (podrobneje) še o obveznostih komu
nistov glede dogovarjanja za področje po
rabe, nadalje o spodbujanju poslovnega pov 
vezovanja oziroma integracijskih procesov v 
združenem delu, govora je o programiranju

razvoja, o varčevalnih ukrepih in programih 
in še in še. Med drugim je -  če omenimo še 
to -  posebej poudarjeno, da morajo komu
nisti v delovnih kolektivih poskrbeti za to, 
da bodo kritično ocenjeni vsi investicijski 
programi, bodisi že začeti ali pa tisti, ki šele 
nastajajo; da morajo, če sredstva za uresniči
tev teh programov niso zagotovljena, ukre
pati v smislu že sprejetih sklepov 4. seje 
predsedstva CK ZKJ. To upravičeno zahtevo 
zlahka razumemo: vse „nepokrite4* investi
cije, ki so sedaj precejšen vzrok nestabilnosti 
našega gospodarstva, moramo čimprej za
vreti. Takšne „investicije** namreč niso pot v 
nadaljnji razvoj, marveč so hudo leglo infla
cije, saj temeljijo na „umetnih** sredstvih, 
večajo nepokrito porabo.

Prejšnji teden je  bil slednjič (po tri leta ttajajo- 
čih pripravah podpisan družbeni dogovor o obliko
vanju in izvajanju štipendijske politike v Sloveniji. 
V skladu s tem dogovorom bodo poslej podeljevali 
v naši republiki dve vrsti štipendij -  iz republiških 
združenih sredstev in pa iz sredstev OZD ter skla
dov SIS. Letos jc treba v Sloveniji zagotoviti prosil
cem 8.000 štipendij iz združenih sredstev in 7.000 
in sredstev OZD.

Elektroenergetsko stanje v državi sc jc v zad
njem času (zaradi kar deževne jeseni) toliko izbolj
šalo, da s kakšnimi omejitvami ta hip ni trega raču
nati. Strokovnjaki, ki pripravljajo energetsko bi
lanco za prihodnje leto, pa so vseeno zaskrbljeni: 
porabe elektrike nenehno narašča (dosti hitreje, 
kot pa nam rastejo novi energetski objekti), tako 
da lahko za prihodnje leto računamo s primanjklja
jem 2,6 milijarde kwh električne energije v vsej 
državi. Računi namreč kažejo, da bomo v letu 
1975 porabili v vsej državi nekako 40 milijard kWh 
električne energije, obstoječe elektrarne pa nam 
bodo lahko zagotovile le za nekaj več kot 38 mili
jard kWh elektrike.

Kakor se elektroenergetiki veselijo deževnih dni 
letošnje jeseni, pa to ne velja za poljedelce. Po vsej 
državi reke poplavljajo -  na vojvodinskih poljih ter 
v Slavoniji in Baranji pa imajo precejšnje težave s 
spravljanjem letine s polj. V delovne akcije so 
vključili mladino in celo vojake JLA, vendar letine 
(predvsem koruze in sladkorne pese) še ni bilo mo
goče pobrati, tako da nam utegne sicer rekordni 
pridelek na poljih povzročiti še precej sivih las.

tedenski zunanjepolitični pregled
Predsednik SFRJ Josip Broz 

Tito je dopotoval na uradni 
obisk na Dansko, kjer so ga 
sprejeli z največjimi častmi. 
Predsednika Tita je povabila 
danska kraljica Margareta II, 
obisk sam pa so že dvakrat 
(enkrat zaradi smrti danskega 
kralja, drugič zaradi vojne na 
Bližnjem vzhodu) preložili.

Jugoslavija in Danska, čeprav 
sicer deželi z različnima družbe
nima sistemoma in tudi medna
rodnim položajem (ena je ne
uvrščena, druga pa je članica 
bloka NATO) se zavzemata za 
iste ali zelo podobne cilje: obe 
sta za mir, sodelovanje in prija
teljstvo med narodi ter država
mi z različnimi družbenimi ure
ditvami, pri čemer zagovarjata 
načela o nevmešavanju v notra
nje zadeve drugih, spoštovanju, 
suverenosti in ozemeljske ne
dotakljivosti.

Sodelovanje med obema 
državama je bilo že doslej 
dobro, pričakujejo pa, da bo 
obisk predsednika Tita to sode
lovanje samo še utrdil in izbolj
šal. Ena izmed pomembnih 
vezi, ki druži obe deželi, je tudi 
7500 jugoslovanskih delavcev, 
ki delajo na Danskem. Tu so 
zelo cenjeni in upoštevani kot 
dobri delavci.

Menijo, da bo mogoče sode
lovanje (zlasti na ekonomskem 
področju) izboljšati brez poseb
nih težav, saj obstojajo za to 
pogoji na obeh straneh. Pri tem 
ne gre zgolj za povečanje trgo
vinske menjave, marveč tudi za 
skupno nastopanje na tržiščih, 
pa za sodelovanje pri prenosu 
tehnologije' in znanosti, pri če
mer bi«bilo za Jugoslovane še 
posebej zanimivo izrabiti bo
gate danske izkušnje v kme
tijstvu.

Obisk jugoslovanskega pred
sednika je vzbudil na Danskem 
zares izjemno zanimanje. Čas
niki in televizija poročajo o obi
sku bolj na široko kot je bilo to 
doslej v navadi ob podobnih 
obiskih, pri čemer imajo za ju
goslovanskega gosta samo 
lepše besede.

To občudovanje osebnosti 
jugoslovanskega voditelja je na 
Danskem že staro in tradicio
nalno, saj so na primer že med 
vojno poimenovali eno izmed 
akcij danskega odporniškega gi
banja proti nacistom s Titovim 
imenom.

• O obisku, ki se je komaj 
dobro začel, bomo še poročali.

SPORAZUM V RABATU

Medtem pa so na sestanku na 
vrhu v Rabatu v Maroku vodi
telji devetnajstih arabskih držav 
dosegli pomemben napredek v 
prizadevanjih za utrditev arab
ske enotnosti. Pomagali so nam
reč k sklenitvi sporazuma med 
Jordanci in palestinsko osvobo
dilno organizacijo, ki obeta 
boljše čase za nadaljna mirovna 
prizadevanja na Bližnjem 
vzhodu.

Bistvo tega sporazuma je v 
tem, da je jordanski kralj 
Husein, ki je doslej odločno za-

naj-

vračal sleherni kompromis, pri
znal palestinski osvobodilni 
organizaciji izključno pravico, 
da govori in nastopa v imenu 
palestinskega ljudstva na zase
denih področjih.

Doslej je Jordanija odločno 
zavračala vsak tak sklep, saj je 
menila, da lahko v imenu taistih 
Palestincev, ki sedaj živijo na 
zasedenih ozemljih desnega bre
ga reke Jordan, govori le vlada v 
Amanu.

Palestinsko osvobodilno giba
nje, ki ga vodi Jaser Arafat, je s

Tito
na

Dan
skem

tem doseglo še eno (potem, ko 
si je izborilo pravico, da nastopi 
v imenu Palestincev tudi v 
Združenih narodih) pomembno 
zmago.

Za zdaj še niso znane reakcije 
Izraela na sklep v Rabatu, toda 
skoraj ni mogoče dvomiti, da 
bodo negativne, saj je Tel Aviv 
vse doslej zatrjeval, da se ni
kakor ne misli pogajati na že
nevski konferenci s Palestinci, 
marveč samo z Jordanci.

Kaj se bo sedaj zgodilo je tež
ko reči, domnevati pa je mo
goče, da se bodo Izraelci kljub 
velikemu odporu morali sprijaz
niti z novim položajem in pri
stati na dialog tudi s Palestinci.

V trenutku ko to poročamo 
še vedno ni znano tudi stališče 
Združenih držav Amerike, ki so 
prav tako menile, da lahko v 
imenu Palestincev govorijo le 
Jordanci, nikakor pa predstav
niki palestinske osvobodilne 
organizacije.

TELEGRAMI

BUENOS AIRES -  V Argentini 
jc nasilje terjalo tri življenja. Pod 
roko atentatorja so padli univerzi' 
tetni profesor Bruno Gente in dva 
pripadnika „revolucionarnega dcla‘‘ 
peronističnega gibanja. Voditelji de
vetih opozicijskih strank so obiskali 
argentinsko predsednico Isabelo Pc* 
ron in jo poučili o dogodkih v drža
vi, kjer je letos nasilno umrlo že 200 
ljudi.

ADIS ABEBA -  Etiopske vojaške 
oblasti so sporočile, da bodo ostro 
ukrepale p ro ti‘tistim študentom, ki 
ne bodo sodelovali v splošni kam-

Eanji proti nepismenosti. V akcijo, 
i so jo  začeli prejšnji mesec, naj bi 

se vključilo 60.000 študentov in Šol
nikov. Poslali jih bodo na etiopsko 
podeželje.



V okviru praznovanja občinskega praznika so v 
šentjemejski Iskri odprli nov obrat, s katerim 
bodo podvojili proizvodnjo. Na slovesnosti je 
govoril tudi podpredsednik skupščine SRS in 

f predsednik skupščine združenega podjetja 
»ISKRA Vladimir Logar. (Foto: M. Vesel)

Šentjanžani so dostojno proslavili praznik svoje 
krajevne skupnosti v spomin na junaški boj Mila
na Majcna in Jančija Mevžlja. Na osrednji proslavi 
pred spomenikom je spregovoril minulo nedeljo 
M. Keršič, predsednik IS ObS. Slavja seje udele
žila tudi Mevžljeva mama. (Foto: Železnik)

Razdejanje po poplavi pri Gramčevih na Mostcu. 
V brežiški občini je zalila voda 1800 hektarov 
površin. Skupna škoda presega 3,6 milijona dinar
jev. Samo na gospodarskih in stanovanjskih po
slopjih so je ocenili na več kot milijon dinarjev. 
Kmetom je voda uničila veliko pridelkov.

Na posestvu Kmetijske zadruge Krka na Strugi so 
vojaki iz enote Rada Petroviča v torek in sredo 
obirali koruzo. Na sliki: najbolj pridni vojaki, ki 
so s svojimi toyariši delali na 30 hektarjih, so se 
ob koncu akcije postavili ob traktor in se za 
spomin še slikali. (Foto: J. Pezelj)

NEVARNO OKNO

Ko je predstavnik Zveze 
sindikatov Slovenije Zdrav
ko Troha skušal na ribniški 
sindikalni konferenci malo 
razredčiti gost tobakov dim, 
bi mu med odpiranjem sko
ro padlo okno na glavo. Na
migujoče je vprašal:

,A  je tukaj kdo od INLE
SA ? “

„Jaz," se je oglasil Jože 
Marolt, „vendar okno ni 
Inlesovo. Vsega pa le nismo 
mi krivi!“

Sejmišča
NOVO MESTO: Na sejem v 

Novem mestu so zadnji pone
deljek pripeljali 778 do 12 ted
nov in 69 do šest mesecev starih 
prašičev. Skupno je bilo proda
nih 463 prašičev. Cene mlajšim 
prašičem so bile od 300 do 420 
dinarjev, starejšim pa od 430 do 
680 dinarjev. Sploh je bil sejem 
živ, ker je bilo mnogo kupcev iz 
sosednjih občin.

BREŽICE: Na brežiškem
sejmu so kupci lahko izbirali 
nied 595 do tri mesece starimi 
prašiči in 34 prašiči, starejšimi 
od treh mesecev. Prvih so odku
pili 419 po 19 dinarjev kilo
gram žive teže, drugih pa 23 po 
16 dinarjev kilogram žive teže.

Sveti potrošnikov - konec nemoči?
Z določili novih ustav so dane vse- 

možnosti tudi za samoupravno de
lovanje potrošnikov. Eden od nači
nov tega so sveti potrošnikov, kate
rih naloga je, da kritično in ustvar
jalno skupaj z drugimi družbenimi 
dejavniki odpravljajo pomanjklji
vosti in nepravilnosti, ki zadevajo 
osebne, družinske in družbene živ
ljenjske razmere.

ZM U ENJSft

stroški

lAtCITA
Stahcakpa

BREZ BESED

Delovni ljudje, ki so organizirani 
v svetih potrošnikov, z družbenimi 
dogovori in samoupravnimi sporazu
mi urejajo in usklajujejo skupne in
terese in potrebe z organizacijami 
združenega dela. S tem se njihov 
vpliv s trgovine (kar je bila praksa 
pri nekdanjih potrošniških svetih, ki 
so se omejevali zgolj na nekakšno 
pomožno inšpekcijsko službo) razši
ri na veliko področij družbenih de
javnosti. Na področjih, kjer se stika
ta proizvodnja in potrošnja, omogo
čajo sveti potrošnikov učinkovito 
reševanje mnogih vprašanj življenj
skega in družbenega standarda. Prav 
do teh vprašanj pa so bili do zdaj 
delavci in občani pogosto nezainte
resirani ali tudi nemočni. Namesto 
njih so jih reševali drugi, katerih in
teresi so bili marsikdaj enostranski 
ali povsem nasprotni težnjam potro
šnikov.

Kmetijski kot/čok

Nevaren nepovret sladkor
Potarnal je vinogradnik (ne edini v letošnjem dolgem, vročem 

Poletju), da se mu je vino spridilo. Na vprašanje, ali gaje jeseni 
sladkal in kako ga je sladkal, je odgovoril, da je del sladkorja še 
dodatno vsul v sod. S tem je naredil usodno napako, pred kate
ro bi radi obvarovali še druge.

Ob letošnji kisli letini je po zakonu o vinu ponekod dovolje
no vino dosladkati. Tako je metliški oddelek za gospodarstvo 
okoristil pooblastilo, ki mu ga daje zakon, in na podlagi po
sebnega pravilnika o načinu in postopku za sladkanje mošta že 
dovolil sladkanje letošnjega pridelka. Dovoljeno je dodati skoraj 
®o 5 kg sladkorja na 100 litrov mošta, odvisno od njegove na
ivne sladkosti. Ta sladkorje potrebno poprej temeljito raztopi- 

v toplem moštu, ne pa ga dodajati neraztopljenega!
Že tako je letos velika nevarnost, da mošt ne bo povsem 

Povrel. Ob predelavi je bilo hladno, deževje je spralo grozdne 
Jagode, škropiva proti gnilobi, ki se je močno širila, so zmanjšala 
učinek kvasovk. Vrenje v hladnem vremenu ni potekalo dovolj 
ourno in bojazen je, da sladkor ni povsem povrel. Nepovret 
sladkor pa pomeni stalno nevarnost; z njim se hranijo bakterije, 
y  povzročajo bolezni vina: zlasti nevaren mlečni cik, zavrelko 
111 ^lečljivost vina.
, Ce se vretje prekine ali poteka prepočasi, priporočajo, da 

in mošt segrejemo, saj toplota spodbuja razmnoževanje in 
jjelovanje gljiv kvasovk. Nadalje je priporočljivo, da moštu, ki je 
d poprej pretočen in prezračen, dodamo selekcionirane kvasni- 

Na zalogi jih ima Biotehniška fakulteta v Ljubljani. 
t i4 ste kvasnice je prav tako kot sladkor treba poprej „raztopi- 
11 v moštu. Narediti je treba tako imenovani vrelrii nastavek; 
Potrebujemo ga 10 1 za 500 litrov mošta. Najprej ustrezno koli
b o  mošta pasteriziramo -  segrejemo na 80 stopinj celzija — 
Oato ohladimo, dodamo kupljene kvasovke (en liter, če so v 
tekočem stanju) in vrelni nastavek je nared. Zliti gaje treba še v
niošt.

Inž. M. L.

Velja poudariti, da se je novo za
stavljena shema in delovanje svetov 
potrošnikov že izkazala kot uspešno 
na območju ljubljanskih občin in še 
kje, v Ljubljani pa je bil pred krat
kim tudi poseben seminar za člane 
svetov potrošnikov, ki bodo svoje 
delovanje razširili tudi na raven 
medobčinske oz. mestne konference 
svetov potrošnikov.

Koliko je bilo storjenega ali za
mujenega v tej smeri samoupravnega 
delovanja v krajevnih skupnostih na 
Dolenjskem, je seveda posebno vpra
šanje, na katerega bi bilo treba šele 
odgovoriti.

P R.

ti brat med delavci, temveč hoče bi
ti enakovreden drugim. Ni se mogo
če boriti za delavski standard na ra
čun poceni kmetijskih pridelkov in s 
tem nizke življenjske ravni kmetij
skega delavca in kmeta. Prav to pa 
so nekateri v preteklosti delali, po
sledice te zmote pa smo že občutili
v obliki pomanjkanja hrane. Tudi se
danja nebrzdana rast cen industrij
skih izdelkov, ki jih potrebuje kme
tijstvo, in zadržana rast cen pridel
kov ne obeta nič dobrega.

Nalog, s katerimi se naj spoprime 
sindikat, je torej dovolj. Kmetijci so 
sindikalno organizirani skupaj z ži- 
vilci, s katerimi so tudi sicer poveza
ni. Z enakopravnim dialogom bo 
treba dosegati sprejemljive rešitve, 
zlasti glede cen. Taka sindikalna or
ganiziranost pa naj bi pripomogla 
tudi k združevanju, k tako imeno
vanim agroživilskim kompleksom, ki 
jim ne bo vseeno, če eden izmed 
njegovih delov hira in se kdo drug 
redi na njegov račun.

lik, .

„Cvičkova“ klet Agrokombi
nata Krško v Kostanjevici

Kmetijci-enaki
Oči delavcev, tudi tistih, ki delajo 

v družbenem kmetijstvu, so uprte 
vanj: denas teden, 7. novembra, se 
bo v Celju začel 8. slovenski sindi
kalni kongres. Ta naj bi dokončno 
izoblikoval tako sindikalno dejav
nost, ki bo v prihodnje ustrezala de
lavskemu razredu v samoupravnih, 
socialističnih razmerah.

Med množico pripravljalnih sindi
kalnih razprav je razprava v krškem 
Agrokombinatu zgovorno nakazala 
poglavitne probleme, ki jih občuti 
kmetijski delavec. Ta noče biti dese-

n

Delegat Stane
„Delegati ter voljeni in imenovani 

funkcionarji imajo pravico do nado
mestila izgubljenega osebnega do
hodka za čas, ko sodelujejo na sejah 
in delovnih sestankih teles, katerih 
člani so, ali če po naročilu opravlja
jo nalogo, ki terja odsotnost z delov
nega mesta.“ Tako pravi 1. odstavek
10. člena odloka, k ije  bil sprejet na 
zadnji seji občinske skupščine Ko
čevje.

Izvrstno dela! Nabavil sem ga pri davčni upravi. . .

(Karikatura: Bjelovarski list)

Delegate pa zanima tudi, kje bodo 
dobili nadomestilo: pri delovni orga
nizaciji ali občinski skupščini?

Pravilen odgovor bi bil, da pri ti
stem, ki kliče delegata na sestanek, 
se pravi pri občinski skupščini. Ven
dar je bolj preprosto, bolj poceni in 
tudi pravično, če izplačajo nadome
stila delegatom kar same delovne or
ganizacije, kjer so delegati zaposleni. 
Delegat namreč zastopa posamezno 
delovno organizacijo. Njen interes 
je, da ima delagata, zato naj sama 
plača njegov čas. Če bi delegata, 
plačevala občinska skupščina, bi 
spet morala najprej zbrati denar od 
delovnih organizacij, se pravi, jih 
bolj obdavčiti. To pomeni, da bi bi
lo le več dela, nakazovanja, pisanje 
in stroškov.

Res pa je, da bo občinska skupšči
na plačevala nadomestila kmetom, 
obrtnikom in svobodnim poklicem, 
ker ti zgubijo svoj delovni čas in s 
tem tudi svoj dohodek za korist 
vseh kmetov, obrtnikov in svobod
nih poklicev, ki jih zastopajo. Zato 
je prav, da tega stroška ne nosijo sa
mi, ampak ga plača občinska skup
ščina, saj ta zbira davke od kmetov, 
obrtnikov in svobodnih poklicev.

J. P.

Povprečno obratujejo stroji le 
malo več kot v eni izmeni

Molčijo stroji
Ne govorimo in pišemo zaman že 

celo vrsto let, da proizvodne zmog
ljivosti niso dovolj izkoriščene, da 
stroji in naprave preveč ur stojijo 
neizkoriščene. Mnoge zastarajo prej, 
preden so iztrošene.

Statistična služba je objavila, ka
ko se giblje tako imenovani izmen
ski koeficient, število, ki kaže, v ko
liko izmenah kje delajo. Kljub toli
ko besedam in prepričevanju, da na
še gospodarstvo m očno trpi zaradi 
neizrabljenih zmogljivosti, se ta 
koeficient ni bistveno povečal, zad
nja leta ostaja celo enak. Slovensko 
gospodarstvo dela povprečno z 1,25 
izmene, kar pomeni, da tečejo stroji 
povprečno le 10 ur na dan. Koliko 
še manjka do dveh izmen, kaj šele 
do treh!

To dejstvo bi morali imeti pred 
očmi zlasti tudi ob investicijskih 
odločitvah. Temeljne organizacije 
združenega dela po ustavi glede njih 
niso odgovorne le sebi, marveč tudi 
širši družbi. Če ne bi bilo tako, bi v 
investiranju res polzeli v anarhijo, 
kot je nase samoupravno odločanje 
-  samovoljno, nedopustno in nepri
čakovano imenoval v knjigi „Poto
vanje v notranjost komunistične 
partije Francije44 Georges Marchais, 
generalni sekretar KP Francije, ,in 
skušal (če je res izjavil tako, kot pi
šeta pisca omenjene knjige, sekreta
riat generalnega sekretarja je namreč 
to zanikal) zadati udarec naši usme
ritvi, in to iz strani, iz katere se ga 
nismo nadejali.

M. L.

r r e d t i o  I «  
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Dan varčevanja slavi da
nes, 31. oktobra, svojo 
50-letnico. Radi bi zapisali 
spodbudno prigodno bese
do, pa kar noče prava iz pe
resa. Zakaj?

Eno je gotovo: brez varče
vanja ne moreta biti bogata 
ne družba ne posameznik v 
njej. Četudi je bogastvo bre
me vrline, kot pravi filozof, 
ga ni koristno prezirljivo pu
stiti vnemar. Tudi vojska ne 
pusti prateža, čeprav jo ovi
ra pri pohodu!

Dolenci smo varčni, po 
zadnjih podatkih celo naj
bolj v Sloveniji. V letošnjih 
devetih mesecih so hranilne 
vloge v Dolenjski banki in 
hranilnici narasle za 19,7 od
stotka. Zasluga za to gre 
predvsem varčevalnim akci
jam banke same, ki je znala 
izkoristiti nagnjenost naših 
ljudi.

31. oktober

Zakaj potem pesimizem 
ob dnevu varčevanja? Zato, 
ker praznuje varčevanje svoj 
jubilej v varčevanju najmanj 
naklonjenem letu. Inflacija, 
najhujša sovražnica varče
vanja z denarjem, je letos v 
svetu dosegla največjo po
vojno rast. V svetu in pri nas 
v Jugoslaviji.

Račun je preprost, logika 
neizbežna: če je inflacija 
večja, kot znaša odstotek 
obresti na vloge v banki, ima 
varčevalec izgubo, tisti, ki si 
sposoja, pa korist. Naraščajo 
potrošniška posojila, manjša 
pa se zanimanje za varče
vanje. Dober, varčen gospo
dar podpira slabega, potrat
nega. Tako se pri nas zdaj 
tudi dogaja. Da je res, po
trjujejo številke. Potrošniška 
posojila so letos v Jugoslaviji 
neprimerno večja, kot so bi
la lani: samo v prvi polovici 
leta so lanski znesek presegla 
za tri milijarde novih dinar
jev!

Tak tok dogodkov lahko 
obme samo gospodarska sta
bilizacija, ki bi utrdila 
osnovne temelje dobrega go
spodarjenja. Eden teh je var
čevanje in z njim povezan 
odnos do dobrin, ki jih 
ustvarja človek. Da prizade
vanje delovnega človeka ne 
bo razvrednoteno, tudi zato 
je treba za vsako ceno. 
obrzdati inflacijo. To je 
hkrati tudi prvorazredna po
litična naloga.

M. LEGAN



Jože Nagode

Edinstveno dejanje...

23. oktobra je pri opravljanju 
dolžnosti tragično preminil no
silec partizanske spomenice, ge
neralmajor Jože Nagode. Voja
ško vozilo, s katerim se je pe
ljal, je pri Ljutomeru na odpr
tem delu proge trčilo v vlak, ki 
je vozil iz Murske Sobote proti 
Ormožu.

Jože Nagode je bil rojen pred 
48 leti v Rovtah pri Logatcu 
kot sin kmečkih staršev. Narod
noosvobodilnemu boju se je pri
družil že leta 1941. Vojaško 
kariero je začel kot borec, ko
nec vojne pa je dočakal kot 
obveščevalni oficir II. notranj
skega odreda. V NOB je bil tri
krat ranjen

Član ZKJ je Nagode postal 
leta 1943. Po vojni je končal 
visoke vojaške šole in uspešno 
deloval v JLA. Za hrabrost v 
NOB in uspešno opravljanje 
dolžnosti v armadi po vojni je 
bil večkrat odlikovan z najvišji
mi vojaškimi odlikovanji.

Z  njim je naša armada izgubi
la sposobnega borca in vodite
lja, generala, aktivnega komuni
sta, njegova družina pa skrbne
ga moža in očeta. V spominu 
bo ostal premnogim ko t človek, 
kot tovariš, ki se je nesebično 
razdajal.

Za generalom Jožetom Nago
detom žaluje tudi Novo mesto. 
Tu je bil nekaj časa uspešen 
komandant garnizije in aktiven 
družbenopolitični delavec. Nje
govo ime je vtkano v prene kate
ro delo, ki so ga vojaki, opravili 
v okvini širokega sodelovanja s 
civilnim prebivalstvom.

Generala Jožeta Nagodeta so 
z najvišjimi častmi pokopali v 
njegovih rodnih Rovtah. Ostal 
bo v spominu, živel v svojih de
lih. Omahnil je sredi najustvar
jalnejših let. In ko se vsi z žalo
stjo v srcu tega zavedamo, nam 
prihajajo na usta Župančičevi 
stihi:

„BodQčnost je vera, kdor 
zanjo umira, se dvigne v življe
nje, ko pade v smrt. “

V METLIKI PEVSKI
ZBOR UPOKOJENCEV?

Prejšnji teden je v metliški kino
dvorani gostoval pevski zbor Dru
štva upokojencev iz Novega mesta. 
Prijetno srečanje upokojencev iz 
Metlike in Novega mesta je pripravil 
metliški Dom počitka. Po enournem 
koncertu so vsi poslušalci navdušeno 
zaploskali, Martina Prus pa je diri
gentu zbora prof. Francu Mileku 
izročila šopek nageljnov.

Po končanem srečanju so nekate
ri metliški upokojenci predlagali, naj 
bi tudi njihovo društvo ustanovilo 
pevski zbor, saj ima veliko članov, 
ki radi in lepo pojejo.

(Nadaljevanje s 1. strani)

Edvard Kardelj, Sergej Kraigher, Li
dija Sentjurc, dr. Marjan Brecelj, 
Franc Popit, Mitja Ribičič, dr. 
Avguštin Lah in drugi.

V kulturnem programu v Domu 
Jožeta Mihelčiča so nastopili: 
artistka Bogdana Stritar, sopranistka 
Zlata Ognjanovič, basist Ladko Ko
rošec, tenorist Rajko Koritnik, bari
tonist Stane Koritnik, violinist 
Dejan Bravničar, pianista Pavel Si vic 
in Aci Bertoncelj, Slovenski oktet in 
pionirski zbor črnomaljske glasbene 
šole.

V domu Partizana pri semiški 
osnovni šoli je bila pred tem dvojna 
slovesnost. Najprej je akademik Bo
židar Jakac odkril spominsko plo
ščo. Nato je predsednik republiške 
konference SZDL Mitja Ribičič v 
domu Partizana odprl spominsko- 
dokum entarno razstavo „Kultura v 
NOB14. Ob otvoritvi je Mitja Ribičič 
ponovil besede, ki jih je  na kongresu 
slovenskih kulturnikov pred tremi 
desetletji izrekel pokojni Boris 
Kidrič: da je bilo to eno največjih 
slovenskih obdobij in da se je revo
luciji priključil vsakdo, ki „zasluži 
ime slovenski kulturni delavec*4.

Zvečer je Mitja Ribičič priredil v 
semiškem hotelu Smuk sprejem za 
vse udeležence praznovanja 30-letni- 
ce pr/ega kongresa slovenskih kul

turnih delavcev. Dopoldne pa .je 
imela začasna skupščina republiške 
kulturne skupnosti v istih prostorih 
delovno zasedanje, ki so mu pri
sostvovali tudi predstavniki temelj
nih kulturnih skupnosti. Udeležence 
zasedanja je v imenu črnomaljske 
kulturne skupnosti pozdravil Janez 
Kramarič, ki je pri tem poudaril 
izreden pomen prvega kongresa slo
venskih kulturnih delavcev za razvoj 
kulture vse do danes.

I. ZORAN

MRTEV POD 
TRAKTORJEM

26. oktobra okrog 14.30 je 
pod traktoijem našel smrt 14- 
-letni Rajko Lavrinšek z Gor. 
Pirošice. Ta dan sta s starim oče
tom Vinkom Lavrinškom z nere
gistriranim traktorjem orala nji
vo pri Borštu. Po opravljenem 
delu je fantič vozil traktor proti 
domu, dedek pa se je za njim 
peljal na kolesu. Ko je Rajko pri
peljal do mostu čez Krko, je za
vil preveč na desno, zadel v 
obcestni kamen, nakar se je trak 
to r prevrnil po nasipu in poko
pal pod seboj otroka. Rajka so 
takoj prepeljali v bolnišnico, kjer 
pa so ugotovili smrt.

V spomin junaku...
(Nadaljevanje s 1. strani)

heroju Dušanu Jerebu, do kraja pre
danem aktivistu KP in OF ter sekre
tarju okrožnega odbora in poverje
niku KP in OF za Dolenjsko, je go
voril pokojnikov soborec in prijatelj 
Bogdan Osolnik. Oživil je Stefanov 
nepozabni- lik človeka, tovariša in 
borca, ki je posvetil svoje življenje 
boju za napredek in prosvetlitev ta
krat tako zelo nerazvite Dolenjske. 
Se zadnje minute življenja je pred 
31 leti dal za umik tovarišem, da so 
se rešili smrti na Velikem Lipovcu.

Z zgledom je potrdil velike in svetle 
sanje o svobodi ter novem svetu.

Tovariš Osolnik je nato odkril 
spominsko ploščo heroju Dušanu 
Jerebu—Stefanu, ki jo je prevzel v 
varstvo aktiv ZB iz tovarne Novo- 
teks, nosilec pokojnikovega imena. 
Igrala je Straška godba na pihala, pe
li so novomeški pevci KUD Dušan 
lereb, mladina suhokrajinskih šol pa 
je poskrbela za lep kulturni spored. 
Nepozabno slavje je sklenilo pri
srčno tovariško srečanje.

TONE GOSNIK

Vodja mladine pri boštanjskem 
gasilskem društvu Peter Simon
čič je zadovoljen z obema po
kaloma, ki so si ju priborili.

MLADI STRUMNO

V nedeljo je bilo v okviru slo
vesnosti ob šentjaškem krajevnem 
prazniku tudi občinsko tekmovanje 
pionirskih in mladinskih gasilskih 
vrst. Tekmovanja se je udeležilo kar 
11 desetin. Tekmovale so tudi mla
dinska ženska desetina iz Boštanja 
in pionirke iz Loke pri Zidanem mo
stu. Gasilsko društvo Poklek, kjer je 
bilo lani občinsko tekmovanje, ni 
poslalo svoje ekipe, ravno tako so 
izostali Blančani, kjer naj bi bilo 
tekmovanje prihodnje leto.

Pohvalna je lepa udeležba iz posa
meznih društev: Boštanj je. poslal 
kar štiri desetine, Loka pa dve. Med 
pionirji skupine A so bili prvi Trži- 
ščani, v skupini B pa Sevničani. 
Pionirke iz Loke in mladinke iz Bo
štanja niso imele konkurence. Ob
činska gasilska zveza se je kljub po 
manjkanju denarja odločila, da osta
nejo prvouvrščenim desetinam po 
kali v trajni lasti.

A. Z.

DOLENJSKI 
LIST

Življenje naj preverja stališča ZK
Seminar na Otočcu je s svojo metodo dela pokazal, kako je treba rešavati 

družbene probleme - Začetek odločne akcije Zveze komunistov

Pred kratkim se je na Otočcu pri Novem mestu končal 9-dnevni 
seminar za sekretarje komitejev občinskih konferenc ZKS in člane 
centralnega komiteja ZKS z območja medobčinskih svetov ZK za 
Dolenjsko in Ljubljano-okolico. Seminar je bil organiziran z name
nom, da podrobneje proučijo nekatera odprta vprašanja našega 
družbenega razvoja in da se dogovorijo za enotno akcijo Zveze 
komunistov in komunistov v KS, TOZD in DPD ter drugih oblikah 
združevanja.

Nadaljevanje seminarja pa bo — “  litiko in krepiti odnose z raznimi 
takšna je tudi zamisel CK ZKS —* v
prihodnjih dneh in mesecih, ko 
bodo udeleženci seminarja morali 
poskrbeti, da bodo tu dogovorjene 
naloge uresničene. Zato pa bo mar
sikje, kot so ugotovili že na seminar
ju, potrebno zamenjati delovne me
tode, organiziranost ZK, opraviti 
nekatere kadrovske spremembe in 
zagotoviti še večjo odgovornost po- 

.sameznikov za izvajanje sprejetih 
nalog.

Kako v praksi izpeljati dogovorje
ne naloge in sprejete sklepe, so 
poskusili že med seminarjem. Opra
vili so vrsto obiskov in razgovorov, 
kjer so v teoretičnem  razglabljanju 
izoblikovanim stališčem zagotovili 
uresničevanje.

Na razgovoru v 1MV Novo mesto 
so kritično ocenili samoupravni spo
razum in predlagali dopolnitve, ki 
bodo pomenile vsebinsko krepitev 
TOZD, katerih število bodo morali v 
tej DO še povečati. Več izvirnih 
samoupravnih rešitev b o lo  morali 
najti pri določitvi vloge poslovodnih 
organov, pri odnosih med samo
upravnimi organi in v delitvi dohod
ka. Bolj odgovorno kot doslej pa bo 
tu potrebno razvijati kadrovsko po-

občinskimi organi.
Obisk v K.S Grosuplje, Šmartno 

pri Litiji in 'Trebnje so potrdili veli
ko pripravljenost delovnih ljudi za 
izdelavo in izvajanje razvojnih pro
gramov kulture, vzgoje in izobraže
vanja, otroškega varstva, splošnega 
ljudskega odpora in družbene samo
zaščite^

Razgovor s političnim aktivom 
občine Novo mesto je jasneje opre
delil vlogo subjektivnih sil v družbe
nem planiranju, zlasti pri vključeva
nju občanov in delovnih ljudi v 
TOZD in KS. Hkrati so ponovno 
poudarili nujnost, da se v praksi še 
bolj uveljavi policentrični razvoj 
Slovenije, čem ur mora dati svoj pri
spevek tudi regionalni program raz
voja Dolenjske in Bele krajine.

Člani IS, predsedstva skupščine 
občine Črnomelj in seminaristi so 
skupno ugotovili uspešen razvoj 
skupščinskega sistema v tej občini. 
Ob tem so opozorili na nujno po
novno presojo posameznih določil 
občinskega statuta. V tem -  so me
nili na razgovoru -  niso dovolj jasno 
razdeljene pristojnosti posameznih 
zborov, upravnih organov in ne na
čin vključevanja SIS v skupščinski

sistem. Bolj kot doslej bo treba kre
piti tudi vlogo predstojnikov uprav
nih organov, ki so hkrati člani iz
vršnega sveta. Tudi na razgovorih v 
TOZD Dolenjka Črnomelj, TOZD 
Novoteks in Beti Metlika, v Zdrav
stvenem domu in Splošni bolnici 
Novo mesto ter drugih so bili spreje
ti sklepi, ki bodo morali dati viden 
prispevek uresničevanju ustave in 
kongresnih stališč.

Seminarsko delo je bilo naporno, 
saj so seminaristi poleg številnih 
obiskov in sestankov obravnavali vsa 
pomembnejša delovna področja ZK. 
Se posebno zavzeti so bili v obravna
vi in sprejemanju sklepov za hitrejše 
uveljavljanje ustave v TOZD, KS in 
SIS.

V občinah, krajevnih skupnostih, 
temeljnih organizacijah združenega 
dela in drugih oblikah združevanja 
občanov, dela in sredstev se v teh 
dneh že sestajajo komunisti ter daje
jo dogovorjenim nalogam in skle
pom mesto v svojem vsakdanjem 
delu in življenju. Pripravljena bo še 
vrsta seminarjev za vodstva osnovnih 
organizacij in aktivov ZKS, za člane 
komisij in komuniste v drugih obli
kah združevanja po občinah. Komi
teji občinskih konferenc bodo delo 
stalno spremljali, tako v njem ne bo 
mesta za omahovanje in ne za izmi
kanje. Vsak član ZK bo moral svo
jim umskim in fizičnim sposobno
stim primerno dati prispevelc oživlja
nju sprejetih nalog in sklepov o to 
škega seminarja, ki pomeni uresniče
vanje ustavnih določil in kongresnih

staliSč- . LOJZE STERK

Z A H V A L A

Ob mnogo prerani, boleči izgubi naše drage žene, mame in 
sestre

PEPCE BUKOVEC, 
roj. DAROVEC

iz Uršnih sel 22

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
so nam pomagali in nam stali ob strani v težkih trenutkih. Hvala 
za izraze sožalja, poklonjene vence in cvetje ter številno sprem
stvo na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se kolektivoma TOZD 
Gozdarstvo Novo mesto in Novotchna. krajevni organizaciji ZZB 
NOV Uršna sela, krajevni organizaciji SZDL UrŠna sela in mladin
skemu aktivu Uršna sela, govornikom tovarišici Virantovi ter to
varišema Logarju in Mirtiču za tople poslovilne besede, godbi 
delovnega kolektiva Novoles iz Straže in moškemu pevskemu zbo
ru Gorjanci iz Straže za žalostinke. •

Žalujoči: mož Stane, hčerka Branka, sin Stanko ter 
brata Jože in Lojze

KIRO GLIGOROV:

Socializem, svoboda ustvarjalnosti
Osebno mislim, da ima malokje na svetu človek takšno 

možnost kot pri nas poučiti se o mednarodnih gibanjih in 
dogodkih, poleg obilice podatkov o tem, kaj se dogaja v naši 
lastni družbi. Ni sporno in ne more biti sporno, da ima naš 
tisk kritičen odnos do položaja in pojavov v družbi, toda v 
tem še ni nujno vsa njegova obveznost. Boriti se mora za 
spremembo tistega, kar je negativno, v prid krepitvi sociali
zma in samoupravljanja. Socializem nima nobenega razloga, 
da bi se a priori bal svobode ustvarjalnosti. To pa ne pomeni, 
da naj bi bili svoboda ustvarjalnosti deležni tudi tisti 
„ustvarjalci", ki hočejo uničiti socializem, razlastiti delavce 
in jih oropati samoupravljanja ali zavrteti kolo zgodovine 
nazaj, oznanjajoč pod plaščem preizkušenega socializma -  
centralistično, velikodržavno koncepcijo socializma. Torej: 
popolna svoboda ustvarjalnosti na vseh področjih človeške 
družbe, toda tankočutnost in obramba pred takšnimi 
„ustvarjalci44, ki oznanjajo narodnostno ali rasno sovraštvo, 
kapitalistično restavracijo za zasužnjevanje delovnega člove
ka v kakršnikoli obliki. Nevarno pa je tudi, razen kadar gre 
za zaščito temfeljnih vrednot socialistične družbe, določati 
kakršnekoli okvire ustvarjalnosti.
(P re d se d n ik  zvezne sk u p šč in e  v o d g o v o rn ih  , ,V ečern im  
n o v o s t im 44)

v _____________________________________________________ /

JURE BILIČ:

Zašli v nacionalistične vode
Ne bom rekel, da stališča Mike Tripala, dr. Savke Dabčevič 

in drugih skraja niso bila na liniji ZK ali blizu nje. Toda 
pozneje so v splošnem boju za reorganizacijo federacije, za 
odpravo centrov gospodarske moči, za enakopravnejše odno
se, za večjo vlogo republik in pokrajin začeli iskati zaveznike 
pri nacionalistih. To je bila njihova poglavitna napaka; poka
zalo se je namreč, da niso načelni, da so v tem elementi 
meščanskega politikanstva. To je bil poskus ustvariti tribune 
radićevskega stila in meščanskih politikov. Tu so se kazali 
elementi nekomunističnega ravnanja, malomeščanskega li- 
derstva, ostankov stare prakse in zavesti. Prav zato, ker so 
zašli v nenačelne vode, ker so se oprijeli preživele oblike 
vodenja družbe, kajti samoupravna družba je terjala, da se 
uveljavita razred in proizvajalec, ne pa lideiji, so objektivno 
morali preiti na nacionalizem. Na podlagi pogovorov, ki sem 
jih imel z njimi v tistem času, lahko rečem, da so se pri 
nekaterih že kazale primesi nacionalizma ravno v razmerju 
do srbskega naroda. Spogledovali so se z makedonskim 
nacionalizmom, z albanskim, slovenskim, pa tudi s srbskim.

(Iz pričevanja Jureta Biliča, sekretarja IK predsedstva 
CK ZKH, za študentovski časopis „Ideje )

DOBAVA TAKOJ PO VPLAČILU

RENAU1T12TL & i n D U S  TRI  JR m O T O R n i H  VOZIL

n o v o  m E S T o

Bolj kot kdaj prej je prav danes pomembna ekonomičnost vozila 
Renault 12 TL. Zelo elastičen motor ima dve prednosti: štedi gori
vo in ima dolgo življenjsko dobo. Renault 12 TL se prišteva k 
hitrejšim vozilom. 1289 ccm, 54 KM, pri normalnih razmerah pora
ba goriva le 8,5 I na 100 km.

NOVA-ZNIŽANA CENA 
fco tovarna Novo mesto: 
za zasebnike 69.634 din
za podjetja 66.400 din

ZASEBNIKOM ODOBRIMO 30.000 DIN POSOJILA PRI VOZILU Z 
10% UDELEŽBE
PODJETJEM ZA NAKUP NAD 3 VOZIL -  50 % POSOJILA

AVTOMOBIL,
KI DRŽI KORAK 
S ČASOM

Obrnite se na poslovalnici IM V:
-  LJUBLJANA, Titova 172a, tel. 061/343-485
-  NOVO MESTO, Zagrebška 10, tel. 068/21-075



To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami! — To stran ste napisali sami!

Bratski obisk učencev
Učenci nekaterih osnovnih šol trebanjske občine 

so bili v pobratenem Obrenovcu

10. oktobra smo se učcnci osnov
nih šol Veliki Gaber, Trebnje, 
Mirna, Mokronog in Šentrupert od 
peljali v Obrenovac pri Beogradu, v 
našo pobrateno občino. Na poti so 
se nam pridružili še pionirji iz Veli
ke Gorice.

Po deveturni vožnji smo prispeli v 
Obrenovac, kjer so nas sprejeli 
tamkajšnji pionirji. Dvajset naših 
pionirjev je ostalo pri vrstnikih na 
osnovni šoli „Jovan Papič", drugi pa 
smo odšli na šolo „Jovan Jovano- 
vic-Zmaj". Kmalu sc m ije  predstavi
la deklica mojih 1et in me odpeljala 
na svoj dom. Tudi njeni starši so me 
Prijazno sprejeli, sama pa sem se 
mučila z vprašanjem, kako naj govo
rim. Jaz sem jih dobro razumela, to 
da oni moje slovenščine niso obvla

dali, zato sem tudi jaz začela govori
ti srbohrvaško in vse je bilo v redu. 
Naslednji dan smo se vsi zbrali v do
mu JLA, kjer je bila proslava ob 
30-letnici osvoboditve Obrenovca. 
Zatem smo imeli še nekaj prireditev, 
na katerih smo se spoznavali, ob
iskali smo tudi osnovno šolo „Po
savski partizani41, kjer so nam učen
ci pripravili kulturni program, poza
bili pa si nismo ogledati tudi so
dobno opremljeno šolo „Bratstvo i 
jedinstvo" v Stubinah.

Še prehitro je prišla nedelja, dan 
slovesa. V mnogih očeh so se leske
tale solze, ko smo se zahvaljevali za 
gostoljubje. Tega srečanja ne bom 
nikoli pozabila, kajti spoznala sem, 
da smo Srbi, Hrvati in Slovenci zares 
bratski narodi.

VERICA ŠTRUKELJ, 8 raz.
novinarski krožek 

os. šole ŠENTRUPERT

ZA BOJ PROTI RAKU. Tudi učenci novomeških osnovnih šol so se zavzetoJotili akcije 
zbiranja starega papirja. Izkupiček je namenjen izključno za boj proti raku. Takih „delov
nih “ trenutkov, kot ga predstavla naša fotografija, je bilo prejšnji teden še več. (Foto: S. 
Mikulan)

Pot do resnice je zelo težka
Še eno pismo vaščanov Brune vasi pri Mokronogu

Podpisani vaščani gornjega dela Brune vasi prosimo, da objavite 
odgovor na članek z dne 10. oktobra 1974 (Se o vodnem sporu).

Tudi na podeželju so šolaiji po
trebni malice, toda starši, naj
večkrat iz kmečkih gospodinj
stev, težko zmorejo denarno 
plačilo. Zato so v shrambo 
mlečne kuhinje v Stopičah pri
spevali 2419 kg krompirja, 187 
kg zelja, 83 kg fižola, 81 kg če
bule in drugih pridelkov. (Foto: 
F. Orel)

Vsi podpisani prizadeti vaščani 
gornjega dela Brune vasi soglasno 
odgovarjamo na članek, objavljen v 
vašem listu št. 41 z dne 10. oktobra 
1974 pod naslovom „Še o vodnem 
sporu“ , naslednje:

Objavljeni članek je v celoti ne
resničen. Rezervoar, ki drži štiride
set tisoč litrov, je zgrajen iz skupnih 
sredstev vseh porabnikov in niso no
benih posebnih dajatev prispevali va
ščani spodnjega dela vasi. Vsi raču 
ni, ki so bili plačani za rezervoar in 
za celotni vodovod so točno vodeni 
in vsakomur na vpogled pri blagajni
ku. Dela, ki so bila opravljena pri 
gradnji vodovoda in rezervoarja, so 
opravili največ vaščani gornjega dela 
vasi, najmanj pa se je del udeleževala 
tov. Borštnar, čeprav smo morali de
lati rezervoar samo zaradi spodnjega

dela vasi, ker bi za nas veljala di- 
rektnanapeljava od zajetja.

Zato so na sestanku vaščani spod
njega dela vasi obljubili, da bodo re
zervoar sami zgradili, vendar obljube 
niso izpolnili. Naša največja napaka 
je bila, da smo jim dovolili pristopiti 
h gradnji, čeprav smo vedeli, da vo
de v sušnih letih nc bo dovolj. V 
našo škodo smo jim verjeli in nismo 
pričakovali, da bodo tako brutalno 
ravnali z nami. Mi smo gradili vodo
vod za gospodinjstva, vaščani spod
njega dela pa tega ne upoštevajo, za
nje je pomembna voda za živino. 
Tov. Borštnar je v rezervoar vlomil 
zato, da je na svojo pest preuredil 
odtok vode v korist spodnjega dela 
vasi, tako da sedaj lahko odteče do 
zadnje kaplje navzdol, nam pa v suši

r

31. Oktober 
svetovni dan 
varčevanja

ljubljanska banka
Podružnica Celje

vsem
poslovnim
prijateljem
čestitamo

1864  -  1974

© s t n e

ne ostane ničesar. To je po mnenju 
tov. Borštnerja pošteno!

Točno je tudi, da so uporabljali 
vodo za zidanje druge plošče v celo
ti, ker je za nas prva plošča tista, ki 
je zidana na tleh. Pri tretji plošči so 
še polivali po opeki, nato je vode 
zmanjkalo. Do zadnje plošče so zi
dali s to vodo, in to v suši. Vaščani 
spodnjega dela niso od nikoder vozi
li vode, ker je vaški vodnjak izviren 
in užiten za živino. Da smo vaščani 
gornjega dela imeli vodo v suši, 
spodnji pa ne, ni res. Tov. Borštnar 
ima pri hlevu rezervni rezervoar za 
štiri tisoč litrov, in ko je on ta re
zervoar napolnil, smo bili mi in osta
la dva kmeta brez vode. Tov. Boršt
nar ni trpel pomanjkanja vode, ker 
ima za gospodinjstvo razen rezervo
arja poleg hiše tudi vodnjak z iz
virno čisto vodo, tako da suša njega 
ne more prizadeti.

Ključe od rezervoarja ima vodja 
gradbenih del, rezervni ključ pa je 
pri blagajniku. Tako smo na seji 
sklenili vsi in menimo, da je tudi 
prav. Ne dovolimo, da bi kdorkoli 
hodil v rezervoar in nam kalil ali od
vzemal vodo, ker je bila naša zami
sel, da zgradimo vodovod. Mi hoče
mo imeti vodo doma, ker smo veči
noma starejši bolehni ljudje in upo
kojenci. Med nami so tudi taki, ki so 
med vojno veliko dali za našo skup
nost, zato hočemo enkrat za vselej 
imeti mir. Obrnili smo se že tudi na 
krajevno organizacijo SZDL Mokro
nog in predsednik nam je obljubil, 
da bo v vasi sklical sestanek ter tudi 
sam sodeloval, tako da bi se skupaj 
pogovorili in rešili problem. On pa 
ni sklical sestanka, ampak se je šel 
posvetovat k tov. Borštnarju, tako 
smo bili prevarani tudi s te strani. 
Zato smo sedaj prisiljeni preko Do
lenjskega lista prositi občinsko 
skupščino Trebnje ter vse družbeno
politične organizacije, naj nam po
magajo ter skličejo sestanek vseh va
ščanov naše vasi, na katerem bi se 
končno dogovorili o pravilni rešitvi 
tega spora, ne pa da se po časopisu 
prepiramo, kdo ima prav in kdo ne.

Sledi 11 podpisov

PRIPIS UREDNIŠTVA. Z obja
vo pisma vaščanov končujemo 
„polcmiko“, ki je postala prav
zaprav prepiranje o teiji, kdo 
ima prav. Upamo, da bodo va
ški spor pomagale urediti 
družbenopolitične organizacije 
oz. občinska skupščina.

MARTINOVANJE V 
SINDELFINGENU

Planinska sekcija sloven
skega „Kultumo-umetniške- 
ga društva Triglav“ iz 
Stuttgarta prireja že tradici
onalno martinovanje, ki bo 
9. novembra od 17. ure dalje 
v Sindelfingenu. Na martino
vanju bosta nastopila: 
sekstet „Bambinos“ in kvin
tet kluba Triglav iz Muen- 
chna.
v______________________ s

DOVOLJENA GRADNJA!

V 41. št. Dol. lista je bil na sevni- 
ški strani zapis o črni ali dovoljeni 
gradnji gospodarskega poslopja ob 
dveh republiških cestah v Zavratcu. 
Na ta zapis smo dobili naslednje 
sporočilo:

„Ker imam za nedavno adaptirano 
gospodarsko poslopje pristanek Re
publiške skupnosti za ceste, prista
nek sekretariata za gospodarstvo in 
finance SR Slovenije in gradbeno 
dovoljenje, ki ga je izdal gradbeni in
špektorat oddelka za gospodarstvo 
m finance pri občinski skupščini 
Sevnica, zahtevam, da se prekliče 
članek, ki je bil objavljen na sveniški 
komunski strani v 41. št. Dol. lista.

Nihče od predstavnikov SKS Stu
denec se ni pozanimal o dejanskem 
stanju, ampak je bila kritika name
njena Karlu Zorku, ki m ije  napravil 
dve pismeni vlogi, da sem iz Ljublja
ne dobila pristanek za adaptacijo go
spodarskega poslopja. Novinar bi se 
o vsem tem lahko prepričal pri me
ni, da ne bi v zmoti neodgovorno 
objavil članka v časopisu.“

MARIJA MIKOLIČ 
ZAVRATEC 13

Predrznost!
Kot pogost pešec na novomeških 

ulicah in nekdanji mentor pionirskih 
prometnih krožkov opažam, da šo
larji s pridom uporabljajo pridoblje
no znanje, saj zagrešijo iz leta v leto 
manj prometnih prekrškov in ne
sreč. Odrasli pa prav narobe. Nekaj 
primerov:

Pod železniškim mostom je z zna
kom prepovedan vsak promet, toda 
kljub temu se tu vozijo vsak dan 
mnogi kolesarji in motoristi ter ovi
rajo in ogrožajo pešce. Na kandij- 
skem mostu pa so kršitelji pešci, ki 
se ne držijo opozoril, da je hoja do
voljena samo po levi strani mostu, 
ampak hodijo tudi po desni in tako 
ovirajo tiste, ki hodijo po pravi stra
ni. Očitno so nekateri nepismeni!

Zelo nevarno za vsakogar je tudi 
na avtobusni postaji, kjer predvsem 
mlajši avtomobilisti uganjajo prave 
vragolije, npr. tako, da od hotela 
Metropol pridrvijo proti pošti in 
tam na hitro obrnejo, izsiljujejo 
prednost pred pešci, drugimi vozniki 
in avtobusi ter odbrzijo nazaj proti 
mestu. Res gre za prave nekulturne- 
že.

Vsak bi se moral vprašati, ali je 
prav, da dela tako, kot se zdi samo 
njemu primerno. Opozoriti bi bilo 
treba tudi prometnike, da bi bolje 
pazili na take kršitelje in jih pri
merno kaznovali. Več poduka-bi bi
lo treba uvesti tudi v srednje šole in 
delovne kolektive, saj so kršitelji po
gosto prav iz vrst odrasle mladine.

MARJAN TRATAR

BREZ KONKURENCE
Prisojna pot v Novem mestu je ta

ko rekoč sredi mesta, ob njej stojijo 
predvsem nove hiše, pot pa je slabša 
od vsakega vaškega kolovoza. Ne
varno je, da se avtomobilist kljub 
počasni vožnji zvrne na katero od 
vrstnih hiš, medtem ko srečanje 
dveh vozil sploh ni mogoče. Kdor 
vozi po tej poti s kamionom (pre
mog, drva), dobi samo enkrat pre
voznika, pa nikdar več. Te poti se 
vsak boji, ker na kamionu mimogre
de odleti ogledalce, se podrgnejo 
vrata na vejah itd.

Že pred petimi leti začeto akcijo 
za gradnjo prave ceste na tem koncu 
mesta so pred kratkim obnovili. Sta
novalci so sami sklicali sestanek, po
vabili zraven predstavnika krajevne 
skupnosti in sklenili začeti gradnjo.

Nujno je odrezati približno 2 
metra žive meje nekaterih kolonij
skih vrtov in urediti dobro pot. Za 
začetek vsaj makadam. Prebivalci so 
pripravljeni pomagati z delom in de
narjem, računajo pa na podporo 
krajevne skupnosti. Ker so lastniki 
vrtov, v katerih škodo bi šla nova 
cesta, že pred leti dali izjave o so
glasju za gradnjo, najbrž ne bo več 
posebnih zaprek. Prisojna pot naj bi 
postala slepa ulica, vendar pa ulica, 
in ne vegasta kozja steza, kakršna je 
zdaj.

A. K.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

„NOVOTEHNA' 
Novo mesto,

trgovsko podjetje na debelo in drobno,

objavlja prosti delovni mesti:

1. PRODAJALCA ZA POSLOVALNICE TREBNJE
2. DELAVCA ZA MALOPRODAJNO SKLADIŠČE PLI

NOV NA CIKAVI

POGOJI: Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnje-  ̂
vati še naslednje posebne pogoje: 
ad 1) KV prodajalec železninsko-tehnične stroke 
ad 2) NK ali PK delavec
Poskusno delo za obe delovni mesti je en mesec.

£ Prijave sprejema splošni sektor podjetja do 10. 11. 1974. ^
5 * i  t

.Grozijo mi in me napadajo...'
V naselju Romov v Lokvah pri Črnomlju ni miru - Bojazen pred sosedi

Rom Janko Potokar, zaposlen pri črnomaljskem komunalnem 
podjetju, nam je poslal naslednje pismo:

„V podjetju delam 11 let. V tem 
času sem si zgradil hišo v l okvah pri 
Črnomlju. Takrat v naselju Romov 
še niso imeli elektrike. Sam sem na 
občini v imenu vseh zaprosil, da bi 
elektriko napeljali tudi k nam, in na 
občini so nam pomagali. Dali so po
treben denar, 56 drogov pa sem ku
pil sam, vendar so mi v dveh letih 
ljudje i/. naselja denar povrnili. In 
tako je bilo vse dobro. Dobili smo 
elektriko.

Ker sem delal, sem seveda napre
doval. Sprva so me ostali Romi po
snemali in' si tudi sami gradili hiše, 
kasneje pa so me pričeli gledati po
strani in me celo fizično napadati. 
Po zaščito sem se zatekel na sodi
šče. Moj bližnji sosed Dušan Kosec

pa me je letos 15. marca napadel z 
lovsko puško, ko sem se skupaj s 
tremi sinovi vračal domov. Po po
moč sem odšel na črnomaljsko po
stajo milice, vendar on dejanja ni 
hotel priznati, sedaj pa je zadeva na 
sodišču. Ne vem pa, kaj naj storim, 
saj mi stalno grozi z orožjem.

V soboto, 28. septembra letos, 
me je Rom Dušan Kosec ponovno 
napadel pred „Mlečno11, ko sem šel 
od malice. Hotel me je udariti. Nato 
je odtrgal kljuko na mojem avtu in z 
roko udaril po njem, da seje ploče
vina kar udrla. Pri tem je kričal na 
ves glas, da so slišali številni ljudje, 
ki so se hitro zbrali, da je moj oče 
ubijal partizane. Jaz pa sem neza
konski sin, očeta sploh ne poznam,

nimam mame niti bratov in sester. 
Vem pa, da so bili moji trije strici 
med prvimi partizani in da so v boju 
vsi padli. Vsi Člani družine Kosec pa 
so 1943. leta zbežali skupaj z Italija
ni v Ljubljano. Tudi ta napad sem 
prijavil miličnikom.

Pred Koščevimi nimam miru ne 
podnevi ne ponoči. Stalno mi grozi
jo z orožjem, s katerim ponoči stre
ljajo. K njim prihajajo Romi iz dru
gih krajev in mi grozijo, da me bodo 
ubili. Res ne vem, zakai mi grozijo. 
Ničesar jim nisem naredil. Zaposlen 
sem kot miner, delam po vsej Beli 
krajini, pa naj kdo pove, ča sem ga 
kdaj užalil.

JANKO POTOKAR 
LOKVE 1 /b  
ČRNOMELJ



HRANM.NA SLUŽBA

Majhen, toda prikupen je 
prostorček „najmanjše po
družnice Dolenjske banke in 
hranilnice" v krški osnovni 
šoli -  tu se zbirajo bodoči 
varčevalci, ki že zdaj spozna
vajo resničnost ljudskega 
pregovora: „Zrno do zrna 
pogača. . ."

Že v šolski klopi
„ . .  .Pobuda Dolenjske banke in hranilnice, da na vaši šoli kot prvi 

na Dolenjskem razvijemo konkretne in zanimive oblike pionirskega 
varčevanja in da začrtam o v sodelovanju s prosvetnimi delavci široko, 
vsebinsko in organizacijsko akcijo v vzgoji mladih varčevalcev, je do
živela pri vodstvu vaše šole prav izredno pripravljenost. Drugod po 
Sloveniji so dosedaj -  pionirske hranilnice že zelo popestrile in vse
binsko obogatile izvenšolsko dejavnost učencev.

Kaj je vodilo vodstvo Dolenjske banke in hranilnice in vodstvo vaše 
šole, da smo zastavili skupno akcijo? Navedel bom samo najpo
membnejše motive. Omenim naj nesmotrno in nepremišljeno zaprav
ljanje denarja, ki ga starši, sorodniki in drugi ob najrazličnejših prilož
nostih zaupajo učencem, da bi ti zadovoljili svoje želje in potrebe. 
Nekontrolirano dajanje velikih vsot denarja ali pa pretirano odtegova
nje vsakega dinarja učencem ima negativne posledicc, zlasti pa razvi
ja:

-  pretirano oboževanje materialnih dobrin,
-  pretirano razsipništvo,
-  negativen odnos do zadovoljevanja osebnih želja, ki niso rezultat 

dela,
-  negativne motive pri izbiranju poklica, *
-  lagoden odnos do dela, posebno do tistih dejavnosti, ki niso 

plačane itd.
Pionirjem moramo omogočiti, da poslujejo s pionirskim denarjem, 

da samoupravno odločajo o vseh vprašanjih ustvarjanja in razdeljeva
nja lastnega denarja, pri čemer si z neposrednim delom oblikujejo 
pozitivne lastnosti značaja človeka. Samoupravno vzgojo je zato tre
ba razvijati že v šolski klopi. Mladi morajo, primerno svoji razvojni 
stopnji, sprejemati samoupravne pravice in dolžnosti, hkrati pa samo
kritično prevzemati odgovornost za svoje samoupravne odlo
čitve . .  .“

IVAN (JLOGOVSliK -  23. maia 1974 ob ustanovitvi 
pionirske hranilnice v Krškem

V J

 -

DANES TUDI V 
METLIKI!

Danes dopoldne bo 
Dolenjska banka in hra
nilnica odprla drugo 
pionirsko hranilnico na 
svojem območju: delala 
bo na metliški osnovni 
$oli. Taki hranilnici pri
pravljajo še ‘v letošnjem 
letu tudi na osnovni šoli 
Grm v Novem mestu in v 
Trebnjem.

V_________________________ J

KORAK V ŽIVLJENJE
Obiskali smo pionirsko hranilnico na osnovni šoli »Jurij Dalmatin« v Krškem, prvo šolsko hra
nilnico te vrste na območju Dolenjske banke in hranilnice - Izredna delovna zavzetost »bančnih 
delavcev« na šoli, pionirji pa prinašajo dinar za dinarjem . . .

lonedeljek, 14. oktobra. 
Čemerno jutro, polno vlage 

in že kar odvratnega dežja, ki ni 
in ni znal ponehati. Pred osnov
no šolo v Krškem se pet ali šest 
fantov pomenkuje o športu. 
Kaže, da se tu za mnoge življe
nje začenja že ob sedmih in ko 
me ravnatelj šole Slavko Smer- 
delj kako minuto kasneje po
pelje v spodnji trakt, kjer ima 
prostore prva pionirska šolska 
hranilnica na Dolenjskem, čaka 
pet ali šest „strank" že pred 
vhodom v nekdanji matematič
ni kabinet. Zdaj je tu

PIONIRSKA HRANILNICA 
OSNOVNE ŠOLE JURU DAL
MATIN KRŠKO,

kot pove napis na steni. Po
zdravim se s tovarišico Mijo To
mažin, predmetno učiteljico 
matematike, kije prevzela men
torstvo nad „banko, ki je ni v 
telefonskem imeniku, ne v spi
sku gospodarskih organizacij," 
kot bi dejal statistik ali strogi 
evidentičar. Šolarjev pa tudi to 
jutro nič ne moti: dobro vedo, 
da so v „svoji" hranilnici. Neka
teri so se prišli šele vpisat, drugi 
imajo v rokah članske izkaznice 
in — dinarje, ki jih bodo danes 
zaupali svoji banki.

To jutro so delale v hranilnici 
4 njene „uslužbenke": Lea
Župane in 7.č razreda, predsed
nica sveta pionirske hranilnice 
na šoli, ki skrbi za celotno orga
nizacijo poslovanja in po potre
bi tudi pomaga ob uradnih dne
vih, kakšen je danes. Dežurale 
pa so: Tatjana Smerdelj, ki vodi 
register varčevalcev, primerja 
stanje vlog in izpolnjuje pristop
nice novih članov; likvidatorka 
Darja Mirt, ki vpisuje vloge v 
kartice in hranilne knjižice, pre
gleduje vložene listke in jih ure
jene oddaja blagajni, pa Mar
jetka Kukovičič, natančna bla
gajničarka, ki sprejema denar in 
hranilno knjižico tudi podpiše.

Marjetka. Tovarišica Tomažino- 
va je zadovoljna, čeprav je za 
vsemi „naporen bančni dan": 
to uro se je zvrstilo pred pul
tom prve šolske hranilnice v 
okviru DBH 34 strank! Uradna 
dneva pa s ta samo dva v tednu: 
vsak ponedeljek od 7. do 8. ure 
in vsak četrtek od 12.30 do 
13.30. Začeli so komaj 23. 
maja -  a bo v skupni knjižici že 
skoraj milijon starih dinarjev.

Čemu ne želijo vlog po 
5, 10 ali celo 30 starih 

tisočakov

Menda ni hranilnice ali ban
ke, kjer ne bi bili veseli „boga
tih" vlagateljev. Drugače je v 
pionirskih šolskih hranilnicah. 
Tovariš Slavko Smerdelj, malo 
kasneje pa tudi Ivan Glogovšek, 
ravnatelj krške podružnice 
DBH, sta to jutro povedala:

„Res, imeli smo primere, da 
so začeli otroci premožnejših 
staršev nositi v pionirsko hranil
nico tudi po 5, 10 ali celo 30 
starih tisočakov. Roditeljem 
smo povedali, da to ni namen 
šolske hranilnice. Gre za otro
kovo privrženost varčevanju: v 
hranilnico naj prinese svoj di
nar. Ko bo zanj dobil hranilno 
knjižico, bo to za otroka drago
cen vzgojni pripomoček. Kdor 
ima denarja na pretek, ga lahko 
vloži kot reden varčevalec na 
okencu Dolenjske banke, četu
di je še šolar — nam pa gre za 
vzgojo!"

