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F r a n c  Š e t i n c  
v  B r e ž i c a h

Sekretar izvršnega komiteja 
predsedstva CK ZKS Franc Še
tinc je v torek dopoldne obiskal 
Tehnično-remontni zavod Bre- 
gana, tovarno pohištva, novi 
predelovalni obrat Slovin 'in 
Agrario v Brežicah. Popoldne so 
8a povabili na sejo medobčin
skega sveta ZKS Posavje v 
Krškem.

V Bregani si je ogledal to 
varno ter v razgovoru z vod

stvom poudaril pomen vzpo
stavljanja dobrjh sosedskih od
nosov ob meji. V Tovarni pohi
štva so ga pričakali predstavniki 
družbeno-političnih organizacij, 
samoupravnih organov in vod
stvo podjetja. Tovariš Šetinc je 
bil navdušen nad napredkom. 
Zanimal se je za vključevanje 
delegatskega sistema ter izjavil, 
da morajo biti sestanki krajši, 
zato pa bolje pripravljeni. Ker 
imajo v tovarni 90 odstotkov 
nekvalificirnaih delavcev, ga je 
zanimalo, kako skrbijo za do
polnilno izobraževanje in krepi
tev samoupravne rasti zaposle
nih.

V. P.

PONIKVE: VIADUKT 
POPRAVLJEN

Minuli teden so cestni de
lavci končali dela pri popra
vilu viadukta pri Ponikvah 
na avtomobilski cesti. Dela 
so opravili v roku, ker pa je 
tekel preusmerjeni promet 

Trebnje brez večjih 
težav, prometa niso takoj 
preusmerili čez viadukt, to 
bodo storili jutri. Promet 
skozi mes{o bo slednjič spet 
mirnejši.

DOPISNIŠTVO d e l a
V POSAVJU

ustanavlja z novim le- 
m dopisništvo za Posavje. Pobuda 

medobčinskega sveta ZKS SZDL je 
j?r.ej naletela na ugoden odmev. V 

elu bo poslej več zapisano iz 
Ofuzbeno-političnega in kulturnega 
*lvljenja v posavskih občinah. Sedež 
°pisništva bo v Brežicah.

Danes so Dolenjskemu li
stu spet priloženi Dolenjski 
razgledi. Med bralce priha
jajo v novi obleki in z novo 
vsebino. 24 strani je s svoji
mi pesniškimi, proznimi in 
drugimi prispevki napolnilo 
več kot 20 sodelavcev iz sed
mih dolenjskih, posavskih in 
belokranjskih občin. Iz tega 
je tudi razviden namen Raz
gledov: „pokriti" ves ta pro
stor, ki ne premore posebne 
tovrstne publikacije.

Izid pričujoče številke 
Razgledov, ki hkrati zaklju
čuje tako imenovani 2. sno
pič, so omogočila podjetja: 
Dana Mirna, Gorjanci Straža 
in ČZP Dolenjski list. Na
daljnje izhajanje je v rokah 
kulturnih skupnosti, ki naj 
bi naposled moralni podpori 
primaknile tudi sredstva. 
Splošna želja je, naj bi Raz
gledi v letu 1975 redneje iz
hajali -  enkrat mesečno.

Upamo, da se bo to v res
nici zgodilo. Tedaj bodo Do
lenjski razgledi prihajali bral
cem na dom vsebinsko še 
bogatejši in zanimivejši. 
Ustrezen koncept se že roje
va.

Slavimo naš praznik
Za dan JLA proslave, razstava, temeljni kamen

Armada in ljudstvo sta eno -  v miru graditelja socializma in 
samoupravnih odnosov, v (morebitni) vojni branitelja domo
vine in pridobitev narodnoosvobodilnega boja. Za pomoč in 
sodelovanje pri številnih delih v novomeški občini ter zlasti 
za pomoč pri elementarnih nesrečah je občinska skupščina 
Novo mesto letos prisodila plaketo Novega mesta tudi JLA. 
V novomeški garniziji je bil ob podelitvi plakete praznik, s 
tem pa so vojaki počastili tudi 22. december -  dan JLA. 
Slavja se je udeležil tudi komandant ljubljanskega armadnega 
področja 'Franc Tavčar-Rok, ki ga na posnetku vidimo, 
kako si skupaj s komandantom novomeške garnizije pod
polkovnikom Radetom Petrovičem ogleduje plaketo -  
visoko priznanje. (Foto: Ivan Zoran)
Ob 22. decembru, dnevu JLA, čestitamo vojakom in stare
šinam, branilcem naše svobode!

V kasarni M rka  Bračiča v 
Ribnici se je proslava dneva 
JLA začela že prvega'decembra 
s športnimi tekmovanji med 
enotami v namiznem tenisu, 
šahu, malem ' nogometu, 
odbojki in atletiki. Proslava se 
je nadaljevala z izvajanjem 
kulturno-umetniškega programa 
enot, gostovanjem kragujevske- 
ga gledališča „Joakim Vujič“ , 
ki je izvedlo delo Oskarja 
Daviča „Pesem“ , in se bo kon
čala s . svečanim zborom vseh 
vojakov, na katerem bodo pre
brana imena nagrajenih in 
pohvaljenih, ter koncertom 
zabavne glasbe na sam praznik.
V vseh teh svečanih dneh je v 
kasarni odprta tudi razstava 
likovnih del in fotografij.

Za starešine bo v hotelu 
„Jelka“ še zabavni večer, na 
katerem jih ' bosta zabavali 
znana skupina 777 z Reke in 
pevka Radojka Šverko.

Na sdm praznik, se pravi 
jutri, pa bo vgrajen tudi te
meljni kamen za novi dom JLA

v Ribnici, ki bo stal nasproti 
pošte.

RADE RADENKOVIĆ

POSAVSKI KULTURNI 
TEDEN -  1975

V koncertni dvorani krške glasbe
ne šole bo  v soboto, 21. decembra, 
občni zbor Posavske pevske zveze. 
Na zboru se bodo udeleženci dogo
vorili za skupni .kulturni teden pev
skih zborov in gledaliških skupin Po
savja v počastitev 30-letnice osvobo
ditve.

JOSIP V IDMAR  
POKROVITELJ

Mogočni kostanjeviški grad 
bo v soboto, 21. decembra, 
odprl svoja vrata umetnosti. V 
drugem nadstropju obnovlje
nega vzhodnega trakta so pre
uredili v galerijo 6 soban za dela 
treh slovenskih ekspresionistov
— Jožeta Gorjupa, Božidarja 
Jakca in Toneta BCralja. To gale
rijo so v Kostanjevici snovali 20 
letr Pokrovitelj sobotne prire
ditve je Josip Vidmar, predsed
nik Slovenske akademije zna
nosti in umetnosti.

Oktobrsko nagrado - zamejcem
DPD bratov Milavcev iz Brežic je namenilo 6000 dinarjev za pomoč po

bratenemu društvu v Proseku - Kontovelu na Tržaškem

Delavsko prosvetno društvo 
Svoboda bratov Milavcev iz Bre
žic že pet let uspešno sodeluje z 
zamejskimi Slovenci na Trža
škem. S prosvetnim društvom iz 
Proseka-Kontovela se člani vsa 
ta leta srečujejo, izmenjujejo

PARTIZANSKI UČITELJI

Letos mineva trideset let, kar 
so v Dobličah v Beli krajini pri
redili prvi tečaj za šolanje mla
dih partizanskih učiteljev. Obi
skovalo ga je 34 tečajnikov, od 
tega največ dekleta.

USTANOVILI 
KULTURNI KLUB

V Kočevju so 11. decembra 
ustanovili Kulturni klub. Na usta
novnem občnem zboru so sprejeli 
pravila kluba in skloniji, da bodo 
izdajali svojo kulturno revijo k o 
čevski razgledi4*. Prva številka naj bi 
izšla že za 8. februar, na kulturni 
praznik. Klub bo deloval pod 
okriljem Zveze kulturno-prosvetnih 
organizacij občine Kočevje, ki bo 
imenovala tudi uredniški odbor re
vije.

- t

dramske predstave, nastope 
pevskih zborov, letos pa sta se 
pobratili še kapelska in konto- 
velska pihalna godba.

Sedemnajstega novembra letos je 
društvo čez-noč ostalo brez svojih 
prostorov. Požar jim je skoraj v celo
ti uničil kulturni dom. Ko so v Bre
žicah zvedeli za nesrečo, ki je dole
tela prijatelje na Tržaškem, so v dru
štvu takoj začeli akcijo za zbiranje 
pomoči.

Dogovorili so se, da jim bodo v 
celoti nakazali znesek 6000 dinar
jev, ki so ga prejeli za oktobrsko na
grado. Podelila jim jo je občinska 
skupščina Brežice za dve desetletji 
plodnega dela. Vsak član društva bo 
razen tega prispeval še po sto dinar
jev prispevka iz svojega žepa. Tako 
bodo zbrali enajst tisočakov. Enak

ZDR AVN IK I ZBORUJEJO

Novomeška podružnica Sloven
skega zdravniškega društva bo občni 
zbor opravila jutri popoldne v gami 
hotelu n a ' Otočcu. Po poročilih 
bodo izvolili novo vodstvo. Udele
žencem bo dr. Marija Presetnik 
predavala o diferencialni diagnostiki 
sklepnih obolenj. Po zboru bodo 
zavrteli strokovni film o eglonylu, ki 
ga je pripravilo skopsko podjetje 
Alkaloid.

znesek je obljubila brežiška temeljna 
kulturna skupnost.

Vodstvo delavsko-prosvetnega 
društva bratov Milavcev bo zaprosilo 
za pomoč delovne in druge organi
zacije v občini. Prizadevni amaterji 
so prepričani, da solidarnost ne bo 
odpovedala. Občinstvo pozna igral
ce, pevce in godbenike s Tržaškega, 
saj jim je že nekajkrat zaploskalo. 
Ljudje cenijo predvsem njihovo lju
bezen do slovenske pesmi in besede, 
ki ju tako vneto gojijo vsa povojna 
desetletja.

V. P.

Tudi na osnovni šoli Katje Rupene v Novem mestu je teden solidar
nosti jugoslovanskih pionirjev z otroki Vietnama potekal zelo de
lavno. Kot na drugih šolah so pionirji zbirali papir, pionirski dinar 
in pripravili druge akcije. (Foto: Bojan Frantar.)

Obetov - veliko preveč
Vračanje zdomcev bomo spodbujali z večjimi na

ložbami v nerazvite kraje

— Resolucija o družbeno
ekonomski politiki in razvoju 
Slovenije v prihodnjem letu je 
preveč načelna. V njej pogre
šamo konkretne naloge in 
ukrepe za uresničenje danih 
napovedi, so opozarjali pred
stavniki Posavja na nedavnem 
posvetovanju, ki sta ga sklicala 
v Krškem medobčinski svet 
SZDL in medobčinski svet 
Zveze sindikatov. >

Za 1975. leto je na primer pred
videna 23-odstotna inflacija, torej 
manjša od letošnje, resolucija pa ne 
predvideva ukrepov, ki bi to zago
tavljali. Dvomi so torej upravičeni. 
Skokovita inflacija podira tudi pro
grame varčevanja. Pred nami je torej 
težko leto.

Postavljeno je bilo vprašanje, če 
za tri odstotke povečana zaposle
nost vključuje tudi vračanje zdom
cev, kot je to predvideno. Ce zdom
ci, v tem odstotku niso upoštevani, 
potem ga je treba spremeniti. Re
publika naj bi, kot predlagajo, spre
jela ukrepe, s katerimi bo omogočila 
vlaganje prihrankov zdomcev na 
tistih območjih, od koder so ti lju
dje doma/ Razen tega bi morali bolj 
spodbujati naložbe v nerazvite pre
dele. Posavje se zavzema za spre
membo obstoječega zakona o nera
zvitih občinah tako, da bo ta upo
števal tudi nerazvita območja zunaj 
do sedaj priznanih meja.11

Razpravo lahko strnemo v enotno 
ugotovitev, da bi veliko napovedi in 
resolucije lahko preimenovali v dol
goročne naloge. To pomeni, da 
vsebuje resolucija preveč obetov, ki 
jih ne bo mogoče uresničiti.

J. TEPPEY

D B H
NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA
STAR PAPIR ZA VIETNAM

V tednu solidarnosti z Vietna
mom so učenci osnovne šole v breži- 

'ški občini pisali spise o boju proti 
vojni, en dan pa so posvetili zbiranju 
starega papirja. Denar, ki so ga pre
jeli, so namenili Vietnamskim otro
kom.

Kakšno banko v širši regiji

* id i* **>nirjevi gradbinci TOZD gradbeni sektor Novo mesto gradijo nov zelezobetonski most čfez Sotlo pri 
oovi. Veljal bo nekaj nad 2 milijona dinarjev, denar pa sta prispevali hrvaška in slovenska skupnost 

y  ceste. Most povezuje sosednji republiki in bo nared pred 1. majem prihodnjega leta. (Foto: M.

Informacijo o nadaljnji orga
niziranosti Dolenjske banke in 
hranilnice, ki jo je pripravil iz
vršilni odbor te ustanove, je v 
torek popoldne obfcivnaval ob
činski komite ZK v Novem me
stu. Komiteje piitrdil ocenam, 
ki govorijo o dosedanjem uspeš
nem delovanju in prizadevnosti 
DBH pri gospodarskem razvoju 
Dolenjske. Prav tako se je stri
njal, da bo morala bančna orga
niziranost slediti integracijskim 
povezavam v širšem prostoru.

Gradivo za razpravo ponuja troje 
različnih možnih rešitev za DBH: da 
ostane le^ta tudi v prihodnje to, kar 
je alj da zajame širše območje in 
ustrezno s tem razširi samoupravni 
sporazum z Ljubljansko banko ali 
da se DBH kot enotna banka združi 
z Ljubljansko banko ter deluje kot 
regijska banka s poslovnimi enotami 
kot skupnost TOZD (s sedeži TOZD 
v Novem mestu. Črnomlju in Po
savju).

Stališče komiteja jc bilo v torek 
jasno povedano: nobena organizi
ranost bančništva ne sme iti na pot. 
razdruževanja, marveč po poti usta

navljanja enot in povezovanja le-teh 
na ravni regije.

I. Z.

Do konca tedna večjega po
slabšanja vrememena še ne 
pričakujemo. Tako bo delo
ma jasno . z občasnimi po- 
oblačitvami, ponoči se bodo 
termvM-ature znižale.



tedenski
m ozaik

Že takoj po uboju senatorja 
Roberta Kennedyja so nekateri 
govorili, da morilec ni Sirhan 
Sirhan, brezposelni Jordanec, 
marveč, da so bili v uboj vme
šani tudi nekateri drugi. Sedaj, 
šest let kasneje, so se začeli v 
Združenih državah Amerike 
zopet širiti glasovi, da Kennedy 
ni utnrl samo pod kroglami jor
danskega strelca. Ta teden se je 
v Los Angelesu začela nova ne
uradna razprava o tej zadevi 
Glavni „junak" je neki strokov
njak za balistiko, ki dokazuje, 
da krogla, izstreljena iz Sirhano- 
vega revolverja, nikakor ni 
mogla zadeti Kennedyja v zad
nji del glave, ker da je bil po
vsem drugače obrnjen. Morilec 
naj bi bil torej nekdo drug, ne 
pa Sirhan. Če je to res ali ne, bo 
treba šele dokazati, pri čemer 
pa nekateri menijo, da bo to ne
mogoče . . .

Miru pa ni tudi v Franciji, 
kjer si na vse načine prizadevajo 
odpraviti zakgn, ki prepoveduje 
splave. Po dolgih letih zakulis
nih ovinkarenj je sedaj razprava 
v francoskem parlamentu men
da, prešla tudi zadnjo oviro in 
pričakujejo, da bo prihodnje 
leto parlament naposled od
pravil prepoved splavov v prvih 
desetih tednih nosečnosti. . .

Medtem pa je prišla iz Zdru
ženih držav Amerike žalostna 
novica, da je umrl sloviti časni
kar in publicist Walter Lipp- 
mann. Bil je star 85 let. V svoji 
več kot šestdesetletni novinar
ski karieri je napisal več kot 
4000 komentarjev in izdal 25 
knjig. Dobil je dve Pulitzerjevi 
nagradi (najvišje priznanje za 
novinarske dosežke v ZDA) in 
nešteto drugih. Vsi ameriški 
predsedniki so se v zadnjih pet
desetih letih posvetovali z njim, 
ko je umrl, pa je ameriški pred
sednik Gerald Ford dejal, da je 
to „velika izguba za Ame
rike

Tačas pa so v Avstraliji upri
zorili velik lov na nudiste. Poli
cija jih je samo v eni akciji za
prla več deset, ko so z vseh stra
ni obkolili skrito obalo, nato pa 
planili na uboge in nič hudega 
sluteče nagce iz helikopterjev, 
motornih čolnov, avtomobilov 
in motornih koles. Pri tem so 
nekateri časopisi zlobno pri
pomnili, da bi bilo bolje, Če bi 
se tako vneto lotili kriminal
cev . . .  ampak nudiste je lažje 
ujeti. . .

Koruza kroji stroške
Živinorejci v stiski plačajo vsako ceno

Živinorejci in mešalnice krmil zaman iščejo koruzo. V Vojvodini 
enako kot pri nas. Nasveti, naj živinorejci redijo živino predvsem i 
lastno krmo, dobivajo vse večjo veljavo. Tudi pridelovanje koruze 
postaja vse pomembnejše. Kdor bo hotel rediti živino, bo mora 
sejati tudi koruzo.

Zaradi pomanjkanja koruze 
so hudo zaskrbljeni živinorejci 
in mešalnice krmil celo v Vojvo
dini. Pridelali so je veliko in 
vzlic deževni jeseni tudi veliko 
večino že pospravili. Poljedelci 
pa je nočejo prodati živinorej
cem niti po 2,50 din za kg, če
prav so povezani v istem kom
binatu ali poslovnem združenju. 
Živinorejci sicer tudi ne morejo 
plačati toliko, saj je bila lani za 
polovico cenejša, cena živine pa 
od takrat ni porasla. Iščejo le 
manjše količine koruze, da bi jo  
imeli za živino od danes do ju 
tri.

Koruza nam je spet pokazala, 
kako težko se kmetovalci 
usmerjajo in specializirajo za 
živinorejo, če se odločajo pre
več ozko. Lastnik večje kmetije 
je lani, ko si je uredil sodoben 
hlev, dejal, da se lahko zaposli v 
tovarni, ker pri živini ni veliko 
dela. Krmiti Jo  je nameraval s 
kupljenimi krmili. Letos pa se 
je znašel na razpotju. Ali bo 
tudi zemljo vestno obdeloval in 
pridelal veliko krme ali pa.bo 
zaprl in seveda izpraznil hlev in 
bo le delavec?

Enako se sprašujejo še mnogi 
kmetje. Pri odgovoru je treba 
pretehtati več stvari. Odločilna 
ne more biti le trenutna cena 
živine in tudi ne le koruze. Pri-

TELEGRAMI 
NIKOZIJA -  Ciprski predsednik 

Makarios je sprejel jugoslovanskega delovanja krnle ne gre ocenje- 
veleposlanika v Nikoziji Nikolo vati nr» fpm Vnlikn ip 7ra«ln v 
Mandiča. Ob tej priložnosti mu je
jugoslovanski veleposlanik izročil 
želje predsednika Tita, da bi Maka- 
riosova prizadevanja za rešitev cipr
skih težav tudi uspela.

STOCKHOLM -  V Stockholmu 
so uradno sporočili, da je Švedska 
sklenila podaljšati mandat svojemu 
oddelku, vključenemu v mirovne 
sile OZN na Cipru, do 15. junija. 
Švedski bataljon šteje 600 oficirjev 
in vojakov.

vati le po tem, koliko je zraslo v 
preteklih letih in s kako muko 
jo je bilo treba pospravljati. Vse 
gospodarstvo se razvija in se 
mora tudi na kmetiji. Enako 
kot je moč narediti sodoben 
hlev, v katerem 'ni veliko dela, 
čeprav je v njem precej živine, 
je treba urediti tudi pridelo
vanje krme. Več pridelati z

MARTINIQUE -  Tukaj se je končalo prvo srečanje ameriškega predsednika Geralda Forda s franci 
skim predsednikom Valeryjem Giscardom d’Estaingom. Domenila sta se, da bosta delovala za sklica^ 
velike konference predstavnikov proizvajalcev in porabnikov nafte. Njun sestanek je bil sploh bolj v 
znamenju ekonomskih kot političnih tem. pa čeprav sta tudi tem posvetila nekaj pozornosti -  slednjo 
predvsem kar zadeva ameriško-francoske in ameriško-evropske odnose. Pri tem pa Francija kot kaže ni 
popustila v svojem precej neodvisnem stališču. Še vedno meni, da mora biti Evropa enakovreden i« 
enakopraven partner ZDA, ne pa zgolj nekakšen privesek. Na diki; ameriški in francoski predsednik 
med razgovori. (Telefoto: UPI)

( \ z  zadnjega „PAVLIHE")

OGLAS PO NOVIH PODRAŽITVAH

t

manj dela. Takrat se bo tudi 
mlad kmečki človek resno 
vprašal, kaj mu lahko nudi 
kmetija in kaj tovarna.

Na naših poprečnih kmetijah 
bi lahko pridelali veliko več 
koruze kot doselj. Kmetje v so
sednjih državah so naše daleč 
prehiteli. Medtem ko so v Slo
veniji v desetih letih zvečali 
poprečni hektarski pridelek 
koruze od 29 na 32 stotov, so 
ga v Avstriji od 37 na 54 stotov, 
v Švici od 42 na 56 stotov, v 
Zahodni Nemčiji od 32 na 50 
stotov in v Franciji od 27 na 51 
stotov.

Enako bodo morali storiti 
1 naši kmetovalci, če bodo hoteli 
biti dobri živinorejci. Le s tisto 
krmo, ki jo  lahko obračunajo 

-L L p f  P° dejanskih pridelovanih stro- 
/ jflj 'O  ških, bodo prebrodili krizo v 

živinoreji, ki se pojavlja po do- 
ločenih obdobjih. Ko bodo na 

- trgu ugodnejše razmere, pa si 
bodo z lastno ceneno krmo za
gotovili večji dohodek pri ži
vini. Kdor ima zemljo, naj je 
torej ne zanemarja. V Vojvodini 
s številkami dokazujejo, da je 
sodobno poljedelstvo, če ima 
možnosti, veliko donosnejše 
kot živinoreja.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Razprave o temeljnem družbenem doku

mentu usklajenega razvoja za prihodnje leto 
na območju naše republike — torej o repub
liški resoluciji o družbenoekonomski politi 
za leto 1975 - 's o  se v minulih dneh (domala 
sočasno z enakimi razpravami v okviru vse 
države) strnile v zadnjo fazo. Sredi prejš
njega tedna (minulo sredo) so zasedali vsi 
trije zbori republiške skupščine — in delegati 
so že obravnavali pripravljeni osnutek te 
resolucije, ki ga predlaga republiški izvršni 
svet, ter ga v razpravi še dopolnili z nekate
rimi konkretnimi pripombami oziroma pred
logi. Izvršni svet je v naslednjih dneh že iz
delal dokončno besedilo predloga te resolu
cije, ki naj bi ga republiška skupščina spreje
mala še na zadnjem zasedanju v letošnjem 
letu, se^ravi 25. decembra.

Dasiravno se zdi takšen družbeni doku
ment samo zelo okvirno določilo našega 
družbeno-ekonomskega ukrepanja v pri
hodnjem letu, moramo poudariti, da ni čisto 
tako. Gotovo je, da v tako obsežnem doku
mentu, kot je republiška resolucija o nadalj
njem razvoju, ni mogoče posebej naštevati 
prav vseh posamičnih razvojnih nalog -  res 
pa je tudi, da so v sedanji resoluciji že zelo 
določno začrtane poglavitne razvojne smeri 
in dejavnosti, ki jim bomo v prihodnjem letu 
morali dati nujno prednost. To so, če po
vemo samo okvirno, pospešena vlaganja v 
razvoj infrastrukture, v razvoj energetike, 
surovinske baze (domače), v proizvodnjo 
hrane in še nekatere prednostne družbene 
naloge.

Posebej poudarimo nujnost, ki se nam za 
prihodnje leto obeta glede okrepitve naših 
izvoznih prizadevanj -  vemo namreč, da je  
neusklajenost naše plačilne bilance s tujino 
sedaj že zelo velika in da jo bomo vsekakor 
morali vsaj nekoliko izravnati. Za prihodnje 
leto si v Sloveniji obetamo (glede na začrta
ne okvire v resolucijo) za 10% večji obseg

izvoza blaga in storitev, kar pomeni, da bi 
izvoz leta 1975 v Sloveniji znesel skupno 
vsoto 1.230 milijonov dolarjev, torej 686 
dolarjev na prebivalca. Takšen planirani po
rast izvoza precej presega siceršnja predvide
vanja na območju vse države — kar pa je tudi 
nujno, saj je Slovenija precej vezana na zu.na- 
nje trgovinske tokove, in bo niorala. precej 
napeti svoje izvozne zmogljivosti, če bo 
hotela hkrati tudi ohraniti predvideno 
(ugodnejše) razmerje glede na 
uvoz.

Za prihodnje leto planiramo precej večja 
vlaganja v infrastrukturo kot letos: od letoš
njih 1.600 milijonov dinarjev naj bi se v ta

Poglavitne
planske

usmeritve
vlaganja v prihodnjem letu povzpela kar na 
skupnih 5.800 milijonov dinarjev. Celotni 
družbeni proizvod naj bi se prihodnje leto v 
Sloveniji povečal nominalno za 31 odstot; 
kov -  pri čemer naj bi bila rast splošne po
rabe za 6 % nižja, rast skupne porabe pa za 
3 % nižja od rasti družbenega proizvoda. 
Realni osebni dohodki na zaposlenega naj bi 
se v prihodnjem letu ob planirani višji pro
duktivnosti (za 3 %) povečali v povprečju za 
1 % na zaposlenega, kar je manj, kot pred
videva zvezna resolucija. Res pa je, da ob 
tem namenjamo v Sloveniji več denarja za 
izboljšanje družbenega standarda.

V teh dneh seje v zelo kritični luči začelo 
kazati stanje našega cestnega gospodarstva -  
prejšnji četrtek je izvršilni odbor republiške

skupnosti za ceste sprejel oceno, ki ni poseb
no rožnata. Predvideni dohodki te skupnosti 
ne dotekajo tako, kot bi morali po planu 
(zaradi manjše prodaje bencina in drugih 
goriv), tako da „cestarji" ugibajo, iz katerih 
novih virov bi prišli do,(nujnega) denarja za 
planirano gradnjo cestnega omrežja na ob
močju naše republike. Skoraj gotovo je že, 
da se bodo dajatve uporabnikov cest (torej 
lastnikov motornih vozil) morale ustrezno 

planirani, povečati -  odločitev o tem bo znana bržčas 
, že v prihodnjih dneh.

Na minulem zasec&nju republiške skup
ščine je bil v obravnavi že tudi „paket“ za
konskih osnutkov davčnih predpisov za pri
hodnje leto -  ki v bistvu ne prinaša kaj po
sebno novega, le da so nekateri „davčni“ 
zakoni prirejeni za nove gospodarske raz
mere. Posebej omenimo, da je predvideno, 
naj po novem prodaja stanovanjskih hiš ozi
roma stanovanj ne bi bila več obremenjena s 
(doslej precej visokim) prometnim davkom 
— seveda le v tistih primerih, ko gre kupnina 
od prodanega objekta za nakup kakšne dru
ge stanovanjske enote. To bo spodbudilo 
urejanje nekaterih sedanjih perečih stano
vanjskih vprašanj, kar je bilo v dosedanjih 
prizadevanjih za urejanje stanovanjskega 
gospodarstva že večkrat glasno poudarjeno.

Ta teden -  v torek -  seje v Beogradu začel VII. 
kongres jugoslovanskih sindikatov, ki bo trajal več 
dni. Delegati bodo sprejeli vrsto kongresnih doku
mentov, ki se nanašajo na pomembna izhodišča 
delovanja te organizacije (o kongresu bomo več 
poročali še prihodnjič) v boju za nadaljnjo kre
pitev in razvoj našega samoupravnega socialistične
ga družbenega sistema.

In še podatek glede pomoči za Kozjansko -  o 
zbiralni akciji denarne pomoči za to območje, ki 
ga je letos hudo prizadel potres. Poročajo, da bo 
uspešen zaključek tako imenovanega drugega kro
ga solidarnostne pomoči pomagal, da na Kozjan
skem to zimo zares nihče od prizadetih ne bo ostal 
brez primernegdomovanja. V tem „drugem krogu“ 
solidarnostne akcije smo za Kozjansko zbrali skup
no nekaj nad 39 milijonov dinarjev pomoči.

tedenski zunanjepolitični pregled]
Za širšo javnost nekoliko ne

pričakovano, za poznavalce pa 
skoraj nič,je prišlo iz Kaira sva
rilo predsednika Anvaija Al 
Sadata, da se utegne Bližnji

prejšnje — s tem pa tudi pravič
na rešitev težja kot kdajkoli.

Ta rešitev pa seveda ne 
mogoča, če se Izrael ne bo 
umaknil z zasedenih ozemelj in

bo J

vzhod znova znajti v ognju voj- ômogočil uveljavitev zakonitih 
ne. Tako se je pozornost z dru- pravic palestinskega ljudstva,

Arabci pa priznali, da kimajo 
tudi Izraelci vso pravico, da ži- 
vgo na svojem ozemlju varno in 
v miru.

gih žarišč napetosti (denimo 
Etiopije ali Cipra) znova vrnila 
na Bližnji vzhod. Nobenega 
dvoma ni, da je to egiptovski 
predsednik tudi želel, saj nika
kor ne more biti zadovoljen s 
sedanjim razvojem položaja, ki 
po marsičem spominja na stanje 
pred četrto izraelško-arabsko 
vojno, kije bflo znano pod ime
nom „niti vojna, niti mir.“

Dejstvo je namreč, da se bliž- 
njevzhodni zaplet ni prav nič 
približal rešitvi, p? čeprav je 
pred nekaj tedni kazalo, da bo 
Kisingeijevo posredovanje ven
darle rodilo nekaj sadov.

Za zdaj veljata glede reševa
nja krize dva pristopa. Eden, ki 
ima močno podporo Sovjetske 
zveze, se zavzema za enkratno 
rešitev (v „paketu“ bi lahko 
rekli) vseh neurejenih vprašanj. 
Drugi, katerega avtoiji so Ame
ričani (in bolj podrobno: dr. 
Henry Kissinger), pa zagovarja 
posamičen pristop. Se pravi ne 
skupne pogovore vseh o vsem, 
marveč posamični -  najprej 
Izraelci in Egipčani, nato Izrael
ci in Sirci in tako naprej.

Američani so takoj po nedav
nem sestanku v Rabatu, na ka
terem so sprejeli sklep, da bo 
Jaser Arafat predstavnik vseh 
Palestincev, izjavili, da so rabat- 
ski sklepi podrli vsa njihova 
upanja.

To je zvenelo skorajda malo- 
dušno in zato je s svojo izjavo 
Sadat očitno hotel vzpodbuditi 
vse prizadete, naj se zganejo in 
poprimejo za delo, da bi ven
darle nekaj premaknili pri raz
govorih.

Egiptovski predsednik se za 
zdaj sicer ni jasneje opredelil za 
katero izmed obeh inačic — 
sovjetsko ali ameriško -  ven
dar pa je dal vedeti, da bo v pri
meru, če mu Kissinger ne bo 
mogel zagotoviti potrebne pod
pore, znova prosil Sovjetsko 
zvezo za obilnejšo politično po
moč in vpliv.

Te prikrite grožnje je pod
krepil še z izjavo, da ima po vsej 
verjetnosti Izrael že atomsko 
bombo in da si bo zaradi tega 
tudi Egipt moral začeti prizade
vati, da jo bo dobil. Dejal pa je, 
da jo Egipt ne bo prvi uporabil. 
Mimogrede povedano, je isto 
povedal nekaj dni kasneje v in-

m n o ž iCe n  o d h o d

NA DEŽELO 
Medtem pa se v Etiopiji po

ložaj še nadalje počasi normali* 
žira, pri čemer sega vojaško 
vodstvo tudi po nekoliko ne
običajnih sredstvih. Tako je

Sada
svar

ukazalo, da mora okoli 60.000 
etiopskih študentov oditi na po* 
deželje, kjer bodo brezplačno 
poučevali nepismene.

Med delom študentov je ta 
ukrep izzval tudi nezadovolj* 
stvo, ki pa so ga vojaške oblasti 
zavrnile s pojasnilom, da so se 
študentje vseskozi pritoževali- 
kako oblasti nič ne storijo za 
napredek dežele . . .  in da imajo 
sedaj priložnost, da sami nekaj 
prispevajo k temu napredku.

Nekateri pa menijo, da seda
nja kampanja za odhod mno
žice študentov na deželo nima 
nobenega drugega namena kot 
prikriti nekatere druge po
membnejše dogodke, ki ostajajo 
zaradi tega nujno v ozadju.

Gre namreč za usodo, neka* 
terih nekdanjih voditeljev; ki so 
jih postavili pred sodišče po® 
obtožbo, da so krivi za kata
strofalne posledice suše in l3' 
koto,k ije sledila.

A tudi to še ni najhujše: v 
etiopsko javnost počasi, toda

tervjuju za neki zahodnonemški zanesljivo prodira spoznanje, da 
časopis tudi izraelski premier sedanja „revolucionarna41 oblast

v bistvu ni doslej storila nič ta
kega, kar bi resnično spreme
nilo temeljne slabosti V odnosih 
etiopske družbe. Zemljiške re
forme, na primer, še vedno nis° 
izvedli in ni videti, da bi j °  
kmalu.

Rabin.
Eno k drugemu: temperatura 

na Bližnjem vzhodu se je znova 
zvišala in to ne obeta nič dobre
ga, saj bi peta izraelsko-arabska 
vojna po vseh znamenjih sodeč 
bila daleč bolj krvava kot vse



Vsi smo proti
(Karikatura: Marjan Bregar)

Človekove pravice tudi našim zamejcem

Sejmišča
Udar po žepih

Kmetijski kotiček

KJE SO NOTRANJE 
REZERVE

Vsakdo lahko išče sebe:.stro
kovnjaki republiškega Zavoda za 
produktivnost so ugotovili, da v 
Sloveniji delajo v proizvodnji 
efektivno 5 do 6 ur, v admini
straciji pa le 4 do 5 ur na dan. 
Zanimive so tudi ugotovitve, kje 
se zaposleni v neke značilne ne
proizvodne delovne organizacije 
nahajajo določen trenutek. 50 
do 75 odst. jih je na delovnem 
mestu, 17 odst. jih ni na svojem 
sedežu, 20 odst. jih je zunaj 
zgradbe, kjer »  sicer zaposleni, 
2 odst. jih telefonira, 6,2-5 odst. 
jih je v bolniškem staležu, 5,9 
odst. pa na službenem poto
vanju. Strokovnjaki tega zavoda 
so tudi izračunali, da je v zad
njih sto letih delovna storilnost v 
materialni proizvodnji^ v Slove
niji narasla za 20-krat, v admini

straciji pa le za -  dvakrat.

r t • e d n o j e

Čeprav nismo nikoli pri
znali, da soglašamo z infla
cijo -  nasprotno, prepri
čevali smo se nenehoma, da 
je treba ravnati stabiliza
cijsko -  pa se je kljub temu 
čedalje bolj poglabljala razli
ka med deklaracijami in 
prakso. Lahko bi celo posta
vili tezo, da je naraščanje 
inflacije zadnjih let' v do
bršni meri tudi posledica na
še politične nemoči (Zvone 
Dragan, podpredsednik IS 
SRS, Teorija in praksa).

Tako je bilo, v glavnem, z 
bojem proti inflaciji, in ra
zumljivo je, da ni mogel 
uspeti ne stabilizacijski ne 
protiinflacijski program. 
Enostavno: preveč jih je bi
lo, ki jim je razvrednotenje 
vrednosti denarja in višanje 
cen godilo in se niso spraše
vali po razdiralnih učinkih, 
ki spremljajo vsako inflacijo, 
zlasti pa tako hudo, kakršna 
je naša v zadnjem letu.

Drago Petrovič, re
publiški sekretar za gospo
darstvo, ki je v Novem me
stu vodil javno razpravo o 
osnutku resoluciji o družbe
noekonomski politiki v letu 
1975, je ob tej priložnosti 
navedel, da bo letos inflacija 
znašala približno, 30 odstot
kov, torej skoraj še enkrat 
več, kot je v prejšnjih letih 
tega srednjeročnega - ob
dobja, ki se s prihodnjim le
tom izteka. Cene bodo na
rasle za 32 odstotkov, živ
ljenjski stroški pa za 24 
odst. Tolikšna draginja je 
povzročila, da so se v zad
njih štirih letih stvarni oseb
ni dohodki povečali komaj 
za slab odstotek, kar prakti
čno pomeni, da je življenjski 
standard ostal skoraj na 
istem.