Starši so razumeli učitelje. 
Vlagatelj pionirske hranilnice 
ne dobi obresti -  te pripisujejo 
samo skupni hranilni vlogi, kar 
je nova spodbuda pri vzgoji soli
darnostnega čuta mladih.

»Prinesla sem dinar za 
iz le t. . .«

V prostoru se prepleta šepe
tanje z vprašanji, kam je treba 
na pristopnici vpisati rojstne 
podatke in naslov stanovanja; je 
mir, pa kljub temu čutim ne
kakšno slovesno vzburjenje. 
Najmanjši, ki so danes prvič 
tukaj, stopajo na prste, da bi 
lahko pisali na pultu, pri čemer 
jim pomaga lesen podstavek. V 
pesteh tišče kovance, ki so že 
malce vlažni, ko jih po vpisu 
vseh podatkov izročajo blagaj
ničarki.

Jožica Mlakar z Lomnega mi 
odvrne na tiho vprašanje: „Pri
nesla sem dinar za šolski iz
let . . . “ . Andrej Unetič je danes 
prvič v pionirski hranilnici: obi
skuje 3.a razred, 20 dinarjev pa 
je namenil kot prvo vlogo „za 
sobo. . .  ali pa kaj drugega . . .  
kar bo takrat, pozneje, važ
no . . . “

Alenka Oberč je prinesla 
nekaj dinarjev za šolske malice.

Vmes Darja Mirt vsa vesela za
vpije:

„Tovarišica, že stoti vlaga- 
lec!!“ , a novi še stoje v vrsti, da 
bi jih danes sprejeli med hranil- 
nične člane.

Nekdo iz 6.č razreda prinese 
175 dinarjev. „To je za likovni 
pouk!" pojasni zavzeto, od to

varišice Tomažinove pa zvem, 
da zbirajo po razredih denar za 
nakup potrebščin za likovno 
vzgojo. Strokovni učitelji kupi
jo potem papir, barve in drugo 
za ves razred hkrati, tako da so 
pripomočki za vse enaki in v 
redu.

Poslovanje teče medtem 
nemoteno naprej. Ervin Mahne 
s Poti na Polšco 66 je že 105. 
varčevalec. „Mama mi je dala 
8,75 dinarjev, da jih bom vlo
žil . . pove fant ves razigran. 
Polonca je prinesla 5 dinarjev za 
izlet. Najprikupnejša * sta bila 
fantička, ki sta se Tatjani pred
stavila takole: „Prišla sva se vpi
sat . . Denarja nista imela -  v 
hranilnico se pač „vpišeš", tako 
kot v športno društvo . .  . Kas-', 
neje zvem, da „spuščajo" zdaj v 
hranilnico tudi učence iz četr
tih in tretjih razredov, doslej pa 
so vlagali samo učenci višjih 
razredov. Odtod tudi taki „ne
sporazumi", ki pa jih sproti raz
čistijo.

Za jedrsko elektrarno 
se mudi!

ko bodo vlagalci odšli, mora
jo s strojem sešteti vse vloge, 
primerjati spisek današnjih vpla
čil in stanje v „glavni knjigi" — 
vse se mora ujemati. Zdaj šele 
opazim: tudi nov pisalni stroj 
imajo v tej mali šolski banki, tri 
mize in tri stole, pločevinasto 
omaro za kartoteke in v veži 
stoji visoka železna blagajna. To 
je menda podarila občinska 
uprava, vse drugo jim je kupila 
Dolenjska banka in hranilnica.

Hitro zvem: danes je bilo 34 
vlog, vpisalo se je 18 novih var
čevalcev, tako da jih je zdaj že

112. Današnji promet: 746,35 
din vlog, nič dvigov.

Odštejem vlogo 6.č razreda 
za likovni pouk in zračunam: 
33 varčevalcev je danes vložilo 
poprečno po 17,31 dinarjev. 
Trije med njimi so prinesli vsak 
po d inar. . .

Še dopoldne bodo nove vloge 
odnesle v podružnico DBH: v 
njihovi rdeči hranilni knjižici s 
številko 10376/92 je bilo 7. 
oktobra že 9.054,10 dinarjev.

„Tovarišica, vse se ujema!" 
vzradoščeni ugotovita Darja in

DBH pri uvajanju pionirskih 
hranilpic ne išče zaslužka. Mor: 
da bo imela v začetku celo ne
kaj izgube -  a gre za veliko po
membnejša vprašanja:

„Otrok je začutil, da to ni 
igračkanje, temveč eden prvih 
njegovih korakov v življenje," 
mi je dejal tovariš Slavko Smer
delj. Celoten učiteljski kolektiv 
se je zavzel, da bo ideja o varče
vanju tudi na krški šoli poglo
bila skupno vrednost vseh 
vzgojnih prijemov.

Na pravi poti so. Ponos mla* 
dih varčevalcev jim je najlepša, 
najbolj iskrena zahvala za dra
goceno pomoč pri vstopanju v 
življenje.

TONE GOŠNIK

Na vsem lepem se znajdemo 
v temi -  toka je zmanjkalo.

„Čimprej novo elektrarno!" 
pomislim — pa čakata Krško 
kar dve: plinska v Brestanici in 
jedrska tam spodaj med Agro- 
kombinatovimi nasadi hrušk in 
breskev. Bančne uslužbenke se 
ne dajo motiti tudi v temi. Bliže 
k oknu stopijo in sc trudijo z 
vpisi, da „stranke" ne bi predol
go čakale. Č2ls hiti in kmalu bo 
prvič zvonilo za začetek pouka. 
Dekleta čaka danes še obilo 
dela:

In takole varčujemo odrasli: prizorček z blagajne v Dolenjski banki in hranilnici na Irdinovi cesti v 
Novem mestu (Foto: Sandi Mikulan)

ZA 31. OKTOBER —  MEDNARODNI DAN VARČEVANJA

Lea Župane, Tatjana Smer
delj, Darja Mirt in Marjetka 
Kukovičič so 14. oktobra 
zjutraj delale v krški pionir
ski hranilnici
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VZGAJAJMO DRUGAČE, KOT SO VZGAJALI NAS!

B O Ž I D A R  J A K A C

0 Sonji Lamut
„Otvoritev razstave Sonje 

Lamut pomeni za Kostanjevico 
pomemben dan. Mlada umetnica 
je kot m eteor prišla med nas. Ko 
so me prosili, naj bi odprl njeno 
razstavo, sem začudeno vprašal: 
Katera Lamutova pa je to? Od
govor sem dobil, ko sem zagledal 
njene grafične liste. Odkritosr
čno moram povedati, da so me 
pretresli. Videl sem tako dovr
šenost, da sem obstrmel.

Kar je ta umetnica prinesla na 
to razstavo, pomeni vrh v jugo
slovanski, in ne samo v slovenski 
grafiki. To je poštena umetnost 
brez spakovanja in modnih nor
čij, potegavščin. Tu je toliko 
pregnantnega dela, ki ga zmore 
samo človek, ki ne pozna časov
ne omejitve. Tak ustvarjalec je 
bil tudi pokojni Vlado Lamut. 
Vesel sem, da je Sonja sorodnica 
mojega prijatelja Vladimira. Vla
do je doživljal vrh svojega ustvar
janja prav pred koncem življenja. 
Skoda, velik talent, ki je odšel 
tako prezgodaj v neznano. Se 
posebej sem vesel, da prav dekli
ca iste krvi dosega tako lepe 
uspehe.

Čestitam Kostanjevici, da je 
pokazala mojstra grafike, kakr
šnega še nismo videli. Veže jo 
nekaj s staro um etnostjo in z 
vsem tistim, kar je le-ta najple
menitejšega ustvarila. To je real
nost, gledana skozi duh globoke
ga človeka. Tu gre za take vred
note, da bodo dobile svoj popol
ni pomen v času, ki šele pride.

V čast si štejem in pomembno 
je zame, da sem odprl njeno raz
stavo in s tem njeno prvo pred
stavitev na Slovenskem -  kajti 
ta razstava pomeni pravo in

V̂zdravo likovno po t!4*__________  ,

SAMOUK OB AKADEMIJCU

V galeriji Loškega muzeja v Škofji 
Loki razstavljata te dni svoja dela 
akademski slikar Peter Adamič, ude
leženec Dolenjske slikarske kolonije, 
jn kipar samouk Franc Tavčar, več
kratni udeleženec trebanjskih tabor
skih srečanj naivnih ter prireditev v 
okviru likovnega salona v Trebnjem. 
To je eden redkih primerov, da so se 
Prireditelji odločili skupaj predstavi
ti samouka in akademsko šolanega 
ustvarjalca.

KJE STE UČITELJI?
Analiza o usposabljanju pedago

škega naraščanja in o pomanjkanju 
učnih m oči v vrtcih, osnovnih in 
Pednjih šolah -  izdelal jo  je Zavod 
*a šolstvo SRS -  ne kaže spod
budne podobe o kadrovskih razme
rah na naših šolali. Ugotavlja, da je 
levilo  manjkajočih učiteljev v 
°snovnih šolah letos znatno večje 
° d lanskega. „Kje ste, učitelji? “  in 
Podobni vzkliki, ki jih poraja vse
splošna zaskrbljenost ob odhajanju 
Prosvetnih delavcev v neprosvetne 
Poklice, čedalje pogosteje in glasne- 
Je ̂ udarjajo tudi na dolenjska „uše- 

. kjer niso razmere nič boljše ali 
Pa so še slabše kot drugod po Slove
niji.

V soboto popoldne pred prenovljenim prosvetnim domom Jožeta Mihelčiča v Semiču: številni udele
ženk proslav 30-letnice prvega kongresa slovenskih kulturnih delavcev, ki je bil leta 1944 v tem kraju, 
med njimi tudi preživeli udeleženci tega kongresa in številni najvišji predstavniki slovenskega družbe
nopolitičnega življenja, čakajo na začetek slavnostnega zasedanja začasne skupščine republiške kul
turne skupnosti, na katerem je bil slavnostni govornik dr. Boris Majer. (Foto: 1. Zoran)

KULTURE IN UMETNOSTI NI ZUNAJ ŽIVLJENJA

Novo poslanstvo - že vizija NOB
»Včasih je bila kultura strateški člen NOB, zdaj pa je v strategiji boja za 
samoupravno socialistično demokracijo,« je v Semiču, kraju I. kongresa 

slovenskih kulturnikov, poudaril dr. Boris Majer

Osrednji dogodek prazno
vanja 30-letnice prvega kongre
sa slovenskih kulturnih delavcev 
v Semiču je bilo sobotno slav
nostno zasedanje začasne skup
ščine republiške kulturne skup
nosti v prenovljenem prosvet
nem domu Jožeta Mihelčiča. 
Udeležili so se ga tudi preživeli 
udeleženci prvega kulturnega 
kongresa na osvobojenem 
ozemlju v tem kraju in ugledni 
predstavniki našega družbeno
političnega življenja. Slavnostni 
govornik je bil dr. Boris Majer, 
član izvršnega komiteja CK 
ZKS. Med drugim je dejal: 

„Umetnost je v svojem naj
globljem bistvu revolucija. Po
slanstvo umetnosti je, da prina
ša nemir, da ruši vse staro, pre
živelo, okostenelo, da odpira 
človeku nove možnosti doživ
ljanja sveta in samega sebe kot 
zmeraj nova interpretacija sve
ta. Zato se umetnost ne more 
ustaviti, zato mora iskati nove 
izrazne možnosti, odpirati in 
utirati nova pota, biti mora v 
večnem spopadu s tradicijo.“ 

Dr. Majer je nadaljeval, da 
moramo v sedanji samoupravni 
ureditvi in samoupravnem polo
žaju kulture obnavljati tisto ne
posredno medsebojno vplivanje, 
sodelovanje in povezanost kul
turne, umetniške ustvarjalnosti 
in neposrednega življenjskega 
utripa delovnih množic, ki so 
bili značilni že v NOB in ki po-

GLASBA ZA MLADE -  Glasbena 
mladina v Krškem je pripravila spo- 

prireditev za obdobje 1974/75. 
Tako bodo mladi poslušali: pia
nistko Dubravko Tomšič, basista 
Ladka Korošca, Trio Lorenz in 
Ljubljanski pihalni kvintet. Poleg te- 
8a bodo organizirali za mladino po
učna predavanja o glasbi.

ZASAVSKI PEVCI POJO -  Štiri
m i  zborov se je m inulo  sobo to  
Predstavilo na reviji v Trbovljah. So 
delovali so pevci iz rudarskih  revir
ja . združeni v zasavski pevski skup 
i t i ,  ki praznuje letos petle tn ico  
Ustanovitve.

Kn e z o v  Č l a n e k  v  „ k r o n i -
**f,‘ -  „Kronika**, časopis za sloven
sko krajevno zgodovino, prinaša na 
Uyodnem mestu nedavno izišlc dru- 
8e letošnje številke članek Toneta 
Janeza, v katerem ta znani novo
meški arheolog in kustos Dolenjske- 
»a muzeja razglablja o rezultatih 
*Uneoloških izkopavanj v letu 1973 
j?a novomeških tleh. S slikovnim 
&adivom opremljeni prispevek To
ls ta  Kneza ima naslov „Antična ne- 
*ropola v Novem inestu“ . 
h GLl:DALlSKA SKUPNOST iS Č E .

RAMO -  Skupnost slovenskih 
. ramskih gledališč je sklenila v sodc- 
0yanju z republiško kulturno skup- 
, ostjo ob koncu letošnjega Borštni
kovega srečanja razpisati natečaj za 
‘Virno slovensko dramo. Nagradni 
Nad je 100.000 din. Nagrajena be

l i l a  bodo uprizorili v počastitev

100-lctnice rojstva pisatelja, pesnika 
in dramatika Ivana Cankarja.

JAKČEVI PORTRETI ŠE DRU
GAM -  Okrog 40 portretov znanih 
kulturnih delavcev, prikazanih na 
Jakčevi razstavi v Dolenjski galeriji, 
bodo kmalu prikazali v Gorenjskem 
muzeju v Kranju. 70 Jakčevih grafik 
in olj pa so te dni razstavili tudi na 
manjši umetnikovi retrospektivni 
razstavi v prostorih Srbske akademi
je znanosti in umetnosti v Beogradu. 
Jakca kot umetnika bodo prav tako 
spoznali obiskovalci likovnih prire
ditev v Kragujevcu.

menijo enotnost umetnosti in 
življenja v novi, višji spojitvi. 
Zato naj bi kulturna dejavnost 
in še posebej umetnost postali 
neobhodni sooblikovalki našega 
samoupravnega življenja, zavzeli 
naj bi mesto in vlogo, kakršno 
sta dobivali že v NOB, v ob
dobju revolucije, čeprav takrat 
mnogokrat le kot slutnja, kot 
vizija prihodnosti.

Ko je dr. Boris Majer govoril 
o smislu samoupravnega kon
cepta kulture, je poudaril, da 
gre v bistvu za to, da bi kulturo 
osvobodili starih in novih cen
trov odtujene moči, pa tudi 
premagali odtujenost kulturnih 
ustvarjalcev od življenjskega 
utripa množic. Bitka, ki jo je v 
tem smislu začela že komuni
stična partija v narodnoosvobo
dilnem boju, se zdaj nadaljuje. 
„Seveda to ni bitka za obnovo 
ideološkega varuštva nad kultu
ro in umetnostjo, marveč le 
bitka za resnično človečansko 
vsebino in poslanstvo kulturne 
in umetniške ustvaijalnosti,“ je 
nadaljeval govornik.

Ob koncu je dr. Majer pribil: 
„Spreminjanje temeljnih druž
benih razmerij v duhu ustave je

ENOIZMENSKI POUK
NA GRMU ŽE OGROŽEN
Svet staršev pri osnovni šoli Grm v 

Novem mestu je sklenil zastaviti ob
činski skupščini javno vprašanje, ka
ko sc bo v naslednjih letih razvijalo 
osnovno šolstvo v samem Novem 
mestu. Na tej, za Dolenjsko tudi 
hospitacijski šoli se število učencev 
iz leta v leto povečuje, da je enoiz
menski pouk že resno ogrožen, 
hkrati s tem pa tudi sleherna od več 
kot 70 najrazličnejših dejavnosti, ki 
jih gojijo na tej šoii. Knjižnica se je 
morala v tem šolskem letu že umak
niti v nov, njej nenamenjcn zborni
čni prostor, da jo je lahko zasedel 
nov razredni oddelek. Tako bo šola 
v prihodnje „izgubila" še druge pro
store, ki sicer rednemu pouku niso 
namenjeni, če tega ne bi mogli pre
prečiti. Sola je svojim samouprav
nim organom že nakazala možnost, 
kako bi se lahko izognila prevelike
mu številu oddelkov in učencev: 
predlagala je popravek šolskega oko
liša, če pa to ne bi šlo, prešolanje 
svojih učencev v druge novomeške 
šole.

pogojeno tudi z novo vlogo kul
ture in umetnosti v našem druž
benem življenju. Kakor je bila 
kultura med vojno vključena v 
strategijo NOB, tako se danes 
vključuje v strategijo boja za 
razvijanje samoupravne sociali
stične demokracije.“

I. ZORAN

N E D A V N O  V  G O R N J I  R A D G O N I :

Pevsko pobratenje
dolenjskih in prleških zborov - Se en dokaz 

več, da kultura zbližuje • kljub daljavam

Na nedavnem občinskem 
prazniku sta sodelovala v 
kulturnem sporedu tudi Do
lenjski in Šentjernejski 
oktet, ki sta se pridružila 
Ljutomerskemu oktetu in 
gasilskemu oktetu iz Gornje 
Radgone. Domači oktet je 
tokrat slavil 15-letnico.

Poleg številnih domačinov 
so koncertu prisluhnili tudi 
gostje iz pobratenega Mlade- 
novca. Šentjernejski oktet, 
ki ga vodi Ernest Jazbec, in 
Dolenjski oktet, ki mu je 
umetniški vodja Peter Cigler, 
sta razgrela dlani poslušalcev

zlasti s pristnimi dolenjskimi 
napevi.

Čeprav je bilo vreme ki
slo, je bilo srečanje oktetov 
prijetno in prisrčno. Poslovi
li so se v Zbigovcih, vino
rodni vasici. Tam je zapel v 
pozdrav oktetom domači 
mešani zbor, v katerem so 
preprosti ljudje. Ob nastopu 
je iz njih puhtel vonj po 
grozdju, ki so ga nabirali še 
malo predtem.

Potem se je začela vesela 
reč, in če ne bi Novomešča- 
nov in Šentjemejčanov loči
lo skoraj 250 km do doma, 
bi se zdravice vlekle še 
dolgo. Tako pa so si Do
lenjci in Prleki le še obljubili 
prijateljsko sodelovanje.

Členi Dolenjskega okteta iz Novega mesta, ki ga vodi Peter 
Cigler.

Ni dovolj, da so vrata odprta!
Delavci bodo plačevali le tiste kulturne dobrine, ki jim bodo resnično do

stopne - Elitizmu v kulturi mora dokončno odzvoniti!

Rado Meglič: Kočevje

Če prav razumemo temeljno 
izhodišče kulturne dejavnosti in 
njenega razvoja, da je kultura — 
ustvarjanje in sprejemanje — 
neodtujljiva pravica in dolžnost 
slehernega delovnega človeka, 
torej tudi neobhodna sestavina 
njegovega življenja in dela je  na 
dlani, da je tudi kulturna dejav
nost interesno področje delov
nih ljudi, ki ga — tako kot dru
ga področja — želijo urejati v 
skladu s svojimi hotenji, potre
bami in željami.

To izhodišče je bilo v dose
danjem triletnem obstoju kul
turnih skupnosti -  v obdobju 
novega, samoupravnejšega in 
bolj socialističnega obravnava
nja in kajpak tudi vrednotenja 
kulture -  nenehno potrjevano. 
Ker pa se razvoj ne sme ustvari
ti, je dobilo to izhodišče nov 
pomen letos, ko smo se odločili 
urejati kulturno področje (na
črtovati in plačevati) s tako 
imenovanim samoupravnim 
sporazumom.

Sestavljeni ob izkušnjah tega 
leta in oplemeniteni ter opo
gumljeni s smernicami partij
skih kongresov bodo kulturni 
načrti za leto 1975 napravili še 
korak naprej v smeri resničnega 
podružbljanja kulturne dejavno-

MEGLIČ 
V LIKOVNEM SALONU

V petek, 8. novembra, bodo ob 
18. uri v Likovnem salonu v Ko
čevju odprli razstavo likovnih del 
domačina Rada Megliča, ki je bil 
doslej bolj znan javnosti kot pisatelj. 
Razstavljal bo 28 akvarelov in gva- 
šev pod skupnim naslovom „K o
čevje, moje mesto**. Pokrovitelj raz
stave bo Delavska univerza Kočevje, 
ki praznuje letos 15-letnico obstoja. 
Razstava bo odprta do 18. no
vembra. Oceno O'Megličevih likov
nih stvaritvah, ki je objavljena na 
posebnem prospektu za to razstavo, 
je napisal akademski slikar Tomaž 
Kvas iz Ljubljane. Na razstavnem 
prospektu je natisnjena na hrbtni 
strani tudi „Pesem o Kočevju**, ki jo 
je napisal domači ljudski pesnik, 
kulturnik iz NOB, prvoborec, nosi
lec spomenice, predvojni komunist, 
zdaj upokojenec 1'rance Ožbolt.

sti. V tem smislu govori tudi 
zasnova programa republiške 
kulturne skupnosti za leto 
1975. V usmeritvi kulturne de
javnosti za prihodnje leto je 
poudarjeno, da so že letos uve
ljavljeni samoupravni sporazumi 
pravšni instrumenti za uveljavi
tev ustavnega načela o svobodni 
menjavi dela. Sporazumi pa so 
tudi dokazali, da so kulturne 
skupnosti odgovorno sprejele 
svoje programe ter jih ponudile 
v menjavo.

Tudi za leto 1975 velja zah
teva, da morajo biti kulturne 
dobrine dostopne vsem delov
nim ljudem. Pri tem je po
membno dvoje: prvič, da so de
lovni ljudje pripravljeni sprejeti 
te dobrine, in drugič, da so 
dobrine (v vsebinskem in dru
gačnih pogledih) vsakomur res 
dostopne. Tako imenovanemu 
elitizmu naj bi prihodnje leto 
dokončno izreklo smrtno ob
sodbo.

J. JUST

Sodobni starši (imajo) docela napačno predstavo o da
našnji vzgoji svojih otrok. In ta je takale:

Vzgoja otrok je nekaj tako starega kakor človeški rod in 
nekaj tako samo po sebi umevnega kakor rojstvo donošenega 
otroka. Zato je tudi vsakemu odraslemu človeku, ki ima 
otroka, po naravi dano, da zna tako ali drugače vzgajati 
otroke, ki jih rodi. Najboljši uk v vzgajanju otrok pa je tisti, 
ki ga je vsak človek sam doživel kot otrok v mladosti pri 
svojih starših. Iz tega sledi: če bomo vzgajali svoje otroke na 
iste načine, na kakršne so naši starši vzgajali nas -  in so kot 
vzgojitelji kar lepo uspeli — potem pač ni vzroka, da ne bi 
mogli tudi mi doseči ob naših današnjih otrocih istih vzgoj
nih uspehov.

Ravno to pa je temeljna zmota vse naše današnje vzgoje, 
trdno zakoreninjena v zavesti večine današnjih očetov in ma
ter.

Franc Pediček: Vozli družinske vzgoje, str. 9.

TUDI SMEH JE PRI VZGOJI KORISTEN

Hudo mora biti v takih družinah otrokom, kjer se nikoli 
ne znajo smejati. Smejati kdaj tako od srca, da imajo vsi 
občutek, kot da so si za lep čas prezračili vso zatohlost in 
morečo skrbljivost vsakdanjega življenja . . .  Običajno nam
reč mislimo, da je mogoče vzgajati samo z resnim in naguba
nim obrazom. Smeh in dobro voljo imamo zaradi tega . . .  za 
nekakšno nepedagoško razkošje.

Navedeno delo, str. 36
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V soboto, 26. oktobra, se je na Bučki zbralo več kot 7 0 0  otrok

Na Bučki nad 700 pionirjev
Osnovna šola iz Šmarjete je v spomin na prvo oboroženo akcijo prve no
vomeške čete na sovražno postojanko na Bučki pripravila proslavo na k a-  

teri je govoril član sveta federacije Miha Marinko

Več kot 700 učencev se je v soboto, 26. oktobra, na Bučki 
udeležilo proslave, ki jo je v počastitev novomeškega občinskega 
praznika in dneva svoje šole pripravila osnovna šola „29. oktober“ 
iz Šmaijete.

Šola je dobila to ime v spomin na 
prvo oboroženo akcijo prve novo
meške partizanske čete na sovražno 
postojanko na Bučki 29. oktobra 
pred 33 leti. Pionirji iz Šmarjete,
Škocjana, Rimskih to p lic  in Novega 
mesta (planinska sekcija OŠ Grm) so 
navdušeno ploskali častnima gosto
ma, Mihi Marinku, članu sveta fede
racije, in Niku Šilihu, politkomisarju

Pionirji poslušajo recital, ki so 
ga izvedli učenci osnovne šole 
„29. oktober“ iz Šmaijete.

prve novomeške partizanske čete. 
Po himni, ki jo  je zapel pevski zbor 
osnovne šole „29. ok tober“ pod 
vodstvom tov. Medjeve, pozdravnem 
govoru predsednice mladinske orga
nizacije na osnovni šoli in prisrčnem 
recitalu, je o napadu na Bučko spre
govoril Miha Marinko, sam napad na 
Bučko pa so v lepi vaji prikazali vo
jaki novomeške garnizije.

Po Marinkovem govoru se je pred
stavil Šentjemejski oktet, ki je pri
pravil pester spored partizanskih in 
drugih pesmi. V nadaljevanju kultur
nega dela proslave so sc predstavili 
še člani amaterskega gledališča in 
vojaki iz Novega mesta.

Nato so se pionirji in pionirke 
razdelili po skupinah in si z zani
manjem ogledali orožje, ki ga imajo

KOGA MOTI OMARICAV

Mladinski aktiv v 
Bučni vasi ima v zadnjih mesecih 
precej preglavic z nekaterimi mladi
mi. Tako so morali že nekajkrat za
menjati steklo na oglasni tabli, ker 
so jim ga nepridipravi razbili. Mladi 
pravijo, da bodo morali ta ne
soglasja, če ne drugače, urediti s po
močjo miličnikov. (B. A.)

pripadniki JLA. Pogovarjali so se tu 
di z nekaterimi borci prve novo
meške partizanske čete, Ici so jim o 
bojih pred 33 leti in kasneje poveda
li marsikaj zanimivega. Po partizan
skemu golažu so se nato  pionirji po 
slovili; odšli so na „partizanski po- 
hod“ do Škocjana, kjer so jih  čakali 
avtobusi.

Organizatorji uspelega srečanja, 
delovna skupnost, pionirska in mla
dinska organizacija osnovne šole 
„29. oktober “ iz Šmarjete in 
družbenopolitične organizacije v 
krajevni skupnosti se zahvaljujejo 
Novotehni iz Novega mesta, ki je 
prevzela pokroviteljstvo nad prosla
vo, razen tega pa jo je tudi gmotno 
podprla.

HVALEŽNI MENTORJEM

Na pionirski konferenci konec 
septembra, ki se je je udeležil tudi 
sekretar sveta Zveze pionirjev Slove
nije Slavko Urbančič, so sc pionirji 
zahvalili za pom oč mentorjem, 
vodjem krožkov in ravnateljem, še 
posebej pa Alojzu Hribarju, predsed
niku občinske Zveze DPM, tajnici 
Mariji Simončič, blagajničarki 
Tončki Petkovi in temeljni izobraže
valni skupnosti Sevnica. Pionirji iz 
Šentjanža in Tržišča so pod vod
stvom likovnega pedagoga Toneta 
Zgonca pripravili udeležencem lične 
spominke.

„NAUČIMO SE PLAVATI!"

Prejšnji teden so v Krškem napol
nili mali pokriti kbazen v osnovni 
šoli Jurija Dalmatina. S treningi v 
njem bodo najprej začeli plavalci 
„Celulozarja" in učenci, takoj za
tem pa bodo pripravili pouk pla
vanja za vse tretje razrede v občini.
S to akcijo se bodo tudi Krčani 
vključili v priljubljeno in koristno 
akcijo „Naučimo se plavati!“

KIC GRM:
MLADI ORGANIZIRANI

Nove članske izkaznice , 
Zveze socialistične mladine Sloveni
je so prejšnji teden dobili tudi sred
nješolci v Kmetijskem izobraževal
nem centru na Grmu pri Novem me
stu. Razdelili so jim jih na prvi kon
ferenci srednješolske mladine, na ka
teri so se dogovorili tudi o volitvah 
vodstva in delegatov konference šo
le. Volitve bodo po razrednih skup
nostih šole.

MLADINSKI KLUB V KRŠKEM

Kot kaže, je IX. kongres slovenske 
mladine tudi delo mladih v Krškem 
popestril. Tako so si mladi v po
slopju telovadnega društva „Parti
zan" uredili dva prostora v mladin
ski klub in si zastavili organizirano 
delo. Na občinski konferenci ZSM' 
Krško pravijo, da je sedaj za mladin
sko organizacijo in njeno delo precej 
več zanimanja kot prej.

CIKLUS PREDAVANJ 
O GLASBI

V začetku meseca so v Krškem 
ustanovili združenje „Glasbena mla
dina” , ki je že sprejelo koncertni 
program za sezono 1974/75. Tako 
se bodo mladim krškim ljubiteljem 
dobre glasbe v kratkem predstavili 
pianistka Dubravka Tomšič, basist 
Ladko Korošec, „Trio Lorenz" in 
„Ljubljanski pihalni kvintet". Razen 
tega bo združenje pripravilo še 
ciklus predavanj o različnih glasbe
nih smereh.

MLADI DELAVCI 
ORGANIZIRANI

V okviru občinske konference 
ZSM Krško so ustanovili konferenco 
mladih delavcev. Na ustanovnem se
stanku so bili delegati iz desetih 
aktivov v OZD in TOZD. Konferen
co bo vodil Draško Kopirović.

Prejšnji teden so v naše 
uredništvo prispela tri zani
miva pisma z zelo podobno 
vsebino. Vanja Požar, Tanja 
Bevec in Alja Kastelic, 
učenke 4. a razreda z osnov
ne šole Katja Rupena iz No
vega mesta, so akcijo „Da
rujte star papir in krpe za 
boj proti raku “ opisale neka
ko tako:

„ V sredo, 23. oktobra, 
smo krenili učenci četrtih 
razredov naše šole na lov za 
papirjem. Razdelili smo se v 
skupine. Vsaka je imela vozi
ček. Eni so si ga sposodili 
pri stricu, drugi pri stari ma-

Star papir 
in otroci

mi in pokazalo se je, da smo 
naredili prav. Zelo veliko de
la smo imeli v Ulici talcev, 
Jerebovu ulici, na Mestnih 
njivah in še drugod. Stano
valci so nas lepo sprejeli. 
Marsikje so za nas postavili 
star časopis že kar pred vra
ta. Ponekod so bile revije le
po zložene in zvezane, 
drugje malo manj, na neka
terih kupih papirja pa ji stal 
še listek, na katerem je pisa
lo, naj še kaj pridemo. “
, Alja, Vanja in Tanja so 
svoja pisma zaključila še 
enkrat podobno: ,, Vesela 
sem, da sem tudi jaz poma
gala pri tej koristni akciji. 
Tudi drugo leto bom . . . 
A kcija je zelo dobro uspela.

DELO JE RAZDELJENO

Prejšnji teden so imeli ustanovno 
konferenco tudi mladi v Uršnih se
lih, udeležilo pa se je je 43 članov.
V novem vodstvu osnovne organiza
cije ZSM Uršna sela so Slavko Buko
vec (predsednik), Jože Klobučar 
(sekretar), Miha Povše (blagajnik) in 
Marinka Kulovec (zapisnikarica). 
Takoj po ustanovni konferenci so si 
mladi razdelili delo po komisijah. 
Tako bo komisijo za idejnopolitično 
delo, v kateri bo deloval tudi mar
ksistični krožek, vodila Branka Bu
kovec, komisijo za kulturne priredit
ve Nevenka Kulovec, komisijo za 
šport in rekrcacijo pa Srečko Žagar. 
(B. B.) •

Aleja spominov 
in enotnosti

Zveza mladine v Ljubljani je 
že prejšnji mesec pripravila po
snemanja vredno akcijo — ure
ditev Aleje spominov in tovariš
tva na trasi, kjer je med narod
noosvobodilno borbo okupator 
vkoval Ljubljano med bodečo 
žico in bunkerje in jo tako sku
šal ločiti od partizanskega za
ledja.

1961 so na mestu, kjer je poteka
la žica, ljubljanske delovne organiza
cije postavile 102 spominska kamna. 
Ti kamni so do nedavnega predstav
ljali zgodovinsko traso žice, toda 
kljub temu da so traso s posebnim 
odlokom zaščitili, je postajala vsak 
dan bolj zanemarjena, nekaj kamnov 
pa je izginilo v smeteh in celo v zi
dovih novih hiš.

Zato je mestna konferenca ZMS 
Ljubljana sklenila, da bo predlog 
treh študentov arhitekture uresniči
la. Tako so sedaj „Alejo spominov 
in tovarištva", ki je v idejnem pro- 
jaktu zasnovana kot 4 metre široka 
popeskana peš pot, zasajena z drev
jem, že začeli graditi. Prva etapa 
projekta obsega urejanje obstoječe 
ceste ob žici okupirane Ljubljane in 
ureditev okolice kamnov, ki bo 
opremljena s klopmi, ognjišči in 
koši za odpadke ter informativnimi 
in opozorilnimi tablami. Prvo briga
do, ki je veliko mladinsko delovišče 
že zapustila, so sestavljali mladinci 
ljubljanskih srednjih šol, pomagala 
pa jim je tudi skupina pripadnikov 
JLA. Akcije so se udeležili tudi mla
dinci z Reke in iz Zagreba.

Kljub slabemu vremenu so mladi 
veliko naredili. Za pomlad 1975 bo 
verjetno ostalo le še nekaj manjših 
del, prva etapa trase „Aleja spomi
nov in tovarištva" pa bo do 9. maja, 
dneva osvoboditve Ljubljane, pri
pravljena.

USTANOVNA KONFERENCA

V nedeljo, 20. oktobra, so imeli 
mladinci v Zameškem ustanovno 
konferenco osnovne organizacije 
ZSM. Konference se je udeležila de
legatka ZSMS Branka Bukovec iz 
Uršnih sel, ki je mlade seznanila z 
bistvenimi spremembami v novi mla
dinski organizaciji, nato pa je v orga
nizacijo sprejela 25 članov. Nato so 
mladi izvolili še novo vodstvo, v ka
terem so: predsednik Martina Bele, 
namestnik Tone Tomažin, sekretar 
Štefka Tomažin in blagajnik Dragica 
Jambrešič. Mladinci so sprejeli de
lovni program za naslednje obdobje, 
v katerem pa se bodo lotili posipava
nja ceste Zamcško -  Šentjernej, 
prve mladinske akcije po kongresu. 
(D. J.)

LICITACIJA
pri carinarnici Ljubljana dne 10.11.1974

Carinarnica Ljubljana bo 10. 11. 1974 prodajala na javni dražbi 
osebne avtomobile in drugo blago.

Javna dražba bo v prostorih TVD.PARTIZAN v Ljubljani, Poko
pališka ulica 35, od 8. ure dalje.

Ogled vozil in ostalega blaga z vplačilom kavcij bo možen samo v 
soboto 9. 11. 1974 od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure v 
carinarnici Ljubljana Hala E, vhod z Letališke ceste.

SEZNAM BLAGA

Zap. št. -  blago -  leto proizvodnje zač. cena
1. o. a. VW kombi bus, nevozen, 1969
2. o. a. Mercedes 200 D, zaleten, 1971
3. o. a. Mercedes 230, zaleten, 1969
4. o. a. Mercedes 200 D, nevozen, 1967
5. o. a. Peugeot 404, nevozen, 1970
6. o. a. Fiat 124 S Coupe, zaleten, 1970
7. o. a. VW 411 L, zaleten, 1970
8. o. a. OPEL REKORD 1900 L, zaleten, 1970
9. o. a. Opel Kadett, caravan, nevozen, 1971

10. o. a. Ford Capri 2300 GT, zaleten, 1971
11. o. a. Audi 60, nevozen, 1968
12. o. a. Fiat 124 S, nevozen, 1970
13.j». a. Ford Taunus 17 M, nevozen, 1966
14. o. a. VW 1200, nevozen, 1968
15. o. a. Alfa Romeo 2000 GT, zaleten, 1972
16. o. a. Mercedes 190 D, Automatic, 1965
17. o. a. Opel Manta 1900 S, zaleten, 1971
18. o. a. Opel Kadett Coupe, nevozen, 1968
19. o. a. Mercedes 200 D, nevozen, 1967
20. o. a. Ford Taunus 17 M, nevozen, 1966
21. o. a. DAF 55, zaleten, 1973
22. o. a. Renault 10, nevozen; 1967
23. o. a. Oper Rekord, zaleten, 1969
24. o. a. Ford Tahnus, 17 M, nevozen, 1966
25. o. a. VW 1300, zaleten, 1966
26. o. a. Mazda 1200deluxe, nevozen, 1970
27. o. a. Ford Capri 1700 GT, zaleten, 1970
28. o. a. Mercedes 200, zaleten, 1967
29. o. a. Opel Kadett, zaleten, 1966
30. o. a. BMW 1800, nevozen, 1963
31. o. a. Ford Taunus 12 M, zaleten, 1969
32. o. a. Opel Rekord caravan, nevozen, 1964
33. o. a. Citroen ID 19, zaleten, 1969
34. o. a. Ford Taunus 17 M, nevozen, 1967
35. o. a. VW 1500 Variant, nevozen, 1967
36. o. a. VW furgon, nevozen, 1965
37. o. a. Opel Rekord 1700, zaleten, 1966
38. o. a. Ford 15 MTS, zaleten, 1969

39. o. a. Ford Taunus 12 M coupc, zaleten, 1969 8.000
40. o. a. Ford Taunus 20 MTS, zaleten, 1966 7.000
41. o. a. Opel Kadett, zaleten, 1968 7.000
42. o. a. VW 1500, nevozen, 1966 _ 7.000
43. o. a. Peugeot 204 Brcak, zaleten, 1967 7.000
44. o. a. VW 1500, nevozen, 1965 6.000
45. o. a. Austin 1300, zaleten, 1970 6.000
46. o. a. Ford Corsair, nevozen, 196'4 6.000
47. o. a. VW kombi Bus, nevozen, 1966 6.000
48. o. a. Peugeot 404, zaleten, 1967 6.000
49. o. a. Simca 1300, zaleten, 1966 6.000
50. o. a. Ford Taunus 20.MTS, zaleten, 1966 5.000
5 1 .0 .  a. NSU 1200 C, zaleten, 1968 5.000
52. o. a. VW 1200, zaleten, 1964 - «, 5.000
53. o. a. VW 1200, nevozen, 1964 5.000
54. o. a. Ford Taunus 17 M, nevozen, 1962 5.000
55. o. a. Opel Rekord coupe, zaleten, 1965 4.000
56. o. a. Opel Kadett, nevozen, 1965 4.000
57. o. a. Ford Taunus 20 M, zaleten, 1966 4.000
58. o. a. VW 1200, zaleten, 1962 3.000
59. o. a. Fiat 124 caravan, zaleten, 1967 3.000
60. o. a. Renault 16, reg. mot., zaleten, 1969 3.000
61. o. a. VW 1200, zaleten. 1965 3.000
62. o. a. Fiat 850, šport coupe, zaleten, 1969 2.000
63. o. a. Opel Record, reg. mot., 1967 2.000
64. o. a. Fiat 600 D, nevozen, 1963 2.000
65. o. a. škoda 1000 MB, nevozen, 1964 v 2.000
66. o. a. Simca 1000, zaleten, 1966 2.000
67. o. a. VW 1200, zaleten, 1955 2.000
68. o. a. Škoda 1000 MB, nevozen, 1968 2.000
69. o. a. VW 1200, zaleten, 1962 2.000
70. o. a. Opel Manta 1900 SR, reg. mot., 1972 1.000
7 1 .0 .  a. DKW F 12, zaleten, 1956 1.000
72. o. a. Fiat 1300, nevozen, 1964 500
73. o. a. Fiat 1300, nevozen, 1966 500

PONOVNO NA JAVNI DRAŽBI
74. o. a. Mercedes 200 D, zaleten, 1968 20.000
75. o. a. Opel Rekord, nevozen, 1966 15.000
76. o. a. Fiat 1500, nevozen, 1967 15.000

77. o. a. Opel Ascona 16 S, zaleten, 1973 15.000
78. o. a. Zastava 750, nevozen, 1969 10.000
79. o. a. Alfa Romeo GTS, nevozen, 1966 10.000
80. o. a. Peugeot 404 caravan, zaleten, 1966 10.000
81. o. a. Ford capri J500, zaleten, 1972 10.000
82. o. a. BM\V 1602, zaleten, 1974 10.000
83. o. a. Chevrolet IMPALA, nevozen, 1967 10.000
84. o. a. Opel Record 1700 L, zalete«, 1971 8.000
85. poškodovana sušilnica za žitarice 8.000
86. rabljene motorne sani Roiax št. 1903202 7.000
87. o.-a. VW 1300. nevozen, 1966 7.000

88. rabljene m otorne sani Rota.\ št. 1903225 7.000
89. o. a. BMW 1600, zaleten. 1964 * 6.000
90. o. a. Ford Taunus 17 M, zaleten. 1965 6.000
91. o. a. DKW F 102, nevozen. 1963 6.000
92. o. a Ford Taunus 15 M, zaleten. 1967 5.000
93. o. a. Opel Rekord, zaleten. 1963 5.000
94. o. a. VW 1200, zaleten, 1964 5.000
95. o. a. Opel Kadett, nevozen, 1964 5.000
96. o. a. Ford Taunus 17 M, zaleten. 1963 4.000
97. o. a. Fiat 1300, nevozen, 1962 4.000
98. cca 3140 kg rabljenih delov za osebne avtomobile

(gume, menjalniki, diname in drugo) 4.000
99. o. a. Ford Taunus 17 M, zaleten, 1966 4.000

100. o. a. VW 1500, zaleten, 1964 4.000
101. o. a. NSU prinz 1000, zaleten, 1965 4.000
102. o. a. Opel Record 1700, zaleten, 1966 4.000
103. o. a. Vw kombi -  poltovorni, zaleten, 1968 3.000
104. o. a. Opel Record i700, zaleten, 1965 2.000
105. o. a. NSU Prinz 1200 C, nevozen, 1969 2.000
106. o. a. Citroen DS 19, zaleten, 1962 2.000
107. o. a. VW kombi, nevozen, 1969 12.000

Seznam ostalega blaga, ki ni objavljen v tem oglasu, bo objavljen n* 
oglasni deski carinarnice Ljubljana. Ostalo blago in blago objavljeno v tem 
oglasu bomo prodajali v nedeljo 10. 11. 1974.

Pravico udeležbe imajo vse pravne in fizične osebe. Udeleženci javne 
draibe  morajo v soboto dne 9. 11. 1974, ki je določena za ogled blaga;

Blačati 10 % kavcije od začetne cene pri blagajni carinarnice Ljubljana v Hal*
», predstavniki OZD pa morajo poleg tega predložiti še pooblastilo svoje 

organizacije. .-.ji
Najmanjša kavcija za avtomobile in ostalo blago je din 500,00, najmanj« 

dvia je 50,00 din.
Oznaka reg. motorja in reg. karoserije pomeni, da bo za kupljeno vozilo 

izdano potrdilo samo za registracijo motoma oziroma karoserije.
Vsak kupec avtomobila oziroma motorja mora na svoje stroške izvršit* 

eventuelno vtisnjenjc šiferskih številk motorja ali karoserije pri podjetju 
VIATOR, odsek za tehnične preglede v Ljubljani.

Prodano blago bomo izdajali iz carinskega skladišča po n a s le d n je m  raz
poredu: ponedeljek ne bo izdajal blaga, v torek 12. 11. od zaporedne št. * 
do 40, v sredo 13. 11. od zap. št. 40 do 80, v četrtek  14. 11. od 80 naprej 
ter v petek 15. 11. za zamudnike.

Zadnji rok za plačilo in dvig kupljenega blaga je petek 15. 11. 1974.
Po dvigu blaga iz carinskega skladišča carinarnica Ljubljana ne bo prizna

vala reklamacij v pogledu kvalitete in kvantitete blaga.
Plačilo kavcij je možno samo v soboto, 9. 11. 1974. V nedeljo 10. U*

1974., ne bomo sprejemali nobenih vplačil.
Vse informacije o javni dražbi lahko dobite po telefonu štev. 44-57» 

interna 52 od 5. 11. 1974 dalje.

IZ CARINARNICE LJUBLJANA 
št. 21667/1
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rokomet

Še ena Inlesova viisokaZlmla caa
V 10. kolu SRL zmagala tudi Sevnica in igralke Brežic

Medtem ko so Ribničani doma dosegli še eno visoko zmago, so 
rokometaši Sevnice gostovali v Škofji Loki, vendar je bila tekma 
prekinjena. Brežičanke so doživele četrto zmago, igralke Lisce pa 
sedmi poraz. 1

LISCA: M. Plazar, D. Plazar 1, 
Kovač, R ugelj Mlinarič 3, Popovič 
2, Černelič 2, Svelglič, Pfeifer.

Na sliki igralci TRIMA, ki so trenutno na drugem mestu

BOREC -  LISCA 
16 : 8

Hladen dan je vplival, da igra ni 
bila najboljša. Sevničanke so igrale 
dobro predvsem v prvem delu igre, 
toda nepazljivost v ob r^nb i jih je 
kaznovala: dom ače rokometašice so 
odšle na odmor s tremi zadetki 
prednosti. V drugem delu so Sevni-. 
čanke popustile, to pa so domače 
razpoložene strelke izkoristile in za
služeno dosegle krepko zmago.

odbojka

Tesen poraz Novega mesta
Vil. sloveski odbojkarski ligi nov par prvenstvenih točk za Žužemberk

Tudi v četrtem kolu slovenske odbojkarske lige so Novomeščani 
ostali brez zmage, Žužemberčani pa so v drugi slovenski ligi po 
^načenem  boju premagali Kamno gorico. V Mokronogu so gosto
vali igralci Ljubljane P. in zasluženo zmagali.

BLED -  NOVO MESTO
3 : 2

. V četrtem  kolu SOL so Novome- 
»cani gostovali na Bledu. Po dobrem 
začetku v prvem nizu so drugega 
osvojiu v tretjem pa m očno popu- 

n!n; ^  so ^  R u b i l i  kar na tri. 
u aučno s o - zaigrali še v četrtem  

ko so jim Blejčani dali le šest

turk  med izenačenim i

Na jesenskem teniškem turnirju 
novomeškega kluba je v finalnem 
aelu turnirja posameznikov zmagal 

ki je z 2:1 premagal Uhla in 
"Plichala. Vrstni red: Turk 5 zmag, 
Uhl 4, Splichal 3, Picek 2, Zorko 1 
jj1 Verbič brez zmage. Zanimivo je, 

se je od desetih iger prvih petih 
»ar s?dem končalo z najtesnejšim 
“ ldom - 2 : 1 ,  kar zgovorno priča o 

enačenosti tekmecev.

novom eščani najboljši

Na športnem letališču Rakičan 
Pn Murski Soboti je bilo tradicional
no tekmovanje za „Pomurski pokal“ 
y kategorijah jadralnih letal, vzpen- 
jacev in gumenjakov. Na tem sreča
nju slovenskih modelarjev so se 
Novomeščani predstavili z najboljšo 
^ s to , ki je dosegla nekaj odličnih 
rezultatov. Nekateri rezultati -  F 

3. Jevšček (Nm) 854, ekipno:
• Novo mesto; F IB: 1. Stankovič 

2. Šuštar (oba N m), ekipno: 1. 
Novo mesto; F 1C: 1. Grošelj 848, 
, • Jevšček (oba Nm )-447, ekipno: 

Novo mesto.

MED MOJSTRI -  
ČEFARIN

Na 
niiju

3 . . medrepubliškem tur- 
f goju, ki je bil v Novem 

Atestu od 26. do 27. oktobra v 
počastitev občinskega praznika, 
^  sodelovalo 21 igralcev iz No- 
y®ga mesta, Zagreba, Reke in 
Ljubljane.
- y  mojstrski skupini je tekmovalo 

pralcev, po dobri in zanesljivi igri 
P* je zmagal Novomcščan Čefarin s 
iirimi točkami. V drugi skupini je 

nastopilo 7 igralcev, zmagal je Ljub- 
Jančan Drobež, drugi je bil Novo- 
^ e»čan Kralj. V tretji skupini je na- 
j opilo 8 tekmovalcev. Brez poraza 
r  zmagal član novomeškega go klu- 
oa Jakopin.

Turnir je  bil iz redno kvaliteten,
je nastopilo kar šest mojstrov in 

Jc mojstrsKi kandidati. (D. F)

3. medrepubliškem turnirju 
8°ju, ki ga je organiziral novo- 

*j^Ški Go klub, je v mojstrski 
!*upini prepričljivo zmagal 

ovomeščan Tamar Čefarin.

NOVO MESTO: Babnik, Goleš, 
Bernik, Weiss, Cotič, Lapajne I, La
pajne II in Vizjak.

P. ŽUŽEMBERK -  
KAMNA GORICA 3 : 2

Pred domačimi gledalci so igralci 
žužemberškega Partizana v borbe
nem srečanju zasluženo zmagali v 
prvenstveni tekmi II. slovenske od
bojkarske lige. Če ne bi bilo vreme 
hladno, bi bila igra lahko precej 
boljša.

USPELE PRIPRAVE

Na Ravnah so se končale 
tridnevne priprave mladih 
slovenskih odbojkaric za tur
nir republike, ki bo 29. no
vembra v Titogradu. Trener
ja reprezentance in selektor 
Novomeščan Pučko so iz
med 18 mladink, rojenih le
ta 1955 in pozneje, izbrali 
14. Med njimi so tudi Rajer- 
jeva in Piličeva iz Novega 
mesta in Levstikova iz Ko
čevja.

KDO BO ZMAGAL

V 15. kolu slovenskega šahovske
ga prvenstva so bili doseženi nasled
nji rezultati: Kržišnik -  Bervar 1:0, 
Karnar -  Papler remi, Barle -  
Lešnik 1:0, Siska — O. Kranjc 1:0, 
dr. Petkovič -  Zorko remi, Klemen
čič -  Puc prekinjeno, Prestrl -  P._ 
Kranjc 0:1 in Poredoš -  Ostrman 
0:1. Prekinjene partije iz 13. kola: 
P. Kranjc -  Klemenčič remi, O. 
Kranjc -  Barle remi in Lešnik -  
Karmar 0:1. Vrstni red pred pred
zadnjim kolom: 1. Barle 11, 2. Kar
ner 10,5, 3.-4. Osterman in Kržišnik 
po 10 to čk  itd.

ŠPORT OD TU IN TAM

NOVO MESTO -  V mladinski 
občinski nogometni ligi so igralci 
Šmihela igrali z Regerčo vasjo 2:2, 
igralci Bršlina pa so odpravili Žabjo 
vas 7:3. Na lestvici vodijo igralci 
Cešče vasi in Brslina. (M. J.)

RIBNICA -  TTKS Ribnica je 
dobila 10.000 dinarjev kot nagrado, 
ker je bila njihova ekipa na 9. jesen
skem krosu atletske zveze Slovenije 
najštevilnejša. (M. G.)

SEVNICA -*■ V mladinski roko
metni zasavski ligi so v Sevnici go
stovali igralci Krškega in zmagali 
tesno, a zasluženo z 21:23. (I. S.)

KRŠKO -  V prvenstveni tekmi 
celjske podzvezne nogometne lige so 
nogometaši Krškega gostovali pri 
Opekarju in tekmo odigrali 2:2. (I. 
S.)

BREZICE -  V Brežicah so gosto
val^ nogometaši Senovega in prven
stveno tekmo celjsko podzvezne 
nogometne lige izgubili z 1:0. (I. S.)

RIBNICA -  V prijateljski nogo
metni tekmi sta se na nogometnem 
igrišču Ribnice pomerili domače 
moštvo in enajsterica Arcevie iz Ita
lije. Ekipi sta se razšli z neodloče
nim rezultatom -  1:1. Zadetek za 
domače je dosegel Petrovac. (M. G.)

NOVO MESTO -  Prvenstveno 
tekmo mladinske nogometne lige so 
dom ači nogometaši izgubili z 2:1. 
Ze v prvem polčasu so gostje iz Ko
čevja vodili. (M. G.)

MOKRONOG -  LJUBLJANA P. 
1 : 3

Prvenstveno tekm o II. SOL so 
igralci Mokronoga izgubili s 3:1. 
Tekma zaradi hladnega vremena ni 
bila najboljša in se v njej ni nihče 
izkazal.

Na prvenstveni lestvici vodijo 
igralci kranjskega Triglava, na dru
gem mestu so odbojkarji Trima, 
Žužemberčani so četrti, 
Mokronoga pa sedmi. P. S.

igralci

atletika

NA JESENSKEM KROSU 
DELA PRVO MESTO ZA 

ZALETEUEVO

Na devetem jesenskem krosu 
atletske zveze Slovenije za po
kale Dela je nastopilo okoli 
1400 udeležencev, ki so se po
merili v 13 kategorijah. Med 
številnimi atleti so se izkazali 
Novomeščani, ki so pobrali več 
odličnih mest, dobro pa je tekel 
tudi Movem iz Črnomlja.

Rezultati -  ml. pionirke: -  800 
m: 8. Derganc (Nm) 3:35,2; ml. 
pionirji -  1000 m: 2. Keržan (Nm) 
3:54,5; 7. Vehar (Nm) 4 :05,0 ; 10. 
Košmrlj (Nm) 4:06,8. Ekipno: 1. 
Novo mesto 55; st. pionirke -  1000 
m: 1. Zaletelj (Nm) 4:08,7; 10. Vi
de (Nm) 4:30,5. Ekipno: 2. Novo 
mesto 79; st. pionirji -  1500 m: 2. 
Kapš (Nm) 6:14,1. Ekipno: 5. Novo 
mesto 211; ml. mladinke -  1000 m: 
brez uvrstitve med prvih deset, ekip
no: 5. Novo mesto 1 2 4 ;ml. mladini 
ci: -  2000 m: 7. Movem (Črno
melj) 7:55,8, ekipno: 5. Novo me
sto 144; st. mladinke -  1500 m: 
brez uvrstitve med prvih deset.

JESENSKI KROS

V počastitev brežiškega občinske
ga praznika se je na jesenskem krosu 
pomerilo 297 pionirjev, mladincev 
in članov. Rezultati:

Ml. pionirji: OS Cerklje (posa
mezno Butara), ml. pionirke: OŠ 
Cerklje (Gramc); st: pionirji: gimna
zija Brežice (Blatnik); st. pionirke: 
OŠ Artjče (Grmšek); ml. mladinci: 
gimnazija Brežice (Drame); ml. mla
dinke: trgovska šola Brežice (Kozo
le, gimnazija); st. mladinci: gimnazi
ja Brežice (Jazbec); st. mladinke: 
gimnazija Brežice (Jazbec); člani: 
ekipa Borec (JLA), posamezno Sto- 
jadinovič (Cerklje). V. P.

MOTOKROS:
6. AMD BREŽICE

V nedeljo so bile na Prilipah pri 
Brežicah zadnje vožnje za državno 
prvenstvo v m otokrosu. V organiza
ciji AMD Brežice je nastopilo 51 
tekmovalcev nacionalnega in inter
nacionalnega razreda, pokrovitelj 
uspelega nastopa je bil PREVOZ 
Brežice. ,V nacionalnem razredu je 
zmagal Golja iz Orehove vasi, naj
boljši Brežičan je bil Ivan Rebselj 
(10. mesto).

V razredu internacionalnih tek
movalcev je prem očno zmagal Šo
štarič iz Karlovca in tako postal le
tošnji državni prvak. Brežičan Lam
pe se ie uvrstil na 9. mesto. Ekipno 
jc AMD Brežice med 10 društvi na 
6. mestu.

V. P.

LOVCI V PIŠECAH

V počastitev praznika občine 
Brežice so preteklo nedeljo v Piše- 
cah odprli obnovljeni lovski dom in 
ob tem izvedli tekmovanje v dveh 
disciplinah; v streljanju na glinaste 
golobe in v tarčo malega srnjaka. S 
512 točkami je zmagala LD Pišece. 
LD Globoko je dosegla 5 1 1 točk.

BREZICE -BELTINKA 
16 : 6

Pred okoli 150 gledalci so Breži
čanke dosegle četrto  zmago proti 
slabim igralkam Beltinke. V prvem 
polčasu so gostje dosegle en sam za
detek, precej bolje pa so zaigrale v 
drugem delu, ko so domačinke po 
pustile. Ta polčas se je končal z dve
ma goloma razlike za domače igral
ke, pri katerih se je izkazala Balono- 
va s 7 zadetki.

BREŽICE: Hribernik, Balon 7, 
Grilc, Štambar 1, Kežman 4, Rož
man, Vohgrinc, Cetin, Lipej 1, Bah 
3 in Levačič.

V. P..

INLES -  BRANIK 
27 : 17

Okoli 600 gledalcev je še enkrat 
navdušeno pozdravilo prepričljivo 
zmago domačih rokometašev. V 
prvem polčasu smo gledali lepo in 
precej izenačeno tekmo, saj so gost
je nekajkrat zapored izenačili, toda 
v drugem delu, ko so se dom ači na
padalci razigrali, gostje niso mogli 
preprečiti hudega poraza. F. L.

INLES: I. Kersnič, J. Kersnič 3, 
Abram, Mikulin 2, S. Kersnič 1, Ma
telič 2, Šilc 8. Andoljšek 2, Ambro
žič 5, Abrahamsberg, Radič '4 in 
Erčulj.

F. L.

ŠEŠIR -  SEVNICA 
13 : 17

V prvem polčasu je bila tekma 
izenačena, dom ači rokometaši pa so 
odšli na počitek z golom prednosti. 
Takoj v začetku drugega polčasa so 
Sevničani začeli diktirati hitro igro; 
ta način igre jim je prinesel nekaj 
golov prednosti. Z dobro taktiko so 
nadaljevali tudi v nadaljevanju sreča
nja, nakar je dom ači igralec Pokorn, 
namesto da bi tekal za žogo, začel 
tekati za sodnikom in tekma je bila 
prekinjena.

SEVNICA: Sirk, Jurešič, Svažič 
5, Štojs 7, V rtačnik, Novšak, Krišto
fič, Koprivnik, Bizjak, Simončič 1, 
Šumej 4, Možic.

KRŠKO -  KAMNIK 
33 : 19

Z odlično igro v napadu in v 
obrambi je vrsta Krčanov, ki jo je še 
enkrat uspešno vodil Rudi Iskra, do
besedno zmlela goste iz Kamnika. S 
to zmago so se rokometaši Krškega 
na prvem mestu ljubljanske conske 
rokometne lige še bolj utrdili.

KRŠKO: Gams 8, R. Iskra 7, Mla
kar 7, Koman 4, Kovačič 3, Longo 
2, Holan 1, Dob in Vid 1.

LESKOVEC-ZAGORJE 
14: 13

V prvenstveni rokometni tekmi 
»asavske lige so domači igralci nale

teli na dobro ekipo. Tekma je bila 
ves čas izenačena, o zmagovalcu pa 
je odločila večja borbenost domačih 
igralcev, pri katerih se je s točnimi 
streli izkazal N. Mlakar, saj je dose
gel kar 8 zadetkov. (L. S.)

KRKA -  STORŽIČ 
35 : 4

Novomeške rokometašice so ime
le za nekaj razredov preslabega na
sprotnika. Igralke z Golnika so bile 
prave začetnice in nikakor niso 
mogle prebiti obrambe domačink, 
medtem ko so igralke Krke brez te
žav dosegale zadetke iz nasprotnih 
napadov. N. Blažičeva je dosegla 12 
golov, Šegova pa 11.

nogomet

ELAN -  KOČEVJE 
0:0

Novomeščani, prvi na lestvici lju
bljanske podzveze, so si privoščili 
spodrsljaj v igri s predzadnjim Ko
čevjem. Čeprav so po izenačenem 
prvem delu v nadaljevanju oblegali 
gol Kočevja, niso mogli prebiti 
čvrste kočevske obrambe. Zaradi 
medsebojnega obračunavanja sta bi
la elanovec Brakočevič in Dobrič iz 
Kočevja izključena.

BOROVNICA -  RIBNICA
3 :  2

V prvenstveni tekmi ljubljanske 
conske nogometne lige so nogome
taši Ribnice gostovali pri enajsterici 
Borovnice in tekm o tesno izgubili s 
3:2. Gostje so vodili še deset minut 
pred koncem tekme z dvema zadet
kom a, ki ju je dosegel Stamenkovič, 
zaradi nepazljivosti v obrambi pa so 
srečanje izgubili. (M. G.)

BELA KRAJINA -  HRASTNIK 
2: 1

V prvenstveni tekmi ljubjanske 
conske nogometne lige so v Črnom
lju gostovali igralci Hrastnika. Po 
izenačenem prvem delu, v katerem 
so imeli domači nogometaši rahlo 
terensko nadmoč, so igralci Bele 
krajine v drugem delu zaigrali hitreje 
m zasluženo zmagali. S to zmago so 
se Črnomaljci povzpeli na prvo 
mesto. Edini zadetek je dosegel Ka
rin. (M. G.)

Skrbinek tretji
V Litiji je  bilo v nedeljo gorsko 

prvenstvo SRS. Udeležili so se ga 
tudi kolesarji iz Krškega in Novega 
mesta. Na progi, ki je bila dolga 12 
km in je imela 400 metrov vzpona, 
je nastopilo kar 80 kolesarjev.

Rezultati: mladinci -  4. Zrimšek 
(Novo mesto); turisti: člani -  5. Lu
žar (Krško); mladinci: 3. Skrbinek, 
4. Podbršček, 5. Lužar, 8. Puntar, 9. 
Hočevar in 12. Zupančič (vsi 
Krško).

Na krožni dirki po Litiji (36 km 
dolga proga) je v konkurenci članov 
Krčan Barbič zavzel solidno deveto 
mesto, Novomeščan Štih pa je bil v 
konkurenci mladincev odličen tretji.

V nedeljo je bil v Novem mestu v telovadnici OŠ Bršlin 
mladinski rokometni turnir, ki sta ga v počastitev novo
meškega občinskega praznika organizirala mladinska aktiva 
iz Bučne vasi in SŠD osnovne šole Bršlin. Ogledalo si ga je 
več kot 100 pionirjev in mladincev. Nastopilo je 13 ženskih 
in moških ekip, ki so pokazale dober rokomet. Med 
mladinkami so zmagale igralke Stopič pred prvo ekipo Bršli
na in novomeško gimnazijo, med pionirji rokometaši OŠ 
Bršlin pred OŠ Katja Rupena, OŠ Grm in OŠ Stopiče. Med 
mladinskimi aktivi so bili najboljši gimnazijci, ki so premaga
li Bršlin in Bučno vas. Na turnirju so organizatorji izbrali in s 
knjigo nagradili najboljšo pionirko. To je bila igralka OŠ 
Bršlin Vilma Galič, najboljša igralca na turnirju pa sta bila 
gimnazijec Ristič in Blažičeva iz Stopič. Prve ekipe so dobile 
v spomin na ta turnir, ki bo odslej vsako leto, lepe pokale, ki 
so jih izdelali mladinci iz Bučne vasi in Kovinaija.

p i l i l i

STARI TRG OB KOLPI -  Na 
osnovni šoli v Starem trgu ob Kolpi 
se je končalo pionirsko šahovsko 
prvenstvo za letošnje šolsko leto. 
Med pionirji je zmagal Kapš, za njim 
pa so se uvrstili Gregorič, Hrovatin, 
Švegelj, Muhič in drugi. Med pionir
kami je bila najboljša Šterbenčeva, 
bedijo pa ji Miheličeva, Kobetova, 
Simčičeva, Kavškova, Majerlova in 
druge. (K. K.)

KRŠKO — V prijateljski roko
metni tekmi med igralci dijaškega 
doma in mladinci iz Leskovca so do
mači brez težav visoko odpravili 
goste, za katere so igrah razen Olov- 
ca sami pionirji. Ugajali so vratar 
Todorovič, P. Petrič in Božič. (L.
S.)

LESKOVEC -  Osmega orientacij
skega pohoda, ki ga je organiziral 
Partizan Slovenije na Otočcu 19. 
oktobra, so se udeležili tudi člani 
Partizana iz Leskovca in dosegli 
odlični uvrstitvi. Člani (Nande Skra
bar, Nande Mlakar in Lojze Šribar) 
so zasedli drugo mesto, mladinci 
(Marjan Urbanč, Dušan Arh in Ciril 
Puntar) pa odlično deveto mesto. 
(L. S.)

LESKOVEC -  V tekmi zasavske 
mladinske rokometne lige so v 
Leskovcu gostovali rokometaši Sev
nice in domače premagali 18:7. Za 
domače so nastopili pionirji, ki so se 
izkazali z dobro igro. Sevničani so 
se v tej tekmi izkazali s točnim i stre
li, ugajali pa  so tudi zato, ker svojih 
fizično precej šibkejših nasprotni
kov niso podcenjevali. (L. Š.)

PONIKVE -  Nekdanji odlični 
košarkar ljubljanske Olimpije Drago 
Peterka nadaljuje svojo športno ka
riero kot rokometaš. Pristopil je k 
moštvu Ponikev, ki igra v dolenjski 
rokom etni ligi. (M. G.)

RIBNICA -  Enajsterica Ribnice 
je te dni gostovala pri igralcih pobra
tenega mesta Arcevie. V zanimivi in 
izenačeni tekmi so Ribničani doseg
li zadetek v 28. minuti, ko se je Pet
rovac po odlični podaji soigralcev 
otresel obrambnih igralcev Arcevie 
in dosegel edini zadetek. (M. G.)