Zmotno iskanje izhoda iz 
gospodarskih težav v višjih 
cenah in dvojna morala, ki 
mnoge pri tem vodi, je očit
no s svojim 'vzvratnim učin
kom udarila nas vse po že
pih. Nadejamo se, da bomo 
pri sebi, na svojih delovnih 
mestih, v letu 1975, ki bo 
težje od letošnjega, tudi za
radi tega drugače ravnali. 
Vsi skupaj smo menda že 
dovolj prepričani, da se je 
treba v resnici, ne le v bese
dah, spoprijeti z vzroki infla
cije, ki je zunanji izraz slabo
sti v gospodarjenju in ki 
sproti podira, kar je dobro 
zastavljeno. m . LEGAN

Pred kratkim je republiški zavod za šolstvo orga
niziral v Ljubljani strokovni aktiv za učitelje 
tehničnega pouka. Razen tega so si udeleženci 
strokovnega aktiva ogledali papirnico v Vevčah. 
Na fotografiji: del učiteljev tehničnega pouka z 
območja Dolenjske pri papirnem stroju.

J
V nedeljo na kulinarični razstavi v ča teške m 
motelu, ki je prikazovala domača jedila z dolenj
ske in štajerske strani. Zlato priznanje je komisija 
prisodila gospodinji Jožefi Horvat za kmečko 
zelje z matevžem in gostilni Les za koline po 
dolenjsko. (Foto: J. Teppey)

Na zadnjf seji, ki je bila prejšnji teden v Šmarje
ških Toplicah, je skupščina TIS iz Novega mesta 
podelila priznanja za uspešno delo najzaslužnej
šim članom iz vrst prosvetnih delavcev, predstav
nikov organizacij. Na posnetku: nagrajenci. 
Poročilo o seji je na novomeški strani.

Pioniijev TOZD Mehansko-kovinski obrat- bo 
poslej opravljal tehnične preglede vseh vrst 
motornih vozil v novih prostorih v Mačkovcu pri 
Novem mestu. Objekt bo sodobno opremljen in 
ho olajšal preglede, ki so jih doslej opravljali v 
neprimernih prostorih. (Foto: Vesel)

i. NOVO MESTO -  Na ponedelj
kovem sejmu je bilo tudi tokrat zelo 
živahno, saj je bilo dovolj prodajal- 

“?,kuPcev- Naprodaj je bilo 446 
p ašickov, starih do 3 mesece, in 36 
starejših. Prodajalci so tokrat pro-
S* i- . A  živali. Mlajši prašiči so 
tali 490,00 do 550,00 dinarjev, 

starejši pa 560,00 do 700,00 din. 
ene so bile tokrat precej višje kot

na zadnjem sejmu.
.BREŽICE -  N; 

rejci

!!! stareJŠih prašičev. Prvih so 
prodali 402 (po 20,00 do 22,00 
xi/ lax3ev kilogram žive teže), starej- 

n pa le 29; kilogram njihove žive 
teze pa je veljal 15,00 do 17,00 

narjev. Tudi v Brežicah so bile 
ne prašičkom višje kot na zad- 

JUm sobotnem sejmu.

fJČE -  Na sobotni sejem so 
c'Prašičev-pripeljali 531 mlajših 

.. st®?®j3ih prašič j v .

Glavno vodilo Organizacije zdru
ženih narodov, ki je bila ustanovlje
na leta 1945, je zapisano v ustanov
ni listini, ki se med drugim zavzema 
za vero v „temeljne pravice ljudi, v 
dostojanstvo in vrednost človekove 
osebnosti, v enakopravnost moških 
in žensk ter velikih in malih naro- 
dov“ .

Jože Smole

Ob 26-letnici velikega zgodovin
skega dne, to je 10. decembra 1948, 
ko je generalna skupščina OZN (ki 
je takrat štela 53 držav članic, danes 
pa jih ima že 138) sprejela Splošno 
deklaracijo o človekovih pravicah, 
ki še zdaleč ni potrjena v ustvarjalni 
praksi, jc bila v Ljubljani v Društvu 
za Združene narode SR Slovenije 
proslava, kjer je o pomenu deklara
cije ter o odnosu do nje pri nas in v 
svetu govoril član predsedstva CK 
ZKJ in predsednik mestne konferen
ce SZDL Ljubljana Jože Smole, za 
njim pa so o boju koroških Sloven
cev za človekove pravice govorili še 
Jože Hartman, Marjan Osolnik in 
Zvone Zorko. Proslavi so prisostvo
vali tudi mnogi družbenopolitični 
delavci Slovenije.

Jože Smole je najprej poudaril 
veliko vlogo, ki jo imajo Združeni 
narodi danes pri zagotavljanju člo
vekovih' pravic, za kar je najprej 
potrebna svoboda in neodvisnost 
slehernega naroda. Teh načel se naša 
država dosledno drži, odstope pa je 
opaziti v sosednjih državah, kjer 
živijo naše narodnostne manjšine.

Zato je Smole spregovoril tudi o 
položaju slovenske in hrvaške 
manjšine v Avstriji, ki celo devet
najst let po podpisu državne pogod
be še ne omogoča pnakopraynosti in 
vsestranskega razvoja pripadnikom 
naših manjšin, j,Nasprotno, pravice, 
ki so jih s težkim bojem pridobili 
pripadniki slovenske in hrvaške 
manjšine, se iz leta v leto zožujejo,“ 
je poudaril Jože Smole in zatem 
orisal glavne značilnosti ozkosrčne 
avstrijske politike do naših manjšin.

D. R.

Čudežev ni
Prihajajo sporočila, da je letošnji 

nakup umetnih gnojil „katastrofal
no nizek“ . To ugotavljajo tudi v 
dolenjskih zadrugah. * Na bližnjih 
kmetijskih predavanjih v trebanjski 
občini nameravajo še posebej opo- 
zaijati kmetovalce, daje z odtegova
njem umetnih gnojil postavljena pod 
vprašaj tudi učinkovitost drugih 
kmetijskih naložb. Z gnojenjem se 
uspeh v poljedelstvu, pa tudi živino
reji, začne in neha.

dobivajo iz domačih surovin. Dokler 
so razmere na svetovnem tržišču 
take in ni znakov, da bi se kaj 
bistveno spremenile, je treba ra
čunati z dragimi umetnimi gnojili. 
Poiskati pa je treba drugo pot, da 
bodo kmetijstvu dostopnejša.

Možen izhod iz zagate nakazuje 
ukrep občinske skupščine v Škofji 
Loki, ki namerava regresirati polo
vico letošnje podražitve umetnih 
gnojil, tako da prevzame kmet na 
svoja ramena le drugo polovico. Na 
ta način bi morda lahko pomagale 
našim kmetom naše občine; seveda 
ne bi smeli v ta namen uporabiti 
denarja kmetijskih skladov, ki so že 
zavzeti za druge, tudi nujne posege v 
kmetijski razvoj.

Zdaj je čas, da se kaj ukrene. Če 
kmetijstvu v tem hudem času 
družba ne bo pomagala, se najbrž 
zaman nadeja 3,5-odstotne rasti 
kmetijske proizvodnje v letu 1975. 
Po 13-odstotni rasti v letu 1973 in 
3,7-odstotrti letos bi bil to čudež, v 
kakršnega ni mogoče verjeti.

M. L.

Potrošniška mrzlica je spet tre
sla: trgovine komaj dovažajo iz 
skladišč na police

Pretnja dobrim molznicam
y  stotine milijonov, da, celo v milijarde gre škoda, ki jo naša 

živinoreja trpi zaradi žleznega vnetja kravjega vimena, mastitisa. 
Bolezen se loti zlasti dobrih mlekaric v sodobnih hlevih, kjer 
molzejo s stroji. Bolna krava daje eno desetino do ene petine 
manj mleka, ki razen tega vsebuje mnogO manj. tolšče in belja
kovin, pa več celic.*Zato je manj uporabno za izdelavo sirov in 
drugih mlečnih izdelkov.

Nestrokovno, slabo, malomarno, površno opravljena strojna 
m®lža množi to nevarno bolezen. Prav je, da zdaj, ko se tudi na 
*^še kmetije širijo molzni stroji, to vedno znova poudarjamo, 
s»cer bodo njih lastniki presenečeni in razočarani.
. Boj z mastitisom, ki ima več pojavnih oblik (akutni, kro

nični, subklinični) se začne s splošno higieno v hlevu, pri 
molzniku, posodi, molznem stroju. Snažna stojišča, očiščena 
yimena, zavrženi prvi curki mleka, oprana in razkužena posoda 
m oprema za molžo ter pravilen postopek pri molži so nujnost. 
Strokovno je dokazano, da je le tako mogoče bolezen omejiti.
, V nasprotnem primeru se mastitis naglo širi. Umazana voda 
m umazane krpe za brisanje prenašajo bolezen z vimena na 
vime, razen tega pa zmanjšajo učinek razkužila. Mastitis se 
whko izzove tudi s tem, da molzni stroj molze na prazno (slepa 
molža), kar povzroči, da sluznica seskovega kanala nabrekne ali 
celo poči, s čimer je odprta pot za okužbo. Po novem priporo
čajo brisanje vimena s papirnatimi brisačami, ki jih po uporabi 
zavržemo, ali pa samo masiranje vimena s čisto slamo, krpo ali 
lesno volno.

Zelo pomembno je, da molzni stroj (tulce) molznik razkuži, 
preden jih natakne na vime druge krave. Naprodaj je učinkovit 
josan CCT, ki ga je treba pred uporabo razredčiti z dvema 
deloma vode. Z istim pripravkom razkažimo tudi vime pred 
molžo, vendar naj bo bolj razredčen (4-odstotna koncentracija), 
vse obolele živali je seveda treba takoj zdraviti; najbolje to 
naredi živinozdravnik, saj nestrokovno vnašanje antibiotikov v 
^ske vimena lahko naredi več škode kot koristi.

Inž. M. L.
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Kilogrami pridelka — odvisni od 
gnojenja

Gnojila so se s podražitvijo suro
vin na svetovnem trgu silno podra
žila. Naše tovarne umetnih gnojil' 
morajo uvažati vse količine potreb
nega fosforja in kalija, le dušik pri

Kupi, dražje bo!
Zanimivo, da so pristojni organi 

za nedavno podražitev olja in slad
korja izvedeli v največji tajnosti in 
jo ohranili zase, že teden dni prej pa 
so po trgovinah ljudje na debelo ku
povali te stvari.

Grosisti so imeli sicer polna skla
dišča teh živil, ampak zaradi ne
normalnega povpraševanja je obča
sno olja in sladkorja tu in tam manj
kalo. Niso mogli sproti navoziti, ko
likor so ljudje zahtevali.

V POČASTITEV DNEVA JLA

Te dni se bo v Brežicah zvrstilo 
več prireditev, s katerimi bodo pro
slavili praznik Jugoslovanske arma
de. Vodstvo doma JLA v Brežicah 
napoveduje za nedeljo srečanje mla
dih iz treh posavskih občin. Spomi
ne na revolucijo jim bodo obujali 
znani revolucionarji.

Vsakdanjost suhokrajinskih 
otrok

Enemu z batom...
Mnenja se razhajajo, kar ni nič 

slabega, saj-to hkrati tudi dokazuje, 
da delegatski sistem začenja živeti. 
Tako je bilo na primer na nedavnem 
razgovoru na CK ZKS rečeno, daje 
treba pospešiti postopen prehod na 
celodnevni pouk, ker bi ga s prihod
njim šolskim letom že lahko uvedli 
30 slovenskih šolah.

Drugače pa menijo prosvetni 
delavci iz gospodarsko manj razvitih 
krajev v novomeški občini. Njihov 
delegat je na pokrajinskem posvetu 
o osnutku resolucije o družbeno
ekonomskem razvoju v prihodnjem 
letu prejšnji teden sporočil njihovo 
mišljenje, češ da z uvajanjem celo
dnevne šole prehitevamo svoje mo
žnosti. „Dokler družba ne more 
vsakemu otroku zagotoviti z za
konom zagotovljenega osnovnega 
šolanja, naj se ne loteva tako zahtev
nih novih nalog.“

Navedel je nemogoče razmere, ki 
vladajo še v nekaterih šolah: troiz- 
menski pouk, slaba oprema, po
manjkanje učiteljev za osnovno 
dejavnost ipd., in vprašal, zakaj bi 
dajali otrokom, ki so že sedaj mno
go na boljšem, še več, zato pa odte
govali tistim, ki bi jim socialistične 
družba morala več nuditi, upošteva
je načelo solidarnosti.

To ni edino tako mnenje, saj ga je 
mogoče često slišati od ljudi, ki 
izhajajo iz manj razvitih krajev. 
Najbrž je enostransko, saj bi bilo 
nesmiselno zavirati napredovanje 
bolj razvitih, opozarja pa, da imamo 
več solidarnosti na jeziku kot pa v 
resničnem življenju.

M. L.

Komaj so nekateri lahko pospra
vili polne vreče na primerno mesto, 
že je prišel nov val potrošniške 
mrzlice. Minule dni so gospodinje 
nosile in vozile domov moko in 
mlevske izdelke ter kavo. Po trgovi
nah so namleli toliko kave, da so bili 
strojčki za mletje vroči od jutra do 
večera.

Največ nenormalnega kupovanja 
jc bilo v Novem mestu in deloma v 
Beli krajini, medtem ko kaže, da so 
Trebanjci ohranili mirnejšo kri. Tudi 
to je zanimivo, da v istem kraju ni v 
vseh trgovinah nastalo enako praz
njenje polic. Precej je  odvisno pač 
tudi od prodajalca. Ce ta stranki na 
vprašanje, ali imajo kavo, reče;

• „Zdaj je še in cena je stara,“ jo bo 
najbrž vsak kupil. Ako pa brez 
poudarka postreže, se potrošnik ne 
čuti ogroženega.
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33. obletnici naše armade
Z odlokom CK KPJ in VŠ NOV in POJ z dne 22. decembra 

1941. leta so borci prvega in drugega črnogorskega, tretjega kra- 
gujevskega, četrtega kraljevskega in petega šumadijskega bataljona 
v majhnem mestecu Rudo v vzhodni Bosni ustanovili prvo regular
no enoto narodnorevolucioname armade—prvo proletarsko 
brigado. V spomin na ta zgodovinski trenutek pripadniki JLA 
vsako leto proslavljajo ta dan kot dan jugoslovanske ljudske armade

_ 1941. leto predstavlja najtežje 
obdobje osvobodilnega boja naših 
narodov in narodnosti. Z izdajo 
domače buržoazije, politiko okupa
torja in delitvijo Jugoslavije je bilo 
resno ogrožena enotnost narodov in 
narodnosti in njihova skupna borba 
proti fašizmu. Komunistična partija 
Jugoslavije s tovarišem Titom na 
čelu je vlagala ogromne napore, da 
ohrani enotnost naših narodov in 
narodnosti in poskrbi za čim večjo 
mobilizacijo ljudstva v oboroženi 
borbi. Strateški cilj našega osvobo
dilnega boja je bil nacionalna in 
socialna osvoboditev jugoslovanskih 
narodov in narodnosti, revolucionar
na preobrazba Jugoslavije v sociali
stično državo, za boljšo in srečnejšo 
prihodnost njenih narodov in narod
nosti.

Za uresničitev teh ciljev je bilo 
neogibno imeti tako vojsko, ki .se bo 
lahko borila in premagovala zelo 
močnega, številčno in tehnično 
močnejšega sovražnika. Konec 
1941. leta je poleg raznih partizan
skih skupin in manjših enot v Jugo
slaviji na okupiranem ozemlju delo
valo 43 partizanskih odredov, 10 
bataljonov in ena brigada, ki so se 
bojevali z 18 italijanskimi, 5 nem
škimi, 5 bolgarskimi divizijami, deli 
3. madžarske brigade, oboroženimi 
silami NDH, Nedičevimi četniki in 
drugimi kvizlinskimi enotami, z 
okoli 450.000 okupatorskimi in
150.000 domačimi kvislinškimi 
vojaki.

Poleg akcij, diverzij, sabotaž in 
borb z močnimi okupatorskimi 
enotami in enotami domačih izda
jalcev so partizanski odredi skupaj z 
ljudstvom hitro dosegli pomembne 
vojaške in politične uspehe. Širjenje 
vstaje, ustvarjanje večjih partizan
skih enot na okupiranem področju 
je ogrozilo pozicije okupatorja, 
tako, da je bil prisiljen dovažati v 
Jugoslavijo nove sile. Domača reak
cija se je v strahu za svoje razredne 
pozicije pod okriljem okupatorja 
združevala in ni izbirala sredstev, da 
bi skupaj z okupatorjem zatrla 
NOB.

Centralni komite KPJ in Vrhovni 
štab N OPOJ sta napravila vrsto 
vojaško-političnih ukrepov in poja
snjevala ljudstvu cilje izdajalske 
buržoazije in domačih kvislingov, da 
bi zatrla njihov vpliv na ljudi. Ta 
borba ni bila lahka. S formiranjem 
Prve proletarske brigade in kasneje 
drugih brigad so vnesli na fronto 
novo vsebino in strategijo vojsko
vanja enot NOVJ in POJ. Partizan
ski odredi so z ugodnim grupiranjem 
in veliko manevrsko sposobnostjo 
vse uspešneje premagovali sovražni
ka in domače kvislinge. V posamez
nih smereh so partizanske brigade z 
grupiranjem svojih sil lahko izvajale 
operacije strateškega pomena -  kot 
je bil zmagoviti prodor skupine pro
letarskih in udarnih brigad v za
hodni Bosni 1942. leta.

LJUDSKI ZNAČAJ 
NAŠIH OBOROŽENIH SIL

Velik dotok borcev in uspehi so 
omogočili, da so se konec 1942 
ustanavljale na osvobojenem pod
ročju divizije, potem korpusi in 
proti koncu vojne armade s skupaj 
800 tisoč borci. Po končani vojni je 
bila osnovna naloga JLA zaščititi 
neodvisnost države in socialistično 
družbeno ureditev. V povojnem 
obdobju se je JLA stalno razvijala in 
negovala vse lastnosti revolucionar
ne ljudske armade. Socialistični 
družbeni odnosi se razvijajo v naši 
armadi v skladu z odnosi, ki sc gra
dijo v jugoslovanski družbi. Skrb za 
Človeka, spoštovanje njegove oseb
nosti, dostojanstva in njegovih pra
vic -  so temelj, na katerem se gra
dijo socialistični odnosi v armadi.

Hitri razvoj tehnike je vplival na 
nove obveznosti v šolanju, izpopol
njevanju in vzgoji. V okoli sto raz
ličnih akademija)} in šolah za stro
kovno vojaško in politično izpopol
njevanje so bogate vojaške izkušnje 
dopolnili s teoretičnim izobraževa
njem kadrov, pa tudi s šolanjem

novih kadrov, ki so končali po dve 
ali tri vojaške šole, nekateri tudi šole 
v inozemstvu.

Ljudski značaj armade določa 
njeno mesto v .družbi in postavlja 
njene pripadnike v aktiven odnos do 
naše družbene skupnosti. Pripadniki 
armade sodelujejo v delu organov 
ljudske oblasti, družbeno-političnih 
organizacij, pri graditvi države in 
drugod. Naša armada je sodelovala 
pri graditvi vseh ključnih objektov v 
industriji, cest, železnic, komunal
nih objektov, torej povsod tam, kjer 
je bilo potrebno ohraniti družbeno 
imetje, življenja ljudi pred požari, 
potresi in poplavami. *

Naša armada je v NOB prispevala 
ogromen delež k zmagi nad fašiz
mom. 305.000 naših borcev je dalo 
svoje življenje, 425.000 pa je bilo 
ranjenih med NOB. V času vojne 
NOVJ in POJ so se borili proti tri
desetim sovražnikovim divizijam, ki

zaradi tega niso mogle biti angaži
rane na drugih bojiščih. V štirih 
letih vojne so enote NOV in POJ 
zaplenile sovražniku 460 topov,
13.000 mitraljezov, 31.000 puško- 
mitraljezov, 600.000 pušk, 18.000 
avtomatov, 70.000 pištol, 700 
minometalcev, 2,000.000 granat, 
300 letal, 900 tankov, 20.000 
motornih vozil in večje količine 
drugega vojaškega materiala in 
opreme.

VLOGA ARMADE DANES

Z uresničevanjem politike ZKJ v 
graditvi Armade v celotnem po
vojnem obdobju so konunisti in vsi 
njeni pripadniki neprestano mislili 
na to, da se armada gradi za obram
bo zgodovinskih interesov delavske
ga razreda in kot skupna oborožena 
sila vseh naših narodov in narodno
sti. Na temeljih koncepcije S L O ^  
je razvilo vsestransko sodelovanje 
poveljstev enot JLA s štabi in eno
tami teritorialne obrambe, delov
nimi organizacijami, družbeno
političnimi organizacijami in skup
nostmi, kar se je še posebno poka
zalo na skupnih vajah in manevrih. 
Tu se je izkazala enotnost v pojmo
vanju skupnih interesov in enotna 
odločnost, da se neomajno branijo

^ S ^ -

Jugoslovanska vojska na položaju

Lačna vrana sito pita
Vsi o stabilizaciji - Reveži za site

V kočevski občini so resne 
razprave o uresničevanju stabili
zacije gospodarstva na območju 
občine. O prvih razpravah,
sklepih in ugotovitvah je raz
pravljal na zadnji seji tudi 
Qbčinski komite ZK.

Samoupravne interesne skupnosti 
so že sprejele sklepe, da bodo vrnile 
gospodarstvu vse, kar so, oziroma 
bodo dobile več, kot je bilo predvi
deno s prvotnim načrtom. Vračilo 
bo izpeljano že letos ali pa bo upo
števano pri načrtu prispevkov za 
leto 1975.

V podružnici Ljubljanske banke 
menijo, da so vse investicije v občini 
pokrite. Nekateri so se investicijam 
tudi odpovedali. Izvršni svet občine 
je v tej ugotovitvi menil, da so s 
formalno pravnega ozira verjetno res 
vse pokrite, vendar je treba zagoto
viti tudi dejansko pokritost. Če 
bomo namreč iskali razne „ovinke” 
in Če bodo tako počenjali povsod, 
potem naše gospodarstvo Še dolgo 
ne bo trdno.

Izvršni svet je prizadevanja za 
stabilizacijo vnesel v osnutek izho
dišč razvoja občine do leta 1980. 
Hkrati je* opozoril na nelogičnost, 
da je kočevska občina po proračun
ski potrošnji na prebivalca na 53. 
mestu v republiki in da mora kljub

temu prispevati v solidarnostni sklad 
in tako podpirati tiste, ki imajo že 
zdaj večjo proračunsko potrošnjo.

O stabilizaciji so razpravljali in 
sprejemali programe tudi v SZDL, 
ZSM, sindikatu, občinski upravi in 
drugod.

J. PRIMC

svoboda, neodvisnost, suverenost in 
ozemeljska nedotakljivost SFRJ.

Zapleten mednarodni položaj in 
pohlep imperialistov prav v dneh, ko 
proslavljamo 33. obletnico rojstva 
naše armade nam dokazuje, da 
moramo vnaprej še bolj krepiti in 
izpopolnjevati vse obrambne struk
ture. Kot pravi tovariš Tito, obsta
jajo danes v svetu sile in krogi, ki 
hočejo nasilno doseči prevlado nad 
drugimi državami. Objekti takih 
pritiskov in napadov so predvsem 
majhne in srednje države. Toda naša 
enotna in močna splošna ljudska 
obramba je bila do sedaj in bo tudi v 
prihodnje glavna ovira vsaki politiki 
nasilja do naše države.

SVETISLAV NIKOLIČ

BOLJŠA SESTAVA 
,  DELEGACIJ

Na občinski konferenci 
SZDL v Trebnjem ob pregledu 
izvoljenih delegatov v interesne 
skupnosti ugotavljajo, da je 
izvoljenih vse več žena. Ob vo- '  
litvah v delovnih organizacijah 
je bilo izvoljenih 474 delegatov, 
med katerimi je 183 žena. V 
delegacijah krajevnih skupnosti 
je izvoljenih manj žena, od 345 
delegatov je žensk 56 odst. 
Vseh izvoljenih žena ob zadnjih 
volitvah je 30 odst., kar je^ep 
napredek, saj je pri spomladan
skih volitvah znašal le 20,4 
odst. Minuli ponedeljek se je v 
Trebnjem že sestala 47-članska 
občinska konferenca delegacij 
na prvi seji, kjer so določili 
delegate za zasedanje regijskih 
in republiških interesnih skup
nosti.

DELO PO SKUPINAH

Komisijo za spremljanje ustave 
vodi v Brežicah Miha Halcr. Pri. delu 
pomagajo trinajstčlanski komisiji 
štiri delovne skupine. V vsaki od 
njih je po sedem članov. Te-skupine 
so se specializirale za skupščinski 
sistem in delegatska razmerja, za 
temeljne organizacije združenega 
dela, za krajevne skupnosti in za 
interesne skupnosti. Doslej je imela 
največ dela skupina za interesne 
skupnosti. Pregledala je sporazume 
in izoblikovala predloge za skupne 
služba interesnih skupnosti z na
menom, da bi delo čimbolj raciona
lizirale. Pripravila je tudi predlog za 
velikost skupščin ter ključe za dele
giranje članov.

SALONSKI ORKESTER ŽE 
VEČ MESECEV NE DELA
Upravni odbor DPD Dušan 

Jereb v Novem mestu je prejšnji 
teden z obžalovanjem ugotav
ljal, da ena od društvenih sekcij, 
salonski orkester, že več mese
cev nima vaj. Člani so predla
gali, naj bi orkester obudili ob 
pomoči glasbene šole „Maijan 
Kozina“ .

Važno obvestilo
Te dni bodo naročniki našega tednika, ki še niso do kraja 

poravnali naročnine za DOLENJSKI LIST za 1974, dobili 
posebno obvestilo in položnico s prošnjo, da nemudoma na
kažejo dolžno razliko. Ob jesenski izterjavi so posamezniki 
zavrnili naše položnice s pripombami kot „Plačam pozneje" 
ali „Plačam sam v upravi lista" in pod. V nekaterih poštah 
zaradi premajhnega števila dostavljačev ni bilo mogoče dose
či vseh naših naročnikov, sploh pa jih ni mogoče obiskovati 
zaradi izterjave po dvakrat, ker je to združeno s prevelikimi 
stroški. «.

Pred koncem leta moramo urediti naše knjige, obveznosti 
in terjatve. Zato prosimo vse naročnike zamudnike, naj takoj 
po prejemu opomina pošljejo dolžno razliko letne naročni
ne, da bi jim domači pokrajinski tednik lahko nemoteno 
pošiljali tudi vnaprej, 1

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

Z A H V A L A

Ob težki izgubi naše drage mame, stare mame, prababice, tete 
in sestre

MARIJE COLARIČ
iz Podbočja

se vsem najlepše zahvaljujemo za spremstvo na njeni zadnji poti, 
za izrečena sožalja in poklonjeno cvetje. Posebna zahvala zdrav
nikom in strežnemu osebju interne bolnice Novo mesto, ter 
dr. Frlanu iz Kostanjevice. Hvala duhovščini za poslovilne besede.

Žalujoči: sin Jože, hčerka Stanka, Mici, Ivanka in Fani 
z družinami ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage

KNEZOVE MAME
iz Spodnjih Mladetič pri Krmelju

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in sosedom, 
posebno Povšičevim, Strojenčivim, g. Vidergar in Umekovemu 
Tončku za iskreno pomoč ter za izrečeno sožalje in poklonjeno 
cvetje. Posebno se zahvaljujemo dr. Leopoldu Levsteku za zdrav
ljenje in župniku za izrečene poslovilne besede ob odprtem 
grobu. Se enkrat vsem, ki ste jo spremili na zdanji poti, iskrena 
hvala.

Žalujoči: hčerka Justi in nečakinja Fanči z družino

Ali Šukrija

Da ne ostanemo na pol poti
„Ne le za forume, marveč tudi za osnovno organizacijo 

ZK je potrebno, da obvezno in redno v določenih časovnih 
razmikih ocenjuje politični položaj, le-ta svoje delo in delo 
svojih članov v temeljni organizaciji združenega dela. Mo
ramo ugotoviti, koliko je kdo pripomogel v svojem okolju k 
ustvarjanju pozitivnega političnega ozračja ali k reševanju 
drugih vprašanj. To pa redkokje delajo. Nenehno se zavze
mamo za to, da gremo do konca, da ne pustimo stvari ne
dokončanih, da ne ostanemo na pol pota. Toda te zahteve 
ne izpolnimo vedno. Če delo ni dokončano, tudi ne moremo 
vedeti za ves rezultat in tako se začenjamo muditi ob neka
terih nebistvenih stvareh. Bistveno je, da ne smemo ostati na 
pol pota v temeljni liniji Zveze -komunistov, pa tudi ne v 
konkretnih zadevah. Prav takšno polovičarsko vprašanje naj
bolj vpliva na zaupanje ljudi v nas. Menim, daje ponekod še 
vedno ostanek tistega rekla o „nevmešavanju“ Zveze komu
nistov. (Član IK predsedstva CK ZKJ v intervjuju za „Komu

nista,,)

Franc Šetinc:

Največja tatvina vseh časov
Če kdo ukrade komu starega tisočaka, bomo rekli: „Lej si 

ga, tat!“ . Izogibali se ga bodo, sram jih bo, če bi jih kdo 
videl v njegovi družbi. Se dolgo po tem, ko se bo že sporokil 
za to, se bo počutil med ljudmi, kot da je gaijav. *

Ni tako redko, da z demagogijo pripravijo ljudi do tega, da 
branijo direktoija, ki sicer velja za tehnokrata. Rekli bodo:

„Pustite ga, dober gospodar je, podjetje je gor 
spravil . . . “ .

Mnogi takrat ne pomislijo, da je krnjenje' samoupravnih 
pravic največja kraja vseh časov. Takrat, kadar kradejo 
ljudem možnost odločanja, ko si posamezniki ali skupine 
prisvajajo oblast, ki sicer pritiče delavcem. Vseeno je, ali to 
delajo pod plaščem strokovnosti ali znanosti ali z izgovorom, 
da delajo za dolgoročne koristi kolektiva. Tudi napredek je 
treba graditi po demokratični poti, samoupravljanje je način, 
ki mora omogočiti, kot kažejo zgodovinske izkušnje, 
humanejše reševanje protislovij, brez deformacij, kakršne so 
se dogajale npr. v stalinskem sistemu. Tudi „prosvetljeni 
tehnokratizem“ za naš ni sprejemljiv . . .

(Iz uvodnika v 11. št. revije „NASa  OBRAMBA")
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|  Delovna skupnost ' j
 ̂ Posavskega muzeja v Brežicah

A Ž1

RAZPISUJE 
prosto delovno mesto 

RAVNATELJAI|  Pogoji: visoka strokovna izobrazba z najmanj 10 leti 
ustrezne strokovne prakse.
Kandidati naj vložijo prijave za zasedbo delovnega mesta v 
roku štirinajstih dni po objavi tega razpisa.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega ljubega očeta, starega očeta, brata in
strica

JOŽETA TRUNKLJA
Podlisec 2, Dobrnič

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so sočustvovali z nami, darovali 
» pokojniku vence in cvetje ter ga pospremili na zadnji poti. 

Posebna zahval« zdravnikom in sestram zdravstvenega doma 
Trebnje,'sodelavcem Litostroja, zavarovalnici Sava Trbovlje, vsem 
sorodnikom, znancem in prijateljem, župniku za opravljeni obred, 
družinam Kužnikovim in vsem sosedom.

Žalujoči: žena Ana, sin Lojze, hčerke Marija, Anica in 
Jožica z družinami, brata Tone in Ignac, sestra Marija, 
vnuki in pravnuki ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Nepričakovano nas je zapustila ljuba mama in stara mama

\

MARIJE GRIČAR
/

Luterško selo-Otočec

Od nje smo se poslovili v Otočcu 6. decembra 1974 v družinskem 
krogu. Iskreno sc zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
znancem, sosedom, tovarni Krka Novo mesto, Opekarni Češnjc- 
vek, osnovni šoli Grosuplje za darovane vence, ZD Ribnica za 
denarno pomoč, župniku za opravljeni cerkveni obred.
Žalujoči: sin Nace, Jože z družinama, Ivan s hčerkama 
Rosando in Mojco, hčerke Micka, Lojzka, Anica z 
družinama, sinova Lojze in Franci
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B o j  p r a t i  v o j n i

Vojna. Kako strašna bese
da, ki skriva nekaj grozlji
v a ,  težkega. Včasih se 
.sprašujem, zakaj sploh 
obstaja. Mar bi ne bilo lepše, 
ko bi vsi ljudje živeli v miru 
in sreči?

Ko prebiram časopise, 
zrejo vame grozljive številke 
mrtvih in ranjenih v Laosu, 
Kambodži, Vietnamu, na 
Cipru . .. Zakaj vse to?

Bojeval se je že pračlovek, 
bojevali so se stari Rimljani, 
človek se bojuje še danes in 
mislim, da se bo še bojeval, 
ker sta človeška zloba in 
pohlep tako velika, da ju 
usmiljenje ne bo moglo pre
magati. Danes izdelujejo vo
jaške velesile mnogo moč
nejše -atomske bombe. Pravi
jo, da Vzhod in Zahod lahko 
uničita v nekaj minutah vse 
človeštvo. Zakaj? Na to ne 
najdem odgovora. Ne bi bilo 
bolje, ko bi ves ta ogromni 
kup denarja dali nerazvitim 
m državam v razvoju? Po
tem bf dve tretjini človeštva 
ne trpeli lakote.

Pesnik Ivan Perhaj je zapi
sal:
Nekoč, morda čez sto, mor
da čez tisoč let, 
bo ČLOVEK v drobcih gra
nat,
v ožganih kosteh, 
v ijastem jeklu čelad 
spoznal prednika, ki je bil 
ZVER. *

MIRJAM GRAŠIČ 
OŠ GRM — Novo mesto

N a š a  p o m o č  o t r o k o m  V i e t n a m a

V rs ta  a k c ij o b  te d n u  s o l id a rn o s t i  z o sv o b o d iln im i boji

* *

Vsi jugoslovanski pionirji smo od 
9. do 15. decembra skromno poma
gali otrokom Vietnama, da bodo 
čimprej zabrisali sledove vojne in la
že pozabili na njene strahote. V ta 
namen smo organizirali na osnovni 
šoli Milke Šobar -  Nataše v Novem 
mestu pogoyore o vojni in o obnovi 
Vietnama. Zbrali smo okoli 1100 ki
logramov papirja ter zanj dobili 385 
dinarjev, ki smo jih skupaj s prispev
ki učencev namenili otrokom Viet
nama. Vsega skupaj smo zbrali
1268,20 dinarja. Pred zaključkom 
akcije smo pripravili prireditev z na- 
slovohi „Radi vas imamo, otroci 
Vietnama, ker ste hrabri!" Na pro
slavi smo recitirali, peli in brali naj
lepše spise, ki smo jih sami napisali.

Pionirji upamo, da bodo vietnam
ski otroci lahko kmalu zaživeli mir
no življenje, kot ga živimo mi.

DARJA JARNOV1Ć 
Novo mesto

ŠOLARJI ZA POMOČ 
VIETNAMCEM

Na osnovni šoli Sava Klad
nika v Sevnici so minuli teden 
mnogo akcij posvetili tegobam 
vietnamskega ljudstva in priza
devanjem za mir v svetu. Pionir
ski obveščevalec na šolski ogla- 

-sni deski je sproti seznanjal 
učence z akcijami tekočega in 
prihodnjega dne. V sredo; 11. 
decembra, so v vsem mestu 
zbrali za več kot dva tovornjaka 
odpadnega papirja. Izkupiček 
od prodanega papirja, kot tudi 
denar, zbran s simboličnim 
pionirskim dinarjem, bodo 
nakazali na račun za pomoč 
vietnamskim otrokom.

' ŠENTRUPERT: UČENCI 
ZA VIETNAM

Kot prejšnja leta smo se tudi letos 
na naši šoli vključili v akcijo za po
moč vietnamskemu ljudstvu. Na se
stanku učiteljev in predstavnikov 
učencev smo si zastavili naloge, ki 
jih bomo skušali izpolniti. Dogovo
rih smo se, da bomo zbirali pionirski 
dinar, papir in steklenice. Izkupiček 
bomo nakazali v sklad pomoči viet
namskemu ljudstvu. Pripravljati smo 
začeli tudi že posebno številko naše
ga glasila in posebno razstavo'naših 
izdelkov, ki jih bomo prodajali z na
menom, da zberemo čim več de
narja za Vietnamce. Po nižjih razre
dih naše šole že sedaj prirejamo 
kratka predavanja, s katerimi sezna
njamo mlajše tovariše s trpljenjem 
vietnamskega ljudstva in jih navdu
šujemo za akcijo.

DUŠANKA HRIBAR 
OŠ Šentrupert

ŠOLARJI IN VIETNAM
Pionirji osnovne šole Kočevje 

so 12. decembra organizirah pri
reditev. „Radi vas imamo, otroci 
Vietnama, ker ste hrabri“. Prire
ditvi * so prisostvovali delegati 
vseh oddelkov višjih razredov in 
predsedniki razrednih skupnosti. 
Organizirali so tudi odkupno 
razstavo zanimivih in praktičnih 
predmetov, ki so jih izdelali čla
ni krožkov. Na prireditev so po
vabili tudi učitelje in starše.

V.I.

TUDI NA GRMU 
ZA VIETNAM

V šolah smo prejšnji teden preži
veli v znamenju solidarnosti z viet-

BUČKA: ŠE NEZADOVOLJNI 
S TRGOVINO

Delegat v zboru krajevnih 
skupnosti občinske skupščine 
f2 bučenske krajevne skupnosti 
je na zadnji seji občinske skup
ščine izrazil nezadovoljstvo z 
odkupom kmetijskih pridelkov 
iz teh krajev in založenostjo 
trgovine sevniškega Kmetijskega 
kombinata v tem kraju. Ljudje 
z odgovorom predstavnika 
kombinata na delegatovo vpra
šanje niso zadovoljni. Kvas in 
moka, kot pravijo v prispodobi 
za takšno založenost, je pre
malo.

KURIRČKI č e s t i t a j o

Po osnovnih šolah v občini 
So se pred praznikom naše 
armade zbrali tu(Ji pionirski 
kurirski odredi, ki so nato čla
nom , organizacije rezervnih 
vojaških starešin še raznesli 
^titke za praznik. Občinski 

odbor rezervnih vojaških stare
šin bo nagradil po tri najboljše 
fpise učencev osnovnih šol s 
knjižnimi nagradami. Učencem

m 7. razredov je pilot vojne
ga letalstva Marko Bukovec 
Prikazal vojaški ,film in se z 
njimi pogovarjal o življenju v 
armadi.

Pionirji osnovne šole „Milka Sobar—Nataša” v Novem mestu so se 
vključili v akcijo zbiranja gradiva o revolucionarni preteklosti v 
našem šolskem okolišu. Pionirji obiskujejo borce in se z njimi pogo
varjajo a  teh časih. Na sliki: pogovor s tovarišem Mirkom Knafelj- 
cem.

P r o t e s t  i z  T o m š i č e v e  u l i c e

Z a v z e m a jo  s e  za  s ta n o v a lc a ,  ki s e  je  n a s iln o  v s e 
lil

„Hišni svet in stanovalci ekonom
skega bloka Tomšičeva 19 in 21 v 
Kočevju protestiramo zoper toži- 
telja občinsko skupščino Kočevje, 
ki je preko sodišča izposlovala, da 
mora naš stanovalec Vojko Goljev- 
šček, delavec v pekarni „Žito“, iz
prazniti stanovanje v našem bloku, v

K j e s t e ,  g o j e n c i  V  A ?

214 S lo v e n c e v  je  b ilo  v p rv e m  ra z re d u  VA, 
ki p ra z n u je  3 0 - le tn ic o  o b s to ja  - P r ip ra v e  za  

s r e č a n je  v L jub ljan i - J a v i te  s e !

26. in 27. nobembra so v 
Beogradu svečano proslavili 
30-letnico ustanovitve Vojaške 
akademije. Prvi razred te akade
mije je v vojnih letih obiskovalo 

mladincev iz Slovenije, zato 
nekdanji gojenci ustanovili 

iniciativni odbor, ki ima nalogo, 
da pripravi srečanje in prosla
vitev 30-lctnicc odhoda v Akade- 
«“J°. Srečanje naj bi bilo meseca 
icbruarja prihodnjega leta v 
Ljubljani.

Pred 30 leti so mladi iz Slo
venije krenili v Vojaško akade- 
m‘j° v treh skupinah: prva sku
pina je v sestavi 83 mladincev 
odšla na pot 25. XII. 1944 iz 
^momlja preko Žužemberka, 
»osavinc, Moslavine, Slavonije, 
Madžarske in Vojvodine ter je 
P° 36 dneh prispela v Beograd; 
druga skupina 70 mladinccv je 

V°dSla na pot 29. 1. 1945 iz

Metlike preko žumberka, Posa
vine, Moslavine v Daruvar, od 
koder je po 72 dneh z letalom 
prispela 10. IV. 1945 v Beograd; 
tretja skupina 52 mladincev pa 
je odšla na pot 17. I. 1945 iz 
Cerknega preko Notranjskega, 
Kočevskega, Bele krajine, Like, 
Korduna in Dalmacije do Zadra, 
od koder se je po 52 dneh z leta
lom pripeljala v Beograd.

Iniciativni odbor prosi, da vsi 
nekdanji gojenci prvega razreda 
Vojaške . akademije do 1. 
januarja 1975 pismeno sporoče 
svoj naslov na naslov: Republiški 
sekretariat za N O -  Iniciativni 
odbor za proslavo 30-lctnicc 
VA, Zupančičeva 3, Ljubljana.

Upamo, da bomo s skupnimi 
močmi pripravili dobro in zani
mivo srečanje. Vsi predlogi in 
nasveti so zaželeni!

INICIATIVNI ODBOR

namskimi otroki. Pripravili smo 
proslave, razstave, zbiralne akcije 
itd.

Na OŠ Grm smo pripravili pregled 
težkega boja vietnamskega ljudstva 
za svobodo in ga popestrili z recita
cijami. Ta naš prispevek smo odda
jali preko razglasne postaje. Učenci 
smo zbrali tudi izredni „pionirski 
dinar" in ga kot simbolično pomoč 
namenih vietnamskim otrokom. 
Člani likovnega krožka so naredili 
slike, ki govore o grozotah vojne in 
opozarjajo mlade, da morajo ceniti 
svobodo. Na to temo smo pisah tudi 
spise.

Želimo, da bi s tem prispevali k 
splošnemu uspehu akcije za solidar
nost z vietnamskimi otroki.

VIVINA GAZVODA 
lit. krožek, OŠ Grm

FRANC ŠEPIC

P r o š n j a  n a r o č n i k o m  D o l .  l i s t a

Ob jesenski izterjavi polletne naročnine za Dolenjski list 
smo prvič uporabljali predpisano novo Qbliko izterjevalnih 
položnic. Na nekaterih poštah so pismonoše izročali našim 
naročnikom ,,OBVESTILO“ o plačani naročnini namesto 
„P0TRDILA“. Ime in naslov naročnika pa sta bila povsod 
natisnjena samo na „OBVESTILU". Tako smo od nekaterih 
pošt dobili potrdila o vplačanih zneskih brez imen naših 
naročnikov, zato tem naročnikom nismo mogli vpisati njiho
vih vplačil.

Pri ponovni izterjavi neplačanih zaostankov bodo tudi ta
ki naročniki v prihodnjih dnevih dobili naš opomin. Zato 
prosimo vse naše naročnike, ki imajo v rokah „OBVESTI- 
LO“ o plačani naročnini za drugo polletje 1974, da nam z 
dopisnico sporočijo številko svojega potrdila. Ker imamo 
„POTRDILA “ z enako številko, toda brez imen, shranjena 
za vsako pošto posebej, bomo na ta način lahko takoj ugoto
vili, pri katerih naročnikih so se pismonoše to jesen zmotili, 
ko so jim izročili napačen del potrdila.

Opravičujemo se zaradi nepotrebnega dodatnega zamud
nega dela, ki so nam ga naložili s to napako posamezni 
pismonoše, hkrati pa se zahvaljujemo tistim naročnikom, ki 
nam bodo takoj sporočili zaprošene številke.

UPRAVA DOLENJSKEGA LISTA

Prebivalce Mirne in okolice je 
pretresla žalostna novica, 'da se je 
smrtno ponesrečil 47-letni Franc 
Šepic iz Stana pri Mirni. Še dan pred 
nesrečo smo ga videli čilega in vese
lega, ko je odhajal na delo, zato nas 
je novica hudo presunila. Franc-je 
bil poznan daleč naokoli kot marljiv 
in napreden človek. Bil je član šte
vilnih organizacij, prav rad pa je. 
pomagal vskomur, ki je bil njegove 
pomoči potreben. Veliko truda je 
vložil v dela za napredek vasi, poma
gal je pri napeljavi vaškega vodovo
da, pri obnovi poti in drugih skup
nih delih. Imel je še veliko lepih 
načrtov, ki bi jih gotovo izpeljal, ko 
bi mu poti ne prekrižala smrt.

Vsi ga bomo pogrešali. V spomi
nu nam bo ostal kot pošten človek 
in zgleden državljan.

L. K.

PLESNI TEČAJ 
NA GRMU

Že meseca oktobra je začel na 
osnovni šob Grm v Novem mestu 
Boris Vovk s plesnim tečajem za 
učence osmih razredov. Na tečaju se 
učimo standardne in latinsko
ameriške plese. Mladi smo prav vese
li, da so nam mentorji mladinske 
organizacije in vodstvo šole to omo
gočili.

MIRJAM KOTNIK 
OŠ GRM -  Novo mesto

I  D r .  L o j z e  M i h e l č i č

Ob prazniku republike 29. no
vembru smo zvedeli žalostno vest: v 
Novem mestu je umrl dr. Lojze Mi
helčič, ki je bil rojen v Vavpči vasi 
■pri Semiču 1907. leta kot kmečki 
siri.

Že predvojni dijak in posebno 
kot študent medicinske fakultete je 
bil revolucionar. Bilje ilegalec 1941. 
leta v Beli krajini, partizan-zdravnik 
kin nato organizator zdravstvene 
službe v partizanih. Življenjska pot 
dr. Lojzeta Mihelčiča je najtesneje 
prepletena z bojem belokranjskega 
ljuastva za izboljšanje socialnih in 
političnih razmer.

Že v zgodnji mladosti si je izobli
koval napredne nazore in stopil v 
krog prvih glasnikov socialističnih 
idej in naše svobode. Ves čas se je 
vztrajno boril in vključil v vrste 
KPJ. Tako je bil zaradi svojega re
volucionarnega dela izključen z 
univerze in je študije dokončal v 
pragi in Gradcu, kjer je 1934. leta 
diplomiral. Svojo zdravniško prakso 
je deloma opravljal v Brežicah, Me
tliki in Črnomlju.

Kot študent medicine je bil 1930. 
.leta obsojen na dve leti strogega za

pora jia podlagi zloglasnega zakona 
o zaščiti države. Ta zapor je presta
jal v beograjski Glavnjači. Zatem so 
sledile internacije, zapori v Bileći, 
Ivanjici in Medjurečju. Tik pred 
napadom na Jugoslavijo je prišel 
domov v rodno Belo krajino. Toda 
tu se je znašel takoj na prvem oku
patorjevem spisku sumljivih in je 
moral 22. junija 1941. leta stopiti 
prvi v ilegalo. V NOV je bila vloga 
dr. Mihelčiča velika. Poleg tega, da 
je bil za zgled mnogim borcem in 
aktivistom, je v najtežjih razmerah 
zdravil ranjene in obolele borce.

D o v o l j  j i m a  j e  b i l o  f a š i z m a

O b isk  p ri d v e h  p a r t iz a n ih  i ta l i ja n s k e g a  ro d u

katerega se je nasilno vselil pred več 
kot dvema letoma.

V obnovo tega stanovanja, ki je 
bilo ob njegovi vselitvi zelo uničeno, 
je vložil Vojko Goljevšček precej 
svojega denarja. Od prisilne izselitve, 
ki je napovedana za 19. december, 
je treba odstopiti in mu dodeUti to 
stanovanje. S tem se pridružujemo 
njegovi prošnji, ki joje poslal kabi
netu predsednika Tita, občinski 
skupščini Kočevje in občinskemu 
sodišču Kočevje.“

To je kratek povzetek dopisa hiš
nega sveta in stanovalcev Tomšičeve 
19 in 21. Podpisalo gaje 26 izmed 
33 stanovalcev, se pravi vsi, ki so bili 
12. decembra doma, razen prizade
tega Goljevščka.

Sostanovalci ga podpirajo pri nje
govih prizadevanjih, da bi pridobil 
pravico stanovati v dostojnem stano
vanju zato, ker varuje in celo sam na 
svoje stroške obnavlja to, družbeno 
stanovanje.

Nasilno se je vselil zato, ker je bi
lo njegovo življenje v prejšnjem sta
novanju ogroženo* saj je zgradba že 
razpadala. Razen tega je dober in 
prizadeven delavec, miren, zaradi 
česar ne uspe sam prikazati dejstev 
tako, da bi ga družba razumela.

Izredno redko se zgodi, jda bi sc 
sostanovalci zavzemali za nekoga, ki 
se jc nasilno vselil. Ti, ki žive z njim, 
gotovo najbolje vedo, kakšen človek 
je Goljevšček, zato smo prepričani, 
da bodo vsi pristojni upoštevali 
mnenje stanovalcev hiše. Če Goljev
ščka že ne morejo pustiti v tem sta
novanju, naj mu priskrbe pristojni 
skupno z OZD Žito ali solidarnost
nim skladom stanovanje, primerno 
človeku.

P-c

V Kočevju živi znani ljubitelj 
rož Miha Travez, v Črnem poto
ku pa lovec Rolando Boljani- 
Bruno. Miha se je rodil v Trenti 
29. julija 1911. Je Tirolec 
avstrijskega porekla. Bruno pa 
je pravi Italijan in je prišel na 
svet 4. novembra 1923 v Pel- 
trah pri Bellunu.

Mina je bil enajsti otrok kmečke' 
družine. 'Kot italijanski vojak je bil v 
Afriki, Albaniji, leta 1941 pa na ru
ski fronti, od koder je bil čez leto 
dni premeščen v Kočevje. Iz leta v 
leto je čutil močnejši odpor do faši
zma. V kočevski jetnišnici se je spo
znal s štirinajstimi zaporniki, pripad
niki Osvobodilne fronte, ki so spo
znali, da je antifašist in dobrotnik. 
Zato so mu zaupali in ga navdahnili 
za partizane.

Miha je bil pri minometalcih. Pri
pravil je minomet in dva zaboja gra
nat, njegov tovariš, desetar Angelo 
Gotardi, pa mitraljez z naboji. Kar 
naravnost in javno sta jo mahnila 
23. maja 1943 iz mesta proti gozdu 
na dogovorjeno mesto. Še istega dne 
sta z vodičem dospela v Banjo Lo
ko. Razporejena sta bila v četo ko
mandirja Ivana Klariča, ki živi zdaj v 
Kočevju. Mitraljezec Angelo je ka
sneje padel, Miha pa je dočakal ko
nec vojne v 13. brigadi XIV. divizije 
na Koroškem. »

Leta 1949 se je zaposlil v kočev
skem rudniku, se oženil in zdaj je že 
ded. Njegova žena je še zaposlena, 
on pa se je upokojil in ima nad
2.000 din pokojnine. Še vedno rad 
dela na zemlji, vrtu, sem in tja pa 
tudi pleska. Za vojne zasluge med 
slovenskimi partizani je bil trikrat 
odlikovan. Zdaj je praporščak upo
kojencev. Rad kaj stori tudi v orga
nizaciji ZB NOV in drugih družbe
nih organizacijah. Ljudje ga imajo 
radi. V novi domovini sc lepo in do
bro počuti.
BRATA SOMU OBESILI

Rolando Boljani-Bruno jć sin vla
kovodje. Starši so imeli šc kmetijo. 
Vojaško suknjo je oblekel 21. febru
arja 1940. V njej je prepotoval Itali
jo, Sicilijo, Egipt, Somalijo in Eritre- 
jo, kjer jc bil ranjen januarja 1942. 
Po zdravljenju in dopustu doma bi 
moral spet v Afriko, a je karabinjer
jem pobegnil. Prebijal se je proti 
vzhodu, ker je zvedel, da so v Slo
venskem primorju partizani, ki se bi

jejo proti fašizmu. Kakor se spo
minja, je aprila 1942 stopil v Dolo
mitski odred. Pozneje je bil osem 
mesecev v Vojkovi brigadi, nakar so 
ga premestili v italijansko brigado, s 
katero se jc v sestavu tridesete divi
zije NOV in POS bojeval do konca 
vojne.

Njegov brat Angelo pa je bil itali
janski partizan, toda leta 1944 so ga 
ujeli, obsodili na smrt in v Bosano 
del Grapa obesili.

Bruno je bil demobiliziran v Pira
nu. Nato je delal najprej v rudniku 
Raša, kasneje pa je odšel v Kočevje, 
kjer je delal pri gradbenem podjetju, 
zatem pa pri Kmetijsko gozdarskem 
posestvu. S konji je fural v Koprivni
ku, od koder se je leta 1953 preselil 
v Črni potok, se oženil in ustvaril 
družino. Zaposlil se je na rudniku, 
kjer se je ponesrečil in še več let 
delal, čeprav je bil 100-odstotni 
invalid.

Za vojne zasluge je bil Bruno tri
krat odlikovan in uživa borčevsko 
pokojnino. Z ženo imata majhno 
kmetijo s 7 hektari zemlje. V hlevu 
ima konja, s katerim rad pomaga lju
dem in tako zasluži še kak dinar. 
Bruno je tudi lovec in član LD 
Hinje. V hlevu ima že drugo leto tu
di jelena, s katerim v prostem času 
rokovnjačita okoli hiše.

Razveseljivo je, da se tovariša v 
novi domovini počutita zadovoljna 
ih srečna.

’ TONE OŽBOLT

Dr. Mihelčič ni nikdar jadikoval. 
Vse je opravljal na tiho in z izredno 
delovno vnemo. Tolažil in dvigal je 
moralo tistim, ki jim je to tedaj 
pomenilo poslednje upanje v življe
nje. Ni rad govoril o sebi, zato je še 
vedno marsikaj skritega, predvsem, 
kako je rešil kopico hudo ranjenih 
in težkih bolnikov v najhujših časih 
zloglasne roške ofenzive 1942. leta, 
ko je bila dobesedno celotna Bela 
krajina preplavljena s . sovražno 
vojsko.

Osvoboditev je pričakal kot 
major-zdravnik. Njegova revolucio
narna in borbena pot se je ves čas 
dramatično odvijala, saj je v tej 
borbi izgubljal svoje najdražje, med 
temi tudi brata Jožeta, ki je bil 
1941. leta komisar Belokranjske 
čete, še isto leto pa 9. decembra 
ustreljen kot prvi obsojenec okupa
torjeve fašistične justice v Ljubljani. 
Proglašen je za narodnega heroja.

Burno in dokaj dramatično življe
nje je dr. Mihelčiču pustilo hude 
zdravstvene posledice. Toda tudi to 
je prenašal potrpežljivo, saj je svoje 
tegobe in nevšečnosti zavijal v 
humor.

Priljubljenost dr. Mihelčiča je bila 
velika. To je pokazal tudi pogreb, 
kakor ga Semič še ni doživel. Ob tej 
priliki so se z ganljivimi besedami 
poslovili od pokojnika domačin, 
82-letni Kočevar, ob odprtem grobu 
pa njegova soborca in sodelavca 
Franc Košir in dr. Albin Pečavar in 
Metod Plut.

Belokranjsko ljudstvo bo ohranilo 
trajen spomin na svojega velikega 
rojaka dr. Lojzeta Mihelčiča.

JANEZ VITKOVIČ

Miha Travez (desno) in Rolando Boljani- Bruno



tp je zlato pivo!
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TBH 140 
Bantam

Za varjenje kosov tanke 
pločevine ali za njeno obdela

vo je najidealnejše orodje BAN-
-  TAM transformator: ker tehta le 
20 kg, je zelo primeren za delo v de

lavnici ali na potovanju. Z njim lahko va
rite navadno mehko jeklo, nerjaveča jekla 

in jekla, ki so odporna proti kislinam. Moč je 
variti lito železo aH obnoviti izrabljene površine 

z elektrodami za trdo varjenje. Stroj je možno pri
ključiti na enofazni priključek 220 V.

Iz kristalno čiste pohorske studenčnice, ječmenovega sladu in izbranega hmelja 
smo zvarili pivo, na katerega smo ponosni.
-r . . . . ...
io  je pivo, ki je za svoj izjemno bogat in poln okus z usklajeno prijetno grenkobo 
prejelo zlato medaljo MONpE SELECTION DE LA OUALITE 1974 v Bruxellesu.

To je zares ZLATO PIVO. Za tiste, ki vedo kaj je dobro pivo

EXPORT PILS -  po izvirnem receptu naše pivovarne.
HP TALIŠ, Maribor.

•

POPUST od 2D. do 31. dec
ŽENSKI PLAŠČI OD 500 DO 650 DIN!

dolenjka
VAM NUDI V SVOJIH PRODAJALNAH

•  TEKSTIL NOVO MESTO
•  BLAGOVNICA ČRNOMELJ
•  MARKET ŠENTJERNEJ
• OBLAČILA MOKRONOG
• GRAD ŽUŽEMBERK

2ENSKE PLAŠČE V RAZLIČNIH KROJIH IN DESENIH PO 

TOVARNIŠKO ZNIŽANIH CENAH od 50 do 60 odst.

KOLEKTIV TRGOVSKEGA PODJETJA DOLENJKA ČESTITA VSEM POTROŠNIKOM 

ZAJMOVO LETO 1975 IN SE JIM HKRATI ZAHVALJUJE ZA ZAUPANJE TER SE 

ŠE NADALJE PRIPOROČA ZA NAKUP V SVOJIH PRODAJALNAH .

PRENOSNI 
TRANSFORMATOR 
ZA VARJENJE

Za BANTAM velja garancija leto dni. Če se ookvari v ga
rancijskem roku, bo kupec dobil v zameno nov aparat. Če 

pa se stroj pokvari po garancijski dobi, lahko kupec BANTAM 
zamenja za novega —  po zelo nizki ceni.

VSESTRANSKO — PRIPRAVNO — EKONOMIČNO
Brodogradilište, tvornica dizel motora i tvornica električnih stro
jeva i uređaja — Pula

P P STEV 208, TELEFON: CENTRALA (052) 22-322 
TELEX: 25 252 YU ULJTES



30 LET LETALSKEGA ZAVODA V RAJLOVCU

Vsak izmed tisočih delov reaktivnega motorja 
roora biti natančno pregledan, podatki o tem pa 
vPisani v spremnih kartonih

tem času so njeni mehaniki postali že pravi
mojstri za najrazličnejša letala, od messerschmid-
ov jn jurkersov do fiziijev, zlinov in jakov. Ra-

S!imyiv°, da so obvladali tudi vsa letala domače 
izdelave.

Potem je delavnica, ki je že prerasla v zavod, 
Preusmerila svojo dejavnost izrecno v popravila 
letalskih batnih motorjev. Seznaniti se je bilo tre- 

a z novo tehnologijo in napravami. Navzlic 
r°mnim delovnim pogojem ter pomanjkanju 

materiala in opreme so obnovili več kot 1000 
motorjev desetih različnih tipov in več deset ti- 
806 agregatov za te motorje. Izdelovali so tudi

Zahtevna opravila pri sestavljanju agregatov za 

skam'Vne motor*e 50 v ORLU zaupali tudi žen-

Za nas morda zadostuje, če vemo, da reaktivni 
motor izkorišča potisno silo izpušnih plinov. Da 
dobi eksplozivna mešanica goriva in zraka čim 
večjo moč, pa jo reaktivni motor pred vžigom še 

"dodatno stisne (komprimira) s pomočjo kompre- 
sorske turbine. Kompresorsko'turbino poganja 
glavna turbina, ki je vgrajena /v izpušnem delu 
motorja in jo vrte izpušni plini. Čeprav je tak 
motor mehansko dosti enostavnejši od klasičnega 
batnega, je zaradi izrednih zahtev za uporabo v 
sodobnem letalstvu (velike hitrosti, velika moč 
motorja in višina leta) vseeno precej dražji in 
občutljivejši, vsaj kar zadeva natančnost izdelave 
in izbiro ustreznih materialov.

V SRCU REAKTIVNEGA MOTORJA 
SE VRTI TISOČ LOPATIC

Teh nekaj vrst smo napisali zato, da lahko 
predstavimo obseg dela, ki ga opravljajo strokov
njaki v Letalskem zavodu OREL. Kompresor m o - ^  
toija ima namreč lahko tudi po 10 s to p e n ^ ^ j  
(turbin), vsaka od teh stopenj pa po 24 do 94 
turbinskih lopatic. Pogonska turbina ima spet 2 
do 4 stopnje s prav toliko lopaticami. In če pove
mo, da morajo biti te lopatice zaradi vročine (do 
1800 stopinj C), v kateri se vrte, izdelane skoraj 
iz čistega titana, obrušene pa na tisočinko mili
metra natančno, potem se ne čudite, če doseže 
vrednost ene same take lopatice do pol milijona- 
starih dinarjev! Povprečen motor vojaškega letala 
ima okrog 800 lopatic, motor potniškega letala 
pa več kot 1000.

Vrednost desetih kilogramov reaktivnega mo
torja ustreza vrednosti enega kilograma zlata ali v 
denarju: za povprečen reaktivni motor je treba 
odšteti poprečno milijardo starih dinarjev. Po 
6000 do 8000 urah dela je treba reaktivni motor 
obvezno obnoviti. Strošek za obnovo motorja 
znese v tujini 30 do 40 odstotkov vrednosti mo- 
toija. Plačati ga je treba v devizah. Letalski mo
tor gre v tako obnovo 2 — 3 krat v življenju. Če

Kontrolna plošča preizkuševalne komore je posu
ta z instrumenti, digitalnimi števci, signalnimi lu
čkami in stikali

Tu priključijo, na motor napeljave, kot da je 
motor zares vgrajen v letalo, poleg njih pa še celo 
vrsto kontrolnih instrumentov. V sobici, ki je od 
dvorane ločena z debelo stekleno steno, je velika 
instrumentalna plošča, na kateri preizkuševalec 
spremlja delo motorja v najrazličnejših pogojih.

Ta instrumentalna plošča je še poseben uspeh 
mladih strokovnjakov ORLA. Običajno je nam
reč treba imeti za vsako vrsto motorja posebno 
tako ploščo. ORLOV magister elektronike Bori- 
slav Milatovič pa je izdelal poseben vložek (mo
dul) za vsak motor posebej, tako da je treba za 
različne tipe motorjev vstavljati v instrumentalno 
ploščo samo različne kontrolne vložke. S tem so

Pogled skozi okence v 
izkuševa?;i  ̂ komore je

zatemnjeno dvorano pre- 
veličasten: motor bruha

žareče phiie s potiskom več tisoč kilopondov

vzamete svinčnik v roke in malo seštejete, boste 
hitro zračunali, koliko denaija je to za en sam 
motor.

Poleg neodvisnosti od tujine je v ceni obnove 
skrit drugi najvažnejši adut našega zavoda OREL. 
V Zavodu popravijo angleški, sovjetski in ameri
ški reaktivni motor za 17 odstotkov njegove vred
nosti in to v — dinarjih! Usposobljenost ORLO
VIH strokovnjakov in najsodobnejša oprema za
gotavljata svetovno kakovostno raven obnove 
reaktivnih motorjev. Po drugi plati pa je zmoglji
vost ORLOVIH delavnic tolikšna, da lahko teko
če vzdržujejo vse naše vojaške in civilne reaktivne 
motorje.

Na žalost se jugoslovanskim letalskim družbam 
bolj „splača“ popravljati reaktivne motorje v tuji
ni, vsaj kar zadeva dnevnice, ki jih moramo plača
ti spremljevalcem. Če pri takem poslu zafrečka-

posebna orodja in rezervne dele ter prihranili 
skupnosti znatne denarje.

Leta 1962 so v Zavodu ORAO (Orel) prvič 
popravili reaktivni motor in tako obrnili nov list 
v zgodovini jugoslovanskega letalstva. Specializi
rali so se za obnovo reaktivnih motorjev in se 
uvrstili v sam vrh najdragocenejših strokovnjakov 
v naši državi. Ne toliko zaradi cene letalskih mo
torjev, veliko bolj zaradi odgovornosti za tisoče 
življenj, ki jih ti motorji vsak dan poneso visoko 
nad oblake.

Zavedli smo se torej že zdavnaj, da nas odvis
nost od kogarkoli lahko oropa najdragocenejše 
svobode. Ne konjičkarstvo in ne razsipnost nista 
botrovala Letalskemu zavodu OREL v Rajlovcu.

Reaktivni motor je na zunaj podoben velikemu 
kotlu -  le da je na njem nekaj več cevčic »- žic, 
kot na tistem za žganjekuho . . .

mo še nekaj milijonov dolarjev, letalski družbi 
tako ni važno. Saj ji izgubo sproti pokriva naša 
marljiva družba . . .

V ORLU motor najprej razstavijo, operejo in 
očistijo, nato pa temeljito preverijo vsak naj
manjši sestavni delček, ki jih je za en motor treba 
tudi do 5000. Nekateri deli motorja morajo biti 
obdelani do nekaj tisočink tisočinke milimetra 
natančno! Ko je motor spet sestavljen, gre naj
prej na preizkusno „mizo“ . Ta preizkusna miza 
seveda ni več podobna nekdanjim stojalom za 
preizkušanje batnih motorjev. Reaktivni motor 
namreč obesijo pod strop v precej veliki dvorani 
posebnega betonskega poslopja na vrtu zavoda.

Montaža kompresorskih turbin v ohišje motorja 
je eno najzahtevnejših opravil

Tudi vrhunska usposobljenost njegovih strokov
njakov je porok za mir in samostojen razvoj naše 
družbe. Zato je prav, da si za spremembo ob le
tošnjem dnevu armade ogledamo pobliže njihov 
delovni dan.

Da letalski reaktivni motor ni kar tako, smo 
ugotovili že na začetku. Koliko je bilo treba pri
zadevanj in učenja, da so naši mehaniki in inže
nirji prodrli v njegov zapleteni mehanizem, v last
nosti materiala posameznih delov, v usodno od
visnost delovanja njegovih agregatov, najbrž ni 
treba posebej razlagati. Ta znanja so na meji po
dročja najstrožjih vojaških in poslovnih skrivnosti 
velikih sil.

Vroče izpušne pline hladijo v preizkuševalni ko
mori z vodo -  iz poslopja se dviga visoko pod 
nebo oblak pare

seveda prihranili veliko prostora in najvažnejše — 
veliko denarja. Preizkusna komora stane kar 5 
milijard starih dinarjev.

Ena taka komora je zdaj v ORLU v uporabi za 
vojaške motorje, druga tik zraven nje, pa čaka 
motorje civilnih letalskih družb . . .

Ko motor prestane praktično preizkušnjo pod 
najtežjimi pogoji (pretirano število obratov in po
dobno), ga v delavnicah še enkrat razdro, da pre
verijo, kako se obnašajo na novo vgrajeni deli in 
agregati. Tu odpravijo še zadnje pomanjkljivosti.

Potem gre motor v enoto.
Reklamacij nimajo.
V ORLU so uvedli delavsko samoupravljanje 

šele leta 1962. Tako pozno, razumljivo, zato, ker 
je Zavod le vojaška ustanova, v kateri klasični 
zakoni ponudbe in povpraševanja čisto drugače 
delujejo. Navzlic temu so posvetili veliko pozor
nost ekonomskim dejavnikom kot so: dohodek, 
skladi, storilnost in uspešnost poslovanja, Zavod 
pa navzlic posebnim pogojem posluje po načelu 
ustvarjanja in delitve dohodka.

Samoupravna organiziranost ustanove je pri
nesla nepričakovane uspehe: skupni dohodek se 
je v tem času povečal za osemkrat, dohodek za 
skoraj sedemkrat, sklade so povečali za desetkrat, 
poprečni osebni dohodek pa bo letos do konca 
decembra narasel na okrog 3.500 dinarjev.

V Zavodu dela dobra sedmina magistrov in 
inženirjev, skoraj polovica (40 %) je visokokvalifi
ciranih delavcev in le 5 % delavcev ima nižjo stro
kovno izobrazbo. Vsak peti delavec v proizvodnji 
ima srednjo tehniško šolo. Poleg domačega 
izobraževanja so se ORLOVI strokovnjaki šolali 
in specializirali v ZDA, Sovjetski zvezi in v Veliki 
Britaniji.

Na koncu časnikarske konference ob 30-oblet- 
nici Zavoda v Rajlovcu smo vprašali še nekaj bolj 
žgečkljivega:

„Kaj pa naša lastna proizvodnja reaktivnih le
talskih motorjev? “

ORLOV PRVENEC - 
ZA NADZVOČNEGA SOKOLA

Odgovoril je direktor Zavoda Alojz Vesič, po 
rodu Ljubljančan, sicer pa diplomirani inženir 
aeronavtike:

„Naše državno vodstvo je dolgo oklevalo, kar 
zadeva lastno letalsko proizvodnjo, še zlasti 
reaktivne motorje. Govorilo se je, da smo pre
majhni za tako zahtevno stvar. Pozabili smo, da 
je bil starojugoslovanski IK-3 tik pred drugo sve
tovno vojno najboljši lovec na svetu. Boljši kot 
messerschmidt in spitfire! Sovjetom je bil za mo
del pri izdelavi njihovega slovitega jaka. Da nismo 
zmožni tega ponoviti? Spomnite se samo uspeha 
našega galeba na svetovni letalski razstavi v Pari
zu! Odločitev je padla. Pripravljamo prvi jugoslo
vanski reaktivni motor. Poletel bo predvidoma 
čez štiri leta z novim nadzvočnim borbenim leta
lom iz tovarne SOKO v Mostarju!“

Te samozavestne besede našega uglednega le
talskega strokovnjaka povedo vse. Red za vojne 
zasluge z veliko zvezdo, s katerim je odlikoval 
Letalski zavod OREL predsednik republike tova
riš Tito ob tridesetletnici ustanovitve, je spodbu
dil njegove delavce k še večji zavzetosti in vztraj
nosti. Njihova naloga je jasna in odgovorna: 
osamosvojitev socialistične Jugoslavije v vsakem 
pogledu, tudi letalskem, za svobodo, za mir.

M. MOŠKON

Ko je motor obnovljen in pregledan, ga odpremi 
jo v enoto v kovinskem sodu pod pritiskom

Skoraj vsi vemo, da ima reaktivno letalo za 
pogon reaktivne motorje. Lahko štiri, dva, lahko 
samo enega. To je pa že tudi vse, kar ve večina 
ljudi. Kako reaktivni motor deluje, ve že bolj 
redkokdo, še manj je takih, ki natančno vedo, 
kako je sestavljen.

Reaktivno letalo lahko kupiš, z njim letiš in ko 
se pokvari ali dotraja motor, kupiš novega. Lahko 
ga daš tudi obnoviti — vse to za drage in lepe 
denarce v primerni trdni valuti. Natančno tako 
ravnajo naše vrle letalske družbe, ki prevažajo ne
učakane potnike s svojimi reaktivnimi letali. Vse 
je videti pravzaprav zelo v redu, saj si tisti, ki na 
Prvi pogled'komaj loči eno -  in štirimotorno 
reaktivno letalo, česa drugega niti predstavljati ne 
more!

Reaktivce pa leti tudi naša armada. In tu se 
stvar že bolj zaplete. Kdor izdeluje ali obnavlja 
tako zamotane motorje, kot so denimo reaktivni, 
lahko drži neko armado v šahu, vsaj njen leteči 
del. Tega smo se zavedli tudi v Jugoslaviji še pre
den je bila končana II. svetovna vojna. Ko so še 

r  trajale bitke na sremski fronti, je oktobra 1944 
začela delati v Pančevu mala letalska delavnica s 
17 delavci.

Takrat seveda teh 17 mehanikov ni imelo poj
ma o reaktivnem motorju, popraviti pa so znali 
vojna letala tistega časa in leta 1945 so usposobili 
kar 14 sovražniku zaplenjenih letal. S temi letali 
je nastopalo naše vojno letalstvo v zadnjih dneh 
vojne, uporabljena pa so bila tudi kot dragocena 
Pomoč pri transportu hrane in zdravil v Bosno in 
Črno goro.