RIBNICA — V dolenjski roko
metni ligi so odigrali 10. kolo, dose
ženi pa so bili pričakovani rezultati. 
Največ golov so dosegli rokometaši " 
Ribnice, ki so pred domačimi gle
dalci brez težav visoko odpravili 
igralce Cerkelj. Rezultati: Semič -  
Krka 19:12, Šentjernej -  Višnja 
gora 8:14, Črnomelj — Ponikve 
26:13, Dobreplje -  Grosuplje 17:15 
in Ribnica -  Cerklje 32:18. Še na
prej vodijo igralci Šmarja, pred Rib
nico, Sodražico, Kočevjem, Črnom
ljem, Semičem, Gradiščem, Šentjer
nejem in drugimi. (M. GLA V O -- 
NJIČ)

RIBNICA -  V zanimivi rokom et
ni tekmi so Ribničani premagali 
igralce Ponikev s 30:19. Tekma je 
bila ves čas izenačena, le nekaj 
minut pred koncem, ko so igralci 
Ponikev popustili, so Ribničani z 
zaporednimi zadetki dosegli krepko 
zmago. (M. G.)

KAJ, KJE, KDO?

V petem kolu prve SOL 
bodo Novomeščani doma 
igrali s prvouvrščeno Savo, v 
11. kolu prve slovenske ro
kometne lige se bodo Sevni
čanke doma pomerile z 
vrsto Izole, Brežičanke pa 
gredo k ljubljanskim igral
kam Slovana. Rokometaši 
Ribnice gredo tokrat po toč
ke k Poletu, Sevničani pa se 
bodo doma pomerili z dobro 
Jadranovo vrsto.
________I_______ J

ZMAGAL REMONT

Slabo vreme je zadnje dni prepre
čilo, da bi zaključili vse nastope, ki 
jih komisija za rekreacijo in šport 
pri občinskem svetu ZZS posveča 
vsako leto prazniku občine. Zato so 
zaključek prestavili na november. S 
tekmovanjem so medtem končali le 
kegljači. Med moškimi ekipami ie 
prvo mesto zasluženo pripadlo 
Remontnemu zavodu Bregana s 
6.577 točkami, pri ženskah pa ekmi 
CateŠkih Toplic, ki je podrla 688 
kegljev. Pri ženskah je zmagala 
Grmovškova iz TOZD Jutranjka 
Orlica Brežice, pri moških pa Avšič 
iz Regiona. Skupno je nastopilo 7 
ženskih in 18 moških ekip ali več 
kot 170 udeležencev. Organizacija je 
bila odlična. Finalne boje igra te dni 
tudi 6 ekip v malem nogometu, pri 
čemer vodi Posavje Brežice, v šahu 
pa je po nepopolnih kolih v vodstvu 
Remontni zavod Bregana. Ta teden 
bo še vlečenje vrvi in streljanje z 
zračno puško.



To je dobro 
podkovan znanstvenik

Poicni»id b»< j pred 20 leti

Novo mesto praznuje
OBČINSKI prazniki imajo pravzaprav dvojni pomen in namen: 
prvi in glavni je spomin na dogodek iz narodnoosvobodilne 
borbe, ki je povezan z občino, drugi, s prvim najtesneje zdru
žen, pa je kolektivni praznik občanov, slovesen dan. Lani je 
Novo mesto prvič praznovalo svoj občinski praznik. Spominu 
naše zmagovite revolucije je postavilo velik spomenik „Pesem 
svobode" na Kidričevem trgu, heroje in padle borce NOB, talce 
in druge žrtve fašističnega krvološtva pa je počastilo s spomin
skimi ploščami v pietetno in umetniško urejeni stebriščni lopi 
na Vratih, kjer stojita tudi doprsna kipa Borisa Kidriča in Sta
neta Rozmana.
URŠNA sela so nekako prirodno središče gornje sušiške doline, 
bivših kočevskih vasi in naselij pod ljubenskim hribom. V vasi 
sami in okolici je vse več delavstva, ki se vsak dan vozi v novo
meške tovarne in podjetja na delo. Resnica je, da je šele želez
nica gospodarsko vzdramila kraj in mu razkrila večje možnosti 
zaslužka.
21. OKTOBRA je bila na šentjernejskem pokopališču žalna sve
čanost za padlimi borci in talci, ki so jih bili na ta dan Nemci na 
svojem pohodu ubili v Šentjerneju in drugod ob cesti. V soboto,
24. oktobra, pa so se spomnili Dneva Združenih narodov. Na 
osnovni šoli so govorili o pomenu tega dneva razredni učitelji. 
MOST', čez vaški potok na cesti Kočevje-Ljubljana je že dolgo 
terjal temeljito obnovo. Bil je lesen in ves trhel. Gradnja novega 
mostu, ki bo zamenjal starega, hitro napreduje in bo most po 
vsej verjetnosti že letos služil svojemu namenu. Bo betonski in 
dolg okrog 6 metrov.
ČEPRAV s° skoraj vse države na svetu podpisale Deklaracijo 
Združenih narodov o pravicah človeka, so v arabskih državah 
trgovine s sužnji, to je z ljudmi, še vedno na dnevnem redu. V 
Jemenu prodajajo mlade ženske, „uvožene“ iz Indije, Etiopije 
in ostalih afriških predelov, po 150 dolarjev „komad“ . Za izred
no lepe sužnje plačujejo bogati Arabci tudi do 2.500 dolarjev.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
29. oktobra 1954)

KDO JIH DOBI? -  Iz statistič
nih podatkov, ki jih je pred kratkim 
objavila italijanska vlada, je razv id 
no, da delavci v celotni italijanski 
industriji delajo v letu dni samo 
devet mesecev. Ostale tri mesece po
rabijo za letni dopust in stavkanje 
ali pa ne pridejo na delo zaradi laž
jih obolenj (npr. prehlada). Nič čud- 
rega torej, da jih tako pogosto dobi 
po riti -  lira!

NEPRIJETNOST -  Neki Fred 
McKay iz Anglije se je vpisal v šolo 
joge. K temu ga je prisililo „zaskr
bljujoče dejstvo", da, če stoji na eni 
nogi, ne da bi si pomagal z rokama, 
ne more več dati v usta palca druge 
noge. Kakšna neprijetnost za moža
ka, ki ima že -  93 let!

KAJ BODO REKLI? -  Meso iz 
soje, kruh iz alg itd. -  že celo vrsto 
jedi je mogoče narediti v laboratori
jih. Najnovejša vest je prišla iz SZ, 
kjer so učenjaki naredili tudi umetni 
kaviar, ki je menda celo boljši in se
veda cenejši od naravnega. To že, 
toda kaj bodo rekli -  sladokusci?

„PAMETNI11 -  V francoskem 
mestu Marsacu je bil „sejem psov“ , 
kjer psi niso tekmovali z lepoto, 
ampak z -  modrostjo. Štirinožne 
„mislece*1, ki so lajali odgovore na 
vprašanja, si je ogledalo več kot de
set tisoč dvonožnih gledalcev. Mor
da bo kateri od njih prišel na misel 
in dom a „Pazi, hud pes!“ popravil v 
„Pazi, pameten pes!“ .

NARAVA IN OTROCI -  Naravo 
imajo gotovo najraje otroci. To je 
zdaj tudi uradno priznano, kajti v 
San Anselmu (ZDA) je bila v občin 
sko skupščino izvoljena tudi neka 
Atha Mathieu, dvanajstletna deklica, 
ki je svojo kandidaturo utemeljila -  
z izčrpno razpravo o zaščiti narave!

IDEJA IN POL -  Francoz Char
les Peignot je prišel na idejo, dostoj
no Kolumbovega jajca: plastične 
steklenice -  take odpadke je najtež
je uničiti -  bi izdelovali v obliki 
opeke! Prazne bi napolnili s peskom 
in bile bi priročen gradbeni mate
rial. Tako bi najhitreje prišli do hiše 
okoreli pijanci (kar najbrž ni rekla
ma za to idtio), toda kdo pravi, da 
se v plastičnih steklenicah prodaja 
samo alkohol?

INFLACIJA -  Gallupov inštitut 
je objavil rezultate ankete o tem, 
česa se najbolj boji današnji Ameri
kance. Anketa je pokazala, da je na 
prvem mestu, in to daleč pred dru 
gim -  inflacija. Le - to  je kot strah 
št. 1 navedlo kar 49 odstotkov anke
tiranih. Ko bi vpraševali Jugoslova
ne, bi bil rezultat prav gotovo enak 
ali vsaj približno tak!

POPOLDANSKO VINO -  „Zla
ti"  temelj angleške tradicije po
poldanski čaj ob petih -  je ogrožen, 
in to s francoskim vinom! Po naj- 
noveiših podatkih popijejo Angleži 
za 20 odstotkov manj čaja, zato pa 
trikrat več vina. Pripravljajo se celo, 
da bodo vino prodajali v konzervah 
(kot pivo) ali v prahu (kot kavo). Na 
zdravje!

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Skušnja učencev kmetijstva
Iz Novega mesta 30. oktobra. — Danes je bila 

na bližnjem Grmu javna letna skušnja učencev 
kmetijske sadjarske in vinorejske šole. Kot pos
lušalci so prišli mnogi odlični gospodje. Učenci 
so sploh dobro odgovarjali ter pričali, da so bili 
pridni, pa tudi, da se je učiteljstvo res trudilo in 
žrtvovalo za dobri prospeh v šoli. Nekateri 
odgovori so nas prav iznenadili. Slabše je bilo 
morda le pri par učencih, ki pa nista prejela od 
Gospoda niti enega talenta. Tako se je na Grmu 
dovršilo zopet šolsko leto. Prepričan sem, daje 
vsejalo marsikako dobro zrnice v našo Dolenj
sko, ki bode pognalo i rodilo še najboljši plod.

( Os e l  se j e  o b e s i l )  Na Težko vodo 
je prinesel nekemu Belokranjcu osel žito v mlin. 
Mož je čez noč čakal, da se smelje, a osliča 
privezal na dolgo vrvico, da se pase po strmini. 
Živalca je hlastno segala po travi. Pa ni je sreče 
brez nesreče — osletu spodrsne na skali, zvali sc 
čreznjo ter obvisi nad strmino z zadrgnjenim

vratom. Zjutraj najde žalostni gospodar svoje 
živinče obešeno—mrtvo.

Državni zbor sc je zopet sešel 16. oktobra. 
Koalicija je zopet kovala nekatere nove postave, 
od katerih pa ubogi kmet ne sme veliko priča
kovati, ker imajo liberalci in Židje v zbornici 
največ veljave. Od teh pa kmet ne more nič 
dobrega upati

Na Primorskem se je skovala cela zarota 
zoper ondotne Slovane, ker ne odnehajo pote
govati se za narodne pravice. Lahoni vedno ški
lijo na Laško, pa jih vcndar-le vlada bolj podpira 
nego zveste Slovence in Hrvate.

( P o n u d b a . )  Kovaški, ključavničarski, 
sodarski, krojaški, mizarski, kolarski m drugi gg. 
mojstri, kateri potrebujejo za svojo obrt krep
kih in zdravili vajencev, naj se pismeno zglašajo 
pri „vodstvu družbe sv. Cirila in Mctoda“ .

(Iz DOLENJSKIM NOVIC 
1. novembra I KV4)

Škodljiva
dobra jed
Boljša hrana, ki ima 
man] vlaknine, je za 
človeka manj zdrava

V ameriškem medicin
skem listu „The Journal of 
American Medical Associa- 
tion“ je britanski znanstve
nik dr. Dennis Burkitt obja
vil izsledke raziskovanja, v 
katerem je s svojimi sodelav
ci prišel do ugotovitve, da 
imajo mnoge „modeme“ bo
lezni svoj vzrok v predobro 
pripravljeni hrani. Razlaga se 
razlikuje od tistih, kakršne 
smo poznali doslej.

Te ugotovitve podkreplju
je dr. Burkitt tudi z dejst
vom, da so bili do leta 1925, 
ko priprava hrane še ni tako 
napredovala, v Združenih 
državah Amerike srčni infar
kti redkost, da je bilo do 
krnica prejšnjega stoletja 
vnetje slepega črevesa ali 
žolčnika mnogo redkejše, 
kot je danes. Podobno je z 
nekaterimi drugimi bolezni
mi.

Britanski znanstvenik ute
meljuje spremembo s tem, 
da so ljudje prej jedli hrano 
mnogo siabše prečiščeno. 
Vsebovala je jieprimemo več 
vlaknine, ki ima posebno 
vlogo v delovanju prebavne
ga trakta. Brez teh vlaken se 
hrana predolgo zadržuje v 
prebavilih, to pa povzroča 
nekatera obolenja, ki jih je 
bilo svoj čas mnogo manj. 
Kot je znano, je teh vlaken 
precej v ovojnicah žitnih 
zrn. Dokler so žito mleli s 
kamni, je dosti vlaknine 
ostalo v moki, ko pa so iz
boljšali mletje in čiščenje, so 
odstranili ali uničili večji del 
vlaken. Izboljšali so kako
vost moke, hkrati pa poslab
šali njeno zdravstveno vred
nost.

S tem odkritjem razlagajo 
tudi, zakaj je v nerazvitih de
želah ali deželah, kjer je se
stav hrane bistveno druga
čen, mnogo manj „moder- 
nih“ bolezni. Seveda so še 
nekateri drugi vzroki, da je 
tako. Življenje pač ne pozna 
tako preprostih formul.

Take in še hujše pošasti naj bi 
skakale s filmskega platna in 
grabile najlepše ,,mačke“ .

Strah in groza
Študent prava je tožil 

kino zaradi prevare!

Goljufije, mučenja, uboji in 
veliko drugih oblik nasilja so 
nekaj povsem vsakdanjega na 
platnih slovenskih kinodvoran. 
Kakšno zvezo ima to z vzgojo, s 
kulturo kot tako (film je kon
čno tudi ena od umetnosti!) in 
nasploh z našo socialistično 
ureditvijo, je seveda drugo vpra
šanje, ki ga na tem mestu ne 
kaže načenjati. Zato pa bomo 
navedli primer, ki - nazorno 
kaže, kam lahko pripelje „igra- 
nje“ nasilja in groze. Gre za pre
varo, ki se je bojo v hotenju po 
zaslužkarstvu morebiti kmalu 
poslužili tudi naši kino-trgovci.

V ameriškem mestu Edvvard- 
svillu že dva meseca vrtijo groz
ljiv film pod naslovom „Mlado
letni psihopat sreča Marijo“ (po 
najnovejših podatkih tega filma 
do zdaj jugoslovanska kino dis
tribucija še ni odkupila!). Po ce
lem mestu so izobešeni plakati, 
na katerih je gledalcem med 
drugim obljubljeno tudi, da 
„pošasti prihajajo s platna med 
publiko in grabijo najlepše 
,mačke‘ iz prvih vrst“ in da 
„noben od gledalcev ni varen“ .

Film si je ogledal tudi neki 
Ranford Seeger, bruc prava, ki 
je takoj po končani predstavi 
stekel k prvemu advokatu in 
tožil lastnika kina za „prevaro 
in reklamiranje laži“ . Zahteva 
odškodnino 1100 dolarjev za 
izgubljeni čas in duševno trplje
nje, izzvano s frustracijo, ki je 
nastala kot posledica dejstva, da 
se ni zgodilo nič takega, kar je 
obljubljal plakat.

Po ameriških zakonih bo štu
dent menda zlahka dobil tožbo, 
povsem prepričani pa smo, da 
je ne bi pri nas, še posebno ne, 
če bi tožil kino podjetje, da mu 
je s predvajanjem takega filma 
vzbudilo dvom o „pošteni“ , 
socializmu primerni programski 
usmeritvi našega filmskega trži
šča.

Im

g

Tolovajeva smrt
Nekdaj so na samotnih po

tih tolovaji čakali na po
potne. Jemali so jim novce 
in drugo, kar so imeli s sabo.

' A ko se je kdo branil, so uda
rili po siromaku, da je bil ves 
pretepen ali pa celo ob živ
ljenje.

Ni čudno, da so sodniki v 
tistih časih ujete tolovaje 
obsodili na smrt in rabelj je 
imel obilo dela. Marsikateri 
tolovaj je pred množico zijal 
obvisel na vešalih v opomin 
vsem tistim, ki so hodili po 
krivih potih.

Dandanes na cestah ni več 
tolovajev. Zdaj prihajajo v 
hiše in tako je bilo tudi v 
Tožbanji vasi, kjer se je Pe- 
rov Pavel tepel z enim. Ko 
sem prišel k njemu, je ravno 
orodje popravljal pred sked
njem.

„Pa si se ga rešil, mar 
ne? “ sem ga ogovoril.

„Jaz prav nič. Starost me 
bo rešila, starost. “

Presedel se je' na tnalu in 
začel razkladati;,, Vidiš, star 
sem že, pa sem za vse sam. 
Takrat sem pozno zvečer ro
govilil po kuhinji in slišal ro
pot v izbi. Zgrabil sem nož,

v   ______

da sem se počutil bolj 
močnega, in stopil v izbo ter 
zavpil: Stoj! A ko se bojiš 
smrti, ne gani se!‘ Tolovaj se 
mi je najprej zarežal kot tebi 
Brdavs na Dunaju, potlej sva 
se pa spoprijela. Nož sem 
trdno držal pred sabo. Ko 
me je zgrabil, se mu je zasa
dil v trebuh, da je precej za- * 
stokal. Klešče okoli vratu so 
popustile in on se je ranjen 
umaknil skoz okno, od ko
der je prišel.

Bil sem ves iz sebe, tako 
da sem šele zjutraj zvedel, 
kako je bilo potlej. Imel je 
še pajdaša. Hotela sta k 
zdravniku, vendar ni bilo po
moči. Vidiš, v celem življe
nju nisem nikomur storil kaj 
žalega, na, stara leta imam 
pa to!"

„Branil si se, zato se nimaš 
česa bati, “ sem ga tolažil.

„O, ne. Govoril sem z je
zičnimi dohtarji, pa so me 
poučili, da sem jaz kriv. Le 
starost me lahko reši ričeta 
in črne luknje. A ko je tako, 
potlej se še i’ svoji hiši ne bi 
smel braniti pred tolovaji."

MARTIN KRPAN

S pijačo 
v smrt!

Ob 40.000 kroničnih alkoho
likih in še enkrat toliko ljudeh, 
ki pijejo na Slovenskem, ni 
odveč nobena še tako stroga be
seda ali dejanje zoper alkoholi
zem, to najbolj razširjeno obli
ko omamljanja širom po svetu 
Celo prohibicija, popolnoma 
prepoved alkoholnih pijač, ne 
bi bila nikakršno mučenje, kajti* 
vse preveč je smrtnih primerov 
zaradi alkohola. Najbolj pogo
sta so smrtna obolenja jeter, 
zato so znanstvene raziskave 
ponavadi obrnjene prav v to 
smer.

Mnogi zdravniki so zaradi 
nagnjenja alkoholikov, da več 
pijejo kot jedo, prišli do prepri' 
Čanja, da je pomanjkljiva pre' 
hrana odločilna pri obolenjih 
jeter. Toda po štiriletnih razi
skavah sta dva ameriška znan
stvenika ugotovila, da pride do 
obolenj jeter le zaradi pitja.

kajti tudi pri ljudeh, ki velik^, 
pijejo, pa se sicer zadostno hra
nijo, je lahko alkohol smrtno 

nevaren za jetra.
Za svoje raziskave sta vzel3 

26 opic, pavianov, katerih jetra 
so podobna človeškim, in j^ 
hranila z bogato vitaminsko ij1 
beljakovinsko hrano. Pri trinaj
stih pavianih pa sta nadomestil3 
večji del ogljikovih hidratov * 
etilnim alkoholom. Opice s° 
reagirale na alkohol tako ko' 
človek, ki spije vsak dan triče- 
trt litra vina. Opijanile so se ij1 
kmalu postale popolnoma od' 
visne od alkohola, kar se je p0- 
kazalo potem, ko ga niso več 
dobile; pri dveh opicah je nam 
reč prišlo celo do hujše oblik* 
deliriuma tremensa.

Čeprav so imele opice zado; 
stno prehrano, jih je vseh trinaj 
st, ki so dobivale alkohol, P° 
štirih letih obolelo na jetril1 
Sedmim so se jetra zamastila 
štiri so dobile alkoholni hepat1' 
tis, dve pa cirozo jeter. Razisk0! 
valca sta uporabljala samo čistl 
alkohol, zato so bili toksi^1 
učinki očitno posledica alkoli^ 
la. Torej ne držijo dognanja fl* 
katerih, ki trdijo, da pride <j| 
obolenj jeter pri ljudeh zarad 
različnih nečistosti in dodatko'- 
v pivu, vinu ali žganju.

Povsem drži, da obolenj zar3' 
di alkohola ni mogoče preprek' 
ti z dobro prehrano, ainp3 
samo tako, da pijemo čim ma"J 
ali sploh nič, kar je še najbolj6

17. Naša prijatelja sta di° y  
svarit presvitlega cesarja na 

„Kaj ne poveš? “ seje 
z njim, ko so predenj privedi*J  
poti. Ljubše bi pač bilo 
pred njimi lagal. Nič kaj se Ĵ j 
pa zbobnati vojsko skupaj.11 
zidje . .  .



Zasnove programov samoupravnih interesnih skupnosti 
s področja skupne porabe za leto 1975

V OBČINI RIBNICA
SPOŠTOVANI DELAVCI IN OBČANI! q ZD  in T O Z D  uskladili programe med dejavnostmi, jih

Načrtovanje razvoja kot tudi dogovarjanje o programih ovrednotili in se po tem s samoupravnimi spprazumi dogovo-
dela interesnih skupnosti izhajata iz nalog, ki so pred temelj
nimi in skupnimi organizacijami združenega dela. Zato so 
programi interesnih skupnosti okvirni in želijo seznaniti jav
nost in omogočiti vsakomur besedo o teh programih ter nato 
neposredno odločanje o obsegu in kvaliteti dela teh interes
nih skupnosti.

Pričakujemo, da bodo vse temeljne organizacije združe
nega dela razpravljale o teh vprašanjih do 15. novembra 
1974, da bi lahko v novembru na osnovi stališč delavcev v

v _ ___________________________________________________

IZHODIŠČA PROGRAMA TEMELJNE IZOBRA
ŽEVALNE SKUPNOSTI RIBNICA ZA LETO 1975

UVOD

Po načelih ustave so delovni ljudje in občani v temeljnih in 
drugih organizacijah združenega dela,. delovnih skupnostih, 
samoupravnih interesnih skupnostih ter v krajevnih skupnostih 
v letu 1974 prvič samostojno sprejemali programe samouprav
nih interesnih skupnosti in se odločali za združevanje sredstev 
za njihovo uresničitev. S takim samoupravnim delovanjem mo
ramo delovati tudi v bodoče, zato dajemo v razpravo zasnovo 
programa TIS Ribnica z željo, da bi vsi delovni ljudje in občani 
o predlaganih izhodiščih razmišljali in v razpravi s konkretnimi 
predlogi oziroma pripombami pripomogli, da bo program dobil 
takšen obseg in vsebino, da bo njegova izvršitev pomenila na
daljnji korak naprej na področju vzgoje in izobraževanja.

Vsi delovni ljudje in občani so letošnje leto k programu vzgo
je in izobraževanja pristopali dokaj odgovorno, prepričani pa 
smo, da bodo, upoštevajoč pomen vzgoje in izobraževanja, po
kazali odgovornost, ko bodo sprejemali program za leto 1975 in 
sprejemali odločitve o zdmževanju sredstev za njegovo uresniči
tev. *

IZHODIŠČA PROGRAMA'

Temeljna izobraževalna skupnost Ribnica bo v letu 1975 iz
vajala vse tiste dejavnosti, ki izvirajo iz zakonskih in drugih 
predpisov, pa tudi dejavnosti, ki so v skladu s sprejetimi družbe
nopolitičnimi dokumenti in so sestavni del celotnega vzgojno- 
izobraževalnega procesa. Tako bodo vsi delovni ljudje in občani 
v okviru TIS Ribnica združevali sredstva za:

— obvezno osnovno šolanje učencev s svojega območja
— šolanje otrok z motnjami v duševnem razvoju s svojega 

območja v posebni osnovni šoli,
— financiranje vzgojnih posvetovalnic,
— kritje prevoznih stroškov učencev osnovnih šol,
— financiranje vzgojnega dela v vzgojnovarstvenih oddelkih 
za predšolsko in šolsko mladino,
— sofinanciranje glasbene šole, <
— sofinanciranje delavske univerze in osnovnošolskega izobra

ževanja
odraslih,
— štipendiranje učencev in študentov, ki se pripravljajo za 
učiteljski in vzgojiteljski poklic,
— pomoč učiteljem in vzgojiteljem, ki dopolnjujejo svojo 
strokovno izobrazbo,
-stimuliranje pedagoških delavcev, ki poučujejo na težkih 
delovnih mestih,
— regresiranje poučnih ekskurzij,
— male šole,
— testiranje šolskih novincev,

rili o delu v letu 1975.
Podčrtati želimo pomen tega dogovarjanja za razvoj druž

benih dejavnosti v letu 1975, ker te dejavnosti lahko veliko 
prispevajo k naporom gospodarstva za obči napredek naše 
skupnosti.

KO O RDINA CIJSKI ODBOR  
Z A  D R U Ž B E N O  DO G OVARJANJE  

IN SA M O U PR A VN O  SPO RAZUM EVA NJE
V O B Č IN I R IBN IC A

 J

— interesne dejavnosti,
— šolsko prehrano,
— podaljšano bivanje učencev,
— varstvo učencev -  vozačev,
— šolo v naravi,
— brezplačne učbenike,
— strokovno službo TIS, v
— hospitacijsko dejavnost,
— odplačilo anuitet za najeta posojila pri gradnji šolskih 

stavb. /

Obvezno osnovno šolanje učencev in šolanje otrok z motnjami v 
duševnem razvoju

a) Vrednotenje učiteljevega dela še ni doseglo tiste stopnje, 
kot bi jo glede na značaj in pomembnost učiteljevega dela mo
ralo. To nam dokazuje veliko pomanjkanje pedagoških delavcev, 
nezadosten odziv učencev za pedagoški poklic, beg pedagoškega 
kadra v druge poklice in podobno. V letu 1975 si bomo morali 
prizadevati, da bomo pedagoškim delavcem zagotovili vsa sred
stva, ki jim pripadajo po veljavnih samoupravnih sporazumih, v 
skladu z opravljenim delom, s širšo družbeno akcijo pa bo po
trebno doseči takšno vrednotenje pedagoškega poklica, da ne 
bo prihajalo do odliva kadrov, da se bodo mladi pogosteje odlo
čali za pedagoški poklic, kajti le na ta način bomo lahko zago
tovili zadostno število strokovno usposobljenega pedagoškega 
kadra.

b) Poleg osebnih dohodkov je potrebno vzgojno-izobraževal- 
nim zavodom zagotoviti tudi sredstva za materialne izdatke. 
Višina sredstev za materialne izdatke se določa na osnovi sred
stev, porabljenih za ta namen v preteklem letu, povečan za 
določen odstotek. Tak način vrednotenja višine sredstev za ma
terialne izdatke ni ustrezen, ker odstotek povečanja sredstev ne 
ustreza dejanskemu povečanju materialnih stroškov. V letu
1975 bomo morali izdelati tudi merila za razdelitev sredstev 
posameznim vzgojno-izobraževalnim zavodom.

c) V posameznih vzgojno-izobraževalnih zavodih na območju 
drugih TIS se šolajo tudi otroci iz območja TIS Ribnice. To so 
otroci, ki so težje razvojno moteni, pa v občini Ribnica zanje 
nimamo ustrezno organiziranega pouka. Ker v posebni šoli 
Ribnica niso organizirani vsi oddelki zaradi majhnega števila 
otrok, se tudi lažje razvojno moteni otroci šolajo na območju 
drugih TIS. Sredstva za njihovo šolanje mora zagotoviti TIS 
Ribnica.

d) Osnovnim šolam je potrebno zagotoviti sredstva za amorti
zacijo nepremičnin. Amortizacija se obračunava po minimalnih 
stopnjah, ki jih predpisuje zakon. Šole združujejo 75 % amorti
zacije pri TIS Ribnica, 25 % pa jo zadržijo same.

e) Za ustrezno nadomestitev opreme in učil je potrebno šo
lam zagotoviti tudi sredstva za njihovo amortizacijo.



Vzgojno — svetovalno delo
Glede na to, da v Ribnici svetovalna služba ni organizirana, 

bo TIS z Vzgojno posvetovalnico Ljubljana sklenila ustrezno 
pogodbo za svetovalno delo za otroke z območja občine Ribni
ca.

Prevozi šolskih otrok
Pravico do brezplačnega prevoza imajo vsi tisti učenci, ki so 

oddaljeni od šole nad 4 km. Ker imamo v naši občini okrog 
30 % učencev-vozačev, dajemo vsako leto veliko sredstev za nji
hov prevoz. Tudi v letu 1975 bomo zagotovili brezplačen pre
voz vsem učencem, ki so do tega upravičeni.

Vzgojno delo v vzgojno-varstvenih oddelkih
V občini Ribnica deluje pet vzgojno-varstvenih oddelkov: 

štirje oddelki v osnovni šoli Ribnica, en oddelek pa v osnovni 
šoli Sodražica.

Občina Ribnica ima zelo majhen odstotek predšolskih otrok 
vključenih v vzgojnovarstvenih oddelkih, kar je posledica po
manjkanja prostora predvsem v sami Ribnici. V letu 1975 si 
bomo prizadevali, da bi v vzgojno-varstvene oddelke .vključili 
čimbeč otrok. V Ribnici nameravamo odpreti še dva vzgojno- 
varstvena oddelka (enega v Sodražici, enega v Loškem potoku), 
tako da bi v občini Ribnica v letu 1975 delovalo sedem 
vzgojno-varstvenih oddelkov. Da bi se vsaj delno približali nače
lu, da je potrebno vsem otrokom zagotoviti enake možnosti 
pred vstopom v osnovno šolo, programiramo v letu 1975 tudi 
potujoče vrtce odprtega tipa. Tako naj bi deloval potujoči vrtec 
v Ribnici, Dolenji vasi, Jurjeviči, Sušju, Sodražici, Sv. Gregorju 
in Loškem potoku. Potujoči vrtec bi deloval enkrat na teden po 
3 ure na dan. Za izpeljavo te naloge bi bilo potrebno zagotoviti 
ustrezne prostore, plačilo nadurnega dela in prevoz vzgojiteljic 
in zagotoviti sredstva za najnujnejša didaktična sredstva. Kra
jevne skupnosti bi se morale pri izpeljavi te naloge kar najbolj 
angažirati.

Sofinanciranje glasbene šole
V letu 1975 bomo morali glasbeni šoli Ribnica zagotoviti 

sredstva za osebne dohodke pedagoških delavcev, po enakih kri
terijih kot osnovne šole, pa tudi sredstva za administrativno 
tehnično osebje. Glasbena šola si bo morala prizadevati, da se 
kadrovsko okrepi predvsem z redno zaposlitvijo strokovno 
usposobljenih pedagoških delavcev.

Štipendiranje

V letu 1975 bo TIS Ribnica izvajala štipendijsko politiko, ki 
izhaja iz družbenega dogovora in samoupravnega sporazuma o 
štipendiranju. Prizadevala si bo, da si bo s štipendijsko politiko 
zagotovila predvsem tiste kadre, katerih pomanjkanje je najbolj 
pereče (učitelji razrednega pouka).

Sofinanciranje delavske univerze in osnovnošolskega izobraže
vanja odraslih

TIS Ribnica bo v letu 1975 sofinancirala delovanje delavske 
univerze. Zagotovila bo sredstva za osebne dohodke strokovne
ga sodelavca za družbenopolitično izobraževanje in krila stroške 
osnovnošolskega izobraževanja odraslih na osnovi realiziranega 
programa delavske univerze.

Pomoč učiteljem in vzgojiteljem, ki dopolnjujejo svojo stro
kovno izobrazbo

Da bi izboljšali kadrovsko strukturo v osnovnih šolah, bo TIS 
Ribnica v letu 1975 namenila tudi sredstva za pomoč učiteljem, 
ki si pridobivajo ustrezno strokovno izobrazbo.

Stimuliranje pedagoških delavcev, ki poučujejo na težkih de
lovnih mestih

Po kategorizaciji šol, ki jo je opravila RIS glede na težavnost 
dela, spada osnovna šola Loški potok v 4. kategorijo, podružni
čni šoli na Gori in pri Sv. Gregorju pa v 3. kategorijo. Dodatek 
za učitelje iz 4. kategorije znaša 200.— din, iz 3. kategorije pa 
400.— din na mesec. Glede na to, da je kadrovska zasedba naj
slabša prav na šolah, ki so odmaknjene od občinskega centra, 
predvidevamo v letu 1975 povečanje dodatka za 50 %.

primerna oblika za vzbujanje interesov učencev, prav tako pa 
tudi oblika za utrjevanje znanja, pridobljenega v šoli.

Mala šola
Z delovanjem male šole vsaj delno odpravljamo tisto vrzel, ki 

nastaja zaradi premajhnega vključevanja otrok v organizirano 
predšolsko vzgojo. Pozitivni rezultati male šole se kažejo pred
vsem v tem, da imajo otroci manj težav pri vključevanju v raz
redni kolektiv iri pri vzpostavljanju odnosov z drugimi otroki in 
učiteljem, izoblikujejo se delovne in kulturne navade, otroci pa 
so tudi bolje motivirani za šolsko delo. Prostorski, predvsem pa 
kadrovski problemi nam onemogočajo organiziranje celoletne 
male šole, v letu 1975 pa programiramo delovanje male šole s 
120-urnim programom. V letu 1974 je mala šola delovala po 
100-urnem programu.

Testiranje šolskih novincev

Tudi v letu 1975 bo izvršeno testiranje -  ugotavljanje šolske 
zrelosti vseh novincev.

Interesne dejavnosti
Interesne dajavnosti na šolah so zelo razvite. Na šolah deluje

jo številni tehnični, kulturno-estetski in drugi krožki oziroma 
dejavnosti, v okviru katerih se uspešno razvijajo individualne 
sposobnosti učencev in oblikujejo njihove osebne lastnosti. Tu
di v letu 1975 bomo za izvajanje te dejavnosti zagotovili 
ustrezna sredstva.

Šolska prehrana
Prizadevali si bomo, da bojcar največ otrok prejemalo šolsko 

malico. Predvsem moramo zagotoviti prejemanje šolske malice 
socialno ogroženim otrokom, skrbeti pa tudi za izboljšanje šol
skih malic.

Podaljšano bivanje
V letu 1975 še nimamo realnih možnosti za uvedbo celo

dnevne šole. Tudi z vključevanjem otrok v oddelke podaljšanega 
bivanja močno zaostajamo in smo daleč pod republiškim po
vprečjem. Šele v letu 1973 je pričel z delom prvi oddelek po
daljšanega bivanja v osnovni šoli Ribnica, v letu 1974 pa sta 
delovala dva oddelka.

V letu 1975 imamo v načrtu odpreti vsaj še en oddelek ali 
dva oddelka podaljšanega bivanja v Ribnici; v osnovni šoli So
dražica in osnovni šoli Loški potok pa zaradi nezainteresiranosti 
staršev s teh območij ne predvidevamo oddelkov podaljšanega 
bivanja. Potrebe narekujejo organiziranje enega oddelka po
daljšanega bivanja tudi v posebni osnovni šoli Ribnica.

Varstvo vozačev
V času med končanim poukom in odhodom avtobusa je na 

vseh šolah, ki imajo vozače, organizirano varstvo. Ta čas učenci 
najbolj smotrno izkoristijo za učenje pod učiteljevim nadzor
stvom. Tudi v letu 19/5 bomo zagotovili sredstva za izvajanje 
varstva vozačev.

Šola v naravi
Šola v naravi je posebna sodobna oblika šolskega dela, ki 

temelji na tem, da ves oddelek odide s svojim razrednikom in 
učitelji telesne vzgoje na smučarske terene, oziroma v obmorske 
kraje, kjer nadaljuje šolsko delo, ves prosti čas pa je posvečen 
pouku smučanja in plavanja. Šola v naravi je organizirana za 
učence 4. razredov na morju, za učence 5. razredov pa na sne
gu. šola v naravi je že do sedaj pokazala izredne rezultate, zato 
jo moramo izvajati tudi v prihodnje. V sodelovanju s Temeljno 
telesno kulturno skupnostjo bomo delovali na tem, da bodo 
učinki šole v naravi čim večji.

Brezplačni učbeniki
TIS Ribnica je vsako leto nabavila učbenike za pouk mo

derne matematike. V letu 1975 bo nabavila učbenike nove ma
tematike za 5. razred, da pa bi napravili drugi korak za uresniči
tev težnje, naj bi vsem učencem zagotovili brezplačne učbenike, 
programiramo za leto 1975 nabavo vseh učbenikov za učence 
prvih razredov.
Strokovna služba TIS

Tudi v letu 1975 bomo morali zagotoviti sredstva za stro
kovno službo TIS. Zagotoviti bo potrebno sredstva za osebne

Regresiranje poučnih ekskurzij
V letu 1975 bomo namenili določena sredstva za regresiranje 

poučnih ekskurzij učencev 5. do 8. razreda. Ekskurzija je zelo
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dohodke tajnika TIS, za plačilo storitev, ki jih opravlja Računo
vodski biro Ribnica, in sredstva za materialne izdatke.

V občini Ribnica ni organizirane svetovalne službe, saj nobe
na šola ne zaposluje psihologa, socialnega delavca in pedagoga.
V letu 1975 programiramo organiziranje svetovalne službe v 
okviru TIS, zato bomo razpisali navedena delovna mesta. Če bo 
razpis uspel, bo potrebno zagotoviti sredstva za osebne dohodke 
navedenih delavcev.

Financiranje hospitacijske dejavnosti
Ker je RIS prenehala financirati hospitacijsko dejavnost, bo 

poleg ostalih TIS tudi TIS Ribnica prispevala svoj delež, da se 
bo ta nujna dejavnost izvajala tudi v bodoče. Zavod za šolstvo — 
OE Ljubljana bo v skladu s svojim programom določil, kakšna 
bo udeležba TIS Ribnica pri izvajanju tega programa.

Odplačilo anuitet
V program za leto 1975 vključujemo tudi odplačilo anuitet 

za najeta posojila pri izgradnji šolskih stavb. Za odplačilo teh 
obveznosti bo potrebno zagotoviti sredstva s posebno stopnjo.

V letu 1975 bo potrebno storiti prve korake za izgradnjo 
šolskega športnega centra v Ribnici (zaprti bazen in telovadni
ca), saj je pri gradnji šolskih prostorov popolnoma izostala iz
gradnja potrebnih športnih objektov, kar zelo otežuje normalno 
delovanje šol. Skupaj s TTKS in vsemi krajevnimi faktorji se bo 
potrebno lotiti izdelave idejnega in glavnega projekta in določiti 
lokacije za navedene športne objekte.

Popolnoma odprto ostaja vprašanje izgradnje oziroma adapta
cije šolske kuhinje v Ribnici. Da bi se to vprašanje rešilo v 
sklopu izgradnje novega vrtca, je vprašljivo, saj je glede na zna
čaj prehrane posameznih kategorij otrok in števila otrok skupno 
organiziranje prehrane zelo oteženo.

Zaključek

Naj ob zaključku predlagane zasnove programa poudarimo 
predvsem to, da zajema program predvsem tiste dejavnosti, ki se 
opravljajo že vrsto let, saj je bilo pri sestavi zasnove programa 
upoštevano, da finančne možnosti niso neomejene.' V zasnovo . 
programa smo vključili dodatno le tiste dejavnosti, v katerih je 
nujno, da storimo korak naprej, s finančne strani pa predstavlja
jo v danih pogojih najracionalnejšo rešitev (povečanje vzgojno- 
varstvenih oddelkov v obstoječih prostorih, povečanje oddelkov 
podaljšanega bivanja, organizacija potujočih vrtcev in po
dobno).

Temeljno izobraževalna skupnost 
Ribnica

DOGOVOR O USMERITVI RAZVOJA KULTUR
NE DEJAVNOSTI V OBČINI RIBNICA ZA LETO 
1975

Pričujoča usmeritev je nastala sredi priprav za dolgoročni 
načrt razvoja kulturne dejavnosti v občini Ribnica. Brez dvoma 
je treba upoštevati, da so družbene potrebe po kulturi nareko
vale hitrejše nastajanje posameznih dokumentov s področja kul
ture, kot pa smo bili sposobni organizirati delo z novimi meto
dološkimi prijemi. Za opredelitev po novih ustavnih določilih je 
treba brez dvoma več časa in študijskega dela ter jasnosti pri 
izdelavi programov temeljne kulturne skupnosti, kar pa mora 
biti v skladu s hotenji in potrebami na kulturnem področju v 
občini Ribnica.

Naša usmeritev brez dvoma še odseva nekatere slabosti dose
danjih prijemov na področju planiranja in nemoč pri tako šibko 
organiziranem delu v temeljni kulturni skupnosti. Poleg tega 
našo zasnovo in podobo kulturne dejavnosti krnijo pomanjklji
vosti, kot so nepopoln vpogled v razvitost posamezne kulturne 
dejavnosti in kulturno življenje na posameznih območjih, ne- 
proučenost kulturnih potreb in seveda neobdelana metodolo
gija. Našteto sicer proučuje izvršilni odbor TKS Ribnica oz. 
posamezne delovne skupine, vendar ni pričakovati, da bi se v 
krajšem času dokopali do uporabljivih rešitev. Delo na teh po
dročjih naj bi dalo kolikor toliko trden odgovor na vprašanje, 
katere sestavine razvoja na kulturnem področju je sploh smi
selno predvidevati za nadaljnji razvoj kulture in za katera podro
čja je tako predvidevanje le iluzija, da bi lahko načrtovali.

Pri tem pa moramo povedati, da kulturna dejavnost v ribniški 
občini zaostaja za dejavnostjo v drugih občinah in da se je treba 
v naslednjem obdobju dogovoriti o tem, kakšen naj bo kulturni 
minimum na našem področju. Menimo, da je določitev takega 
minimuma osnova dogovarjanja o tem, kaj hočemo in koliko 
hočemo, da se bo izvedlo na področju kulture v določenem 
časovnem obdobju. Temeljno kulturno skupnost je treba izpo
polniti tako, da se bodo preko delegatskih razmerij izrazila 
avtentična hotenja neposrednih delavcev in vseh delovnih ljudi, 
da bo mogoče splošne družbene interese uskladiti z uresniče
vanjem kulturne politike v občini. Spodbujanje ustvarjalnih na
porov mora biti ena od bistvenih sestavin kulturne politike.

V letu 1974 je znašala prispevna stopnja o,39 % od osebnih 
dohodkov in davčne osnove ter 0,18 % za prispevek KS Sloveni
je. Posebno prispevna stopnja za temeljno kulturno skupnost 
Ribnica je za kritje potreb in, kot že rečeno, kulturnega mini
muma absolutno prenizka in ni bilo mogoče pokrivati niti 
osnovnih dejavnosti na ravni iz leta 1973.

Za leto 1975 je nujno predvidevati prispevno stopnjo, ki bi 
zagotovila normalno delo in poslovanje temeljne kulturne skup
nosti, predvsem po naslednjih dejavnostih:

KNJIŽNIČARSTVO
KNJIŽNIČARSTVO je v občini Ribnica premalo razvito, saj 

obstajajo le centralna knjižnica v Ribnici ter dve manjši knjižni
ci, in sicer v Loškem potoku in Sodražici. Fond knjig je pre
majhen, da bi lahko zadovoljil najširši krog bralcev, prav zato pa 
pada tudi število izposojenih knjih v vseh knjižnicah. V tem 
pogledu spada občina Ribnica v nerazvito področje ter je doslej 
prejemala tudi dotacijo Kulturne skupnosti Slovenije. Urejeni 
niso niti prostori, še manj pa je zadovoljivo urejeno personalno 
vprašanje.

Za leto 1975 je treba zagotoviti knjižnicam normalno nabavo 
knjižnega fonda, posodobiti opremo in kadrovsko urediti vpra
šanje knjižničarstva. Samo za osebne dohodke knjižničarjem oz. 
njihove nagrade s prispevki je treba v tem letu dati približno
100.000,00 din, za nabavo knjig pa nadaljnjih 80.000,00 din, 
medtem ko moramo za prostorsko ureditev centralne knjižnice 
v Ribnici počakati, da bo dograjen Dom narodne obrambe, v 
katerem bo imela svoje prostore tudi knjižnica; s tem se bo 
ločila od Delavske univerze, ki je po svojem namenu izobraže
valnega značaja.

SPOMENIŠKO VARSTVO

SPOMENIŠKO VARSTVO je v preteklih letih ob pomoči 
Kulturne skupnosti Slovenije doseglo zavidljive uspehe. Izvaja 
ga po naših naročilih in Regionalni zavod za spomeniško varstvo 
v Ljubljani. Doslej so skoro dokončana dete na Novi Štifti, 
popolnoma je dokončana kmečka hiša na Pugledu, začeta pa so 
varstvena dela na ortneškem gradu in v kapelici Ortnek. V letu 
1974 so bila za to dana precejšnja sredstva, vendar je vsa dela 
nujno dokončati, čeprav se zavedamo, da tega v letu 1975 še ne 
bo mogoče, ter bomo morali obravnavati to vprašanje v naših 
dolgoročnejših načrtih.

ARHIVSKO VARSTVO
ARHIVSKO VARSTVO izvaja za občino Ribnica Zgodovin

ski arhiv v Ljubljani. Tudi v letu 1974 ni bilo mogoče urediti 
vprašanja prostorov arhiva ter je še sedaj celotno arhivsko gradi
vo, ki pa ga polagoma urejajo, izpostavljeno zaradi nemogočih 
prostorov raznim vremenskim in drugim naprilikam ter razna
šanju in uničevanju. Z odbiranjem gradiva je treba v letu 1975 
nadaljevati v občinskih institucijah, samoupravnih interesnih 
skupnostih in organizacijah združenega dela. Glede tega je bile 
že precej narejenega, vendar še ne dovolj in ne dovolj siste
matično. Pri tem je glavna prostorska rešitev centralnega arhiva.

RIBNIŠKI FESTIVAL
RIBNIŠKI FESTIVAL je v občini Ribnica organizator za vse 

kulturne prireditve. Ker postavljamo vprašanje kulturnega mini
muma v ribniški občini in menimo, da so delovni ljudje naše 
občine željni kulture, naj bi obsegal poleg drugih dejavnosti 
najmanj 6 predstav različnih dramskih del, ki bi se po možnosti 
podvojile z gostovanji ansamblov v Loškem potoku ali Sodražici 
oz. Dolenji vasi. Festivalski odbor naj bi angažiral poleg profesi
onalnih odrov tudi kvalitetne amaterske gledališke skupine, ki



so včlanjene v ZKPO. Da bi Festival redno deloval, potrebuje v 
letu 1975 najmanj 80,000,00 din, preostanek pa bi se natekel iz 
vstopine.

LIKOVNA UMETNOST IN RAZSTAVE
LIKOVNA UMETNOST IN RAZSTAVE v „Petkovi galeriji" 

v Ribnici so v letu 1974 dosegle velik napredek. Organizirano je 
bilo 8 razstav različnih slikarjev. Ogledalo si jih je 6.320 prebi
valcev. To pomeni, da je likovna umetnost dosegla v Ribnici 
določeno afirmacijo, to pa nujno terja tudi več finančnih sred
stev. Vstop na razstave je brezplačen, v stroški razstav pa se iz 
leta v leto večajo, saj je treba organizirati razstavo, pripeljati 
slike in jih odpeljati, poskrbeti za strokovno vodstvo na razstavi 
ter za varstvo razstavljenega gradiva. Kljub temu pa domači 
likovniki delajo in v okviru galerije razstavljajo, čeprav za to ne 
dobe nikakega povračila. Domačo likovno umetnost je treba še 
bolj podpreti, obenem pa zagotoviti v prihodnjem letu 1975 
najmanj 8 razstav zunanjih umetnikov.

GOSTOVANJA GLEDALIŠKIH IN GLASBENIH SKUPIN
GOSTOVANJA GLEDALIŠKIH IN GLASBENIH SKUPIN 

bo organiziral Ribniški festival in naj ta dejavnost spada v njego
vo področje. Kljub temu je treba zagotoviti dodatna sredstva za 
glasbene skupine.

DELOVANJE 
ZVEZE KULTURNO-PROSVETNIH ORGANIZACIJ

DELOVANJE ZKPO zajema delo vseh KUD v občini Ribnica 
s celotno dejavnostjo, torej dramske skupine, pevske zbore, 
lutkarske krožke in odre, likovno ustvarjalnost in drugo. V ob
čini imamo 6 kulturno-prosvetnih društev, ki so vsa na amater
ski osnovi. Celotno ZKPO je nujno konsolidirati, izvoliti občin
sko vodstvo in vključiti vse KUD v ZKPO in preko njega v TKS 
Ribnica. Delovne skupine v posameznih društvih pa naj bi se 
organizacijsko in programsko vezale z odgovarjajočimi skupina
mi oz. zvezami v okviru ZKPO Slovenije ter tako dosegle trdnej
šo osnovo za svoj nadaljnji razvoj na področju kulture.

PEVSKI ZBORI
PEYSKI ZBORI v naši občini nadaljujejo tradicijo, ustanav

ljajo pa se novi zbori. Pri sedanjih razpoložljivih sredstvih je bilo 
nemogoče dovolj stimulirati delo teh zborov, da o šolskih pev
skih zborih, ki imajo velikanski delež pri izvajanju programov na 
raznih proslavah in prireditvah, niti ne govorimo. Financiranje v 
naši občini bi moralo biti v bodoče usmerjeno tako, da bi vsak 
dejavnik, ki količkaj pomeni v kulturi, dobil ustrezno kvantifi
kacijo tudi v proračunu temeljne kulturne skupnosti Ribnica, 
vendar le na osnovi v naprej določenih programov in po izvrše
nem delu.

PRIJATELJEVA PLAKETA
PRIJATELJEVA PLAKETA je bila programirana že v letu 

1974, in sicer skupno s TKS Kočevje. Plaketa naj bi ne imela 
značaja finančnega stimulansa, temveč bi bila najboljšim dru
štvom in posameznikom le moralno priznanje za njihovo delo in 
uspehe v kulturnem življenju in organizaciji tega v občini.

Kljub temu je bilo glede podeljevanja te plakete narejenega 
precej, saj so bila izdelana pravila o podeljevanju plakete, dogo
varjamo pa se tudi s TKS Kočevje o skupni akciji v tem pogle
du, kar bo zadevo za oba partnerja pocenilo.

MUZEJSKA ZBIRKA

MUZEJSKA ZBIRKA v Ribnici je nastala v letih, ko je še 
delovalo Muzejsko društvo Ribnica. Od tega časa se zbirka ni 
dopolnjevala niti ni dokončno urejena in razstavljena. To pome
ni ogromno škodo za kulturo v Ribnici. Muzejsko zbirko je 
treba dokončno urediti tudi prostorsko, pri čemer bo treba dati 
določena sredstva za ureditev stolpa, kjer bi se razstavili ekspo
nati domače obrti iz Ribniške doline. Še vedno pa ostaja odprto 
vprašanje razstavitve gasilske opreme, ki ima v Ribniški dolini 
stoletno tradicijo.

Obisk domačih in tujih turistov, ki si ogledajo muzejsko 
zbirko, oziroma eksponate, ki so že doslej razstavljeni, je iz leta 
v leto večji. Ta bi se brez dvoma še povečal, ko bi bili na 
razpolago dodatni prostori, saj že dosedanji eksponati iz življe
nja in dela domačih suhorobarjev in lončarjev obiskovalca

4    mi .

močno pritegnejo. Doslej so bile o muzejski zbirki izrečene le 
ohvale, kar pa nas zavezuje, da prizadevanja Ribniškega muzeja 
olj podpremo, kot smo ga lahko doslej.

PROFESIONALIZACIJA 
KULTURNE SKUPNOSTI RIBNICA

PROFESIONALIZACIJA KULTURNE SKUPNOSTI RIBNI
CA je bila načrtovana že v letu 1974, vendar zaradi pomanjka
nja strokovnega kadra in tudi finančnih sredstev ni bila izvede
na. V redno delovno razmerje bi sprejeli samo tajnika, ki bi 
profesionalno opravljal tajniške posle TKS in ZKPO. Obremeni
tev bi bila polna, ker bi se moral precej gibati na terenu, poma
gati pri ustanavljanju KUD in aktivizaciji amaterskega Kulturne
ga poustvarjanja.

INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE
INVESTICIJE IN INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE je do

kaj pereč problem v ribniški občini z ozirom na to, da vedno 
primanjkuje sredstev. V letu 1974 je TKS dala iz svojega prora
čuna 120.000,00 din za DC-16 v Dolenji vasi, komaj 25.000,00 
din pa za prekritje strehe v gradu. Občina Ribnica je po kultur
nih objektih med zadnjimi občinami v Sloveniji. Kulturni mini
mum pa predvideva, naj bi bila v vsaki krajevni skupnosti naj
manj ena dvorana, kjer bi se lahko predvajali filmi (potujoči 
kino), bile dramske in pevske prireditve, delovali folklorni 
krožki itd. Iz tega sledi, da bo treba dati za te namene dosti več 
sredstev, kot smo jih doslej, ter da bo treba prispevati del sred
stev tudi za nove gradnje.

OSTALO
V letu 1975 bo nujno treba bolj skrbeti za lutkovna gledali

šča na šolah, oživiti godbo na pihala, ki naj bi se zopet ustanovi
la v Ribnici (vprašanje dirigenta!), reševati vprašanje financi
ranja glasbene šole in glasbene poustvarjalnosti v Ribnici in ure
diti vrsto zadev s področja kulture. Izvršilni odbor, njegove stro
kovne komisije in skupščina TKS pa bodo morali dobro preteh
tati, kako bodo obračali finančna sredstva. Načelo naj bo: 
Nihče ne more dobiti finančnih sredstev, če ni opravil dela, ki 
ga je programiral in je bilo okvantificirano v skupnem programu 
TKS.

ZAKLJUČEK
Iz gornjih nalog sledi, daje program za leto 1975 dokaj obse

žen, njegova realizacija pa je odvisna od nas vseh, predvsem pa 
od interesne skupnosti, ki bo morala znati pravilno usmerjati 
kulturno življenje v občini.

Temeljna kulturna skupnost 
RIBNICA

PROGRAM TEMELJNE TELESNOKULTURNE 
SKUPNOSTI RIBNICA ZA LETO 1975

(Izvleček)

UVOD
Izhajajoč iz osnovnih programskih ciljev, ki smo si jih posta

vili v letu 1974, koje bilo telesnokultumo področje prvič vklju
čeno v proces družbenega dogovaijanja in samoupravnega spora
zumevanja, lahko ugotovimo, daje bila večina nalog izpolnjena.

Tako se je povečala množičnost v telesni kulturi za skoraj 
8 %. Začela se je izvajati vrsta nalog, ki so pripeljale do dru
gačnega odnosa in vrednotenja telesne kulture v našem družbe
nem življenju, do drugačne vsebine dela in do drugačnih, boljših 
odnosov znotraj same telesnokulturne sfere. Posebno velik po
udarek je bil dan množičnim akcijam, saj se je na primer samo 
pohoda „Po poteh spominov in tovarištva" udeležilo 378 pri
padnikov telesnokulturnih organizacij iz krajevne skupnosti 
Ribnica, kar pomeni skoraj 16,6 % vsega tu živečega prebival
stva.

Največje težave nam je prizadejalo pridobivanje novih te
lesnokulturnih strokovnih kadrov. V tem pogledu bo potrebno 
nadaljevati in še povečati vsa prizadevanja. Dani so vsi pogoji, 
da se pridobijo strokovni kadri, o čemer bomo še posebej govo
rili. Vsekakor bodo v programu za leto 1975 v ospredju pred
vsem množičnost, kvaliteta in ukrepi za zgraditev oziroma po
pravilo najpotrebnejših telesnokulturnih objektov. Torej bomo 
v programu za leto 1975, kakor tudi v srednjeročnem načrtu
1976 do 1980 posvetili vso pozornost:



— množičnosti,
— športni rekreaciji,
— vrhunskemu oziroma tekmovalnemu športu,
— telesnokultumim strokovnim kadrom in
— prepotrebnim telesnokultumim objektom.

A. MNOŽIČNOST
Množičnost bomo razvijali predvsem v vzgojnovarstvenih 

ustanovah, v vzgojno-izobraževalnih zavodih in v specializiranih 
telesnokultumih organizacijah, kakor tudi v vseh ostalih družbe
nih organizacijah in krajevnih skupnostih tako, da bomo zago
tavljali vse možnosti in pogoje za telesnokultumo dejavnost, 
korektivno vadbo in športno rekreacijo ter načrtov ili posebne 
množične akcije, kot so:

— spomladanski krosi ob proslavi dneva OF,
— pohod ob žici okupirane Ribnice ob 30-letnici njene osvo

boditve,
— tek po ulicah Ribnice ob dnevu zmage,
— pohod „Po poteh spominov in tovarištva" ob 30-letnici 

osvoboditve Ljubljane,
— letni nastop pionirjev in mladine osnovnih šol in partizan

skih društev,
— kolesarske izlete in tekmovanja,
— akcije „Naučimo se plavati",
— in sploh množična mobilizacija naših občanov pod geslom: 

„Hodi, teci, plavaj, kolesari, smučai in streljaj!“
Z vsemi močmi bomo še nadalje skrbeli za telesnokultumo 

dejavnost predšolskih otrok in razvijali tudi družinsko rekreaci
jo in športno aktivnost. Pri šoloobveznih otrokih bomo morali 
utijevati telesnokultume navade, tako da bo telesno razgiba
vanje postalo otrokova potreba. Še posebno bomo pospeševali 
aktivnost ŠŠD in si prizadevali, da se le-ta organizirajo po ustav
nih metodah in čim boljšem delegatskem sistemu.

Zaposleni v organizacijah združenega dela bodo imeli razne 
možnosti za rekreacijo najrazličnejših tipov in za razne tekmo
valne sisteme, predvsem delavske športne igre. Predočili bomo 
organom samoupravljanja in drugim vodilnim organom, da so 
zdravi, razviti in močnih člani delovne skupnosti bistven pogoj 
produktivnosti, delovne sposobnosti, obrambne moči, vzdržlji
vosti in ne nazadnje ekonomičnosti. Tako naj bi ti spremenili 
svoj odnos do telesne kulture in bolj spoznali ustavno določilo, 
da je telesna kultura pravica, pa tudi dolžnost slehernega delov
nega človeka in občana.

Zato je potrebno še naprej ustvarjati možnosti za udejstvo
vanje v telesni kulturi čim širšemu krogu delovnih ljudi in obča
nov, zlasi mladini, in uveljavljati ter razvijati take samoupravne 
odnose, ki bodo telesni kulturi zagotovili obstoj in pravico do 
razvoja.

še naprej se bomo trudili z nadaljnjim ustanavljanjem samo
stojnih strelskih družin, šahovskih aktivov, kegljaških klubov in 
drugih telesnokultumih asociacij v organizacijah združenega de
la.

Tudi v krajevnih skupnostih bomo morali organizacijsko po
vezati in v konkretnih normativnih aktih teh skupnosti legalizi
rati delovanje telesnokultume dejavnosti.

Vse te akcije, ki so jih dosegli v letu 1974 in predvideli v 
programu za leto 1975, bomo posebej in podrobneje obdelali in 
opisali v posebnem biltenu.

B. ŠPORTNA REKREACIJA
Z množičnostjo je nedvomno povezana tudi športna rekreaci

ja. Danes lahko z gotovostjo trdimo, da se vedno večja množica 
delovnih ljudi posveča vzdrževanju zdravja, ugodnemu počutju, 
telesni kondiciji in odpornosti. To pomeni, da se ta množica 
ukvaija s športno rekreacijo posamično ali organizirano, to se 
pravi množično. Vedno bolj se občuti potreba po zgraditvi 
TRIM stez v Ribnici, Sodražici in eventualno v Loškem potoku, 
saj nas na to naganja tudi zdravstvena služba, ki ji manjka tak 
element pri njeni dejavnosti. Žal zaenkrat še ne moremo urediti 
lastniških odnosov. Posebno skrb bomo posvetili tudi takim 
rekreativnim dejavnostim, kot so: srebrni čeveljček, trim zna
čka, razni planinski pohodi, izleti in drugo.

TTKS Ribnica bo pospeševala telesnokultumo dejavnost ozi
roma športno rekreacijo tudi pri drugih nespecializiranih 
družbenih organizacijah, kolikor se te ukvarjajo tudi s posamez
nimi panogami telesne kulture. Te organizacije bi bile v prvi 
vrsti: sindikalne organizacije, taborniki, planinci, lovci, ribiči,

C. VRHUNSKI OZIROMA TEKMOVALNI ŠPORT
Kot je znano, Ribnica v slovenskem športnem prostoru precej 

pomeni. V nekaj stavkih lahko navedemo samo nekoliko dejstev 
oziroma uspehov po športnih panogah:
ljudska tehnika, počitniška skupnost (še posebno učenje pla
vanja), avto-moto društva in gasilska društva. Seveda bomo mo
rali zahtevati od teh organizacij njihove programe, ki naj bi bili 
pogoj za prejemanje pomoči.

Se posebno skrb bomo posvetili šolam v naravi in jim ma
terialno pomagali, kolikor bodo v svojih programih upoštevale 
naša prizadevanja in namene pri razvijanju telesnokultume de
javnosti.

Tudi vse te dejavnosti, kijih še posebej zajema športna rekre
acija, bomo podrobno obdelali in opisali v posebnem biltenu.

Rokomet je napravil največji razmah. 15-letna tradicija je 
izoblikovala doslej najboljšo rokometno ekipo v Sloveniji, ki bo 
prihodnje leto konkurirala za zvezni razred. Ta ekipa je postala 
splošni idol pionirjev, tako da je že sedaj na osnovnih šolah 
formiranih toliko ekip, da zanje ne moremo najti dovolj trener
jev. Vsi rokometni delavci delajo iz golega navdušenja, brez po
vračila materialnih žrtev, ki so jih utrpeli za panogo. V Ribnici 
je tudi sedež Dolenjske rokometne zveze, ki zajema območje 
cele Dolenjske od Brežic do Sodražice in od Kočevja do Gro
supljega. Ta vodi Dolenjsko rokometno ligo -  moške, v kateri 
tekmuje 14 klubov in Dolenjsko rokometno ligo — ženske, v 
kateri tekmujejo 4 ekipe. Tudi njo odlično vodijo naši roko
metni delavci. Nadalje je v Ribnici sedež zbora rokometnih sod
nikov, ki odlično sodeluje na vseh poljih rokometne dejavnosti 
Dobro se je začel razvijati tudi ženski rokomet.

Nogomet je druga zelo dobro razvita športna panoga. V obči
ni ima štiri organizirane ekipe. Najboljša tekmuje v I. ligi 
Ljubljanske nogometne podzveze in je med 12. klubi v zgor
njem dehi lestvice. V tej ligi tekmuje tudi mladinska ekipa. 
Dalje sta organizirani ekipi še v Grčaricah in Sodražici, ki pa 
zaenkrat ne tekmujeta v ligah, temveč samo na raznih turnirskih 
srečanjih.

Namizni tenis je posebno razvit v Sodražici. Zadnja leta so 
začeli s to panogo tudi v Ribnici in Grčaricah. Tej panogi bo 
potrebno več pomoči, da se bo dobro utrdila in organizacijsko 
usposobila. Kolikor bo možno, bo potrebno oživiti aktive na
miznega tenisa pri mladinski organizaciji, posebno pri tistih 
aktivih, ki že imajo rekvizite in prostore v organizacijah združe
nega dela.

Sah je v zadnjem letu napravil velik korak naprej. Šahisti so 
organizirali pokrajinski turnir in na njem dosegli lepe uspehe. 
Na turnirju je bil dosežen tudi naziv mojstrskega kandidata, kar 
je za ribniški šah velik napredek.

Strelstvo se razvija posebno v organizacijah združenega dela, 
vendar mu bo v bodoče potrebno več pomoči.

Pri nas prihaja v poštev še partizanski mnogoboj, za katerega 
bo potrebno zadolžiti strokovne delavce v partizanskih društvih, 
in orientacijski pohodi, ki so na meji med množičnostjo in 
vrhunsko vzdržljivostjo ter obrambnim znanjem.

Močan tekmovalni faktor so šolska športna društva, ki mora
jo v prihodnjem letu na vseh osnovnih šolah v občini preiti iz 
ozkih okvirov „krožkov44 v prava športna društva, dobro organi
zacijsko utrjena po sodobnih ustavnih načelih in prilagojena 
delegatskemu sistemu. Prav v tem naši otroci dobivajo prve 
praktične nauke in izkušnje o našem novem delegatskem in 
samoupravnem sistemu ter praktično vodilo o izpolnjevanju 
ustavnih določil.

V našem programu ne smemo pozabiti na 75-letno tradicijo 
telesne kulture v naši občini, s katero se lahko ponaša le malo 
občin v Sloveniji. Ta visoki jubilej bo potrebno proslaviti s pri
mernimi dosežki v vseh športnih panogah in ga uporabiti za še 
večji razmah telesne kulture. Razbiti je treba vse dvome o pra
vilnosti in koristnosti telesne kulture, se pravi, odnose je treba 
spremeniti tam, kjer so še zaostali. Nujno je namreč, da tudi v 
tej zvrsti človekove dejavnosti napredujemo v korak z ostalimi 
občinami v Sloveniji in si v slovenskem športu priborimo še 
boljše mesto in ga tudi obdržimo.

Č. KADRI

Kadrovska problematika je pri nas, posebno v naši občini, 
najobčutljivejše in najzahtevnejše področje. Že doslej je bilo 
deležno posebne pozornosti, vendar so bili doseženi le skromni



rezultati. Poskušali smo pridobiti nekaj strokovnih kadrov s po
močjo krajših tečajev, vendar nismo uspeli, ker ni bilo za to 
dovolj zanimanja. Za te tečaje pa tudi ni bilo osebnih ambicij in 
želja po izpopolnjevanju posameznikov.