Okoliščine in potrebe so leta 1949 narekovale 
Preselitev delavnice v Rajlovac pri Sarajevu. V



(  Večja hiša za Cunkove )
Nadejajo se, da bodo že po novem letu imeli več prostora, da. jim bo za 

velikimi okni topleje in udobneje kot v stari sobici

u r
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Ivanka Cunk: „V Iskri so mi da
li dopust, da laže pomagam pri 
hiši.

s  Socialna služba pri občin- 
|  ski skupščini v Krškem do- 
= bro pozna Cunkovo družino. 
I  Večkrat jo obiskujejo, ven- 
|  dar pravijo, da bi bila naj- 
|  boljša rešitev oddaja otrok v 
s  rejniške družine, na kar pa 
|  mati ne pristane. Doslej je 
= bilo zaman vse prigovarjanje 
= za odhod na zdravljenje v 
|  Zavod za alkoholike. Cunko- 
i  -va trdi, da ne pije več. Od- 
|  klanja tudi vse oblike pod-  
|  pore, razen v denarju. De- 
i  name pomoči ne prejema 
|  več, odkar so ji omogočili 
|  kooperacijsko zaposlitev pri 
|  šentjernejski Iskri. Za popra- 
5  vilo hiše so ji dali enkratno 
|  podporo v znesku 15.000 di- 

• 1  narjev in tako je s kreditom 
|  vred dobila za razširitev hiše 
|  40 tisočakov. Gradbena dela 
|  je prevzelo komunalno 
= podjetje iz Krškega. Tako so 
|  Cunkovim otrokom omogo- 
|  čili, da bodo prav kmalu 
|  imeli prostornejši dom. Za 
|  opremo bo socialnovarstve- 
|  na služba posredovala še pri 
= Rdečem križu.

— Hišo popravljamo, ste pri
šli pogledat? — me je Ivanka 
Cunkova pozdravila na dvorišču 
svojega doma v vasi Kalce- 
Naiclo na Krškem polju. Cunko- 
vi otroci bodo končno dobili 
lepši, svetlejši in udobnejši 
dom.

— Kdo vam je pomagal pri 
obnovi hiše?

— Posojilo sem dobila, v šent
jernejski Iskri in na občini. Štiri 
milijone imam na voljo. Mislim, 
da bo dovolj. Stopite z mano v 
hišo, boste videli, kako smo na
predovali. Prišli ste ob nepra
vem času, zdaj je še vse narobe. 
Preseliti smo se morali v drug 
prostor, da so prejšnjega lahko 
preuredili in ometali. Tri dni ni-

, t i  zakuriti in skuhati nismo 
mogli. Danes je bolje. V sobi 
gori štedilnik in nas greje.

— Kje imate otroke?
— Ena je v Ljubljani, ena v 

Krškem, pet jih je pa v šoli v

Podbočju. Samo najmlajši, Ja
nezek, je doma. Tamle na po
stelji leži in kuha trmo. Okrega
la sem ga, zdaj je užaljen. -  Res 
je ležal na postelji in skrival 
obraz v dlani. Delal se je, da spi, 
a se ni mogel dolgo premago
vati. Radovednost ga je hitro 
spravila pokonci. Stisnil se je k 
mami na varno in pove
dal, da bo šel drugo leto v malo 
šolo.

Potem mi je vdova Ivanka 
razkazala hišo. Precej so jo raz
širili. Na novo so naredili kuhi
njo z jedilnim kotom in sobo. 
Zdaj bodo imeli dve sobi, ku
hinjo pa kotiček pri oknu, da se 
bodo lahko učili in pisali doma
če naloge. Samo še mizo potre
bujejo, dovolj veliko za pet šo
larjev.

—' Boste imeli dovolj denaija 
za dokončanje hiše? — me je 
zanimalo.

- — Mii mmmmmumw «
Pri Cunkovih so imeli te dni delavce komunalnega podjetja Kostak 
povečali hišo. Osem otrok brez očeta bo imelo v njej udobnejši dom.

ostanke od zidave. Za pripravo— Kaj vem! Upam, da ga ne 
bo prehitro Zmanjkalo/Položiti 
moramo še topli pod v vse pro
store, da nas ne bo zeblo. Tla se 
morajo prej osušiti. Če bo šlo 
vse po sreči, bo to do novega 
leta.

— Imate dovolj kurjave?
— Drv bolj malo, premoga pa 

smo nekaj kupili. Vseeno upam, 
da nas ne bo zeblo, za en sam 
štedilnik bomo že nabrali sku
paj in sproti razžagali še vse

Pet Cunkovih otrok obiskuje 
osnovno šolo v Podbočju, šesta,
Silva, pa osnovno šolo v 
Krškem. Mati je povedala, da # / / /  
začasno stanuje v samostanu,. Sjgp^ 
kjer ji pomagajo tudi pri uče- r 
nju. Na sliki: Franci, Stanko in 
Jožek v šolskih klopeh.

— - - - - - —- 
kurjave poskrbijo otroci. Drva 
mi nasekajo in nanosijo v hišo.

-  Kdo vam je napravil svi
njak in kokošnjak, saj ste prej 
imeli lesenega?

-  Otroci so ga sezidali. Pora
bili so opeko, k ije  ostala od hi
še. Kar sami so se lotili dela. 
Dobro so se znašli. Zdaj mora
mo napraviti le še vrata, da nam 
pujski ne bodo uhajali ven.

-  Kje dobite vodo?
-  V vodnjaku ob cesti. Pozi

mi je ne manjka, huje je, kadar 
je suša. Takrat moramo ponjo k 
sosedom.

-  Vidim, da si vaščani nape
ljujejo vodovod. Se bo tudi vaša
hiša priključila nanj?

-  Kaj vem, kako bo! Za to je 
treba denarja, tega pa pri nas ni. 
Vse gre za vračanje posojila na 
banki. Plače dobim le toliko, 
kolikor potrebujem za živila in 
najnujnejšo obleko. Sicer pa mi
slim, da je tako najbolje, druga
če ne bom mogla poplačati dol
gov.

-  Ko boste imeli sobe ureje
ne, jih bo treba opremiti. Samo 
dve postelji imate. Potrebovali 
boste vsaj še dve ali tri in odeje 
povrhu. Od kod boste to dobi
li?

iz Krškega, da so jim obnovili in

— Ne vem, iz posojila najbržj 
ne bo dovolj. Zadovoljni bomo 
morali biti s tem, kar imamo.

— Oglasila sem se še v šoli v 
Podbočju, kjer sem srečala tri 
mlajše Cunkove otroke. Ti so 
imeli pouk popoldne. Dv3i 
obiskujeta tretji razred, Fran-' 
cek in Stanko, Jožek je že v Še- ] 
stem razredu. Ravnatelj šole je, 
povedal, da otroci za razmere, v 
katerih živijo, kar dobro na
predujejo. Fantiči so hitro po
jasnili, da doma urejajo hišo, j 
vendar si še ne predstavljajo, ka
ko bo potem. Vsi pridno poma
gajo delati in komaj čakajo na j 
obljubljeni kotiček za učenje. * 
Upajo tudi, da bo kmalu konec 
stiske v postelji, saj se jih sedem I 
na dveh ležiščih res ne more od-

p0Cltl’ JOŽICA TEPPF.V *

Franci pred tablo v osnovni šoli 
v Podbočju,

    mmmiiiiimm....

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

Ondan je bil Dolž tako zavit 
v meglo, da nisi videl od hiše do 
hiše. V tej vasi so še lesene 
bajte. Take, kakršne dnigod tu 
risti ogledujejo kot znamenitost 
in spomenik preteklosti. V eni 
takih, z okenci kot line, lesenim 
gankom, žive Kobetove ženske.

Drugod izbirajo kuhinje: Ve

nero, Magnolijo; Lucijo -  tu 
imajo takoj za vrati model „Sa- 
ja“ . Črn, sajast strop, štedilnik 
in pa zelo čisto in še kar lepo 
posodo, obešeno na stene. V -so
bi, kjer je kmečka peč, so tri 
postelje. Na vseh treh čista po
steljnina in na mizi čist prt. In 
grčast ladijski pod je bil pomit.

M

Soba je tako majhna, da sto
lov v njej ni, pač pa je ozka le
sena klop okrog mize v kotu. 
Imajo na drugi strani še eno 
kamro. Tam živijo mati; stara 
ženska, ki že od rojstva ni bila 
duševno zdrava. Zdaj je še bolj 
čudna. Ne sliši in pogovarja se 
sama s seboj. Bila je svinjska 
pastirica. Zanjo je skrbela mati; 
potem ko je sama imela neza
konsko hčer in je ta odrasla, je 
ona „rihtala“ mater. Tako je 
ostalo.. Mati dobivajo 500 din 
od socialnega na mesec.

V bajti so še štiri ženske: Jo 
žefa Kobe, 48-letna vdova, ter 
njene tri hčere. Darinka ima že
18 let in dela v tovarni, dve ho
dita še v osnovno šolo. Pasje 
življenje imajo.

BILA JE 

TUBERKULOZA

„Z Janezom sva se vzela pred
19 leti. Nič nisva imela, še žlice 
ne svoje. Od doma nihče ni do
bil nič, od kod? Jaz sem dobila 
le mater, za katero sem morala 
skrbeti. V najem sva vzela raz
padajočo leseno bajto. Bila je 
brez oken in vrat. S pomočjo

sosedov sva popravila in se vseli
la. On je potem devet let delal 
na gozdni. Razkladal je drva. 
Težko delo je imel. Dali so ga iz 
službe, češ da je len, a se je 
kmalu potem razkrilo: tuberku
loza. Trinajst let je bolehal. La
ni oktobra se je dokončno ule
gel na posteljo in letošnji okto
ber ga je vzel. Tudi ko je bil že 
brez službe in bolan, je še nekaj 
zaslužil. Pokrival je slamnate 
strehe. Jaz sem zmeraj delala 
pri kmetrh po vasi. Njivo imam 
v najemu. Moram jo odslužiti z 
delom. Ratarja odslužim, vož
nje spet. Pa drva odslužim in 
vožnjo za drva. Kadar pridejo 
pome, grem, če imam doma še 
tako delo.“ Kobeiova je bistra 
ženska. Tekoče ji letijo besede 
iz ust in videti ji je, daje izkusi
la še kaj drugega kot dolško rev
ščino.

„Živčna sem. Veliko sem 
prestala med vojno. Ne samo 
enkrat so me domobranci pre- 
bunkali, ker sem prala in delala - 
za partizane. Po vojni sem bila 
kot punca prva sprejeta v kra
jevni ljudski odbor: živilske na
kaznice sem izdajala. Potem 
sem hodila na 'udarniška dela: 
leta 1947 Šamac-Sarajevo, 1949 
Novi Beograd, 1950 Kočevje. 
Zmeraj sem bila udarnica. Rada 
sem brala. Ko se je krajevni od
bor razformiral, sem ostala do
ma in se kmalu poročila. Z Ja
nezom nisva imela sreče. Ne 
morem preboleti, da so ga imeli 
za lenegaj pa je bil revež bo-' 
lan..“

8

DARINKA SE ŽRTVUJE,

Lepo, mlado dekle dolgih, 
črnih las in črnih oči ter oble
čeno v črnino, je ves čas sedelo 
na postelji in ni reklo ne bev ne 
mev. Pa se je mama spomnila 
nanjo:

,,Tale je naša Darinka. Ona 
nas živi. Vso plačo daje, da la
hko kupimo, česar ne moremo 
pridelati. Za očetovo smrt si je 
reva še 2.000 din izposodila, da 
je plačala pogreb. Mlada punca, 
namesto da bi zase napravljala 
in ,šparala‘, mora nam poma
gati. Obe sestri sta odvisni od 
nje. Da bi vsaj še druga končala 
šolo in šla brž v službo! Takoj 
bi bilo laže’ So rekli, naj jo  dam 
naprej v šolo, ampak kdo bo 
skrbel zanjo in kdo za nas? “

Kobetova ni tarnala, ni se 
pritoževala, pač pa je bilo vide
ti, da ji je laže, če komu pove, 
kako je zanjo težko življenje.

„Prosila sem, da bi še meni 
dali nekaj socialne pomoči. 
,Ne.‘ — so rekli. Da naj grem-v 
službo in da naj bi z Darinko 
delali v izmenah. Stara sem 48 
let. V izmenah ne moreva dela
ti, ker ni popoldne prevoza, do 
mesta pa je peš 11 kilometrov. 
Kdo bo otrokom kuhal in za 
materjo stal? Ne vidim dobro

in žiyce imam zanič. Ker svoje' 
zemlje nimam nič, bi morala 

. vsak peteršiljček kupiti, odslu
žiti potem vsega ne bi rnogl3 
več. Ne morem v službo. In mj' 
slim, da tega, kot delajo z nami> 
nisem zaslužila. Jaz že ne. Cel° 
to so rekli, da smo pri nas p*' 
janci. Od kod neki? Trezna 
sem, ampak če delam in mi da
jo malico, pijem kot vsi drugj; 
Kozarec ali pa dva, za moč . . •*

Ta dan, 11. decembra do* 
poldne, ko so Jožefo Kobe p°' 
klicali s „tabrha“ , je bila popol' 
noma trezna.

Kaj je s Kobetovo revščino* 
smo se pozanimali tudi na Cen* 
tru za socialno delo v Novem 
mestu. Tu so nam povedali dru- 
go plat: „Družina Kobe je pre; 
jemala denarno pomoč zaradi 
mladoletnosti otrok in moževe 
bolezni vse do njegove smrti- 
Na osnovi mnenja invalidske j 
komisije smo potem Kobetovi 
pomoč ukinili, ker je komisij3 
menila, da je ženska sposobna ! 
za delo. Ugotovljen je bil tud* 
alkoholizem. Pokojni Kobe je h 
bil res TBC bolnik, a zraven še 
alkoholik. Pije pa tudi žena- 
Prav zato je naše mnenje, da bi 
bila rešitev zanjo zaposlitev. Če 
bi ji še naprej dajali socialno po
moč, bi bila to potuha in najbrž 
bi še bolj pila. Razen tega KO' 
betova tudi v vzgojnem pogledu 
za svoje otroke ni naredila, ka* 
bi morala.“

Tako vidimo, da ima vsaka 
revščina dva obraza.

R IA  BAČEK

DOLENJSKI LIST
St. 51 (1326) -  19. decem bra 197^



tura
in
bra-
anje

Vojak slikar
. V prostem času se vojaki ukvarja
li* z najrazličnejšimi dejavnostmi. 
Boro Lekič, ki služi rok v Ribnici, je 
v petih mesecih ustvaril nad 25 slik. 
v počastitev dneva JLA se občin
stvu predstavlja s svojimi, deli na 
?*cupinski razstavi, v načrtu pa ima 

samostojni razstavi v Kočevju in

Tridesetletnico osvoboditve 
bomo na Dolenjskem prosla
vili s številnimi prireditvami. 
K nam bodo prišli tudi šte
vilni javni in drugi delavci, ki 
so med NOB delovali na 
Dolenjskem. Med njimi so 
mnogi že upokojeni in živijo 
v drugih krajih Slovenije. V 
Soteski se bodo prav gotovo 
spet zbrali nekdanji učitelji 
in učenci ter obudili spomin 
na šolska leta med NOB. 
Pričujoči posnetek je iz 
lanske pomladi, ko so 
nekdanji učenci in sedanji 
mlajši rod pričakali svoje 
nekdanje vzgojitelje ter jim 
izrekli dobrodošlico.

Do delavcev razpredena dejavnost
V okviru ZKPO zadnji dve leti: okoli 40 prireditev - Idejno-vzgojni smotri 

kulturnemu delovanju ne smejo biti tuji - Nič za privilegirane

Boro Lekič med delom v vo
jaškem ateljeju. (Foto: R. 
Radenkovič)

Na Borovih slikah prevladujejo. 
ziasti motivi iz Ribnice. Zelo se mu 
J®. posrečilo delo „Most na Ribnici**, 
® .Je vzbudilo pozornost tudi pri 
Obiskovalcih. Lekič je sicer delavec 
i? j a č i n a ,  vendar bo kmalu končal 
srednjo tekstilno šolo. Do zdaj je 
™,el že tri samostojne razstave, 
odeloval pa je na več skupinskih. 

" a nagradnem natečaju UNICEF je 
za sliko „Dosti je bilo vojskovanja** 
aobil prvo nagrado (700 din).

R. RADENKOVlC

POSMRTNO PRIZNANJE
Na Kurirčkovem festivalu v Mari

boru so podelili plaketo partizanske- 
kurirja, najvišje priznanje na 

področju glasbene ustvarjalnosti s 
ematiko NOB. Prisodili sojo pokoj

nemu Marjanu Kozini, znanemu 
lovenskemu skladatelju, avtorju 

i eVMr  ̂ S^benih  del, ki obravnava
jo NOB, novomeškemu rojaku — 
posmrtno ter skladatelju in dirigen
tu Maksu Pirniku.

MALEŠEVI IN 
JESIHOVI LISTI

V Dolenjski galeriji je še odprta 
r tStava ^  udeležencev letošnje 

slikarske kolonije, katere pokrovitelj 
Je bil Novoteks. Nekatere izmed slik 
o tudi še naprodaj. V muzeju pa 

imajo naprodaj tudi grafične liste 
slikarjev Mihe Maleša in Borisa 
Jesiha.

„Novo mesto kot mesto 
imen, ki so se skozi desetletja v 
slovenski kulturi in umetnosti

Hiperprodukcija?
V naših knjigarnah spet 
več marksističnih knjig

Zadnji dve leti so izdajatelji 
poskrbeli, da doživlja marksisti
čna literatura renesanso. To je 
nedvomno posledica spremenje
nega odnosa do marksistične 
znanosti. Izdajanje zbranih del 
Marksa, Engeisa in Lenina se 
nadaljuje. V manjši meri se v 
knjigarnah pojavljajo dela dru-r 
gih marksističnih teoretikov.

Za potrebno in koristno se je 
izkazalo tiskanje najrazličnejših 
zbornikov z marksistično vsebi
no. Take zbornike lahko s pri
dom uporabljajo javni, znan
stveni, politični in prosvetni de
lavci, študentje in dijaki. Kakor 
trdi Tanjug, so do zdaj na tem 
področju največ naredile neka
tere sarajevske, zagrebške in 
beograjske založbe.

Nobenega dvoma ni, da so 
založniki pokazali izjemno 
aktivnost pri izdajanju marksi
stične literature. Nekateri se ce
lo boje, da bo to rodilo hiper
produkcijo, saj so se založbam, 
ki so-že do zdaj izdajale marksi
stična dela, pridružile še nove.

Najbolj pohvalno je ne
dvomno to, da bo ob tolikšnem 
štev|lu izdanih del marksistična 
literatura prišla do ljudskih 
množic, tako rekoč do sleher
nega posameznika. Tako je tudi 
prav, če hočemo, da bo vsaj 
delno zadoščeno, če omenimo 
vsaj 'to, tudi partijskim opozori
lom.

$
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r J B A *  NAJBOLJŠE FOTO- 
iim * ~ Na republiški razstavi
feni i e fotografije so bili nagra
d u ? 3 .naiuspešnejša dela: Stojan 
i? i • ui.u  Maribora, Tihomir Pintar 
.  Ljubljane, Tone Maržan in Polde 
PirV 12 Jf^nja ter Radovan Čok iz 
har V h o d n i pokal Janeza Pu- 
Unif Prisodili istoimenskemu 
skem 1Z~ Tudi na Dolenj-

p Se Jih nekaj ukvarja z umetni- 
^tografijo, vendar ni znano, če 

°  s°delovali v tej konkurenci.

IP* decembra so v paviljonu F.
vaka v Murski Soboti odpili 

*jfcstavo plastik v lesu akadem
ik ef a ,k*Pa|j a Staneta Jarma iz 

° ? Vja’. ki se je tokrat prvič 
Podstavil Pomurcem in sicer s 
ttmštiridesetimi svojimi 

sliki delo „Obrazek“ . (
F. Brus)

deli. 
(Foto:

LJUBLJANA; „UKANA** ZA 
TELEVIZIJO -  Pisatelj in scenarist 
Ivan Ribič, ki živi na Bledu, je pri
pravil za ljubljansko televizijo sce
narij za nadaljevanko, napisano po 
literarni predlogi znanega Svetino
vega vojnega romana „Ukana**. 
Sccnarij predvideva 27 nadaljevanj 
na malih zaslonih. Kdaj se bo začelo 
snemanje, še-niso sporočili.

MARIBOR: „KURIRČKOVI**
NAGRAJENCI -  Na Kurirčkovem 
festivalu, ki se je prejšnji teden 
končal v Mariboru, so nagradili 
najboljše pesniške, prozne in dram
ske prispevke. Med nagrajenci so 
slovenski pisci in avtorji iz drugih 
republik.

* BEOGRAD: PRIZNANJE
IVANU BRATKU -  Ob 30-letnici 
založniške dejavnosti v novi državi 
je imelo Združenje založnikov in 
knjigarnaijev Jugoslavije slavnostno 
zasedanje. Na njem so najzaslužnej
šim podelili priznanja. Najvišje pri
znanje, „Listino knjige1*, je dobil 
sedanji predsednik Ivan Bratko iz 
Ljubljane, znan tudi kot avtor 
„Teleskopa**, dela, ki popisuje beg 
slovenskih internirancev iz enega od 
italijanskih taborišč med drugo sve
tovno vojno.

DOMŽALE: LIKOVNO
DRUŠTVO -  JJkovni ustvarjalci sc 
običajno povežejo v likovnih sekci
jah pod okriljem Zveze kultumo- 
prosvetnih organizacij. V tem kraju 
pa so ustanovili samostojno likovno 
društvo in v njem združili ustvarjal
ce in prijatelje likovne umetnosti iz 
treh občin. Poročajo, da šteje tre
nutno to društvo 26 članov.

visoko zapisala, dolgo ni našlo 
kulturnemu razvoju poti, ki bi 
ustrezala tisti, po kateri sta šla 
gospodarstvo in industrija. 
Premiki v zadnjem času so raz
veseljivi. Navzven je to resda 
videti manj spektakularno, zato 
pa človek ne more mimo vse
bine kulturnega delovanja, k ije  
zdaj pri vsem tem tu zelo široko 
zastavljena. “

Tako je na kratko označil priza
devanja na kulturnem področju v 
novomeški občini podpredsednik 
ZKPOS Miloš Mikeln, ko je 11. 
decembra v Dolenjski galeriji -  po 
nastopu Dolenjskega okteta -  sledil 
poročilom in razpravi na občinski 
konferenci ZKPO o delu kulturno- 
prosvetnih društev in skupin novo
meške občine v zadnjih dveh letih.

Boris Savnik, ki so mu delegati 
podaljšali mandat kot predsedniku 
izvršnega odbora ZKPO, je v refera
tu podčrtal nekatere misli, ki so raz
vidne že iz skrbno pripravljenega 
poročila in priloženega programa za 
leto 1975. Menil je, da „bomo 
poslej še bolj zasledovali vzgojne 
smotre kulturnega delovanja**, pri 
čemer nekvalitetne in idejno zgreše
ne stvari ne bi smele imeti pravice 
do življenja. Po njegovem mnenju 
kič, „šund** in podobna kvazikultu-

ra lahko uspevajo le tedaj, kadar 
dovolimo vdor tržnih zakonitosti v 
to delovanje. Pritrditi velja na kon
ferenci poudarjeni zahtevi, da „si v 
ZKPO prizadevajmo, da bo kultura 
dobrina vseh delovnih ljudi, ne 
ozkih privilegiranih krogov**. Ce pa 
hočemo, da bo kultura v resnici 
stopila na pot takega poslanstva, ji 
je treba določiti mesto oziroma jo 
opredeliti tudi v statutih krajevnih 
skupnosti TOZD, šol in drugod.

Ravnatelj glasbene šole Marjana 
Kozine Ernest Jazbec se ni strinjal z 
delom poročila, ki se nanaša na 
dejavnost te ustanove in njenim pri
spevkom h kulturnim prizadeva
njem, ki jih združuje, razvija in 
usmerja ZKPO. Prebral je dolg 
ugovor delovne skupnosti te šole, v 
katerem je poudarjena trditev, da je 
glasbena šola vzgojila veliko kadra, 
ki dandanes deluje v številnih dru
štvih in skupinah, če pa niso tako 
vključeni vsi nekdanji učenci, naj bi 
krivdo za to iskali drugje, ne pa v 
sami šoli.

'■ r  i njfci .> r

»Peter Klepec« med nami
Izšla je nagrajena knjiga Antona Ožbolta 
»Dežela Petra Klepca« - Kmalu nova dela?

V teh dneh, pred dnevom 
JLA 22. decembrom, je izšla 
druga knjiga Antona Ožbol
ta iz Kočevja -  „Dežela 
Petra Klepca“. Zanjo je 
dobil pisec letos Kajuhovo 
nagrado, ki jo podeljuje 
založba Borec za najboljša 
dela.

pravico do lepše prihodno
sti.

V tej knjigi je opisana 
zgornja Kolpska dolina in 
dolina Čabranke, se pravi 
„dežela Petra Klepca“, med 
NOB. Glavni junak knjige ni 
ta ali oni posameznik, 
ampak vse ljudstvo na tem 
območju, se pravi na sloven
ski in hrvaški strani Kolpe 
oziroma Čabranke.

Ti ljudje so bili namreč 
vedno revni in pozabljeni, 
naj si bodo Slovenci ali 
Hrvatje. Verjetno so prav 
zato vedno tudi složno žive
li, se složno borili, pa tudi 
danes se složno bore za 
napredek, ki kar noče in 
noče v te kraje, saj sta nanje 
pozabili tako njuna sloven
ska kot hrvatska domovina.

Anton Ožbolt, rojak de
žele Petra Klepca, je prvič 
prikazal svetu ljudi iz te de
žele, ki so se vedno prvi 
junaško uprli vsem zavoje
valcem, vsem, ki so jih hoteli 
zasužnjiti, in imajo zato tudi

Anton Ožbolt je doslej na
pisal dve knjigi, pripravlja pa 
še dve. Vse opisujejo pred
vsem „deželo Petra Klepca“ , 
iz katere je pisec tudi doma. 
(Foto: J. Primc)

Prva knjiga Antona 
Ožbolta „Šercerjeva bojna 
p o t“ je bila razprodana v 
nekaj dneh, da so jo hitro 
ponatisnili. Ožbolt pripravlja 
o deželi Petra Klepca in ožji 
Kočevski še dve knjigi. Na
slednja, „Utrinki podzem
lja1', je že pripravljena za 
tisk. V njej opisuje partizan
ske tiskarje na Kočevskem 
in njihove usode: Pripravlja 
pa še četrto knjigo, „Med 
dvema ognjema in smrtjo “, v 
kateri govori o partizanstvu 
in usodi ljudi na ožjem 
Kočevskem.

J. PRIMC

Domača beseda potuje k rojakom
Izšel je Slovenski koledar 75, berilo za Slovence posvetu

Brali smo, da je organiziranje 
celodnevne šole naloga iz širše 
zastavljenega koncepta, za kar 
pa niso odgovorni zgolj sami 
šolniki in pedagogi. Zato je v 
tem trenutku obilica razprav na 
vseh ravneh, pri čemer poudar
jajo zlasti smotre, ki naj bi jih 
dosegli v celodnevni šoli. '

Smo zmožni?
Kot je bilo poudarjenp tudi v 

organih ZK in SZDL, želimo v 
Sloveniji v celodnevni šoli poleg 
pouka in vzgoje izboljšati tudi 
kopico drugih pogojev za učen
ce, saj je* eden od pomembnih 
smotrov tudi ublažitev oziroma 
odprava tako imenovanih social
nih razlik med učenci.

Seveda se je treba vprašati, ali 
te naloge lahko že zdaj uresni
čimo. Kdor pozna razmere, bo 
dejal, da nikakor ne, saj primanj
kuje tako prostorov kot učite
ljev in sredstev. Zato so se v 
Sloveniji odločili za preizkusni 
prehod na celodnevno šolo le v 
nekaterih osnovnih šolah, na 
Dolenjskem, denimo, v Krškem 
in Dolenjskih Toplicah.

Posebno vprašanje je, ali je 
prav, da poizkušamo s tem tudi 
na Dolenjskem, ko imamo še 
celo vrsto neurejenih problemov 
samo v osnovnem šolstvu, ko si 
mnoge šole ne morejp privoščiti 
niti tega, da bi izvajale pouk pod 
eno streho.

J. JUST

Že dvaindvajsetič po vrsti je 
poromalo v svet zajetno pismo 
v domači, slovenski besedi: 
Slovenski koledar, ki ga Sloven
cem po svetu vsako leto pošlje 
(kot novoletno darilo) Sloven
ska izseljenska matica v Ljub
ljani.

I

drugimi zanimivostmi iz „starega 
kraja**^

Eden najpomembnejših takih 
dogodkov je bil prav gotovo sprejem 
nove ustave, temeljnega zakona o 
pravicah in' dolžnostih slehernega 
občana SFRJ. Zapis o tem in o 
življenju, ki ga zdaj urejamo na 
podlagi ustave, je v koledarju izpod 
peresa Mitje Ribičiča, predsednika 
republiške konference SZDL.

Sledi že objavljeni intervju Bogda
na Pogačnika s predsednikom 
Titom, temu pa Titovi spomini na 
nemški desant na Drvar leta 1944. S 
tem je dobil koledar tudi obeležje 
publikacije, izdane v počastitev 
30-letnice osvoboditve.

Nadaljnji članki obravnavajo 
nedotakljivost naših meja, neizpol
njene pravice Slovencev na 
Koroškem, kratke fotoreportaže

govore o napredku jugoslovanskih 
republik itd. V posebnem zapisu je 
podčrtano, da ni razlik med delavci 
v tujini in domovini, kar bo še zlasti 
zanimalo vse, ki so si v tujini za
časno poiskali kos kruha.

Med zapisi, ki obravnavajo razvoj 
in napredek pri nas, velja omeniti 
daljši članek, ki popisuje rast Do
lenjske. O Dolenjcih govori še foto* 
reportaža o Otočcu.

Dobršen del koledarja je odmer
jen delovanju slovenskih društev v 
tujini, vsebino pa bogatijo prozni in 
pesniški sestavki slovenskih avtorjev. 
Vsekakor ne gre prezreti daljšega 
zapisa o trebanjskem taboru 
„naivnih**, ki postaja že pojem jugo
slovanske samorastniške ustvarjalno
sti.

I. Z.

Že ob bežnem prelistavanju 
knjige? ki ima tokrat letnico 1975, 
je. razviden njen osnovni namen: 
seznaniti slovenske rojake v tujini z 
vsemi pomembnimi dogodki in

ZBOR„DUŠAN JEREB" 
PRED 30-LETNICO

Moški pevski zbor „Dušan 
Jereb“ iz Novega mesta je pod 
vodstvom novega dirigenta 
Franca Mileka naštudiral okoli 
20 novih pesmi.' V začetku 
prihodnjega leta bo priredil 
zbor več koncertov, kar bo 
uvod v priprave za praznovanje 
30-letnice ustanovitve v prvi 
polovici prihodnjega leta. Od 
ustanovitve do zdaj je imel ta 
pevski zbor več kot 2.000 
nastopov, v njem pa poje še 
nekaj članov, ki so bili med 
ustanovitelji.

Ii

Ivan Seljak — Čopič: PRI ŠMARJETI, 1974 — Delo je nastalo med 
umetnikovo udeležbo na IV. dolenjski slikarski koloniji. Razstava 
del udeležencev te kolonije je v Dolenjski galeriji v Novem mestu.

KDAJ PIŠEMO PREDLOG Z, KDAJ S?

Nekaterim dela pogosto težave raba predloga z oziroma s. 
moremo reči, da čisto po nepotrebnem. Poglejmo si 

primere:
očetom, z Antonom, z bratom, z gospodaijem, 
žagaijem; '

2 . govorim s pekom, s kovačem, s pastirjem, s tovarišico, s 
fantom, s Hočevaijem.

Primeri pod t. 1. kažejo, da stoji predlog z takrat, kadar se 
beseda za njim začenja z zvenečim glasom, to je z: a, e, i, o, 
u ali soglasniki b, d, g, j, 1, m, n, r, v, z, ž. Predlog s pa stoji, 
če se naslednja beseda začenja z nezvenečimi soglasniki p, k, 
t, f, s, š, c, č ali h.

Še praktičneje pa je tole enostavno navodilo: kadar ne 
veš, kateri predlog bi zapisal, izgovori na glas predlog in 
besedo skupaj, pa se ti bo vedno samo pokazalo, kaj je prav 
(npr.: zbratom, znožem, spametjo, steboj). Seveda moraš 
potem zapisati predlog posebej in samostalnik posebej!

POKLICATI NA ODGOVOR (NE: NA ODGOVORNOST)!

Doslej smo se namenoma ukvarjali zgolj s pravopisnimi 
vprašanji, to je s tem, kako pravilno pišemo posamezne 
glasove oziroma besede. Skočimo danes malo drugam:.

Dan za dnem lahko v časopisih beremo takele stavke: 
Poklicali so ga na odgovornost. Treba bi ga bilo poklicati na 
odgovornost. — Beseda odgovornost je sicer prav napisana in 
tudi slovenska je, ni pa v teh dveh primerih rabljena v pra
vilni zvezi. Očitno je namreč, da so nekoga poklicali zato, 
ker bo moral dati odgovor o svojem ravnanju. Torej moramo 
zapisati:

Poklicali so ga na odgovor. Treba bi ga bilo poklicati na 
odgovor.

K. B -r.



Zakaj ne sodelujejo študenti?
OK ZSMS Ribnica: »Ob prihodnjem obračunu dela bomo bolj zadovoljni«

Zveza socialistične mladine Slovenije v Ribnici ima pod svojim 
okriljem pet terenskih osnovnih organizacij ZSMS (Loški potok 
Grčarice, Dolenja vas in Sodražica), razen tega pa ima še vsaka 
TOZD svojo osnovno organizacijo.

Srečko Vrbinc, predsednik OK 
ZSMS Ribnica, in Julijan Ozimek, 
član predsedstva OK ZSMS, sta o 
delu in načrtih mladinske organiza
cije povedala naslednje: „V naši 
občini je precej mladinskih aktivov, 
ki terjajo tako od predsednika kot 
od predsedstva precej dela. Že v 
predkongresni dejavnosti smo videli, 
da dela le nekako polovica aktivov, 
zato smo takoj po kongresu sklenili, 
da bomo zastavljeno delo tudi 
izvedli. Na sestanku vseh predsed
nikov smo se natančno seznanili z 
nalogami, ki nam jih je zastavil 9. 
kongres ZSMS, in morava priznati, 
da mladi po terenu in delovnih orga
nizacijah zastavljeno delo dobro 
orpavljajo. Nasploh pa pri nas ugo
tavljamo, da tam, kjer dobro delajo

f f Obrambni dan 
v Brežicah

i i

vse organizacije v krajevnih skupno
stih, tudi mladina ne spi.

Kako sodelujemo z Zvezo ko
munistov? Prav gotovo je, da bomo 
morali poslej sodelovanje še bolj

TEKMOVANJA V 
POČASTITEV 
DNEVA JLA

Konferenca mladih pri OK 
ZSMS Novo mesto razpisuje v 
počastitev praznika dneva JLA 
športna tekmovanja v šahu, stre
ljanju in kegljanju. Športna 
srečanja se bodo začela v nede
ljo, 22. decembra. Šah in strelja
nje bosta v domu JLA, kegljanje 
pa na kegljišču „Goijanci“ na 
Loki. Natančnejše informacije 
dobijo zainteresirani mladinci na 
OK ZSMS Novo mesto, Kettejev 
drevored 3.

V okviru športnega dneva so 
na brežiški gimnaziji prejšnji 
teden pripravili „Obrambeni 
dan“, v katerem so sodelovali 
vsi dijaki višjih letnikov.

Pomerili so se v treh disciplinah: 
v orientacijskem pohodu, streljanju 
z malokalibrsko puško in metanju 
bomb v cilj. Tekmovale so ekipe in 
Dosamezniki, pri organizaciji tekmo- 
/anja, ki je bilo pripravljeno zelo 
dobro, pa je sodelovala tudi mestna 
organizacija Zveze rezervnih voja
ških starešin, ki je najboljše posa
meznike in ekipe nagradila s knjižni
mi nagradami in priznanji.

Tekmovalo je 20 ekip in 134 
posameznikov, ki so pokazali precej 
znanja (največ so si ga pridobili pri 
urah predvojaške vzgoje) in zadovo
ljivo telesno kondicijo. Ob koncu 
tekmovanja so vsi tekmovalci pove
dali, da si podobnih tekmovanj, ki 
naj bi bila kar najbolj številna, še 
želijo.