Poleg tega glavnega vzroka za naše neuspehe je po našem 
mnenju del krivde tudi na togih predpisih o nagrajevanju oziro
ma delitvi osebnih dohodkov. Prav v zadnjem času pa se je to 
vprašanje le premaknilo z mrtve točke, ko so pri Partizanu 
Ribnica sistematično določili višino in vire, kakor tudi pogoje 
nagrajevanja strokovnih kadrov.

Ce bodo uredile to vprašanje tudi ostale telesnokultume 
organizacije in seveda pravočasno z načrtovanjem zagotovile 
potrebna sredstva, upamo, da bo v bodoče naše delo lažje in 
uspešnejše. Zaradi tega obravnavanja menimo, da lahko postav
ljamo v ospredje vse oblike izobraževanja profesionalnih in 
amaterskih kadrov in obvezno strokovno izpopolnjevanje vseh 
profilov delavcev na telesnokultumem področju, to je predvsem 
trenerjev, vaditeljev in sodnikov, kakor tudi organizacijskih de
lavcev.

Če se konkretnejše izrazimo: prizadevamo si, da bi šli vsi naši 
strokovni delavci skozi ustrezne izpopolnjujoče tečaje. Poleg 
tega želimo usposobiti letos čim več plavalnih vaditeljev, pred
vsem iz vrst pedagoških delavcev, da bi tako pomagali k čim 
večjim uspehom šol v naravi.

Za enako izpopolnjevanje strokovnih kadrov se bomo zavze
mali tudi pri zimskih športih. Dobro se zavedamo svojega po
slanstva. Skrbimo za to, da ne bo v naši občini mladega občana, 
ki ne bi znal plavati ali smučati. To sta pač disciplini, od katerih 
je včasih odvisno tudi človeško življenje.

Skrbeli bomo za to, da bo tudi naša skupnost pristopila k 
družbenemu dogovoru o oblikovanju in izvajanju štipendijske 
politike z namenom, da bi se štipendirali kadri za potrebe 
telesnokultumih organizacij. Tako bomo z vsemi oblikami po
skušali odpravljati pomanjkanje kadrov.

D.TFAESNOKULTURNI OBJEKTI
Izgradnja objektov za telesno vzgojo, športno rekreacijo in 

šport ostaja tudi v leu  1975 in gotovo še tudi naslednja leta 
primarna naloga na področju telesne kulture. Prioritetni so ne
dvomno pokriti telesnokulturni objekti odgovarjajočih di
menzij, in to telovadnice, plavalni bazeni, strelišča in drugi, ki 
so že predvideni v osnutku srednjeročnega družbenega plana 
občine Ribnica za 1973 — 1977.

Srednjeročni program razvoja telesnokultumih površin pred
videva za občino Ribnica povečanje (v primerjavi s popisom iz 
leta 1970) koristne površine za 1,4 m2 na prebivalca, oziroma 
pridobiti okoli 16,176 m2 novih koristnih površin in 0,21 m2 
na prebivalca, t. j. okoli 1.420 m2 pokritih prostorov.

Tako velikega deficita v letu 1975 in še celo do 1977 ne bo 
možno odpraviti. Možno pa je računati na znatno izboljšano 
situacijo z izgradnjo družbenega centra v Dolenji vasi v letu 
1974, kakor tudi z izgradnjo telovadnice v okviru šolskega 
športnega centra v Ribnici ( z neto površino najmanj 22 X 42 X 
8 m, vključno z manjšo študijsko telovadnico in galerijo ter 
priključenim pokritim plavalnim bazenom z najmanj petimi 
progami, gospodarskim prostorom in sanitarijami). (Za ta 
objekt bo možno dobiti kredit iz republiškega kreditnega sklada 
v višini do 30 % vseh investicijskih stroškov, kolikor bodo spre
jete in načrtovane večje dimenzije od normiranih po Zavodu za 
šolstvo SRS.)

Nadalje bi stanje ublažila tudi izgradnja objektov, predvide
nih v sklopu doma SLO. To so kegljišče, soba za namizni tenis, 
soba za šah, soba — strelišče za zračno puško in drugo.

Vprašanje objekta za telesno vzgojo v Dolenji vasi je letos 
rešeno z izgradnjo DC 16. Zelo vprašljivo pa je vprašanje razši
ritve oziroma pridobivanja novih prostorov za sekcijo namizne
ga tenisa v domu Partizan Ribnica. Ta prostor bi se pridobil z 
manjšo adaptacijo kletnih prostorov pod odrom. Nujno bo na
peljati ogrevalne naprave, a k že izdelani instalaciji centralne 
kurjave bo potrebno povišati dimnik in vkopati rezervoar za 
tekoče gorivo.

Z izgradnjo, popravilom in obnovo navedenih pokritih po
vršin bi v občini Ribnica telesna kultura v letu 1975 in nasled
njih dosegla potrebno normo na prebivalca, katero predvideva 
republiški načrt do leta 1975.

Med nepokrite telesnokultume objekte spadajo predvidoma 
graditve in urejanje naslednjih površin:

— športno igrišče pri šoli na Hribu (s soudeležbo sredstev 
samoprispevka),

— ureditev obstoječega športnega igrišča na Velikih Poljanah,
— ureditev garderob in atletske steze na stadionu v Ribnici, 

kakor tudi dograditev eventualnih novih igrišč,
— po sporazumu z zainteresiranimi dejavniki bo zgrajeno in 

opremljeno odprto strelišče za malokalibrsko in vojaško puško,
— nadaljevati je treba z graditvijo šolskega športnega centra v 

Sodražici, s tem da se predvideni objekti urbanizirajo innjihova 
potreba z družbeno presojo verificira,

— dokončati je treba nogometno igrišče v Grčaricah.
— dokončno je treba razčistiti vprašanje odprtega bazena na 

Bistrici v Ribnici glede na naraščajoče potrebe po učenju pla
vanja in na dolgoročni razvoj industrije in mesta Ribnice,

— enako je treba v širšem konceptu proučiti možnosti, potre
be in način realizacije zamisli po pok. ing. Stanku Bloudku 
predvidenega športnega parka v Ribnici, v čigar sestav bi prišel 
tudi plavalni bazen,

— važno je dokončno rešiti tudi vprašanje „Doma zimskih 
športov na Gori“ ,

— končno pridejo v poštev še razni objekti in odkriti športni 
tereni, ki jih bodo predvidele, programirale in usposabljale kra
jevne skupnosti za potrebe svojih občanov in turistov.

ZAKLJUČEK
Izdelovanje posameznih razvojnih programov terja sistema

tično, strokovno in družbeno presojo in pristop. Za to dajemo 
ta izvleček iz programa TTKS Ribnica v javno razpravo in upa
mo, da ga bodo delovni ljudje potrdili in sprejeli za svojega.

IZHODIŠČA PROGRAMA OTROŠKEGA VAR
STVA V OBČINI RIBNICA ZA LETO 1975

Naloge s področja otroškega varstva je do sedaj izvajala komi
sija za otroško varstvo pri Temeljni izobraževalni skupnosti 
Ribnica. Že v letu 1974 pa bo ustanovljena temeljna skupnost 
otroškega varstva, kar bo brez dvoma vplivalo na hitrejše in bolj 
učinkovito reševanje problematike otroškega varstva.

Naloge, ki jih bo v letu 1975 izvajala Temeljna skupnost 
otroškega varstva, so naslednje:

1. novogradnja montažnega vrtca v Ribnici,
2. vključevanje čim večjega števila otrok v organizirano var

stvo,
3. organizacija potujočih vrtcev,
4. subvencioniranje prehrane otrok iz socialno ogroženih dru

žin,
5. subvencioniranje oziroma zagotavljanje sredstev za počitni

ško letovanje za zdravstveno in socialno prizadete otroke,
6. sofinanciranje sistematičnih predlogov triletnih otrok,
7. soudeležba pri pokrivanju oskrbne cene v vzgojnovarstve- 

nih oddelkih,
8. strokovna služba TSOV.

1.Izgradnja otroškega vrtca v Ribnici

V letu 1975 bomo začeli graditi otroški vrtec v Ribnici, kjer 
obstajajo največje potrebe po vključevanju otrok v vzgojno- 
varstvene oddelke. V ta namen se že več let zbirajo sredstva na 
skladu za otroško varstvo pri TIS Ribnica, ki pa ne bodo zado
ščala za celotno investicijo, zato bodo pristopili k tej akciji z 
vso odgovornostjo tako TSOV kot krajevna skupnost Ribnica, 
občinska skupščina in vse delovne organizacije, ki so zainteresi
rane, da se njihovim delavcem zagotovi organizirano otroško 
varstvo. Programiramo izgradnjo vrtca za 20 dojenčkov in 100 
predšolskih otrok, s čimer bi zadostili najnujnejšim potrebam. 
Sklad krajevnega samoprispevka v krajevni skupnosti Ribnica bo 
moral nameniti pretežni del sredstev iz samoprispevka za nave
deno investicijo, kar je navedeno tudi v programu gradenj iz 
sredstev samoprispevka. Že v letu 1974 smo z družbenim dogo
varjanjem in samoupravnim sporazumevanjem reševali najbolj 
pereče investicijske probleme, zato je nujno potrebno, da v pro
cesu družbenega dogovarjanja in samoupravnega sporazume
vanja za leto 1975 upoštevamo tudi izgradnjo otroškega vrtca. 
Le ob zagotovitvi ustreznih sredstev v občinskem merilu lahko 
pričakujemo tudi kreditiranje RSOV.



2. Vključevanje otrok v vzgojnovarstvene oddelke

V letu 1975 si moramo prizadevati, da bomo v že obstoječe 
prostore vključili kar največje število otrok; povečati število 
oddelkov v Ribnici, v Sodražici in v Loškem potoku pa delovati 
predvsem v tej smeri, da bodo starši pripravljeni vključevati 
otroke v organizirano varstvo, ker obstajajo prostorske možno
sti. Zadovoljivo pa bi se lahko rešila tudi kadrovska problema
tika.

3.Potujoči vrtci

V sodelovanju s TIS Ribnica in posameznimi krajevnimi 
skupnostmi bomo v letu 1975 poskusili uvesti potujoče vrtce 
odprtega tipa v večjih krajih, kjer obstajajo ustrezni prostori. 
Prav gotovo bomo lahko z minimalnimi sredstvi mnogo dosegli.

4. Prehrana socialno ogroženih otrok

V letu 1975 bomo zagotovili ustrezna sredstva za počitniško 
letovanje zdravstveno in socialno ogroženih otrok. Več pozor
nosti bomo posvetili temu, da bodo to pomoč prejemali dejan
sko tisti otroci, ki so pomoči najbolj potrebni.

6. Sistematski zdravstveni pregledi triletnih otrok
Tudi v letu 1975 si moramo prizadevati, da bodo sistematsko 

zdravstveno pregledani vsi triletni otroci. Za sofinanciranje pre
gledov bo potrebno zagotoviti ustrezna sredstva.

7. Pokrivanje oskrbne cene v vzgojnovarstvenih oddelkih
V dogovoru s TIS bo potrebno izdelati merila za pokrivanje 

oskrbne cene v vzgojnovarstvenih oddelkih. V te namene bo 
potrebno ponovno izračunati realno oskrbno ceno v vzgojnovar
stvenih oddelkih in ustrezno spremeniti družbeni dogovor o fi
nanciranju in usmerjanju vzgoje in varstva predšolskih otrok v 
občini Ribnica.

8. Strokovna služba TSOV
Glede na ustanovitev TSOV bo potrebno zagotoviti ustrezna 

sredstva za strokovno službo. V dogovoru z ostalimi interesnimi 
skupnostmi bo potrebno najti najracionalnejšo rešitev v more
bitnem združevanju strokovnih služb posameznih interesnih 
skupnosti.

V letu 1975 se bomo morali lotiti izdelave ustreznih kriteri
jev za sprejem otrok v vzgojnovarstvene oddelke. Skupaj s TIS 
Ribnica bo potrebno izdelati konkreten program štipendiranja 
kadrov, da bomo s pravilno štipendijsko politiko zagotovili kar 
največ strokovnih kadrov za potrebe celotne vzgoje in izobraže
vanja.

Komisija za otroško varstvo 
pri TIS Ribnica

PROGRAMSKA IZHODIŠČA TEMELJNE SKUP
NOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA RIBNICA ZA 
LETO 1975
, Socialno skrbstvo je dejavnost posebnega družbenega pome

na, sistem dejavnosti in ukrepov, s katerimi se na temeljih 
vzajemnosti, solidarnosti in socialističnega humanizma zago
tavlja pomoč ogroženim posameznikom, družinam in skupinam 
delovnih ljudi in občanov pri njihovem vključevanju v družbeno 
skupnost in usposabljanju za življenje in delo.

Dejavnost socialnega skrbstva je bila doslej v celoti na skrbi 
družbeno-političnih skupnosti, ki so to dejavnost tudi redno 
financirale iz sredstev svojih proračunov. Tudi v naši občini je 
to dejavnost financiral proračun občine, strokovno in admini
strativno delo zanjo pa je opravljal oddelek za občo upravo in 
družbene službe oziroma dva sodelavca oddelka — socialna de
lavca. Po planu bo iz sredstev občinskega proračuna za leto 
1974 potrošeno za to dejavnost okrog din 864.800.-, v kar pa 
niso všteti izdatki za delo strokovnih in administrativnih delav
cev in za materialne stroške poslovanja.

V letu 1975 bo področje socialnega skrbstva prvič vključeno 
v proces družbenega dogovaijanja in samoupravnega sporazu
mevanja. Tudi za to dejavnost posebnega družbenega pomena 
bo ustanovljena do konca leta 1974 samoupravna interesna 
skupnost — Temeljna skupnost socialnega skrbstva občine 
Ribnica, ki bo že v letu 1975 prevzela vse naloge s področja

socialnega skrbstva od družbno-politične skupnosti. Skupščina 
občine Ribnica je že imenovala Iniciativni odbor za ustanovitev 
te skupnosti, ki bo do konca leta 1974 pripravil predloge vseh 
aktov, potrebnih za ustanovitev te skupnosti, in sklical usta
novno skupščino. Preko te skupnosti se bodo v bodoče financi
rale vse naloge dejavnosti socialnega skrbstva na podlagi delov
nega programa, ki ga bodo sprejeli naši delovni ljudje in občani 
na osnovi vzajemnosti in solidarnosti.

Pri izvajanju nalog s področja socialnega skrbstva so že doslej, 
bodo pa prav gotovo tudi v bodoče sodelovale razne družbene 
organizacije (npr. Rdeči križ, strokovna in druga društva), kate
rih dejavnost je bila delno financirana tudi iz občinskega prora
čuna, v bodoče pa bo njihovo dejavnost financirala nova skup 
nostt.

DEJAVNOST SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA

Temeljna skupnost socialnega skrbstva Ribnica bo, da bi za
gotovila socialno varnost posameznikom, družinam in skupinam 
občanov, ki jim varnost zaradi različnih vzrokov ni zagotavljena 
drugače, tesno sodelovala z organizacijami združenega dela, s 
krajevnimi skupnostmi in z drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi v občini. Namen takega sodelovanja je predvsem v 
tem, da se bodo skupno sprejemali taki ukrepi za zagotavljanje 
socialne varnosti, ki bodo v največji meri preprečevali nastajanje 
novih socialnih problemov.

'Pri sodelovanju z OZD bo skupnost socialnega skrbstva sode
lovala zlasti

— pri proučevanju življenjskega in delovnega okolja njihovih 
delavcev;

— pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za varstvo posebej 
občutljivih skupin delavcev;

— pri reševanju posameznih obstoječih socialnih problemov.
V sodelovanju s krajevnimi skupnostmi bo skupnost socialne

ga skrbstva zlasti
— pomagala pri organizaciji in izvajanju raznih oblik pomoči;
— organizirala izobraževanje izvajalcev pomoči;
— spodbujala razvoj različnih oblik prostovoljnih dejavnosti 

in aktivnosti občanov na področju socialnega skrbstva.
Skupnost socialnega skrbstva bo
— v sodelovanju s stanovanjsko skupnostjo pomagala pri ure

janju stanovanjskih razmer družin z otroki, ogroženih družin, 
invalidov in starih ljudi;

— dodelovala s skupnostjo za zaposlovanje in skupnostjo 
pokojninsko-invalidskega zavarovanja pri rehabilitaciji in zapo
slovanju invalidov in težje zaposljivih ljudi;

— sodelovala z izobraževalno in zdravstveno skupnostjo ter 
skupnostjo otroškega varstva pri usposabljanju in rehabilitaciji 
otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju;

— sodelovala z zdravstveno skupnostjo in skupnostjo pokoj
ninskega in invalidskega zavarovanja pri organiziranju nege in 
pomoči na domu ter zavodskega varstva za stare;

— sodelovala s skupnostjo otroškega varstva pri nameščanju 
predšolskih otrok iz socialno ogroženih družin v otroške vrtce;

— sodelovala z vsemi skupnostmi tudi v vseh drugih vpraša
njih svojega delovanja in izvajanja nalog.

DELOVNO PODROČJE SKUPNOSTI SOCIALNEGA SKRBSTVA

VARSTVO OTROK IN DRUŽINE:
Nepopolne družine: Skupnost bo nudila pravno in drugo po

moč materam in otrokom, ki so rojeni izven zakona, pri ugotav
ljanju očetovstva, urejevanju preživnin in urejanju drugih živ
ljenjskih pogojev (rejništvo, stanovanje).

Družine zdomcev: Skupnost bo pomagala reševati socialno 
problematiko otrok, ki sojih starši zanemarili zaradi odhoda na 
delo v tujino.

Skrbništvo: Skupnost bo skrbela, da bodo otroci, ki so brez 
staršev, oziroma katerih starši niso sposobni skrbeti zanje, 
pravno zavarovani s postavitvijo pod skrbništvo.

Rejništvo: Otroci, katerih starši zaradi različnih vzrokov ne 
morejo skrbeti neposredno za svoje otroke, bodo po posredo
vanju skupnosti lahko oddani v rejo.

Varstvo otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju: 
Posebno skrb bodo skupnost in njene strokovne službe posve
čale varstvu otrok z motnjami v telesnem in duševnem razvoju.
V zvezi s tem bodo skrbele zlasti za pravočasno izvedbo po
stopka za razvrščanje takih otrok (kategorizacija), saj je ugotov
ljeno, da je motenih oziroma potrebnih posebne pomoči in
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obravnave tudi do 5 odst. otrok enega rojstnega letnika. Takim 
otrokom bo skupnost nudila vso pomoč pri urejevanju življenj
skega okoya, šolanja, delovnega usposabljanja in zaposlovanja.

Varstvo vedenjsko in osebnostno motenih otrok in mladolet
nikov: Opaža se, da tudi v naši občini narašča število vedenjsko 
in osebnostno motenih otrok in mladoletnikov, kakor tudi šte
vilo mladoletnih prestopnikov. Za izboljšanje stanja na tem 
področju bo skupnost morala poskrbeti oziroma zagotoviti ta
kojšnjo strokovno obravnavo takih otrok in mladoletnikov z 
uvajanjem novih, že preizkušenih oblik dela s takimi otroki in 

.mladoletniki; v sodelovanju z izobraževalno skupnostjo pa po
skrbeti za postopno vzpostavljanje šolskih svetovalnih služb. Z 
začetkom dela takih služb na naših šolah pričakujemo zmanjša
nje števila tako motenih otrok.

VARSTVO ODRASLIH:
Odrasle telesno in duševno prizadete osebe:
Posebno skrb bo morala skupnost posvetiti odraslim telesno 

in duševno prizadetim osebam. Pri nudenju pomoči bo sodelo
vala z drugimi pristojnimi skupnostmi, invalidskimi organizaci
jami in združenji. Zlasti bo skrbela za pregled nad vsemi odrasli
mi prizadetimi osebami in nad njihovim socialnim položajem in 
potrebami Podpirala bo rehabilitacijo invalidnih oseb, delovno 
usposabljanje, nudila pomoč pri zaposlovanju, sodelovala pri 
reševanju stanovanjskih vprašanj in skrbela za učinkovito de
narno pomoč tistim, ki jim je ta pomoč edini vir preživljanja. 
Varstvo v družini in v posebnih zavodih za težje prizadete bo 
poskrbela vsem, ki so tega varstva potrebni.

Družbene denarne pomoči:
Trenutno prejema v občini Ribnica začasno in stalno družbe

no pomoč 117 občanov. To so osebe, ki nimajo dovolj lastnih 
sredstev za preživljanje, nimajo pa tudi svojcev, ki bi jih bili 
dolžni preživljati. Med njimi je tudi nekaj takih, ki razen 
družbene denarne pomoči nimajo nobenih drugih virov za pre
življanje. 85 takih občanov je tudi zdravstven^ zavarovanih ta
ko, da se prispevek za zdravstveno zavarovanje plačuje iz občin
skega proračuna. Pričakovati je, da bodo potrebe po podelje
vanju družbeno denarne pomoči v naši občini še rasle. Narašča 
še vedno število ostarelih in onemoglih občanov, ki nimajo last
nih dohodkov za preživljanje. To vprašanje bo morala v bodoče 
reševati skupnost, ki bo tudi določala pogoje za dodelitev take 
pomoči in izvedla postopek, višina pomoči pa naj bf se določala 
s samoupravnim sporazumom med skupnostmi.

VARSTVO STARIH:

Po popisu prebivalstva iz leta 1971 je v naši občini že 13,2 
odst. prebivalstva starega nad 65 let. Smo občina s sorazmerno 
starim prebivalstvom. Zato tudi pri nas postaja vse očitnejša 
potreba po organizirani družbeni akciji za varstvo in pomoč 
starim. Zato bo dejavnost skupnosti socialnega skrbstva usmer
jena zlasti

— v prepričevanje otrok, da morajo skrbeti za svoje ostarele 
starše, ki so brez sredstev za preživljanje ali pa so osameli;

— v dodeljevanje družbene denarne pomoči tistim ostarelim 
osebam, ki so povsem brez lastnih sredstev ali pa jim lastna 
sredstva ne zadoščajo in ki tudi nimajo svojcev, kateri bi jih 
lahko preživljali;

— v vključevanje ostarelih oseb v še vedno aktivno družbeno 
in družabno življenje;

— v organiziranje strežniške pomoči in nege na domu za tiste 
ostarele osebe, ki želijo še vedno živeti samostojno, vendar jim 
je potrebna pomoč pri vsakdanjih opravilih, v primeru bolezni 
in oslabelosti pa potrebujejo tudi nego;

— v napotevanje v splošne socialne zavode takih ostarelih 
oseb, ki zaradi starosti ali drugih okoliščin ne morejo ali ne 
želijo živeti same ali v družini.

INVESTICIJE:

V letu 1975 bo dokončana obnova bivalnega objekta za osta
rele občane, ki so potrebni domske oskrbe, v Ponikvah. Na 
osnovi pogodbe med DVZ Ponikve in skupščinami občin Ribni
ca, Kočevje in Grosuplje so omenjene tri občine prevzele finan
ciranje obnove tega objekta in si s tem pridobile pravico do 
uporabe ležišč za svoje ostarele, domske oskrbe potrebne obča
ne. Občina Ribnica si bo na ta način pridobila v trajno uporabo 
15 postelj. Finančna sredstva v ta namen so prispevali doslej že 
Skupnost pokojninskega in invalidskega zavarovanja Ljubljana, 
Sklad za gradnjo in dograditev stanovanj za borce NOV občine 
Ribnica in proračun občine Ribnica, in sicer v skupnem znesku
430.000.— din. Investicija še ni v celoti pokrita, zato bo naloga 
nove skupnosti socialnega skrbstva, da zbere manjkajoča sred

stva na osnovi dogovora z delovnimi ljudmi naše občine. Pri
pomnimo naj, da je to edini dom počitka, kamor lahko še po
šiljamo naše ostarele občane.

ORGANIZACIJA STROKOVNIH SOCIALNIH SLUŽB:
Za strokovno in tekoče opravljanje tako zahtevnih in važnih 

nalog skupnosti socialnega skrbstva bo potrebno organizirati 
močno strokovno službo. V strokovni službi skupnosti bodo 
morali delati vsaj trije socialni delavci, razen teh pa še delavec, 
ki bo opravljal administrativno-tehnične posle. Težiti pa bo tre
ba tudi k postopnemu zaposlovanju še drugih strokovnjakov.

ZASNOVA
proračuna občine Ribnica in programa družbeno-politične 
skupnosti občine Ribnica na področju splošne komunalne 
potrošnje za leto 1975 in o združevanju sredstev za njegovo 
uresničitev

V letu 1974 je bilo iz občinskega proračuna preneseno finan
ciranje skupne porabe na samoupravne interesne skupnosti. 
Vzporedno s tem pa obstajajo družbene funkcije s področja 
dejavnosti državnih organov, ljudske obrambe, delovanje 
družbeno-političnih organizacij in društev in skupna komunalna 
potrošnja izven samoupravno organiziranih mehanizmov. Te 
funkcije so v pogledu financiranja vključene v proračun družbe- 
no-poltitične skupnosti, sredstva za njihovo pokrivanje pa se 
zbirajo iz virov, ki so določeni s predpisi. Ti proračunski do
hodki pokrivajo poleg splošne porabe tudi del skupne porabe 
(splošna komunalna potrošnja), ki se še ne pokriva z izvirnimi 
viri samoupravnih interesnih skupnosti. Sprememba virov prora
čunskih dohodkov pa narekuje občini Ribnica taka izhodišča, 
da je občini zagotovljena v prvi vrsti možnost izvrševati svoje 
osnovne funkcije ter financirati tiste naloge, ki se po svoji vsebi
ni štejejo v proračunsko obveznost. Predvsem je potrebno iz 
proračuna pokrivati dejavnost upravnih organov in društev, pra
vosodja in drugih organov družbeno-političnih skupnosti ter del 
skupne komunalne potrošnje. Sredstva proračuna za skupno ko
munalno potrošnjo so v primeru s potrebami nezadostna, zato 
je družbeno-politična skupnost občine Ribnica prisiljena zbirati) 
sredstva za uresničitev programa na območju splošne komu
nalne potrošnje z4 leto 1975. >

Program za leto 1975 predvideva asfaltiranje nekaterih cest 
skozi naselja, gradnjo vodovodov in kanalizacij ter ureditev 
javne razsvetljave in gradnjo avtobusnih postajališč. Sredstva bi 
se zbirala iz ostanka dohodka temeljnih organizacij združenega 
dela in organizacij združenega dela s samoupravnimi sporazumi, 
sam program pa bo v postopku družbenega dogovatjanja in sa
moupravnega sporazumevanja dogovorjen in ovrednoten. Pred
nost pri financiranju splošne komunalne potrošnje bodo imele 
tiste krajevne skupnosti, ki bodo za uresničitev programa pri
spevale iz sredstev samoprispevka ali iz dodatnega zbiranja sred
stev. Sredstva temeljnih organizacij združenega dela in organi
zacij združenega dela bi se zbirala v taki višini, da ne bi bistveno 
okrnila akumulacijske sposobnosti gospodarstva v občini.

Program družbeno-politične skupnosti občine Ribnica na 
področju splošne komunalne potrošnje za leto 1974 je bil 
ovrednoten na 1.650.000 din in je v skladu s smernicami 
družbenoekonomskega razvoja občine Ribnica za leto 1974 za
jemal gradnjo novega Čevljarskega mostu čez Bistrico z ureditvi
jo Čolnarske ulice in križišča z Opekarsko cesto, sanacijo zida
nega mostu v Ribnici in sanacijo mostu v Rakitnici. Del tega 
programa, ki se financira po samoupravnem sporazumu iz zdru
ženih sredstev TOZD in OZD, je bil za leto 1974 ovrednoten na 
500.000 din.

Sanacija zidanega mostu v Ribnici je končana, pričeta pa so 
tudi dela na gradnji novega Čevljarskega mostu in ureditev 
Čolnarske ulice s križiščem, vendar zelo neugodne vremenske 
razmere onemogočajo dokončanje del in pričetek sanacije mo
stu v Rakitnici.

Tako kot načrtovanje razvoja tudi dogovaijanje o programu 
dela družbeno-politične skupnosti občine Ribnica na področju 
splošne komunalne potrošnje izhaja iz potreb in nalog, ki sc 
pred temeljnimi organizacijami združenega dela, organizacijami 
združenega dela, krajevnimi skupnostmi in občino. Zato ie pro
gram družbeno-politične skupnosti na področju splošne komu
nalne potrošnje le orientacijski in so podani samo okvirni orisi.
V temeljnih organizacijah združenega dela, organizacijah zdru
ženega dela in krajevnih skupnostih bodo med delavci in občani 
nastali osnovni elementi programa, ki se bodo med seboj uskla
dili in izoblikovali v samoupravni sporazum.

Občinska skupščina 
Ribnica
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(Ne)resnice 
z napako

Lani so imeli izgubo, zdaj pa 
^  hvalijo, da so riti (kriti).

Mnogim TOZD primanjkuje
jo rajni (trajni) viri za obratna 
sredstva.

Letošnja vrednost zalog je v 
Primerjavi z lanskim sranjem 
(stanjem) občutno podla 
(padla).

Pijanega' kovača, ki je po
m očil nesrečo, so miličniki 
dolili (dobili).

Stranski vbod (vhod) je bil 
Omenjen služinčadi.
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11 Dolgi prsti »turističnih« srak! [
j  UNESCO je začel boj zoper vse pogostejše kraje na znamenitih ar- j  
|  heoloških najdiščih • Štiri mesece ječe za košček antičnega mar- |  

M F  moria

Letos poleti je neki švicar
ski turist, ki si je ogledoval 
atensko Akropolo, pobral 
košček antičnega stebra. Za
lotili so ga s tem koščkom 
marmorja v roki in zaman je, 
trdil, da ga je pobral samo 
zato, da bi si ga bolje ogle
dal. Zaprli so ga in obsodili 
na štiri mesece ječe zaradi 
kraje in vandalizma.

Kaj takega se lahko zgodi 
vsakemu turistu, ki se hoče 
„ovekovečiti44 s podpisom 
na stebrih ali vzeti za spo
min delček lave v Pompejih, 
kajti vse več je dežel, ki uva
jajo stroge ukrepe zoper to
vrstno zbiranje spominkov.

morja

V arheološkem najdišču 
Ampuriusu v Španiji so tu
ristom prepovedali celo 
sklanjati se, ker se bojijo, da 
bi kaj odnesli. Toda tudi 
tam izgine kakšen predmet
— skušnjava je prevelika, ker 
gre za izkopanine iz VI. sto
letja pred našim štetjem. 

Večina tako ukradenih
predm etov nima komercial
ne vrednosti, toda arheolo
ške izkopanine, ruševine hra
mov ali dvorcev so še kako 
privlačne. Kaj pa je bolj raz
burljivega od „odkritja" osti 
prazgodovinske puščice ali 
amfore na dnu morja. (S 
tem zadnjim se ponaša pre-

w

“»Hiti

Zgodovinske znamenitosti niso zanimive samo za turiste, 
ampak tudi za vrsto tatov, od priložnostnih do poklicnih.

nekateri nemški ali drugi 
turist, ki se je šel „arheolo
ga" v Jadranskem morju.)

„Zgodovinskih tatov“ je 
več vrst. Nekateri kradejo,
ker so prišli v skušnjavo,
drugi iz „športnih “ nagnjenj 
(gre za premagovanje težav 
pri kraji), tretji pa profesio
nalno.

Tisti prvi ne bi nikoli 
ukradli žličke v kavami, 
toda na kakšnem pokopali
šču ali v zapuščeni cerkvi se 
ne morejo premagati -  saj 
mrtvi nimajo nič proti! O 
profesionalcih bolje da ne 
govorimo, to so „srake“ 
prve vrste, kradejo navadno 
tisto, kar je neprecenljive 
vrednosti. Pri tem pa se po
služujejo celo helikopterjev 
in buldožerjev pa še česa.

Ukradeni predmeti izgine
jo zelo hitro čez mejo deže
le, ki je bila okradena. Zato 
je UNESCO sestavil posebno 
konvencijo. Podpisalo jo je 
že 19 držav, ki so se obveza
le, da bodo vrnile najdene, 
toda ukradene umetnine ali 
izkopanine. Toda vse to bo 
zaman, če se ne bodo os've- 
stili tudi sami turisti. Majhen 
košček marmorja je res nez
naten, če je samo 'eden. 
Toda koliko je turistov!?
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Jedrski
odpadki

Kdo bo zmagal: človek 
ali atom?

Ali človeštvo lahko uporablja 
skoraj neomejeno atom sko energijo, 
ne da bi se obremenjevalo z dolga 
stoletja in celo tisočletja nevarnimi 
atomskimi odpadki? S tem proble
mom se že dolgo ukvarjajo znanstve
niki, ki trdijo, da je usoda prihod
njih generacij odvisna prav od reši
tve tega problema.

Govorijo o „problem u tisočlet
ja" , ki se je začel z „rjasto” tekoči
no, ki vre in se peni v ogromnih 
podzemeljskih tankih. Ta tekočina 
-  kapljica pri kapljici visoko radio
aktivnih odpadkov -  je gotovo naj
nevarnejša snov na zemlji. Pri kom i
siji za atom sko energijo v Hanfordu 
(država Washington v ZDA) vsebuje 
en sam 3,800.000-litrski tank z ra
dioaktivnimi ostanki, ki jih ob ne
nehni atomski industriji stalno do
dajajo, približno 250-krat toliko živ- 
Ijanjsko nevarnega stroncija 90, kot 
se je sprostil pri eksploziji atomske 
bombe nad Hirošimo. Toda samo v 
Hanfordu imajo že zdaj 150 takih 
tankov. Do leta 2000 pa bodo zara
di vse večje uporabe jedrske energije 
atomski odpadki narasli za nadalj
njih 225 milijonov litrov.

Mnogi radioaktivni izotopi sicer 
kmalu po uporabi razpadejo v ne
škodljive odpadne snovi, toda neka
teri potrebujejo za tovrstni proces 
razpadanja veliko let. In ker je sled
njih precej, jih je treba izolirati za 
600 do 1000 let. Plutonij 239 pa 
mora biti zaprt celo 250.000 let (za 
primerjavo: neandertalec je živel 
pred 75.000 leti).

Vsaka od odpadnih jedrskih snovi 
je, seveda takrat, ko „uide“ v biosfe
ro, na kak način nevarna. Čeprav je 
sevanje plutonija razmeroma slabo, 
je v nevarnosti, da zboli za rakom 
vsak, kdor samo enkrat vdihne plu
tonijev prah.
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ARADIŽNIK V SREDNJEM VEKU
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maršali 
prašnega od 

tale možic
Pljuniti v roke 

zakrpati ob-

No, znal je naš junak nastopati v taki družbi! Ni bil 
to prvi cesar, ki mu je prišel v roke. Spodbodel je 
maršale, dvorjane in petoliznike, da jih je bilo veselje 
videti. Mesto je še to.uro vzvalovilo v silnih pripravah.

Pridni so bili Dunajčanje in kmalu je bilo vse nared. 
Poslednji kotel smoleje razbeljen čakal na obzidju, da 
ga prevrnejo navzdol, na naskakujoče nevernike.

katedi

račil po obzidju, njegovi maršali so nepremično stali 
tam in vojaki ob nabitih topovih niso trenili z očesom. 
Vsi skupaj so zrli v dalj, kjer so vedno glasneje topota
la turška kopita.

Še nekaj napetih trenutkov in pod obzidjem je stala 
turška vojska. Ustavila so se konjska kopita in sultan 
je pogledal navzgor. Zavil je oči in zaklel, da se je

PROSTA DELOVNA MESTA
KOMUNALNI SERVIS KRANJ
TOZD komunala " **
Kranj, Mladinska 1

OBJAVLJA

16 PROSTIH DELOVNIH MEST ZA DELAVCE V JAVNI 
SNAGI IN PRI VZDRŽEVANJU CEST NA OBMOČJU 
OBČINE KRANJ.

Samske sobe so zagotovljene.
Osebni dohodek od 1.750,00 din do 2.200,00 din in pripa
dajoči dodatek na delovne izkušnje po samoupravnem spora
zumu v komunalni dejavnosti.
Kandidati naj pošljejo ponudbe na naslov:
Komunalni servis Kranj, TOZD komunala, Mladinska 1 — 
odbor za medsebojna razmerja.
Objava velja do zasedbe delovnih mest.

PROSTA DELOVNA MESTA
SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST OBČINE
METLIKA

ponovno razpisuje 

prosta delovna mesta:

1. TAJNIKA
2. RAČUNOVODJE
3. KNJIGOVODJE
4. BLAGAJNIKA -  ADMINISTRATORJA
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje pogoje:
— pod točko 1: visoka izobrazba pravne, gradbene ali 

ekonomske smeri in 2 leti izkušenj višja izobrazba pravne, 
gradbene ali ekonomske smeri in 3 leta izkušenj srednja 
izobrazba podobnih smeri in 4 leta izkušenj

— pod točko 2 : srednja ali višja izobrazba ekonomske smeri 
in 2 leti delovnih izkušenj v finančni stroki

— pod točko 3: srednja strokovna izobrazba in 2 leti delov
nih izkušenj v knjigovodstvu

— pod točko 4: dveletna administrativna šola in 1 leto 
delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delovnih mestih.

Vsi kandidati morajo imeti moralno politične kvalitete.
Nastop službe s 1. 12. 1974 oziroma po dogovoru. Kandidati
naj pošljejo prijave in dokazila o izpolnjevanju pogojev na
Samoupravno stanovanjsko skupnost občine Metlika.
Razpis velja 15 dni oziroma po tem roku do zasedbe.
Poizkusni rok 6 mesecev. 1

PROSTA DELOVNA MESTA!

KOMISIJA ZA RAZPIS DELOVNIH MEST V UPRAVI 
OBČINSKE SKUPŠČINE METLIKA

RAZPISUJE NASLEDNJA PROSTA DELOVNA MESTA:

a) PRAVNEGA REFERENTA,
b) REFERENTA ZA KMETIJSTVO IN GOZDARSTVO
c) REFERENTA ZA KADRE IN ŠTIPENDIJE,
d) ADMINISTRATORKO,
e) STROJEPISKO,
f) DAVČNEGA KONTROLORJA IN
g) VODJA PRISILNE IZTERJAVE.

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še 
naslednje pogoje:
pod a) visoka strokovna izobrazba pravne smeri in dve leti 
delovnih izkušenj; 1
pod b) višja strokovna izobrazba kmetijske ali gozdarske 
smeri in dve leti delovnih izkušenj ali srednja kmetijska šola 
in štiri leta delovnih izkušenj;
pod c) srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri ali 
druge ustrezne smeri in eno leto delovnih izkušenj; 
pod d) srednja strokovna izobrazba upravno-administrativne 
smeri in eno leto delovnih izkušenj ali dvoletna administra
tivna šola in 2 leti delovnih izkušenj;
pod e) dveletni strojepisni tečaj ali drug ustrezen strojepisni 
tečaj, z obvladanjem strojepisja (lahko začetnica); 
pod f) in g) srednja strokovna izobrazba ekonomske ali 
druge ustrezne smeri in tri leta delovnih izkušenj.

Prošnje, kolkovane z 2.00 din, naj kandidati vlože na Občin
sko skupščino Metlika — razpisna komisija.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

udarilo poldne. Cesarje nestrpno ko- stresel cesarski Dunaj: „Izdal nas je, ta capin."

PROSTA DELOVNA MESTA
Svet za medsebojna razmerja v združenem delu delavcev
„MERCATOR" Ljubljana
n. sub. o. -  TOZD „STANDARD"
Novo mesto

razglaša prosti delovni mesti 

2 PRODAJALCEV
ZA BLAGOVNICO V NOVEM MESTU.

Pogoj za sprejem: kvalificirani trgovski delavec tekstilne 
stroke. Nastop dela: takoj ali po dogovoru.
Pismene ponudbe pošljite vključno do 7. 11. 1974 splošni 
službi TOZD ^„STANDARD", Novo mesto, Glavni trg 3.
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Blagajne so privlačne

Dežurni
poročajo

MOPEDA NI -  22. oktobra zve
čer je Andriji Budisavljeviču iz No
vega mesta nekdo odpeljal moped, 
vreden 3.500 din.

GOLJUF, NE POPISOVALEC -  
23. oktobra popoldne je neznan mo
žakar prišel k Seničarjevim v Smo- 
lenjo vas in „popisoval14 hišne šte
vilke. K oje odšel, so domači ugoto
vili, da je s popisovalcem izginilo tu
di 1.200 din.

TUJA ROKA V ŽEPU -  23. 
oktobra je nekdo izmaknil iz suknji
ča Zdenka Gosenca iz Črnomlja 930  
din. Gosenca dela pri Pionirju, 
suknjič pa je pustil v garderobni 
omarici.

OKRADEN PRED RESTAVRA
CIJO -  Novomeščanu Petru Zupan
čiču je 23. oktobra nekdo odpeljal 
moped NM 58 -  092, vreden 2.500 
din. Lastnik je moped pustil pred 
restavracijo „Pri vodnjaku** na Glav
nem trgu.

TAT JE NAŠEL KLJUČ -  V no
či na 24. oktober je tat obiskal sta
novanje Jožefe Radovan na Pristavi 
pri Šentjerneju, ko lastnice ni bilo 
doma. Tat je našel ključ in odprl 
stanovanje, z njim pa je izginilo 
3.000 din gotovine in ploščica zlata, 
vredna 500 din.

PUŠKA NA TRAKTORJU -  V 
noči na 24. oktober je bila Janezu 
Povšetu iz Zagrada pri Škocjanu 
ukradena lovska puška „Hamerles**. 
Povše je puško čez noč pustil na 
traktorju. Ko je zjutraj videl, da pu
ške ni več, seje spomnil, daje pono- 
5i pes močno lajal.

POSKUS VLOMA — 27. oktobra 
zjutraj so ugotovili, da je bilo vlom
ljeno v restavracijo na železniški po
staji v Bršlinu. Vlom pa je ostal pri 
poskusu, kajti vrata se niso vdala, 
pač pa je bila razbita šipa. Morda pa 
je bU ponoči kdo tako žejen, da je 
na ta način skušal priti do pijače?

V GOSTILNI RAZGRAJAL -  
27. oktobra dopoldne je bil Anton 
Ambrožič (23 let) iz Bereče vasi že 
tako vinjen, da je v gostilni Jelenič 
razgrajal in razbijal steklenino. 
Metliški miličniki so ga odpeljali s 
seboj, da se strežne. Moral bo tudi 
pred sodnika za prekrške.

NADLEGOVAL SVOJO
„BIVŠO** -  27. oktobra so imeli de
lo z razgrajačem tudi šentjemejski 
miličniki. Do iztreznitve so pridržali 
Franca Zupančiča (26 let) iz Ime- 
nja, ker je nadlogoval bivše dekle in 
ji grozil. Nedostojno se je obnašal 
tudi do miličnikov.

PRIPELJAL PO LEVI

28. oktobra je voznik tovornjaka 
Lado Zlajber iz Sevnice vozil iz 
Mrtvic proti Lcskovcu, na Bregah pa 
se je po sredi ceste pripeljal naproti 
na kolesu s pomožnim motorjem 
domačin Franc Škofljanec. Kolesar 
je trčil v tovornjak in obležal hudo 
poškodovan. Odpeljali so ga v breži
ško bolnišnico, gmotna škoda pa 
znaša okrog 3.000 din.

PET RANJENIH 
PRI MIRNI

Po hudi prometni nesreči, ki 
se je zgodila v ponedeljek, 21. 
oktobra v Trsteniku pri Mirni, so 
odpeljali v novomeško bolnišni
co 5 hudo poškodovanih ljudi, 
dva avtomobila pa sta precej raz
bita. V nepreglednem ovinku sta 
na mokri cesti pripeljala nasproti 
German Marolt iz Bistrice in 
Mirko Štrk iz Zagreba. Vozili sta 
silovito trčili, nakar je Maroltov 
avto odbilo na njivo, Štrk pa je 
pristal ob živi meji. Poškodovana 
sta oba voznika, Maroltov sopot
nik Milan Prijatelj iz Rakovnika 
in sopotnici v Zagrebčanovem 
avtu. Ena je Pavla Kranjc z 
Mirne, za drugo ne vedo imena.

Čoln je sicer videti močan in nov, pa vendar ob deroči in narasli 
Savi z njim ni prijetno vsak dan dvakrat čez reko. Ta čoln pri 
Blanci je namreč redno prevozno sredstvo za otroke, ki iz Arta in 
drugih vasi hodijo k pouku na Blanco. (Foto: R. Bačer)

Na vlaku ob 6.300 mark
Samo za nekaj minut je zdomca premagal spanec med Krškim in Dobovo, 

pa so ga tatovi osušili za ves prigarani zaslužek

Ko se je Matija Višič vračal iz Muenchna v Split z Dalmacija 
ekspresom, mu je iz suknjiča, ki ga je imel zraven sebe, izginila 
polna denarnica z vsemi dokumenti. Trije storilci so bili obsojeni,
četrti in glavni jo je popihal čez mejo.

Paško Kačinan, 24-letni zlatar iz ^  Senat,^ ki mu je predsedoval Janez
Zagraba, Fazlija Kurtanovič, 21- let
ni študent višje šole za organizacijo 
dela iz Zagreba, in Dragutin Petro
vič, 26-letni nezaposleni ključavni
čar iz Uroševca, so pred novo
meškim okrožnim sodisčem odgo
varjali za veliko tatvino.

Kot je ugotovilo sodišče, so se 
poprej dogovorili, da bodo kradli na 
vlakih, in tako so 6. maja letos vsto
pih na vlak v Ljubljani (do tja so se 
pripeljali s taksijem iz Zagreba) in 
med Krškim in Dobovo na hitro in 
spretno smuknili iz žepa spečemu 
Višiču 6.300 mark, kar je vredno
vsaj 37.000 dinarjev.

išič je predtem videl Kačinarija, 
da se je sprehajal po hodniku in gle-

aj
V

dal v kupeje. Ko se je po približno 
desetminutnem spancu prebudil, je 
takoj potipal v žep za denarnico, a 
je ni bilo več. Potem sta s sprevodni
kom obšla vlak in našla Kačinarija, 
katerega je oškodovanec osumil 
tatvine. Bil je v družbi s Kurtanovi- 
ćem in Petrovičem. Ko se je vlak v 
Dobovi ustavil, so jo vsi popihali, 
kajti čakal jih je taksi. Že prejšnji 
večer, ko so se peljali z avtom v 
Ljubljano, so taksistu naročili, naj 
jih počaka pri tem vlaku na Dobovi. 
Kačinarija so potem prijeli še isti 
dan, Kurtanoviča so čez nekaj dni 
prijeli v Beogradu, Petroviča so ujeli, 
ko je hotel s ponarejenim potnim li
stom čez mejo, četrti, kije dejansko 
denarnico vzel iz žepa, neki Hadžija, 
pa ie izginil.

Trije obtoženci, ki so se pred no
vomeškim senatom zaradi tega zago
varjali, so tatvino odločno zanikali, 
vendar pa je na podlagi izpovedb in 
dokazov sodišče ugotovilo, da so 
imeli svoje prste vmes. Marke je si
cer vzel pobegli Hadžija, ti trije pa 
so bili pomagači pri stražarienju, 
opazovanju itd. Razen tega je Petro
vič že bil Kaznovan zaradi kockanja, 
študent Kurtanovič se s tem tudi 
ukvarja, kar je sam priznal, medtem 
ko Kačinari doslej ni prišel z zakoni 
navzkriž.

Kramarič, je prisodil Pašku Kačina- 
riju 1 leto in 6 mesecev strogega za
pora, Kurtanoviču in Petroviču pa

Uidi na cesti 
smo ljudje...

24. oktobra dopoldne so 
se pri Kamencah udeleženci 
manjše prometne praske še 
stepli. Če ne bi slučajno pri
šel mimo uslužbenec UJV z 
avtom in rešil napadenega, 
bi se ravs verjetno končal š& 
slabše.

Avtobus NIŠ EKSPRES, 
ki ga je vozil Milan Jugovič, 
je na nepreglednem ovinku 
začel prehitevati tovornjak, 
v katerem je bil za volanom 
Gabrijel Ž itko iz Repenj, na
proti pa je z osebnim avtom 
pripeljal Janez Kikelj iz 
Srebrnič. Kikelj in tovornjak 
sta zavrla, avtobus je tesno 
prehiteval, pri tem pa oplazil 
prednji del tovornjaka. Po
tem so vsi ustavili, šofer in 
sprevodnik niškega avtobusa 
sta se fizično lotila Žitka, 
voznika tovornjaka. Prizade
jala sta mu nekaj odrgnin, 
mu raztrgala majico, nakar 
je pred njima zbežal v kabi
no tovornjaka. Še od tam sta 
ga hotela izvleči in z njim 
dalje obračunavati, pa jima 
je to preprečil uslužbenec 
UJV.

„Divjaki, ne pa ljudje/ “ so 
rekli očividci.

po 2 leti strogega zapora. Slednja 
dva bosta do pravnomočnosti sodbe 
ostala v priporu, Kačinarija pa so iz
pustih, ker ni begosumen. Večjo 
vsoto mark, ki so jih ob aretaciji za
segli Kurtanoviču, bo dobil oškodo
vanec nazaj, razliko pa bodo morali 
tatovi še povrniti.

PRAŠIČ IZ HLEVA

V noči na 28. oktober so ta
tovi obiskali Kaburjeve v Jedin- 
ščici. Iz hleva so zvlekli 160 kg 
težkega prašiča, vrednega 3.(TOO 
din. Kdo se masti z njim, še ugo
tavljajo, verjetno pa se pečenka 
ne peče daleč.

S

Zadnje čase so pogostni 
nočni vlomi v trgovine. Ugo
tavljajo pa, da vlomilci stika
jo povsod predvsem po bla
gajnah, da bi prišli do de- 
naija. Če tega ni, se navadno 
zadovoljijo z nekaj stekleni
cami pijače in drugim bla
gom, vendar veliko ne more
jo odnesti. In kako so trgovi
ne zavarovane proti vlo
mom? Ali puščajo zvečer 
denar v blagajnah? O tem so 
povedali:

PETER BLATNIK, poslovodja 
zadružne trgovine v Škocjanu: 
„Vloma še nismo imeli, zgodilo 
pa se je že, da smo ponoči straži
li, ko smo bili obveščeni, da se 
sumljivi ljudje klatijo naokrog. 
Previdni smo. V blagajni nikdar 
ne puščamo večje vsote denarja. 
Čez noč ostane največ 200 din 
drobiža. Lokal je osvetljen, na 
zadnji strani stavbe pa so okna 
zavarovana z železnimi rešetka- 
mi.“

KRISTINA GOLOBIČ, poslo- 
vodkinja trgovine v Šmarjah pri 
Sevnici: „Pri nas se vlomilec ne 
bi mogel okoristiti z denarjem, 
kajti v blagajni ostane čez noč  
največ 50 din drobiža. Trgovina 
je ob glavni cesti, ki ima razsvet
ljavo, tudi v lokalu gori luč vso 
noč. Ker so vsenaokrog hiše, bi 
vlomilca najbrž tudi slišali, če ne 
zalotili.**

MARTIN VIDMAR, poslo
vodja delikatese in bifeja v 
Koštialovi ulici v Novem mestu: 
„Do zdaj nas vlomilec še ni 
obiskal, pač pa imajo take sorte 
,tiči* raje sosednji MARKET. Mi 
sproti oddajamo denar, razen 
največ 100 din drobiža. Nad 
trgovino stanujejo stranke, v lo
kalu in bifeju gori luč. Več že ne 
moremo narediti za lastno var
nost. Če bi blagajne zvečer po
vsod izpraznili, bi se vlomilci na
veličali vlamljati. Ne bi se jim iz
plačalo.

R. B.

V enem mesecu 5 milijonov...
Franc Cvetko, honorarni inkasant RTV naročnine v Novem mestu, je v pri

poru • Kar so strarjke plačale, je zapravil

26-letni skladiščni delavec pri NOVOTEHNI, doma iz Piršenbre- 
ga pri Brežicah, je imel še honorarno službo. Vse to pa mu ni bilo 
dovolj za življenje, kakršnega si je zamislil. Vožnje z avtom, hote
li . . .  Ni pa fant dolgo užival.

n  n m e d npdrdgrdfi
Skupno življenje moža in 

žene je eden najvažnejših 
elementov zakona in tudi v 
1. členu osnovnega zakona o 
zakonski zvezi piše, da se b  b 
poroki z zakonom uredi 
skupnost moža in žene. Če 
pa zakon ni sklenjen s tem 
ciljem, ga lahko razveljavijo, 
ne le na tožbo in zahtevo 
enega od zakoncev, temveč 
po tožbi vsakogar, ki ima 
pravni interes, ali na zahtevo 
javnega tožilca.

Vse pogostejši' pa so dru
gačni primeri: da po skleni
tvi zakonske zveze, ki je bila 
sicer sprva v redu, eden od 
zakoncev zapusti zakonsko 
skupnost. To je vzrok za raz
vezo zakona. Soprog, ki ga 
je njegov zakonski drug zlo
namerno ali brez upraviče
nega razloga zapustil, lahko 
po preteku šestih mesecev 
zahteva ločitev.

Ni pa vsak primer zapusti
tve skupnega življenja razlog 
za ločitev. Potrebno je ugo
toviti, če gre za zavestno in

svojevoljno pretrganje za
konske skupnosti proti volji 
zakonskega druga. Če je za
pustitev sporazumna, potem  
ločitve zaradi zapustitve ne 
more biti. Zapustitev zakon
ske skupnosti pa se ne šteje 
le v primerih, ko eden od za
koncev pospravi kovček in 
gre iz stanovanja, temveč tu
di takrat, če eden od zakon
cev rine drugega iz stano-

primere. ko zapusti žena 
moža zaradi tega, ker jo je 
pretepal ali stalno in hudo 
žalil.

Zapustitev zakonske skup
nosti je lahko vzrok za loči
tev samo po preteku šestih 
mesecev. Če je ta rok preki
njen in se, čeprav začdsno, 
zakonska skupnost ponovno 
vzpostavi, ni podlage za loči
tev. V primeru pa, da zako-

Če zapustiš zakonca
vanja ali se protivi sprejeti ga 
v zakonsko skupnost.

Zlonamerna zapustitev za
konske skupnosti nastane, 
če eden od zakoncev zapusti 
drugega v času bolezni ali ta
krat, kadar je ta v hudih te
žavah. Neupravičen razlog 
zapustitve zakonske skupno
sti pa je, če na primer žena 
zapusti moža po nagovarja
nju staršev ali če mož zapu
sti ženo zato, ker ga njeni 
starši niso hoteli finančno 
podpirati.

Poznamo pa tudi upravi
čeno zapustitev zakonske 
skupnosti. Predvsem gre za

nec, ki je zapustil zakonsko 
skupnost, pride nazaj samo 
zato, da bi rok prekinil in se 
izognil ločitvi, ne da bi zares 
prišlo do ponovne vzpostavi
tve zakonske skupnosti -  
tak povratek ne šteje. Loči
tev je mogoča.

■Zapustitev zakona pa je 
važna stvar pri dedovanju. 
Po členu 27. zakona o dedo
vanju na primer žena nima 
pravice do dediščine po mo-\ 
žu, če je bila njuna zakonska 
skupnost prekinjena po nje
ni krivdi. Isto velja za moža.

Piše sodnik M. L.

Stvar je precej zapletena. 
Cvetko je osumljen poneverbe 
malo manj kot 50.000 din (sta
rih 5 milijonov). Fantje imel že 
prej večkrat opravka s sodi
ščem, tokrat pa si je kot hono
rarni inkasant RTV naročnine 
na Muhaberiu, področju Birčne 
vasi, Mestnih njiv v Novem me
stu in Trške gore z okolico v 
enem samem mesecu med 1. 
septembrom in 8 .,oktobrom le-

Nl OPAZIL KAZALCA

23. oktobra popoldne je voz
nik traktoija in prikolice Branko 
Švajger pri šentlenartu zavijal v 
levo in dal smerni kazalec, za 
njim pa se je peljal na mopedu 
Ivan Cvetko iz Trebeža. Cvetko 
je prehiteval in ni opazil smerne
ga kazalca, zato sc je zaletel v 
traktor ter se hudo poškodoval. 
Odpeljali So ga v. brežiško bol
nišnico.

Vinjenost je kriva
Zadnje čase ugotavljajo pri večini 

hujših prometnih nesreč, ki so imele 
posledico smrt ali hude poškodbe, 
alkohol v krvi krivega voznika. Jesen 
je tu : najprej so trgali, zdaj posprav-, 
ljajo v zidanicah, pokušajo letino ,. 
vse to pa je vzrok, da se ljudje vinje
ni spravljajo za volan. Težko takim, 
kajti Jože Tavčar, prometni inšpek
tor pri UJV Novo mesto, je povedal, 
da bodo zoper vinjene voznike stro
go izvajali vse ukrepe, ki jih določa 
novi zakon. Pričakovati je na vseh 
cestah poostreno kontrolo.

Nazadnje se je huda prometna ne
sreča zgodila 24. oktobra ob 18. uri 
na Partizanski cesti v Novem mestu. 
Ivan Gerstenhofer iz Novega mesta 
je z avtom zavil iz križišča v Kandiji 
proti Šmihelu, pri hiši št. 10 na Par
tizanski cesti pa je nenadoma stekla 
čez cesto 79-letna upokojenka 
Angela Lovko iz Ulice Mirana Jarca. 
Voznik se je umikal na sredo, ven
dar je vseeno Lovkovo zadel. Po ne
sreči so jo odpeljali v bolnišnico, 
kjer so ugotovili le še smrt. Voznika 
so nato preizkusili z alkoskopom in 
ugotovili, da jo pozelenel. Komisija s 
preiskovalnim sodnikom je potem 
odredila odvzem krvi.

tos prilastil tolikšno vsoto od 
pobrane naročnine za radio, te
levizijo in tranzistorja

5 . septembra letos je izkupi
ček še oddal, potem niti cvenka 
več. Najprej si je zaželel avto. 
Ko je zanj iz naročnine dal 
okrog 20.000 din, je potreboval

denar za popravila, potem se je 
vozil. Bencin je drag, če greš v 
hotel, so cene zasoljene, in če 
kupuješ darila, veliko stane. Za 
take stvari je namreč Cvetko 
trošil zaupani mu denar.

V Novem mestu je stanoval 
pri prijateljici, ko pa sta se 
sprla, je prenočeval v drvarnici. 
Od tam se je pred kratkim pre
selil na toplo, saj so mu v Jere
bovi ulici (v zaporih) rezervirali 
posteljo.

v .

OTOČEC: PREVEČ BLIZU -  
Pavle Bobič iz Škocjana se je 21. 
oktobra dopoldne z avtom peljal 
proti Noyemu mestu in zmanjšal hi
trost, ko je pri Otočcu dohitel kolo
no vozil. Ker je za njim vozil v pre
kratki razdalji tovornjak Anton Re- 
šetič s Sel pri Ratezu, je kamion 
trčil v Bobičev avto. Škodo so oce
nili na 10.000 din.

šetič s Sel pri Rate kamion

RODINE: VERIGA SE JE
STRGALA: Franc Slinkar iz Rodin 
je 22. oktobra zvečer z avtom peljal 
po kolovozni poti proti Naklemu, 
zaradi megle pa je zapeljal na rob

Soti in obstal. Ker ni mogel več spe- 
_ati, je prosil prijatelja Jožeta 

Vrščaja, da bi mu s traktorjem po
tegnil avto iz blata. Potem sta prive
zala verigo in traktor in hotela vozi
lo izvleči, toda veriga seje pretrgala, 
avto pa je zgrmel po strmini v doli
no in se večkrat prevrnil. Na srečo 
je bil prazen. Škode je za okrog 
15.000 din.

ČRNOMELJ: DOBILI SO GA -  
24. oktobra zjutraj je Velimir 
Zarkovič iz okolice Daruvara peljal s 
tovornjakom skozi mesto. V ne
preglednem ovinku mu je naproti 
pripeljal drug tovornjak. Tedaj sc je 
Zarkovič umaknil na skrajni rob ih 
zadel spominsko ploščo na stavbi 
Ljubljanske banke. Voznik je po 
trčenju odpeljal, dobili pa so ga pri 
tovarni BELT, kamor je peljal tovor, 
škode je za 4.000 din.

STRAŽA: LUČI SO JO ZASLE
PILE -  Milka Avbar iz Dol. Globo- 
dola je 25. oktobra zvečer vozila 
avto mimo tovarne NOVOLES v 
Straži, naproU pa je pripeljal tovor
njak z dolgimi lučmi in zaslepil 
voznico. Zapeljala je s ceste na nasip

nato se je avto prevrnil, ijniuifle 
škode je za 4.000 din.

PLUSKA: SILOVITO TRČENJE 
-  25. oktobra zvečer je bila huda 
nesreča. Zagrebčan Jurij Kraš je vo
zil proti domu in v nepreglednem 
ovinku zapeljal v levo in trčil v na
proti vozeči avto, ki gaje vozil Savo 
Narjanac iz Banje Luke. Pri silovi
tem trčenju so bili poškodovani oba 
voznika in štirje sopotniki. Vse so 
odpeljali v bolnišnico, gmotna škoda 
pa znaša 35.000 din.

HOTEL JE DENAR

25. oktobra okrog poldne 
je prijel h kiosku v Bršlinu 
Turek in kupoval cigarcte. 
Plačal je z bankovcem z3 
500 din. Ko pa je prodajalka 
vračala stotake, jo je inoža- 
kar začel motiti. Zahteval je, 
naj mu vrne bankovce iz se
rije „F“, če* da je zbiralec. 
Prodajalka mu je hotela 
ustreči. Imela je v rokah 
večji šop bankovcev; Turek 
je posegel po njih in jih ji 
hotel iztrgati iz rok. Proda
jalka pa je bila prisebna in 
denarja ni izpustila. Na st«' 
čo je prišla mimo neka žen
ska, nakar ie Turek hitro po
bral svoj bankovec za 500 
din in jo odkuril.

Vse kaže, da so spet „n* 
delu“ stari znanci, zato 
potrebna pri vseh 
skrajna previdnost.



EETRTK0V INTERVJU

1600 milijonov uporovj

Ub prazniku slavila sreaisca
Od minulega petka do predvčerajšnjim so se v več krajih novomeške obči
ne zvrstile najrazličnejše prireditve, s katerimi so delovni ljudje počastili 

letošnji občinski praznik - Letos precej novega

i  V ponedeljek je šentjernejska Iskra odprla 
i  novo proizvodno dvorano za upore, leta 1975 
 ̂ pa bo začela rasti tovarna za potenciometre

*

Okoli 600 milijonov upo
rov bodo izdelali poslej v 
šentjemejski Iskri vsako le
to. To bo omogočeno zaradi 
novih proizvodnih prosto
rov Jci so jih na ponrdeljkovi 
slavnosti simbolično odprli. 
Iskra je s.temi novozgraje
nimi prostori pridobila do
datnih 1.700 kvadratnih 
metrov površin. Od tega me
ri samo proizvodna dvorana, 
v kateri se bo v treh izmenah 
zvrstilo približno 150 zapo-

koncu je izdelava vse po
trebne dokumentacije za 
gradnjo velike nove tovarne 
s površino okoli 8.000 
kvadratnih metrov. Računa
jo, da bodo v njej izdelali 
vsaj trikrat več potenciome
trov kot zdaj. Seveda raču
najo tudi na nove delavce, 
saj bo ob koncu vseh teh na
ložb v tovarni dovolj kruha 
za približno 2.000 ljudi, to 
pa pomeni, da se bo število 
zaposlenih do takrat podvo-

slenih, nad 1,000 kvadratnih . jilo: Kruh bodo Potem v do*
metrov.

Ludvik Simonič: „Šentjer
nejska Iskra sledi povpraše
vanju tržišča. “

mačem kraju oziroma v bli
žini rodnega ognjišča lahko 
dobili še vsi tisti, ki se zdaj 
vozijo po mesečni zaslužek 
drugam ali pa si zaposlitve še 
sploh niso poiskali. Raču
najo, da bo Iskra tudi poslej 
še vedno dobivala delovno 
silo iz svojega neposrednega 
zaledja.

Direktor Ludvik Simonič 
pravi: „Imamo zazidalni na
črt, po katerem se bo naša 
tovarna širila v prihodnje. 
Vse, kar zdaj odpiramo in 
bomo zgradili še v prihod
njih letih, predvideva načrt 
investicijskih naložb do leta 
1980. Upamo, da bodo stva
ri tudi uresničene, kakor jih 
načrtujemo.“

Z nenehno rastjo Iskre na
preduje tudi Šentjernej. Vsa
ko leto vložita tovarna nekaj 
dohodka v dobrine, ki kori
stijo ne le njenim delavcem, 
ampak vsemu prebivalstvu. 
Hkrati z njenimi novimi pro
izvodnimi prostori so v Šent
jerneju v ponedeljek odprli 
otroški vrtec za 120 otrok, 
ki ga je pomagala spraviti 
pod streho tudi Iskra. Poleg 
tega plačuje ta tovarna tudi 
eno otroško negovalko.

Siljenje proizvodnih 
zmogljivosti za upore nare
kujejo razmere na svetov
nem tržišču, kamor šentjer
nejska Iskra predvsem izva
ža. Računajo, da bi morali 
izdelati najmanj trikrat toli
ko uporov, da bi ugodili ne
nehnemu povpraševanju po 
teh izdelkih iz tujine. Zani
mivo je, da so šentjemejski 

S upori zelo iskani zlasti na 
S konvertibilnem področju.
^ V prihodnjih letih bodo 
^ močno povečali tudi proiz- 
j  vodnjo potenciometrov. Pri I. ZORAN ^ bližno 178.000 din ribjega zaroda.

---------------  1  Do konca leta namerava za vlaganja
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S slavnostno sejo novomeške občinske skupščine v torek v Stopi
čah ter otvoritvijo asfaltirane ceste in športnega igrišča v tem kraju 
so se v glavnem končale slavnosti v počastitev letošnjega 29. okto
bra. Do konca praznovanja je pravzaprav le še ena prireditev — 
razstava del udeležencev 4. dolenjske slikarske kolonije, ki jo bodo 
odprli 29. novembra.