Rezultati: EKIPNO moški -  1. 4 
b; ženske -  1. 4. c (I. ekipa); PO
SAMEZNO -  moški: 1. Brane Ba- 
log, ženske: 1. Irena Ogorev. Naj
boljši strelec je bil Matjaž Štajner, ki 
je od 50 možnih krogov pogodil kar 
44 krogov, pri ženskah pa je bila 
najbolj -točna Darja Račič, ki je 
zasedela samo 3 kroge manj kot 
Štajner. >

P. ROVAN

POLITIČNA ŠOLA ZA 
MLADE V KMETIJSTVU

Republiška konferenca ZSMS 
in Zadružna zveza SRS organizi
rata od 20. do 22. decembra 
1974 v „Mladinskem domu“ v 
Bohinju, Ribčev laz 46, politič
no šolo za mlade iz kmetijstva. 
Šole se bo udeležilo okoli 70 
mladih kmetov,, organizatorjev 
družbenopolitičnega življenja 
mladih v kmetijstvu. Namen šole 
je, da usposobi kadre za delova
nje pri organiziranju kmečke 
mladine in da se mladi kmetje 
dogovorijo za skupno sodelova
nje na področju kmetijstva.

Udeleženci se bodo seznanili z 
nalogami ZSMS po kongresu, se 
pogovirili o vlogi in nalogi SZDL 
pri delovanju kmetov, proizvod
nih nalogah kmetijstva v prihod
njem letu, o uresničevanju 
srednjeročnega programa razvoja 
kmetijstva in zelenega plana in o 
družbenem položaju kmeta v 
samoupravno organiziranem 
kmetijstvu.

PROSTO DELOVNO MESTO!
Trgovsko podjetje „SEME" BEOGRAD -  POSLOVALNICA 
18 NOVO MESTO razglaša prosto delovno mesto

PRODAJALCA
za trgovino v Novem mestu.

Pogoji: Poleg splošnih mora kandidat izpolnjevati naslednje 
pogoje:
1. da ima konačano trgovsko šolb (po možnosti vsaj eno leto 

prakse), zaželena pa je reprodukcijska smer;
2. srednja kmetijska šola, lahko tudi brez prakse.
Prednost imajo moški. Začetna plača 195.000 Sdin.
Prijave z dokazili pošljite na naslov: „Seme" Beograd— 
poslovalnica 18 Prešernov trg 15, Novo mesto, do 1. 1. 1975
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J PROSTA DELOVNA MESTA! j
ISKRA COMMERCE 

VABI K SODELOVANJU

ELEKTROTEHNIKA
za delo na področju servisiranja televizijskih sprejemnikov 
(črno-belih in barvnih) na območju Dolenjske s sedežem v 
Novem mestu.

Pogoji:
— elektrotehniška srednja šola — smer šibki tok
— tri leta prakse
— odslužen vojaški rok
— vozniški izpit B kategorije
— 3-mesečna poskusna doba

RTV MEHANIKA
za popravljanje elektro-akustičnih izdelkov in TV sprejem- 

1  nikov (črno-belih in barvnih)

|  Pogoji:
1  — končana šola za RTV mehanike 
I  — 3 leta fjrakse 
|  — odslužen vojaški rok 
i  — vozniški izpit B kategorije

i  Cenjene ponudbe pošljite na naslov:
1  Kadrovsko-socialna služba, Iskra Commerce, Ljubljana, Ma
li sarykova 15, v 15 dneh po objavi v dnevnem časopisju.
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okrepiti. Za sedaj smo sodelovali 
tesneje le v časih manevra. Prav 
takrat pa si je z vestnim delom 
pridobilo članske izkaznice precej 
naših mladincev. Za sedaj želimo, da 
bi se izboljšalo sodelovanje s študen
ti. Okoli 120 mladih ljudi študira v 
Ljubljani, z občinsko konferenco pa 
popolnoma nič ne sodelujejo. Tako 
„si sedaj prizadevamo, da bi k naše
mu delu privabili cimveč študentov.

Srečujemo se še z naslednjo te
žavo: nekako nimamo zaledja. Tako 
nas tudi na tem področju čaka ve
liko dela. Najprej bomo morali k 
delu pritegniti srednješolce, ki so 
prav tako skoraj ves dan odsotni, k 
delu pa Jbomo povabili tudi vse 
najmlajše mladince, osnovnošolce. 
Kako" sodelujemo z mladimi iz 
Kočevja? Le na družbenem pod
ročju. Že lani spomladi smo se 
dogovarjali, ostalo pa je le pri do
govorih, čeprav smo bili oboji 
mnenja, da bi lahko dobro sodelo
vali na najrazličnejših področjih.

NATEČAJ 
ZA VII. RAZSTAVO

„LIKOVNI SVET OTROK"

V počastitev 30. obletnice 
osvoboditve razpisuje pionirski 
odred „Karel Destovnik— 
Kajuh“ v Šoštanju pod pokrovi
teljstvom republiškega Zavoda 
za zaposlovanje in uredništva 
Pionirskega lista natečaj za VII. 
razstavo „Likovni svet otrok“.

Razstava bo odprta na osnovni 
šoli Karla Destovnika-Kajuha v 
Šoštanju, kjer je tudi Kajuhova 
spominska soba. Odprli jo bodo 22. 
februarja 1975, ob obletnici pesni
kove smrti. Pogoji za udeležbo so 
izbira motiva, ki je lahko tematsko 
vezan na raznovrstnost človekovega 
dela in poklicev ah pa je svoboden, 
pri natečaju lahko sodelujejo učenci 
in učenke od 1. do 8. razreda. Na 
hrbtni strani izdelkov morajo biti 
podatki: naslov dela, ime in priimek 
avtorja ter leto rojstva, ime šole in 
kraja, ime likovnega pedagoga. 
Likovna dela naj izbere na vsaki šoli 
likovni pedagog.

Natečajna dela morajo učenci, 
pravzaprav šole, poslati od 20. do 
30. januarja 1975 na osnovno šolo v 
Šoštanju. Poslana dela bo pregledala 
strokovna komisija. Prve tri nagrade 
bodo izvirna umetniška dela in bodo 
namenjena šolam. Republiški Zavod 
za zaposlovanje bo poleg ene glavne 
nagrade prispeval tudi deset nagrad 
za učence in omogočil izdajo kata
loga.
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Na vrsti je 
ZSMS Kočevje

„Bližajo se novoletni dnevi, 
dnevi, ko bo na mizah vsega 
dovolj, ko bomo za nekaj časa 
pozabili na vsakdanje skrbi, 
težave, ko bomo nazdravili 
svojim najljubšim, sebi in no
vemu letu. Zal pa po vseh hišah 
ne bo tako

Ko je Tone Kajfež, diplomira
ni socialni delavec in izredni 
študent četrtega letnika FSPN v 
Ljubljani, to govoril, je -s hitrimi 
zamahi rok skušal povedano 
nekako podkrepiti. Nad delom 
kočevske mladine je 25-letni 
referent za socialno skrbstvo v 
kočevski občini nekoliko razo
čaran, zlasti zato, ker je 9. 
kongres ZSMS nakazal mladim 
toliko dobrih smeri za delo. 
Zakaj pravzaprav gre? Po Tone
tovem mnenju je mladina še 
vedno premalo organizirana. Še 
vedno se zateka v gostilne, raz
vedrilo pa poišče na plesih. Ni 
kaj, tudi ta oblika razvedrila je 
mladim potrebna, toda to je tudi 
vse delo mladih, ki se včasih 
izkažejo samo še pred večjimi 
prazniki. .

Že v uvodu je Tone želel 
povedati, da bi' se mladi lahko 
bolje izkazali tudi v humanih 
akcijah. Rdeči križ, ki ima svoje 
aktiviste,‘bi potreboval pri delu 
več mladih ljudi. Vodstvo RK 
večkrat pripravi razne akcije, ki 
v mestu ob Rinži vedno dobro 
uspejo. Ko pa pridejo na vrsto 
manjša dela, se delo zaustavi. 
Premalo je aktivistov, ki bi lahko 
ob raznih priložnostih obiskovali 
osamljene stare in bolne ljudi, 
jim izročili darila, jim pomagali 
pri hišnih opravilih, in kar je 
najvažnejše, se z njimi toplo 
pogovorili. Tako pa morajo 
starci, ki bi zaslužili, da preživijo 
zadnja leta v domovih za stare, 
zaradi prezasedenosti teh života
riti doma. In tu se kaže lepa 
možnost za mlade, da popestrijo 
in obogatijo svoje delo, da 
spoznajo stare ljudi in da jih z 
malo dobre volje prepričajo, da 
mladina starost spoštuje. Torej: 
na vrsti je ZSMS Kočevje!

GOZDNO GOSPODARSTVO 
BREŽICE

RAZGLAS ROKA ZA 
PRIGLASITEV SEČNJE LESA V SEČNIH 

SEZONAH 1975/76 IN i976/77

Na podlagi določil 7. člena pravilnika o določanju količin 
lesa za domačo uporabo OZD GG Brežice objavljajo TOZD 
gozdni obrati Brežice, Kostanjevica, Puščava, Senovo, Rade
če in Sevnica

ROK ZA PRIGLASITEV SEČNJE LESA V SEČNIH SEZO
NAH 1975/76 in 1976/77

Gozdni posestniki, ki imajo gozdove na področju zgoraj na
vedenih obratov, naj prijavijo sečnje v svojih gozdovih

od 6. januarja do 17. februarja 1975

Gozdni posestniki, ki imajo namen sekati izključno za doma
čo uporabo, morajo obvezno priglasiti sečnjo za dve nasled
nji leti skupaj.
Vsak gozdni posestnik mora ob priglasitvi sečnje izjaviti, ko
liko od skupno priglašene količine lesa za sečnjo bo imel za 
domačo uporabo in koliko je namenil za prodajo. V priglaše
nih količinah lesa za domačo uporabo je ločiti tehnični les 
in les za kurjavo.
Na krajevno običajen način bodo navedeni gozdni obrati 
razglasili kraj in čas sprejema priglasnic. Priglasitev je sicer 
možno opraviti tudi pismeno pri področnem gozdnem obra
tu, vendar pod pogojem,, da lastnik gozda v pismeni prijavi 
navede vse podatke o gozdu ter v kakšne namene potrebuje 
les.
V razpisanem roku so priglasitve sečenj proste vsakega plači
la. Izven razpisanega roka gozdni obrati ne bodo več spreje
mali priglasitev, razen za izredne potrebe v primeru elemen
tarnih nezgod.
Brežice, decefnbra 1974

ISKRA, IEZE, TOZD UPORI Šentjernej, 

objavlja prosto delovno mesto

VODJE MENZE

Pogoj za zasedbo tega delovnega mesta je srednja izobrazba 
gostinske ali ekonomske smeri. Prednost imajo kandidati z 
večletno prakso.
Prijave pošljite v 15 dneh po objavi v časopisu.

Slika, ki jo je v šestih mesecih narisal Novomeščan Srečko Kumar

Fant, ki bere slike
Novomeščan Srečko Kumar narisal sliko, ki je te

žka 50 kilogramov in meri 2,5 x 1,9 metra

Kot kaže, je v krvi Kumaije- 
vih, da vsi po vrsti radi rišejo..
Najstarejšega, Tonija, smo v 
našem časniku že predstavili, 
pravzaprav se je predstavil s 
svojimi uspelimi intarzijami 
sam. Najmlajšega, Jožeta, ki je 
sedaj v Pulju mornar, nagovarja
jo, naj se takoj, ko bo odslužil 
kadrovski rok, vpiše na pedago
ško akademijo — za likovno 
smer, tokrat pa bomo predstavi
li Srečka.

. '

Pred nekaj leti je Dolenjski list 
pisal o fantu in njegovem nenavad
nem hobiju: Srečko je izdeloval več 
kot meter velike robote, ki jih je 
poganjala elektrika in ki so med 
hojo govorih, čebljali, žvižgali, sve
tih z o č m i. . .  Njegov „čudež“ so si 
ogledah skoraj vsi mestni otroci. 
Takrat se je Srečko odločil, da bo 
zamenjal svoj hobi risanje za elek
trotehniko. Sest let se je ukvarjal z 
električnimi poizkusi in nato 
elektrotehniko še enkrat zamenjal 
za risanje. Pred dnevi je namreč 
dokončal kaj nenavadno sliko: tehta 
več kot 50 kilogramov in ima na
slednje mere: 2,5 X 1,90 metra. O 
sliki je njen avtor povedal naslednje: 

„Zakaj sem narisal tako veliko 
sliko? Najprej moram povedati, da 
predstavlja lepoto narave, ki jo 
danes preveč zanemarjamo. Na sliki 
je lahko videti naravo z vsemi nje
nimi spreminjajočimi se in ubranimi 
poiavi. Poudariti moram,'da moje 
slikanje ni posnemanje narave, 
temveč s čopičem in barvami samo 
nekakšno prilagajanje ‘naravi, ki 
kasneje povzroči tistemu, ki jo

gleda, nekakšno sodoživljanje narave 
in predajanje naravi. Ob slila, ki sem 
jo delal skoraj dva meseca, sem se 
vedno spočil. Dela sem se lotil, 
takoj ko sem prišel iz službe. Zasta
vil sem si nekakšen delovni program, 
ki pa sem ga vedno presegel. Ob 
platnu naj bi delel do dve uri na 
dan, zgodilo pa se je, da sem slikal 
globoko v noč. Ni mi dalo miru, da 
ne bi dokončal kakšnega detajla. 
Tako se mi je večkrat zdelo, da s 
pomočjo slike pozabljam na svet 
naglice, živčnosti, avtomobilov. Kaj 
mi pomeni slikanje? Veliko zado
voljstvo, ki me uči. Že dlje časa 
prebiram knjige o slikarstvu, življe
njepise znanih mojstrov, obiskujem 
vse razstave v Novem mestu, tudi v 
Ljubljano rad zaidem. Postavim se 
pred razstavljeno platno in -  berem. 
Berem barve, odtenke, igro čopiča, 
ples kontrastov in se učim.“

Na vprašanje; kaj bo s tako veliko 
sliko, Srečko ni vedel odgovora. 
Morda jo bo prodal, toda od nje se 
bo težko ločil. Če pa hoče slikati, 
mora imeti dovolj barv, čopičev, 
literature. Načelno je proti proda
janju slik. Zdi se mu, da s sliko 
prodaš del sebe, tisti del, ki ga ne 
moreš nikoh več nadomestiti.

PROSTA DELOVNA MESTA!
„MELAMIN", kemična tovarna 
KOČEVJE

Na podlagi 9. člena samoupravnega sporazuma o medseboj
nih razmerjih delavcev v združenem delu in seje odbora za 
medsebojna razmerja dne 11. 12. 1974

~ objavljamo 
naslednji prosti delovni mesti:

1.) TEHNOLOG
2.) REFERENT EKONOMSKE-PROPAGANDE

'Delovni mesti se razpisujeta za nedoločen čas s polnim de
lovnim časom in 3-mesečno poskusno dobo 
Zahteva se:
pod 1.) visoka izobrazba kemijske smeri in 3 leta delovnih 
izkušenj;
pod 2.) srednja strokovna šola in 2 leti delovnih izkušenj.

Pismene prijave s potrdili o šolski izobrazbi sprejema splošni 
sektor do 25. 12. 1974.
Kandidati bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 30. 12. 
1974.

za voznike 
motornih vozil

STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA VOZNIKE 
MOTORNIH VOZIL LJUBLJANA-JEŽICA objavlja vpis 
učencev v petmesečno šolo ZA VOZNIKE MOTORNIH 
VOZIL.

Vpišejo se lahko kandidati, stari 18 let, ki so uspešno 
končali vsaj 6 razredov osnovne šole in so zdravstveno 
zmožni voziti motorna vozila B in c kategorije.

Prijave za vpis je treba vložiti do 31. decembra 1974 v 
tajništvu centra, Ljubljana, Ježica, Na produ 2. .



namizni tenis

Sodražica - peta zmaga
V Metliki točke za Beti - Novomeščani izgubili

V Vlil. kolu tekmovanja v 
prvi republiški namiznoteniški 
ligi je ekipa Prestranka poskr
bela za največje presenečenje. 
Premagala je vodilno ekipo na 
lestvici in se z zadnjega mesta

r  preselila više na lestvici, na 
zadnjem mestu pa so trenutno 
Novomeščafii.

SEMEDELA -  
NOVO MESTO 5:1

V VIII. kolu republiške lige so 
novomeški igralci gostovali v Kopru 
in nepričakovano močno izgubili. S 
tem porazom so Novomeščani 
zdrsnili na zadnje mesto, kamor po 
Kvaliteti igralcev prav gotovo ne 
godijo. Že v prejšnjih številkah Do
lenjskega lista smo pisali, da Novo- 
jneščani nimajo kje trenirati. Kljub 
temu da se bo liga vsak čas zaključi- 
J3’ morajo še vedno trenirati na 
tekmah.

Rezultati: Škabar -  Žabkar 2:0, 
K-odrič -  Kapš 2:0, Lipovec -  
Somrak 2:0, Kodrič -  Žabkar 2:0, 
^kabar -  Somrak 0:2, Lipovec -  
Kapš2 :0 .

SODRAŽICA -  VRHNIKA
5:4

Nadaljevalo se je tudi tekmovanje 
v II. republiški moški namiznoteni
ški ligi -  zahod. Na prvem mestu so 
^  vedno igralci druge ekipe ljubljan
ske Olimpije, ki so do sedaj zabele
ž i  same zmage. Sodražani, ki v tej 
konkurenci zelo uspešno nastopajo, 
s® tokrat pred domačimi gledalci 

^slavili pomembno zmago: premagali 
s° dobro vrsto Vrhnike s 5:4 in so s 
Š tirn i zmagami zaenkrat na odlič
nem tretjem mestu.

BREŽICE-  
v  POČASTITEV DNEVA JLA 

HOLIJEV MEMORIAL

V počastitev dneva Jugoslovanske 
ljudske armade bosta v soboto in 
nedeljo dve športni prireditvi. V 
soboto bo tradicionalni Holijev 
niemorial, na katerem bodo nasto- 
Pdi najboljši mladi slovenski telo
vadci. Ta nastop bo organizirala 
občinska Zveza za telesno kulturo. 
V nedeljo bo v. Brežicah četveroboj 
sindikalnih reprezentanc Brežic, 
Krškega, Sevnice in garnizije 
Cerklje. Ekipe sc bodo pomerile v 
odbojki, šahu, namiznem tenisu, 
streljanju z zračno puško in v keglja
nju.

Rezultati dvoboja: Gašperič -  
Kržič 0:2, Mrgole -  Dimic 2:1, 
Lovrenčič — Berginc 0:2, Gašperič
-  Berginc 1:2, Mrgole — Kržič 2:0, 
Lovrenčič -  Dimic 2:0, Mrgole -  
Berginc 2:0, Lovrenčič -  Kržič 1:2 
in Gašperič -  Dimic 2:1. -

BETI -  KOČEVJE 
5:1

V prvenstveni področni namizno
teniški ligi so v Metliki gostovah 
igralci Kočevja. Metličani so tokrat 
igrali v najmočnejši postavi in so 
goste odpravili brez težav 's 5:1. 
Rezultati: Berger -  Oražem 2:0, 
Uhl -  Adlešič 2:0, Pezelj -  Oster
man 0:2, Uhl -  Oražem 2:0, Berger
-  Osterman 2:0 in Pezelj -  Adlešič 
2 :0 .

MALEJEV 
MEMORIAL: ŠE 

ENKRAT J. DOKL

Partizan Tabor — Ljubljana 
je v nedeljo organiziral že IV. 
gimnastično tekmovanje v 
spomin na tragično preminule
ga slovenskega telovadca To
neta Maleja, ki se je smrtno 
ponesrečil na telovadnem 
nastopu v Luksemburgu leta 
1931. Na tem tekmovanju se 
zberejo vsi najboljši slovenski 
pionirji in pionirke. Z letošnjo 
udeležbo so bili organizatori 
lahko zadovoljni, saj je nasto
pilo 30 pionirk in 25 pionirjev. 
Med temi je tekmovala tudi 
vrsta pionirk Novega mesta in 
zasedla četrto mesto, Jasna 
Dokl pa je med posameznicami 
v zadnjem času slavila že četrto 
zaporedno zmago. Lepo uvrsti
tev je dosegla mnogo obetajoča 
Matejka Kavšek, saj je tokrat 
bila enajsta. Vanja Požar in Teja 
Moro sta dobro telovadili, 
vendar sta zaradi spodrsljajev 
osvojili nekoliko slabša mesta.

Končni vrstni red — pio
nirke: 1. J. Dokl 38,20; 11. 
Kavšek 34,30; 19. Požar 32.00; 
25. Moro 30,60 itd. Ekipno: 1. 
Partizan-Spodnja Šiška
144,40; 4. Novo mesto 135,10 
itd.

J. P.

i: v delavskih igrah 451 sodelujočih

Prireditelji sindikalnih delav
skih športnih iger v sevniški 
občini so lahko z uspehi iz leta 
|  leto bolj zadovoljni. Letos je v 

, j* športnih zvrsteh sodelovalo 
5 osnovnih sindikalnih organi- 

Zacij s 451 udeleženci.

Pomemben napredek v primerjavi 
letom poprej pomeni letos večje 

levilo tekmovalnih dni, kar pomeni 
Predvsem večje sodelovanje delavcev 
W POrtu 'n rekreaciji. Letos je bilo v 
t e t ™ *n jesenskem delu kar 73 
gi^ovalnih dni, to pomeni športno 
1 lVn°st že na vsaki tretji dan v 
r se leto poprej je bila taka pri

p e v  komaj na vsak četrti dan. 
Razveseljivo je večje sodelovanje 

, ensk. Letos so delavke tekmovale 
v^h-V ® to r tn ih  zvrsteh. V udeležbi 

flita seveda obe konfekcijski to- 
F  m, JUTRANJKA in LISCA. 
I *v?.r.tnc igre potekajo na vseh razpo- 

zijivih igriščih v občini: na igrišču 
sevnlskega Partizana, TVD Partizan 
ie rf i^ i’ krmeljske Svobode, na 
ii>tS Pr' Liso** Letošnja pridobitev 

tudi novo igrišče v Jutranjki.

I  y  !  !  i  Š  1

Novomeške odbojkarice, igralke Krke, ki nastopajo dokaj uspešno v prvi republiški ligi, so se v 
zadnjem prvenstvenem srečanju pomerile z vrstnicami Korotana. S tesno, a zasluženo zmago so se 
Novomeščanke utrdile na sredini lestvice. Na sliki: med igro.

odboika

Nov par prvenstvenih točk za Krko
Novomeščani tudi po devetem srečanju še vedno brez zmage

Novomeški odbojkaiji, ki so tokrat gostovali pri Bovcu, so še 
vedno brez zmage, Novomeščanke, igralke Krke, pa so doma 
osvojile že četrti par prvenstvenih točk.

Novomeščanke tokrat pomerile z

Pri moških in ženskah je osvojila 
ekipne pokale Jutranjka (moški 405 
točk, ženske 244 točk). Pri moških 
sledijo: Metalna, Prosveta, Lisca, 
Elektro, Stilles itd. Kot je ob po
delitvi priznanj minulo soboto na 
družabni prireditvi vseh sodelujočih 
dejal sekretar za rekreacijo pri re
publiškem svetu Zveze sindikatov 
Jože Malič, je za množičnost v igrah 
pomembno sodelovanje vseh TOZD. 
To pa v Sevnici vse bolj dosegajo.

A. ŽELEZNIK

BOVEC -  NOVO MESTO 
3:1

(14, -1 3 ,1 2 ,1 0 )

Novomeški odbojkarji so tokrat 
gostovali pri solidni ekipi Bovca. Že 
v prvem setu so gostje dobro zaigrali 
in ga nesrečno izgubili na 14, drugi 
set pa so dobili. Tudi v, nadaljevanju 
tekme Novomeščani niso igrah slabo 
in bi lahko z malo boljšo, predvsem^ 
z bolj umirjeno igro zabeležili prvo 
zmago. Tako so po devetih srečanjih 
še vedno na zadnjem mestu brez 
dobljene igre.

NOVO MESTO: Babnik, Lapajne, 
Cotič, Golež, Weiss, Vernik, Vizjak 
in Primc.

KRKA -  KOROTAN 3:2 
( 1 5 , - 1 1 ,1 1 , - 1 0 ,5 )  '

Pred maloštevilnimi gledalci so se 
v telovadnici osnovne šole na Grmu

V kratkem 
šahovski 
učbenik

Od 25. novembra do 3. de
cembra je bil v Vmjački Banji 
seminar za šahovske učitelje iz 
vseh jugoslovanskih republik. 
Organizirala ga je komisija za 
razvoj in napredek šaha SR 
Srbije.

Vseh udeležencev je bilo okoli 
dvesto. Slovenci so bili štirje, med 
njimi tudi glasbeni učitelj osnovne 
šole Kočevje Ive Stanič, ki se že 11 
let ukvarja z načrtnim poučevanjem 
šaha v osnovni šoli.

Seminar je bil dobro pripravljen, 
na njem sta predavala najboljša ru
ska šahovska pedagoga Judovič in 
Kotov. Učitelj Ive Stanič se je zelo 
navdušil za srbsko akcijo „Šah v 
šole“ . Zato zdaj pripravlja učbenik 
za poučevanje šaha v osnovni šoli. 
Izšel bo približno čez dva meseca. 
Učbenik bo v veliko pomoč vsem, 
ki bodo šahovsko vzgajali mladino. 
Doslej namreč takega učbenika v 
slovenščini ni bilo in so morali 
material za pouk nabirati iz raznih 
šahovskih knjig, revij in časopisov.

VILKO ILC

igralkami Korotana, ki so jih 
pošteno namučile. V izenačeni in 
večkrat izredno živahni igri so bile

nogomet
NK ELAN -  

NOV UPRAVNI ODBOR

Prejšnji teden so imeli nogometaši 
novomeškega Elana redno le tn o . 
skupščino. Predsednik kluba Jože 
Mrzlak je v uvodu ocenil dosedanje 
delo nogometašev in upravnega 
kluba. Poudaril je, da članska ekipa 
s svojim trenerjem Matijašičcm 
zasluži pohvalo za osvojeno tretje 
mesto v ljubljanski podzvezni ligi, 
saj je letos nastopala močno pomla
jena. Pohvalili so tudi mladinsko in 
pionirsko moštvo, ki sta v prvem 
delu tekmovanja dobro zastopala 
novomeške barve.

V novem upravnem odboru so: 
predsednik Franc Cvelbar, člani: 
Janez Požar, Stevo Dejak, Evstahij 
Janežič, Milan Gorenc, Vinko 
Novak, Alojz Dragan, Niko Marjano
vič, Marjan Venta, Jože Mrzlak, 
Milan Popovič, Niko Hurjak. V 
upravni odbor bodo naknadno izvo
lili še tri igralce. Ob koncu so se 
navzoči pogovarjali še o težavah. 
Kritizirah so novomeško TTKS, ker 
se do sedaj za nogometaše ni po
sebno zanimala.

M. GORENC

NK RIBNICA;
DOBRA UVRSTITEV

V ljubljanskem conskem nogo
metnem razredu so se nogometaši 
Ribnice v letošnji sezoni dobro 
odrezali. Zasedli so drugo mesto, 
kar je do sedaj največji uspeh kluba. 
V vseh tekmah, ki si jih je ogledalo 
precej gledalcev, so dobro igrali in 
dokazali, da so obetajoča ekipa. 
Trener ekipe Popovič in direktor 
kluba Bajde sta z uvrstitvijo moštva 
zadovoljna zlasti zato, ker so v ekipi 
nekateri mladi nadarjeni igralci, ki 
bodo še bolje zaigrali v spomladan
skem delu tekmovanja. Prav gotovo 
zaslužijo pohvale za dobro uvrstitev 
vsi igralci: Indihar, Dejak, Oblak, 
Hočevar, Hojč, Petrovac, Pelc, 
Ovčare vič, Stamcnkovič, Turk, 
Markovič, Djokić in Andoljšek.

M. GLAVONJIC

Prepričljiva zmaga Novega mesta
V prvi tekmi prve republiške lige (zahod) tesen poraz Kočevja

Prejšnji teden se je začelo tekmovanje v republiški šahovski ligi. 
V zahodni skupini, v kateri igrajo tudi novomeški in šahisti iz 
Kočevja, so bili doseženi pričakovani rezultati.

j**edsednik komisije za šport in 
R a c i j o  pri ObSS Stane Kralj
nik n .j® Jutra-.
J*e Božiču za dosežene uspehe
9*̂ 1 izročiti celo naročje

P°kalov. (Foto: Železnik)

NOVO MESTO -  BOROVNICA
8:2

V nedeljo so v Novem mestu v 
domu JLA gostovali novinci v ligi, 
šahisti Borovnice. Kljub temu da je 
ekipa Borovnice novinec, bo prav 
gotovo vsakemu nasprotniku ne
varna, saj igrata zanjo Rok Kržišnik 
in nekdanji mladinski republiški 
prvak Ukmar. Kljub temu so 
Novomeščani dosegli najvišjo zmago 
v prvem kolu in s tem naznanili, da 
so prvi favoriti.

Rezultati: Osterman -  R. Kržiš
nik remi, Praznik -  Ukmar remi, 
Sitar -  Ljalič 1:0, Petkovič -  Catič 
remi, Istenič -  Gradišnik 1:0, 
Škerelj -  Zupanc remi, A. Praznik 
—, Vrhovec 1:0, Peterle -  Kovač 
1:0, Poredoš -  Sivic 1 :0 in Pucelj -  
Jerič 1:0.

KOČEVJE -  ISKRA 
4,5:5.5

V prvi tekmi prve re
publiške šahovske lige so v Kočevju

gostovali igralci Iskre, ki so v izred
no izenačenih partijah tesno zma
gali. Rezultati: Cimer -  Preinfalk 
1:0 b.b., Mestek -  Šiška remi, Ivič 
-* Jelen 0:1, Podkoritnik -  Steiner 
0:1, Zupančič -  Papler 1:0, Janež 
--P e tek  p : 1, MetelKo -  F. Petek 
0:1, Kirasič -  M. Jelen 1:0, Ofak -  
Mahnič remi in Molnar -  Štrtak 
remi.

BLAS -  PRVAK KRMELJA

Najboljši igralec v hitropotez
nem šahu v Krmelju je bil v 
letošnjem letu Sevničan Rudi 
Blas. Ta naslov je osvojil s po
žrtvovalno in zanesljivo igro na 
vseh turnirjih. N

Na drugo mesto se je uvrstil inž. 
Sribar, sledijo pa: Prosenik, Pogač
nik, Markovič, Debelak in drugi. 
Rudi Blas je prejel lep prehodni 
pokal, drugo- in tretjeuvrščena 
knjižne nagrade, četrto- do šesto- 
plasirani pa diplome. Z zadnjim

domače igralke le boljše in so zaslu
ženo zmagale. Pri Krki je tokrat 
zaigrala najbolje Zelnikova.

KRKA: Adamčič, Gostiša, Boh, 
Forte, Pilič, Rajer in Zelnik.

KOČEVJE 

ZGODNJE PRIPRAVE

Po nekoliko slabši uvrstitvi v 
tekmovanju ljubljanske pod- 
zveze so se kočevski nogome
taši odločili za zgodnje priprave 
na spomladanski del prvenstva.

Talco bodo igralci trenerja Pavla 
Komaca že 12. januarja pričeli z 
vadbo, ki naj bi bila v začetku v 
dvorani doma telesne kulture, 
kasneje pa na stadionu. Kondicijske 
priprave v tem obdobju bo vodil 
Dušan Čebin, ki bo s strokovne plati 
pripravil igralce na naporna prven
stvena srečanja spomladi. Poleg tega 
bodo v Kočevju strokovni seminarji, 
na katerih bodo priznani trenerji iz 
Ljubljane teoretično in praktično 
prikazali metode treninga, priprav, 
taktiko igre itd.

Nogometni delavci Kočevja tako 
z vso marljivostjo nadaljujejo svoje 
delo, kar naj bi pomenilo ponoven 
dvig nogometne igre v mestu ob 
Rinži. Vsa skrb bo v prihodnje 
posvečena najmlajšim. Mladinsko 
moštvo bosta pripravljala Salko 
Bejtovič in Tone Bregar, organizirati 
pa nameravajo tudi pionirsko šolo, 
ki naj bi že na pomlad zaživela in 
prvič v Kočevju pričela z delom.

Z. FAJDIGA

ŽUŽEMBERK -TURNIR V 
MINI ODBOJKI

V telovadnici Partizana je bil v 
soboto I. zimski turnir v mini 
odbojki za pionirje, ki so se ga ude
ležile štiri ekipe osnovne šole Žu
žemberk. Po pričakovanju je brez 
poraza zmagala ekipa 8. razredov.

BREŽICE -  V prijateljskem sre
čanju so se v petek pomerili mladi 
košarkarji brežiške gimnazije in TSŠ 
iz Krškega. V zanimivi tekmi so 
tesno zmagah domači košarkarji. 
(V. P.)

KRMELJ -  Na šahovskem turnir
ju, ki so ga šahovski delavci Krmelja 
pripravili v počastitev dneva republi
ke, je zmagal Franci Kos, ki je zbral 
7,5 točke. Drugo in tretje mesto sta 
s sedmimi točkami osvojila Po'- 
gačnik in Debelak. (B. D.)

SEVNICA -  Na sevniških delav
skih športnih igrah je v šahu prese
netljivo zmagala ekipa „Beton“ 
Zagorje -  PE Sevnica; za njo so se 
zvrstiU šahisti Metalne, Jutranjke in 
postaje ljudske milice. K turnirju se 
je najprej prijavilo kar 12 ekip. Zato 
lahko upravičeno kritiziramo vod
stva 'tistih osmih ekip, ki so se k 
tekmovanju prijavile, na tekmovanje 
pa niso prišle. (B. D.)

KRMELJ -  Na decembrskem 
šahovskem hitropoteznem turnirju 
je zmagal Rudi Blas, ki je nabral 10 
točk. Samo pol točke manj je do
segel inž. Sribar, na tretje mesto se 
je uvrstil Pogačnik (6,5), na četrto 
Debelak (5 točk) itd. (D. B.) \

NOVO MESTO -  V šolskem 
športnem društvu na novomeški 
osnovni šoli Bršhn imajo otroci 
najraje igre z žogo, zlasti rokomet in 
košarko. Precej pa je tudi takih 
učencev, ki se navdušujejo za atle
tiko in gimnastiko. Razen tega je 
ŠŠD letos organiziralo nekaj med- 
razrednih tekmovanj, na katerih so 
se otroci izkazali z borbenostjo in 
dobro igro. Pred dnevi se je končalo 
prvenstvo v namiznem tenisu, na 
katerem je nastopilo kar 18 ekip. (J.
P.)

METLIKA -  S košarkarsko 
sezono, ki sc je zaključila že jeseni, 
se je nekako končala tudi športna 
dejavnost v Metliki. Tako misli pre- 
nekateri Metličan. To pa ni res, kajti 
v tretji republiški ligi z uspehom 
nastopajo metliški igralci namiznega 
tenisa, ki imajo v nekdanjih prosto
rih Kometa vsak drugi petek prven
stvena srečanja. Prav bi bilo, ko bi si 
tudi namiznoteniška srečanja odslej 
ogledalo več ljubiteljev športa. (D.
P.)

PRVA IMV

V počastitev dneva JLA sta 
uprava novomeškega doma JLA in 
novomeški šahovski klub v domu 
JLA prejšnji teden pripravila šahov
ski turnir. Nastopilo je 16 sindikal
nih ekip. Še največ znanja in resno
sti so pokazali šahisti IMV, ki so na 
koncu turnirja zasedli prvo mesto. 
Vrstni red: IMV, Novoteks, Pionir, 
Kremen in drugi.

V vodstvu kegljači Krke
V dolenjski kegljaški ligi izenačeni dvoboji

hitropoteznim turnirjem pa se delo 
šahovske sekcije „SvobocTa“ za le
tošnje leto še ni zaključilo: 29. 
decembra bo društvo namreč slavilo 
20-lctnico dela. Ob tej priložnosti 
bodo šahovski delavci pripravili 
večji šahovski turnir, na katerem 
bodo nastopih tudi šahisti, iz sosed
njih občin. (B. D.)

RIBNIČANI V DRUGI LIGI

Šahisti Ribnice bodo letos 
prvič nastopili v drugi republi
ški ligi. V prvem kolu bodo 
gostovah pri ekipi Mengeša.

Po mnenju igralcev in vodstva 
kluba imajo igralci Ribnice nekaj 
možnosti na zmago. Ob koncu 
tekmovanja pričakujejo uvrstitev 
nekje v sredini lestvice, to pa bi za 
prvo leto tako zahtevnih prvenstve
nih srečanj pomenilo že uspeh.

V ekipi bodo nastopali naslednji 
šahisti: mojstrski kandidat Pisar, 
prvokategornik Golja, tretjekategor- 
niki Cvetkovič, Mikulin, Miladino
vič in Gorše, pionirja Levstik in 
Henigman in članici Eva in Tanko.