V zadnjem tednu je bilo v 
raznih krajih občine več mani
festacij, s katerimi so proslavili 
letošnji občinski praznik. V po
nedeljek so v Šentjerneju odprli 
novo halo za proizvodnjo Iskri
nih uporov in nov vrtec. V ne
deljo so v Velikem Lipovcu 
odkrili spominsko ploščo na
rodnemu heroju Dušanu Jere
bu.

Suhokrajinski
drobiž

TRASO ZA VODOVOD iz Dečje 
vasi pri Zagradcu v Draščo vas, Kle- 
čet, Šmihel in Dešečo vas so že za
količili, nadaljevala pa sc bo še prek 
Budganje vasi v Stransko vas na le
vem bregu Krke. Letos bo končan 
tudi projekt z dokumentacijo za pri
bližno 10 km glavnega cevovoda.

RAZŠIRJENA IN UTRJENA ce
sta drži skozi Boršt na Veliki Lipo
vec. Strojna dela je opravila žužem- 
berška krajevna skupnost, ki je pla
čala tudi stroške za material. Obča
ni, ki imajo v Borštu vinograde, pa 
so opravili 1.600 prostovoljnih de
lovnih ur, prebivalci z Velikega Li
povca so poleg tega dali še les za 
prečne kanale.

STOSTEVILČNO avtomatsko te
lefonsko centralo je dobila pošta v 
Žužemberku. Namesto dveh omogo
ča nova ATC pet telefonskih linij. 
Na centralo se je priključilo tudi no- 
yo telefonsko omrežje za S e la -  
Šumberk, ki so ga zgradili občani v 
tej krajevni skupnosti. Telefon so 
napeljali tudi v Replje.

M. S.

V soboto je priredila osnovna 
šola Šmarjeta na Bučki srečanje 
s preživelimi borci novomeške 
čete, enota JLA pa je uprizorila 
napad na Bučko. To je bil hkra
ti dan te šole, ki je poimenova
na po 29. oktobru. V Novem 
mestu je imela slavnostno sejo 
skupščina krajevne skupnosti. 
Pred tem so slovesno odprli 
novo naselje z asfaltirano cesto 
in pločniki ob Ragovski ulici. 
Novomeška krajevna skupnost 
se je v proslavljanje občinskega 
praznika vidneje vključila tudi 
zato, ker je 29. oktober tudi 
njej praznik.

V ponedeljek zvečer so v no
vomeškem Domu kulture nasto
pili pevci: mešani zbor društva 
upokojencev, mešani zbor Gor
janci iz Straže, Šentjemejski in 
Dolenjski oktet, moški zbor 
Dušan Jereb iz Novega mesta in 
moški zbor Grafika iz Ljublja
ne. To je bila hkrati občinska 
revija pevskih zborov, ki je za
menjala običajno slavnostno 
akademijo v počastitev občin
skega praznika.

ŠE ENA ŠOLSKA 
HRANILNICA

Osnovna šola Grm v Novem mestu 
namerava v kratkem odpreti pionir
sko hranilnico. Vodili jo bodo 
učenci pod strokovnim vodstvom iz
vedencev Dolenjske banke in hranil
nice. Kot prvi ravnatelj Miroslav Vu- 
te, bo imela šolska hranilnica pred
vsem vzgojni namen: u čen c in a j bi 
se naučili varčevati.

OB JUBILEJU NOVOMEŠKE BOLNIŠNICE:

Pomnik žrtvam bombardiranja
Na ginekološko-porodniškem oddelku plošča žrt- 
van bombnega napada na bolnišnico leta 1943, 
na pljučnem oddelku pa plošča dr. J. K. Gosjaku

POVEČAN RIBJI ZAROD

Novomeška ribiška družina je v le
tošnjih prvih devetih mesecih vložila 
v Krko, potoke in ribnike za pri
bližno 178.000 din ribjega zaroda.

porabiti še 160.000 din.

Malo časa za zahtevno opravilo
V Novem mestu so priprave na ustanovitev samoupravnih interesnih skup- 
nosti po delegatskem načelu zajele že vse družbenopolitične in druge or

ganizacije • SZDL predlaga, naj bi volili po dve delegaciji

Konec leta je rok, ko morajo biti po delegatskem načelu ustano
v n e  vse samoupravne interesne skupnosti. Volitve delegatov 
r£do tajne, postopek bo tak kot na spomladanskih volitvah v skup
ine . V novomeški občini jih bodo opravili med 1. in 8. decem

brom.
Na seji izvršnega odbora ob- 

člnske konference SZDL v No- 
Vem mestu prejšnji teden so raz- 
Pfavljali zlasti o pripravah na 
Ustanovitev samoupravnih skup
i t i .  Poudarili so, da je rok

šolski stadion v Stopičah 
j? naposled -  po dolgotrajnem 
ežeyju — le pričakal, da so ga 

plavci novomeškega Cestnega 
Podjetja pokrili z asfaltom. So- 

ki so pomagali pri zemelj- 
delih, so ves čas zaskrbljeni 

Pfemljali zadnja dela na šport- 
e,tt igrišču. (Foto: Feliks Orel)

kratek in da ni ničesar mogoče 
prepustiti naključju.

Izvršni odbor se je zavzel za 
to, da bi v krajevnih skupnostih 
in TOZD volili dve splošni dele
gaciji: prva naj bi pošiljala dele
gate v interesne skupnosti za 
negospodarska področja (TIS, 
kulturna skupnost itd.), druga 
pa delegate v skupnosti za gos
podarska področja (elektrogos
podarstvo, vodno gospodarstvo 
itd.).

Po mnenju članov izvršnega 
odbora bi s tem poenostavili si
stem, ki sicer narekuje, naj bi v 
kraje vnili skupnost ih in TOZD 
volili toliko delegacij, kolikor 
samoupravnih interesnih skup
nosti bomo imeli. Podatek, da 
predvidevajo v novomeški obči
ni med 20 in 30 takih skupno
sti, daje misliti, zato sc zdi 
predlog SZDL povsem sprejem
ljiv.

Prejšnji teden sta občinska 
konferenca SZDL in občinski 
sindikalni svet sklicala v Novem 
mestu tudi posvet s predstavni
ki samoupravnih interesnih 
skupnosti. Proučili so vprašanje

volitev in pošiljanja delegatov v 
skupščine interesnih skupnosti. 
Prav tako so se dogovorili, da 
bodo interesne skupnosti po 
novem, delegatskem načelu, 
pripravile programe dejavnosti.

Novomeška bolnišnica je 25. 
oktobra proslavila osemdeset 
let obstoja. Na ginekološko- 
porodniškem oddelku (na le
vem bregu Krke) so odkrili spo
minsko ploščo žrtvam bombar
diranja, v pritličju pljučnega 
oddelka pa spominsko ploščo 
dr. Jan. Krstniku Gosjaku.

Na ginekološko-porodniškem 
oddelku je govoril in odkril plo
ščo Jože Butara, predsednik 
ZZB NOV v Novem mestu. 
Spominsko ploščo je delavski 
svet bolnišnice vzidal umrlim 
pacientom in zdravniškemu 
osebju med bombardiranjem 3. 
oktobra 1943.

Ob odkritju spominske plo
šče dr. Jan. Krstniku Gosjaku — 
vzidati sta jo dala Slovensko 
zdravniško društvo in novo
meška bolnišnica — je govoril 
direktor novomeške bolniščice 
prof. dr. Oton Bajc. Poudaril je, 
da je bil dr. Gosjak svoje čase 
znan in zaslužen mož. Leta 
1685 so ga zavoljo zaslug spre
jeli med deželane v Novem me
stu, kjer je umrl 30. novembra 
1689.

O razvoju novomeške bolni
šnice je v avli novega poslopja, 
kjer se je zbralo več sto ljudi, 
govoril dr. Franc Huebscher, 
predstojnik internega oddelka. 
Iz njegovega govora povzema
mo, da ima danes bolnišnica 
med več kot 550 zaposlenimi 
63 zdravnikov, število postelj

pa presega 750.
Zgodovina novomeške bolni

šnice, katere slavnostna otvori
tev je bila 1. januarja 1894, je 
obširneje orisala v brošuri, ki jo 
je bolnišnica izdala ob tem svo
jem jubileju. Iz brošure je po
sebno razvidna prostorsko— 
oddelčna rast te ustanove, ka
kor tudi njen strokovni razvoj.

>

Zaslužni deželan dr. Janez 
Krstnik Gosjak je dobil pomnik 
v pritličju pljučnega oddelka 
novomeške bolnišnice. (Foto: I. 
Zoran)

MINI ANKETA:

Leto se je obrnilo okoli in spet
je pred durmi prvi november, 
dan mrtvih, ko se vsi živi poklo
nimo spominu umrlih svojcev, 
znancev in tistih, ki so pred tre
mi desetletji prelili svojo kri za 
nas. Mnogi že krasijo grobove, 
kupujejo svečke ali se kakor koli 
drugače pripravljajo na spomin
ski dan. Nas pa je zanimalo kar 
teden dni prej, kako so se za go
tovo rrecej iskane rože, sveče in 
druge pripravili v nekaterih 
novomeških trgovinah. Pozabili 
pa nismo tudi na mnenje pred
stavnika pokopališč:

Dan mrtvih
Milena OVNIČEK, prodajalka 

v Drogeriji: „Za okrasitev gro
bov imamo pri nas samo sveče. 
Izbira je velika, nihče se ne bo 
mogel pritoževati. Na zalogi ima
mo sveče vseh velikosti, oblik in 
barv, tudi „večne lučke“ so 
vmes, cene pa niso pretirano vi
soke. Spomniti se mrtvih je lepo, 
zato se mi zdi bolje, da so poko
pališča tam, kjer so, to je blizu 
nas, in bi jih ne kazalo prestavi- 
ti.“

Vinko JAKŠE, cvetličar: „Za 
zdaj pravega zanimanja za cvetje 
še ni, naval pričakujemo zadnje 
dni pred praznikom. Letos bodo 
težave s krizantemami, kajti do
mače se zaradi obilnega dežja in 
slabega vremena počslsi odpirajo, 
zato se bom o morali z njimi 
oskrbeti drugod. Ostalega cvetja 
bo dovolj, tudi košaric iz um et
nih in naravnih cvetlic. Kljub ve
likemu povpraševanju ne bomo 
dvignili cen.“

Rajko ŠETINA, vodja po
grebne službe: „O prestavitvi no
vomeških pokopališč se že dolgo 
govori, toda o tem bo odločila 
občina. Bilo je več variant (Cika
va, Sv. Rok), znano pa še ni nič 
določnega. Nad lego sedanjih 
pokopališč se ni še nihče prito
ževal, več je bilo govorjenja o 
tem, zakaj silijo ljudje s hišami 
ob pokopališča. Sicer pa je skrb 
za grobove naznatna; če bi bilo 
pokopališče kje daleč izven me
sta, pa bi ljudje še manj prihajali. 
Za letošnji dan mrtvih smo pri
pravljeni kot zmeraj, le da ima
mo tokrat skrbi s peskom, ker ga 
zaradi dežja ni mogoče drobiti.“

Martin PAVLIN, sekretar Zve
ze združenj borcev: „Letos bodo 
spominske komemoracije pred 
grobnicami žrtev NOV na dan 
mrtvih, in to: na pokopališču v 
Šmihelu ob 8.30 dopoldne, v 
Ločni ob 9.30 in na Cviblju pri 
Žužemberku ob 11. uri. Povsod 
bodo sodelovali novomeška ga
silska godba na pihala, pevski 
z b o r , ,Dušan Jereb1, predstavniki 
garnizije iz Bršlina in recitatorji 
osnovnih šol.“

D. R. \

RIBIŠKI SESTANKI „

V novembru bo imela novomeška 
ribiška družina sestanke svojih pod
odborov: 13. novembra v Družin

ski vasi, 15. novembra v Straži, 16. 
novembra v Žužemberku in 18. no
vembra v Novem mestu. Obravnavali 
bodo devetmesečno poslovanje dru
žine in programske usmeritvfe za leto 
1975.

NOVOMEŠKA TRIBUNA

i

Novomeška kronika

Med slovesnostjo na ginekolo&o-porodniškem oddelku novomeške 
bolnišnice prejšnji petek, ko so odkrili spominsko ploščo žrtvam 
bombne^ napada na to poslopje pred tremi desetletji. (Foto: I. 
Zoran)

PREVIDNE GOSPODINJE -  Od
kar je postal Bršlin pravi raj za č lo
veško nadlogo -  vlomilce in prete
pače, se pločniki že okoli 18. ure v 
tem delu mesta spraznijo. „Te bo 
tolovaj!“ strašijo mame svoje otro
ke, ki še sprva za take grožnje niso 
zmenili, zadnje čase pa kar zaležejo.

VELIČANSTVO PEŠEC -  Po no
vih zakonih je pešec zelo dobro za; 
varovan. Tega se preveč zavedajo ne
katere gospodinje, ki se na zebrah 
počutijo kot v svojih kuhinjah in 
večkrat na njih kar poklepetajo. 
Drugi pešci pa spet ne vedo, da 
predvideva zakon kazni tudi zanje. 
Se kar naprej prečkajo cesto na ne
zavarovanih delih cestišča.

CAS KOSTANJA -  Konec 
prejšnjega tedna se je precej Novo- 
meščanov odpravilo na Otočec, na 
trim stezo. Skoraj nihče pa proge ni 
„zmogel" -  zaradi kostanja, ki je 
zvabil trimaše globoko v gozd . .  .

S TRANSFUZIJSKE POSTAJE -  
Prejšnji teden se je na transfuzijski 
postaji oglasilo samo 66 krvodajal
cev. Se največ jih je prišlo iz Novo- 
teksa.

ROJSTVA Rodile so: Mirjana 
Radosavljevič iz Jerebove 8 -  
Karmen, Jelka Šuštaršič iz Koštialo- 
ve 23 -  deklico, Marija Perc iz Jere
bove 8 -  Jernejo in Slavka Strašek 
iz Volčičeve, n. h. -  dečka.

POGREBI -  Umrli so: Angela 
Lovko v 80. letu starosti, upoko

jenka iz Ulice Mirana Jarca 39, Ro
zalija Novak v 80. letu starosti, upo
kojenka, Nad mlini, in Jože Lukšič 
v 74. letu starosti, kamnoseški 
mojster v pokoju iz Ulice Mirana 
Jarca 20.

TRŽNICA -  V petek je bila tržni
ca malo slabše založena kot obi
čajno, cene pa se niso bistveno spre
menile. Tokrat so pod kostanji pre
vladovali prodajalci kiča in tekstil
nih izdelkov, ki so imeli kar precej 
kupcev. Cene: jajčka po 1,50 do 
1,90 din, jabolka po 3 do 7, dinarjev 
kilogram, česen po 5 din, čebula po 
5 din, cvetlični med po 30 din in 
banane po 9 din kilogram.

— Je ena gospa rekla, da je 
kar prav, da so občinaijem ku
pili ure. Bodo poslej vsaj vedeli, 
kdaj se jim začne služba in koli
ko časa smejo biti na malici. . .



Mrtve ribe tudi v potokih
Ribičem delajo največje preglavice krivolovci in onesnaževalci voda

Brežiška ribiška družina se letos lahko pohvali z dobrim gospo
darjenjem. V ribnik na Prilipah in v reko Krko so njeni člani ta čas 
vložili dva tisoč kilogramov ciprinidov — predvsem krapov, do 
konca leta pa bodo to količino povečali še za pet tisoč kilogramov. 
Linja oziroma šlaja so vložili prav tako 2000 kilogramov.

Zelo lepe uspehe so dosegli z okoliške potoke. Med vzroki sta
ribami amur v skoraj povsem 
zaraščeni strugi Cola. Riba 
amor čisti vodno favno in zdaj 
je ta skoraj mrtvi rokav očiščen 
ter sposoben za vlaganje drugih 
ribjih vrst. Uspeh je ribiče spod
budil, da bodo na enak način 
očistili druge zapuščene struge.

Precej slabši uspeh so imeli ri
biči z vlaganjem salmonidov v

Škoda je 
ogromna

V brežiški občini je bilo 
poplavljenih 1800 hektarov 
površin na Mostecu, v Miha- 
lovcu, Ločah, Krški vasi, Bu- 
šeči vasi, Cerkljah in Trnju. 
Komisija, ki je 3., 4. in 5. 
oktobra ocenjevala škodo, je 
ugotovila, da je povodenj na
pravila na 65 stanovanjskih 
in gospodarskih poslopjih za
1.197.000 dinarjev škode, 
na pridelkih pa celo za
2.470.000 dinarjev. Okoli 
150 hektarov površin je tako 
prizadetih, da na njih ne bo
do mogli posejati predvi
denih količin pšenice.

O nujnih ukrepih za po
moč prizadetim krajem so 
spregovorili delegati na seji 
občinske skupščine. Ta po
moč bo morala vsebovati še 
druge ukrepe, kot je odpis 
davkov in prispevkov za 
zdravstveno zavarovanje. V 
tem primeru bodo po v?ej 
verjetnosti namenili za po
plavljena območja del sred
stev iz občinske proračun

s k e  rezerve.______________

na prvem mestu krivolov ter 
onesnaževanje voda. Kmetje so 
v potokih pogosto izpirali poso
de za pripravljanje škropiva ter 
izlivali v vodo odplake z deter
genti. Veliko rib je zaradi tega 
poginilo, precej pa so jih iztre
bili krivolovci. S čuvaji bi to si
cer preprečili, toda ribiška dru
žina si izdatkov zanje ne more 
privoščiti, ker bi jih bilo treba 
preveč. Ob rekah in ribnikih je 
čuvajska služba dobro urejena, 
saj je v zadnjih letih ta ukrep 
pripeljal, do vzorne discipline.

Ribiška družina v Brežicah si 
je zagotovila odškodnino Celu
loze za onesnaževanje Save, s 
posredovanjem Zasavske ribiške 
zveze pa je izterjala tudi del od-

ŠPORTNEIGRF 
IMAJO ODZIV

Letos je vreme zavleklo tekm o
vanja, ki so bila doslej vsakokrat 
končana do občinskega praznika. 
Tokrat so zaključili tekmovanje le 
kegljači. Med moškimi ekipami se je 
uvrstil na prvo mesto Rem ontni za
vod, pri ženskah pa je zmagala ekipa 
Čateških Toplic. Na tekmovanju je 
sodelovalo 170 udeležencev.

škodnine od trboveljskega rud
nika. Z dosedanjim delom in z 
načrti za prihodnost se posku
šajo brežiški ribiči vključiti v 
gospodarstvo občine, hkrati pa 
vsak dan glasneje opozarjajo na 
varstvo okolja.

FRANC BABIČ

ŠTUDENTI 
ZDRUŽENI

Iz posavskih občin študira na 
visokih in višjih šolah v Ljublja
ni in Mariboru približno 350 
študentov. Doslej so bili organi
zirani v dveh klubih: Krčani in 
Brežičani skupaj, Sevničani po
sebej. Na redni letni skupščini, 
ki je bila 24. oktobra v Ljublja
ni, so se odločili za združitev v 
Klub posavskih študentov in 
sevniškega študentskega kluba.

Za predsednika so izvolili Bo
jana Klakočarja iz Krškega. V 
novem izvršnem odboru je ra
zen njega še 12 članov. Na 
skupščini so izoblikovali okvir
ni delovni program, v katerem 
se zavzemajo za tesnejše stike z 
matičnimi občinami, predvsem 
pa z organizacijami združenega 
dela. Tretjina študentov je včla
njenih v Zvezo komunistov, za
to nameravajo ustanoviti svojo 
osnovno organizacijo.*

Za 60 milijonov naložb
Posavje: tudi trgovina v Cerkljah bo nova

Obljube iz časov pred zdru
žitvijo niso pozabljene. Tako 
zagotavljajo Pri Posavju v Breži
cah. Združeno trgovsko in go
stinsko podjetje je letos name
nilo za investicije deset milijo
nov dinarjev. V programu ima 
investicijo za 60 milijonov, ki jo 
bo izpeljalo postopoma.

Graditi nameravajo skladišče 
za poslovalnico Postrežbe v Bre
žicah, novo trgovino v Cerkljah 
ter pralnico in avtomatično 
kegljišče za Turist hotel v Breži-. 
cah. Investicije ta čas najbolj 
odsevajo dobre strani združitve 
bivših trgovskih podjetij Krke 
in Ljudske potrošnje. Njen na
men sta bila še specializacija in 
širjenje, vendar tu čez noč ni 
mogoče priti do pomembnejših 
rezultatov.

Trgovini čas trenutno ni na
klonjen. Na to opozarjajo člani 
kolektiva spričo zamrznjenih 
marž in naraščanja poslovnih 
stroškov. Ostanek dohodka se 
zmanjšuje, čeravno celoten do
hodek ne bo tako majhen, saj 
računajo na 280 milijonov di
narjev.

Kolektiv združenega podjetja 
si prizadeva, da bi se čimprej 
povzpel na zeleno vejo in dose
gel cilje, postavljene ob integra
ciji. Pri tem ne bi smeli pozab
ljati na izobraževanje, ki zahte
va razen prodajalcev tudi kadre 
z višjo oz. visoko šolo. Zdaj šti
pendirajo šest študentov eko
nomske, pravne in hotelirske 
smeri.

Temeljni kamen, nepreklicni obet za novo konfekcijsko halo Jutra
njke v Brežicah. V zemljo so ga položile štiri delavke iz kolektiva. 
(Foto: J. Teppey)

NOVO V BREŽICAH
OBISK KNJIŽEVNIKOV PRE

LOŽEN. -  Za minulo sredo napove
dana otvoritev novih prostorov ob 
činske m atične knjižnice v Brežicah 
je bila odložena, ker so bili nekateri 
povabljenci za literarni nastop za
držani. Novi datum  bodo še sporo
čili.

TEMELJNI KAMEN ŽE V 
ZEMLJI. -  Štiri najstarejše delavke 
sevniške Jutranjke TOZD Orlica 
Brežice so 24. oktobra položile te
meljni kamen za novo konfekcijsko 
halo, v kateri bo dobilo zaposlitev 
250 žensk. Članice kolektiva so za 
to slovesnost pripravile tudi kulturni 
program in tako počastile letošnji 
praznik brežiške občine.

ZNANJE D E L E G A C IJA M .'- V 
sodelovanju z delavsko univerzo v 
Brežicah so družbenopolitične orga
nizacije priredile enodnevni seminar 
za predsednike delegacij in predsed

nike konferenc delegacij, da bi jih 
čimprej vpeljali v komuniciranje v 
delegatskem sistemu.

V PARTIZANSKE KRAJE. -  
Mladinski aktiv v šoli za prodajalce 
se je odločil za oživljanje tradicij 
narodnoosvobodilnega boja. O tem 
bodo pripravili predavanja, obiskali 
bodo odddelek NOB v Posavskem 
muzeju ter organizirali izlete v parti
zanske vasi. V načrtu za delo v tem 
šolskem letu imajo še marksistični 
krožek, dramsko sekcijo, foto kro
žek, literarni krožek in nekatere 
druge dejavnosti.

VARČEVALCI NA OBISKU V 
BANKI. -  V poslopju Ljubljanske 
banke -  ekspoziture v Brežicah so v 
petek odprli obnovljene prostore. K 
slovesnosti so povabili predstavnike 
pionirskih hranilnic iz okoliških šol. 
Tako so se mladi varčevalci od blizu 
seznanili s poslovanjem banke.

V Pišecah so v soboto, 26. 
oktobra, slavili praznik brežiške 
občine. Slovin TOZD Brežice— 
Bizeljsko je  v prostornem 
objektu sredi vasi odprl sodo
ben trgovski center, ki bo ves 
okoliš oskrboval 'z živili in dru
gimi potrebščinami pa tudi z re
produkcijskim materialom, gno
jili in zaščitnimi sredstvi. V 
trgovini bodo dvakrat na teden 
dajali nasvete kmetovalcem. Po 
otvoritvi trgovine je bilo sreča
nje pevskih zborov v lovskem 
domu nad Pišecami, kjer je za
igrala na čast občinskemu praz
niku tudi pihalna godba iz Ka
pel.

ostala
Kostanje^

Pogodba je podpisana -  roki za dobavo opreme za proizvodnjo celuloze tečejo

Jakac in Kralj sta p 
častna meščana

Kostanjeviška krajevna skupnost je 21. oktobra slavil

Prireditve v počastitev kostanjeviškega krajevnega praznika so 
dosegle vrh v ponedeljek, 21. oktobra, na dan, ko so Nemci s 
pomočjo belogardistov 1943. leta v Malencah ustrelili 24 moških 
za talce in ko je na Prekopi, v Orehovcu in Dolžcah padlo še 15 
nedolžnih žrtev nacističnega divjanja.

Pri  ̂spominski slovesnosti ob spo- prihodnje še uresničili na komu-

(Foto:

pr«*11

meniku talcev pred kulturnim  do 
mom je tiste težke dneve orisal 
predsednik krajevne organizacije ZB 
NOV Jože Kupljenik, v kulturnem
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Tone Kralj

programu pa so nastopili pionirji z 
osnovne šole, m 'adina in „Kostanje- 
viški o k te t“ . Zatem je bila še slav
nostna seja sveta krajevne skupnosti. 
Na njej je predsednik Ivan Abram 
najprej spregovoril o hitrem razvoju 
krajevne skupnosti v zadnjih nekaj 
letih in nanizal načrte , k ijih  bodo v

nalnem in gospodarskem področju.
Na seji so podelili tudi pet „Plaket 

mesta Kostanjevice", ki so jih pre
jeli: akademik, grafik in slikar Boži
dar Jakac, slikar, kipar in grafik To
ne Kralj, Jože Radej, Lojze Mlakar 
in Marjan Dvoraček.

Za velik prispevek v kulturno 
zakladnico najmanjšega slovenskega 
mesta so ob tej priložnosti Božidarja 
Jakca in Toneta Kralja pogostili za 
častna meščana. Umetnika sta se 
vidno ganjena toplo zahvalila za obe 
veliki priznanji in z njima lastno 
skromnostjo zatrdila, da sta izredno

' - —

GOZDARSTVO -  
NOVA SKUPNOST

Gozdno gospodarstvo Brežice 
ustanavlja samoupravno interesno 
skupnost za gozdarstvo. V njej bodo 
zastopane kmetijske organizacije, 
lesnopredelovalna industrija, turisti
čne in lovske organizacije, kmetijske 
zemljiške skupnosti, vodne skupno
sti, društva za varstvo okolja in kra
jevne skupnosti. Skrb za gozdove in 
gozdarstvo se bo tako razširila na 
vse, ki so življenjsko zainteresirani 
za gospodarjenje z naravnim bo
gastvom in za ohranjanje naravnega 
okolja na obm očju GG Brežice.
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Vplivnejši sindikat
V krški občini želijo biti trdno organizirani

Razprave o kongresnih doku
mentih, predvsem o statutar
nem dogovoru o organiziranosti 
sindikata, ki se ta čas iztekajo v 
osnovnih sindikalnih organiza
cijah, kažejo na izredno zani
manje delavcev za novo, okrep
ljeno vlogo sindikata. Iz njih la
hko povzamemo trdno voljo po 
vplivnejšem sindikatu, ker jim 
to že samo po sebi olajšuje na
pore pri uresničevanju ustavnih 
načel.

V krški občini intenzivno te
čejo tudi priprave na volitve de
legacij samoupravnih interesnih 
skupnosti za vzgojo in izobraže
vanje, za zdravstvo, za pokoj
ninsko varstvo, za kulturo, te
lesno kulturo in zaposlovanje.

V vsaki temeljni organizaciji 
združenega dela in krajevni 
skupnosti bodo izvolili po dve 
delegaciji. Iz vrst teh delegacij 
bodo nato volili delegate za po
samezne občinske in regionalne 
samoupravne skupnosti.

Vse te razprave so razgibale 
zaposlene po občini. Nič koliko 
dobrih predlogov se poraja za 
vsebinske spremembe pri dose
danjem delu. Dogovarjanje po
staja ljudem vsak dan bližje. To 
pa prinaša s seboj nov odnos do 
odgovornosti, zahteve po trezni 
presoji. Besedo bo treba držati 
in v odgovorih vnaprej predvi

deti, kaj je uresničljivo in kaj so 
samo pobožne želje. J. T.

KRŠKE
„D0L1K“ V GOSTEH -  V galeri

ji samorastnikov na brestaniškem 
gradu so minulo soboto odprli raz
stavo likovnih amaterjev „Dolik" z 
Jesenic. V goste so jih ponovno po
vabili člani krškega kluba likovnih 
amaterjev in s tem utrdili že doslej 
tesne stike.

DENAR IN DELO -  Prebivalci z 
območja Dovškega in Sedma že od 
junija naprej vsako nedeljo priprav
ljajo cesto, ki jih povezuje s Seno- 
vim, za asfaltiranje. Za novo »>Pfe' 
vleko“ so doslej zbrali že 9 milijo* 
nov starih dinarjev. Prispevalo jih je 
38 gospodinjstev in prav tolikšno 
število drugih interesentov.

HJTRO IN SPRETNO -  Na ne
davnem republiškem gostinsko- 
turističnem zboru v Portorožu so sc 
izkazali tudi delavci krškega hotela 
„Srem ič“ , Fanika Skalicky je v hitri 
hoji s kozarci in teku s kozarci čez 
ovire zasedla drugo in tretje mesto, 
Franci Jeler pa je zmagal v teku s 
kozarci čez ovire, v valjanju sod
čkov pa je bil tretji. Za lepi uspeh 
tudi naše čestitke!
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bo več ta*"

l\|0VI^
NOVAu|S l ' $ | ^

-  4 „ < < #
„Glas«",974-7* pi 
sezono z n” n 1974-' sIoP>,
sezono . |
koncerte ^
Tomšič.

1>° NA&

j°  v°  niladih Z v fenctf j nič* .-LčA

»o"1"0 '  J
ka. ^

BREŽIŠKE VESTI



V ponedeljek, 21. oktobra, se je sestal komite občinske konfe
rence ZK in obravnaval vrsto nalog komunistov v občini, posebno v 
zvezi z ugotovitvami seminaija sekretaijev na Otočcu. Prihodnji 
ponedeljek se bo sestala tudi občinska konferenca ZK.

Člani komiteja so se domenili, da 
morajo v vseh delovnih organiza
cijah pripraviti programe o tem, ka
ko izvajati sklepe 4. seje predsedstva 
CK ZKJ o nekaterih gospodarskih 
vprašanjih. Obravnavali so tudi po
ročilo skupine, ki je proučila samo
upravno oblikovanje združenega de
la po določilih nove ustave. To gra-

SE NAJVEČ USTNO

Skupina za pregled samo
upravne organiziranosti je pro
učila tudi obveščanje delavcev v 
temeljnih organizacijah združe
nega dela. V glavnem gre za 
obveščanje prek zborov delov
nih ljudi (kolektivnih sestan
kov), dostikrat pa ga dopolnju
jemo še z drugimi oblikami: 12 
delovnih organizacij uporablja 
oglasne deske, 8 organizacij V na 
Svoje časopise, le v dveh podjet
jih obveščajo delavce o sklepih 
samoupravnih organov tudi v 
pismeni obliki.

divo bodo pripravili tudi za sejo ob
činske konference ZK.

Komisija je imela obilo dela. Na 
voljo ni bilo potrebnih podatkov, 
zato je izdelala poseben vprašalnik, s 
katerim so nato obiskali 25 kolekti
vov in zbirali gradivo na kraju sa
mem. Razen vprašanj o novi organi
ziranosti temeljnih organizacij zdru
ženega dela so obdelali tudi organi
ziranost in socialno sestavo samo
upravnih organov, delavske kontro
le, delitev dohodka in obveščanje 
delavcev. Le 12 delovnih organizacij 
ima sprejete vse interne akte, med 
njimi le dvoje TOZD. Ponekod niso 
sprejeli še niti tako pomembnih 
aktov, kot sta pravilnik o medseboj
nih razmerjih in sporazum o delitvi 
dohodka in osebnih dohodkov.

Vse obiskane delovne organizacije 
imajo odbore ali komisije delavske

kon tro le . (nimata jih le trebanjska 
Veterinarska postaja in Delavska 
univerza). Na seji komiteja se je o 
tem razvila razprava, kjer so ugoto
vili, da delavska kontrola še ni zaži
vela, osnovne organizacije ZK in 
sindikatov pa niso upravičile svojega 
poslanstva pri tem. Neustrezno je 
tudi sestajanje delegacij pred sejami 
občinske skupščine. V 18 OZD in 
TOZD se redno in polnoštevilno se
stajajo, v šestih konferencah dele
gacij, ISKRA, TOZD Mokronog, Ve
terinarski postaji, šentlovrenškem 
HRASTU in nekaterih osnovnih šo
lah (Mirna, Šentrupert in Trebnje) 
pa se ne sestajajo. Pomanjkljivo je 
tudi obveščanje samoupravnih orga
nov in delavcev o delu delegacije.

A. ŽELEZNIK

Berite 
»Dolenjski list«

Deževje moti graditelje
Graditelji Donitove tovarne so v zaostanku

Nova okna v stari mokronoški 
šoli Gradbenemu podjetju Gro
suplje, ki bo šolo preurejalo, ko 
bo denar, ne morejo biti v čast: 
opeke nad okni padajo na tla in 
ogrožajo mimoidoče.

26. septembra je zabrnel prvi 
stroj na gradbišču za novo to
varno avtomobilskih filtrov Do
nit pri Veliki Loki. Po mesecu 
dni ugotavljajo, da so zaradi de
ževja imeli le 11 delovnih dni.

Vseeno so skušali narediti, kar se 
največ da. Domačini pravijo, da 
brnijo ob malo boljšem vremenu 
buldožerji tudi ponoči. Vodja grad
bišča medvoškega Gradlesa Franc 
Bostič nam je dejal, da so z deli v 
zaostanku za nekako 14 dni. Do 15. 
novembra bi morali biti zabetonira
ni že temelji, tako da bi delavci TRI
MA lahko pričeli postavljati ogrodje 
proizvodne dvorane. Gre za 90 x 45 
metrov veliko dvorano, zemljišče, ki 
ga pripravljajo pa ima 11.500 
kvadratnih metrov. Buldožerji m ora
jo odriniti kar 6.000 kubikov 
zemlje. Če jim bo vreme vsaj malo 
naklonjeno, bi radi do 5. novembra 
pripravili izkope za temelje jeklenih 
opornikov, okrog 10. novembra pa 
bi temelje tudi zabetonirali.

Gorenjski delavci se dobro poču 
tijo v novi sredini. Ljudje z velikim

zanimanjem sledijo gradnji nove to
varne. Na gradbišču bodo lahko za
poslili tudi domačine. Potrebovali bi 
od 15 do 20 moških, kasneje bodo 
lahko imeli stalen kruh v novi to
varni. Proizvodnja naj bi stekla do 
20. junija prihodnjega leta. Ko bo 
tovarna delala z vso zmogljivostjo, 
bo imelo v njej dela 135 moških in 
100 žensk.

A. Ž.

SEMINAR ZA 
SEKRETARJE OSNOVNIH 

ORGANIZACIJ ZK

Jutri popoldne bo v Trebnjem se
minar za sekretarje osnovnih organi
zacij ZK v občini. Obravnavah bodo 
številne naloge: dogovorili se bodo o 
pripravi občinske politične šole in 
seminarju za novosprejete člane. 
Dogovorili se bodo tudi o izvedbi 
volitev za samoupravne interesne 
skvpnosti in delegacije krajevnih 
skupnosti, kjer se morajo lotiti tudi 
kadrovskih vprašanj. Za dan republi
ke bo v občini osrednji sprejem za 
nove člane ZK, ki jih pripravlja vrsta 
osnovnih organizacij.

PrimerZa
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Tisti, ki

Občinski urbanistični inšpek
tor Stane Kočevar nas je sezna
nil z nekaterimi odločnimi 
ukrepi inšpekcije in sodnika. 
Občani delajo marsikaj na svojo 
pest, ne da bi si pridobili po
trebna dovoljenja, kar ni več ta
ko težko.

Bodo nekatere spametovale že 
stroge kazni ali pa bo treba pričeti 
Še rušiti? Zadnji ukrepi so odločni. 
Če kdo misli, da denarno kazen la
hko tvega, pa bo  moral po novem še 
v zapor. Tako je A. K. iz Šmarja sa
movoljno namesto pritlične hiše 
zgradil nadstropno z več garažami 
za tovornjake. O 2.500 dinarjih glo-

PABERKI
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stilno ob stari tehtnici v Sevnici še 
vedno zeva kvadratna luknja, že
lezna rešetka pa je spravljena v 
luknji. Kdo se bo ujel?

\
DOBRO ZAPRTO -  V torek, 22. 

oktobra zjutraj, so bile zapornice 
blizu železniške postaje na Blanci 
kar naprej zaprte: zvrstili so se kar 
štirje vlaki, dva potniška in po dva 
tovorna. Ponoči tod baje sploh ni 
priporočljivo voziti s slaijo avtomo
bilsko sireno, sicer je treba hoditi 
okrog zapomičarjev.

SPOMNITI JIH BO TRl-BA -  
Občinski predstavniki so sc v lepem 
številu udeležili sestanka na Blanci, 
kjer so sc vaščani hudovali nad tem, 
ker je 60 starih milijonov, kolikor 
jih je dala republika za poškodovano 
cesto, odteklo drugam. Po en pre
hod na Blanci velja na leto 36 mili
jonov, pa jc hitro konec z denarjem. 
Menda bo prihodnje leto tudi kaj z 
asfaltiranjem skozi Brezovo, le spo
mniti bo treba pristojne!

Ki m m

Zaradi deževja je bilo v mesecu dni na gradbišču Donitove tovarne v Veliki Loki le 11 delovnih dni. 
Gradbeni delavci se na vse načine trudijo nadoknaditi zamujeno. Novembra bodo zaposlili tudi doma
čine. (Foto: Železnik)

IZ KRAJA V KRAJZahrbtni potoki
Čeprav so se vode v trebanjski ob

čini tudi ob zadnjem deževju, zlasti 
21. oktobra, precej dvignile, ni bilo 
tako hudo kot 4. in 5. oktobra. Ta
krat jc bil v akciji tudi občinski 
štab. Voda je takrat prišla na neka
tera dvorišča v Velikem Gabru, od
neslo je dobršen del cestišča na kri
žišču v Mali Loki proti Šentlovren- 
cu. V trgovini kmetijske zadruge v 
Veliki Loki so nato lahko na hitro 
spravili v promet okrog 70 vreč ru
skega in grškega cementa, ki ga je 
bilo treba takoj porabiti, ker je bil 
zmočen. V Šentrupertu je nekatere 

.domačije ogrožala Mlinščica. Na ob
močju te krajevne skupnosti je bilo 
tudi več plazov (cesta Sela-Kamnje, 
kjer se je nabralo nad 500 kubikov 
zemlje; na cesto Šentrupert-Vrh- 
Hrastno so se usuli trije plazpvi).

Voda je vdrla tudi v več hiš v Bi
strici, ravno tako v Puščavi pri Mo
kronogu, Bruni vasi; v Dol. Nemški 
vasi so morali prenesti Zupančičevo 
kurjo farmo. Narasla Mirna je 
Slavku Škarji naredila za 5 tisoča
kov škode. Kot nam je povedal na
čelnik oddelka za notranje zadeve 
Jo n e  Gole, bo z odstranjevanjem 
plazov na obm očju KS Šentrupert 
za okrog 8 tisočakov stroškov. 
Marsikje je voda odnesla tudi dosti 
rodovitne zemlje in naredila škodo 
na poljščinah, vendar, kot so nam 
povedali občinski inšpektorji, ljudje, 
razen redkih izjem, tega niso prijavi
li.

ŠENTRUPERT: NEPOTREBNA 
POPLAVA -  Ob narasli Bistrici in 
Mlinščici pride v Šentrupertu voda 
ponavadi tudi v nekaj hiš, saj sta oba 
potoka zelo hudourniška. Dokler je 
deloval mlin, so bile tudi zapornice 
oskrbovane, sedaj pa so pokvarjene. 
In vendar: če bi ob večji vodi zapor
nice zaprli, bi vodo preusmerili in 
obvarovali Rokavčeve kleti in hišo 
pred vodo!

MIRNA: ODNESLO STEZO -  
Narasla Mirna in ostale vode so na 
novo igrišče pri osnovni šoli odložile 
mnogo blata, z atletske steze pa je 
voda odnesla zdrobljeno opeko, s 
katero je posuta. Z obojim je 
dosti dela. Miru pa ne bo, dokler 
struga ne bo urejena tudi od starega 
mostu navzgor.

VELIKA LOKA: CESTA PRI
PRAVLJENA -  V glavnem so 
opravljena vsa pripravljalna dela za 
asfaltiranje cest v vasi, kraju pa se 
bližajo tudi dela na cesti proti grad

bišču Donitove tovarne. Kaže, da bo 
še največja ovira slabo vreme.

TREBNJE: BOLJE UREJENO 
KRIŽIŠČE — Dokler ne bo stekel 
skozi Trebnje ves prom et z avtomo
bilske ceste zaradi popravil via
dukta pri Ponikvah, bo sedaj pre
urejeno križišče na Baragovem trgu 
precej pripomoglo k boljši ureje
nosti prom eta v mestu. V samem 
križišču je sedaj več vozišč. Cestarji 
so postavili tudi oznako za pred
nostno cesto proti avtomobilski ce
sti, saj je dosedanje križišče enako
vrednih cest pripeljalo že marsikoga 
do zvite pločevine.

NOV NAČELNIK -  Na zadnji se
ji delegatov vseh treh zborov občin
ske skupščine so Jožeta Kastelca na 
njegovo željo razrešili kot načelnika 
za gospodarstvo. Poslej se bo lahko 
bolj posvetil strokovnemu delu, za 
vršilca dolžnosti načelnika pa so 
imenovali dosedanjega sanitarnega 
inšpektoija Pavla Žagarja.

TREBANJSKE NOVICE

N  le ceste struge hudournikov
oktobra razbesnelo vodo v kozjanskem delu občine

na račun občinskih cestarjev, vendar je 
plat: „Šest tednov je skoraj nepretrgano 

naredi cestar, ki mora biti na planem ves 
— je dejal vodja občinske cestne 

ko smo se o tem pogovaijali po letošnji

Prevozili 
dola 

in nazaj
viHoi,- raz

pri.
> bo v ik , 

R > v o d a  od-

**hiV pa 80

dournika in množica manjših, 
ob običajnem vremenu usahlih 
potokov. Pri Jazbecu v Podvrhu 
je zabilo metrski propust, ki je 
doslej vedno zmogel vso vodo, 
po vsej širini v tej soteski pa je 
naneslo nad 400 kubikov ka
menja in zemlje. 
s  ~ ' >

SLOVESNOSTI

Že v tem tednu se bodo pri
čele razne slovesnosti, kj jih ob 
letošnjem proslavljanju občin
skega praznika (12. novembra) 
ne bo manjkalo. V soboto po 
poldne se bodo izkazali člani 
Radiokluba in AMD v „lovu na 
lisico1* v Krmelju. V nedeljo 
zjutraj bo na Lisci orientacijsko 
tekmovanje posavskih planinskih 
društev. Dopoldne ob 9. uri se 
bodo na igrišču TVD Partizan v 
Sevnici pomerile na turnirju ro
kometašice. Moške ekipe se bo
do pomerile v kegljanju v sredo 
popoldne.

Mlinarju Jožetu Mirtu s Po
kleka je Blanščica izdolbla stru
go pod listnico in voda mu jo je 
21. oktobra zjutraj podrla. Od
neslo je tudi vinsko stiskalnico; 
celo velikega kamna ni nikjer 
najti. Voda je odnesla tri sode, 
pri kozolcu pa še les, priprav
ljen za ostrešje. Na dolžini 5,5 
km. kjer Blanščica spremlja ob
činsko cesto, je prizanesla cesti 
morda le na 1,5 km, drugod je 
postrgala vse, do osnovnega 
kamnitega tlaka. Pod visokimi 
skalami blizu Blance je cestišče 
toliko izpodjedla, da so mogli 
skozi le osebni avtomobili, de
lavski avtobus pa je moral ostati 
na Selcah.

Lojze Lipoglavšek nam je 
zatrdil, da bi potreboval vsaj 
2.000 kubikov gramoza, če bi 
hotel ceste spraviti v prejšnje 
stanje. Kubik gramoza po cenah 
cestnega podjetja, postavljen na 
cesto, pa velja 100 dinarjev. Za 
vse to ne bo lahko najti denarja, 
saj ga primanjkuje še za redno 
dejavnost.

A. ŽELEZNIK
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Delavska kontrola (še) šepa
Temeljite priprave na sejo konference ZK - Kadrovske priprave

Ob globi grozi še zapor!

Črno za črnograditelje

be bo lahko razmišljal še 12 dni v 
zaporu! J. R. iz Sevnice si je na 
„č rn o “ omislil skladišče olja. Nauk 
-  2.000 dinarjev globe in teden dni 
zapora. Sodbe še niso pravnomočne.

Po mnenju urbanističnega inšpek
toija v sami Sevnici ni toliko pereče 
vprašanje črnih gradenj stanovanj
skih hiš, gre v glavnem za razne pri
zidke k obstoječim  stavbam, raz
pasla pa se ie prava „škarpomanija“ . 
Posebno v Šmarju so narejene zelo 
nestrokovno, brez statičnih izraču
nov. Tako je V. A. zgradil brez grad
benega dovoljenja tri metre visok 
oporni zid, nad njim pa je plazovit 
svet. Podoben zid si je omislil tudi 
F. T. v starem delu mesta na strmem 
pobočju. Za zid je navozil za tri 
metre zemlje, kar lahko postane 
nevšečen plaz. Po inšpektorjevi izja
vi se bodo takih gradenj lotili brez 
pregovarjanj. Nemudoma jih bodo 
porušili na stroške samovoljnih gra
diteljev, če jih ne bodo hoteli poru
šiti graditelji sami.

Delovni invalid Tone Praznik iz 
Florjanske ulice je pred leti z 
dovoljenjem in pod strokovnim 
nadzorstvom zgradil opomi zid, 
ki je uspešno varoval hišo tudi 
pred zadnjim plazom. Strokov
njaki so si plaz tudi ogledali. 
Prav gotovo bo deležen tudi ob
činske pomoči.

J 6 sPravili nad velikansko gmoto zemlje in kamenja, ki jo je nanesel hudournik, kar z 
™ 23 S1l° očistili cesto, da je bila prevozna že dan po ujmi.



ČRNOMALJSKI DROBIR
VETERINARSKA POSTAJA -  V 

Črnomlju so končno pričeli graditi 
veterinarsko postajo. Temelji so že 
postavljeni, stavba pa bo stala v sta
rem kamnolomu na Loki. To bo za 
belokranjske kmetovalce velika pri
dobitev, saj za bolno živino do zdaj 
ni bilo dobro poskrbljeno.

SLAVJE V SEMIČU -  V soboto 
je bilo v Semiču veliko slavje ob 30. 
obletnici 1. kongresa slovenskih kul
turnih delavcev. Ob tej priliki so 
odkrili spominsko ploščo in odprli 
razstavo „Kultura v NOB“ . V pre
novljenem prosvetnem domu Jožeta 
Mihelčiča jc bila nato svečana seja 
Kulturne skupnosti Slovenije in ude
ležencev.

ČUDNA ELEKTRIKA -  Dolgo 
časa so se prebivalci Loke in okolice 
spraševali, kaj se dogaja z elektriko. 
Vedno je mricala in kazalo je, da bo 
vsak hip „crknila**. Uganko so rešili 
električarji, ki so ugotovili, da imajo 
pri neki hiši na koncu mesta stano
valci na električnem  drogu prikle
njenega psa. Ta se je zaganjal v 
mimoidoče in s tem povzročal krat
ke stike.

KONCERT -  31. oktobra ob 19. 
uri se bo v Črnomlju začel koncert, 
ki ga prireja JLA. Med drugimi bo
sta nastopila tudi Lepa Lukić in 
Predrag Gojkovič-Cune.

Arm

»Da« za strojne skupnosti

Kmetom moramo bolj pomagati
Člani občinske konference ZKS o kmetijstvu - Akcijski program

Po taki vodi hodijo Solarji iz Krasinca v Podzemelj, njihovi vrstniki 
pa se vozijo iz Gradca po asfaltu . . .  (Foto: B. Podobnik)

SPREHOD PO METLIKI
DELO Z LJUDMI -  Odbor za 

kadre, življenjske pogoje in stano
vanjsko politiko ter izobraževalni 
center pri Beti sta organizirala semi
nar za delo z ljudmi. Predavanja bo
do trajala šest'dni, udeležili pa se jih 
bodo vodje TOZD, predsedniki de
lavskih svetov TOZD, predsedniki 
samoupravnih odborov in komisij, 
direktorji sektorjev ter predsedniki 
družbenopolitičnih organizacij. Pre
davatelji bodo iz Kranja.

DENAR NA KNJIŽICE -  V 
oktobru so dobili zaposleni v Beti 
namesto ovojnice z osebnim dohod
kom hranilne knjižice, kajti delavski 
svet je sprejel sklep, da se osebni do
hodek zaposlenih v Beti izplačuje

preko hranilnih knjižic Dol'*njs^e 
banke in hranilnice Novo mesto.

IZLETNIKI -  Ob sobotah in n£  
deljah obiskujejo mesto skupine 
letnikov iz vse Slovenije, a tudi 
Hrvatske jih ne manjka. Navadno, 
ogledajo Belokranjski muzej in v 
sko klet.

MLADINSKI KLUB -  P 'C,CS  
je skoraj leto dni, odkar so doD.. , 
mladi klubske prostore v stari - .j 
V preteklem letu so skušali ni* 
organizirati klubsko življenje, # J ^  
to ni popolnoma uspelo. Pr. Lijli 
ni zavzetih mladincev, ki bi v0° 
posamezne sekcije.

Strojne skupnosti olajšujejo delo kmetov. V črnomaljski 
občini so štiri take skupnosti že ustanovili in izkušnje potrju
jejo prejšnjo trditev. Črnomaljska kmetijska zadruga bo v 
bodoče kmetom v vaseh, kjer bodo hoteli ustanavljati take 
skupnosti, še bolj pomagala. Po mnenju vseh imajo strojne 
skupnosti pomembno vlogo pri nadaljnjem razvoju kmetij
stva. Nekateri člani strojne skupnosti in tudi nečlani pa so o 
tem povedali tole:

Inž. NIKO POŽEG, kme
tijska zadruga: „Prvo strojno 
skupnost smo v naši občini 
ustanovili v Draga tušu. Tu 
so si štirje kmetje kupili vse 
stroje, potrebne za sajenje, 
obdelavo in spravilo krom
pirja. Skupnost dobro deluje 
in kaže, da prav to spodbuja 
kmete v drugih vaseh, ki se 
že zanimajo za ustanovitev 
skupnosti."

RAJKO ŠTEFANIČ, Dra- 
gatuš: „Že ko sem hodil na 
kmetijsko šolo na Grmu v 
Novem mestu, sem spoznal 
prednost strojne skupnosti, 
zato sem se v Dragatušu ta
koj vključil vanjo. Sedaj 
imamo stroje za krompir, 
dobro pa bi bilo, če bi sku
paj kupili še trosilnik. Mo
ram povedati, da nesporazu
mov med člani skupnosti

PETER ŠMALCEU, Dra- 
gatuš: „Seveda sem pristopil 
k naši strojni skupnosti. Sam 
ne zmorem več vsega dela, 
sin pa je zaposlen in mi po
maga le popoldne. Vendar s 
pomočjo strojev v tem času 
veliko opravi. Brez strojev bi 
nazadovali. Jasno je tudi, da 
si vsak ne more kupiti svojih 
strojev.44

JOŽE BABIČ, Dragatuš: 
„V strojno skupnost se je 
pravzaprav vključil sin, ki pa 
je sedaj v Nemčiji. Vendar s 
pomočjo strojev, ki so last 
vseh članov skupnosti, delo 
vseeno opravimo. Kar snaha 
sede za volan. Posebno me 
veseli, da smo vsi člani stroj
ne skupnosti enotni in da se 
v vsem vedno z lahkoto po
govorimo.44

JANKO MUŠIC, Dragova
nja vas: „V naši vasi strojne 
skupnosti še nimamo, tradi
cionalna pomoč med sosedi 
pa sedaj to pomanjkljivost 
kar uspešno nadomešča. 
Stroji so sedaj dragi, cene 
pridelkom pa tako nizke, da 
strojev ni kar tako kupiti. 
Sicer pa smo se o skupnih 
nakupih v vasi že nekaj po
govarjali.44 Besedilo in slike: 

BRANKO PODOBNIK

Now stroji, s katerimi bodo delali v novih prostorih metliškega 
„Novoteksa44, že pomagajo zaposlenim. Ti se na njih za zdaj šele 
učijo. (Foto: B. P.)

Darilo - izkaznica ZK
Pomoč komiteja aktivu komunistov • delavcev

Aktiv komunistov-neposred- 
nih proizvajalcev v metliški ob
čini, ki deluje v okviru občin
ske konference ZKS, doslej ni 
opravil svoje naloge. Zato so 
člani občinskega komiteja ZK 
na zadnji seji sklenili, da bodo 
aktiv na novo organizirali na de
legatskih osnovah in mu tudi 
vsebinsko pomagali, da bo zares 
zaživel.

Na omenjeni seji so člani ko
miteja sprejeli osnutek statutar
nega sklepa, ki ga bodo sedaj 
obravnavale vse osnovne organi
zacije ZK. Občinska konferenca

Bolj poceni
Marsikateri družinski pro

račun ne zmore izdatkov za 
ozimnico. Na srečo so sindi
kalne organizacije poskrbele, 
da bodo zaposleni skoraj v 
vseh delovnih organizacija 
ozimnico lahko odplačali v 
Več mesečnih obrokih. In 
prav zaradi te ugodnosti se 
bodo jabolka, hruške, krom
pir in še kaj znašli v kleteh 
delavcev, ki bi sicer drago 
sadje in zelenjavo kupovali 
sproti ali pa tudi ne. Med 
sindikalnimi organizacijami, 
ki so se pri oskrbi za ozimni
co svojih zaposlenih izkaza
le, sodi tudi sindikat v „Be
ti44. Tajnica sindikalne orga
nizacije Vera Kostelec ima v 
teh dneh prav z ozimnico 
največ dela . . .

ZKS pa naj bi v novembru 
osnutek statutarnega sklepa 
sprejela. Obenem ko bodo ko
munisti v osnovnih organizaci
jah govorili o osnutku statutar
nega sklepa, bodo obravnavali 
tudi statut ZKJ in ZKS, saj seje 
že pričel program jesensko- 
zimskega izobraževalnega ob
dobja.

V pripravah na sejo občinske 
konference ZKS, ki bo v no
vembru — na njej bodo med 
drugim ocenili krepitev samo
upravnih odnosov v TOZD, 
OZD in krajevnih skupnostih — 
morajo komunisti osnovnih or
ganizacij ZK -  tako jim je naro
čil komite ZK — obravnavati 
skelpe 4. seje predsedstva CK 
ZKJ in sklepe seje predsedstva 
CK ZKS ter jih pričeti tudi iz
vajati.

V praznovanje občinskega 
praznika 26. novembra in 
državnega praznika 29. no
vembra se bodo vključili tudi 
komunisti. Pred prazničnimi 
dnevi bodo sprejeli v vrste ZK 
nekaj novih mladih članov.

Družbena denarna pomoč je 
v metliški občini v primerjavi z 
razvitejšimi sredinami še vedno 
zelo majhna. Odsek za zdrav
stveno in socialno varstvo pri 
občinski skupščini skopari z de
narjem, ker drugače zaradi 
skromnih sredstev, ki jih je za 
to namenil letošnji občinski 
proračun, pač ne more gospo
dariti. Bolje pa naj bi bilo, ko 
bo ustanovljena interesna skup
nost socialnega skrbstva.

Za vsa področja socialnega, 
varstva -  družbeno denarno po
moč, plačilo za bivanje oskrbo
vancev v različnih domovih in 
zavodih, plačilo za rejnine ter 
še za nekatere izdatke -  imajo 
na voljo pol milijona dinarjev. 
Znano pa je, da se je zlasti 
oskrbnina v zavodili in domovih 
letos izredno podražila. Tudi 
več kot 30 tisočakov velja celo
letna oskrba v nekaterih zavo
dih. Občinska socialna služba 
pa plačuje celotno ali delno 
oskrbnino petim osebam v raz
nih zavodih po Sloveniji ter 
osemnajstim osebam v metli
škem domu upokojencev.

Razen tega mora plačevati 
občinska socialna služba precej 
denarja rejnikom, pri kate rih  so 
otroci iz občine. Ker v Metliki 
rejništvo ni razvito, oddajajo 
otroke rejnikom v Domžale in 
njihovo okolico. Letos so na 
novo oddali v rejništvo štiri 
otroke, tri pa še nameravajo.

Družbeno denarno pomoč 
dobiva v občini 41 socialno ze
lo ogroženih občanov. Pomoči 
pa so zelo nizke, največja, ki jo’ 
prejema le ena oseba, znaša 420 
dinarjev, najnižja pa se ustavi že 
pri 50 dinarjih. Kljub vsej de
narni stiski pa v Metliki upajo, 
da jim bo v novembru uspelo 
razdeliti enkratno denarno po
moč vsem, ki prejemajo družbe
no denarno pomoč, in še neka
terim od tistih, ki pomoči ne 
dobivajo, pa bi jo prav tako po
trebovali.

B.P

bolj pomagala. Pomoč pa se se
veda ne sme ustaviti le pri stro
kovnih nasvetih, pač pa mora 
zajeti tudi ustrezno kreditno 
politiko, zagotovitev odkupnih 
cen in še marsikaj drugega.

Kmetijstvo v Beli krajini je 
zelo razdrobljeno. Majhne kme
tije pa so lahko vseeno do
nosne, predvsem ker so klimat
ski pogoji dobri za gojenje sadja 
in povrtnin, kar je zaradi razvi
jajoče se predelovalne industrije 
v „Belsadu44 zelo ugodno. Le 
mlade kmete je treba združiti v 
aktivih mladih kmetovalcev in 
jim pomagati, da bodo spoznali 
vse možnosti kmetovanja v pri
hodnosti. Mladim kmetoval
cem, ki so že ali pa še bodo 
prevzeli kmetije, je treba kar 
najbolj pomagati, da bodo osta
li na zemlji, s svojim znanjem in 
novimi načini kmetovanja po
vzdignili ekonomsko moč pode
želja, kjer bo zato upadalo tudi 
število socialnih problemov, ki 
jih je sedaj v vaseh še zelo veli
ko.

Konferenca je tudi menila, 
da moramo kmetijsko proiz
vodnjo podružbljati, kmet pa 
ne more ostati v zadrugi le kot 
njen partner, pač pa kot njen 
sestavni del. Zadruga mora po
stati kmetova „last44, prav tako, 
kot so stroji v OZD in TOZD 
last delavcev. Menili so, da kme
tijska zadruga za sodelovanje s 
kmeti doslej še ni storila vsega, 
kar bi lahko. Zato so člani ob
činske konference ZKS sklenili, 
da bodo ustanovili aktiv komu
nistov, ki delajo v kmetijstvu, v 
občini bodo izdelali tudi akcij
ski program, v katerem bodo 
zapisane naloge komunistov pri 
razvoju kmetijstva v občini, pri 
sestavi programa pa naj bi sode
lovali tudi kmetje, ki niso člani 
ZK.

B. PODOBNIK

Zimsko delo 

ZRVS
Občinska organizacija Zveze re

zervnih vojaških starešin v Črnomlju 
si je zadala naloge za letošnjo 
jesensko-zimsko sezono in je pogla
vitno pozornost posvetila idejno
političnemu delu. Pri tem bodo sku
šali okrepiti tudi vrste članov ZK v 
organizaciji, kajti sodijo, da je se
danje. stanje pri vključevanju v ZK 
nezadovoljivo. V okviru teh naporov 
bodo po vseh osnovnih organiza
cijah in tudi pri občinskem odboru 
ustanovili aktive članov ZK.

Celotno delovanje organizacije, ki 
je s 755 člani, združenih doslej v 8 
osnovnih organizacijah, med naj
močnejšimi v črnomaljski občini, pa 
nameravajo poslej prilagoditi nove
mu sistemu teritorialnih skupnosti, 
pri čem er bo osrednja pozornost 
veljala predvsem kraje \*nim skupno
stim. Obveznosti so si zastavili glede 
dela z mladino; pri tem bo organiza
cija prevzela predvsem informa- 
tivno-propagandno dejavnost za 
SLO in vključevanje v vojaške šole.

Občinski odor bo seznanil vod
stva družbenopolitičnih organizacij 
v Črnomlju s pomanjkanjem de
narja. Organizacija ima namreč tako 
malo sredstev, da ne more nakupiti 
niti najnujnejšega streliva za vojaške 
vaje svojih članov.

B. B.

KANDIDATE IZBIRAJO

Do konca oktobra bodo v črno
maljski občini zaključili evidenti
ranje kandidatov za delegate v dele
gacije, ki bodo določile svoje dele
gate v skupščine samoupravnih inte
resnih skupnosti. V novembru bodo 
povsod kandidacijske konference, ki 
bodo določile kandidate, ki bodo 
kandidirali za mesta na volilnih li
stah. Volitve bodo v decembru, kajti 
z novim letom naj bi skupščine 
samoupravnih interesnih skupnosti 
že pričele delati. Volilne postopke 
in volitve na terenu bodo organizira
le organizacije SZDL, v TOZD in 
OZD pa sindikati.

DELAVNA MLADINA

Mladina v črnomaljski občini sc 
organizira na povsem delegatskih 
razmerjih. Do konca te^a meseca 
bodo izvedli vsi mladinski aktivj vo
lilne konference, na katerih bodo iz
volili nova vodstva in člane dele
gacij, ki jih bodo zastopale v posa
meznih občinskih konferencah mla
dih. Vsak mladinski aktiv bo imel v 
določeni specializirani konferenci 
mladih v občini najmanj eno dele
gatsko mesto. V novembru bodo se
je vseh treh občinskih konference: 
mladih v izobraževanju, mladih de
lavcev in mladih v krajevnih skupno
stih.

„Naročili smo šest ton ja
bolk in 500 kilogramov 
hrušk. Sadje bo najprej pla
čala sindikalna organizacija, 
nato pa nam bodo tisti zapo
sleni, ki ga bodo kupili, de
nar v mesečnih obrokih po
vrnili. Razen sadja bomo po
skrbeli tudi za zelenjavo. Z 
„ETO44 iz Kamnika se dogo
varjamo o številu njihovih 
paketov, pri nas pa zbiramo 
prijave med zaposlenimi. Pa 
še med bomo najbrž'" pri
skrbeli po nižjih cenah, kot 
ga moramo plačevati v trgo
vinah.44

— Kurjavo bo tudi treba 
kupiti. . .

„Letos sindikat ne sodelu
je pri oskrbi zaposlenih ozi
roma njihovih družin z 
drvmi in premogom. Lani 
smo se v to akcijo vključili, 
pa nam zaradi premajhnega 
posluha delovnih organiza
cij, ki to prodajajo, ni uspe
la. Zato so dobili lani pre
mog tisti, ki so ga naročili 
pri sindikatu, kasneje kot 
drugi.44

-  Sindikat je torej pri vas 
zelo prizadeven ...?

„Zaposleni v tekstilni in
dustriji se s plačami ne mo
remo pohvaliti, pa si zato na 
vse načine prizadevamo, da 
bi si /manjšali življenjske 

^stroške.44_______________

Kar najbolj sije treba prizadevati, da si bodo kmetje, ki so doslej 
dobro kmetovali, premislili in zemlje ne bodo zapustili, tako kot 
pravijo sedaj. Celo nekateri „trdni44 kmetje ob nizkih odkupnih 
cenah kmetijskih pridelkov in živine sedaj resno razmišljajo o slove
su od zemlje in zaposlitvi. O tem ter še o drugih problemih kmetij
stva v občini so spregovorili na zadnji seji člani črnomaljske občin
ske konference ZKS.

Večina izrečenih misli na seji magati kmetom. Zadruga naj bi 
se je vrtela okrog tega, kako po- odslej kmetom strokovno še

Preskromno!

metliški tednik



Je naš denar pametno porabljen?
Tudi sindikat naj preprečuje podražitve ■ Delavce obveščati o porabi de

narja - Izvoljeni delegati za sindikalna kongresa

Na nedavni občinski predkongresni konferenci sindikatov in 
Zveze sindikatov občine Kočevje so izvolili delegate za republiški 
in zvezni sindikalni kongres, razpravljali o dosedanjem organizi
ranju sindikata v občini, statutarnem dogovoru in osnutku sklepov 
za 8. kongres.

Za kongres slovenskih sindikatov so izvolili za delegate Rudija 
Orla iz ITASA kot predstavnika kovinske industrije, Ljudevita 
Grguriča iz TOZD ZKGP prašičereja Mlaka kot predstavnika s po
dročja kmetijstva in živilske industrije ter Marto Tomšič iz LIK kot 
predstavnico gozdarstva in lesne industrije. Za delegata zveznega 
kongresa pa je bil izvoljen Ivan Bradač iz TOZD ZKGP mesna 
industrija, predsednik centralnega delavskega sveta ZKGP kot pred
stavnik s področja kmetijstva in živilske industrije.

Člani in vodstva s indikata ugotav- sodeluje zdaj širok krog neposrednih

lovne organizacije, te r  na sodelo
vanje delavcev v oboroženem  o d p o 
ru. Opozorili so tudi, da bi morali 
b iti  sklepi konkretnejši in da  bi m o 
ral tud i sindikat p o  svojih m o čeh  
prispevati k ustalitvi cen. Menili so, 
da je prevelika razlika m ed proiz 
vodnim i in prodajn im i cenami.