M. GLAVONJIC

Na kegljiščih v Novem 
mestu, Mirni peči in v Brežicah 
je bilo 14. in 15. decembra 
odigrano drugo kolo v dolenjski 
kegljaški ligi. Vse ekipe (razen 
Krke) so se v dokaj izenačenih 
igrah potegovale za čimbolj še 
uvrstitve in pri tem dosegle 
povprečne rezultate.

V Mirni peči je ekipa novomeške 
Krke v dvoboju s Partizanom iz 
Sevnice slavila prepričljivo zmago: 
6782 proti 6137 podrtih kegljev. Za 
Krko so dosegli boljše rezultate Jarc 
(883), Zidanek (873) in Krušič 
(870 kegljev). Pri Partizanu je bolje 
kegljal le Plazar, ki je podrl 800 
kegljev.

V Novem mestu so odigrali dva 
zanimiva dvoboja. V prvem je ekipa 
Novega mesta premagala Rudarja s 
6321 proti 6010 podrtih kegljev. V 
tem srečanju so dobro kegljali 
Horvat (838), Košmerl (816), Rodič 
(812), pri Rudarju pa je bil najbolj 
uspešen Birkelbah z 800 podrtimi 
keglji.

V drugem novomeškem dvoboju 
sta sc pomerili ekipi Brežic in 
Sevnice. V izredno izenačenem 
dvoboju so zmagah Brežičani, ki so 
podrli 5903 kegljev, Sevničani pa 
samo devet kegljev manj. Najboljši 
rezultat v tem srečanju je dosegel 
Kuzmin (808 kegljev).

1. HORVAT
Na štiristeznem avtomatskem 

kegljišču v Kočevju je bilo prejšnji 
teden prvenstvo ITAS v kegljanju. 
Nastopilo je kar 62 tekmovalcev, 
med katerimi je presenetljivo zmagal 
Horvat s 445 podrtimi keglji. Rezul
tati: 1. Horvat 445 kegljev, 2.
Radosavljevič 438, 3. Benčina 436, 
4. Legan 433, 5. Klepec 420, 6. 
Ozanič 415, 7. Maršič 408 itd.

Z. FAJDIGA

Prihodnjo soboto in nedeljo bodo 
kegljači odigrali zadnje kolo. Ker 
kegljači Krke že sedaj prepričljivo 
vodijo, bodo skoraj zanesljivo osvo
jili prvo mesto,' medtem ko se bodo 
za drugo mesto morale vse ekipe še 
pošteno potruditi.

D. BRATOŽ

KAJ, KJE, KDO?

V slovenski odbojkarski 
ligi bodo v Novem mestu 
gostovali igralci Kopra, 
zadnja možnost za Novo- 
meščane. Koprčani so do 
sedaj zabeležili eno zmago, 
kljub temu pa bi jih morali 
domači igralci premagati. V 
zaostali tekmi 8. kola bodo 
prišle v Novo mesto igralke 
Maribora, ki so do sedaj 
petkrat zmagale. Prav go
tovo bo tekma izenačena, z 
dobro igro pa bi lahko 
Novomeščanke tudi zmaga
le. V petek zvečer bodo v 
Novem mestu gostovali 
Gradisovi namiznoteniški 
igralci. Tudi v tej tekmi 
imajo Novomeščani nekaj 
možnosti za zmago, saj je 
Gradis tista ekipa, proti 
kateri Novomeščani dobro 
igrajo. V Sodražico bodo v 
petek prišli do sedaj še ne
poraženi igralci Olimpije. 
Tako se ljubiteljem namizne
ga tenisa v tem mestu obeta 
zanimiva športna prireditev.
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Volitve - spričevalo
V TEM MESECU so bile volitve v osnovnih organizacijah 

SZDL v vseh občinah novomeškega okraja. Tam, kjer so se na 
volitve dobro pripravili, tudi uspehi niso izostali. Člani so se na 
sestankih pogovorili o vsem, kar jih zanima, pa tudi marsikaj 
novega so zvedeli. V takih krajih se je organizacija znatno okre
pila, ker so se pač pri letošnjih pripravah in izvedbi volitev 
ravnali po nasvetih. Tam pa, kjer so šli na občne zbore po 
starem kampanjskem načinu, navzlic odsvetovanju in slabim iz
kušnjam iz prejšnjih let, tam ni bilo pričakovati zadovoljivih 
uspehov. Volitve in njihova pravilna ali površna izvedba so spri
čevalo dela organizacij.

KMETIJSTVO v Beli krajini je zaostalo in nedonosno, čeprav 
so dani vsi osnovni pogoji za aktivno kmetijstvo. Živinoreja je 
premalo razvita. Travniških, zlasti pašniških površin je dovolj, 
toda njihova donosnost je majhna. Zemlja v Beli krajini je iz
črpana in potrebuje več gnojil. Najslabše je sadjarstvo, pa tudi 
vinogradništvo je potrebno temeljite obnove. Tako je ugotovila 
ekipa strokovnjakov, ki se je mudila v Beli krajini.

NEVERJETEN porast kažejo civilne pravde na okrajnem so
dišču v Novem mestu. Od leta 1950 do letos se je njihovo 
število skoraj potrojilo, saj jih bo letos že kar 850. Hudo je, da 
moramo zapisati, da se ljudje pravdajo samo zaradi trme in 
zlobe. Letos smo zabeležili primere hudih pravd zaradi kokoši, 
starega korita in enega samega kamna. Zaradi teh piškavih stvari 
se velikokrat zamajejo temelji te ali one domačije, mirno sožitje 
med sosedi pa se poruši.

NA VASI je velik križ z dimnikarji. Ljudje se poskrijejo, ko 
se prikaže, ali pa se kregajo z njim in nikakor ne dopuščajo, da 
bi sploh stopil v hišo ter ometel dimnik. Tako vendar ne more 
iti najprej! Kdor se bo še upiral, bo po zakonu kaznovan!

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
17. decembra 1954)

„PREKLA“ -  Pred kratkim je 
neka slovenska ženska revija iskala 
najvišjo Slovenko in jo tudi našla. 
Toda naša „prekla“ je s svojimi 
187 cm prav majhna v primeri z naj
večjo žensko na svetu. To je devet
najstletna Sandra Allen, ki z dvema 
metroma in šestindvajsetimi centi
metri toliko da ne klati zvezd. Našel 
se je tudi že snubec, 2 m in 46 cm 
visoki Don Koehller. Kako velike 
lahko pričakujemo šele otroke?

NI ZDRAVI -  Pomanjkanje 
vitamina B ima za posledico utru
jenost, glavobol, pri nosečnicah pa 
negativno deluje na težo novoro
jenčkov. Veliko potrebnega vitami
na je v rženem kruhu, skoraj nič pa 
v belem, zato slednjega zdravniki na 
Zahodu že odsvetujejo. Še pri nas ga 
naj, kaj bomo pa potlej ob nedeljah 
jedli?

PODUK -  Uporništvo je že od 
nekdaj vrlina študentov. To dokazu
je tudi študentski zapor iz XV. sto
letja^ na tuebingenški univerzi v 
Zahodni Nemčiji. Za marsikoga tudi 
zapor ni nobena kazen, zato so v 
opomin zaprtim študentom stene v 
omenjenem zaporu poslikali z biblij
skimi motivi • in na strop vklesali 
deset božjih zapovedi. Stari zapiski 
dokazujejo, da se je veliko študen
tov poboljšalo!

ZAKAJ PA NE! -  Kot da bi 
moškim že presedale ženske bitke za 
emancipacijo, so si tudi sami omislili 
nekaj podobnega. V Franciji so že 
odprti kozmetični in frizerski saloni 
za moške, vanje pa ne zahajajo tisti, 
ki bi se radi obrili ali ostrigli, ampak 
moški, ki želijo „make up“ ali „traj- 
no“ . Pa ne samo to, po želji jim na
vijejo celo -  brke!

TUDI POD ZEMLJO — Na materi 
zemlji ne zmanjkuje prostora in . 
hrane samo za ljudi, ampak tudi za 
živali. To že občutijo' golobi v 
mestih, ki so največkrat odvisni od 
dobrih rok starčkov in otrok. Nekaj 
posebnega pa je golobček „Boy“ iz 
Londona! „Razvozlal" je vozni red 
podzemne železnice in zdaj vsak dan 
prihaja na postajo Trafalgar Squarc 
v času, ko je tam največ ljudi in se
veda tudi hrane zanj.

POCENITEV — Povsod po svetu 
rastejo cene, samo na Floridi se bije 
hud boj za čim manjšo ceno „po
slednjega življenjskega stroška14. Za
radi velike konkurence stroški poko
pa in kremiranja postajajo vse nižji. 
Med pogrebniki so v navado prišle 
celo take stvari, ki za naš okus izgle- 
dajo dokaj čudne. Neko pogrebno 
podjetje nudi svoje usluge „po iz
redno nizkih cenah, v katere je ušte- 
ta tudi urna in pečen puran“ . V živ
ljenju Floridčanov se torej vsaj ne
kaj še izplača -  umreti.

PANTERJEV NI! -  Se ena žival
ska vrsta je v nevarnosti, da bo 
izumrla. To so panterji iz Anatolije, 
ki so najlepši na svetu. Ker je vse 
manj divjih koz, jelenov in druge 
divjadi, s katero sc hranijo, so pan
terji prisiljeni umakniti se v 'doline 
in loviti domače živali, zato pa sami 
postajajo žrtve ljudi. Veliko vpra
šanje je, kako sploh ohraniti nekaj 
panterjev, kajti to .so tako ponosne 
živali, da v ujetništvu umrejo od 
gladovanja. V živalskih vrtovih je 
zadnji panter poginil že L972 v 
Ankari.

Občina ne zmore bikov kupiti
( C e s a r s k a  k r a l j e v a )  okrajna glavar

stva silijo, ker morajo prav močno na to, da se 
omisli v občinah potrebno število bikov. Ko pri
de pa stvar v razpravo občinskih odborov, kaj se 
sliši? Jednoglasne tožbe: občina ne zmore nika
kor toliko, da bi zamogla bike na občinske stro
ške kupiti. Take izjave,‘oziroma tožbe, slišijo se 
celo, ako gre za to, da bi se kupili biki, katere 
slavni deželni odbor nakupuje ter jih le za polo
vico nakupne cene občinam ponuja. Posebno 
merodajno in važno pa je še vprašanje, kdo naj 
bika redi, kdo v občini naj ga ima, čegav naj 
bode? Otresajo se ga predvsem revnejši, kateri 
še toliko ne zmorejo, da bi polovico nakupne 
cene lahko plačali.

(N a  K o r o š k e m )  je te dni neki poli
tični članek vzbudil mnogo govorjenja, v kate 
rem se je slovenski duhovščini svetovalo in sko
ro tirjalo od nje, naj se ne vtika v politiko; z 
drugimi besedami: naj vse koroške Slovence na 
milost in nemilost prepusti nemškim in nemčur-

skim kolovodjam, da jih čim preje ponemčijo. 
Seveda se duhovščina takim nasvetom nikoli ne 
bo udala.

(D v a j s e t i c e) in bakreni štirjaki pridejo 
z novim letom iz veljave. Pri c. kr. blagajnicah 
in uradih se bodo sprejemali in menjavali še do 
konca prihodnjega leta. Tudi bankovci po en 
goldinar bodo kmalu zgubili veljavo.

( L i b e r a l i z e m )  na Slovenskem silno 
peša. Primeroma malo mož liberalne stranke se 
je sešlo na nedavnem zboru. Vsi so se izogibali 
previdno tega, kar bi utegnilo kak razpor napra
viti; a vendar se je pokazalo, kako različno mne
nje imajo slovenski liberalci o sedanjih sloven
skih razmerah. Nadeli so si blesteče ime „na
rodna stranka44, toda samo ime jih ne bo moglo 
skupaj držati, ako jih bodo načela narazen 
vlekla.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. decembra 1894)

Solze 
so zdrave
Jokajte, če želite!

Ko bi se človek naučil od
krito, brez zadrževanja, jav 
no jokati, potem bi bilo veli
ko manj čirov na želodcu in 
manj zločestih stresov. Tako 
trdi Horst-Eberhardt 
Richter, zahodnonemški psi 
hoanalitik, ki že dolgo raz
iskuje vprašanje izražanja 
človekovih čustev. Sodobni 
človek, ki mora skrivati svo 
ja čustva, je zaradi tega psi
hično močno obremenjen in 
ta obremenitev mu prinaša 
cel kup bolezni, katere zelo 
radi imenujemo kar bolezni 
modernega človeka.

Idealen človek je danes ti
sti, ki ravna preračunano, 
hladno, pod stalno samo
kontrolo. Toda prav ta tip 
človeka je najbolj podvržen 
nevarnosti, da umre pred
časno. Pogosto zaradi tak
šnega obnašanja umirajo 
mladi ljudje zaradi srčnega 
infarkta in drugih bolezni. 
Ravno v nasprotju z njimi pa 
ženske obolevajo in umirajo 
za temi boleznimi veliko 
manj. Richter išče vzrok te
mu v ženski psihologiji. Za 
žensko ni nič hudega, ako se 
pred vsemi razjoka in si tako 
najde duševno zadostitev za 
tesnobo. Moški pa tega ne 
sme storiti, ker ga vzgoja in 
tradicija silita k vzdrževanju 
izkazovanja svojih čustev; 
prav tu pa leži stalna nevar
nost, da se negativna čustva 
izrazijo v obliki bolezni, ker 
niso mogla najti naravnega 
olajšanja.

Druga stvar, Id po Rich- 
teijevem mnenju močno po
slabšuje zdravje sodobnega 
človeka, je spolnost. Tako 
pretirano predajanje kot za
drževanje naravnih spolnih 
potreb prinaša v človeka' 
tesnobo, z njo pa seveda tu 
di nevarnost obolenj. Na 
Švedskem, kjer teorije nem
škega prihoanalitika jemljejo 
zelo resno, že pričenjajo s 
kampanjami, katerih geslo 
je: „Jokajte, pa ne boste 
oboleli za čirom! Ljubite se, 
kot vam ugaja, pa bo manj 
tesnobe v vas!*4

F l Kung-fu
nasilje

ii

Hmm
i

Hudobni Miklavž
Marsikateri se še dobro 

spominja dni svoje mladosti, 
ko je strahoma ali pa z ve
seljem čakal darila na Mi
klavževo ali Silvestrovo. 
Malokdaj smo užili kaj 
dobrega, zato so nam taki 
spomini še bolj pri srcu in 
kar inako se nam stori, ko 
dandanes tega ni več.

Deca so se navadili, da 
morajo biti ' obdarovani 
vselej, ko pridejo starši iz 
trgovine. Lepo je, da starši 
skrbijo za otroke, vendar so 
že tako siti, da bonbone, 
čokolado in druge dobrote 
mečejo proč. Deca hoče vse. 
Strici in tete jim kaj radi 
ustrežejo, rekoč, da je to 
zanje pustil Miklavž. Vendar 
ta darila niso punčke iz cunj 
ali rdeči pipci za fantiče, 
temveč puške, pištole in 
drugo orožje. Akoravno ni 
pravo, se deca uči le ubija
nja. Tako bomo vzgojili 
morilce, ki jih ni nihče vesel.

Mar ni lepše, ka-li, da bi 
otroka navadili na knjigo?. 
Akoravno še ne zna brati, bo

prav rad pogledal slike in s 
pridom poslušal, ako mu 
kdo od starejših prebere ali 
pove pravljico.

Ni še veliko let tega, ko so 
jih pripovedovali na izust 
okrog krušne peči, ob lička
nju, šiljenju zobotrebcev in 
špin ali pa v mlinih, ko so 
čakali na moko. Govorili so 

čarovnicah, strahovih,
zmajih

zmaga
ter

nad
kraljičnah in 
kako dobro 
hudim.

Zadnje čase vidim, da 
stari in mladi čedalje bolj 
verjamejo v novce. Cel me
sec se menijo le o tem, ko
liko viška bodo dobili. N iti 
enega pa nisem slišal, da bi 
dejal: letos moramo pa še to 
in ono postoriti.

Tudi Miklavž je postal 
tak. Ni dovolj, da pridi deco, 
zdaj nas je udaril tam, kjer 
nas najbolj boli — po novcih. 
Podražil je sladkor, da se ne 
bomo sladkali, pa tudi olje 
in mast, da bomo manj be
lili.

MARTIN KRPAN

Kamen 
hrani 

skrivnost

^R ešitev  prejšnje k rižanke^

Če bi o filmu govorili samo 
kot o eni izmed umetnostnih 
zvrsti, potlej o „kung-fu“ fil
mih ne bi kazalo izgubljati be
sed. Toda film je tudi zabava, 
industrija, medij množične ko
munikacije, glede na to pa je 
„kung—fu“ filmski žanr zani
miv pojav.

„K ung-fu44 filmi se imenuje
jo po kitajskem borilnem špor
tu, katerega laik težko loči od 
karateja. Toda dvoboji v teh fil
mih (to pa je skoraj vse, kar je 
mogoče v njih videti) niso niti 
malo športni. Filmski junaki 
uporabljajo „kung-fu“ zate
gadelj, da bi pohabili ali ubili 
nasprotnika na različne načine. 
Najpogosteje je v rabi gaženje in 
razbijanje glav.

Za „kung-fu“ filme in za 
hongkonško kinematografijo, ki 
jih je naredila, se je v Evropi 
prvič slišalo okoli leta 1970. Ti 
nekreativni, finančno in tehni
čno slabo opremljeni filmi so 
do skrajnosti razvili element na
silja, ki je morda veliko bolj bli
zu beli civilizaciji kot Dalnjemu 
vzhodu.

To je gotovo vzrok, da so si 
„kung—fu44 filmi našli tržišče 
na Zahodu. Na začetku so jih 
distributerji kupovali samo za 
poskus, kmalu pa se je pokaza
lo, da so dober nadomestek ita
lijanskim kavbojkam, s katerimi 
je tako rekoč že konec. Toda 
zdi se, da smo tudi mi dežela, ki 
ljubi nasilje, kajti uvažati smo 
že začeli pravo demonstracijo 
nasilja, to je „kung—fu44 filme 
(npr. V zmajevem gnezdu).

Ne bi bil odveč trezen premi
slek o idejnosti takih filmov, saj 
je pravi paradoks, da kar je sla
bega iz tujine, jemljemo kar 
.„blago za široko potrošnjo44, 
domače filme pa dobesedno 
raztrgamo, če v njih odkrijemo 
tudi malenkostne odstope od 
naše stvarnosti.

Pred otdkritjem st*5* 
ga licijskega jezik; 

  _________
Med arheologi je vse 

davnega veljal Rosettski kafl>1 
za edinstveno najdbo, saj-e 
omogočil, da so razvozlali &f' 
nost staroegipčanske pi53'5- 
Zadnje čase pa je v središču0' 
nimanja še ena podobna naj^- 
V Turčiji je namreč skup,a 
arheologov pod vodst^11 
Henrija Metzgeija z lyon*e 
univerze našla meter visok'8' 
men, ki prav tako raz^a 
skrivnost še nepoznane pisavi 
pisavo starodavne Licije.

Licija je bila nekdaj poflfj 
ska kraljevina na sredozei^r 
obali in je v času svojega 
večjega razcveta obsegala oi®' 
lje današnje južne Turčije.
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(Ne)resnice 
z napako

Po dolgem času je turistična 
zveza izdrla (izdala) ličen 
prospekt.

Odločili so se za prve krste 
(vrste).

Nered (nerad) je osnutek 
družbenega dogovora o pridobi
vanju in delitvi dohodka.

Tik pred zaključkom redak
cije smo prejeli še veselo norico 
(novico).
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Zvok prodira v morsko dno ]
Raziskovanja morskega dna in podvodnih plasti s pomočjo zvoka - j  

Zvočne sence ustvarjajo plastične slike dna - Kabli in cevi

Del kamna, na leaterem je 1$* 
v licijskem jeziku.

kar je znanega o tej civilizaĉ  
so odkrila izkopavanja Ksafl  ̂
sa, nekdanjega glavnega 
Licije. Izkopanine so sicer 0? 
veliko podatkov o arhitektu1'!1 
umetnosti te starodavne ciyr 
zacije, niso pa nudila nikakr^’ 
ga ključa za razvozlanje njih0 
pisave.

Odkritje omenjenega kartf 
pa obeta, da bo skrivnost ^  
janskih pismenk kmalu rafVT 
lana. Kamniti steber, ki sor 
našli francoski arheologi, £ 
namreč popisan kar s tremi 
ličnimi pisavami, v treh j®2̂  
Arheologi so ugotovili, da f  
za napise v licijskem, ara#, 
skem in starogrškem jeziku. 
sta starogrški in aramejski jeZ 
dokaj dobro poznana, ne ^ 
večjih težav pri o d k r i v a j  
skrivnosti zaenkrat še n e ž n a 11 
ga licijskega jezika. Kame^r 
dobro ohranjen in vsi zapisi “ 
niem so izredno lahko čitli,\  
Henri Metzger domneva 1 
osnovi grškega in a ra m e js k i  
zapisa, da je na kamnu tudi 
licijskem jeziku zabeleži, 
uradna postavitev dveh nOv 
bogov, ki naj bi jih ustoličil l<j 
358 pred našim štetjem vU® 
rodovine Artakserksesov.

Dve tretjini našega planeta pokriva voda, tako da je človek 
dolgo poznal samo manjši del svojega rodnega planeta. Šele v 
novejšem času pa je njegov pogled segel tudi do površin, ki 
leže celo po več tisoč metrov globoko v temi vodnih plasti. 
Danes imamo dokaj točne in pregledne Jcarte morskega dna. 
Toda brez posebne naprave, imenovane sonor, bi do teh 
podmorskih zemljevidov še ne prišli.

„ . . .  . _ , ali drugih ovir, sprejemajo
Sonor deluje na načelu jih *strezni ( „ ^ m e n t i .

odbojnost, zvoka. Naprava gonJavadi SQ SQn0[ji 
oddaja zvočne valove na- |jeni d yod ^
taneno določene frekvence /  odbojem zvo6njh
Ti valov, se odbijajo od tal va,*v od vodnJe gladine> ali

-M •• 

-
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Takšne slike dobe z uporabo zvočnih valov pri slikanju mo
rskega dna. Na tem posnetku so vidne tudi razbitine potop
ljene ladje.

pa jih raziskovalne ladje vle
čejo za seboj. Odbite valove 
registrirajo na posebne tra
kove in tako lahko potem z 
računalniško obdelavo izde
lajo različne profile morske
ga dna.

Do bolj razvidnih zem lje^ 
vidov podmorskih površin, 
ki jih dobro razume tudi 
nestrokovnjak, pa so prišli 
tako, da zvočne valove 
usmerjajo pod določenim 
kotom. Trak zabeleži razgi
banost morskega dna, s 
pomočjo „zyočnih senc44 pa 
dobimo slike, ki so zelo 
plastične.

Toda to  ni vse. Z zvokom 
je mogoče opraviti še druge 
koristne raziskave, za katere 
je bilo prej potrebno težav
no in dolgotrajno delo. Z 
daljšimi zvočnimi valovi je 
namreč mogoče dobiti tudi 
podatke o sestavi morskega 
dna, o debelini peščenih 
slojev, sestavi kamenin, torej 
tiste podatke, za katere so 
doslej morali delati težavne 
raziskave s seizmičnimi va
lovi in vrtanjem.

Koristi od takih raziskav 
so precejšne, saj bi brez njih 
ne mogli izpeljati takih del, 
kot so polaganje podmor
skih telefonskih in energet
skih kablov, cevovodov za 
vodo, nafto ali plin.

'■iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiim

Obnovljeno
devištvo

V butik po obleko in po 
novo devištvo

Japonke so se znašle v kaj čud
nem položaju. Po eni strani spolna 
svoboda ni šla mimo dežele vzhaja
jočega sonca, po drugi strani pa je 
ravno tu tradicija, da mora dekle 
priti v zakon nedolžna, zelo močna. 
Pred drugo svetovno vojno je veljal 
celo zakon, da se mož lahko takoj 
po poroki loči od žene, ako ugotovi 
na poročno noč, da ni bila nedo
taknjena. Ta zakon sicer ne velja 
več, a Japonci hočejo nedolžne ne
veste. Kaj torej storiti?

Na pomoč je priskočila plastična 
kirurgija. Z nenevarnim in kratko
trajnim operativnim posegom plasti
čni kirurg podari dekletom pred po
roko nov dokaz nedolžnosti, seveda 
če je to potrebno. Deviško kožico 
nadomesti ponavadi kar delček 
ovčjega črevesa, ki je vsajen tako, da 
ob spolnem aktu nevesta celo malo., 
krvavi, kar je že od nekdaj dokaz, da 
se nevesta-pred poroko ni predajala 
spolnemu uživanju. Tako obnovlje
no devištvo je seveda precej drago, 
saj morajo vse kandidatke odšteti 
kar 50 tisoč jenov za nekajminutno 
operacijo. Največja težava pa je taj
nost. Ljubosumni Japonci vedo za 
to zvrst plastične kirurgije prav tako 
dobro kot prebrisane Japonke in ni 
redek primer, da bodoči ženin naja
me zasebnega detektiva, katerega 
skrb je, da sledi ženinovi izbranki in 
jo opazuje, da ne bi zašla v bolnišni
co: Toda iznajdljivost je tudi tu pre
cejšnja.

Več kot polovica zdravniških 
ordinacij, ki vračajo izgubljeno devi
štvo, namreč sploh ne deluje pod 
tem naslovom. Največkrat so nasta
njene kar v kakšnem butiku ali fri
zerskem salonu. Zdaj pa vedi, po kaj 
je nevesta zavila v butik: kupiti po
ročno obleko ali morda kar po de
vištvo!

Zanimiv je podatek neke ankete, 
ki je ugotovila, da si želi kar 70 
odstotkov Japoncev nedolžne ne
veste, prav toliko Japonk pa ima 
pred zakonom spolne izkušnje.

K

24. Skozi luknje od grč je P ljudstvo kuka
lo v gradbišče. Z m a j e v a l o  je ^  k im i  glavami in ne
redko je padla p r i p o m b a :  evo delo, tale rake-
ta!“ y

Drugi spet so nergali, čeS *ad!*^ne investicije se
najdejo goldinaiji, za nujne jih „jj Tretjj so
goreli od radovednosti: kak0 1 sfrči v nebesa tole 
čudo? .

Raketa pa je rasla. Ko* P °*Pnici: prva plošča.

druga plošča, tretja plošča . . .  je tu silila v vis prva 
stopnja, druga stopnja, tretja stopnja!

In rasli so stroški! Paradižnik je prodal najprej grad 
Kukenberk z vsem, kar spada zraven; nato je pretopil 
rezidenco na Glavnem trgu in se preselil v skromno 
sobico v predmestju. Nazadnje je zastavil oklep, žepno 
uro in lasuljo.

Nič zato, dragi bralci! Dan odhoda se je jadrno bli
žal in doma v Košati lipi ima Paradižnik vsega, kar

treba za spodobno življenje, da ne omenjamo pokojni
ne, ki jo mora biti že lep kupček tam na pošti . . .

Se desetkrat je Klara nesla malico obrtnikom na 
raketi in poslednji žeblji so bili pribiti, poslednji vijaki 
so se zavrtali v nebotični trup. Raketa je končno stala 
tu sredi Glavnega trga in njena elegantna postava je 
tekmovala s samim stolpom katedrale svetega Štefana.

„Kakšno pohujšanje!44 so se obregovali nergači.

SffiU’ŠN
i

Od poroke naprej, to je sedemnajst let, je William VVillis 
ovražil svojo ženo, toda nikdar ni razmišljal o tem, da bi jo 
imoril. Dneve je preživljal brez tarnanja: zjutraj seje vozil v 
pisarno, zvečer domov, in enostavno je ni več poslušal. Ko je 
odprla usta, se je umaknil.

Constance VVillis se je približevala štiridesetim letom in je 
povsem izgubila mladostno lepoto, zaradi katere se je 
William z njo tudi oženil. Njeno telo in duh sta postala 
mlahava; komaj da je še brala časopis, kaj šele knjigo. Dneve 
je prebijala s prijateljicami v klubu in igrala bridge ali pa 
posedala v kavarnah; domaje ure in ure sedela ob telefonu in 
klepetala.

Kljub sovraštvu William nikoli ni pomislil na umor, celo 
na ločitev ne, vse dokler se ni v stanovanje pod njima vselila 
Rita Morgan.

Rita je bila učiteljica. Njene dolge in plave lase in nevsilji
vo lepoto so opazili tudi prvošolci, zato se ni čuditi, če je 
takoj pritegnila Willisovo pozornost. Bila je natanko taka kot 
pred sedemnajstimi leti njegova žena, še več, bila je inteli
gentna in duhovita.

Willis ji je takoj prvi dan pomagal znositi kovčke s 
knjigami iz avtomobila v stanovanje in se z njo v hipu 
odlično razumel. Od takrat naprej je izkoristil vsako priliko 
in prihajal k Riti, čeprav je vedel, da Constance nič rada ne 
vidi, da hodi k njej, kljub temu, da se ni imela,česa bati, saj 
je bila Rita spodobno dekle, vsaj v odnosu do Williama, do 
katerega se je obnašala prijateljsko kot proti dobremu 
sosedu.

V Chicagu je umrl dvanajstleten deček, ki je jedel kon
zervirane breskve, ki niso bile predpisano sterilizirane.

Premišljujoč o tragični usodi dečka, je VVillis nagonsko 
pomislil, da bi podobna usoda lahko doletela tudi njegovo 
ženo. Zamišljal si je Constance -mrtvo po nesrečnem 
naključju in sebe kot moža Rite Morgan, toda kmalu je na 
vse pozabil.

Naslednjega dne je njegova tajnica v pisarni pretresena 
govorila o nesrečnem dečku in VVillis se je spet spomnil 
pokvarjenih breskev, ki so jih v časopisu označili kot CAN 
0 4G0LD FANCY PREPAREAD PEACHES s številko 
721/xy 258 na pokrovčku.

Pokvarjene breskve in njegova žena!
VVilliam VVillis je vedel, da Constance predvsem poleti 

pogosto je breskve iz konzerve, kot tudi, da soji najbolj všeč 
prav CAN 0 4G0LD.

Ko je prišel zvečer domov, je našel ženo kot navadno 
zatopljeno v telefonski pogovor, zato je hitro smuknil v 
kuhinjo in pregledal zalogo konzerv. Ena od njih je bila CAN 
0 4G0LD, srce pa mu je močno vztrepetalo, ko je zagledal 
številko 721 /xy  258. Pokrovček je bil nekoliko izbočen, kar 
je bil gotovo znak, da so se' zaradi bakterij v pločevinki 
naredili strupeni plini.

Ničesar ni omenil Constanci, zakaj prepričan je bil, da ne 
ve prav nič o mrtvem dečku in pokvarjenih breskovih 
konzervah. Sklenil je, da bo molčal in čakal, da bo Con
stance pojedla pokvarjene breskve in seveda umrla. Vsem se 
bo smilil in nihče ne bo posumil vanj. In on, VVilliam VVillis, 
bo spet svoboden. O, in Rita Morgan!

Naslednji večer ga je doma pričakal lep prizor. Constance 
je sedela za mizo v kuhinji in jedla sladoled z breskvami. Po 
kratkem razgovoru mu je uspelo neopazno pogledati v hladil
nik: konzerva CAN 0 4G0LD je bila še zmeraj na svojem 
mestu.

Od tega trenutka naprej ves večer ni spregovoril z ženo 
niti besede. Ko sta pojedla sendviče, se je oglasila Rita in 
prosila za malo mleka. Constance se je vedla do nje zelo 
prijateljsko in ji ponudila celo skodelico kave. Priliko je seve
da izkoristil tudi VVilliam in Rito ljubeznivo pospremil do 
njenega stanovanja.

Naslednji dan je VVilliam v časopisu prebral opis'agonije 
umirajočega dečka, ki se je zastrupil z breskvami. S stisnjeni
mi ustnicami si je zamislil v podobnem položaju Constanco. 
Prevzela ga je neka sentimentalnost in telefoniral ji je do
mov, toda ni dobil zveze, ker je Constance spet klepetala z 
neko prijateljico. Roke so mu drhtele, oblival ga je pot. Ni 
vedel, kaj se dogaja v njem. Hotel je opozoriti ženo na po
kvarjene breskve, toda v hipu se je spet zavedel, da bi bila to 
velika napaka. Ni se mogel zbrati, pred očmi je imel ženin 
obraz. In ko bo Constance umrla zato, ker je ni opozoril na 
nevarnost: ali se bo še kdaj lahko pogledal v ogledalu? Ali 
bo lahko ljubil Rito Morgan, ne da bi ga preganjala vest, da 
je on kriv ženine smrti?

Spet je telefoniral. Telefon je bil še zmeraj zaseden.
Ves omotičen se je opravil in hitro odpeljal proti domu. 

Bilo je malo pred četrto uro popoldne in vedel je, da Con
stance ob tem času občajno kaj malega poje. Vozil je kot 
nor in v duhu že videl mrtvo ženo.

Vstopil je v kuhinjo in prvo, kar je zagledal, je bila prazna 
konzerva od breskev na mizi, v umivalniku pa krožnik in 
pokrovček s številko 721 /xy  258.

Poklical jo je. Prišla je iz kopalnice, zavita v brisačo, neko
liko bleda in slabotna. Najprej jo je vprašal, če je ona pojedla 
breskve. Bežno se je ozrla proti mizi in umivalniku, nato pa 
pogledala njega. V njenih očeh je bilo nekaj, kar mu je olede- 
nilo kri v žilah.

„Oh, ne,44 je odgovorila. „Malo prej je bila tukaj simpa
tična gospodična Morgan, ki si je hotela nekaj sposoditi. 
Ostala je nekaj časa in pogovarjali sva se. Komaj sem jo 
preprosila, da je nekaj pojedla. Breskve so ji izredno tekni
le.44
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Dežurni' 
poročajo

OPIT JE HOTEL ŠE -  9. de
cembra popoldne so trebanjski mi
ličniki odpeljali jia hladno 
64-letnega Valentina Kovačiča iz 
Račjega sela. Opit je prišel v gosti
šče Opara, in ker mu niso hoteli 
postreči s pijačo, je začel razbijati 
in razgrajati. Pridržali so ga do«iz- 
treznitve, zagovarjati pa se bo moral 
še pred-sodnikom za prekrške.

PO ŠUNKO V VIKEND -  10. 
decembra je neznanec vlomil v 
vikend Novomeščana Jožeta Gose- 
nce. Kaže, da je vlomilec prišel v 
poslopje skoz okno. Ko je vse prebr
skal, je odnesel 5 kilogramov težko 
šunko.

IZBRAL SI JE NAJLEPŠE -  V 
noči na 10. december je vlomilec

?rišel v kurnik Terezije Šepec v 
rebnjem. V kumiku je bilo več 

kokoši in petelinov, vlomilec pa sije 
med njimi izbral 8 kokoši in jih 
odnesel ter Šepčevo oškodoval za 
460 din.

KDO JE BIL V GARDEROBI?
-  11. decembra zvečer je nekdo 
nasilno odprl garderobne omarice 
delavcev restavracije Grad v Črnom
lju. V omarici Nade Novak je našel

Malo mokra ali poledenela cesta, nekoliko prehitra vožnja, pa ovinek, in trčenje je skoraj neizogibno 
Jedrnščica (na sliki) je ena najbolj nevarnih točk v prometu, kjer se vsak teden kdo znajde v iarku 
(Foto: R. Bačer) \  j j  •

i bil vlom, temveč »samo« kraja
Desetkrat je bil kaznovan, pa mu še ni bilo zadosti: Nikola Milosavljevič 

obsojen tudi pred novomeškim okrožnim sodiščem

Javni tožilec je obtožil 28-letnega Nikolo Milosavljeviča, doma iz 
okolice Dervente v Srbiji, začasno zaposlenega pri podjetju 
PIONIR na gradbišču v Krškem, da je 26. julija letos vlomil v 
poslopje šolskega centra v Krškem in odnesel dva fotoaparata. 
Razen tega ga je obtožnica bremenila kraje oblačil svojim sodelav
cem v baraki. To se je zgodilo 26. julija.

iju
30 din in jih odnesel.

Na razpravi, ki je bila pred krat
kim na okrožnem sodišču, se je

Žrtev prometa
V VRTCU ISKAL DENAR -  12. 

decembra zjutraj so v otroškem 
vrtcu na Ragovški cesti v Novem 
mestu ugotovili, da so imeli vlomil
ski obisk. Neznanec, ki je vdrl skoz 
okno, je ponoči vlomil v več pisal
nih miz, se polotil blagajne in ■ 
očitno iskal denar. Iz blagajne je 
odnesel 2.000 din.

TATOVI NA GRADBIŠČIH -  
Med 10. in 12. decembrom so tatovi 
obiskali tudi gradbišča stanovanj
skih hiš na Zibertovem hribu v 
Novem mestu. Graditeljema Boži
darju Pavlinu in Tonetu Bajcu je 
zmanjkalo za 7.000 betonskega 
železa.

NI JIM DAL SPATI -  14. de
cembra ponoči so z Broda poklicali 
na pomoč miličnike, da so odpeljali 
opitega 52-letnega Živka Šahano- 
viča in ga pridržali. Razgrajal je po 
vasi in motil nočni počitek vašča
nov.

DANES ZAČETEK

V razpravni dvorani novo
meškega okrožnega sodišča 
se bo 19. decembra začela 
obravnava proti 13 obtože
nim Novomeščanom in 
Metličanom, ki so zagrešili 
vrsto vlomov in tatvin. Prvo- 
obtoženi Novomeščan Ivan 
Banovec in drugi bodo na 
zatožni klopi sedeli več dni. 
Računajo, da bo trajal sodni 
proces od 19. do 30. decem
bra.

Vinko Šeligo iz Trebnje
ga je bil na kraju nesre

če mrtev

13. decembra okrog 20. ure 
je bila v klancu med Mačkov
cem in Karteljevirti huda nesre
ča. Dragiša Vukosavljevič iz 
Cviljanaca je vozil vlačilec s 
polpriklopnikom proti Ljublja
ni, pri vožnji po klancu navzgor 
pa se je v levem nepreglednem 
ovinku nenadoma odpel in 
izklopil vlačilec. Zdrsnil je na 
levi prometni pas ravno takrat, 
ko je naproti pripeljal 24-letni 
Vinko Šeligo iz Trebnjega z 
vlečnim vozilom, ob katerega je 
bil pripet razbit avto.

Šeligo se je umikal in zaviral, 
vendar ga je odpeti vlačilec 
zadel ter stlačil. Nesreča je bila 
tem večja, ker je za Šeligom 
pripeljal še Zagrebčan Peter 
Djurič in se zaletel v poškodo
vani avto, ki ga je vlekel Šeligo, 
v njem pa je sedel Stane Blatnik 
iz Ljubljane.

Pri nesreči je bil Vinko Še
ligo takoj mrtev, njegov sopot
nik Jože Seničar iz Trebnjega 
ter Stane Blatnik iz Ljubljane v 
po&odovanem avtu pa sta bila 
huje ranjena in takoj prepeljana 
v bolnišnico. Na avtomobilih je 
za 32.000 din škode.

izkazalo, da je bil storilec očitanih 
kaznivih dejanj zares Milosavljevič, 
vendar je javni tožilec prekvalificiral 
obtožbo glede „obiska44 v stavbi 
šolskega centra v Krškem.

Milosavljevič je priznal, da je bil v 
stavbi in v fotolaboratoriju, da je 
odnesel dva fotoaparata, vendar vrat 
ni vlomil, temveč so bila odprta.

Spoznan je bil za krivega navadne 
tatvine, in ne vloma.

Prav tako je obtoženi priznal, da 
je sodelavcem v stanovanjski baraki 
vzel več oblačil, vrednih 777 din. 
„Bil sem v stiski, brez denarja, brez 
obleke in brez hrane,44 je rekel. To 
je bilo res, kot so ugotovili na so
dišču, ker dotlej še ni dobil plače. 
Obtežilno za Milosavljeviča pa je, da 
je bil že prej desetkrat kaznovan. V 
Krškem je kradel med tem, ko mu je 
tekla pogojna kazen, izrečena v 
Splitu, zato je okrožno sodišče 
pogojno sodbo preklicalo in izreklo 
enotno kazen: dve leti zapora. 
Sodba še ni pravnomočna.

Vsi trije se kesajo
Vse več je gozdnih tatvin, ampak vse se prej ali 

slej končajo na sodišču - Kazen ne uide!.

Na trebanjskem koncu tudi ugo
tavljajo, da ljudje čedalje raje sekajo 
v „državni44 hosti. Pred kratkim so 
na občinskem sodišču obravnavali 
tale primer:

20-letni Slavko Saje iz Brezja pri 
Mokronogu in njegov sovaščan 
Anton Dragan sta 2. januarja letos v 
gozdu, ki je last Gozdnega gospodar
stva Brežice-obrata Mokronog, po
sekala smreko. Imela je približno 
kubik lesa, ki ga cenijo na 1.560 
din. Potem sta poklicala na pomoč 
še tretjega Brezjana, že priletnega 
Franca Pekolja. Ta je posekano 
smreko naslednji dan odpeljal z 
vozom v Ornuško vas.

Obtoženci so vse priznali in se 
resnično kesali, imeli pa so vsak svoj 
izgovor. Saje je rekel, da je hotel 
smreko za sestro, ki gradi, pa sam 
nima lesa. (Omenjena potem smreke 
sploh ni vzela, ko je slišala, da je 
ukradena!) Dragan, ki je Sajetu 
pomagal pri podiranju, pravi, da ni 
mogel odreči usluge, češ da mu Sa
jetovi pomagajo z živino pri raznih 
delih. Pekolj se je sprva branil, 
potem pa je na prigovarjanje fantov 
le pristal in smreko prevažal.

Ukradeni les je bil zasežen, so
dišče pa je obtoženim prisodilo 
kazni: Slavku Sajetu 800 din;
Antonu Draganu 500 din in Francu 
Pekolju 400 din. Slednjemu so 
izrekli pogojno denarno kazen za 
dobo enega leta. Vsi trije so bili 
prvič pred sodiščem in kaže, da jih 
bo to izučilo za zmeraj. Sodba še ni 
pravnomočna.

AVTO JE ZGOREL

1 2. decembra proti večeru se je 
Marjan Majcen iz Šentjanža pri 
Sevnici peljal po klancu navzdol, ko 
je opazil, da se kadi izpod pokrova 
avtomobila. Zapeljal je v jarek, 
odprl pokrov, takrat pa se je že 
pokazal plamen. Majcen je skušal 
požar pogasiti s suknjičem, a mu ni 
uspelo. Ko je videl, da avta ne bo 
mogel rešiti, je brž pobral iz vozila 
razne predmete, potem pa nemočno 
gledal, kako so ognjeni zublji uni
čevali njegov Fiat 750. Vzrok po
žara je bila okvara na elektroinstala- 
ciji, škode pa je za 70.000 din.

I

Trebanjsko področje je 
bilo še pred leti znano po 
mnogih pretepih in obraču
navanjih, ki so se večkrat 
krvavo končala. Danes tega 
skoroda ni več, pojavljajo pa 
se nove vrste prekrški. O 
tem je tekel pogovor s 
Toneton Glogovškom, sod
nikom za prekrške.

— Koliko zadev je šlo le
tos skozi vaše roke in ali je 
njih število večje v primeri z 
lanskoletno bero?

„Od lani nam je ostalo 
nerešenih 330 spisov, novih 
pa smo v letu 1974 dobili 
850. Ugotavljamo, da število 
prekrškov zadnja leta upada, 
posebno od leta 1972 dalje, 
ko imajo miličniki večje pri
stojnosti glede izrekanja 
mandatnih kazni. “

— Prekrški zoper javni red 
in mir,_kamor spadajo pre
tepi, so vam povzročali pre
glavice. Kako, da tega skoro 
ni več?

„Res je bilo veliko prete
pov, posebno okrog Vel. 
Gabra, Čateža in Šentruper
ta, ampak smo zoper prete
pače ostro in hitro ukrepali 
ter jih ukrotili. Med 300 do 
400 zadevami s področja 
javnega miru smo imeli 
včasih po 90 odst. pretepa- 
ških zadev, zdaj so le posa
mezni primeri. ‘

— Katere so značilnosti 
cestnoprometnih prekrškov 
za vaše območje?

„Prometne zadeve pred
stavljajo pri nas kar 80 od
stotkov vsega dela. Značilno 
za tovrstne prekrške je, da je 
večina cest slabih, grajenih 
za vprege in kolesaije, po

njih pa je močan avtomobil
ski promet. Vozniki se ne 
prilagodijo cestnim razme
ram. “

-  Kakšni prekrški so zdaj
šnja novost v Trebnjem?

„Imamo opravka z vsako
vrstnimi prekrški, toda no
benih ni v taki meri, da bi 
nam povzročali težave. Pro
blematična je disciplina 
občanov pri skupnih akci
jah, odrejenih z občinskimi

m
odloki. Na primer: odloka o 
izobešanju zastav mnogi niso 
spoštovali, tako je bilo zad
nja leta čez 300 ljudi zaradi 
tega v postopku. Letos 
imamo 100 takih, ki niso 
prišli na fluorografiranje.“ 

— Potemtakem pri vas ni 
težav?

„So, prva in največja je 
pomanjkanje prostora. So
bica, velika kot kabinet, je 
na razpolago za vse naše 
delo. Možnosti za delo so 
zelo slabe.“

R. BAČER£ r  °  M > iv. M t t R  ^

BRUSNICE: 
POBEGNIL

PO NESREČI 
decembra okrog

14.30 se je Ladislav Kranjc iz Malih 
Brusnic peljal s kolesom iz Šentjer- 

v noja proti domu. Ko je hotel zaviti 
proti Brusnicam, je opazil v križišču 
avtobus, zato je ustavil. Za kolesar
jem je pripeljal osebni avto neznan 
voznik, ga zbil na tla in odpeljal. Pri 
padcu se je Kranjc poškodoval, zato 
so ga odpeljali v bolnišnico, za po
beglim avtomobilistom pa poizvedu
jejo. ' <

PLUSKA: PREHITEVAL KO
LONO -  Leopold Pucelj iz Svibnika 
je 10. decembra zjutraj vozil z 
avtom proti Ljubljani in pri Pluski 
začel prehitevati kolono vozil, koje 
naproti pripeljal osebni avto Zagreb
čan Ivan Peršič. Vozili sta se med 
srečanjem oplazili. Na njih je za 
3.000 din škode.

BRŠLIN: PREHITRO V OVI
NEK -  15. decembra je Milan Miloj- 
kovič iz Novega mesta vozil z avtom 
od karteljevskega priključka proti 
Bršlinu in prehitro privozil v ovinek, 
zato je avto zaneslo in je trčil v

Le vsak peti 
slovenski voznik 
ima
svoje vozilo
opremljeno
z

varnostnim
pasom

Pridružite se  nam
tudi vi
in uporabljajte 
varnostni pas 
med vožnjo

Zaščitite svojega 
sopotnika 
in sebe

3 točkovni 
varnostni pas 
vam
v prometni 
nezgodi
zagotavlja 50 % 
večjo
osebno varnost

Tri vagone smrdljivega riža
Medobčinska tržna ijišpekcija je izločila iz prometa riž, ker je bil po mne 

nju živilskega laboratorija neprimeren

Novomeška tržna inšpekcija je začela iskati sled za rižem, ko so 
dobili obvestilo z republiškega inšpektorata, d a je  na trgu riž nepri
merne kakovosti. Najprej so v novomeški in trebanjski občini 
obiskali grosistična skladišča. Polna so bila tega riža, pa tudi v 
maloprodaji v trgovinah je že krožil riž.

V skladiščih pri Standardu in 
Dolenjki pa v raznih trgovinah 
so ga imeli v vrečah po 80 kg ali 
pa pakiranega po 1 kg. Inšpek
torji so vzeli vzorce tega riža, ga 
poslali v analizo živolskemu 
laboratoriju, od tam pa je prišel 
za kakih 20 vzorcev skoro enak 
odgovor:

Videz: „Riž glaziran, normal
nega videza, skoraj brez plevel- 
nih zrn . .

Mnenje in ocena: „Vzorec ni 
primeren za ljudsko prehrano in 
p ro m e t. . . “

Napake: „Riž ima v surovem 
in kuhanem stanju neprijeten, 
tuj, srednje močan vonj, nesvoj- 
ski vonj in okus po manjvred
nem, založenem in zatohlem 
rižu.“

Ocena: „Smrdljiv riž ne
ustreza odločbi pravilnika o 
kakovosti itd.“

ŠIPE JE BRISAL

Franc Klavžar iz Krškega je 15. 
decembra popoldne vozil z avtom iz 
Leskovca proti Scnušam in pri sre
čanju z naproti prihajajočim avtom 
zapeljal na desno ter ustavil. Kljub 
temu se je vanj zaletel z avtom 

v Branko Salmič iz Leskovca, ki je 
pred srečanjem z roko brisal vetro
bransko steklo in ni videl avta ob 
cesti. Pri trčenju je dobila lažje 
poškodbe Klavžarjev^ žena Marica, 
gmotna škoda pa znaša okrog 
10.000 din.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Pri Standardu so medtem v 
skladišču že sami sumljivi riž 
poslali v analizo. Tudi temu je 
novomeški živilski laboratorij 
izdal domala enako analizo. Isti 
riž, iz vreč po 80 kg, pa je Stan
dard dobil iz grosističnega skla
dišča v Ljubljani, zraven pa 
izvid od sanitarnega laboratorija 
pri Zavodu za zdravstveno 
varstvo SRS. Tu pa piše črno na 
belem: „ Riž , ustreza in
je primeren za ljudsko prehra
no.44 Od dveh ustanov dve raz
lični analizi!!

Tako se je zasukalo, da 
Novomeščani, ki veijamejo bolj 
svojim strokovnjakom, ne 
bomo jedli smrdljivega riža, 
Ljubljančani pa . . .

Naša tržna inšpekcija je pri
javila javnemu tožilcu uvoznika 
smrdljivega riža Centroprom in 
Jugoeksport iz Beograda ter dva 
posrednika prodaje, smrdljivi 
riž pa izločila iz prometa.

d n

telefonski drog ter ga prelomil. Pri 
nesreči so se laže poškodovali
voznik in njegovi dve sopotnici, 
škode pa je za 15.000 din.

JEDINŠČICA: TRK V OVINKU 
-  Ljubljančan Vid Črnič je 10. de
cembra dopoldne vozil avto od 
Novega mesta proti Metliki, v 
ovinku pri Jedinščici pa mu je 
naproti pripeljala z avtom Anica 
Žugelj iz Gradca. Zugljevo je v 
ovinku zaneslo in je trčila v Ljub
ljančanov avto. Pri nesreči sta se 
oba voznika poškodovala in so ju 
odpeljali v bolnišnico po prvo 
pomoč.

TREBNJE: VOZIL PO SREDI -  
11. decembra zvečer je Izidor Murn 
iz Malkovca vozil tovornjak s priko
lico čez Trebnje, na Prijateljevi cesti 
pa je naproti pripeljal tovornjak 
neznan voznik. Ker je ta vozil po 
sredi, se mu je Murn s kamionom 
umaknil na skrajni rob ceste, tam pa 
se je pod težo vozila bankina udrli 
in prikolica se je nagnila na bok. 
Neznanec je odpeljal dalje, na tovor
njaku pa je za 3.000 din škode. 
Precej dela so imeli tudi s tem, da so 
tovornjak postavili na cesto.

NOVO MESTO: OTROK POD 
AVTO -  12. decembra okrog) 
poldne je Leopold Okleščen iz Loke( 
pri Straži vožil avto po Ulici talcev 
£roti Ločni in zapeljal mimo stoje
čega tovornjaka. Tedaj pa je nena-} 
doma pritekel predenj 8-letni Aleš 
Golcš. Voznik je sicer močno zavrl, 
kljub temu pa je otroka podrl. Teže 
poškodovanega Aleša so prepeljali v ; 
bolnišnico.

GRADAC: ANDREJCEK V
BOLNIŠNICI -  13. decembra okrog! 
14.30 je voznik osebnega avta Jože* 
Bohte iz Novega mesta podrl J 
3-letnega Andrejčka Pavliniča, ki je 
z domačega dvorišča nenadoma 
skočil na cesto pred avto. Otroka so 
odpeljali v bolnišnico.

IRČA VAS: IZSILJEVANJE
PREDNOSTI — 14. decembra po
poldne je Mira Djukič iz Irče vasi 
pripeljala z avtom iz stranske ceste 
od novega naselja in zavijala na • 
prednostno cesto proti Straži. 
Zgodilo se je ravno v trenutku, ko je 
z nasprotne smeri pripeljal z avtom 1 
Karel Doboši iz Novega mesta. 
Vozili sta trčili In imata za 7.000 
din škode.

MLADOLETNIK JE BIL

je bil prijet in 
idoletni)

12. decembra 
predan sodniku za mladoletnike 
17-letni F. F. iz okolice Novega 
mesta, utemeljeno osumljen vlomov 
v otroški vrtec na Ljubljanski cesti 
in v skladišče podjetja ROG v No
vem mestu. Ti vlomi so se zgodili v
7'>rlni’pm  Aui<n



ČETRTKOV INTERVdU

Složnost zmore vse
Stane Barbo: »Do konca leta rezervoar na 
Kamencah, potem pa dokončno vodovod«

Na Gornjih Kamencah ne 
^odnehajo, čeprav se vreme v 
teh dneh slabša in se kolesa 
traktorjev, ki vozijo material 
na hrib nad vasjo, globoko 
ugrezajo v blato. „ Vodovod
ni zbiralnik, ki bo držal 
okoli 60 kub. metrov, bi 
radi zabetonirali še letos. 
Dokončali bomo veliko in 
pomembno delo, s tem pa 
bomo že bliže pitni vodi, ki 
jo napeljujemo, “ je na dan 
zadnjih volitev pripovedoval

K

Stane Barbo

Stane Barbo, predsednik 
vodovodnega odbora in de
legat krajevne skupnosti 
Bučna vas. Delovne akcije se 
je tisto nedeljo udeležilo 25 
vaščanov. Najprej so šli na 
volišče, potem pa vsak k 
svojemu delu. Z  Barbom 
sem se pogovarjal pri beto- 
nerjih.

„Takole, vidite, se zbira
mo: ob nedeljah, sobotah, 
praznikih. Tudi za dan repu
blike smo delali. Med ted
nom ne moremo nič, ker 
imamo ali delo doma ali pa 
smo v podjetjih. '  Moram

reči, da se možje in fantje 
radi odzovejo; ni jih potreb
no posebej siliti, saj vedo, da 
je to njim v korist. Kajpak je 
tudi nekaj takih, ki se držijo 
bolj zase, vendar so tudi 
drugje. Sicer pa raje vidim, 
da o tem ne pišete. “ .

V tem zbiralniku se bo 
nabirala voda za pet vasi: 
Daljni vrh, Gorenje Kamen
ce, Hudo, Potočno vas in 
Muhaber. Na Gornjih Ka
mencah bo tudi prečrpava- 
lišče. Na Daljnem vrhu ta 
čas dokončujejo manjši zbi
ralnik za 30 kub. metrov 
vode. „Vse delamo prosto
voljno, sami,“ je večkrat 
ponovil Barbo, glavni organi
zator vseh teh del.

Vodovod bodo potegnili 
iz Bučne vasi, kjer bo pove
zan z mestnim vodovodom. 
Cevi so pretežno že položili 
in pravzaprav čakajo le še na 
to, da bi bili dograjeni drugi 
objekti.

„Za ta in druga dela pla
čujemo krajevni samoprispe
vek. Gmotno pomagata kra
jevna skupnost in podjetje 
Vodovod, ta predvsem z 
materialom in strokovno
stjo. Samoprispevek je tudi 
naše prostovoljno delo. Ni
mam pri roki podatkov o 
tem, vem pa, da gredo delov
ne ure v tisoče. “

Pripravljalna dela za ko
menski vodovod so se začela 
že pred petimi leti, „že te
daj, ko sem bil še odbornik 
občinske skupščine, “ je 
pripomnil Stane Barbo. 
Resneje so se tega lotili, ko 
se je v skupni blagajni nabra
lo dovolj denarja, dovolj za 
začetek. Seveda bodo poslej 
tudi v tem kraju lahko rekli, 
da so pitno vodo napeljali s 
svojimi rokami.

I. ZORAN
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Ob izročitvi plakete Novega mesta novomeški garniziji je zapriseglo nekaj sto mladih vojakov. 
Podpisovanja zaprisege (na levem posnetku) so se poleg starešin udeležili tudi mladinci in mladinke 
srednjih šol. Na desnem posnetku pa vidimo komandanta Radeta Petroviča z minitelevizoijem, 
posebnim darilom novomeške občinske skupščine pripadnikom JLA za njihovo pomoč in sodelovanje; 
(Foto: Ivan Zoran)

PRAZNIK V VOJAŠNICI M ILANA MAJCNA:

Plaketa priznanje za pomoč
, Slavja se je udeležil tudi generalpolkovnik Franc Tavčar - Rok

V vojašnici Milana Majcna je 
bila prejšnji četrtek slovesnost, 
na kateri je predsednik novo
meške občinske skupščine Ja
kob Berič izročil enoti, ki nada
ljuje tradicije Gubčeve brigade, 
plaketo Novega mesta. Ob tej 
priložnosti je ponovil sklep vseh 
zborov občinske skupščine, da 
pomeni ta plaketa priznanje vo
jakom in starešinam za sodelo
vanje in pomoč pri razvoju no
vomeške občine ter še posebej 
za pomoč pri vrsti komunalnih 
dejavnosti, elementarnih nesre
čah in podobnem.

Priznanje je v imenu enote 
sprejel komandant podpolkov
nik Rade Petrovič. V zahvali je 
poudaril, da bodo vojaki tudi 
poslej radi prišli na pomoč, 
hkrati pa bodo vsak trenutek 
pripravljeni braniti domovino 

red katerim koli napadalcem, 
estitkam se je poleg predstav

nikov občin Dolnja Stubica,

Štipendijski sklad brez denarja
V Novem mestu zaskrbljeni, ker ne vedo, s čim bodo plačali januarske 

štipendije - Sindikati pozivajo k podpisu samoupravnega sporazuma

„Pri novi štipendijski poli
tiki, ki smo jo sprejeli s podpi
som družbenega dogovora, ne 
S1® zgolj za družbeno pomoč 
študentom in dijakom, ampak 
tudi za nov odnos do kadrova
nja- Zato je tembolj žalostno in 
^razumljivo, da v novomeški 
°bčini samoupravnega sporazu
ma ni podpisalo toliko zaposle
nih, da bi veljal.“

Tako je začel svojo razpravo 
predsednik iniciativnega odbora 

ustanovitev skupnosti za 
Štipendiranje v novomeški 
občini Vinko Bambič prejšnji 
teden na seji občinskega sindi
kalnega sveta v Novem mestu, 
ko so se zaskrbljeni spraševali, 

bodo po novem letu še lahko 
Vplačevali štipendije ali ne.

Kot je bilo spet slišati, v 
°bčinskem štipendijskem skla
du ni enega samega dinarja, za

NOVA TOZD

Z novim letom se bo podje
tje Volna iz Laškega priključilo 
novomeški tekstilni tovarni. 
Nedavno so se zaposleni v obeh 
kolektivih o tem izrekli na re
ferendumih. Laško podjetje bo 
Poslej samostojna TOZD Novo- 
teksa, ki ima TOZD že v Tre- 
binju, Metliki, Dobruški vasi, na 
Vinici in seveda v Novem 
niestu.

izplačilo decembrskih štipendij 
— 120.000 din za okoli 320

Kaj na kongresu?
Pozornost izobraževa

nju

Občinski sindikalni svet v 
Novem mestu je 11. decembra 
podprl osnutke resolucij, ki 
bodo sprejete na bližnjem 7. 
kongresu jugoslovanskih sindi
katov. Delegatom so naročili, 
naj na kongresu spregovorijo o 
volonterskem in profesional
nem delu v sindikalnih organi
zacijah. Menili so, da predsedni
ške ali tajniške dolžnosti v 
občinski sindikalni otganizaciji 
ali večji sindikalni otganizaciji v 
podjetju volonter spričo obilice 
dela ne more dobro opravljati.

Delegati bi poleg tega tvorno so
delovali v kongresni komisiji za 
samoupravljanje in v komisiji za 
izobraževanje in kulturo delavcev. 
Zavzemali se bodo za to, da bi višje 
in visoko šolstvo poslej razvijali v 
skladu s policentričnim razvojem. 
Poslej naj bi take šol6 „zrasle4* tudi 
v regionalnih središčih, kakor je 
Novo mesto, kjer nekateri oddelki 
višjih šol že delujejo. S tem bi nfe le 
približali študij, ampak bi izobraže
vanje študentom tudi precej olajšali. 
Zdaj morajo Dolenjci v Ljubljano, 
Maribor in v druga središča, kar je 
nedvomno dražje, kot če bi se lahko 
šolali v najbližjem centru, na primer 
v Novem mestu. ✓

štipendij -  si je moral sklad 
izposoditi denar pri komunal
nem Zavodu za zaposlovanje.

Vinko Bambič je še pristavil: 
„Vsi smo pozdravljali novo 
ustavo, zdaj pa, ko moramo 
uresničevati njeno vsebino, ne 
gre. Ali si spričo.tolikšnih kad
rovskih težav, o katerih neneh
no razpravljamo, lahko to pri
voščimo? Ali smo konec kon
cev lahko bela vrana med 
manjšimi in gospodarsko manj 
premožnimi občinami, ki so to 
že zdavnaj uredile? “

Novi Marof, Trebnje, Črnomelj, 
Metlika in Novo mesto pridružil 
komandant ljubljanskega
armadnega področja generalpol
kovnik Franc Tavčar — Rok.

NOVO MESTO:

Najvišjim OD 
doloCiti mejo
Po nedavno objavljeni sin

dikalni listi za leto 1975 naj 
bi največjih osebnih dohod
kov nič več ne omejevali. 
Seveda je v tem dokumentu 
posebej poudaijeno, da bi 
moralo to veljati zgolj za pri
mere, ko je osebni dohodek 
utemeljiv in delo (oziroma 
učinek) dokazljivo.

Novomeški sindikati, kot 
smo slišali, niso proti viso
kim osebnim dohodkom, 
boje pa se, da bi bila sprosti
tev, se pravi ukinitev zgornje 
njeje, priložnost za špekula
cije. Glasno so izrazili po
mislek, da bi v tem primeru 
prišli na račun tisti, ki že 
zdaj ne zaslužijo slabo, de
lavci pa bi spet ostajali spo
daj.

V smislu takih pomisle
kov je tudi sklep občinskega 
sindikalnega sveta uteme
ljen: najvišje osebne dohod
ke je treba omejiti, sicer je 
sindikalna lista v glavnem 
sprejemljiva. Dodati kaže le 
še to, da so sindikati tak 
sklep sprejeli najbrž tudi 
pod vplivom ugotovitve, da 
v novomeški občini še precej 
delavcev prejema majhne 
osebne dohodke, znatno 
manjše od tistih minimalnih, 
za katere se zavzema sindi- 

. kat.
\ ; >

Preveč optimistično
Zadnja seja TIS: slovo zagrenila izguba

NOVOMEŠKA TRIBUNA

Se dobro smo zvozili to 
težko letošnje leto, so menili 
člani skupščine TIS v novo
meški občini, ko so na zadnji 
seji potrdili rebalans letošnjega 
proračuna in s tem tudi za 
1,156.786 dinaijev izgube. Le
tošnje leto je bilo za šolnike za
res težko, izgubo pa bodo „po- 
krili“ z denaijem iz lastnih re
zerv. Skupščina se je pretekli 
petek v Šmarjeških Toplicah 
zadnjič sešla v stari postavi, 
kajti sedaj jo bo zamenjala dvo
domna delegatska skupščina sa
moupravne interesne skupnosti 
za izobraževanje.

Kljub temu da stara skupščina 
TIS ni mogla odločati o programu 
dela in financiranju osnovne vzgdje 
dejavnosti v prihodnjem letu, so čla
ni na zadnji seji vseeno spregovorili 
o predlogu takega programa. Ta 
predvideva, da bi nekatere dejav

nosti razširili, in terja za osnovno in 
družbeno izobraževanje v občini v 
prihodnjem letu 25 odstotkov več 
denarja, kot je bilo za te namene po
rabljeno letos. Med drugim naj bi za 
vse učence četrtih razredov pripravi
li plavalne tečaje, pomagali zgraditi 
nekatera otroška igrišča, plačali pri
četek celodnevne sole v Dolenjskih 
Toplicah, plačali stroške bivanja te
lesno in duševno prizadetih otrok iz 
občine v drugih krajih, o čemer naj 
bi se dogovorili s Centrom za soci
alno delo, pričeli urejevati vzgojno 
posvetovalnico v Novem mestu, na
kupili učbenike učencem prvih raz
redov.

Vendar so že člani skupščine me
nih, da je tak predlog programa pre
več optimističen in da ga bo najbrž 
potrebno uskladiti s porabo drugih 
interesnih skupnosti, predvsem pa z 
zmogljivostmi gospodarstva novo
meške občine. Dokončen program 
dela v prihodnjem letu pa bodo 
sprejemali šele delegati novousta
novljene SIS za to področje.

B. P.

Predsednik Jakob Berič je 
posebno priznanje izročil pod
poročniku Radovanu Tkalcu, ki 
se je pri prej omenjeni pomoči 
JLA občini še posebej izkazal. 
Zatem je predsednik občinske 
skupščine podaril vojakom tudi 
prenosni televizor. Predstavnik 
občine Dolnja Stubica pa je vo
jakom podaril album s fotogra
fijami iz Gubčevega rojstnega 
kraja.

Četrtkovo slavje v vojašnici 
Milana Majcna se je končalo s 
podpisom slovesne zaprisege 
mladih vojakov. Novomeške' 
mladinke so mladim vojakom 
podarile nageljne. V Domu JLA 
so tega dne odprli garnizijsko 
knjižnico.

NOVOMESCANI GREDO NA 
ZBOR SAMOUPRAVLJALCEV

Od jutri do nedelje bo v Karlovcu 
zbor samoupravljalcev z območja 
zleta bratstva in- enotnosti. Iz 
Novega mesta bo na zbor odpoto
vala 40-članska delegacija, eden od 
novomeških delegatov pa bo vodil 
tudi komisijo za družbenoekonom
ske odnose na zborovanju samo
upravljalcev.

MINI ANKETA:

Teža delovnega dne marsiko
mu upogne ramena, morda celo 
otopi duha, zato je potreba po 
redni relaeaciji čedalje večja. To 
prihaja^ še bolj do veljave v zim
skem času, ko se vsak zavija v 
topla oblačila ali tiči za pečjo, 
kosti pa mu „rjavijo". Tokrat 
nas  ̂ je zanimalo, kako gledajo 
občani na nujnost zimske rekre
acije, oziroma kakšne so po nji
hovem mnenju možnosti za to
vrstno popoldansko ah večerno 
„delo“ :

Rekreacija
Zoran JENKO, dijak poklicne 

šole: „Za rekreacijo mladih je na 
neki način poskrbljeno že v šo 
lah, saj imajo povsod telovadbo. 
Tako tudi pri nas, čeprav mora
mo včasih telovaditi kar v razre 
du. Imeli smo tudi ure plavanja 
na grmski osnovni šoli, toda za
radi prezasedenosti bazena jih 
nimamo več.“

Stanko BRINJEVEC, delavec 
iz Mirne peči: „Pri nas v Mirni 
peči nimamo primernega prosto
ra za rekreacijo v zimskem času, 
zato je s to stvarjo bolj težko, saj 
bi se morah ljudje voziti v Novo 
mesto. V mestu pa je po mojem 
mnenju dovolj možnosti za re
kreativno telo vađenje. Sam se 
bom kmalu zaposlil v mestu in 
bom skušal priti v sjnučarski 
klub, saj je smučanje pozimi naj
primernejša oblika telovadbe."

Janez SOMRAK, strojni klju
čavničar: „Doma sem iz okolice 
mesta, kjer je možnosti za razgi
bavanje v zimskem času bolj ma
lo. Samo mesto pa s telovadni
cami in bazenom veijetno nudi 
dovolj možnosti za popoldansko 
rekreacijo. Sam sicer imam po 
delu čas tudi za kakšno obliko 
rekreiranja, toda zaenkrat se še 
nisem odločil za nobeno.“

Janez MOHORČIČ, sekretar 
Ob ZTK Novo mesto: ,*Za rekre
acijo imajo nekatere delavne 
organizacije na voljo določene 
ure v telovadnicah (Krka v 
osnovni šoli Katje Rupene, 
Novoteks v Bršlinu in IMV na 
Grmu). Razen pri „Krki“ je 
udeležba na teh urah rekreacije 
slaba. Krka, Pionir, UJV ah IMV 
imajo na primer tudi ure plava
nja na Grmu, toda neglede na to, 
da je bazen majhen, je v vodi 
vedno malo ljudi, (po trije ali 
štirje največ). Kar se tiče pla
vanja, pripravljamo tudi „šolo“ 
za neplavalce. Do zdaj so se 
prijavili samo štirje kandidati, 
zato se lahko zgodi,’ da tečaja 
sploh ne bo. Kje so vzroki za 
tako slab odziv, je težko reči, 
morda se ljudje bojijo ah pa jih 
je sram. Eden od vzrokov, da se 
delovni ljudje tudi sicer ne 
poslužujejo dovolj možnosti za 
rekreacijo, je morda tudi po
poldansko zaslužkarstvo.“

D .R .
V

Novomeška kronika
OTROCI IN PAPIR -  Novomeški 

osnovnošolci so se te dni v akciji 
„Zbirajmo odpadni papir“ zopet 
predstavili kot uspešni zbiralci stare
ga papirja, revij, kartonskih škatel in 
krp. Občinski odbor Rdečega križa, 
ki je soorganizator te akcije, naproša 
vse občane, naj pred svojimi stano
vanji pripravijo zavitke odpadnega 
papirja, ki jih bodo otroci zagotovo 
pobrali.

POTRES V NOVEM MESTU -  
Prejšnji četrtek zjutraj je ob 2,35 
Novomeščane prebudil močan po
tresni sunek, ki je na srečo poskrbel 
le za precejšnjo mero strahu. Instru
menti astronomsko-geofizikalnega 
observatorija v Ljubljani so zabeleži
li epicenter potresa ob -prelomnici 
Novo mesto -  Mirna peč. Potres je 
dosegel jakost 5. stopnje po lestvici 
MCS. Razen tega sunka so Novome- 
ščani v petek čutili še dva potresna 
sunka: zgodaj zjutraj in ob 11.44 
minut.

KAJ JE S PODRAŽITVIJO? -  
V novomeških kavarnah se občani 
še vedno pogovaijajo o nameravani 
ppdražitvi televizijske in radijske na
ročnine. Vsi so trdno prepričani, da 
se programa obeh medijev ne bosta 
zboljšala za 78 odstotkov (za toliko 
naj bi se zvišala naročnina za TV), 
oziroma za 92 odstotkov, za kolikor 
naj bi bila višja naročnina za televi
zijo.

S TRANSFUZIJSKE POSTAJE 
-  Prejšnji teden je na novomeški 
transfuzijski postaji daroval kri 101 
krvodajalec. Tudi tokrat je prišlo k 
odvzemu največ delavcev. Prav bi bi
lo, ko bi šolske organizacije Rdeče
ga križa za krvodajalstvo navdušile 
več dijakov in dijakinj.

ROJSTVA -  Rodile so: Ljubica 
Zadravec iz ulice Ob Težki vodi — 
dečka, Janja Fortuna z Mestnih njiv 
2 -  Gašperja, Stojanka Starič iz Ra- 
govske 21 -  deklico, Zdenka Režek 
iz Lobetove 4 — Evo in Zdenka 
Jakše iz ulice ob Težki vodi 17a -  
dečka.

TRŽNICA -  V petek je bila 
tržnica dobro založena, cene pa se 
od prejšnjega tedna niso spremenile: 
hruške so bile po 10 dinarjev, solata 
po 16 do 18 din, ananas po 12 din, 
jabolka po 5 do 8 din, pomaranče 
po 8 din, limone po 14 din, jajca po 
1,40 do 1,70 din, zelje po 13 dinar
jev, čebula po 4 din, koren po 10 
din in grozdje po 10 do 12 dinaijev 
kilogram.

/
-  Ena gospa je rekla, da po 

njenem sVetem prepričanju pri 
nas zeleni program odločno 
prepočasi uresničujemo. Nakar 
je sedla v novo zeleno stoenko, 
povabila zelenega prijateljčka in 
se odpeljala ne znan o kam, da je 
njen mož od jeze ves pozelenel.