J. P.

'jajo, da je sedanji delegatski način  
delovanja sindikata uspešnejši, saj 
dela zdaj v občinskih  organih sindi
kata in zveze sindikatov kar 10-krat 
več delegatov ozirom a članov sindi
kata ko t prej. Pri neposrednem  delu 
organizacije in oblikovanju politike

Rekli so:
JO Ž E  M IH ELIČ, Draga: 

..Včadih pretiravam o, ko  trd i 
mo, da m ora delavec veliko več 
vedeti, da m ora im eti za seboj 
tako in tako  adm inistracijo . Po 
gosto so napake vidne, vendar 
posameznik ne opozori nanje, 
ker ima m orda sam kaj na vesti. 
To se ne dogaja le pri nas, 
ampak tud i d rugod . . .  Preda
vanja o ustavi bi m orala biti za 
vse delavce, saj večina ustave 
sploh ne pozna. Ko bom o  sezna
njeni z ustavo, bo m o  tudi vedeli, 
kje zače ti  ter kaj in kako dela- 
ti.“

proizvajalcev, m ed njimi precej več 
mladine in žena k o t  doslej.

S ta tu ta rn i  dogovor je  bil v občin i 
sprejet s tem , da  so zanj glasovali na 
članskih sestankih vsi č lani osnov
nih organizacij sindikata . Izjema je 
le T R IK O N , k jer sestanka še ni bilo. 
Na teh sestankih so č lani razprav lja li , 
tud i o o snu tku  sklepov 8. kongresa 
te r  predlagali nekatere  dopolnitve, 
ki se nanašajo na življenjske in de
lovne pogoje delavcev; na  boljše 
inform iranje delavcev o porabi de 
narja v okviru interesnih skupnosti 
in na drugih področ jih , za kar pri
spevajo denar delavci ozirom a de-

KAM GREDO REZERVE 
GOSPODARSTVA?

Iz sklada skupnih  rezerv je bilo, 
ozirom a bo letos porabljenih 
5 ,107 .761 ,60  din tako : 600 .000  din 
so angažirana sredstva iz p re teklih  
let, 3 ,834 .361 ,60  d in znašajo posoji
la gospodarskim  organizacijam, 
3 33 .400  din bo  porabljenih za od 
p lačilo  posojila za žago in 76 .000 
din za obresti za žago, 184.000 din 
b o d o  obresti  od posojil gospodar
skih organizacij in 80 .000  din ban 
čni in ostali stroški.

Iz družbenega investicijskega skla
da pa bo  od 1 ,788 .723 ,70  din p o 
rabljenih 1,1 milijon k o t  angažirana 
sredstva iz leta 1973, gospodarskim 
organizacijam bo danih za 
630 .7 2 3 ,7 0  din posojil, 5 8 .000  din 
pa bodo  b an čn i in drugi stroški.

Za letos vse zasedeno
Šele za prihodnje leto se lahko prijavite

E na glavnih skrbi A vto-m oto  d ru 
štva v Kočevju je priprava kandi
da tov  za opravljanje vozniških izpi
tov. AMD ima pripravljalne tečaje, 
na katerih  kandidate  teo re t ičn o  p ri
pravljajo še Dred p r iče tk o m  vađenja

fi

^°čevska NAMA je že začela prodajati opremo za zimske športe, 
I b* S*CCr smu^i’ sanke, drsalke, maže za smuči, hokejske palice, 

zjjNjčarske čevlje itd. Letos so pri NAMI s smučarsko opremo zalo
žni kot še nikoli doslej. (Foto: J. Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
OTROCI TELO V A D IJO  -  Telo- 
dba za predšolske o tro k e  d o  6. le- 

•jSJarosti se je pričela. Organizira jo 
le t Partizan. Telovadba je  vsak to- 
J '  ob  16. uri v veliki telovadnici 

fna telesne ku ltu re , in to  skupaj 
l_ ečke in deklice. O b isk u je jo  pre- 
£ai .o t r ° k ,  vodi pa Iko Žgajnar.

• primanjkuje za vadbo raznih 
slr;i?5,ctov tuc** orodja „ciciban- 

Ul mer.

h l ^  GNANi _  Tržnica se je zaradi 
j d n e g a  in deževnega vremena 
v izpraznila. Sadja ne prodajajo 
to  ves dan, pričela pa se bo  na 
Dih • !/ kakor kaže, prodaja volnc- 
kov . elkov, kiča in nagrobnih šop- 
; | 'z suhega cvetja. Prvi taki proda- 

c< so že tu.

e SRECANJE 74 -  M ariborsko sre- 
UajVc zbiralcev znam k in starega d e 
lu Ja iz Jugoslavije, Italije, Avstrije 
•jal čije je bilo za dva razstav- 

‘z Kočevja u sp e šn o : v zelo 
m ednarodni konkurenci je 

fjJ®* za svojo zbirko  „L ik  maršala 
*birL *'rcnk Lovšin d ip lom o, za 
Ijjl/ko „Lovsko živaloslovje4' na 
R in k a h  pa Andrej A rko 6. nagra-

nê R E D N O S T  - Sm etnjake zelo 
cdno praznijo. Res je sedaj taka

doba, da je smeti več k o t  običa jno . 
Več je pepela, papirja, gnilega sadja 
in vse m ogoče  nesnage. Ker so sm et
njaki h itro  polni, odm etavajo  ljudje 
smeti kar v ko t  veže poleg sm etnja 
kov. T ako  dobiš takoj ob  vstopu v 
stanovanjsko zgradbo sliko kulture 
stanovalcev. Med to nesnago stikajo 
o troc i za raznim i „še upo rab n im i“ 
predm eti za igranje. Ce stanuje v hi
ši devet strank, a imajo samo štiri 
sm etnjake, ni ču d n o , d a j e  stanje ta 
ko. Tudi hodniki in s topnišča so sla
bo očiščeni.

-  Zakaj so kočevski šoferji 
dobre volje, čeprav so jih mili
čniki zapisali zaradi prekrška?

— Ker v Kočevju nimajo sod
nika za prekrške in vsi predlogi 
za kaznovanje zastarajo.

KOČEVSKE NOVICE

v vožnji. T ak  tečaj traja 53 ur. Na 
njem p rouču je jo  p ro m e tn o  zak o n o 
dajo, tehniko vožnje, m o toroznan- 
stvo, primere iz sodne prakse in delo 
ljudske milice. Po tečaju  so izpiti, s 
katerimi dobijo kandidatje  pravico 
do prak tičnega p o uka  v vožnjah.

Do konca septem bra je bilo že 7 
tečajev, na katerih  je 229 kandida
tov opravilo zaključni teo re tičn i  in 
prak tičn i  del. Osmi tečaj je zdaj, 
obiskuje pa ga 35 tečajnikov. Za te 
čaj v mesecu decem bru so že vsa 
m esta  zasedena. Nekaj mest je še 
p rostih  v mesecu januarju  1975.

A. A.

SE KMETIJSKI DINARJI

Sklad za pospeševanje km etijstva 
bo  letos porabil svojih 763 .576 ,50  
din dohodkov  predvidom a tako: 
34 .502 ,95  din za lanske obveznosti,
9 7 .000  din za subvencioniranje 
um etnega osemenjevanja, 4 0 0 .000  
din za km etijsko  pospeševalno delo,
40 .0 0 0  din za regrese za u m etna  
gnojila, 44 .0 0 0  din za osebne d o 
hodke pospeševalca, 7 .100 d in ✓z a  
m aterialne izdatke, 640  din za na 
jem nino  za poslovne prosto re , 5 .000 
din za funkcionalne izdatke, 3 .500 
din za stroške denarnega p rom eta ,
2.000 din za ostale stroške in 
129.833,55 din za rezervo.

J. P.

/    >
JUTRI KOMEMORACIJE

Jutri, 1. novembra, bomo 
počastili spomin na umrle 
tudi v vseh krajih kočevske 
občine. Spomnili se bomo 
vseh padlih borcev in žrtev 
fašističnega terorja, ki so 
žrtvovali svoje življenje za 
to, kar danes imamo. Kome
moracije za padlimi borci 
bodo organizirali na grobi
ščih po občini tudi šolarji. 
Občinski odbor ZZB NOV 
bo organiziral ob 9. uri 
žalno svečanost pred spome
nikom na Rudniku, ob 10. 
uri pa pri spomeniku na no
vem kočevskem pokopali
šču.

dhV
27. septembra je bila v veži 
osnovne šole Kočevje svečana 
mladinska konferenca, na kateri 
so izvolili za novega predsedni
ka mladinskega aktiva učenca 
8. d Zorana Lapajneta (na sli
ki). Konference so se udeležili 
tudi nekateri predstavniki 
družbeno-političnih organi
zacij. (Foto: J. Podržaj)

IZVOZ IN UVOZ DELAVJEV       um miiie

„V ribniški občini seje pove
čala zaposlenost povprečno za 
4 odstotke,“ je ugotovil eden 
izmed razpravljavcev na nedavni 
sindikalni konferenci. „Od tega 
smo zaposlili 2 odstotka več 
domačih ljudi, se pravi iz obči
ne, 2 odstotka pa smo jih uvozi
li iz drugih občin in republik.“
Pri tem je treba upoštevati, da 
je ribniška občina med tistimi, 
ki imajo največ zdomcev, se 
pravi delavcev v tujini.

UČITELJI V BOSNI

Pred k ratk im  je sindikalna p o d ru 
žnica na osnovni šoli Kočevje orga
nizirala za delavce šole tridnevni 
izlet v Bosno. Ogledali so si številne 
naravne, ku ltu rne  in zgodovinske za
nimivosti. Med drugim so obiskali 
mestece Jajce, kjer je bilo zgodovin
sko zasedanje AVNOJ.

V. I.

Prebivalcem ribniške občine!
1 Usklajevalni odbor za družbeno dogovarjanje in samo- |
|  upravno sporazumevanje v občini Ribnica objavlja danes v |  
|  posebni prilogi Dolenjskega lista delovne načrte interesnih = 
H skupnosti v občini za leto 1975. Gre za ovrednotenje teh 1 
|  načrtov, ki naj jih delavci in občani spoznajo, predvsem pa 1 
|  dopolnijo s svojimi predlogi in mnenji. Le tako bo lahko |  
|  zagotovljen razvoj družbenih dejavnosti v prihodnjem letu. i  
s  Da bi gradivo prišlo v roke slehernemu prebivalcu, je odbor i  
|  še posebej naročil 2.000 izv. Dolenjskega lista, ki ga bomo f  
= danes in jutri razdelili slehernemu gospodinjstvu v občini i  
|  Ribnica.
|  Poleg 1200 izvodov domačega tednika, ki ga prejmejo i
|  stalni naročniki Dolenjskega lista, bo tako razdeljenih še 1 
5 dodtanih 2.000 izvodov tega najbolj razširjenega časnika v e  
e  širši dolenjski pokrajini. Tem izvodom je uprava lista priloži- i  
E la prazne naročilnice. Vabimo vas, da se tudi vi uvrstite med I  
|  redne bralce Dolenjskega lista, saj boste tako sproti vsak I  
|  teden seznanjeni z vsem, kar naj bi vedeli kot občani, proiz- |  
E vajalci in samoupravljavci. Izpolnjene naročilnice pošljite na e  
|  naslov: Dolenjski list, 68001 NOVO MESTO, p.p. 33.
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Delavcem znanje, informacije
Za usposabljanje delavcev so odgovorne predvsem politične organizaci

je - Če ne bo stanovanj, ne bo učiteljev • Virant in Jamnik delegata

Predkongresna občinska sindikalna konferenca v Ribnici je opo
zorila na številne probleme, s katerimi se sindikati še ukvarjajo ali 
pa bi se morali. Udeleženci konference so na prvo mesto postavili 
nadaljnje uveljavljanje ustavnih določil v TOZD in OZD. K uresni
čevanju teh nalog je potrebno pritegniti vse delavce. Za to pa ie 
potrebno znanje in dobra informiranost vseh zaposlenih. Ponovno 
je vzniknila zahteva, da bo potrebno več storiti za izobraževanje 
delavcev: od organiziranja šol za delavce, ki še nimajo osemletke, 
do predavanj za širok krog zaposlenih.

Na konferenci so ugotovili, da 
imajo sindikati posebne naloge pri 
razvijanju sam oupravnih interesnih 
skupnosti. To je zdaj še posebno  p o 
m em bno, ker smo prav p red  volitva
mi delegacij v te skupnosti.

V sindikatih se zavedajo, da je sta
novanje dobrina, ki bistveno vpliva 
na ekonom sko  in socialno varnost 
delavcev in drugih občanov . T re 
n u tn o  je najbolj pereče  pom an jka 
nje stanovanj za prosvetne delavce v 
Sodražici in Loškem  p o to k u ,  zato 
bo treba prosvetnim  delavcem v teh 
krajih čim prej p risk rbeti  stanovanja.

Veliko besed je bilo izrečenih o 
nameravani uvedbi podaljšanega šol
skega pouka  na ves dan ozirom a o 
podaljšanem  bivanju v šoli. P roti ta 
ki uvedbi je bilo izrečenih veliko 
utem eljenih pom islekov, češ da  bi 
nastale še večje razlike med po d e 
željem in m estom .

Na konferenci so se do taknili tudi 
drugih pom em bnih  vprašanj sedanje
ga časa, k o t  so n a  gospodarskem  
področ ju  uvoz kapitala v obč ino , 
procesi združevanja in sodelovanja 
gospodarskih organizacij in drugo.

V krajši analizi vaje „Jesen  7 4 “ je 
bila iz rečena pohvala s indikatom  za 
njihovo uspešno delovanje p ri tej va
ji-

Na konferenci so potrd ili  izvolitev 
Matjaža V iranta  iz TOZD INLES 
Ribnica za delegata na 7. kongresu 
ZSJ in Jožeta  Jam nika iz TOZD 
INLES, prav tako  iz Ribnice, za d e 
legata na 8. kongresu ZSS.

REKU SO:
Na nedavni občinsk i k o n fe 

renci s indikata ribniške obč ine  
so rekli:

MA RIJA T U R K A L J, Sodraži: 
ca: „Skoraj vsak delavec ima že 
p rim erno stanovanje, učitelji pa 
še ne. V Sodražici smo štiri leta 
gradili stanovanjski b lok  in p o 
tem je  v njem dobil stanovanje le 
en učite lj. Ker ni stanovanj, beže 
učitelji iz Sodražice. Kmalu b o 
m o tako  daleč, ko t  so že v Lo
škem p o to k u ,  kjer ni učiteljev, 
in vse to  zato , ker  ne gradim o za 
prosvetne delavce stanovanj.“ 

ALBINA G R IV EC , Dolenja 
vas: „M arsikatero novost p re 
h itro  uvajamo v vseh šolah in p o 
tem  ugotavljam o, da  se ne ob n e 
se, ker ni dovolj pripravljena. 
Novosti bi morali najprej preiz
kusiti na nekaj m estnih in p o 
deželskih šolah, na to  pa analizi
rati, kako  so se obnesle. Sele p o 
tem , ko ugotovim o, da so res do 
bre, jih uvedim o povsod .“ 

ZD R A V K O  T R O H A , republi
ška Zveza sindikatov: „V mestih 
uvajajo celodnevno bivanje v šo
lah in na nova delovna m esta sc 
prijavljajo učitelji s podeželja. 
Ko pride učitelj en k ra t  v m esto, 
ga n o b en o  lepo stanovanje v b lo 
ku ne bo  pritegnilo  več nazaj na 
podeželje. Dogaja se tudi, da 
učitelji raje po  m estu  raznašajo 
m leko in časopise, ko t  da bi p o 
učevali na podeželju .“

Dober vojak in desetar
Obisk vojaka na položaju

Med obhodom položajev 
med vajo smo izrazili željo, 
da bi se pogovorili z enim iz
med dobrih vojakov. Odgo
vorili so nam, daje takih ve
liko, potem so pa le predla
gali, naj obiščemo desetarja 
Nikolo Blatančiča.

Težko smo ga našli, ker je 
bil na izvidniškem položaju 
in skupaj z izvidniki pregle
doval zemljišče pred svojo 
enoto. Čeprav je bil zapo
slen, je le našel nekaj trenut
kov za nas.

„V Sloveniji nisem prvič, 
saj sem že prej, pred odho
dom k vojakom, potoval 
skozi njo. Šele zdaj pa sem 
se prvič srečal s Slovenci in 
Ribnica mi je draga skoraj 
kot Vukovar.

Povsod v naši državi so 
dobri ljudje, pa naj bo v Ma
kedoniji, v Sloveniji, ali dru
god. To je pokazala tudi ta 
vaja. Saj ste tudi sami videli, 
kakšen odpor smo dajali na
padalcem! Po vojaškem roku 
se bom gotovo še vračal v te 
kraje, posebno v Ribnico in 
njeno okolico.“

Nikola ni težko dobil v 
Ribnici prijatelje, saj je do
ber, zanesljiv tovariš. Ko 
smo ga vprašali, kaj pravi o 
tem, da ga imajo tovariši za 
enega najboljših vojakov, je 
rahlo zardel in zamahnil z 
roko:

,»Pustite to, saj je mnogo 
boljših, kot sem jaz.“

„Tak je naš Nikola,“ je re
kel na to njegov tovariš Mi- 
lorad Petričević, ki je njegov 
neločljiv vojni tovariš.

RADE RADENKOVIC

Nikola Blatančič: „Mnogo je 
boljših, kot sem jaz.“ (Foto; 
Primc) ' •

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
CESTO SO KRPALI -  Glavno 

asfaltno  cesto skozi o b č in o  so spet 
krpali, kot že dostik ra t. Zgodilo pa 
se bo spet tako , k o t  se je vedno do 
slej, da bodo  kmalu spet v asfaltu 
velike luknje. T iste kratke odseke 
najstarejšega asfalta v ribniški občin i 
bi že morali pop o ln o m a zaliti z no
vo asfaltno prevleko.

PLAĆE NA K N JIŽIC E  -  V naj
večjem ribniškem delovnem kolek ti
vu INLES razpravljajoo nakazovanju 
osebnih dohodkov  na hranilne knji
žice. T ako izplačevanje imajo že 
urejeno v sorodnem  . kočevskem 
LIK, pa tudi v več driigjh delovnih 
organizacijah na o b m očju  obeh o b 
čin. Delavci, ko t  je ze običajno , 
sprejemajo novosti z nerazum e
vanjem. V endar so povsod, kjer ima
jo  ̂urejeno tako izplačevanje, delavci 
ugotovili, da zdaj več prihranijo.

VSE ZA ZASEBNO GRA D N JO  
-  Po občin i se je raznesla vest, da so 
sodraški prosvetarji razdelili ves Sta
novanjski denar za zasebno gradnjo, 
zdaj pa zahtevajo od družbe stano

vanja. K ončno  pa se je pokazalo, da 
pom eni „ves d en a r“ vseh 60 .000  
din, ki se jih je  nabralo za stano
vanja, kar pa je dosti prem alo, da bi 
zgradili še tak o  skrom no stano
vanjce ozirom a sobico.

občan
vprašuje

 ̂ /medved 
odgovarja

-  Po čem sklepaš, da so skle
pi zadnje sindikalne konference 
dolgoročni?

— Ker bodo dolgo držali, saj 
so jih udeleženci s tobakovim 
dimom bolj prekadili, kot pre
kadijo kmetje ali mesaiji svini- 
no.

Spomenik na Žukovem (Foto: 
D. Mohar)
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Nezdrava voda
Oskrba Oneka z vodo še ni ureje

na, čeprav je bilo že lani rečeno, da 
bo. Takrat smo namreč po časopisih 
pisali, kako prebivalci Oneka pijejo 
nezdravo vodo oziroma vodo, v ka
tero se ob nalivih steka celo gnojni
ca.

Potem so prišle komisije, bilo je 
precej sestankov, prave rešitve pa ni 
bilo. Onek še ni dobil pitne vode. 
Letos, čeprav je bilo deževno leto, 
je v vasi trikrat zmanjkalo vode. V 
bolnici pa je že nad mesec dni 
otrok, katerega so zdravniki najprej 
vprašali, kakšno vodo pije.

Prebivalci so že obupani in ne ve
do, kaj bi še ukrenili. Vendar so za 
nekaj časa potolaženi, ker jim za
gotavljajo, da bodo dobili zdravo 
pitno vodo prihodnje leto. Upajo, 
da bodo obljube držale.

FRANCOSKI SIRI

KOČEVSKA NAMA presene
ča kupce vedno s čim novim. 
Zdaj so to topla malica in fran
coski siri. Trenutno imajo na za
logi naslednje francoske sire: 
tartare (z zelenjavo), brie (brijski 
sir kot pašteta), camembert (ple
meniti sir), caprice des Dieux (z 
belo plesnijo), margotin (s po
prom ali s česnom).

Velike naloge malih
Nekaj izkušenj in nalog krajevnih skupnosti

.Sta —■ »

Kočevsko gospodarstvo je v prvem polletju letos po daljšem „premoru” spet doseglo izredno ugodne 
rezultate, la so nad republiškim povprečjem. Med delovnimi organizacijami, ki so najuspešnejše poslo
vale, je tudi TEKSTILANA. (Foto: J. Primc)

Naši denarji za skupne potrebe
V obliki prispevkov, davkov, pristojbin in na druge načine smo prispevali občani, delovne organi

zacije in drugi tudi denar za razne sklade • Kako bo ta denar porabljen letos?

Na zadnji seji občinske skupščine Kočevje so med drugim obrav
navali tudi finančne načrte skladov v občini za letos. Vsi ti načrti 
so bili že obravnavani in sprejeti na sejah upravnih odborov skla
dov, na svetu za družbeni plan in finance oziroma skupščini skla
dov. Ker je že skoraj konec poslovnega leta, bomo opisali le predvi
dene izdatke skladov, in še to ne vseh skladov, ampak le naj
pomembnejših.

ZA CESTE IN 
KOMUNALNE POTREBE

Iz komunalnega sklada bo letos 
porabljenih za vzdrževanje, obnovo 
in nove gradnje občinskih cest in 
mestnih ulic 1,933.527 din, in sicer 
1,450.000 din za vzdrževanje občin 
skih cest in ulic, 20.000 din za lan
ske obveznosti, 40.000 din za cestne 
znake in opozorila, 3.600 din za od
plačilo posojila za Tomšičevo cesto, 
35.056 din za odplačilo posojila za 
Mahovniško cesto, 9.000 din bodo 
stroški denarnega prometa, 50.000

din nepredvideni stroški, 275.871 
din soudeležba za urejanje cest skozi 
naselja in 50.000 din rezerva.

Za komunalne potrebe družbe
nega standarda bo porabljenih 
862.917 din, in sicer za odplačilo 
dolga za most na Roški cesti 70.102 
din, za lanske obveznosti 5.000 din, 
za urejanje obm očja KS Kočevje in 
KS Rudnik po programu 650.000 
din, soudeležba za elektrifikacijo na
selij Laze, Vrt, Bilpa v KS Predgrad
69.000 din, stroški zbiranja mestne
ga prispevka 18.815 din in rezerva
50.000 din.

STANOVANJSKA
SOLIDARNOST

Solidarnostni stanovanjski sklad 
občine bo imel 7,848.197,06 din 
dohodkov. Od tega bo porabljenih 
7,194.590 din za izdatke po odloku, 
461.935,06 din za reševanje stano
vanjskih zadev borcev in 191.672 
din bo nerazporejena rezerva.

Izdatki po  občinskem odloku so: 
subvencioniranje stanarin 270.000 
din, vezana sredstva za posojila pri 
Ljubljanski banki 6,427.590 din, 
stroški poslovanja sklada 60.000

din, en odstotek za raziskovalno de
lo na področju stanovanjskega in 
komunalnega gospodarstva 60.000 
din, nepredvideni stroški 25.000 din 
in rezerva 352.000 din.

Iz sredstev za reševanje stanovanj
skih zadev oorcev pa bo porabljenih 
258.849,75 din za odplačevanje po
sojil za stanovanja, 60.000 din za 
astaltiranje ceste v Kajuhovem na
selju pri stolpiču S-], 6.600 din so 
obresti od posojila, 12.757,31 din 
so stroški poslovanja in 123.728 din 
je rezerva za odplačilo posojil v letu 
1975.

Krajevna skupnost Kočevje- 
mesto pripravlja razvojni pro
gram za leto 1975. Vseboval bo 
popis stanja in razvoja ključnih 
zadev krajevne skupnosti, kot 
so prostor, prebivalstvo, zapo
slenost, prometne poti, komu
nalna opremljenost, urbanizem 
in urejenost naselij, gospodar
stvo, šolstvo, vzgoja in izobraže
vanje, otroško varstvo, kultura 
in prosveta, telesna vzgoja, 
zdravstvo in socialno varstvo, 

' stanovanjsko gospodarstvo, 
SLO, civilna zaščita in družbe
na zaščita, investicije, samo
upravno sporazumevanje s 
TOZD in samoupravnimi inte
resnimi skupnostmi. V progra
mu bodo seveda zajeti tudi viri 
financiranja za vse te dejavno
sti.

Za izpolnjevanje vseh teh 
načrtov, nalog in potreb bo po
trebno veliko naporov organov 
KS, posebno pa članov delega
cije krajevne skupnosti. Tega se 
delegati tudi zavedajo, zato so 
se v glavnem že odločili, da bo
do sodelovali v organih in komi
sijah KS ter se tako seznanjali z 
delom oziroma zadevami, kijih 
rešuje KS. Nekateri delegati že 
redno sodelujejo na sejah iz
vršnih organov KS, čeprav niso 
člani teh organov. Zavedajo se 
namreč, da bodo lahko uspešno 
zastopali v občinski skupščini 
interese krajevne skupnosti in 
občanov le, če bodo dobro po
znali delo KS.

Pomembna naloga vseh kra
jevnih skupnosti na območju 
občine pa je, da čimprej do
končno ustanove skupnost kra
jevnih skupnosti občine, ki bo

usklajevala in reševala zadeve, 
ki so pomembne za vse KS v 
občini. Predstavniki krajevnih 
skupnosti namreč menijo, da ne 
bi bilo prav sklicevati skupščine 
le zaradi ustanovitve te skup
nosti, ampak naj bi takrat hkra- 1 
ti reševali vsaj še vprašanje fi
nanciranja krajevnih skupnosti, 
ki je še vedno odprto. Krajevne 
skupnosti potrebujejo namreč: 
za uspešno delo tudi denar.

Plavalni bazen je že naročen
Za prvo fazo gradnje zagotovljena posojila, za drugo še ne

Nov asfalt v Kočevju
15.000 kvadratnih metrov urejenih cest in ulic

Kočevski občani neprestano sprašujejo, kdaj bo dograjen plavalni 
bazen. Nekateri so zelo neučakani, kot da ne bi vedeli, daje treba 
še za navadno hišo zbrati razna soglasja nad leto dni pred začetkom 
gradnje in da smo samoprispevek komaj dobro začeli plačevati.

Krajevna skupnost Kočevje za
ključuje ureditvena dela in asfalti
ranje cest in ulic na svojem obm očju 
po programu za letos. S sredstvi pri-

DAN MRTVIH

Kakor vsa zadnja leta bodo v 
ribniški občini tudi letos z žalni
mi slovesnostmi počastili 1. no
vember, dan mrtvih. Občinski 
odbor ZZB NOV je priporočil 
krajevnim organizacijam in šo
lam, naj organizirajo žalne ko
memoracije skupno, in sicer po 
pokopališčih in pred spomeniki 
iz NOV. Zato pričakujemo na 
žalnih slovesnostih več ljudi kot 
prejšnja leta.

V____________   >

spevka za uporabo mestnega zemlji
šča, prispevki OZD, občanov, skup
nosti in posojili je bilo urejenih nad 
15.000 kvadratnih metrov cest, ulic, 
pločnikov in parkirišč.

Letos so bila opravljena naslednja 
dela: obnova in razširitev Reške ce
ste in ureditev dovozov, pločnikov 
in parkirišč ob njej: ureditev poti ob 
Rinži za avtobusno postajo, ureditev 
dvorišča osnovne šole ob Reški cesti 
in odcepa ceste proti domu upoko
jencev, ureditev pločnikov pri hote 
lu, ceste I. in 3. na Trato, naselja 
„Union" in obnovitev Podgorske 
ulice do kamnoloma.

Vsta ta dela bodo veljala okoli 1,7 
milijona dinarjev. Točni podatki še 
niso znani, ker še niso prispeli vsi 
računi.

Pri krajevni skupnosti Kočevje 
smo zvedeli, da vsi občani v občini 
vplačujejo na leto okoli 3 milijone 
dinarjev samoprispevka. Od tega do 
bi KS Kočevje -  mesto 1,3 milijo
na. To pomeni, da bi morali za ba
zen zbirati denar okoli 5 let -  veljal 
bo namreč okoli 7 milijonov dinar
jev -  in šele nato začeti graditi. 
Medtem bi se seveda gradnja toliko 
podražila, da bi jo morali najbrž od 
ložiti na nadaljnjih 5 let, dokler ne 
bi zbrali denarja za podražitve.

Vendar odlaganje ne bo potrebno. 
KS je v štirili mesecih zbrala 18 so
glasij in dobila gradbeno dovoljenje, 
kar je časovni rekord pri zbiranju 
soglasij! Razen tega so že vplačali 
okoli milijon dinarjev za sam bazen, 
čistilno napravo zanj in za prevozne 
stroške iz Italije, kjer je kupljen. Pri
čakujejo, da bo bazen kmalu v Ko
čevju. Opravili so licitacijo za grad
bena dela.

Za 1. fazo gradnje (gradbena in 
montažna dela) je KS zagotovila tu 
di potrebni denar. Premostitveni po
sojili po 1,5 milijona dinarjev sta do
delila že sklad skupnih rezerv gospo
darstva in Ljubljanska banka. Zbira^

io pa tudi že denar za drugo fazo 
oziroma za dokončno dograditev. 
Za posojilo so zaprosili republiško 
tclesnokulturno skupnost, republi
ško izobraževalno skupnost in neka
tere druge. Kaže, da bo  ves potrebni 
denar kmalu zbran in torej ne bo 
ovir, da se ne bi v pokritem plaval
nem bazenu kopali že sredi prihod
njega leta.

J. PRIMC

Krajevna skupnost Kočevje bo 
ob krajevnem prazniku, ki ga 
bomo prvič praznovali 4. maja 
1975, podelila tudi priznanja 
zaslužnim občanom ter delov* 
nim in drugim organizacijam- 
Najvišje priznanje bo „bronasta 
jelka“ , nato pa zlate, srebrne in 
bronaste plakete mesta Ko
čevje. Osnutke za vsa ta odličja 
je izdelal domači akademski ki
par Stane Jarm. (Foto: J. 
Primc)

IZDATKI GASILCEV
ŠT

Gasilski sklad bo imel letos 
178.016,57 din dohodkov in izdat
kov. Za nabavo orodja bo porablje
nih 153.302,77 din, za strokovno 
vzgojo 9.894 din, za poslovanje skla
da 4.819,80 din, obvezna rezerva Je 
10.000 din.

V novo bitko za stabilizacijo
Komite ZK o uresničevanju sklepov 4. seje CK ZK Jugoslavije

Na zadnji razširjeni seji občinskega komiteja ZK Kočevje, ki je 
bila 23. oktobra, so razpravljali o nalogah komunistov po 4. seji
predsedstva CK ZKJ.

Sklenili so, da bodo do 15. no
vembra vse osnovne organizacije 
(OO) ZK sprejele sklepe v zvezi z 
uresničevanjem sklepov 4. seje pred
sedstva in hkrati tudi dopolnile svo-

Najprej več narediti, 
potem šele več deliti

Preveč razpravljamo o botjših plačah in pre
malo o boljšem gospodarjenju

♦

i

Ljudevit Grgurič iz TOZD 
Združenega KGP Kočevje — 
prašičjereja Mlaka je delegat 
republiškega sindikalnega 
kongresa za področje kme
tijstva in živilske industrije. 
Na vprašanje, o katerih zade
vah bo razpravljal na kon
gresu in kakšne rešitve priča
kuje od kongresa za podro
čje kmetijstva, je odgovoril: 

„Moja največja želja je, da 
bi neposredni proizvajalec 
imel višji standard. Seveda 
pa se zavedam, da moramo 
najprej več ustvariti in šele 
potem več deliti. Želim pa 
tudi, da bi strokovnjaki or
ganizirali delo tako, da bi

delavci z manj napora več 
naredili.

Kmetijski delavec dela 
zdaj v zelo slabih pogojih, 
saj je zaposlen tako rekoč 
ves dan, vse dni v tednu, ni
ma nedelj, praznikov in pro
stih sobot, kot jih imajo na 
primer delavci v industriji. 
To pa hkrati pomeni, da de
lavec v kmetijstvu nima do
sti prostega časa, nima 
rekreacije, zabave in pogosto 
celo primernega stanovanja 
nima.

Osebni dohodki in živ
ljenjske razmere se morajo 
kmetijcem izboljšati. K te
mu pa lahko precej prispeva

mo tudi sami delavci v kme
tijstvu, če bomo raztresli 
manj krmil, če ne bomo ho
dili po nepotrebnem na bol
niško, če bomo skrbeli za či
stočo v hlevih in drugod, čc 
bomo vedno gospodarili na 
delovnem mestu, kot da go
spodarimo s svojim. Druži
na, ki ne gospodari dobro, 
propade in prav tako je v de

lovni organizaciji. Boli me, 
če v rednem delovnem času 
ni narejeno tisto, kar bi la
hko bilo.

Odkar je izšla nova usta
va, se je pri nas precej spre
menilo. Delavci več odloča
jo in vodilni drugače mislijo. 
Poslušajo nas. Včasih je bilo 
bolje, da si molčal, zdaj pa 
se vidi, da nam bo vsem bo
lje le, če bomo vsi dobro in 
pošteno sodelovali v samo
upravljanju.

So pa nekatere stvari, ki 
jih sami delavci v svoji de
lovni organizaciji ali celo v 
vsej panogi kmetijstva ne 
moremo spremeniti, in po
trebujemo pomoč družbe. 
Tako niso pravična razmerja 
med delavci v industriji tri 
kmetijstvu, kar sem že prej 
omenil. Skupno se moramo 
vsi prizadevati za ustalitev 
cen, saj nam stalne podraži
tve ne prinašajo nič dobrega. 
Koruza sc je na primer po
dražila od 1,70 din lani na 3 
din letos, hkrati pa sc naši 
proizvodi niso pod razili.“

J. PRIMC

je programe dela. Vodstva obćinskili 
organizacij, izvršnega sveta, banke, 
SDK in inšpekcije pa bodo do istega 
dne sprejeli načrte za uresničevanje 
gospodarske stabilizacije. Takoj pa 
je treba vse komuniste seznaniti z 
resolucijo 10. kongresa ZKJ o nalo
gah pri uresničevanju stabilizacije.

Programi varčevanja morajo biti 
sprejeti do 15. decembra, za kar m o
rajo poskrbeti komunisti v vseh 
O zD , interesnih skupnost ih in ob
činski skupščini. V njih mora biti 
obdelano predvsem varčevanje z 
energijo, surovinami in vsemi proiz
vodi, ki jih uvažamo. Doseči je tudi 
treba, da bodo občinska skupščina 
in samoupravne interesne skupnosti 
vrnile gospodarstvu ves denar, ki so 
ga dobile več, kot je bilo predvide

no. Organizacije ZK morajo razprav 

ljati tudi o uresničevanju sam o
upravnih sporazumov' in družbenih 
dogovorov ter ugotavljati, kdo je od
govoren za neizvajanje ali kršenje.

V luči 4. seje predsedstva ZKJ je 
treba obravnavati tudi devet
mesečne rezultate gospodarjenja, in
vesticijske programe in tekoče in
vesticije pa tudi delovanje delavske 
kontrole.

Komunisti v OO morajo ponovno 
ukrepati na osnovi pistaa predsed
nika Tita in izvršnega biroja pri prl' 
zadevanjih za večjo proizvodnjo, do
hodek, produktivnost, boljšo organi
zacijo dela, boljše izkoriščanj? 
zmogljivosti, manjše stroške poslo
vanja, manjšo>režijo, boljšo delovno 
disciplino itd.

J. PRIMC
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Te dni so delavci SLOVENIJA CEST iz Ljubljane dokončali * 
asfaltiranjem Podgorske ceste v Kočevju do kamnoloma. (Foto: * 
Brus)



„K R K A "  FAR M AC EVTIKA, KEMIJA, 
ZD R A VIL IŠ Č A  
NOVO MESTO 

,RKA išče

OGREVANO SOBO ZA DIPLOMIRANO INŽENIRKO 
KEMIJE V NOVEM MESTU A L I V B LIŽN JI OKOLICI. 

Ponudbe pošljite v kadrovski oddelek KRKE, Novo mesto, 
Cesta komandanta Staneta 19 a.

k.

SCHIEDEL —  YU —  

Kamin, dimnik št* 1 

v Evropi 

PGP

GRADNJA ŽALEC

PROSTO DELOVNO MESTO!

kandlja
NOVO MESTO
Zagrebška 2, tel. 22-410,

po sklepu upravnega odbora

razpisuje delovno mesto:

ŠEFA RAČUNOVODSTVA

Kandidati morajo izpolnjevati enega od naslednjih pogojev:
— višja ali srednja ekonomska šola in najmanj 2 leti delovnih 

izkušenj v računovodstvu ali

— nepopolna srednja šola in'najmanj 5 let delovnih izkušenj 

v računovodstvu, od tega najmanj 2 leti kot vodja računo
vodstva.

Kandidati naj v svojih vlogah navedejo dosedanje zaposlitve.
Želimo, da se poleg tega osebno zglase na upravi podjetja.

pravi naslov 
za denarne zadeve

ker smo naše poslovne enote
prek terminalov povezali
z našim elektronskim računskim centrom,
poslujemo še hitreje, učinkoviteje in zanesljiveje;
zdaj imamo se več časa,
da prisluhnemo vsaki vaši želji

ljubljanska banka

PROSTO DELOVNO MESTO!
Odbor za medsebojna delovna razmerja 

delovne organizacije za mednarodni transport in 
špedicijo O ZD  E U R O TR A N S , Ribnica

razpisuje prosto delovno mesto

VO DJA GOSPODARSKO-RAČUNSKE S LU ŽB E

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje pogoje:

— da imaio srednjo ali višjo izobrazbo

- d a  imajo najmanj 5 let prakse na vodstvenih delovnih me
stih v finančno-gospodarski službi

— da imajo moralno-politične kvalifikacije

Delovno mesto je v filiali Ljubljana.

Rok vložitve pismenih prijav je 15 dni po dnevu objave. 
Ponudbe naj interesenti pošljejo na naslov:

O ZD E U R O TR A N S , delovna organizacija za mednarodni
transport in špedicijo

Ribnica, filiala Ljubljana, Mestni trg 18

O B V E S T I L O
O D E R A T IZ A C IJ I  

zastrupljanju podgan in miši

Po odloku o splošni obvezni deratizaciji v večjih naseljih 

občine Novo mesto (Ur. vestnik Dolenjske št. 4 /6 4  in Skup

ščinski Dolenjski list št. 7 /7 0 )  bo Zavod za  ̂zdravstveno 

varstvo Novo mesto opravil O BVEZNO  D E R A TIZA C IJO  

(nastavljanje zastrupljenih vab) na območju naselji 

Ž U Ž E M B E R K , GOR. S T R A Ž A , DOLENJSKE TOPLICE in 

ŠENTJERNEJ v dneh od 5. novembra do 11. novembra 

1974. NA OBM OČJU N O V E G A  M ESTA PA V  DNEH OD  
13. novembra do 10. decembra 1974.

Točna navodila in opozorila bodo v krajih, kjer bomo oprav
ljali deratizacijo, objavljena na vidnih mestih.

Z A V O D  ZA  Z D R A V S T V E N O  V A R S TV O  

NO VO  MESTO  
Mej vrti 5, tel. št. 21-253

V MIRNI PEČI VAM NUDIMO
KM ETIJSKA Z A D R U G A  K R K A , NO VO  MESTO, EKO 

NO M SKA E N O TA  T R G p V IN E , PR O D A JA LN A  8, M IR N A  

PEČ, IM A  NA Z A LO G I IN N U D I NASLEDNJE BLAGO:

-  KO SILN IC E F IG A R O  Z V O Z IČ K O M

-  KO SILN ICE CAP—SPECIAL Z V O Z IČ K O M
-  KO SILN ICE S IP -Š E M P E T E R  M - 2 0 0

-  T R A K TO R S K E  SEJALN IK E Z A  U M E T N I GNOJ V IK O N
-  STROJE Z A  S IL IR A N JE  KO RUZE

-  T R A K TO R S K E  PLUGE S LA N O V A C  

-T R A K T O R S K E  PLUGE IM T

-T R A K T O R S K E  O B R A Č A L N IK E  F A V O R IT  S T A N D A R D
-  P U H A L N IK E  ZA  SENO EOLO  

-S A M O N A K L A D A L N IK E  ZA  SENO

-  T R A K TO R S K E  PR IK O LIC E  -  hidravlične
-  KO TLE ZA  ŽG A N JE K U H O
-  M O TO R N E  ŽA G E  H O M E L IT

-  M O TO R N E  ŽA G E  S T IH L
-  Z M R Z O V A L N E  SKRINJE ZS 220

-  Z M R Z O V A L N E  SKRINJE ZS 345
-  Š T E D IL N IK E  VSEH VR S T

-  TRAJNO  G OREČE PEČI EMO 5 in K A M IN  Banoviči 
- T E L E V IZ O R J E

-  SADNE S T IS K A LN IC E  Z V IT L O M  

- S A D N E  S T IS K A LN IC E  H ID R A V L IČ N E
-  BETONSKE M EŠALCE 100 I, 200 I 

-Š R O T A R J E  ZA  K U R U ZO

-  K O M B IN IR K E  OSIJEK (za luščenje koruze, šrotanje, 
skobljanje, žaganje, vrtanje itd . . .)

-  ROČNE SADJARSKE ŠKR OPILNICE

-  M O TO R N E  SADJARSKE ŠKR O PILN ICE S T IH L

-  K E R A M IČ N E  PLOŠČICE VSEH VRST

-  O K N A  IN V R A T A  PO S TARI CENI

-  VES G RA D B E N I M A T E R IA L  (zidna opeka, strešniki, 
cement, apno, betonsko železo, betonske cevi, salonitne ce
vi, litoželezne cevi, dimniki itd.)

-  BOGAT A S O R T IM E N T  TO P LIH  PODOV  

-E L E K T R O M O T O R J E
-  H ID R O FO R JE  130—180 I, z eno in trofaznim motorjem 
-B O J L E R J E

-  B R ZO P A R IL N IK E  VSEH V E L IK O S TI

-  NA  ZA LO G I IM A M O  U M E T N A  G NO JILA  ZA JE
SENSKA IN S PO M LA DAN SKA GNOJENJA

-  D O B A V LJA M O  IN M O N T IR A M O  OPREMO ZA  

STA N O V A N JA

-  NA  Z A LO G I IM A M O  C EM EN T TRBO VLJE
-  BO GATA IZ B IR A  B O M B A ŽN IH  IZ D E L K O V  IN PLETEN IN

-  BO G ATA IZ B IR A  M OŠKE, ŽENSKE IN OTROŠKE  

O BUTVE PO IZR E D N O  N IZ K I CENI

N A R O Č E N O  BLAGO D O B A V IM O  V  T R E H  DNEH. PRI 
VEČJEM  NA KUPU D O S TA V IM O  BLAGO NA DOM. 
O BIŠČITE NAS!

ZA  NA KUP SE PRIPO RO ČA KZ K R KA, NO VO  

MESTO, P RO DA JALNA 8, M IR N A  PEČ, IN VSE OSTALE  

PRO DAJALNE KZ KR KA.



t e d e n s K 6 lem
Četrtek, 31. oktobra -  Krištof 
Petek, 1. novembra -  Dan mrtvih 
Sobota, 2. novembra -  Dušanka 
Nedelja, 3. novembra -  Just 
Ponedeljek, 4. novembra -  Karel 
Torek, 5. novembra -  Sabina 
Sreda, 6. novembra -  Lenart 
Četrtek, 7. novembra -  Ernest

LUNINE MENE

7. 11. ob 03,47 -  zadnji krajec

BREŽICE: 1. in 2. 11. ameriški 
barvni film „Osceola“ . 3. in 4. 11. 
ameriški barvni film „Džo Kid“ .

KOSTANJEVICA: 3. 11 .-ameri
ška drama „Zdravnik in njegove že-
ne“ .

KRŠKO: 2. in 3. 11. ameriški 
barvni film „24 ur Le Mansa“ . 6. 
11. danski film „Jaz žena“ , 3. del.

MIRNA: 2. in 3 .1 1 .  „Rop in pre- 
vara“ .

NOVO MESTO: 31. 10. in 1. 11. 
angleški barvni .film „Kje je Jack“ . 
2. in 3. 11. ameriški barvni film 
„Potovanje z mojo te tk o 1!, od 5. do 
7. 11. ameriški barvni film „Straši
lo".

RIBNICA: 2. in 3. 11. ameriški 
barvni film „Incident pri Phantom 
Hila“ .

ŠENTJERNEJ: 2. in 3. 11.
„Čakmul maščevalec14.

TREBNJE: 2. in 3. 11. ameriški 
barvni kavbojski film „Lov na zla
to" .

Og
S L U Ž B O  D O B I

TAKOJ sprejmem žensko srednjih 
let za pom oč v gospodinjstvu. 
Vse ostalo po dogovoru. Ivanka 
Adam, Valantičeva 16, Novo me
sto.

S T A N O V A N J A

SOBO ODDAM v najem dvema 
dekletoma. Marija Kavčič, Breg 1 
pri Kočevju.

SPREJMEM fanta na stanovanje, 
centralno ogrevano. Naslov v 
upravi lista (2552/74).

GARSONJERO vzamem v najem ali 
odkupim. Po dogovoru. Naslov v 
upravi Usta.

V NOVEM MESTU kupim takoj 
enosobno vseljivo stanovanje v 
bloku. Cenjene ponudbe pod 
„NOVEMBER41.

V LJUBLJANI prodam enosobno 
stanovanje v bloku, pritlično, na 
lepem kraju. Naslov v upravi lista 
(2556/74).

MLAD uslužbenec išče ogrevano so
bo v Novem mestu. Plača do 450 
din. Naslov v upravi lista 
(2568/74).

ODDAM ogrevano sobo samskemu 
moškemu. Naslov v upravi lista 
(2572 /74).

ODDAM dve centralno ogrevani 
sobi resnima moškima. Irča vas 
65, Novo mesto.

NA STANOVANJE vzamem dve 
mirni dijakinji. Soba je ogrevana. 
Naslov v upravi lista.

SEM DEKLE (23 let) in si želim 
imeti stanovanje v okolici Novega 
mesta, zaželeno v Straži. Stano
vanje je lahko kakršnokoli, ven
dar za daljši čas. Ponudbe pod 
„PLAČAM VNAPREJ44.

Motorna vozila

PRODAM NSU 1200, letnik 1970, 
garažiran. Nad mlini 40, Novo 
mesto.

PRODAM ŠKODO, 48.000 km, v 
brezhibnem stanju. Informacije 
pri Jožetu Strmecu, Čardak 5, 
Črnomelj.

AVTO ZASTAVA 750, letnik 1964, 
registriran, vozen, z novo korose- 
rijo, prodam za 7.000 din. Naslov 
v upravi lista.

NUJNO PRODAM moped Tomos 
šport na pet prestav, električni 
harmonij Harmono na pet regi
strov, dobro ohranjen, primeren 
za učenje in pony ekspres (Pu- 
chov m otor) v dobrem stanju. 
Alojz Mrgole, Šentjernej.

UGODNO PRODAM škodo, letnik 
1967. Ogled vsak dan pri Mariji 
Matkovič, Dol. Toplice 137, novo 
naselje.

PRODAM MAZDO 1200, letnik 
1969 in od R 4 (starejši letnik) 
m otor z menjalnikom in vsa vra
ta. Naslov v upravi lista 
(2588 /74). •

PRODAM avto R 4, letnik 1967, v 
voznem stanju, lepo ohranjen. 
Ogled vsak dan pri Jožetu Žnider
šiču, Studenec 20, 68293 Stude
nec.

ZASTAVO 101 prodam za 40.000 
din. Prevoženih 23.000 km, let
nik 1973. Naslov v upravi lista.

PRODAM avto Zastava 750, letnik 
1971. Anton Ban, Ragovska 7, 
Novo mesto.

UGODNO prodam zastavo 750, let
nik 1967. Franc Umek, Zagreb
ška 15, Novo mesto.

PRODAM fiat 750, letnik 1971, tu 
di na ček. Krka 22, Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM nerjavečo pomivalno 
mizo (1 m) in kombinirani štedil
nik Gorenje. Miha Jakobčič, Ra
govska 14, Novo mesto.

PRODAM rabljeno peč za centralno 
kurjavo. Naslov v upravi lista 
(2583/74).

PRODAM zimska jabolka po ugodni 
ceni. Jože Mišjak, Boričevo, Novo 
mesto.

UGODNO PRODAM belo dolgo po
ročno z dolgim plaščem, obrob
ljenim s hermelinom. Naslov v 
upravi lista (2550/74).

UGODNO PRODAM dvižna garažna 
vrata. Lebanova 3, Novo mesto.

PRODAM dobro ohranjeno kom 
pletno spalnico. Možnost plačila 
v dveh obrokih. Ogled vsak dan • 
popoldne. Naslov v upravi lista 
(2557 /74).

UGODNO prodam plinsko peč z 
jeklenko. Bršlin 29, Novo mesto:

PRODAM novo štiridiatonično lese
no harmoniko „Pečaver Ljublja
na44, duri Be, Es, As, Hes. Zadnja 
cena je 7.000 din. Drago Tratnik, 
Irča vas 42, 68000 Novo mesto.

K U P I M

KUPIM hišico z vrtom v dobrem sta
nju (voda, elektrika), od Novega 
mesta do Vinice. Ponudbe z opi
som, ceno in točnim  naslovom 
pod šifro „DOM 197544.

P O S E S T

PRODAM travnik med Dobravico in 
Razdrtim ali zamenjam za kolo- 
sek. Naslov v upravi lista 
(2554/74).

STAREJŠO ZIDANICO pri Prečni s 
6 ari cepljenega mladega vinogra
da in 6 ari pušče prodam najbolj
šemu ponudniku. Dostop z avto
mobilom. Naslov v upravi lista.

NA DRAŽBI prodam hišo z gospo
darskim poslopjem, možnost pre
ureditve v gostinski lokal, in 42 
arov zemlje. Dražba bo 3. no
vembra ob 10. uri na Šrangi 2, 
Mirna peč. Informacije dobite pri 
Juletu Novaku, V brezov log 16, 
Novo mesto.

TOVARIŠI ZDOMCI IN DRUGI 
KUPCI! Ne zamudite izredne pri- 

> ložnosti. Zelo poceni prodam 
enodružinsko hišo z lepim vrtom 
v centru Trebnjega na Dolenj
skem. Stevo Petrovič, Ulica hero
ja Slaka 13, Trebnje.

PRODAM novo, vseljivo hišo z vr
tom (28 arov) v Hrušici 36. Ogla
site se pri Janezu Kobetu, Pangrč 
grm 7, Stopiče.

R A Z N O

INŠTRUIRAM matematiko za 
osnovne in srednje šole. Vprašajte 
po telefonu Novo mesto 2 2 4 3 9  
od 15. do 20. ure.

POROČNI PRSTANI! -  Če ste v 
zadregi, kakšen prstan bi podarili 
svoji ljubljeni, obiščite zlatarja 
Otmarja Zidariča v Gosposki 5 v 
Ljubljani (poleg univerze). -  Z iz
rezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

nm
FRANC RUPAR, Goriška vas 12, 

Škocjan, prepovedujem pašo ko
koši po mojih parcelah. Kdor tega 

ne bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal.

PODPISANA NEŽA KASTREVC, 
roj. Hudoklin, Gor. Gradišče pri 
Šentjerneju, prepovedujem vož
njo po mojem gozdu na Draškov- 
cu. Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala.

« m h b h h

Obveščam cenjene stranke, da je 
AVTpPRALNICA JANEZ KO- 
RASA, like Vaštetove 1, Novo 
mesto, odprta  vsak dan od 8. do 
18. ure. Se priporočam!

VOZNIKI! ČE IMATE TEŽAVE Z 
AKUMULATORJEM SVOJEGA 
AVTOMOBILA, SE OGLASITE
V AKUMULATORSKI DELAV
NICI V NOVEM MESTU, PAR
TIZANSKA 11, ki JE ODPRTA 
VSAK DAN OD 6. DO 14. TER 
OD 16. DO 18. URE, OB SOBO
TAH PA OD 6.30 DO 13. URE. 
SE PRIPOROČAM! BLAŽO TA- 
SEV

DRAGEMUmožu, atu in staremu 
atu LEOPOLDU SELANU z Dol. 
Prekope 21 pri Kostanjevici za 
70. rojstni dan in bližnji god želi
m o vse lepo in še mnogo zdravih 
let. Žena Neža, sin Jože, Polde, 
Joža in Mimi z družinami. 
Vnučki pa pošiljajo staremu atu 
koš poljubčkov.

DRAGI MARIJI MARKOVIČ z 
Gor. Polja želita za 76. rojstni 
dan še veliko zdravih let svakinji 
Anica in Rezka.

DRAGEMU zlatemu očku RIHAR
DU GRIČARJU iz Ločne pri 
Novem mestu za njegov praznik 
veliko sreče, zdravja in zadovolj
stva. Hčerka Tončka.

aa«iiwira
V temni jesenski noč i je zavedno 

ugasnilo mlado srce našega nepo
zabnega sina, brata in strica

MARIJANA MEŽIČA

Izrekamo iskreno hvaležnost sorod
nikom, prijateljem, sodelavcem in 
znancem ter vsem, ki ste ga v tako 
velikem številu spremljali na njegovi 
zadnji poti in mu poklonili cvetje.

Žalujoči: oče, mati, brat 
Darko, Jože z družino, Lojze z 
družino, sestra Kristina z druži
no, Slavka z družino, Anica z 
družino in drugo sorodstvo 
Gržeča vas, Veliki Podlog, 
Neuss, Zg. Pirniče, Podsreda, 
Krško, Vel. vas, 1. oktobra 
1974

Ob prerani smrti dragega brata

VINKA LUZARJA 
iz Malin pri Suhoiju

se iskreno zahvaljujemo vsem vašča
nom za izraze sožalja in nudeno po 
moč. Posebna zahvala A ntonu 
Jakšetu, Martini Kopše in Zofki Go
lobič.

Žalujoči: bratje in sestre

SLUŽBA DRUŽBENEGA KNJIGOVODSTVA, 
PODRUŽNICA 52100 NOVO MESTO,

OBJAVLJA 2 prosti delovni mesti 
ZA DELAVCE S SREDNJO IZOBRAZBO ALI 
PRIPRAVNIKE.

POGOJ: dokončana gimnazija ali ekonomska srednja šola. 
Trimesečno poskusno delo.
Osebni dohodek po pravilniku podružnice.
Prošnje za sprejem na delo pošljite Službi družbenega knjigo
vodstva, podružnici 52100 Novo mesto. Objava velja 15 dni. 
O izidu dobo kandidati obveščeni v 30 dneh.

Z A H V A L A

Ob izgubi moje drage mame

ANGELE LOVKO
iz Novega mesta

se iskreno zahvaljujem vsem, ki ste pokojno spremili na zadnji 
poti, ji poklonili vence in cvetje ter nam izrazili sožalje. Za pozor
nost se zahvaljujem delovnemu kolektivu Dominvesta, sodelov- 
cem, zlasti Romanu Zevniku in Tonetu Kordišu za veliko pom oč 
v težkih trenutkih. Zahvala vsem prijateljem in znancem, Zvezi 
borcev ter Justinu Kranjčiču za poslovilne besede.

Žalujoči: sin Mirko z ženo Mijo ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob nenadomestljivi smrti naše drage žene, mame, stare mame, 
sestre in tete

MARIJE ŠUŠTERŠIČ
iz Smolenje vasi 43

se iskreno zahvaljujemo podjetjem AGROSERVIS, IMP, NOVO- 
TEHNI, trgovini Novoteks in splošni bolnici za podarjene vence 
in .izrečeno sožalje. Posebno zahvalo smo dolžni duhovščini za 
obred ter sosedom za nesebično pom oč.

Žalujoči: mož France, sinova Franci in Janez z druži
no, hčerke Mimi, Joži, Fani z družinami, Cvetka ter dru
go sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob nenadni izgubi našega dragega moža, očeta, brata in nepo
zabnega dedka

ALOJZA ŠOLNA

se toplo zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za izraženo ustno in pismeno sožalje, za poklonjene vence in 
cvetje, podjetju IGM „Sava44 Krško, HTG Brežice, sodelavcem 
Drevesnice Rimš, sindikalni organizaciji skupnih služb Cestnega 
podjetja Novo mesto, tovarni „Novoteks44 Novo mesto, duhovni
ku in godbi. Prisrčna hvala sosedom za požrtvovalno pom oč v
najtežjih trenutkih. .« • a. • 6 i

Posebi.o zahvalo smo dolžni Tončki Radulovič m Alojzu Solnu 
iz Ljubljane, ki sta nam stala v hudih trenutkih ob strani in nam 
nudila vso pom oč.

ŽALUJOČI: žena Amalija, hčerki Lojzka in Majda, 
zeta Filip in Rašo, vnuki Tatjanca, Maijan in Robert, brat 
Jože

Z A H V A L A

Nenadoma nas je za vedno zapustila naša dobra sestra, teta  in 
svakinja

KATARINA VRŠČAJ-BAJC
iz Črnomlja

Zahvaljujemo se vsem sosedom za nudeno pom oč, društvu upo
kojencev Črnomelj za podarjeni venec in duhovniku za opravljeni 
obred. Hvala vsem, ki ste drago pokojnico spremili na zadnji poti. 
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoče: sestre z družinami

Z A H V A L A

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

MILANA BORŠTNARJA
z Vrhka pri Tržišču

se Iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, da
rovalcem vencev in cvetja in vsem, ki so z nami sočustvovali, nam 
izrekli sožalje in nam nesebično pomagali v najtežjih trenutkih. 
Posebno zahvalo smo dolžni Lojzetu Udovču in Božu Mesojedcu, 
ki sta prva priskočila na pom oč, prav tako sosedu Jožetu Stušku. 
Zahvaljujemo se vsem, ki so ga v tako velikem številu spremili na 
njegovi zadnji poti, podjetju Zavarovalnice Krško, govornikom, 
godbi^ iz Trebnjega in župniku za opravljeni obred, gasilcem iz 
Tržišča in sosednih društev, ki so pokojniku z veliko udeležbo in 
prapori izkazali zadnjo čast. Še enkrat vsem skupaj iskrena hvala.

Žalujoči: žena Pavla, sinova Milan in Drago, hčerki 
Majda in mala Marjetka, sestri Milka in Štefka ter Darko z 
družinami in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob nenadomestljivi izgubi naše dobre mame, žene, sestre^' 
hčerke in tete

FRANČIŠKE MURGELJ- 
OKLEŠEN

se iskreno zahvaljujemo zdravniškemu in strežnemu osebju onko
loškega inštituta in kliničnega centra v Ljubljani ter zdravstve
nemu osebju zdravstvenega dom a v Novem mestu za požrtvovalno, 
zdravljenje in lajšanje trpljenja v njeni neozdravljivi bo lezn i Za
hvaljujemo se tudi vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem, ki 
so nam pomagali v težkih trenutkih, izrekli sožalje in jo v tako 
velikem številu spremili na njeni zadnji poti v mnogo prerani 
grob. Vsem prav lepa hvala za cvetje in vence, posebno kolektivo
ma Novoteks-konfekcija in hotela Metropol. Iskrena hvala tudi 
župniku za opravljeni obred.

Neutolažljivi: mož Jože, hčerki Jožica in Ivica, oče, 
brat Janez, sestre Mari, Joži in Ani z družinami ter drugo
sorodstvo

Z A H V A L A

Ob prerani izgubi dragega očeta

JOŽETA LUKŠIČA
kamnoseškega mojstra v pokoju 

iz Kandije

se iskreno zahvaljujemo osebju splošne bolnice Novo mesto, obč. 
org. ZB in tov. Ladu Stibriču za poslovilne besede. Prav lepa 
hvala tov. zastavonošem, Društvu upokojencev, pevskemu zboru, 
godbi, kolektivu obč. sodišča Novo mesto in prijateljem iz Mari
bora, vsem sorodnikom in prijateljem, ki ste ga v tako velikem 
številu pospremili na njegovi zadnji poti in mu darovali cvetje.

Žalujoči: hčerki Majda in Silva, sinova Jože in Janez z 
družinami

Novo mesto, dne 26. oktobra 1974

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Vlado Silvester, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdohar in Ivan Živič 

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Ria Bačer, Milan Markelj, Janez Pezelj, Branko Podobnik, Jože 
Primc, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan Zoran 
in Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič.

IZHAJA vsak Četrtek -  Posamezna številka 3 din -  Letna naroč
nina 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: 
5 2100-6 20-107-3 2002-009-8-9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določeni 
strani 68 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 90 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nadaljnja beseda 1,50 din. Za 
vse druge oglase in oglase v. barvi velja do preklica cenik št. 6 do 1.1* 
1974 -  Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1/72 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje tepieljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu:
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo mes

-  Tele
iRopisov in fotografij ne 

filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto -  Banrni filmi »n

to, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227 -  
. Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek,

tisk: Ljudska pravica, Ljubljana
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00,.

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
16.00, 18.00, 19.30 in ob 20.00.

Č e t r t e k ,  3 i . ' o k t o b r a :  8.10
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za višjo stopnjo — Podjetje 
»Premetejo“ . 11.00 Poročila -  Tu
ristični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Kmetijski nasveti — inž. 
Jenko Žigon: Seminar iz gojenja in 
izkoriščanja gozdov -  z gozdnimi 
posestniki. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  15.45 „Vrtiljak41. 19.40 Mi
nute z Ljubljanskim jazz 
ansamblom. 19.50 Lahko noč, o tro 
ci! 20.00 Četrtkov večer domačih 
Pesmi in napevov. 23.05 Literarni 
večer.

PETEK, 1. NOVEMBRA: 8.10 
Jutranji zvoki ob dnevu spominov. 
9.05 „Počastimo ta dan 10.05

Ilova g o r a . . .  11.00 Poročila — 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 13.30 Nekoga moraš imeti 
rad. 15.15 Pesmi iz junaških dni. 
17.05 Spomini na nek večer. 19.40 
Minute z ansamblom. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 22.20 Besede in zvoki 
iz logov domačih. 23.05 Literarni 
nokturno.

SOBOTA, 2. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.15 Sedem dni na radiu. 
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Jože Kregar: 
„Vrt v novembru41. 12.40 Ob 
bistrem potočku. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 S pesmijo in besedo 
po Jugoslaviji. 15.45 „Vrtiljak". 
17.20 Gremo v kino. 19.40 Minute 
z ansamblom Silva Štingla. 19.50 
Lahko noč, otroci! 21.30 Oddaja za 
naše izseljence.

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfuzijskem od
delku: Dragoslav Vasič, Martin Kozjan, Jože Luzar, Marija Slak, Ja 
nez Dular in Marjan Grabrijan, člani Novoteksa Novo mesto; Franc 
Cečelič, član Iskre Novo mesto; Anton Rozman in Ivan Kopina, 
člana Gorjancev Straža; Andrej Senica, član Javnih skladišč Novo 
mesto; Pepca Jerman, članica Pekaine Novo mesto; Janez Goniik, 
Stane Vovko, Štefka Črvan, Ivan Špringer in Pavel Krapež, člani 
Krke — tovarne zdravil Novo mesto; Jožef Penca, Janez Mislej, 
Branko Turk, Alojz Drčar, Janez Kosec in Franc Blažič, č i p i  IMV 
Novo mesto; Dušan Krštinc, Ivana Špringer in Franc Lukšič, člani 
Novolesa Straža; Janez Sekula, član G. G. Novo mesto; Josip Abra
movič, član Cestnega podjetja Novo mesto; Sonja Jovanovič, Marija 
Dukič, Niko Vlašič in Jožica Pirkovič, člani Zavarovalnice Sava Novo 
mesto; Milan Mam, član Ele Novo mesto; Miha Ilenič, upokojenec iz 
Velike Lahinje; dr. Jože Steklasa, dr. Josip Turčič in Vida Lindič, 
člani Splošne bolnice Novo mesto.

Slavka Vidmar, Marija Potočar, Majda Glavan, Slavko Spelko, Pavle 
Tisovec, Milan Petan, Branko Pavček, Zdravko Petrič, Jožefa Črnič 
in Mirko Črnič, člani Novolesa Straža; Ivan Klemenčič, kmet iz 
Ž dinje vasi; Magda Zupančič, Justi Damjanovič, Angela Seničar, 
Jože Kavšček, Alojz Šurla, Fani Šuštaršič, Milena Žitnik, Karolina 
Barbič, Ana Osolnik, Fani Kukman, Marjan Kos, Alojz Bobnar, 
Anica Ivančevič, Janez Ravbar, Marija Pavlin, Jože Klobučar, Jože 
Šmajdek in Rudi Retelj, člani Novoteksa Novo mesto; Franc Jenič, 
Julijan Kirn, Martin Turk, Jelka Kralj, člani IMV Novo mesto; Anton 
Rajer in Negoslav Latifovič, člana Novograda Novo mesto; Branko 
Glavan, Vid Golob, člana Krke — tovarne zdravil Novo mesto; Fani 
Gazvoda, članica Splošne bolnice Novo mesto; Frančiška Rebzelj, 
gospodinja iz Veniš; Alojz Rabzelj in Silvester Turk, člana Pionirja 
Novo mesto; Marjan Dejak, Bojan Košir, Marjan Malerič, Jože 
Jerman, Andrej Žvab, Lojze Prijanovič, Drago Kobe, Jože Jager, 
Boris Veselič, Mitja Lapanje in Andrej Kramar, člani Belta Črnomelj; 
Marija Moravec, Fani Malerič, Ivanka Bevec, Katica Medved in Edo 
Tonkli, člani Novoteksa Vinica; Mirko Čadonič, član Dijaškega doma 
Črnomelj; Stanislav Šiler in Štefanija Prhne, člana IMV Črnomelj; 
Marija Rajšelj, članica Beti Mirna peč; Jožica Pavlin in Marija Turk, 
članici Laboda Novo mesto; Vladislav Mali, član Ele Novo mesto; 
Jože Bojane, član Pekarne Novo mesto; Ivan Hrustek, član Skupščine 
občine Črnomelj.

NEDELJA, 3. NOVEMBRA: 8.07 
Radijska igra za otroke — France 
Puntar: „Vzorček**. 9.05 Še
pomnite tovariši! 10.05 Koncert iz 
naših krajev. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.15 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 18.03 
Radijska igra -  Luigi Pirandello: 
„Cece“ . 19.40 Glasbene razglednice. 
19.50 Lahko noč, otroci! 23.05 
Literarni nokturno.

PONEDELJEK, 4. NOVEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 9.40 Orkestri 
in zabavni zbori. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
Čebelarstvo. 12.40 Pihalne godbe na 
koncertnem odru. 13.30 
Priporočajo v a m . . .  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
15.45 „Vrtiljak* 19.40 Minute z 
ansamblom bratov Avsenik. 21.45 
Lepe melodije. 23.05 Literarni 
nokturno.

TOREK, 5. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  Pomen 
naravnega okolja za življenje. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Jože Furlan: Zakaj 
mora sladkorna tovarna pri nas v 
kratkoročni plan razvoja. 12.40 Po 
domače. 13.30 Priporočajo vam . . .
14.40 Na poti s kitaro. 15.45 
„Vrtiljak “ . 18.05 V torek na 
svidenje. 19.40 Minute z ansamblom 
Jožeta Privška. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. 23.05 Literarni 
nokturno.

SREDA, 6. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  
inž. Ivan Krivec: Vzdrževanje
motornih žag. 12.40 Od vasi do vasi.
13.30 Priporočajo v a m . . .  14.30 
Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 15.45 „Loto  vrtiljak**.
19.40 Minute z ansamblom Silvestra 
Mihelčiča. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 22.20 S festivalov jazza.

ČETRTEK, 7. NOVEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Radijska šola za višjo stopnjo -  
Beseda in glasba. 10.15 Po TaUjinih 
poteh. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Jože 
Čuden: Primeri uspešne govedoreje 
na kmetijah v hribovitih krajih.
12.40 S pihalnimi godbam i 13.30 
Priporočajo v a m . . .  14.40 Med 
šolo, družino in delom. 15.45 
„Vrtiljak** 18.35 Z zabavnim 
orkestrom RTV Ljubljana. 19.40 
Minute z ansamblom Jožeta 
Kampiča. 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 Č etrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 23.05 Literarni 
nokturno.

TELEVIZIJSKI
SPORED

ČETRTEK, 31. OKTOBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  9.35 Francoščina 
(do 10.10) (Bg) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (Zg) — 15.35 Francoščina 
(do 16.10) (Bg) -  16.30 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.50) 
(Bg) -  17.30 T. Seliškar: Bratovšči
na Sinjega galeba, barvna TV nada
ljevanka (Lj) -1 8 .0 0  Obzornik (Lj)
-  18.15 Mozaik (Lj) — 18.20 Svet v 
vojni -  serijski film (Lj) -  19.15 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -  
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 F. Heško: 
Rdeče vino -  TV nadaljevanka (Lj)
-  21.20 Kam in kako na oddih (Lj)
-  21.30 Četrtkovi razgledi: Ljube
zen sprašuje (Lj) -  22.00 Kontrast
na slika -  baletna oddaja TV Zagreb 
(Li) -  22.40 TV dnevnik (Li)

PETEK, 1. NOVEMBRA: 16.30 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.50) (Bg) -  18.00 O bzornik, 
(Lj) -  18.15 Čez tri gore, čez tri 
vode: Ljudske žalostinke barvna 
oddaja (Lj) -  18.45 V grobovih 
nemih teh (Preprosta beseda) barvna 
oddaja (Lj) 19.00 M, Kozina: Pad
lim. B. Arnič: Gozdovi pojo, barvni 
oddaji (Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj)
-  19.50 Tedenski notranjepolitični 
komentar (Lj) -  19.55 Propagandna 
reportaža (Lj) -  20.00 Makedonski 
del pekla — celovečerni film (Lj) —
. . .  TV kažipot (Lj) — . . .  TV dnev
nik (Lj)

SOBOTA, 2. NOVEMBRA: 9.30 
TV v šoli (Bg) -  10.35 TV v šoli 
(Zg) -  12.00 TV v šoli (Sa) -  16.10 
Obzornik (Lj) -  16.25 Nogomet 
Željezničar : Radnički (Kragujevac)
-  prenos (Sa, Lj) v odm oru propa
gandna oddaja -  18.20 Mozaik (Lj)
-  18.30 Disneyev svet -  barvni film 
(Lj) -  19.15 Barvna risanka (Lj) -  
19.20 Cikcak (Lj) -  19.3(XTV dnev
nik (Lj) -  19.50 Tedenski zunanje
politični kom entar (Lj) -  19.55 
3-2-1 (Lj) — 20.00 Človek, ne jezi se 
(Zg) -  20.30 Moda za vas, barvna 
oddaja (Lj) -  20.40 Zabavno glasbe
na oddaja (Lj) -  21.30 Barvna pro
pagandna oddaja (Lj) -  21.35 On
kraj maščevanja -  barvni film (Lj) 
- 2 3 .1 0  TV dnevnik (Lj)

NEDELJA, 3. NOVEMBRA: 
9.25 Svet v vojni -  serijski dok. Film 
(Lj) -  10.15 Otroška matineja: 
Zgodba o deklici Margareti, 
Življenje v gibanju, barvna filma 
(Lj) -  11.10 Poročila (Lj) -  11.15 
Kmetijska oddaja (do 12.00) (Bg) -  
Nedeljsko popoldne Ptujski festival
-  III. del Za konec tedna Igre brez 
meja 16.30 Košarka Partizan: 
Crvena zvezda -  prenos (Bg) -  v 
odmoru Moda za vas (Lj) -  18.15 
Poročila (Lj) -  18.20 Vidocq -  
serijski barvni film (Lj) -  19.15 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak

(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -  
19.50 Tedenski gospodarski 
komentar (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -
20.00 M. Božič: Človek in pol -  
barvna TV nadaljevanka (Zg) -
21.00 Glasinac -  II. del iz serije 
Karavana (Lj) -  21.35 Športni 
pregled (Sa) -  22.10 TV dnevnik 
(Lj).

PONEDELJEK, 4. NOVEMBRA:
8.10 TV v šoli in ob 14.10 
ponovitev (Zg) -  9.00 Angleščina 
(Zg) -  9.30 TV v šoli: zemljepis, 
srbohrvaščina do 10.35 (Bg) -
15.00 Angleščina — ponovitev (Zg)
-  15.30 TV v šoli -  ponovitev (Bg)
-  16.30 Madžarski TVD (Pohorje, 
Plešivec do 16.50) (Bg) -  17.15 
Revija pevskih zborov v Zagorju -  
4. oddaja (Lj) -  17.55 Obzornik 
(Lj) — 18.10 Ansambel Modre 
kitare -  barvna oddaja (Lj) -  18.40 
Družbeno zgodovinski vidik 
marksizma (Lj) -  19.00 Odločamo 
(Lj) -  19.10 Barvna risanka (Lj) -  
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -  
20.05 V. Zupan. Ulica treh rodov -  
TV drama (Lj) -  21.15 Sodobna 
oprema -  barvna oddaja (Lj) -
21.25 Kulturne diagonale (Lj) -
21.55 Mozaik kratkega filma: 
Maroko, barvni film (Lj) -  22.05 
TV dnevnik (Lj).

TOREK, 5. NOVEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  9.35 TV v šoli (Sa)
-  10.05 TV v šoli: Prirodoslovje, L. 
Pasteur, Glasbena oddaja (do 11.20) 
(Bg) -  14.10 TV v šoli -  ponovitev 
(Zg) -  15.35 TV v šoli -  ponovitev 
(Sa) -  16.05 TV v šoli -  ponovitev 
(Bg) -  16.35 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec do 16.55) (Bg) -  
17.40 I. Cankar: V gozdu (Lj) -
17.55 Obzornik (Lj) -  18.10 
Življenje v gibanju -  barvni film 
(Lj) -  18.35 Mozaik (Lj) -  18.40 
Ne prezrite (Lj) -  19.10 Barvna 
risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  
19.30 TV dnevnik (Lj) -  19.55 
3-2-1 (Lj) -  20.05 Pogovor o . . .  
(Sindikati pred kongresom) (Lj) -
20.55 Barvna propagandna 
reportaža (Lj) -  21.05 T. Hardy: 
Mračni Jude -  TV nadaljevanka 
(Lj) -  21.50 TV dnevnik (Lj).

SREDA, 6. NOVEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.50 TV v šoli: 
Otroški vrtec (do 11.25) (Bg) -
15.25 TV v šoli: Glasbeni pouk, 
Otroški vrtec (Bg) -  16.30 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.50) (Bg) -  17.20 Zgodba o 
deklici Margareti -  serijski film (Lj)
-  17.50 Obzornik (Lj) -  18.05 
Iskanje sodobnega gledališča (Lj) -  
18.35 Mozaik (Lj) -  18.40 Mladi za 
mlade -  oddaja TV Beograd (Lj) -
19.10 Barvna risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnevnik

(Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 
Film tedna, Propagandna oddaja, 
Miniature: Franc Novine -  barvna 
oddaja (Lj) -  TV dnevnik (Lj).

RADIO SEVNICA

Nedelja, 3. novembra: -  10.30 
reklame, oglasi in Obvestila -  10.55 
po domače -  11.10 Mesec knjige 
(od 15. 10. do 15. 11.) -  11.25 
pred občinskim praznikom sevniške 
občine -  11.45 nedeljski intervju -
12.00 za vsakogar nekaj -  12.30. 
poročila -  12.45 čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev -  14.30 
zaključek programa.

Sreda, 6. novembra 1974: -
16.00 poročila — 16.10 reklame, 
oglasi in obvestila -  16.30 po 
domače — 16.45 kotiček za šoferje 
j- Na pom oč dvotaktniku — 16.55 
iz diskoteke naših poslušalcev —
17.30 Vesele in žalostne zgodbe iz 
naše vzgoje -  17.40 popevke na 
tekočem  traku -  18.00 zaključek 
programa.

Sobota, 9. novembra 1974: -
16.00 Sobotni vrtiljak -  16.15 pet 
minut z a . . .  -  16.20 EPP I. del -
16.30 poročila -  16.35 EPP II. del 
-  16.45 mini anketa -  17.00 
zaključek SV in napoved sporeda za 
nedeljo.

RADIO BREŽICE

ČETRTEK -  31. oktobra: 16.00
-  16.30 -  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki, 
nove plošče RTB -  16.30 -  17.00
-  Aktualnost tedna, obvestila in 
reklame -  17.00 -  18.00 — 
Glasbena oddaja Izbrali ste sami.

SOBOTA -  2. novembra:
ODDAJA ODPADE 

NEDELJA -  3. novembra: 10.30
-  Domače zanimivosti -  Pred 
kongresom slovenskih sindikatov -  
Za naše kmetovalce: Nedeljski 
razgovor s kmetijskimi proizvajalci
-  Reportažni zapis z zaključnih 
slovesnosti ob letošnjem prazniku 
občine Brežice -  Obvestila, reklame 
in spored kinematografov -  12.00
-  13.30 -  Občani čestitajo in 
pozdravljajo.

TOREK -  5. novembra: 16.00 - <  
16.30 -  Napoved programa in
srečanje s triom Jožeta Burnika, 
Poročila, Kaj prinaša nova številka 
Dolenjskega lista, Novo v knjižnici
-  16.30 -  17.00 -  Tedenski 
športni kom entar, obvestila, 
reklame in filmski pregled -  17.00
-  18.00 -  Mladi za mlade, vmes 
oddaja Iz življenja v JLA.

inDUSTRIJR mOTORniH VOZIL 
novomESTO

inDUSTRIJR mOTORniH VOZIL 
novomESTO

inD USTRi jn  moioRniH v o z il 

novomESTO

inDUSTRIJR moTonniH v o z i l  
n o v o m E S T D

>vo pirkovič:

o svobodni republiki pod gorjanci 
In njenem kirovskem junaku 
Mparju bakšetu u

Neki dan kmalu po tistem, bilo je ob štirih 
^Poldne 28. julija, je vdrla v Smolenjo vas 
Sv a 3.Patru ĵa legistov iz gozdnega taborišča pri 
le Njih°v desetar, dvaintridesetletni Smo
t a n  Johan Prešeren, ki se je po naključju brez 
i:A° žJa mudil doma, je trumi s prstom kazal Miha- 
llčevo*očo.
5 v tesarjevo hišo je vpadlo pet legistov. Nekaj 
Hiolenjčanov, ki se niso hoteli kazati, je ostalo 
n^: Gospodinjo Lojzko so našli na polju.
»Kje imate moža? “ so osorno vprašali, 

tru • • vem,4t odgovori žena s tesnim srcem. V 
tiste*1 ^  .sPozna â legista Gorazda in Skalo, prav 

ega, ki je bil možu prinesel čevlje za partizane, 
ba V * ne veš za moža? Otroci so povedali, ti 

azeš!“ so kričali drug čez drugega, 
se il ■ ^ratu Francu na Potovem vrhu je mlatil,“ 

J Ogovarjala gospodinja.

Legisti so se pognali proti Gorjancem.
Te ,esar Anton Mihalič s Potovega vrha si je bil 

Petimi leti našel ženo Lojzko v Ambrožičevi 
v Brusnicah. Preselila

Pre
hiš
Peti • ricocuia sta se v Blatnik in s
tevš? 1 otr?ci osebenjkovala v „štantni44 hiši. V 
> cim se je tesar težko prebijal skozi trdo življe-

M v r  Skega Poletarca.
Galiča je truma legistov prijela pri bratuJw «V*IIIU IVgMIVT JS&ljVlU p il  U1UIU

Čali CU na .^tovem vrhu, prav ko so mlatiči kon-

JefZa^n^ m nasa^om’^  ® nika so pripeljali mimo doma. „Ne vem, če
fcena01?}0 ^  videli,44 mu je trepetaje pošepetala
mi »Ja-. 0 s* Je obuval nove gojzerje, „ti ljudje se

UlJ° tako sumljivi.44

„Nič se ne boj!44 jo tolaži mož, „saj nisem nič 
takega zagrešil.44

„Se nikoli ni bil kaznovan,44 se obrne s solzni
mi očmi gospodinja k legistom, „nikar ga ne 
ubijte! Poglejte, koliko otrok ima!44

„Kako to veste, da ga bomo ubili? 44 vprašuje 
legist iz trume.

„Ker imate orožje,44 odgovori gospodinja.
„Bomo že videli,44 se zadere Skala in ukaže 

odhod. Videti je bilo, da prav on poveljuje.
Drugo jutro je bila Mihalička že navsezgodaj 

pri belem desetaiju Johanu Prešernu, ki je imel 
zaradi „navdušenja44, kot pravi neko uradno po
ročilo, tudi pri Italijanih veliko besedo. Prosila ga 
je, naj ji reši moža. '

„Kaj pa imam jaz pri tem? 44 se je vaščan suro
vo zadrl in ji obrnil hrbet.

Mihalička je od Prešernovih pohitela h karabi
njerjem na Slatniku. Od tam so jo medtem že 
sami klicali. Natanko so jo o vsem izprašali, vse 
zapisali in naročili, naj hodi domov samo po ce
stah. Niso ji mogli zagotoviti, da bo prišla domov 
živa.

Ko se je vračala, se je iz Smolenje vasi dvigal 
črn dim požara. Začelo je goreti prav pri Prešer
novih. Ogenj se je naglo širil in upepelil osem ali 
devet domačij. Zažgali so Italijani, ker je prejšnji 
dan pred Prešernovo hišo padel od krogle iz zase
de karabinjer Antonio s Slatnika. Streljala je iz 
koruze prav tista legistična patrulja, ki je vodila 
prijetega tesarja Mihaliča, potem pa razširila gla
sove, da so Italijana ubili partizani. Verjel ni seve
da nihče. Legisti so v zadregi takoj drugi dan po

umoru, 30. julija namreč, poslali na Slatnik svoje
ga kurata Šinkarja, da bi Italijane pomiril. Legisti 
so vedeli, da se brez njihove podpore, brez njiho
vega orožja, hrane in denarja ne bodo mogli ob
držati na terenu.

Še isti dan popoldne, ko je po Smolenji vasi 
divjal požar, je tesarjeva žena poskusila priti tudi 
v legistično taborišče. Ustavili so jo trije stra-- 
žarji in jo kratko odpravili, češ da gradi mož v 
taborišču ograjo; ne more ga videti, se bo pa 
kmalu vrnil.

Pozneje je zaskrbljena žena poslala k belim v 
gozd otroke, ki so se domov prismejali; rekli so 
jim, da so očeta" že izpustili. Pa so ga zaman do
ma čakali.

Čez teden dni je taboriščna straža Lojzki Mi- 
haličevi naročila, naj prinese možu plašč, ker je 
hladno, in hrane. Žena je v vsem pohitela, zaman 
pa je prosila, naj ji mož sam napiše nekaj besedi.

Trikrat je bila tesarjeva žena tudi pri župniku 
Antonu Bergantu v Šmihelu. Prvič ji je duhovnik 
zagotovil, da ne ve ničesar. Drugič je obupano 
Blatničanko spremljala moževa sestra Ana, poro
čena z mežnarjem na Potovem vrhu, Pavlinom.

„Zakaj so mi moža ubili? “ je tokrat vdova, še 
vedno samo v temnih slutnjah, očitala duhovni
ku, „saj ni on nikogar ubil, če pa je imel kakšen 
greh, imate evangelij in pridige, da se mora vsak 
greh odpustiti. Pa dva duhovnika sta bila pri 
umoru, šmihelski Wolbang in mirnopeški 
Šinkar,44 je Mihaličeva neizprosno obtožila fa- 
rovže.

„Kako pa veste, da so ga ubili? 44 seje Bergant 
užaljen delal nevednega. „Bomo pogledali.44 
Brskal je po nekaterih papirjih in dejal: „Nič ni
mam tu .44

„Zakaj pa je tam napisano Mihalič in pri ime
nu črn križček? 44 vpade v besedo Pavlinova, ki je 
od daleč napenjala oči. „Ste ga požrli,44 je mežna- 
rica brezobzirno usekala župnika.

„Je bil Mihalič mogoče vaš brat? 44 vpraša du
hovnik v zadregi, ne vedoč, kaj naj odgovori fa
ranki, ki gaje ujela v laži.

„Ko bi to vedel in bi prej prišli, bi ga rešil.44
Župnik je vdovi sedaj priznal, da so ji moža 

ubili zato, ker je nesel partizanom v Trško goro 
čevlje. „No, pa pravite, da ni nič kriv,44 skuša 
duhovnik sedaj opravičiti morilce s čudno mora
lo.

Mihalički legisti niso dovolili tavati po hostah, 
vedoč, kaj išče. Šele ko so razbojnike 14. avgusta 
napadli partizani in j ih  pregnali nazaj v njihovo 
staro taborišče pri St. Joštu, je vdova po dolgih 
blodnjah našla svežo gomilo. Skopala je komaj za 
komolec globoko v nasuto zemljo, ko je že z mo
tiko oprasknila voščeno blede roke na prsih 
mrtveca. Mihaliča so morilci oropali vsega borne
ga imetja, mu vzeli uro, nož in dvajset lir, zadnje 
krajcarje, ki jih je premogla proletarčeva družina. 
Sezuli so mu tudi nove čevlje. Na prsih in hrbtu 
so mrtvemu tesarju zevale globoke rane od vbo
dov z nožem. V tilnik gaje zadela krogla, ki je na 
čelu izstopila iz glave.

Antona Mihaliča (F. Saje ga v svojem Belogar
dizmu, 317, po sodnem spisu novomeškega 
okrožnega sodišča Ko 10/46/33 napak imenuje 
Anton Mihelčič) so legisti ubili 1. avgusta 1942. 
Vdova ga je 25. avgusta prepeljala in pokopala na 
domačem Potovem vrhu. Po vasi so se prav tedaj 
podili legisti. Na domu Mihaličkine sestre Neže 
Hrenove so z vrvjo vezali njenega otroka in zeta. 
(Zapis po pripovedovanju Alojzije Mihalič, Smo- 
lenja vas — Blatnik, 17. julija 1959 in 5. sep
tembra 1959, ter njene sestre Neže Hren, Potov 
vrh, 17. julija 1959.)

Umor tesarja Antona Mihaliča je posebnega 
pomena. Odkriva namreč roko nemškega Gestapa 
na italijanski strani zasedenega ozemlja in nacisti
čni načrt polastiti se vojaškega vodstva bele 
garde. Zdi se, da je bil v višjem nemškem policij
skem poveljstvu na Bledu ali celo v Himmlerje- 
vem RSHA v Berlinu zasnovan načrt, kako zatre
ti vstajo najprej na občutljivem obmejnem podro
čju Gorjancev, ločiti Slovence od Hrvatov in raz
kosano deželo nato laže pokoriti. Nalogo bi mo
ral opraviti nemški agent Skala. Da bomo stvar 
razumeli, pa moramo tu poseči nazaj in pogledati 
predvsem, kdo je bil Skala.

ROKA GESTAPA V ŠTABU BELE GARDE

Legist, ki je s podlo zvijačo speljal blatniškega 
tesarja v smrt, je bil Milovan Zelen, nekoč pri
morski rodoljub iz protifašistične tajne organiza
cije TIGR. Izvira iz Senožeč pri Postojni. Od tam 
je s starši in starejšim bratom Danilom že pred 
vojno pobegnil v Jugoslavijo.



Od 21. oktobra ponoči pogrešajo 
Vidmarjevo iz Regerče vasi. To noč 
sta se z možem Stankom vračala peš 
z Ruperč vrha proti domu. Med 
potjo je Vlasta omagala in padla na 
tla. Mož je ni mogel nesti, šel pa jc 
domov po moped, da bi jo prepeljal. 
Čez približno eno uro se je vrnil. 
Medtem je začelo m očno deževati, 
toda žene na tistem kraju ni več na
šel. Klical je, a se ni oglasila.

Naslednji dan je Stanko Vidmar 
izginotje žene prijavil na postaji mi
lice. Takoj so organizirali iskanje. 
Miličniki so s službenim psom pre
iskali vso okolico. Iskali so jo pri so
rodnikih in znancih, vendar brez 
uspeha. Na pom oč so prišli tudi de
lavci UJV in vojaki, a kljub vsemu 
za Vidmarjevo ni sledu, kot da bi se 
vdrla v zemljo.

Uprava javne varnosti v No
vem mestu prosi občane, da 
sporoče najbližji postaji milice 
ali UJV, če bi o pogrešanki kar
koli vedeli. Vlasta Vidmar, roje
na Avsec 3. II. 1926 v Gor. La
zah, je gospodinja v Regerči va-

Cesta, ki jo je šesttedenski dež uničil, in Bizjakova domačija, iz 
katere so se ljudje izselili, pomenita gorje za ljudi in veliko gmotno 
škodo. (Foto: R. Bačer) -

Hišo in cesto je uničilo deževje
Asfaltna cesta se je vdrla, nova hiša pa razpokala,da so se morali ljudje 

ponoči izseliti - To se je zgodilo pri Krškem

kot strojni ključavničar v krški Ce
lulozi.

Alfred Bizjak, kije z ženo in dvema otrokoma čez noč ostal brez 
doma, je dobil iz svojega kolektiva CELULOZE v Krškem vso po
moč. „Sam ne morem verjeti, da so se naši tako hitro in učinkovito 
izkazali, ko delavcev manjka,“ je rekel prizadeti. „Za zmeraj bom 
podjetju hvaležen . .

Altred Bizjak si je pred tremi leti 
postavil novo hišo na Goleku, ob ce
sti Leskovec -  Veliki Trn, ki so jo 
pred kratkim asfaltirali. Vse na
okrog so vinogradi in lepi vikendi.
Bizjakovi so stanovali v hiši, ki je 
imela centralno kurjavo in je bila so
dobno urejena, vendar fasade še niso 
naredili in tudi v stavbi vsi prostori 
še niso bili dograjeni in opremljeni.
Bizjak je sam v službi, zaposlen pa je

Žrtev planin
Študentu iz Semiča je 

spodrsnilo na snegu

27. oktobra dopoldne so gor
ski reševalci iz Celja prinesli v 
dolino truplo 23-letnega štu
denta Stanislava* Metelka iz 
Kota 17 pri Semiču, ki se je po
nesrečil na Brani.

Po pripovedovanju očividcev je 
Metelko z 2253 m visokega vrha 
Brane prejšnji dan okrog 13. ure sto
pal navzdol proti Kamniškemu sed
lu. Med potjo se je skušal podričati 
po snegu, vendar ni imel sreče: za
čelo ga je prevračati in nesrečni hri
bolazec je obležal kakih 350 metrov 
globoko.

Ponesrečenca je šlo še isti dan 
iskat pet gorskih reševalcev iz Celja. 
Našli so ga okrog 21. ure. Zdravnik 
jc pri pregledu trupla ugotovil, da je 
imel Metelko več hudih poškodb po 
glavi, nogah in kolkih, zato dom ne
vajo, da je umrl že med prevrača
njem navzdol.

Kot ugotavljajo, se je na tem kra
ju pripetilo že več hudih gorskih 
nesreč.

Ponoči oropan
Ko se je 75-letni Tomaž Vrščaj iz 

Dol. Nemške vasi okrog 1.30 ponoči 
vračal iz Grmovškove gostilne v 
Trebnjem proti domu, ga je na sa
motni stezi pri avtocesti dohitel 
neznanec. Nenadoma je Vrščaja na
padel, ga zbil na tla, pokleknil nanj 
in mu z roko zatisnil usta, da ni 
mogel kričati. Potem je z drugo 
roko pretipal Vrščaja in mu iz hlač
nega žepa potegnil denarnico, v ka
teri je bilo 240 din.

Ropar je z denarjem izginil, de
narnico pa je odvrgel na pot. Ropa 
je osumljen 42-letni Matija H., ki je 
po nalogu preiskovalnega sodnika že 
v priporu.

NAŠLI SO MRTVEGA

Vlado Škrbe, 39-letni Zužem- 
berčan, je šel 8. oktobra letos z 
doma, potem  ga ni nihče več vi
del. Večkrat so ga iskali domači, 
občani in miličniki, a ni bilo 
uspeha. Ko pa je šel 24. oktobra 
po drva v gozd Bačkenco med 
Žužemberkom in Velikim 
Lipjem domačin Zvonimir Jerič, 
je našel Škrbeta mrtvega.

Ugotovitve kažejo, da se je 
Skrbe izgubil. Verjetno je dalj 
časa taval, kajti imel je nekaj 
odrgnin od vej, izgubil je tudi 
klobuk in nekaj oblačil. Ugoto
vili pa so, da je nasilje izključe
no. Ker je bil pokojni nagnjen k 
alkoholu, je prav verjetno, da je 
v vinjenem stanju v gozdu zašel.

V ponedeljek, 21. oktobra do
poldne, je bil gospodar doma in je 
doživel tole:

„Bilo je okrog 11. ure cjopoldne, 
ko sem opazil, da se je udrla cesta 
nedaleč sod hiše. Enostavno je 
zmanjkalo skoro polovico cestišča. 
Kmalu zatem m eje  mejaš prišel pro
sit orodje na posodo in sem šel ponj 
v klet. Vklel sem da je začela hiša 
pri temeljih popuščati. Potem sem 
opazil razpoke v dnevni sobi. Kar 
večale so se in nastajale še v drugih 
prostorih. Kmalu po 13. uri sem bil 
pri gradbenem inšpektorju. T aje  na
svetoval podpiranje. Vsi vaščani so 
mi prišli na pom oč, toda hiše nismo 
mogli rešiti. Prijavil sem milici, po
tem so organizirali pom oč. Sosedje, 
gasilci in delavci CELULOZE so res 
požrtvovalno reševali, kar se je dalo. 
Sneli smo strešno konstrukcijo, zno
sili ven opremo in radiatorje. Zdaj je 
vse to po kozolcih, mi pa smo šli k 
sosedovim.

Dva dni zatem so mi v podjetju že 
dali ključe za stanovanje v Kolo
dvorski ulici v Krškem. Tako hitro 
in učinkovito so organizirali pom oč, 
da ne vem, če je še kje tak kolek
tiv . .

R. BAĆER

Vlasta Vidmar, ki jo pogrešajo 
od 21. oktobra

PRED HOTELOM

26. oktobra popoldne je po 
Cesti prvih borcev v Brežicah 
vozil z avtom Anton Novak z 
Gor. Lenarta. Pred hotelom 
Turist je opazil avto, ki se je 
vključeval v promet, ne da 6i se 
prepričal, če je cesta prosta, 
zato je Novak zavil v levo in trčil 
v motorista Karla Staniča, ki je 
takrat pripeljal naproti. Stanič 
se je v nesreči Hudo poškodoval.

TIK PRED SMRTJO . . .

27. oktobra zjutraj so našli neza
vestno 51-letno Ano Cujnik iz Got- 
Gradišča pri Šentjerneju. Zdravnik 
je ugotovil, da se je zastrupila s hlapi 
lepila. Takoj so jo odpeljali v bolni' 
šnico in ji komaj rešili življenje.

Prejšni dan so v sobi Cujnikove 
polagali topli pod in uporabili lepilo 
„Savanol” . Ženska je bila opozoije- 
na, da so hlapi strupeni in da mora 
sobo dobro prezračiti pred spanjem, 
ona pa je najbrž to pozabila.

Z lastovkami se nekaj dogaja
Zatekle so se tudi v sobo Košakovih na Ragovem

Z železniške postaje v Novi Gorici 
so sredi letošnjega oktobra spustili v 
prostost okoli 800 lastovk. Pripeljali 
so jih z vlaki iz Zahodne Nemčije. 
Ujeli so jih ljubitelji ptic severno od 
Alp ter jih tako rešili pogina. Iz

Medtem ko gre po mnenju franco
skih ornitologov (ptičeslovcev) 
predvsem za mlade lastovke, ki so sc 
izvalile pozno spomladi in so se zato 
tudi počasneje odpravljale na dolgo 
pot proti jugu, pravi neki avstrijski 
poznavalec, da gre za množičen sa
momor lastovk, ki so iz nepojasnje
nih razlogov izgubile čut za orienta
cijo in se odpravile proti Afriki po 
napačni poti.

Tudi pri nas je zamudilo precej la
stovk. Tako so nam prejšnji teden z 
Ragovcga pri Novem mestu telefoni
rali o štirih nenavadnih nočnih go
stih. Rozi Košak je o obisku lastovk 
povedala tole: „Ker je bil v torek 
lep dan, sem odprla v spalnici okno

in ga, kot navadno, proti večeru za* 
prla. Zgodaj zjutraj pa nas je prebu
dilo čudno škrabljanje in čivkanje- 
Priznam, da sem se kar ustrašila, zla* 
sti ko so lastovke z okenske police 
sfrfotale na lestenec. Ko sem pfe' 
zeble ptičke zagledala, mi ni bjl° 
jasno, kako da so še v naših krajih- 
saj so letos odletele že zelo zgodaj- 
Pomeni ta nenavadni obisk srečo, 
tako kot trdi tudi stari ljudski 
rek? Ne vem, kaj naj naredim z nj*' 
mi. Ce jih spustim, bodo poginile* 
pri meni pa tudi ne bodo preživelc- 
Telefonirali smo na veterinarsko P°' 
stajo, tam pa so nam rekli, naj kliče
mo lovce.“ ,

J. pezelj

Lastovki na lestencu sta obsoje
ni na smrt.

Stuttgarta poročajo, da je več kot 
teden dni potekala reševalna akcija 
„Lastovka". Po podatkih ornitolo
ške postaje Ludvvigsburg so z letali 
in pp želemici pripeljali na jug sko
raj pol milijona lastovk, ki so strada
le in prezebale v nenadnem mrazu.

Ksm je izginila Vlasta?

Tudi mi smo mešCani!
Kljub večdnevnem iskanju za izginulo 48-letno 

Vlasto Vidmar iz Regerče vasi ni sledu

REPIČANI ODKRIVAJO BOGASTVO
V Repičevi dragi so živeli, 

živijo in bodo živeli delovni 
ljudje. Z zavestjo. Ne takšno 
papirnato, kot smo je vajeni, 
ampak s polnokrvno, z živ
ljenjsko zavestjo. Ako boste 
pihnili Repičanu na dušo in 
če boste zavpili: „Dajmo, 
ljudje, vse za nas, za skupnost, 
za naše otorke!“ , se jim bodo 
orosile zenice in delali bodo 
kot istrski osel, zategovali 
bodo pasove, da jim bodo 
hrbtenična vretenca pokala, 
gnali se bodo, pljuvali v roke 
in žuljev ne bo nihče štel.

Repičani ljubijo svoj kraj, 
kot ljubi mati svojega prvoro
jenca, zanj bi se stepli, zanj bi 
razbili zobe vsakomur, ki bi 
rekel besedico narobe. Da, lju
bijo svojo Repičevo drago in

svoj Hitrotkal, ljubijo jo, kot 
se le ljubiti da.

Trideset let so Repičani 
gradili svoj Hitrotkal, trideset 
let so se odpovedovali dinar
jem, da so kupovali stroje, 
tapete, žarnice, parket, ope
ko, trideset let ni nihče pisnil, 
da bi rad debelejšo kuverto. 
Ponosni so bili na zidove in na 
brnenje strojev v njih. Ponosni 
so bili, ker so vedeli, da grade 
iz nič, da bodo iz blata zgradi
li tovarno, ki bo v ponos Re
pičevi dragi in v zavist sosed
njim zaselkom, zavedali so se, 
(Ja se morajo sami izvleči iz 
revščine, in bili so revni, to so 
jim govorili vodilni na vsakem 
koraku: „Dežela je skopa,
zemlja kamnita, odvisni smo

od svojih rok in mozga, zato
rej stisnimo. Prišel bo dan, ko 
bo sijalo sonce tudi v Repiče
vi dragi. . . “

Trideset let je minilo in 
ljudje so bili utrujeni. Pa so si 
zaželeli počitka. Vsaj za kak 
dan. Naročili so avtobus, se 
zbasali vanj ter se odpeljali 
modrim valovom naproti. Po 
dolgih urah vožnje je zasmrde
lo po ribah in najbolj dobri na 
očeh so zagledali bela jadra 
belili jadrnic. Jožič Repič pa 
je bolj gledal v skale na levi 
strani ceste, ko mu je skozi 
možgane preletel napis: Vila 
Hitrotkal. Lepa hiša je bila to, 
o pač. Zato je zatulil: „Stoj
te! Hitrotkal je tu!“ In zavore 
so zacvilile in babnice so bile 
prve na planem in procesija

Repičanov je šla napisu bliže.
Res. JožiČa Repiča niso 

varafe oči: pred njim je stala 
marmornata hiša in na njej je 
pisalo: Vila Hitrotkal. Ce so 
se še tako s pogledi spraševali, 
čigava je, odgovora niso našli. 
Po dolgem premolku, ki je 
sledil začudenju, je nekdo 
komaj slišno izgovoril ime 
tovariša iz Hitrotkala, v čigar 
posesti je bila vila. Jožič Re
pič vam lahko še danes pris
eže, da komaj slišni glas ni 
izgovoril imena snažilke, še 
manj vratarja ali Toneta od 
stroja . . .

Ob pogledu na vilo so Repi
čani spoznali, da njih Hitro
tkal le ni tako revna tovarna.

TONI GAŠPERIC

Res je v takle priložnostni 
okvir stisnjen zapis premalo, 
da bi primerno predstavili 
življenje in delo enot JLA, 
ki jih vodi naš današnji so
besednik tovariš Rade Petro
vič. Tako sva hitro sklenila, 
ko sva se pred nekaj dnevi 
pogovarjala o odločitvi 
občinske skupščine in poli
tičnih organizacij novome
ške občine, da podele svoje 
najvišje priznanje vojakom 
in starešinam enot novome
ške garnizije.

Rade Petrovič, prvoborec 
s šestnajstimi leti in nosilec 
številnih vojaških in civilnih 
odlikovanj, je doma iz Gor
nje Sanice v Bosenski občini 
Ključ. Služboval je domala 
po vsej Jugoslaviji, pa vendar 
se mu je NovO mesto že v 
kratkem letu bivanja izredno 
priljubilo:

„Z vašimi ljudmi sem hit
ro navezal prisrčne stike, ki 
so temelj za vsako širše sode
lovanje. Začutil sem, da so 
mi prejšnji poveljniki utrli 
dobro pot, pa mi je bilo toli
ko laže. “

„Katera pa so po vašem 
mnenju najpomembnejša 
torišča skupnih prizade
vanj? “

„V prvi vrsti seveda naš 
vpliv pri krepitvi obrambne 
moči mesta in pokrajine. Tu 
pomagamo pri uveljavljanju 
teritorialnih enot splošnega 
ljudskega odpora, nudimo 
strokovno pomoč in urimo 
rezervni sestav. Hkrati uspo
sabljamo vse oblike oborože
nega odpora, oziroma poma
gamo vsem organizacijam, ki 
se ukvarjajo z oboroženim 
odporom. Tu, mislim, bi 
bilo treba storiti še več. 
Menim, da je na tem pod
ročju pravo jedro vzornega 
sodelovanja. Radi pomaga
mo z delovno silo, tudi s 
sredstvi, če je treba, vendar 
lahko največ koristimo kot 
strokovnjaki pri obrambni 
vzgoji. “

„Vendar niste menda pri 
nobeni čisto otipljivi občin
ski zadevi nikoli umanjka
li? “

Rp* ie Kolikor je le v

naši moči glede na svoj de
lovni načrt in svoje možno
sti sodelujemo tudi pri bolj 
civilnih nalogah. Letošnji 
XII. zlet bratstva in enotno
sti je zbral v našem mestu 
mnogo mladih ljudi iz šol in 
delovnih organizacij. Kako 
lepa priložnost, da se srečajo 
z vojaki vseh naših narodno
sti iz vseh republik!

Zavedali smo se, da mora
mo kot meščani tega kraja 
sodelovati tudi pri gradnji 
novega vodovoda. Dali smo 
stroje, strokovnjake in de
lovna silo za izkop, opravili 
smo okrog 6.000 delovnih 
dni. Za podobno akcijo smo 
se dogovorili tudi v Črnom
lju, kjer prav tako vsestran
sko sodelujemo s prebivalci.

Na Šentjernejskem polju 
smo zdaj ponudili pomoč 
pri spravilu poljskih pridel
kov, ki je zaradi poplav v 
veliki zamudi; proti Uršnim 
selam gradimo od Pogane 
novo cesto za dve vasi. Na 
vseh večjih zborih smo po
magali s pripravo in delitvijo 
hrane. Mislim, da smo pol 
Dolenjske nasitili s partizan
skim golažem!

Moram reči, da smo ved
no naleteli na popolno razu
mevanje občinskih in dru
žbenih teles, na veliko in to
variško pomoč pri vseh svo
jih prizadevanjih. Mislim, da 
imata poveljstvi naših garni
zij v Novem mestu in Čr
nomlju skrajno, iskrene in 
ustvarjalne stike s svojimi 
someščani. Kar sem tu, 
sploh nisem naletel na nobe
no nerazumevanje. “

Plodno in široko je seveda 
tudi sodelovanje na kultur
nem in športnem področju.

„To visoko priznanje 
Novega mesta svoji garnizi
ji,"  je rekel tovariš Petro
vič," bo nedvomno nova 
spodbuda našim vojakom in 
starešinam, da se bodo s še 
večjim veseljem lotili novih 
nalog in se se bodo še bolj 
počutili meščane tega me
sta. Prosti čas, ki so ga vloži
li v delo, je bil priznan, na
grajen. To pa je tudi vse. kar 
želijo!" M. MOŠKON

Marija in Alojz Mrvar ob kletki s papigama—nimfama. (Foto-J 
Primc)

Novost za razstavo ptic
Papige nimfe in diamantne grlice v Kočevju

Med rajci in ljubitelji ptic v Ko
čevju se je hitro razvedelo, da sta 
Marija in Alojz Mrvar pripravila za 
razstavo ptic, ki bo spet med zimski
mi šolskimi počitnicami, presene
čenje. Kupila sta par papig „kanarč- 
kril“ in par papig „ n im f  , ki imajo 
čope. Takih ptic nima v Kočevju in 
bližnji, pa tudi daljni okolici še 
nihče, Mrvarjcva pa sta jih kupila za 
1.200 din v Mariboru.

Skupno imata Mrvarja okoli 80 
ptičev, v glavnem papig skobčevk, 
posebnost pa je še par diamantnih 
grlic, saj imajo kočevski rejci le bele 
in rjave.

„Namesto da bi dajal denar za P 
jačo in obiskoval gostilne, raje K 
pujem ptiče in sem doma,“ je P,v 
vedal Alojz Mrvar, ki se z rejo , fl 
ukvarja že 10 lei in jc tudi c* 
upravnega odbora Društva za 
stvo in vzgojo ptic Kočcyjc, in ** 
dal: „Na zadnji razstavi ptic s? 
obljubil, da bom na prihodnji p*** 
zal nekaj novega, in zdaj bom obU 
bo lahko izpolnil.*4

Žena Marija pa je povedala, d® 
mata ptic zato, ker bi jima bilo o ^  
čas, saj imata dva svoja otroka P*
3 sosedove varuje dopoldan. * * 
imata pač rada. j pRjMC
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Kaj so ljudje v starih časih vedeli o vremenu? Ka*ko so se 
v stoletjih oblikovali pregovori in reki o vremenu, na katere 
se kmečki ljudje navadno radi zanesejo? Kaj pravi Herschlov 
ključ, ki temelji na luninih spremembah? Kaj pravijo stare 
šege, kako so se obnašali ljudje na različne dneve?

O tem bomo odslej pisali na zadnji strani priloge pod 
naslovom V R E M E , V R A Ž E , ŠEGE, R E K I. Danes, ob prvi 
objavi, napovedujemo vreme po Herschlovem ključu, prina
šamo nekaj šeg, ki so bile na Dolenjskem v navadi (ali pa so 
še) ob dnevu mrtvih in Martinovem, ter objavljamo več pre
govorov, ki naj pomagajo iz stoletnih izkušenj ljudem, da 
bodo več vedeli o vremenu. Opozarjamo, da bo rubrika 
V R E M E , V R A Ž E , ŠEGE, REKI poslej v vsaki prilogi in da 
bo vedno govorila o vremenu za dva tedna naprej — od dneva 

objave.



Gradec skriva številne arhe
ološke neznanke, saj. je iz izko
pavanj v bližini vasi Gradec, 
Gradišče razvidno, da so v oko
lici skriti temelji stavb, zidanih 
grobnic, nasutih gomil ali mo
gočnih obzidij. Strokovnjaki že 
po imenu vasi ali značilnih ime
nih ledin (na primer: Gomilška 
hosta, Ajdovski britof, Cvinger 
in podobno) vedo, kje in kaj 
morajo iskati, med domačini pa 
že stoletja krožijo zgodbe o za
kopanih zlatih teletih, poruše
nih cerkvicah, podzemskih biva
liščih velikanov ali turških po
kopališčih.

Posavski muzej in Regionalni 
zavod za spomeniško varstvo iz 
Ljubljane sta letos avgusta pri
pravila arheološko akcijo v 
Gradcu nad Podbočjem, da bi 
zanamcem vsaj v pisani besedi 
in fotografiji ter risbi ohranila 
preteklost.

Pri planiranju njive ter ze
meljskih delih za cesto Brezje— 
Gradec v Gorjancih nad Podbo
čjem so namreč naleteli na ku
pe kamenja, ki se jih je pone
kod držala še malta. Že ime vasi

je izdajalo antično najdbo iz 
rimskih časov: večina vasi, za
selkov ali hribov, ki se imenuje
jo Gradec, Ajdovščina ali 
Ajdovski hrib, skriva namreč 
pod rušo ostanke rimskih 
utrdb, mest ali grobišč. Že ob 
prihodu Slovanov v te kraje so 
vasi poimenovali po značilno
stih okolja, v katerem so se pri
šleki naselili. S trnjem prekrite 
ruševine so dale imena Trnovo, 
Zagradec, Gradec, Gradišče in 
podobno. Stari prebivalci so v 
vihrah preseljevanj narodov v 
petem in šestem stoletju iz
umrli, prvotno ime se je pozabi-1 
lo, kupi ruševin v bližini plodne 

zemlje pa so privabili Slovane, 
da so se naselili tam, kjer je ne
koč cvetelo prazgodovinsko ali 
antično naselje.

V  Gradcu nad Podbočjem 
smo na sveže zorani njivi našli 
predele kamnitega drobirja, na
brali smo tudi koščke glinastih 
posod; tako smo potrdili do
mnevo o antičnem najdišču.

V pogovoru z lastnico njive 
smo izvedeli, da njivo imenujejo

Grublice. Groblje, Grublice so 
izrazi, ki jih vedno znova sreču
jemo ob odkrivanju grobov. T u 
di pri pregledu katastrov in sta
rih posestnih listov smo lahko 
ugotovili, da tako imenujejo le 
to*njivo, vse druge pa imajo obi
čajna ledinska imena Gajice, 
Pod gmajno in podobno.

Za častitljivo starost Gradca 
jamči tudi cerkvica sv. M iklavži 
z značilnim romanskim oknom. 
Cerkvica stoji na vrhu hriba, 
577 metrov visoko; njena na
tančna starost še ni ugotovlje
na, okolica pa ne kaže poselit
venih sledi.

/
Ob pomoči krške kulturne 

skupnosti so arheologi ob 
koncu avgusta sistematično pre
kopali Grublice. V  številnih po
skusnih jarkih se je pokazalo, 
da so pod zemljo temelji stavbe. 
Drobne najdbe so dokazale, da 
gre za čas pozne antike, za 4. 
ali 5. stoletje.

Arheologi so izkopali železno 
pasno spono, železno šilo in šte
vilne keramične fragmente gli
nastih posod. Velikost ohranje

nih temeljev in gradnja sama 
potrjujeta, da se je na pobočjih 
Gorjancev že v tistem času na
selil kmet (o tem priča tudi 
najdba kamnitega žrmlja), si 
zgradil pristavo in pravzaprav 
ustvaril pogoje za naselitev da
našnjih prebivalcev.

Ruševine so dolgo časa 
vztrajno kljubovale človeku, ki 
si je lajšal delo tako, da je nad
ležno kamenje metal na kup. 
Tako sta v stoletjih nastali dve 
gomili: ko ju je buldožer od
stranil, je odkril doslej neznano 
najdišče kulturnozgodovinske 
vrednosti.

Skromni ostanki posod in te
meljev sicer ne predstavljajo 
senzacionalnega odkritja, 
arheologom in zgodovinarjem 
pa so neprecenljiv podatek o 
žitju ljudstva, ki je živelo na 
obronkih Gorjancev v času, ko 
je cvetelo pristanišče Neviodu- 
num v .Drnovem, ko je cvetela 
utrdba v Malencah z eno najsta
rejših starokrščanskih cerkva na 
Slovenskem.

M ITJA  G U Š TIN

Na ameriškem kontinentu 
doživlja zvrst glasbe, ki jo ime
nujejo „country", naravnost ne
verjeten vzpon. Danes predstav
ljajo plošče s posnetki te glasbe 
že petino vse produkcije gramo
fonskih plošč v Z D A , še bolj pa 
rast in zanimanje za „country"  
kaže dejstvo, da je vse več radij
skih postaj, ki so ves svoj pro
gram posvetile tej glasbi. Pred 
desetimi leti je bilo takih postaj 
80, zdaj pa jih je že preko 
1000. Kaj je v tej glasbi, da po
staja tako priljubljena?

Ne gre toliko za glasbo sa
mo, pač pa za besedila, zato je 
tudi instrumentalnOst potisnje
na v ozadje, v ospredje pa je 
stopil pevec kot avtor pesmi. 
Dostikrat se vsa spremljava pe
tja omeji samo na eno ali dve 
akustični kitari in morda še na

orglice. Toda tisto, kar mlade 
privlači, da v nabito polnih dvo
ranah poslušajo contry, so bese
de. To je krik navadnega člove
ka, ki poje o , svojem obupu, 
upanju, razočaranjih, čustvih in
o ljubezni. Pesmi so preproste 
in lahko razumljive tako navad
nemu delavcu kot intelektual
cu, ki pač najde v teh pesmih 
svojevrsten odziv na ameriško 
stvarnost. Dostikrat preide 
country v svojevrstno kritiko  
družbe, v preproste komentarje 
velikih političnih in socialnih 
dogodkov, toda prav vse je ne
posredno in jasno, neobreme
njeno z visokimi besedami. Za 
countryjem stoji mali Človek 
razrvane Amerike.

„Country je v glasbo prelito 
časnikarstvo." Tako je to zvrst

glasbe opredelil Merle Haggard, 
pevec, ki je postal naravnost 
klasičen primer rasti te glasbe. 
Imenujejo ga tudi kralj country- 
ja. In to resnično tudi je. Danes 
prodajajo njegove plošče v m ili
jonskih nakladah, za en sam 
koncert pa dobi tudi po 15 ti
soč dolarjev. Na leto zasluži 
okoli milijon dolarjev.

Toda za to sliko velikega 
uspeha in blaginje se skriva trda 
pot. Preden je Haggard postal 
to, kar je danes, je moral izkusi
ti grenko življenje. Zaradi manj
ših prekrškov je večkrat sedel v 
znanih ameriških zaporih, po
tem pa kot kitarist križaril po 
ameriškem kontinentu. Kadar 
ni igral,# je moral trdo delati kot 
navaden delavec, njegovi zasluž
ki pa so komaj zadoščali za naj
nujnejše potrebe. Med tavanjem

je veliko spoznal in videl. Pogle
dal je Ameriki globoko v dno, 
kjer gasne ogromno preprostih 
ljudi v senci velikih dogodkov. 
Spoznal je tisti najresničnejši 
obraz Amerike, o njem je začel 
peti, ga razkrivati in podajati 
brez laži. Alkoholizem, narko
manija, rasna nestrpnost, dvom 
nad voditelji ameriške države, 
onesnaženje okolja, vse to je 
našlo odziv v njegovi pesmi.

Bil je že v vsakem večjem 
ameriškem mestu, skoraj ni mo
tela, v katerem se ne bi ustavil, 
pozna vse ceste in proge, pa 
vendar ni utrujen, čeprav meni, 
da bi počasi le moral „zamenja
ti batarije". Toda Haggard mora 
naprej, kajti potovanje, eno
dnevna srečanja, odprta cesta — 
to je njegovo življenje.

katerega sta jamčila tudi dr. Max Berezawski in prof. Willy 
Wirtz, ki sta tudi raziskovala ta primer.

Kaj se je bilo zgodilo? 41-letni Brazilec Onilson Papero, 
oče dveh otrok, zaposlen v javni knjižnici države Sao Paolo, 
se je po končanem delu v nekem drugem mestu z avtom 
vračal domov. Na poti je ustavil mlademu avtostoparju in ga 
odpeljal v bližnje mestece. Potem se je odpeljal proti domu.

Zunaj je deževalo, enolična vožnja pa je Papera dolgo
časila, zato je vključil radio, da bi se razvedril ob glasbi. Ze 
blizu svojega doma je nenadoma opazil, kako radia igra vse 
tiše. S tem si ni belil glave — izključil gaje. Nenadoma je 
začel avtomobilski motor pokašljevati, zato je prestavil v 
drugo brzino. Toda nič ni pomagalo. Brazilec je nenadoma 
opazil na drugi strani avtomobila svetlo moder, svetleč se 
predmet v obliki krogle s premerom kakih 20 cm. Zelo se je 
začudil, ko se je predmet začel premikati preko plošče z 
instrumenti; takrat šele je opazil, da gre za snop svetlobe, ki 
je osvetlil najprej instrumente, se potem premaknil na sedež , 
in aktovko, potem pa plesal po tleh in po voznikovih nogah. 
„Imel sem občutek, da jasno vidim avtomobilski motor 
skozi ploščo z instrumenti — in to takrat, ko je šla po plošči 
modra svetloba!“ se je pozneje Papero spominjal dogodka.

Najprej se je Brazilec sicer začudil, kako da lahko mesec 
povzroči tako močno optično prevaro. Prav zgrozil pa se je, 
ko je pogledal v nebo in videl, da je po vsem nebu oblačno. 
Torej lunina svetloba ni mogla povzročiti nenavadne optične 
prevare v avtomobilu.

Potem se je krog spremenil v bleščečo črto in svetloba je 
postajala vse močnejša; Motor je Paperu še vedno nagajal, 
zato je prestavil v prvo hitrost. Svetloba je še vedno nara
ščala; pomislil je, da so ga zaslepili žarometi naproti voze
čega tovornjaka, zato je večkrat posvetil z dolgimi lučmi, da 
bi opozoril šoferja, naj zasenči luči. Toda nič ni pomagalo, 
saj se je svetloba vse bolj približevala in krepila. Papero je 
zato ustavil, si z rokami zakril oči in čakal, da bo „tovor- 
njak“ peljal mimo. Minila je minuta, potem še ena — ko je i 
spet pogledal, če je tovornjak že mimo, je bila svetloba še 
močnejša.

Takrat pa je opazil, da pred njegovim avtomobilom v 
zraku lebdi neznano plovilo, ki oddaja to močno svetlobo. 
Najprej se mu, je zdelo, da skuša pristati helikopter, potem 
pa je ugotovil, da gre za vozilo -  bilo je kakih 15 metrov 
stran od avta in prav toliko visoko — ki ga ni še nikoli videl.

Začutil je, da postaja v avtomobilu vse bolj vroče in da 
mu primanjkuje zraka. Odprl je vrata in stopil iz avtomobila; 
toda še vedno mu je bilo vroče in še vedno mu je manjkalo 1 
zraka. Tedaj je zaslišal, kako neznano plovilo oddaja brenčeč 
zvok. Opazil je tudi, da nima propelerja.

Predmet si je ogledal bolj natančno. Bil je tak, kot da bi 
na eno skledo poveznil drugo, visok je bil po njegovi oceni 
kakih 7 metrov, širok pa 10.

Ko je nekakšna zavesa, ki je prišla z desne, obkrožila , 
neznani leteči predmet, je izgubil občutek vročine in po
manjkanja zraka. Takrat je iz spodnje strani predmeta začela 
polzeti proti tlom nekakšna cev; ko je bila ta dva metra od 
tal, je prestrašeni Papero pomislil, da ga skušajo ugrabiti- 
Zbežal je, kolikor so ga noge nesle. Hotel se je skriti v bliž
njem gozdu . . .

Po nekaj 10 metrih obupnega teka je začutil, da ga nekaj 
ustavlja: enostavno ni mogel več bežati! Občutek je imel, 
kot da bi ga nekdo ujel z lasom in ga zadržal. Obrnil se je in 
začuden opazil, kako modrikasta svetloba s spodnje strani 
neznanega plovila osvetljuje njegovo vozilo. In glej, nena
doma je avto postal popolnoma prozoren. Jasno je videl 
motor, sedeže in vso notranjost svojega chevroleta — impale* 
Najprej se je ustrašil, potem pa gaje prevzela skrb, da mu bo 
neznani predmet uničil avto, preden ga bo sploh odplačal!
To je bilo zadnje, kar se je spomnil — potem je omedlel.

Uro pozneje sta se mimo pripeljala dva mladeniča v kom- * 
biju, ki sta videla odprta vrata avtomobila in v jarku vode 
ležečega človeka. O tem sta obvestila policijo, saj je vse ka
zalo, da gre za roparski napad.

Mladeniča sta policista odpeljala na kraj nesreče, kjer so 
našli najprej raztreseno vsebino aktovke: zdelo se je, kot da 
bi nekdo brskal po njej . . .  Potem je stražnik dvignil človeka 
v jarku; Papero seje tedaj začel zavedati. Pomislil je, da so to 
bitja, ki ga skušajo ugrabiti. Na srečo pa je spoznal policista.
Ta ga je najprej pomiril, potem pa je prosil Papera, naj pove, 
kaj se mu je bilo zgodilo. Papero je bil močno začuden, koje 
videl raztreseno vsebino aktovke, saj je bila zaklenjena, ključ 
pa je bil v njegovem žepu. Zanimivo je bilo, da neznana bitja 
niso ničesar odnesla in tudi avto je delal normalno . . .  \ \

Ves naslednji dan je Papero preživel v bolnišnici pod 
zdravniškim nadzorstvom, zvečer pa so ga odpustili. Doma 
ga je začelo po vsem telesu močno srbeti, na koži so se 
pojavile škrlatne in rumene pege, ki so spominjale na pod* 
plutbe. Zato so ga poslali v Sao Paolo na podroben zdrav
niški pregled. J

Vse preiskave, ki sojih opravili zdravniki, so bile normal* 
ne. Zanimivo je le, da so nekaj podatkov iz zdravniškega 
poročila in to za čas, ko je bil Papero nezavesten, zad rž a l iv 
interesu nadaljnjih raziskav. Pregledujejo tudi avto.

Vse pa se zdi, da je neznani leteči predmet z nekakšnim 
našemu rentgenu podobnim predmetom pregledal avto, vse
bino aktovke in človeka.



V  petek so v okviru počastitev ob letošnjem 
f občinskem prazniku Novega mesta slavili tudi v 
Novomeški bolnišnici. Hkrati je ta ustanova 
Proslavila še en jubilej: osem desetletij je minilo 
°d ustanovitve „Cesarja Franca Jožefa bolnišnice 
usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem mestu". V  
tetek so odkrili ploščo padlim delavcem bol
esnice in bolnikom ter stražarju: na ginekološko- 
^orodniškem oddelku bolnišnice je vklesanih 16 
'^en, zraven tega pa je na isti plošči še ime Mira 
sajeta, ki je padel, ko je peljal partizanom zdra
h a . Na pljučnem oddelku so odkrili spominsko 
Ploščo dr. Janezu Krstniku Gosjaku, ki je sta- 
noval v gradu Kamen in 1689. leta v Novem 
mestu tudi umrl.

Velika delovna zmaga, nedvomno izredno 
Pomembna pridobitev novomeške bolnišnice, pa 
Je 2,5 milijona vredni rentgenski aparat v mo
derno opremljenem rentgenskem oddelku. Naj- 
^dobnejši Siemensov aparat s kamero bo gotovo 
Presenetil bolnike, navajene rentgenska dela v 
temi; poslej bodo delali ob belem dnevu . . .  Prav 
tako ne gre prezreti publikacije „80 let novo
meške bolnišnice" izpod peresa predstojnika te 
Ustanove, proff. dr. Otona Bajca.

uualuasorjeuih
tuših

..Grad Naihof (ali bolje Neuhof), po kranjsko 
êd malim mostkom, leži na Srednjem Kranj

cem, osem milj od glavnega mesta Ljubljane. Od 
Novega mesta pa le za dober streljaj; stoji pa ob 
J.eki Krki," piše Valvasor. „Nemško ime je grad 

°bil zaradi tega, ker je še nov; bil je namreč 
grajen šele v prejšnjem stoletju in ima potem
takem še novo podobo. Kranjsko ime pa je grad 
Prejel po kraju, kakor se je ta imenoval, preden 
50 na njegovem mestu še karkoli pozidali. Ime 
9radu pa v našem jeziku pomeni majhen most, ki 
J l̂je čez potok Težko vodo, ki stoji tik  pod gra- 
°m. Grad je sezidan na prijetnem kraju. Grajsko 

Poslopje sicer ni veliko, vendar pa čedno in stoji 
^  lepem kraju, v prijetnem sosedstvu, kjer stoji 
r ^ u  skupaj več gradov. Temu gradu Neuhof ali 
^aihof ne manjka lepih polj, zelenih travnikov in 
a°brega sadja. Nekoč je bil grad last plemiča 
9°spoda Wolfa Adama Mordaxa; po njegovi smrti

pa ga je njegova žena, rojena pl. Dienersberg, pro
dala gospodu Sigmundu pl. Dienersbergu, in to 
pred približno sedmimi leti. Ta ima gradič še 
danes v lasti."

bratje 
usmiljenj

Kot je razvidno iz „Kronike konventa usmilje
nih bratov v Kandiji", segajo prve zasnove o usta
novitvi nove bolnišnice — le-ta je bila odprta 1. 
januarja 1894 ob prisotnosti kandijskega župana 
Josipa ,Zurca — že v leto 1878. Na sedežu provin- 
cialata reda usmiljenih bratov so namreč vneto 
razpravljali o ustanovitvi nove bolnišnice tega 
reda nekje v notranji Avstriji. Končno je padla 
okrog 1892. leta odločitev, naj jo zgrade na 
Kranjskem. Red usmiljenih bratov (Sancti Joha- 
nnis de Deo) je bil ustanovljen leta 1571. V  raz
ličnih deželah so ta red imenovali „Fratres mi- 
sericordiae", „Freres de la charite", „Fate ben, 
fratelli", „Barmherzige Brueder". Že leta 1614 je 
bila prva redovna bolnišnica na Dunaju, leta 1616  
v Gradcu, leta 1620 v Pragi. Vse te bolnišnice so 
imele značaj „špitalov". Prof. Oton Bajc je v 
komentarjih h „kroniki" zapisal, da je bilo 1908. 
leta v deželah Notranje Avstrije pet redovnih 
bolnišnic, domov onemoglih in za rekonvalescen
te (Gradec, Algersdorf in Kaincah pri Gradcu, 
Šent Vid ob Glini na Koroškem in Kandija pri 
Novem mestu).

Dr. Drago Mušič in proff. Oton Bajc sta lani v 
Zdravstvenem vestniku zapisala, da so bili tudi v 
Novem mestu „špitali", še preden so leta 1893 
položili temeljni kamen poznejše splošne bol
nišnice na desnem bregu Krke in 1908. leta tudi 
na levem bregu Krke. Špitali, ki so pod tem 
imenom izhajali še iz srednjega veka, so bili zato
čišča za ubožne bolne, onemogle in neozdravljive 
bolnike ter hiralce. Taki špitali so se v Novem 
mestu pojavili že v 15. stoletju. Eden izmed njih 
je skupaj s cerkvico sv. Martina kot meščanski 
špital stal tam, kjer so 1739. leta zgradili okrožno 
glavarstvo (danes: Študijska knjižnica Mirana 
Jarca). Podobni špitali so na Dolenjskem znani v 
15. stoletju v Metliki, v naslednjem v Krškem. 
Lekarne so imeli v samostanih v Stični (od 12. 
stoletja) in Kostanjevici (od 13. stoletja), pozneje 
tudi pri novomeških frančiškanih.

i
jetneje za pegavico dr. Frančišek Sedej, ki je 
zdravil ujete francoske vojake.)

Sredi prejšnjega stoletja so v Novem mestu na 
Loki zgradili epidemijsko bolnišnico za bolnike s 
kolero, sredi prejšnjega stoletja je bila v mestu 
tudi majhna bolnišnica za obolele uslužbence 
finančne straže. Tudi vojaštvo je imelo v prej
šnjem stoletju v mestu svoje stacionarne oddelke. 
(1813. leta je na primer umrl za tifusom ali ver-

Ko je padla odločitev, da bodo bolnišnico 
postavili „nekje v Notranji Avstriji", je „na nepo
jasnjen način" za to izvedel kranjski deželni 
odbor in zaprosil provincialat v Gradcu, naj bol
nišnico zgrade nekje na Kranjskem.

Upokojeni major Anton Kvvetkovvitsch je v ta 
namen ponudil svoj gradič Neuhof že leta 1892. 
Pogajanja pa so se vlekla, ker je že v tistih časih 
cvetela zavist: novomeška občina je hotela imeti 
bolnišnico na svojem ozemljut ne pa da bi bila na 
ozemlju občine Stopiče — Šmihel. .Majorja so 
celo obdolžili, da je pristaš mladoslovencev, in le 
stežka se je obranil, da je „dober Nemec". 11. 
februarja 1893 je končno vendar izšel odlok, ki 
je usmiljenim bratom dovolil odpreti v Kandije 
redovno hišo z bolnišnico.

Novomeščani še niso obupali: župan Franc 
Perko in notar dr. Poznik sta šla v Gradec, a bilo 
je prepozno . . .  Po komisijskem ogledu gradu, za 
katerega so menili, da je v slabem stanju, je sani
tetni inšpektor dr. Franc Zupan zavrnit ugovor 
novomeškega župana, ki je protestiral, češ da 
bodo Krko onesnažili z odplakami iz bolnišnice. 
Zares ganljiva skrb za našo reko — pozneje jo je 
bilo tolikokrat pogrešati. . .

Na seji deželnega sveta v Ljubljani so 22. junija 
1892 odobrili načrt adaptacije gradu, mestni 
občini Novo mesto pa so naročili, naj začne gra
diti vodovod. Zanimivo je, da se je gradbenik 
Treo, ki se je pogajal za material in delavce, pri
toževal, češ da je težko dobiti zadosti delavcev in 
da so zelo dragi. Prav takrat so namreč gradili 
dolenjsko železnico! Najprej so sicer mislili grad 
dvigniti za eno nadstropje, a so ugotovili, da so 
stene preslabe. Zato so načrte priredili tako, da 
bi bilo mogoče kar najlaže dograditi nekaj pro
storov ali dozidati novo zgradbo. Tako so 10. 
avgusta začeli prirejati grad za potrebe usmiljenih 
bratov: v kleti so naredili novo pralnico in stano
vanja za služabnike, stranišča v pritličju in v nad
stropju so dogradili v prizidkih, v pritličju so 
zgradili kuhinjo z jedilno shrambo, v velikem 
koridorju v pritličju so pridobili veliko sobo, sta
re stanovanjske sobe so spremenili v bolniške 
sobe, v \prvem nadstropju so uredili kopalnico, 
druge prostore pa so uredili v bolniške sobe in 
operacijsko sobo. V  kroniki konventa je zapi
sano, da adaptacije niso dokončali v letu 1893, 
čeprav so stavbo pokrili. Vzrok: „delavci so se, 
ko se je začel hud mraz, kar porazgubili . . ."

Kljub temu je deželna vlada v Ljubljani na 
božični dan 1893 izdala uporabno dovoljenje. 
Prvega januarja 1894 so bolnišnico slovesno od
prli: še isti dan so sprejeli prvega bolnika, 6-let- 
nega učenca šmihelske ljudske šole, zaradi „difte- 
ritisa" (davice). Isti dan so sprejeli še 4 bolnike. 
Bolnišnica, ki jo je vodil ordinarij dr. Peter De- 
franceschi, je imela pet usmiljenih bratov; prvi 
prior je bil p. Kajetan Popotnik.

V  prvem letu so sprejeli na zdravljenje 485  
bolnikov ( sprejemali so izključno moške).

Število bolnikov je — nemalo zaradi odličnega 
znanja dr. Defranceschija — neprestano naraščalo 
in že leta 1896 so prišli iz Gradca določat teren 
za novo stavbo, za katero je načrte naredil lastnik 
gradu Poganci'Hans Seemann. Zidati so začeli še 
isto leto, čez zimo pa so dela ustavili, ker zaradi 
razmočenih cest niso mogli voziti materiala. 
Kljub temu so zgradbo do zime pokrili. 9. julija

1898, komaj pet let po otvoritvi prve bolnišnice, 
so odprli nov, za tiste čase silno moderen zavod. 
Da se je kandijska bolnišnica iz adaptirane zgrad
be z 22 posteljami tako razvila in v kratkem času 
razpolagala s 100 posteljami in z zavidanja vred
no strokovno dejavnostjo, je gotovo zasluga De
franceschija.

skokouit 
napredek!

Moška bolnišnica usmiljenih bratov je do leta 
1939 polagoma povečala svoj obseg: imela je 259  
postelj, zdravilo se je v 1939. letu v njej 4.674  
bolnikov.

Po vojni je izredno pomembno prvo obdobje, 
ko so se hitro oblikovali vsi strokovni oddelki. V  
stavbah ženske bolnišnice sta dobila prostore 
kirurški in ginekološko-porodniški oddelek, v 
nekdanji kandijski bolnišnici pa interni, infekcij
ski in pljučni oddelek. Še vedno pa [e imela bol
nišnica le 284 postelj (1948. leta). Sest let poz
neje se je pljučni oddelek preselil v nove prostore 
nekdanjega gradu Kamen, kjer je nekdaj domoval 
tudi dr. Gosjak. Isto leto so odprli nov dermato- 
-venerološki oddelek, 1962. leta pa še otroški in 
rehabilitacijski.

Ob 600-letnici Novega mesta so 1965. leta 
odprli nove prostore. Danes ima bolnišnica 748  
postelj, za različne adaptacije in gradnjo novih 
objektov so porabili 29,6 milijona dinarjev. Prof.- 
dr. Bajc pravi: „Vsota je za sodobne objekte in 

za delo, ki ga lahko opravijo oddelki, kaj maj

hna."
Ni ga bolj zgovornega dejstva o napredku od 

govorice številk. Kar poglejmo: 1939. leta je 
imela bolnišnica v Novem mestu komaj kaj več 
kot 250  postelj, 1959 več kot 425, 1966 okroglo 
600, danes 748.

Število bolnikov je naraščalo od okrog 4.700 v 
letu 1939, preko skoraj 11.500 v letu 1959, čez
14.000 v letu 1966 do 19.000 v lanskem letu.

Število oskrbnih dni leta 1939 še ni doseglo 
številke 7.000, v letu 1959 so jih imeli 15.000, v 
letu 1966 jih je bilo 16.700, lani že več kot 
23.000.

Kakšen napredek v bornih osmih desetletjih! 
Iz adaptiranega gradu, v katerem so živeli tudi 
Mordaxi, se je razvilo zdravstvo, na katero smo 
lahko danes nadvse ponosni. In če 1. januarja 
1919, ob 25. obletnici ustanovitve, „zaradi ne
ugodnih časovnih tokov" (po razpadu avstro- 
-ogrske monarhije je bila proglašena Kraljevina 
Srbov, Hrvatov in Slovencev), kot piše kronist, ki 
nikakor ni mogel preboleti starih, dobrih časov, 
niso imeli proslave — potem je bilo letošnje praz
novanje osmih desetletij novomeške bolnišnice 
nedvomno nadvse upravičeno.

Kako se čas naglo obrača: Valvasor je pisal, da 
je grad dobil svoje nemško ime zaradi tega, ker je 
nov; ko so ustanovili „Cesarja Franca Jožefa bol
nišnico usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem 
mestu", je bilo potrebno grad že preurejati; danes 
ko praznujemo osem desetletij novomeške bol
nišnice, je nekdanji gradič komaj še kaj več kot 
živ spomenik nekdanjih časov. Sodobne naprave, 
moderne zgradbe, veliko boljše znanje — vse to je 
izpodrinilo nekdanje čase. Nekdanji Neuhof 
ostaja le eden izmed dokumentov o začetkih 
novomeške bolnišnice.

Priredil: J. SPLICHAL
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Smeh in mladost si podajata roki. Lučka Serini, dijakinja iz Novega mesta (Foto: Boštjan Krže)

OBZORJU
VREGE
SONA
OBZORJU

Točno dvajset let je tega, 
kar smo nosile obleke—vreče 
in jih kakšno leto zatem za
vrgle, misleč, da je za zme
raj. Glej šmenta, dva znana 
pariška modna kreatorja, 
Yves Saint Laurent in Hu
bert de Givenchy, sta 
obleko—vrečo letos ponov
no oživila in jo skušata spra
viti v življenje.

Novi val je zatem zajel še 
Pierra Cardina, in ker so že 
trije tako znani načrtovalci 
ženske mode osvojili vrečo, 
se lahko nadejamo, da bo ta 
le prodirala tudi k nam.

Supermoderna obleka to 
rej ni valujoča, ampak je 
krojena kot na primer spalna 
srajca. Nekatere imajo se 
delce, od tam naprej se oble
ka širi in sega do pod kole
na. Rokavi so prav tako širo
ki in se večkrat proti spod- 
n jemu delu še širijo. Škrat 
ka, zračnosti taka obleka ne 
bo pogrešala. Obleka-vreča  
pa je lahko krojena tudi ma
lo manj široko, ima kratke 
kimono rokave in večji iz- 

 -

rez, da pod njo oblečemo  
pulover.

Naj takoj poudarimo, da 
učinkuje vrečasti stil zelo 
mladostno, nikakor pa si ga 
ne sme privoščiti, katera ima 
majhno postavo. To je za 
večje ženske, ki so tudi sicer 
zelo moderne, poleg take 
obleke pa so nujni škornji z 
visoko peto.

Če se vam pa zdi, da je 
vreča le prehudo moderna 
za naše razmere, se lahko 
prepašete z malo širšim pa
som (ti spet prihajajo v m o
do), pa bo volk sit in koza 
cela. Obleka—vreča je na po
gled res malce nenavadna, 
ima pa več dobrih lastnosti: 
skrije drobne napake v po
stavi, je zelo udobna, nikjer 
nič ne tišči, pa še ta mož
nost obstaja, da jo zavoljo 
enostavnega kroja lahko sa
me naredite. In prve mesece 
nosečnosti pod tako obleko 
mimogrede skrijete . . .

Če se pa že odločite za 
vrečo, ne pozabite še: dolg 
šal in baretka!

R RA ĆFR

Model meseca oktobra, pravijo, je črn ali druge temne 
salonar, sicer pa so v modi dvanajstcentimetrske pete in pa P*,CK 
na čevljih. Tudi letošnji Škornji imajo zelo visoko in precej oz 
peto. To se zelo poda k širokim in daljšim plaščem, vprašanje P* ‘ 
kako bi se v takem obuvalu obnesla na primer hoja po za »ne**** 
Mtt|- Sicer pa: za lepoto se vse potrpi..,

Naguban, predolg ali pre- 
• kratek vrat k lepem obrazu 
\ in vpadljivi postavi zares ne 
sodi, žal pa tudi današnja so
dobna medicina ne pozna 
sredstva, ki bi prekratek vrat 
podaljšala ali skrajšala.
Gotovo pa je, da svojo na

pako lahko precej skrijete. 
Če imate prekratek vrat, no
site samo obleke s koničasti- 

' mi izrezi, obleke iz eno
barvnega ali podolžno črta
nega blaga. Vrat optično po
daljšajo tudi dolge ogrlice, 
medtem ko z dolgimi lasmi 
kratkega vratu ne boste skri
le. H kratkemu vratu nika
kor ne pada puli ali stoječ 
ovratnik in tudi ne preb ujna 
frizura.
Predolg vrat zahteva širo

ke vratne izreze, ki segajo la
hko vse do ramen, poudarje
na ramena in rokave, puli 
ovratnik ter ogrlico, ki se 
oprijema vratu. K dolgemu 

^ vratu pa so prepovedani glo
boki izrezi, obleke s podolž-

E
nimi črtami, viseči uhani in 
dolgi, gladki lasje.

Lahko pa je vaš vrat kar 
pravšnje velikosti, pač pa se 
na njem preveč poznajo leta. 
Tudi v tem primeru lahko 
gube prekrijete s primernim

ovratnikom ali rutico, zave
zano okrog vratu. Izogibajte 
pa se oblek z velikim izre
zom, čeprav bi si jih glede 
na postavo lahko privoščile.
Naguban vrat je potrebno

negovati s hranljivo kremo 
'n ga masirati vsaj zjutraj in 
zvečer. Ne pričakujte, da sc 
boste gub na ta način iznebi
le, pač pa se bodo z vztrajno 
nego občutno ublažile. Manj 
bodo vidne.

R. B.
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Se ena 
možnost

Predsoba je redkokje velika in prostorna. Po navadi je to dokaj 
ozek hodnik, s katerega vodijo vrata v vse prostore stanovanja. In 
tudi direktne osvetlitve ta prostor običajno nima. Zaradi -takih 
lastnosti in razbitosti prostora je predsobi težko vdihniti življenje. 
Predsoba je naš odlagalni prostor, domača telefonska govorilnica, 
sprejemnica in tu se poslavljamo od gostov.

Domači se morajo navaditi, da svojih stvari ne puščajo v 
predsobi, razen vrhnje obleke. Morda boste predsobo opremili po 
lastni zamisli iz elementov, ki jih kupite po kosih. Za obešanje 
potrebujete obešalne garderobne elemente, nekaj odlagalnih polic 
za torbice, klobuke, okraske. Telefon in telefonski imenik sta 
lahko spravljena v boksih. Po lastni presoji se tudi odločite za 
ogledalo. Je lahko manjše ali večje, naj bo pa tako, da vam 
omogoča zadnji pogled na vso postavo pred odhodom na cesto.

Najprivlačnejša pri tej opremi je možnost individualne igre z 
barvami. Lahko izbirate med barvami, ki se ujemajo med seboj, 
vsaka zase pa je prijazna (bela, rumena, oker, oranžna, rdeča). 
Privoščite si lahko zelo pogumne barvne kontraste med steno in 
elementi.

Dipl ing. arh.
M A R T A  R A Č E Č IČ

Prava kava (turška) je naj-
0 jša, če jo popijemo takoj, ko 

kuhana. Ce stoji samo nekaj
llnut, se začno izločati čreslo- 

kislina in druge sestavine, 
daje kavi trpek okus, druge 

ražijo želodčno sluznico. Kava 
J^bi prijeten okus in aromo. 
*k° hočemo kuhano kavo 
daniti dalj časa, jo odcedimo
1 Polijemo v posodo, ki se do- 
lro Zapira.

^eso, ki se pri pečenju dolgo 
J* zmehča, polijemo z nekaj 

•cami ne premočnega kisa ali

tako
bo

IKEBA 
IKEBANA 
IKEBANA

TEMCASU

.. * November, ki je pred nami, je mesec zadnjih
m opravil. Pospraviti je tteba še zadnji del zimske 
enjave v primerna zimovališča. To delo nekaj velja le v 

z a ^ r *  vremenU' saj bi mokra zelenjava in sadeži pozimi 
8li gniti. Rastlinskih ostankov vrtnar ne pusti razme- 

anih po gredicah; kompostira jih, gredice pa prerahlja 

P ^  r f . 9r°k°* tako da bo zimski mraz laže naredil praho, 
osebej poskrbi za vrtnice, prireže jih, osuje z zemljo ali 
avaruje s smrečjem, slamo, ne pa z nepropustnimi foli

jami. Okenske cvetlice so v tem času že preveč izpostav- 

h ^ 6 mrazu’ Umakniti jih je treba z oken in zunanjščine 

bon t8r V osvet|ien' sorazmerno hladen prostor, kjer 
odo prezimile. Ker skorajda povsem prenehajo rasti, 

•Premenijo tudi svoje zahteve. Predvsem ni z zalivanjem
1 oli dovolj previdnosti. Raje manj vode kot preveč, je 
asvet, ki upošteva fiziološke potrebe rastline v tem času.

VINOGRAD. Na Martinovo „izgine" iz kleti mošt, ki 
»a nadomesti mlado vino. Mlado je dobesedno, tako je 
. e no' občutljivo, skrbi potrebno. Ko mlado vino povre, 
J Prva skrb: dotočiti sode z enakim ali vsaj podobnim, v 
J^akem primeru pa zdravim vinom. Ker se v sodih sča- 
ocjma usu$i (osušek lahko znaša na leto 3 in celo več 

stotkov), je potrebno še nadaljnje redno zalivanje. 
cj'no *e * 'va snov, občutljiva za bolezen in napake. Zlasti 
b , ,e Rr' nas nevaren in razširjen. V tem primeru ocetne 

ter,ie razkrajajo alkohol v ocetno kislino (kis!) in 
j  se to ne zgodi, mora biti sod sproti dotočen,

■Prt, sicer pa zdrav in na hladnem prostoru. Znan za- 
Vjnani u krep je dodajanje 10 g vinobrana na en hektoliter

^ D O V N J A K .  Sadno drevje je mogoče saditi, brž ko 
rze listje pa do pomladi, ko začne brsteti, seveda če 

Zat ne ?v'ra November je prav primeren mesec,
nam napotil o sajenju. Sadike je priporočljivo
»ko V ^a*e* ter obrezati daljše korenine. V že poprej 

pano drevesno jamo, dovolj globoko in široko, damo 
l t j ,proi nekaj komposta, nanj sadiko, jo zasujemo s pla- 
*ki Zem**e 'n Popačimo, šele potem pride na vrsto hlev- 
dr* ®n°*# ne sme priti v stik s koreninami. Za eno 
ra»Ve#Ce Pr'P°roČ8io od 50 do 100 kg hlevskega gnoja, 

‘ Porejenega po obodu sadilne jame Inž. M. LEGAN

IKEBANA -  na japonski način urejena cvetlična dekoracija je 
lahko tudi iz drugih materialov. V tem letnem času je priljubljen 
aranžma na pletenem pladnju ali podobnih plitvih posodah, ki ga 
sestavljajo trtni listi z grozdom, jabolka in kostanj v jezicah. Od 
cvetov so primerne dalije, drobne krizanteme ali podobno cvetje.

BEBA MURN

h

Polpeti z zelenjavno prilogo so dokaj nasitljiva jed, hkrati pa 
imajo malo kalorij. Družina bo vesela, če boste enkrat pripravili 
polpete na tak način, da ne bo zraven vedno isto: krompirjeva

solata.

GRIPA SE 
SPET BLIŽA

Kdor je gripo prebolel, dobro ve, da to ni prijetna bo
lezen. Za gripo so zbolele cele družine, celi kolektivi. Zaradi 
gripe so bile tovarne precej prazne, šole pa zaprte. Približno 
taka je bila posledica zadnje večje epidemije gripe v zimi 
1 9 68 /6 9 . Takrat je gripa pomorila tudi precej ljudi, celo več 
kot cestni promet.

Svetovna zdravstvena organizacija poroča, da je nov val 
gripe na pogodu in da je že zajel Azijo, Avstralijo in Novo 
Zelandijo. Nihče ne more trditi, da bo gripa prišla tudi k 
nam, vendar moramo biti pripravljeni. Edina uspešna pomoč 
v boju proti tej bolezni je cepljenje. Cepiva imamo dovolj na 
razpolago. ,

Bolezen se pojavlja v večjih epidemijah skoraj vsako leto 
v hladnih zimskih mesecih, posebno ob vlažnem vremenu. 
Vsakih 25 do 40  let pa zajame gripa ves svet. Gripa ali influ
enca je nalezljiva bolezen, ki se prenaša od človeka na člo
veka. Povzroča jo virus, ki pa zelo rad spreminja svojo moč 
in naravo, zaradi tega moramo vsako leto spreminjati tudi 
cepivo. Bolezen se prenaša s kužnimi kapljicami, ki jih bol
nik izkašljuje. Širi se s hitrostjo prometa. Oboli lahko vsak
do.

Gripa naglo nastane. Bolnik se počuti zelo slabo. Vse ga 
boli, posebno udje, prsi in hrbet. Občutek ima, kot da je 
pretepen. Vročina naglo naraste na 38 do 40 stopinj C, po
javi se suh kašelj, boleče grlo, suh jezik in rdeče oči. Obraz 
je rdeč in zabuhel. Apetit izgine in .bolnik sili v posteljo, 
kamor tudi spada. Dajemo mu predvsem vroče pijače: čaj, 
limonado* sadne sokove in zdravila za zbijanje temperature, 
npr. aminopirin, andol, acetisal. Približno po treh dneh vro
čina pade in bolnik je gripo praktično prebolel.

Če pa bolnik po freh dneh ni zdrav ali če se ponovno 
pojavi zvišana temperatura, so nastopile komplikacije. Naj
večkrat gre za pljučnico, lahko pa tudi za okvare na preba
vilih, živčevju in drugod. V  takih primerih je potrebna pre
vidnost. Gripa že sama zmanjša odpornost organizma in ima 
telo pri komplikacijah zelo malo možnosti za samoobrambo. 
Zato je zdravljenje komplikacij po gripi zelo resna stvar. 
Obstaja pa še možnost, da bolnik, ki je gripo prebolel, po
stane zaradi neodpornosti čez mero sprejemljiv za druge 
bolezni, pogosto tudi za jetiko.

Pri nas na Dolenjskem, pa tudi drugod, je običaj, da 
preganjajo gripo z žganimi pijačami in drugimi alkoholnimi 
napitki, posebno z vinom. To je čisto napak, ker že tako 
oslabljeno telo še bolj oslabi. Posledica tega je običajno 
pljučnica.

Da bi zajezili bolezen, je potrebno cepiti čimveč ljudi. 
Ker je ob epidemiji gripe proizvodnja močno zmanjšana, je 
strošek za cepljenje proti temu malenkosten. Ker cepljenje 
proti gripi ni obvezno, poravna socialno zavarovanje samo 
polovico stroškov. Bolje pa je nekaj prispevati in bolezen 
preprečiti, kot pa zanjo zboleti.

DR. BO ŽO  O BLAK

PREVRAT
V DANAŠNJI 
DRUŽINI

(Nadaljevanje)

Delovna, poklicna obremenitev očeta in matere zunaj 
doma ledeni ozračje sodobne družine. Mladostnik pa ničesar 
bolj ne išče pri svojih starših kakor toplo človečnost in pri
jateljsko razumevanje. Ker so pa v teh globinskih težnjah 
sodobni pubertetniki največkrat povsem nezadoščeni, jih vse 
to naravnost peha na pot problematičnega iskanja te topline 
in razumevajočega človeka.

Za sodobno družino je značilno znano ,,Živčno” ozračje, 
ki ima svoj izvir v lovu za denarjem, v pohlepu po stvareh 
sodobne življenjske ravni (avtomobil, hladilnik, televizija 
itd.). Vse to tudi močno otežujoče kroji mladostnikovo 
doživljanje in vedenje.

Potrgana komunikacija med starši in otroki, ki je zelo 
značilna za sodobno družino, pomeni prav tako skrajno 
negativen dejavnik v doživljajski in vedenjski „dinam iki"  
današnjih mladostnikov.

Velike so razlike v pojmovanju vrednot pri starših in 
mladih ljudeh. Pogosta je zazrtost staršev v minule vzore in 
vrednote, njihov premajhen posluh za vse vredno v sodob
nem življenju in zaverovanost mladih v jutrišnji dan in svojo 
prihodnost. Sad tega razhoda je največkrat popolna obliko
valna nemoč staršev na eni strani in neprizadeto vedenje in 
zadržanje mladih do oblikovalnih prizadevanj staršev na 
drugi strani.

Prevelika demokratizacija odnosov znotraj družine, zlasti 
če je ta demokratizacija odnosov napačno pojmovana na 
obeh straneh — tudi to pomeni skrajnje neugodno okoliščino 
za mladostnikovo doživljanje in vedenje.

Poleg najožjega, najbolj intimnega življenjskega okolja, ki 
ga ustvarja mladim ljudem družina, moremo najti danes tudi 
v širšem življenjskem tkivu polno pojavov, ki močno zaple
tajo doživljajski in vedenjski problem pubertete, tako na 
strani staršev in drugih vzgojiteljev, kakor tudi na strani mla
dostnikov samih.

DR. FRANC PEDIČEK
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V šoli je s svinčnikom risal stenčase tam 
okrog 1947. leta. Zadnjih 17, 18 let je zamenjal 
svinčnik za čopič, stenčas za platno, steklo in 
pleksi steklo.

To je — v enem stavku povedano — preobraz
ba Konrada Peternelja iz ljubitelja slikarstva v sli
karja. Žirovec, z enakim priimkom kot njegov 
sovaščan, čeprav si nista nič v sorodu, slika po
dobno kot Mausar. Lahko bi celo rekli: žirovska 
samorastniška šola. Napol pravljične pokrajine, 
trdi, zgarani kmetje v njih. Konradu je pri srcu 
zlata, rjava jesen.

Podpiše se za imenom in priim kom  še z do
datkom „Slovenec". Vprašam ga, zakaj. Pa mi 
odvrne: „Veliko slik, takole 90 odstotkov, pro
dam na tujem. Naj vedo, da sem Slovenec!'' Vese
li me, da tako misli, še meni je toplo pri srcu ob 
njegovem slovenskem ponosu.

Vrnimo se nazaj, v čas grmenja topov. Kon
rad je v partizanski šoli, potem naredi dve gimna- 
zijiL potem gre v čevljarsko šolo. Pozneje ga sre
čamo v Alpini, kjer je že 18 let s skoraj tremi leti 
presledka, ko je služil domovini v naši mornarici. 
Se danes je v Alpini, kjer je modelir. Jože Peter
nelj pravi: „Moje figure so bolj okorne, Konradu 
se pa vidi njegov poklic in mu roka bolj sprošče
no teče!4' To povem Konradu; prikima, da bo 
bržkone res tako.

Konrad pove, da mu je Trebnje pomagalo k 
afirmaciji. „Vsem nam naivcem je pomagalo do 
uspeha, ne le samo sebi!"

Popoldnevi, sobote in nedelje so namenjeni 
slikarstvu. „Im am  srečo, da delam le dopoldne; 
tako lahko bolj smotrno razdelim svoj čas . . 
Konrad ne taji, da zadnje čase dosti dela in da 
gredo njegova dela tudi dobro v denar. „Pravza
prav smo vsi slovenski samorastniki pridobili na 
ceni. Pozna se nam temeljitost, prodor v svet je 
torej logičen."

Konrada Peternelja slike razkrivajo kmečko 
tematiko. Sprva je lovil motive po hiši, zadnjih 
sedem, morebiti osem let pa slika izključno zu
nanje motive. Žirovska okolica je dogajanje nje
govih platen, vanjo postavlja svoje ljudi. Konrad 
Peternelj razkriva svojo dvojno podobo: zasidra
nost v zemlji in življenje v industrijskem kraju.

Letos je sodeloval na šestih skupinskih razsta
vah, na nekaterih še bo. Povprašam ga, kako je s 
samostojnimi. Od 1965 do 1972 jih je imel pet. 
„Kje naj pa vzamem čas, kje naj spravim toliko  
slik skupaj, da bi lahko pripravil svojo razstavo? "  
me vpraša nazaj. Lahko bi rekli, da še sveže sproti 
proda vse, kar naredi. „Čas me stiska, ker ne 
morem delati več kot dve uri na dan, čeprav de
lam ob nedeljah celo štirikrat toliko. Zaradi f i
nančnega položaja bi lahko tvegal samostojnost, 
a bolezen me daje in preveč se je bojim, da bi 
pustil delovno mesto."

Kdo bo pa skrbel za sinova, se zamisli. Žena 
Lija je ob teh besedah podzavestno pobožala po

glavicah Mitjo, ki jih še nima 14, in Konrada, ki 
jih ima čez 10. Oba hodita v žirovsko osnovno 
šolo, oče pa kritično oceni: „Rišeta povprečno!"

Poljanska dolina se vleče skozi vse Konradove 
slike, kot se vlečejo po pokrajini megle in oblaki, 
zato to stalno temno nebo na platnih. „Ne mo
rem iz kože, tu sem rojen in tc naravo sli
kam . . "

Konrad pravi, da se ni nikjer ničesar učil o 
slikarstvu. Zdaj pa: „Kar znam, znam — če bi se 
spremenil, ne bi bil več to, kar sem!" In v isti 
sapi pove, da mora kar najhitreje poslati v Bruselj 
dve sliki, ki naj bi ga predstavljali na razstavi 
evropske naive.

Potem brskava, kdo je ob njegovo zibel posta
vil slikarsko muzo. Konrad Peternelj-Slovenec se 
spomni: „Mojega starega očeta brat je bil potu
joči slikar. Po ustnem izročilu se je večkrat vra
čal domov, dokler ni nekoč za vedno izginil v 
širokem svetu. Morebiti mi je on poklonil ta
lent? "

Konradova priljubljena barva je oker. Švica, 
Avstrija in kajpak tudi Italija so dežele, kamor 
gre največ Konradovih del. Največja slika, ki jo je 
doslej naredil, je 3 x 2 metra velika podoba"drvar
jev, ki je šla v Avstrijo. Po krajšem premisleku 
izjavi, da je doslej prodal kakih 300 svojih slik.

Potem ugotavljava še, na koliko razstavah je 
sodeloval. Februarja 1936 rojeni slikar se zamisli, 
preden pretehta: „Kakih 40 skupinskih in samo
stojnih je nedvomno že bilo."

Potem pustiva olje in platno in pleksi in stek
lo in oker in atelje. V  dnevni sobi kramljamo o 
čisto navadnih rečeh. Sinova poslušata, žena Lija 
spregovori le od časa do časa. Potem v albumu 
izbiramo fotografijo za objavo. Konrad pravi: 
„Tale bo dobra!" in pokaže na sliko, na kateri ga 
krase še brki (in ta je tudi objavljena). Žena pa 
pravi: „Tele pa ja ne, kakšen pa si na njej!" Kon
rad pa se smeje: „Kakšen neki, z brki — naj bodo 
vsaj na sliki, če sem si jih že v resnici o b r il . .

Beseda nanese na šport, Konrad pa hitro 
pobrska po albumu. Seveda, tukaj: fant, ki skače 
v višino. „To  je bilo takrat, ko sem bil še suh!" In 
se spomni 15, 16 let nazaj, ko je bil dvakrat go
renjski prvak v skoku v višino. Preskočil je 186 
cm — za slovenske razmere in za tiste čase kar 
precej. Pa odbojko je igral v Žireh, bolj tako za 
rekreacijo. In z orodno telovadbo se je ukvarjal. 
Poiščemo fotografijo, na kateri drži stojo na 
bradlji.

Spodaj, v kuhinji — Peterneljeva družina živi 
skupaj z njenimi starši — je Lijina mati klekljala. 
Vsekakor obrt, ki jo prehiteva današnji čas.

Mi smo pa še kar klepetali. Potem sva si šla 
ogledat slike, ki šele nastajajo. Slike, ki še čakajo, 
da bo v spodnji levi kot prišel podpis: Konrad 
Peternelj — Slovenec.

M m m m m .

mm BOGINJE IN IM E
Želja po slavi skriva v sebi pravzaprav čisto 

razumljivo človekovo željo po potrjevanju same
ga sebe, hotenje zavedajočega se posameznika, ki 
noče biti nepoznan delček množice, in je kot 
tako lastno vsakemu živemu bitju. Prav posebno 
pa je tako hotenje značilno za evropskega člo
veka, ki je temelje svoje individualnosti zgradil že 
v antiki. Kaj vse ni bilo storjeno s prikrito ali 
povsem jasno željo doseči slavo, biti poznan tudi 
v prihodnjih rodovih. Nekatere je ta želja priteg
nila k izrednemu, odrekanja polnemu življenju in 
delu, nekatere pa tudi v nenavadna početja, ka
terih značilnosti bi po običajni pameti bolj sodila 
v popolno pozabo.

Najbolj znan in že kar tipičen primerek take
ga človeka je Herostratos, čigar ime danes po
znamo samo zaradi tega, ker je uničil eno najlep
ših zgradb antike. Njegov račun je bil pravzaprav 
pravilen. Čeprav je njegovo dejanje doživelo in še 
doživlja obsodbe in ogorčenja, ga vendarle pozna
mo vsaj po imenu. To pa je tudi vse, kar je hotel 
doseči, ko je leta 356 podtaknil plamen v Arte- 
midin tempelj v Efezu. 1

Svetišče lovske boginje Artemide v Efezu si je 
zaradi svoje veličine in lepote prislužilo pravico 
postati eno od sedmerih čudes sveta na prvem

seznamu te vrste. Tempelj se je raztezal na povr
šini, omejeni s stranicami 73 in 141 metrov. Pod
piralo ga je 127 stebrov, izmed katerih jih je bilo 
36 umetelno izrezljanih z okrasnimi plastikami. 
Po velikosti je svetišče za večkrat preseglo slavni 
atenski Partenon.

Poročila o Artemidinem svetišču v Efezu so 
že v času njegovega obstoja budila nezaupanje, 
saj besedam poročevalcev nekako niso mogli ver
jeti že zaradi tega, ker je tempelj stal v Efezu, 
maloazijskem mestu, ki se res ni moglo po veli
čini in bogastvu kosati z Atenami.

Ko je slavohlepni Herostratos tempelj zažgal, 
ga je Dinokratos dal ponovno zgraditi in tako je 
ostalo vse do prodora Gotov, ki so tempelj do
končno razrušili. Ostanki so se kasneje pogreznili 
v močvirna tla in izginili.

Obstoj templja je spet postal vprašljiv in zavit 
v magično moč legende. Vednar ne za angleškega 
inženirja J. T . Wooda. Sedem let življenja je ta 
mož posvetil iskanju mesta in ostankov slovitega 
svetišča. Dolgotrajno in vztrajno iskanje se mu je 
poplačalo. Blizu današnjega turškega naselja 
Ajasoluka je izkopal ostaline, ki so pokazale, da 
pisci in poročevalci nikakor niso pretiravali v 
opisovanju tega svetovnega čuda. Po ostankih

sodeč, je moral biti tempelj resnično čudovit. 
Jacob Burckhardt sodi, da sta se v svetiščni 
zgradbi zlila vpliv vzhoda in zahoda ter ustvarila 
gradbeno umetnino, ki je bila po lepoti brez 
primere . . .

Na drugi stran sveta, na ozemlju današnje 
ameriške zvezne države Kentucky, je deloval 
umetnik, ki mu pravimo narava. Dolga stotisoč- 
letja je z „dletom ", čisto navadno vodo, klesal in 
oblikoval mogočne stebre, prosojne zavese, sta
laktite in stalagmite, podzemna jezera, rove in 
mogočne dvorane v drobovju zemlje. Kapljica je 
padala na kapljico, neskončno majhni delčki 
apnenca so se nalagali, da se je dogradila mojstro
vina, ki smo jo uvrstili med sedem svetovnih ču
des — to so mamutske jame. Podzemni svet, 
prepoln čudes, svet, v katerem so ribe v teku 
tisočletij postale slepe, svet, ki je vid vzel tudi 
rakom, svet, ki vanj ni posvetil žarek svetlobe vse 
dotlej, da je prišel človek.

Leta 1809 se je neki lovec klatil po divjem 
zahodu in sledil divjačini. Morda ga je zapeljala 
divjad ali pa čisto navadna radovednost, da je 
pogledal v neko luknjo. To je bil vhod v Mamut
ske jame, največji splet podzemeljskih jam, kar 
jih je na svetu.

Kasneje so leto za letom nove odprave odkri* 
vale nove rove, nove podzemske dvorane in pred 
očmi presenečenih raziskovalcev so se pojavljale 
lepote skrivnostnega sveta, ki je tisočletja ždel v 
temi. Luči so razkrivale kapnike fantastičnih 
oblik, kamnite sloje vseh barv in temne globine 
podzemskih jezerc.

Dosedaj so preiskali že 240 kilometrov jam. 
Že to kaže na ogromno razsežnost podzemeljske
ga sveta, ki se razteza kar v petih nadstropjih- 
Speleologi pa domnevajo, da je podzemeljski svet 
še bolj razsežen. Na jamskem predelu ameriške 
zvezne države Kentucky predvidevajo dkoli Šest 
tisoč jam.

Ko so strokovnjaki odkopavali prodnate sloje 
Mamutskih jam, so našli več ostankov kosti raz
nih predzgodovinskih živali. Na osnovi razmešče- 
nosti teh kosti paleontologi trdijo, da bodo zelo 
verjetno lahko dokazali, da je v davni preteklosti 
del Mamutskih jam uporabljal pračlovek.

Vse območje Mamutskih jam je ameriška 
vlaga proglasila za narodni park in so deležne 
posebne zaščite. V jamah so zaposleni posebni 
čuvaji, rangerji, ki budno pazijo, da človeška 
malomarnost in brezvestnost ne uničujeta tega 
edinstvenega bisera narave.
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SMOZA
DOBER

KINOTEKA
Leta 1949 je ob dokaj 

skromnih materialnih možno
stih začela delovati Jugoslovan
ska kinoteka, ki se je v pre
teklih petindvajsetih letih razvi
la v eno največjih evropskih 
arhivskih filmskih ustanov.

25 let trdega dela je bogato 
obrodilo, kajti v arhivu kinote
ke se je znašlo že nekaj več kot
25.000 filmov in za okoli tri 
milijone metrov filmskih trakov
2 dokumentarno vsebino. V  var
stvu kinoteke je tako rekoč ce
lotna zbirka filmske klasike, ob 
tej imajo neprecenljivo vrednost 
filmski dokumenti o zgodovin
skem, političnem, gospodar
skem in kulturnem razvoju Ju- 
9oslavije, pravo bogastvo pa so 
tudi dokumentarni film i o vseh 
pomembnih dogodkih po celem 
svetu. V  kinoteki je zbranih tu
di precej starih kamer in projek- 

I* torjev, fotografij, plakatov in 
strokovnih knjig, kar vse pred
stavlja zadostno gradivo za mo
rebitni muzej o razvoju kinema
tografije.

Velik mednarodni sloves Ju
goslovanske kinoteke potrjuje 
tudi to, da je bil njen direktor, 
režiser Vladimir Pogačić, že 
tretjič zapored izvoljen za pred
sednika mednarodne zveze film 
skih arhivov s sedežem v Bru
slju.

O H U M C ff
V jugoslovanski kinematogra

fiji nastane razmeroma malo fil
mov s tematiko o položaju in 
težavah, ki jih ima naš delovni. 
Človek pri izgradnji samouprav
ah  odnosov v posameznih to- 
Varnah, kot tudi v družbi na
sploh. Zategadelj bo zanimivo 
videti film „Korak", ki ga je po 
'astnem scenariju začel snemati 
beograjski režiser Puriša 
Djordjevič. Dogajanje filma je 

 ̂ Postavljeno v tovarno, kjer se 
°dvija zgodba nekega delavca, 
ki je bil s sodelavci izpostavljen 
Pritiskom tehnokratizma in li
beralizma. V  glavnih vlogah bo
do nastopili Bekim Fehmiju, 
Milena Dravić, Ljuba Tadič, Ra
de Markovič, Slobodan Djurič, 
Janačko Janičijevič in drugi.

R T V  Ljubljana je ob veliki 
plošči izdala tudi malo stereo 
ploščo znanega skladatelja 
Djordja Novakoviča, ki večino 
svojih skladb nameni izvedbi 
popularnega pevca skupine Pro 
arte, Čobija. Na plošči sta po
snetka dveh skladb „Ova tiha 
noč" in „Nekada si moja bila". 
Čobija spremlja zabavni orke
ster R TV  Ljubljana ob sprem
ljavi vokalne skupine. Plošča 
ima izrazito komercialen zna-
čaj.

Iz ogromnega opusa Verdije
vih oper tokrat predstavlja Pro
dukcija gramofonskih plošč 
R T V  Beograda znamenito 
Verdijevo „Messa de requiem", 
ki jo je Verdi posvetil prijatelju, 
pisatelju Aleksandru Manzoni- 
ju, avtorju „Zaročencev". Za 
Verdijevo umetnino so rekli: 
„Kolikor je ta glasba primer
nejša za gledališče kot za cer
kev, tem hujše za cerkev." Zbor 
berlinskih filharmonikov in zna
nih solistov vodi znameniti diri
gent Herbert von Karajan.

FESINH
V Radomljah bo 30. no

vembra že X I.  republiški festi
val slovenskih amaterskih fil
mov. Prireditelj foto-kino klub 
„Mavrica" upa, da mu bo uspe
lo gledalcem predstaviti dejan
sko najboljše amaterske filme, 
ki so nastali v zadnjem letu. 
Prvič bodo letos na festivalu 
predvajali tudi pionirske in mla
dinske filme.

PLOŠČE

Plošče z glasbo iz priljublje
nih filmov postajajo nekaj vsak
danjega. Tako je pred nami tudi 
plošča s popevkami iz ljubezen
skih filmov. Glasbo za ploščo je 
priredil Helmut Zacharias, med 
drugimi pa lahko poslušamo 
Love Story, temo iz filma 
Romeo in Julia, pa tudi pri
redbo Mozartove romance iz 
„Male nočne glasbe".

KNJIGE

KARL 
MARX
Pri Državni založbi Slovenije 

je izšla biografija Karla Marxa, 
ki jo je napisal in prvič izdal že 
leta 1918 znani nemški socialni 
demokrat, pisatelj in kritik 
Franz Mehring. V  docela enot
nem zapisu, ki je zaradi poljud- 
nosti dostopno širokemu krogu 
bralcev, je Mehring temeljito 
obdelal tako Marxovo filozof
sko misel kot tudi življenjsko 
zgodbo, ki jo je postavil v širši 
socialnozgodovinski okvir.

TEOGONIJA -  DELA

V  knjižnici „Kondor" je Mla
dinska knjiga izdala „Teogoni- 
jo" in „Dela in dneve" Hezioda, 
starogrškega epika, sodobnika 

velikega tekmeca samega Horn

/r-PREDSTAVIJAmO VM1U.

ogled domačega filma močno 
narasel v primerjavi z ostalimi 
leti. Upam, da bomo lahko pri
hodnje leto v program vključili 
skoraj celotno jugoslovansko 
filmsko proizvodnjo. Druga 
stvar pa je obisk filmov, ki jih 
smatramo za dobre ali vrhunske 
dosežke filmskega ustvarjanja. 
Pri nas se širša filmska vzgoje
nost še ni uveljavila, zato so ta
ki film i za kinematografe prav
zaprav čista izguba. Res pa je, 
da nas to ne odvrača od pred
vajanja teh filmov."

Franc Šegedin je ves čas po
govora poudarjal, da kinemato
grafi sami ne morejo preobrniti 
stvari na glavo. Če je med 
obiskovalci filmskih predstav 
želja po gledanju slabih filmov, 
ni mogoče doseči spremembe s 
predvajanjem samo dobrih fil 
mov, saj bi v tem primeru po
slovali z izgubo. Rešitev vidi v 
vzgajanju gledalcev, v širjenju 
filnjske kulture med ljudi.

?,Srednje šole in v zadnjem 
času tudi že osnovne šole imajo 
v programu filmske vzgoje več

V  našem listu je podobno 
kot v drugem slovenskem tistu 
že nekajkrat tekla beseda o fil
mih, ki jih imajo na sporedu 
slovenski kinematografi. Pred
vsem je šlo za očitek, da si kine
matografi izbirajo take filme, ki 
privlačijo veliko gledalcev,, če
prav predvajani filmi ne zado
ščajo estetskim in vzgojnim me
rilom naše družbe. Film kot 
množično sredstvo komunika
cije ima namreč močan vpliv 
posebno na doraščajočo mladi
no, zato* je bil skomercializiran 
program filmov označen kot 
družbeno škodljiv.

„ V  Novem mestu imamo dva 
kinematografa, ki pa svojih pro
gramov ne usklajujeta," je pove
dal Franc Šegedin, ki pri Zavo
du za kulturno dejavnost odgo
varja za film in vodi nabavno in 
predvajalno politiko kinemato
grafa v domu kulture.

„Podelili smo si distributerje, 
vendar pa dlje nismo prišli. Do
gaja se, da imamo pri nas na 
sporedu dober film, v domu 
JLA pa vrte slabega, ki odtegne

gledalce. Žal je še vedno tako, 
da film i z izrazito komercialnim 
značajem pritegnejo več gledal
cev kot res dobri film i."

Ali je potemtakem usoda ki
nematografov taka, da so prisi
ljeni izbirati slab program, če 
hočejo kriti stroške predva
janja? Ni mogoče filmske kul
ture razširiti med širšo množico 
in si tako zagotoviti dovolj ob
iskovalcev tudi za kvaliteten 
program?

„Po novem zakonu o filmu, 
ki je bil sprejet v letošnjem fe
bruarju, je naloga kinematogra
fov in vseh, ki delajo pri obliko
vanju filmskega programa, tudi 
zboljšanje repertoarja. Eden od 
ukrepov je prepoved nekaterih 
filmov za mladino, staro do 15 
let, in večji družbeni nadzor 
nad filmi. Domačemu filmu je 
tudi odmerjen večji delež kot 
do sedaj. Moram reči, da v kinu 
Krka že začenjamo tako na
bavno politiko. Program filmov 
je boljši in domačih filmov je 
vse več tudi na našem platnu. 
Kot zanimivost bi navedel, da je

predstav filmov, ki jih izberejo 
mentorji. Film v šolah preučijo, 
tako da se mladi dobro seznani
jo z njim. Posledice boljšega po
znavanja filmske umetnosti so 
že vidne, saj v naš kinematograf 
že prihajajo na redne predstave 
mladi, ki so končali srednje šo
le; pogrešam pa mlade iz proiz
vodnje, se pravi tisti del mladi
ne, ki mu šola ni mogla dati 
osnovnega znanja o filmski 
umetnosti. Za te bi bilo potreb
no uvesti posebne predstave, na 
katerih bi jih s spremno besedo 
pripravili na boljše razumevanje 
filma ter jih tako vzgajali. Mor
da ne bi bilo slabo, ko bi imeli 
tudi v Novem mestu filmski 
center, podobno kot v že mno
gih večjih slovenskih mestih. 
Filmsko gledališče, klub ljubi
teljev filma in podobno bi goto
vo povečali zanimanje za dober 
film, tako da kinematograf, ki 
bi spored posvetil samo dobrim 
filmom, ne bi nihal na meji iz
gube. Seveda pa tu takoj nasto
pi vprašanje denarja in ustrez
nih prostorov."

Dolenjski muzej Novo mesto je izdal razstavni katalog Toneta Kneza „Novo 
mesto v antiki". Publikacija je ena najpopolnejših predstavitev starodavne kul
turne dediščine Novega mesta oz. ljudstev, ki so živela na območju Novega 
mesta. V  zajetnem katalogu, katerega polovico sestavljajo fotografske reproduk
cije restavriranih eksponatov, je ob uvodu ravnatelja muzeja Janka Jarca Tone 
Knez obdelal zgodovino arheoloških raziskav od prvih najdb iz leta 1890 do 
sistematično odkopanega in raziskanega rimskega grobišča na Beletovem vrtu iz 
leta 1973. Zatem je opisana rimska dediščina v Novem mestu in okolici. Zgodo
vinske arheološke najdbe v Novem mestu so tudi precejšnjega mednarodnega 
pomena, zato je besedilo kataloga prevedeno tudi v nemščino.

„Vsak narod hrani v svoji go
vorjeni ali zapisani zakladnici 
ljudskega blaga in duha modre 

. izreke in pregovore, ki odsevajo 
njegov poseben življenjski in 
značajnostni slog." Tako je za
pisal prof. Etbin Bojc v predgo
voru k svoji knjigi „Pregovori in 
reki na Slovenskem" (izdala 
Državna založba Slovenije), kjer 
je sistematično zbral naše to
vrstno ljudsko blago, ki se je v 
knjigah pojavljalo vse od Tru 
barja naprej in bilo deloma 
zbrano v revijah in posameznih 
knjigah. V  zaključenih poglav
jih omenjene knjige je zapisana 
ljudska modrost o nraveh člo
veka, o delu, razvedrilu, o 
družbi in družini, o nasprotjih 
in navadah, pravu, prehrani, 
premožnosti, vremenu itd., itn.

S A M O /
O I3S C /
DI3A
V zbirki „Pota mladih", v 

kateri Mladinska knjiga pred
stavlja mlade, še neuveljavljene 
književne ustvarjalce, je izšla 
knjižica pesniških prvencev Bo
židarja Bagole. S to svojo zbir
ko se nam mladi avtor pred
stavlja kot ustvarjalec pesniške
ga sveta, katerega značilnost je 
svet brez ljubezni in zaupanja, 
poln zagate in muke. Krivdo za 7 
tak svet čuti avtor kot svojo,

Češki pisatelj Karel Čapek je 
znano ime tudi pri nas, saj pre
vodi njegovih del niso redki na 
slovenskem knjižnem tržišču. 
Cankarjeva založba je izdala 
znano Čapkovo delo „Vojna s 
Salamandri" v prevodu Zdenke 
Škerlj— Jermanove, ki na malce 
humorističen način v fantasti
čni zgodbi prikazuje nezmož
nost človeštva, da rešuje težave 
s solidarnostjo in enotnostjo. 
Duhovita in zanimiva pripoved 
je prijetno in razburljivo branje.

merja. Prvi tekst je ep, ki prika
zuje razvoj bogov od kaosa do 
Zeusove zmage nad Titani. Dru
gi zapis ni ep v pravem pomenu, 
ampak didaktična pesnitev. V  
njem se prvič v Evropi pojavijo 
basni, sicer pa je poln opisnih 
navodil za kmečka dela in po
štenje. Heziodova teksta je 
prvič prevedel v slovenščino 
Kajetan Gantar, ki uspešno na
daljuje prevajalsko delo iz kla
sične antične književnosti po
kojnega Antona Sovreta.

zato tudi izbrani naslov zbirke 
„Samoobsodba".



Takole se začne Tavčaijeva noveleta — 
tako jo je sam označil — Otok in Struga, ki 
je izšla v Ljubljanskem Zvonu 1881: JrNekje 
na Slovenskem se vije precej mogočna reka 
med širokim poljem. Hudobna voda je to! 
Kjerkoli se zavije, zajeda se globoko v ilnato 
zemljo ter napravlja peneče vrtince. Dolgo
časno olšje ji senči bregove. Če pa se iz dalje 
ozreš po tej vodi, zdi se ti, da je struga nalita 
s samim črnilom.

Prav pri bregovih raste loček ali gleno in 
tista resnata, povodna trava, ki se sedaj vzdi
guje, sedaj zopet k tlom potaplja, kakor bi s 
svojim nemirom hotela pokazati, da tudi njej 
ni po volji mokro stanišče v temnih valovih.

Tu pa tam se iz ločka vzdigne povodna 
ptica ter leta, tožno kričeč, nad vodo. Le 
redkokje zagledaš ribo na vršini, samo, otož
no, kot je vse otožno pri tej vodi. V globini 
pa preži tolsti som ter se sedaj pa sedaj s 
hruščem zažene za svojim plenom.

Tik levega obrežja vleče se prašna cesta, 
polna črnega prahu. Polje ob strani je obde
lano s koruzo, glavnim pridelkom nerodovit
ni krajini. Vsak trenutek te srečavajo lačni 
obrazi; vsak korak se ti odkriva revščina in 
beraštvo. Če pa se nad teboj razteza še sivo, 
oblačno nebo, imaš občutje, kakor da si v 
kraju, ki sta ga ravnokar smrt in lakota s 
svojo grozo prepluli!

Iz širnega polja se omenjena reka kon
čno zavije v ozko dolino. Tam pa je krajina 
prijetnejša. Črni gozdovi se na obeh bregovih 
do visokih gorskih grebenov razprostirajo, 
med njimi pa napravljajo zelene senožeti, 
njive in vinogradi harmonične lise.

Ravno na istem mestu, kjer se reka skrije 
v dolino, postavili so naši predniki graščini 
podobno poslopje. Od nekdaj so tu gospo
dovali mogočni in premožni baroni s Struge, 
kakor so se po tem svojem, tik reke stoje
čem posestvu imenovali. Ali tedaj, ko se 
naša pripovest pričenja, je Struga skoraj 
podrtina. Njeno zidovje je razrito, odrgnje
no, ijavordečkasto in razpokano, da se je 
bati, da zleze poslopje vsak trenutek na kup. 
Na štirih oglih širokega grada tiče tanki stol
piči, na katerih so strešice sumljivo nagnje
ne, kakor da so se ti štirje stolpiči napili 
kislega vina in jih sedaj glava boli! Na dvo
rišču stoji kapelica z visoko, kupli podobno 
streho.

Krog grajskih zidov rastejo koprive in 
druga taka slaba zelišča. Gadje in kuščarji 
imajo tu notri svoja selišča. Za poslopjem se 
po hribu navpik razteza vrt, ki je bil morda 
nekdaj čedno in okusno obdelan. Ali sedaj 
poganja trava po peščenih stezah in namesto 
rož in cvetja se. šopiri trnje po gredicah. 
Kavke in sokoli, pod raztrganim ostrešjem 
gnezdeči, pojajo se nad poslopjem v zraku 
ter s svojim kričanjem napravljajo nemir. 
Človek pa se malokdaj prikaže iz žalostnega 
tega dvora. Ali vendar je istina, da se je še 
stanovalo na Strugi. Ti pa, ki so prebivali v 
•Tjej prebivali v njej, pretrgali so bili že davno 
vse vezi med svetom in med sabo.

Komaj četrt milje ^jod Strugo se dolina 
mahoma razširi. Sredi Na tem otoku se dvi
gujejo ponosno poslopje, grad Otok. S svoji
mi stolpi in s trdnimi Na tem otoku se dvigu
je ponosno poslopje, grad Otok. O svojimi 
stolpi in s trdnimi dozdeva, kakor da bi gle
dal ostanek iz srednjega veka, ki so ga mimo 
hite£i časi dozdeva, kakor da bi gledal osta
nek iz srednjega veka, ki si ga mimo hiteči 
časi tu pozabili. In vsak trenutek pričakuje, 
da prijezdi iz visokega portala tropa svetlih 
vitezov ali pa da se prikaže na balkon v tesno 
obleko zavita gospica s širokimi, nagrbanče
nimi rokavi.

Moderne naprave okrog grada, lope in 
drevoredi človeka pač hitro v sedanjost po
kličejo. In če umazani grajski hlapci s kletvi
nami tolste konje na vodo pripode, raztopi 
se takoj tudi romantika. Mimo Otoka pa se 
leno vali voda, globoka in zeleno-temna. 
Nekoliko čolnov je privezanih pod vrbovjem 
in po vodni vršini se gonijo gosi, race in trije 
ali štirje mogočni labodje.

Lep kraj je to! In tem lepši se ti vidi, če 
si prišel na Otok mimo dolgočasne, podrte 
Struge!“

Tavčar razgrinja dokaj verno podobo 
pokrajine, vendar pa pretirava s turobnim 
opisom, ker je bila takrat težka gospodarska 
Kriza, bal pa se je tudi, da ga v resnici prelep 
pogled na dolino Krke ne bi preveč prevzel 
in očaral. V resnici je Tavčar zamenjal lego 
obeh gradov in je Strugo postavil nad Oto
čec. To je najbrž naredil zaradi tega, da je 
lahko dosegel efekten prizor, kako Krka 
naplavi mrtvo baronico s Struge k Otočcu — 
kar se v resnici ne more zgoditi.

Marja Boršnikova pravi v opombah k 
drugi knjigi Tavčarjevega Zbranega dela 
(DZS, 1952): „Graščina in posestvo Struga

#
spadata v vas Gumberg št. 1, pod župnijo 
Brusnice. Poslopje je sezidala v 16. stoletju 
plemiška družina Juričev, ki se je priselila iz 
Slavonije. Juriči pl. Struški so bili lastniki te 
posesti še v prvi polovici prejšnjega stoletja, 
ko je prešla po ženitvah v roke vitezov Jelov
škov pl. Fichtenau. Baron Jožef pl. Jurič 
(Juritsch) se je 1812 poročil z Nanetto Fich
tenau, njegova hič Hedvika Marija Ana 
Jožefina, ovdovela baronica Fichtenau, je še 
ob drugi svoji poroki z diurnistom Ant. 
Grudnom 1. 1851, ko živi še na Strugi, ozna
čena za posestnico. Pravi lastnik Struge pa je 
tedaj že c. kr. novomeški poštar in lastnik 
graščine Volavče vitez Jožef Jelovšek pl. 
Fichtenau, po čigar smrti leta 1854 — če ne 
že prej — prevzame njegovo novomeško 
posest in poštno upraviteljstvo prvorojenec 
Karel Emerih Leopold Toussaint, struško 
posest pa dregorojenec vitez Adolf Johann 
(1809 -  86). Ta neoženjeni samotarje torej 
prebival na Strugi v času, ko se je Tavčar 
šolal v Novem mestu, hodil mimo Struge na 
Rako in snoval ter pisal to zgodbo. Ni torej 
izključeno, da je ob baronu Konštantinu 
mislil na viteza Adolfa, o katerem pa doslej 
ni bilo mogoče najti kaj več podatkov. Po 
Adolfovi smrti je prešla struška posest v roke 
njegovega nečaka, prvorojenčevega sina 
Toussainta Adolfa Alfreda, oziroma njegove 
vdove Antonije in njunih hčera. Vdova je 
skrajno zanepiarjeno, že skoraj razpadajočo 
graščino popravila in ji dala današnje lice. 
Graščina je še danes dobro ohranjena. Po 
osvoboditvi je prišla posest pod agrarno re
formo, v graščini pa še danes stanuje Tau- 
ssaintova hči Ana Marija Antonija, vdova po 
apelacijskem sodnem svetniku Valentinu 
Levičniku.“

Ta je drobec iz zgodovine gradu Struga. 
Kaj pravi o zgodovini tega gradu Valvasor? 
„Grad Strugga, v deželnem jeziku Struga, 
leži V Slovenski marki, ki jo sedaj prištevamo 
k Srednji Kranjski, oddaljen pa je od Ljublja
ne 9, od Novega mesta pa 1 miljo. Tako 
kranjsko kakor nemško ime pomenita sicer , 
isto, vendar izvira slednje iz prvega. Struga 
pomeni v deželnem jeziku rečni rokav, ven
dar le tam, kjer se reka razdeli na dva dela in 
se manjši del reke popolnoma loči od glavne 
struge. Ker se je na tem mestu reka Krka, 
preden je bil tu pozidan grad, razdelila po
dobno na dva dela in je Krka manjši del vode 
pustila teči na eni strani gradu, je Kranjec ta 
kraj imenoval ,Na strugi4, to je ,na rečnem 
rokavu4. To ime pa je tisti, ki je dal grad 
postaviti, skrajšal in ga imenoval Struga. 
Graščina stoji tik ob reki Krki, na robu veli
kega gozda, v prav prijetni okolici.

Tik pod gradom raste precej košato dre
vo, ob njegovem deblu pa so precej od tal 
napravili čeden lesen balkon, na katerem 
poleti često večerjajo in po večerji plešejo, 
za kar je ta prostor dovolj velik. Do balkona 
pa je mogoče priti po lesenih stopnicah. V 
prejšnjem stoletju (v šestnajstem, op. p .)je 
gospod Karel pl. Jurič, ki je imel v zakup^ 
graščino Mehovo, grad popolnoma restavri
ral in mu dal kranjsko ime Struga. Po njegovi 
smrti je graščino podedoval sin Jakob pl- 
Jurič, iz čigar rok je ta prešla v roke dediča, 
gospoda Karla pl. Juriča. Ta je šele pred ne
kaj meseci odšel s tega sveta in posest za
pustil svojim dedičem.44

Tako Valvasor. Sicer pa je ime Strugi 
prvič izpričano leta 1251, ko vrača koroški 
vojvoda in gospod Kranjske Ulrik freisinški 
škofiji vas Strugo. Leta 1295 jo daruje sla
vonski ban Štefan samostanu v Kostanjevici- 
Po urbarju klevevškega gospostva je bilo tu 
leta 1306 dvanajst kmetij, izmed katerih pa 
sta bili le dve obdelani. 1449 se tu omenja 
dvorec, ki je prešel v sklop posesti C eljanov 
in preko njih v last samostana v Pleterjah. V 
drugi polovici 16. stoletja je kupil Strugo 
Karel Jurič, sin uskoškega vodje Silvestra, k1 
je dvorec na novo zgradil in mu tudi dal se
danje ime. Juriči so bili gospodarji Struge do 
1844. leta, ko postane last rodbine Fich
tenau; zadnja lastnica te rodbine je bila 
Erna, poročena Levičnik.

Struški graščaki so več kot sto let oskr
bovali pošto do Ljubljane, Trebnjega, D°* 
lenjskih Toplic in Metlike.

Po osvoboditvi je bil grad, ki se ponaša z 
lepo sončno uro, skupaj s p o s e s t v o m  na
cionaliziran. Pripada novomeški kmetijski 
zadrugi Krka, ki uporablja pritličje. V Prve£j 
nadstropju živijo sestre de Notre Dame, ki 
imajo tu svoj provinciat. .

Zanimivo je omeniti, da je v bližini 0 
cesti obzidan studenec, ki je nekoč z vod 
oskrboval bližnja gradova Strugo in Otočec-
V nekdanjem graščinskem gozdu je tudi ži 
premoga, ki so jo večkrat izkoriščali. I z 
pred zadnjo vojno je tam premog kopa 
neka švicarska družba.

„Razloček med vasjo, ki je 
1/4  ure bliže mesta in pri ne- 
kedaj živi ali zdaj zelo prazni 
ljubljanski cesti, in med vasmi, 
ki so le nekoliko minut dalje od 
mesta in ceste. Bršlin zidan, lep 
na oči, saj od zunaj, ljudje ba
hači, pij o kavo, 7 patentov za 
krčmarstvo. Jelovšek kuhal celo 
pivo, lišp veči nego v bližnjih 
vaseh, mesto pa vladajo robci, 
dekleta znajo tudi Prešernove in 
druge umetne pesmi poleg na
rodnih, možaki v vnanjem po
našanji bolj omikani, lomijo zla
sti vinjeni nekoliko po nemški, 
ali jim ni dosti verjeti, kmetiti 
ne znajo, raje bi vozarili, ko bi 
bila prilika. Sicer so ljudje jezič
ni, zabavljivi, opravljivi, negost- 
ni, prevzetni. V bolezni kličejo 
zdravnika. Kurbarije in udeleže
vanja tatvine (ali kolikor mogo
če skrivnega) ni še nikoli manj
kalo. Tu so doma tudi sestre le
noba, postopalnost in postojal-

razloček
nost. Obrtnosti je za tako maj
hno vas dosti. • Prebivalci so 
zmes vsakovrstne slovenske 
krvi, gorenske in dolenske, tudi 
ptujci se včasih prikažejo. Iz 
mesta delajo se o praznikih 
šetnje. Razun z voli dela in vozi 
se tudi s konji. Glavna gostilni
ca ni odprta nikoli čez uro. Lju
dje zanjo večidel brati, ne le ze
lena mladina, tudi sredoletniki. 
Polje za pšenico manj rodno, 
nego krog Kamene, pravijo da 
ruska ajda ni za bršlinsko polje, 
ampak za hribe; za sadene vrte 
vlada v tej vasi velika nemar
nost, pravijo, da „drevje tod ne 
raste “ in res ne raste ker ga ma
lokateri kaj zasaja. Te in take 
reči razlikujejo Bršlin od bliž
njih vasi, veže in brati pa ga z 
njimi enaka nevošljivost, zabav- 
Ijivost in pivčljivost. Sladkosne- 
dasti pa niso nič ti odcestniki, 
tem bolj Bršlinke.

Tako je pisal Trdina junija

in julija 1870. leta. Ne bi se 
dalo reči, da je imel Bršlin in 
njegove prebivalce kaj prida v 
čislih. Pa je najbrž že vedel, 
zakaj je o njih tako pisal — saj 
je nekaj časa prebival med nji
mi.

Sicer pa je znano, da pisec 
ni imel dlake na jeziku in da je 
še mnogo ostreje obdelal prebi
valce Prečne pa še katere druge 
vasi tod okrog.

Se je od tistih časov kaj 
spremenilo? No, da: sprehodov 
iz mesta sem skoraj nihče več 
ne dela, na poljih rastejo bloki, 
brati in pisati znajo menda vsi, 
saj imajo lepo šolo.

O drugih stvareh pa, o kate
rih piše Trdina, ne bi rad sodil. 
Naj Bršlinčani vprašajo sami 
sebe — pa naj si odgovore . . . 
(Mimogrede: njihov odgovor ne 
bi bil nič drugačen od mešča
nov ali od prebivalcev drugih 
krajev!)

Danes je zadnji dan oktobra 
ali vinotoka, meseca, ki so ga 

‘ od Trubarja naprej precej časa 
imenovali kozoprsk. Jutri se 
začne november (po latinskem 
števniku devet, ker je bil v rim
skem koledarju deveti mesec), z 
domačim imenom listopad. 
Dolgo časa so ga imenovali li- 
stognoj in šele v Novicah je bil 
leta 1843 uradni preimenovan v 
listopad. V  raznih krajih imenu
jejo ta mesec še andrejšček, gni- 
lolist, martinščak, martinšček 
in podobno.

Od prvega do zadnjega dne v 
mesecu se bo dan skrčil za eno 
uro in 14 minut, najkrajši dan 
ne bo meril niti 9 ur!

Kakšno vreme si lahko obeta
mo? Strokovnjaki še niso 
izumili tako popolnih naprav, 
da bi lahko napovedovali-vreme 
za dva tedna ali še več naprej z 
veliko mero zanesljivosti. Astro
nom J. W. Herschel, ki je živel 
od 1792 do 1871, se je mnogo 
ukvarjal tudi z vremenom. Iz 
dolgoletnih opazovanj je sesta
vil nekakšno svoje merilo, ki je 
zdaj znano pod imenom Hersc- 
hlov ključ in temelji na luninih 
spremembah. Ta nam odklepa 
tole skrivnost: danes, 31. okto
bra ob 2. uri in 19 minut, na
stopi ščip ali polna luna. Po 
Herschlovem ključu naj bi to 
pomenilo sneg in vihar. Ker je 
na meji spremembe tega ključa,

31.X.-13.XI.
ne bo odveč pogledati še so
sednjo napoved: mrzlo bo, če 
ne bo pihal jugozahodnik.

Že kar v pravilo vremeno
slovcev je prišlo, da se hude zi
me ponavljajo na vsakih 49 ali 
50 let. Oglejmo si: huda zima je 
bila v letu 18 75 /7 6* ponovila se 
je čez 50 let, 1 9 2 5 /2 6 . Torej je 
upravičeno pričakovati izjemno 
hudo zimo letos ali prihodnje 
leto. Da to ni iz trte izvito, do
kazujejo zime v stoletju med 
1851 — 1950: od dvajsetih za
res hudih zim jih je bilo 16 (80  
odst.!) v taki periodični poveza
vi!

Jutri je dan mrtvih. V  Draši- 
čih so včasih gospodarji na vse 
svete v kleti odvili prešo, da bi 
rešili dušo, če je morebiti kate
ra zašla vanjo . . .  Ta praznik je 
krščanska cerkev uvedla leta 
1006, toda mnoge navade izvi
rajo še iz prastarega čaščenja 
mrtvih. Tako so včasih na Do
lenjskem na ta dan spekli po
sebne hlebčke iz različnih vrst 
moke, ki jim pravijo prešce.

Jesenski pust, kot pravijo 
' Martinovemu, je 11. novembra. 

Po prastarem verovanju se ta
krat mošt spremeni v vino. 
Martin je sicer panonski rojak, 
rojen leta 316 v Sabariji 
(Szombathelyju), rastel pa je v 
Italiji. V  Semiču poje pesem: 
,,Pršu je, pršu sveti Martin, on 
ga je krstil, jest ga bom pil. Ku

me moj dragi, zdaj se napij, dru
go ga ne boš, zda se navžij!" V  
kostanjeviški okolici kroži zve
čer pred Martinovim šala: 
„Zvečer nam bo nekdo ves 
mošt pokral, vino pa pustil . . 
Omeniti velja še, da so na Do
lenjskem o Martinovem klali go
vedo, obešali meso v dim in si 
pripravljali zimsko zalogo, prav 
tako se je na ta dan končala pa 
ša („svet Martin ukaže pastir 
jem . . ."). Odveč je pisati, da 
Dolenjci v svojih zidanicah pri 
bogato obloženi mizi (martino 
va gos!) slovesno krstijo vino

Martin prinese včasih neka 
lepih dni, vendar mu ljudska iz 
kušnja ne zaupa: „Za soncem 
svetega Martina kaj kmalu pride 
sneg, zmrzlina."

In še nekaj rekov! Če M arti
nova gos po ledu plazi, o boži
ču navadno po blatu gazi. De
ževni vsi sveti, hudi zameti. Sve
ti Martin oblačen ali meglen, 
pride zima voljna kot jesen. 
Ako je na dan vseh svetnikov 
lepo vreme, bo drugo leto čudo 
žira. Če Martin sonce ima, pride 
rada huda zima. Dež če je sv. 
Martina, potem pa zmrzlina, 
pozebe ozimina in pride dragi
nja. Kakšno je vreme na Lenar
tovo (6.), tako bo do božiča. 
Kolikor ima Lenart snega na 
planini, toliko ga ima božič v 
dolini.