Ob tednu solidarnosti z bojem vietnamskega ljudstva na sevniški osnovni šoli Sava Kladnika ni minil 
dan brez kake akcije. V petek so v avli šole pripravili prigoden kulturni program, sledila je še otvoritev 
razstave likovnih del. Na sliki: najmlajši so z zanimanjem primeijali svoja dela z deli vrstnikov. (Foto: 
Železnik) - -

Stilles zaupa v svoje načrte
Na beograjskem salonu pohištva zanimanje za stilno pohištvo

Če prelistamo glasilo SLOVENIJALES, še posebno poročilo o 
novembrskem beograjskem salonu pohištva, bi lahko prišli do ugo
tovitve, kot da tam sevniška tovarna sploh ni razstavljala. Gre le za 
čuden odnos glasila do vseh TOZD v tem sestavljenem podjetju.

Kot so lanko opazili predstavniki 
sevniške tovarne v beograjskem salo
nu, je njihov baročni program spal
nice, jedilnice in dnevne sobe vzbu
dil zanimanje; nekateri obiskovalci 
so celo že prinašali denar, da bi 
lahko dobili pohištvo. Prihodnje le
to želijo vpeljati proizvodnjo malih 
serij, ki pa mora ohraniti vso kako
vost nekdanje ročne izdelave, s kate
ro so zasloveli doma in v svetu. Ma
loserijska proizvodnja bo njihovo 
pohištvo z dostopnejšo ceno v mno- 
gočem bolj približala potrošnikom. 
Podoben romansko-gotski stil spal
nic, jedilnic in dnevnih sob že priha
ja v prodajo. Za januar pripravljajo 
za izvoz angleški stil pisarniškega 
pohištva iz masivnega hrastovega 
lesa.

Administrativno določanje cen 
izdelkom pohištvene industrije ni 
omogočalo lahkega dela. Naraščali 
so vsi stroški, od reprodukcijskega 
materiala do zakonskih obveznosti.

Novembrska odmrznitev cen sploh 
ni povzročila divjanja cen, kot bi 
kdo mislil, saj je v državi trg s pohi

štvom močno nasičen. Ves kolektiv 
si stalno močno prizadeva povečati 
produktivnost dela, kar najbolj 
gospodarno izkoriščati drug mate
rial in delovni čas. Letošnji bruto 
produkt bo znašal 58 milijonov, kar 
je za 4 milijone več, kot so načrto
vali.

A. ŽELEZNIK

»Sami moramo dati zgled!«
Zgledu prebivalcem Krmelja, 

Šentjanža in Tržišča (le-ti so iz
glasovali podoben samopri
spevek že ob volitvah 8. de
cembra) sledijo na Bučki to ne
deljo.

Gre za siromašno krajevno 
skupnost. Želja po napredku si
li ljudi v še odločnejše akcije, s 
katerimi bi radi odpravili za
ostajanje in odseljevanje iz teh 
krajev. „Leta 1976 bomo slavili

V večini šol manjka prostor za razne dodatne aktivnosti učencev.
V novi boštanjski šoli je tudi pionirska hranilnica našla prijeten 
prostor v osrednjem skupnem prostoru šole. Uslužbenke te 
„banke“ Smilja Gunstek, Mira Železnik in Vlasta Štempelj (od leve 
proti desni) so zadovoljne z vlagatelji.

SEVNIŠKI PABERKI
OGLEDALO NA TLEH -  Že 

pred meseci je bilo poškodovano 
prometno ogledalo pri gostilni Na 
križišču v Šmarju. Kovinski okvir 
ogledala že ves čas sameva prišlo 
njen na vogal gostilne, s prometno 
varnostjo pa je, kakor pač nanese. 
Vse to je odraz slabega odnosa 
tistih, ki morajo skrbeti za promet
no varnost na mestnih ulicah.

NOVI MOST NE BO V TEMI -  
Vse kaže, da bo tolikokrat izraženi 
želji občanov na raznih sestankih v 
BoŠtanju o tem, da bi na pešpot čez 
železniški most le namestili nekaj 
svetilk javne razsvetljave, ugodeno 
šele z novim mostom. Na njem je 
predvidenih devet drogov za luči, v 
sami mostni konstrukciji pa so že 
vgrajene cevi, kamor bo mogoče 
položiti visokonapetostni kabel in 
telefon, brez posebnih težav pa bo 
mogoče dodatno položiti tudi vo
dovodne cevi.

NI TRGOVCEV IN GOSTINCEV
-  V prostorih, kjer je bila pred 
časom podružnica Ljubljanske 
banke, pred tem pa že trgovina, 
pripravlja sevniško Trgovsko podjet
je novo prodajalno avtomobilskih 
delov. Trgbvina bi bila že odprta, če 
bi zanjo dobili poslovodjo, vendar 
na razpise ni odziva. Težave s kadri 
imajo tudi v gostinstvu. Marsikdo se 
je tudi za manjši osebni dohodek 
pripravljen odpovedati temu poklicu 
in raje presedla v druga podjetja, 
kjer ni dela ob nedeljah in prazni
k ih /

ZGODAJ NA SILVESTROVO -  
Frizerji sevniškega Stanovanjskega 
podjetja nameravajo naval strank 
pred prazniki ublažiti z zgodnjim 
delom na Silvestrovo. Novi lokal v 
poslovno-stanovanjski stavbi na ta 
dan ne bo odprt ob sedmih zjutraj 
kot ponavadi, temveč že ob peti uri, 
odprt pa bo neprekinjeno 12 ur.

SI2VNI&KI VESTNIK

že 35. obletnico prvega parti
zanskega napada na Dolenj
skem, ki ga je izvedla Mokro- 
noška četa na Bučko. Radi bi 
se na to dostojno pripravili,“ 
pravi predsednik koordinacij
skega odbora SZDL Franc Ilaš. 
Do tega časa bi radi asfaltirali 
tudi cesto skozi Bučko.

Član delegacije za zbor kra
jevnih skupnosti Franc 
Komljanc z Bučke vidi v tej so
lidarnostni akciji občanov vse 
krajevne skupnosti porazdelitev 
bremena za vzdrževanje vaških 
potov. „Tisti, kdor dela, naj 
ima za to tudi nekaj plačanega, 
za to pa doslej nismo imeli de
narja. Prepričan sem, da se bo 
zatem kmalu ponovila podobna 
slika, kot je bila ob gradnji b.u- 
čenskega vodovoda: sprva nas 
je kopalo le šest, proti koncu pa 
že 40 do 50, ker so ljudje tudi v 
teh urah videli denar. Ker ga 
vsak težko zasluži, imamo vsa 
zagotovila, da bo pošteno nalo
žen in porabljen. Naše poti so 
sedaj že take, da je kar groza!‘ 
sodi o tem Komljanc.

Petletni samoprispevek, 1,5 
odst. od osebnih dohodkov de
lavcev in pokojnin, 2 odst. od 
bruto dohodkov obrtnikov in 4 
odst. od katastrskega dohodka 
kmetov bo preizkus odloče
nosti teh krajev, da napreduje
jo, zaradi siromašnosti pa tudi 
poziv družbi, naj bi jim pri tem 
še pomagala.

A. Ž.

POMOČ LE OD DRUGOD?

Delavci s Pokleka in okolice 
se zavedajo, kakšna pridobitev 
je delavski avtobus, zato posku
šajo na razne načine kar naj
bolje urediti nevarne odseke na 
cesti Blanca — Poklek, ki so 
past za tako veliko vozilo kot je 
avtobus. Z raznimi akcijami so 
tako uredili že 4 km cestišča. 
Ker vsega ni bilo mogoče ure
diti le z rokami, ampak je bilo 
treba najeti tudi buldožer, 
nabaviti razstrelivo, ipd. so se 
za pomoč obrnili tudi na sevni
ške kolektive. Posebne dobre 
volje tod niso našli, iz dveh 
naslovov v krški občini pa je bil 
vseeno odziv: Zavarovalnica
Sava je dala 1.000 dinarjev za 
večjo varnost na tej cesti, 
pomoč je poslal tudi krški SOP, 
kjer je do nedavnega delal le en 
vajenec iz teh krajev.

zime brez kmetijskih predavanj
V izobraževanje zajamejo 500 gospodarjev in 400 žena

Prve izkušnje si je kmetijska pospeševalna služba pridobila že 
leta 1968. Takrat so izobraževanje kmetovalcev priredili le venem 
kraju, sedaj ga že peto leto pripravljajo kar v 12 krajih občine. Lani 
so v šestih krajih izvedli tudi predavanja za kmečke žene; to bodo 
to zimo nadaljevali.

„Program predavanj prilaga
jamo potrebam; vsako leto mo
ra vsebovati novosti. Kmetje si 
nadvse skrbno zapomnijo stvari 
tudi iz prejšnjih let,“ pravi o 
tem .inž. Lojze Metelko, vodja

Varčevati tudi 
pri sestankih

TRIMO predlaga ses 
tanke zunaj delovne 

ga časa!

Ne da bi manj cenili poli 
tično delo ali samoupravno 
odločanje, temveč da bi res 
kar najmanj trošili čas, na
menjen proizvodnemu delu, 
imajo v trebanjskem TRIMU 
seje samoupravnih organov 
ponavadi ob 14. uri, ko do
poldanska izmena konča de
la, prične pa se delavnik po
poldanske izmene.

Ko je stekel novi delegat 
ski sistem, se je predsednik 
delavskega sveta s posebnim 
pismom obrnil na predsed 
stvo občinske skupščine in 
vodstva družbenopolitičnih 
organizacij s priporočilom, 
naj sklicujejo sestanke v po
poldanskem času. Ob raz
pravi na eni od sej občinske 
skupščine, ki so sedaj nače
loma popoldne, nekateri de
legati pa predlagajo drugače, 
je član družbenopolitičnega 
zbora Alfonz Tratar iz Tri
ma zagovarjal stališče, naj 
nadaljujejo s popoldanskimi 
sklici.

Vsekakor teija sodelo
vanje na seji po opravljenem 
delu dodaten napor, po Tra
tarjevem mnenju pa to vse
eno ne bi bistveno zmanjšalo 
delegatove aktivnosti. „Vse 
je odvisno od dobrih pri
prav. Delegat mora dobiti 
gradivo v roke pravočasno, 
biti mu mora razumljivo. Če

ALFONZ TRATAR: „ Čim 
manj mptiti redno delo, tudi 
to je prispevek k stabiliza-
ciji!“

je dobro pripravljen za za
sedanje že na seji svoje dele
gacije, potem v občinski 
skupščini ne bo težko zasto
pal stališča te delegacije. V 
starem odborniškem sistemu 
je odbornik začel sejno gra
divo brati šele na seji skup
ščine!“ meni o tem vpraša
nju.

V Trimu računajo, da je 
zaradi sestankov v dopoldan
skem času odsotnih z dela 
tudi po 15 delavcev. Zato se 
zavzemajo, da bi že uvedena 
navada popoldanskih sklicev 
ostala.

V____________________

MOKRONOG: SOLIDARNI 
Z VIETNAMCI

Ob tednu solidarnosti z viet
namskim ljudstvom so tudi 
učenci osnovne Šole Mokronog 
zbirali star papir in denar za po
moč vietnamskim otrokom. V 
tem tednu pripravljajo še razsta
vo likovnih del, v soboto pa bo
do skupaj z vojaki pripravili 
proslavo dneva JLA in tedna so
lidarnosti z osvobodilnimi gi
banji.

kooperacije pri zadrugi. Kaj bi 
naslednjo zimo kmetje radi sli
šali, ni težko ugotoviti: namige 
dobi kmetijska pospeševalna 
služba ob številnih stikih s kme
ti, o predvidenih strokovnih 
predavanjih izmenjajo mnenja 
še s kmetijsko-gospodarskimi 
odbori.

Zaostrene razmere gospodar
jenja in v marsičem tudi te
žavne razmere v kmetijstvu še 
posebno terjajo tesno sodelo
vanje kmetijskih strokovnjakov 
in kmetov. Zaradi dragih umet: 
nih gnojil bi lahko marsikdo 
pričel nesmotrno varčevati. S 
tem pa bi postavil na kocko 
marsikaj, v kar je kot gospodar 
že dosti vložil. V iskanju doma
čih virov lahko dosti prihranijo 
z doma pripravljeno lamo, zato 
so med letošnjimi predavanji tu 
di temu posvetili pozornost. 
Prodor traktorjev in ostalih 
kmetijskih strojev terja preda
vanja o oskrbovanju teh strojev, 
ne nazadnje tudi Opozorila za 
varno delo z njimi. K sodelo
vanju pritegujejo tudi veteri
narje; letos posvečajo posebno 
pozornost porodom krav, pra
vilni vzreji telet in pujskov. Za 
nadaljnje posodobljanje kmetij 
je pomembno dolgo in srednje
ročno kreditiranje zasebnih

kmetij. Za splošen prikaz raz
mer in možnosti razvoja kmetij
stva so postavili na začetek le
tošnjih dvodnevnih predavailj 
smernice razvoja kmetijstva v 
občini in republiki.

A. ŽELEZNIK

POTEGOVALI SE BODO 
ZA REPUBLIŠKO 

PRIZNANJE

3. decembra je bilo pri ob 
činski konferenci SZDL posve
tovanje mentorjev pionirskih 
organizacij iz šol v občini, ki se 
ga je udeležil tudi sekretar 
Zveze prijateljev mladine Slove
nije. Pogovarjali so se o solidar
nosti z bojem vietnamskega 
ljudstva in o pripravi tedna so
lidarnosti z osvobodilnimi gi
banji. Ravno tako so govorili o 
akciji varstva narave in okolja. 
Ugotovili so, da so te različne 
dejavnosti po šolah v občini 
dobro razvite.

KOLINSKA: PODVOJENA 
PREDELAVA

V sredo, 11. decembra, je po
poldanska izmena v Kolinski na 
Mirni, TOZD Tovarna za prede
lavo krompirja, pognala v tek še 
eno linijo za predelavo krom
pirja v pire. Razvoj tovarne je 
najboljše zagotovilo prideloval
cem, da bodo v prihodnosti la
hko vnovčili še večje količine 
krompirja.

Čeprav stisnjena le v dva skromna prostora v trebanjskem prosvet
nem domu, je nižja glasbena šola živahno središče glasbene vzgoje- 
Gojenci tudi vestno nastopajo na številnih proslavah. Na sliki: med 
poukom. (Foto: Železnik)

IZ KRAJA V KRAJ
TEMNA ULICA -  Na Mirni sveti 

javna razsvetljava na glavni ulici s 
trebanjske strani le nekako do 
mosta. Od tu dalje v križišču pri 
Kolenčevi gostilni, Dani in preostale 
svetilke na tej prometni cesti, so 
mrknile. Bolj svetlo je na nekaterih 
stranskih ulicah, kot npr. pri'lMV 
ali pri hišah zasebnikov, če ir 
le-ti pač prižgane svoje luči.

imajo

ASFALT DO VELIKE LOKE -
V sredo, 11. decembra, je ljubljan
sko Cestno podjetje položilo asfalt 
do Velike Loke. Marsikdo se je 
čudil počasnosti pripravljalnih del, 
vendar je treba graditeljem priznati, 
da so asfalt položili pred rokom, ki 
je bil določen za 15. december. 
Vseeno bo na cesti proti Trebnjemu 
ostalo neasfaltiranih še okrog 400 
metrov cestišča, ker nista urejena 
oba mostiča čez potoke.

ODPADKI MAŠIJO TEMENICO
— Oddelek za gospodarstvo pri

občinski skupščini je pred nedavnim 
opozoril občane vzdolž T em en ice  
na prepoved odlaganja smeti v 
potok. Ta razvada namreč postane 
ob poplavah močno neprijetna- 
Opažajo tudi, da lastniki obrežnih  
zemljišč ne skrbijo za red ob strugi 
in ne odstranjujejo raznih podrtih  
dreves in leščevia, kar ravno tako 
ovira že tako počasen tok vode. Ker 
občinski odlok predvideva kazni
tak nered, bo treba najtrdovratnejše 
kršitelje poklicati pred sodnika 
prekrške.

MNOGO SOCIALNIH PR O' 
BLEMOV -  Krajevna skupnost 
Trebelno ugotavlja vse več nudil1 
socialnih težav občanov na svojeg 
območju. Svet krajevne skupnost* 
skuša zbrati podatke o družinah i11
občanih, ki živijo v pom anjkanju, o
čemer želijo na kpneu obvestiti tudi 
širšo javnost. Izražajo prepričanje« 
da marsikje na tem območju ni n# 
manj težav kot na Kozjanskem.

TREBANJSKE NOVICE
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Vinska razstava na Čatežu imela letos izredno veliko obiskovalcev. Vinogradniki so dali v oceno 111 

vzorcev. (Foto: Jožica Tep”pey)

Dočakali 500 novih številk
Letos v brežiški občini nad 3,5 milijona dinarjev investicij za izboljšanje 

telefonskega prometa in poštnih prostorov

Z razširitvijo avtomatske telefonske centrale v Brežicah je 
novomeško PTT podjetje ustreglo vsem tistim delovnim organi
zacijam in posameznikom, ki so že leta nestrpno čakali na tele
fonske priključke.

Do zdaj je bilo v Brežicah le 
500 telefonskih številk. Poslej 
jih bo še enkrat toliko, kar za 
kraj veliko pomeni. Tudi pošta 
je prijaznejša, odkar so jo pre
uredili. Na vrsti je zunanjost 
zgradbe, ki že dolgo kliče po 
obnovi in kazi podobo Trga dr.
Ivana Ribaija. Za novo fasado 
bo poskrbela občinska skup
ščina. Že zdaj je prispevala 
delež 700 tisoč dinarjev za 
napeljavo centralnega ogrevanja 
v prostore sodišča in tožilstva.

ki uradujeta pod isto streho s 
pošto.

Letos je PTT podjetje inve
stiralo v brežiški občini 
3,594.000 dinarjev, prihodnje 
leto pa bodo predvidene na
ložbe dosegle milijon. Krajevno 
telefonsko mrežo v Brežicah 
bodo napeljali pod zemljo. To 
bo zmanjšalo okvare in preki
nitve zveze zaradi vremenskih 
neprilik, zlasti pozimi. V 
Globokem bodo dobili novo 
končno avtomatsko centralo s

Razpis za priznanja 0F
Žirija za podeljevanje Priznanj OF slovenskega naroda pri 

Občinski konferenci SZDL Brežice objavlja v skladu z 8. 
členom pravilnika o podeljevanju Priznanj OF slovenskega 
naroda

RAZPIS

za podelitev Priznanj OF slovenskega naroda za leto 1975..
Priznanje OF se podeljuje tistim posameznikom in orga

nizacijam, ki so s svojim aktivnim delom prispevali k dosež
kom trajnejšega pomena in s tem vplivali na uveljavljanje in 
razvoj socialističnega družbenega sistema, socialističnih 
družbenih odnosov, na razvoj samoupravljanja ter za do
sežke, ki pospešujejo neposredno uveljavljanje občanov in 
delovnih ljudi na vseh področjih in v vseh oblikah družbe-

• nega življenja v občini.
; Predloge za podelitev Priznanj OF lahko dajo organizacije
• SZDL, društva, samoupravne skupnosti, delovne in druge 
; organizacije ter občani. Predloge je treba pismeno utemeljiti
* in poslati na Obk SZDL Brežice.
I Predloge sprejema žirija za podeljevanje Priznanj OF slo-
* venskega naroda pri Občinski konferenci SZDL Brežice do 
! vključno 31. januarja 1975. Pozneje prispelih predlogov 
| žirija ne bo upoštevala.
► . Žirija za podeljevanje Priznanj OF
| slovenskega naroda pri ObK SZDL
► Brežice

NOVO V BREŽICAH
n a  l o v  z a  d e t e r g e n t i  -

Nekaj dni po podražitvi olja in 
sladkorja je v trgovinah zmanjkalo 
Pralnega praha. Ljudje so pokupili 
vso zalogo. V strahu pred podražit
vijo so se poskušali vsaj za nekaj 
časa oskrbeti z njim, trgovine pa so 
hitro naročile nove količine, da 
bodo spet napolnile police.

Če s t it k e , Če s t it k e  -  Novo
letni prazniki so na pragu. To je čas, 
KO gredo čestitke dobro v prodajo. 
Kupci vzamejo to, kar jim ponudijo. 
Zal se pri tem ne moremo otresti 
kičastih razglednic in drugih izdel
kov te vrste, ki jih ljudje vse pre
drago plačujejo. V Brežicah pogre
vajo Čestitke UNICEF, ki vsa leta še 
niso našla poti v ta del Slovenije.

ZANIMIVA RAZSTAVA -  Na 
Čatežu so v prostorih krajevnega 
urada v soboto odprli razstavo kuli
naričnih izdelkov. Letos jo domače 
Turistično društvo že drugič vklju-

breM ke vesti

čuje v pravnik vina. Razstava je 
vzbudila med obiskovalci veliko za
nimanja. Vsem sodelujočim so 
izročili priznanja, za najboljše 
izdelke pa so podelili nagrade.

V SINDIKALNI DELEGACIJI 5 
ČLANOV -  Na seji občinskih kan
didacijskih konferenc bodo zasto
pali občinski svet Zveze sindikatov 
tile člani: Stane Ilc -  predsednik 
obč. sveta ZS, Tone Jesenko -  
sekretar občinskega sveta ZS, Jožica 
Lepšina, Franc Pacek in Jai\a 
Videnič.

VELIKO PROŠENJ -  Upravni 
odbor solidarnostnega stanovanj
skega sklada je prejel izredno veliko 
prošenj za dodelitev stanovanja iz 
solidarnostnega vira, zato jih bo 
moral precej odložiti, saj trenutno 
nima na voljo več kot 20 stanovanj, 
interesentov je pa desetkrat toliko. 
Več možnosti se bo odprlo, ko 
bodo prosta stanovanja JLA, tista, 
ki jih namerava odkupiti občina.

IZVOLJENIH 
757 DELEGATOV

V samoupravnih intere
snih skupnostibo zastopalo 
krajevne skupnosti 18 dele
gacij, temeljne organizacije 
združenega dela in OZD pa 
46 delegacij.

V krajevnih skupnostih je 
bilo od 296 kandidatov iz
voljenih 256, v združenem 
delu pa so od 586 kandida
tov izvolili 501 delegata. Z 
volilnimi re7ultati so v bre
žiški občini zadovoljni. V 
delovnih organizacijah je gla
sovalo 5772 zaposlenih ali 
94,3 odst. volivcev. Volitev 
v krajevnih skupnostih se je 
udeležilo 16473 občanov', to 
je 90,7 odst. vpisanih vol
ivcev.

Občinski sindikalni svet je 
na seji 13. decembra ugodno 
ocenil volitve delegacij v 
skupščino samoupravnih
interesnih skupnosti, oceno 
za krajevne skupnosti pa 
pripravlja Socialistična
zveza.

1975: še večje naložbe
Krško: prihodnje leto za 20 milijonov dinarjev na

ložb v zasebno kmetijstvo * Uspeh letos

stotimi možnimi priključki. 
Avtomatsko telefonsko centra
lo na Bizeljskem bodo povečali | 
za 60 novih priključkov, tele
fonske naročnike iz Krške vasi 
pa bodo priključili na ATC v. 
Brežicah. V Globokem bodo 
preuredili tudi poštne prostore.

Kmalu po novem letu se v 
Brežicah lahko nadejajo boljših 
medkrajevnih telefonskih zvez, 
saj jih nameravajo med Brežica
mi in Novim mestom povečati 
za 50 odstotkov, proti koncu 
leta pa še za nadaljnjih 50 
odstotkov. Kolektiv PTT 
podjetja se nadeja, da bo po 
ustanovitvi samoupravne intere
sne skupnosti za ptt promet 
lahko še hitreje stopal v korak z 
razvojem drugih dejavnosti.

J .T .

DOBOVČANI PRVI

Med 34 hranilnicami, ki so letos 
tekmovale na območju celjske po
družnice LB, so se mladi varčevalci 
z dobovske osnovne šole uvrstili na 
prvo mesto. Ta uspeh so proslavili 
na drugem zboru pionirjev varčeval
cev, na katerem so poročali o svo
jem delu in prejeli čestitke predstav
nika Ljubljanske banke. Pionirska 
hranilnica vključuje tri četrtine 
učencev. Hranilnico imajo tudi na 
podružnični šoli v Kapelah. Zanimi
va je ugotovitev, da so prav na ob
močju nerazvitih občin najbolj var
čni učenci. V brežiški občini imajo 
vzorno organizirano pionirsko var
čevanje tudi v Artičah in na Bizelj
skem.

Če seštejemo vse letošnje na
ložbe v zasebno kmetijstvo, po
tem lahko znova ugotovimo, da 
posvečajo v krški občini njego
vemu razvoju dovolj skrbi.

V temeljni organizaciji združene
ga dela za kooperacijo pri domačem 
,Agrokombinatu" so naložbe oceni

li na 12,5 milijona novih dinarjev, 
pri čemer so sami kmetovalci sode
lovali z okoli 10,5 milijona dinarjev. 
Te res velike vsote ne predstavlja sa
mo denar, marveč so vanjo vključe
ni tudi delo, material in podobne 
stvari. Vse to so v občini ponovno 
usmerili v razvoj tistih kmetijskih 
panog, ki imajo za razvoj največje 
naravne možnosti.

Za obnovo in gradnjo govejih hle
vov so zagotovili okoli 8,6 milijona, 
obnovo vinogradov so nadaljevali s 
poldrugim milijonom, za nakup 
strojev pa so zbrali dva milijona no
vih dinarjev.. S tem so obnovili 60 
hektarjev vinogradov, pomagali 23 
kmetovalcem-živinorejcem, 15 pri
delovalcem črnega ribeza, stroje pa 
si je nakupilo 42 gospodarjev.

Tudi prihodnje leto se struktura 
naložb v zasebno kmetijstvo ne bo 
spremenila, le da bodo vlaganja v ce
loti še večja in bodo verjetno pre
segla vrednost 20 milijonov dinarjev. 
Tako naj bi še hitreje reševali tiste 
probleme, ki so v zadnjih letih kme
tijstvo postavljali v neenakopraven 
položaj z drugimi gospodarskimi pa
nogami. Seveda bodo poleg bančnih

Izkažimo se 
z dejanji!
Franc Dragan iz Krškega 

in Branko Kerin iz Velikega 
Podloga sta se na zadnji seji 
občinske konference ZK v 
Krškem odločno zavzela za 
pomoč kmetom, za večjo 
zavzetost pri reševanju kme
tijskih težav.

-  Kmetijstvo nazaduje, to 
vsi vidimo — se je oglasil 
Franc Dragan. — Razlike v 
cenah kmetijskih pridelkov, 
gnojil, zaščitnih sredstev in 
industrijskih -izdelkov so 
vsak dan večje in kmet ne 
dohaja vseh podražitev. Za
kaj ne-bi na primer v naši 
občini dajali več denarja v 
sklad za pospeševanje kme
tijstva? Morda pol odstotka 
od bruto dohodka. Govorim 
na pamet. To je le ena izmed 
možnosti in prav gotovo so 
še drugi načini, da bi oboga
tili ta siromašni sklad.

Naši kmetje živijo v slabih 
stanovanjskih razmerah. 
Pomagamo jim lahko iz soli 
darnostnega sklada in jim s 
posojilom omogočimo po
pravilo stanovanjskih hiš. 
Kmet je včasih dobil kredit, 
če si je gradil hišo, zdaj pa 
nič. Prepričan sem, da bo 
nekaj treba ukreniti.

Branko Kerin je omenil, 
da posvečajo v občini pre
malo pozornosti združeva
nju kmetov. V krajevni 
skupnosti Leskovec so na 
primer ustanovili že štiri 
strojne skupnosti in še skup
ne hleve načrtujejo. Kme
tom tak način združevanja 
veliko pomaga, saj povsod 
primanjkuje delovnih moči, 
posamezniki pa si za obdelo
vanje ne morejo privoščiti 
nakupa dragih strojev, ki vrh 
vsega za majhne površine 
niti rentabilni niso.

J .T

sredstev, kmetijske razvojne skup
nosti in nekaterih drugih levji delež 
pri naložbah ponovno nosili sami 
kmetovalci.

ASFALT DO ŠUTNE

Cesta od Podbočja proti Šutni 
meri 3.700 metrov. Oba kraja so va
ščani sklenili povezati med seboj z 
asfaltom. Vsaka hiša na Šutni in ob 
cesti bo prispevala zanj po tri tisoča
ke, razliko pa bo poravnala občin
ska skupščina v Krškem. Letos bodo 
dokončah buldožerska dela in navo
zili gramoz na razširjeno cestišče, 
prihodnje lelo pa bo na vrsti asfalti
ranje.

Smeti kar na stadion
Zanemarjenost, ki meče sramotno luč na mesto

Sprašujem se, ali Stadion 
Matije Gubca v Krškem res ni
ma gospodarja, ki bi preprečil 
odlaganje smeti na stezo, po 
kateri so včasih dirkali plemeni
ti konji in merili moči tekmo
valci na motorjih. Nattekmoval- 
no progo neovirano navažajo 
odpadke, ki se tam razkrajajo in 
širijo smrad daleč naokoli. Na 
stotine kupov smeti in drugih 
odpadkov je tam, vmes pa tudi 
še uporabnih surovin,' ker tega 
nihče ne sortira in je vsem 
skupaj malo mar, če jih uva
žamo. Zato pa so stalni gostje 
smetišča Cigani, ki brskajo po 
odpadkih in izbirajo, če je vmes 
kaj takega, kar bi odkupil 
DINOS.

Smetišče je v neposredni bli
žini Save, pokopališča, vrtnarije

Antona Žibreta, delavnice 
Antona Anžiča in skladišča 
komunale. V času športnih pri
reditev (speedwaya) in tradicio
nalne tombole parkira v nepo
sredni bližini na stotine avto
mobilov in avtobusov, ki pla
čajo za to pristojbino. Le zakaj 
je ne uporabijo za čistočo na 
parkirišču?

Za odlaganje smeti na sta
dionu skrbijo razen komunale 
še občani, ki navažajo tja vse 
mogoče odpadke s tovornimi in 
osebnimi avtomobili. Že davno 
bi bili lahko našli primernejši 
prostor za smeti v bližnji Vrbi
ni. Brežičani na primer vozijo 
odpadke v Dobovo. Menim, da 
je treba napraviti konec takemu 
onesnaževanju in poiskati tiste, 
ki so za to odgovorni.

ALFRED ISTENIČ

Osnovna šola v Kostanjevici je spet bogatejša za novo umetnino, za 
lep lesen portal in reliefe na vratih, ki jih je upodobil akademski 
kipar Tone Kralj. V njih poveličuje delo. (Foto: Jožica Teppey)

KRŠKE NOVICE

129 MLADIH IN 146 ŽENSK
V samoupravne interesne skup

nosti so v delovnih kolektivih krške 
ohčine izmed 555 kandidatov izvo
lili 443 delegatov. V krajevnih skup
nostih,'kjer so knadidirali 204 obča
na, pa so jih izvolili 178. Vseh dele
gacij je v občini 56, od tega 13 iz 
krajevnih skupnosti. Podjetij, kjer 
vsi zaposleni tvorijo delegacijo, je 
36, osem pa je delegacij za občinsko 
skupščino, ki bodo hkrati opravljale 
funkcijo delegacije za interesne 
skupnosti (sedem kmečkih in ena iz 
obrti). Mladih do 27. leta starosti so 
izvolili 129 izmed 621 kandidatov, 
žensk pa 146 od 223 kandidatk. ^

POMOČ ZA VODOVOD

Občinska skupščina v 
Krškem bo prispevala za vodo
vod v vaseh Kalce — Naklo, 
Brod, Malo Mraševo in Veliko 
Mraševo 170 'tisoč dinaijev. Va
ščani pa so zbrali sami 440 tiso
čakov. *

ZAVRTIMO SE! -  Delavsko pro
svetno društvo Svoboda Brestanica 
je minulo nedeljo pripravilo po
novne plesne vaje. Za to obliko dru
žabne vzgoje so se ponovno odločili 
po lanskoletnem uspehu plesnih vaj, 
ki jih je vodil tako, kot jih bo to
krat, učitelj Janko Lavrin.

PRIZNANJA ŠPORTNIKOM -
V soboto bo temeljna telesnokul- 
turna skupnost povabila vse športni
ke, ki so letos prinesli v Krško na
slove republiških' ali državnih prva
kov, na slovesen sprejem v hotelu 
Sremič. Udeležili se ga bodo mladin
ska ekipa kolesarskega kluba, mladi 
karatisti in plavalci. TTKS jim bo ob 
tej priložnosti podarila praktična 
darila.

DELO IN NACRTI -  Minuli te
den so v krški občini odprlj še en 
vodovod. Do vasi Kalce-Naklo, Malo 
Mraševo in Brod so že speljali glavni 
vod, poslej pa bodo še priključke v 
80 gospodinjstev. Občinska skupšči
na načrtuje za prihodnje leto urediti 
take komunalne objekte v sleher
nem naselju, tako da bo to pravo 
„vodovodno leto“ .

REZULTAT JE BOLJŠI! -  Ob
činska volilna komisija je zaradi veli-.

kega števila zdomcev na priporočilo 
republiške komisije popravila rezul
tate volitev delegacij v skupščine sa
moupravnih interesnih skupnosti, ki 
so bile v 13 krajevnih skupnosUh. 
Odstotek udeležbe občanov se je ta
ko povečal od 87 na 92.

PRVI DOMAČINI -  Na turnirju
v malem nogometu v počastitev 
„Dneva JLA“ je v tovarni celuloze 
in papirja nastopilo 6 ekip. Zmagalo 
je, moštvo NK Celulozar, pred RK 
Krško in garnizonom Cerklje. Sled
nja ekipa je osvojila pokal „fair 
piay“ .

OTROŠKO VESELJE -  Občin
ska zVeza prijateljev mladine se že 
pripravlja na skorajšnji obisk dedka 
Mraza. Le-ta bo med 26. decem
brom in 7. januarjem obiskal vse 
predšolske in osnovnošolske otroke, 
jim delil darila, pripravili pa bodo 
tudi predstave otroških filmov in go
stovanje mariborskih lutkarjev.

* SEDAJ ZARES! -  Po več kot 
enohiesečni redni vadbi se plavalci 
„Celulozarja" pripravljajo na prva 
tekmovanja. V soboto bodo nastopi
li v Zagrebu, v nedelji v Kranju, za 
28. december pa so jih povabili v 
Trbovlje in ponovno v Kranj.



KOČEVJE:
NOVO TE DNI

. Ribiči so v nedeljo izvolili 
novo vodstvo ribiške družine 
in se pogovorili o bodočem 
delu. — V ponedeljek je de
legacija občinskega zbora 
KS za območje KS Kočevje 
razpravljala o materialu za 
prihodnjo občinsko .sejo. -  
Včeraj zvečer je AMD Ko
čevje podelilo priznanja za
služnim Članom. — Danes bo 
pri založbi Borec v Ljubljani 
tiskovna konferenca ob iz
idu knjige Toneta Ožbolta 
„Dežela Petra Klepca“ . — V 
nedeljo smo videli na TV 
žensko pevsko skupino iz 
Željn pri Kočevju.

Med najuspešnejšimi volišči je bilo gotovo volišče TOZD Varnosti 
Kočevje, kjer so 5. decembra že do 8.50 volili vsi člani delovne 
skupnosti, zato je volilna komisija (na fotografiji) lahko hitro za
ključila svoje delo. (Foto: Ivan Grgurič)

Kdo je predlagan v vodstva SIS?
SIS bodo v teh dneh že zaživele

Možne kandidate za vodilne funkcije v skupščinah SIS so pred
lagali na kandidacijski konferenci, ki jo je sklicala občinska konfe
renca SZDL 11. decembra, v naslednjih dneh pa so o teh predlogih 
razpravljali še predstavniki KS in (T)OZD ter člani volilnih komisij 
za SIS. Prvotni predlogi SZDL za posamezne SIS so taki:
Vzgoja in izobraževanje: pred- Pokojninsko in invalidsko 
sednik skupščine Maijan Marin- zaposlovanje: vodja delegacije
čič, izvršnega odbora (10) Ciril 
Štrumbelj, zbora uporabnikov 
(ZU) Anton Benčina,, zbora 
izvajalcev (ZI) Maijan Kozinc.

Zdravstvo: predsednik skup
ščine Herman Struna ali Drago 
Benčina, 10 Maijan Kozinc, ZU 
Pavel Peček, ZI Marinko Vido- 
ševič.

Kultura: predsednik skup
ščine Dušan Oražem, 10 Miloš 
Humek.

Otroško varstvo:
Otroško varstvo: predsednik 

skupščine Marija Benčina^ 10 
Marija Mihelič, ZU Slavka Sega, 
ZI Pavla Vidmar.

Socialno skrbstvo: predsed
nik skupščine Božidar Popovič, 
10 Nežka Mihelič.

Telesna kultura: predsednik 
skupščine Jovo Čokorilo ali 
Franc Mrhar, 10 Saša Bižal.

Zaposlovanje: predsednik
skupščine Borut Kopitar, 10 
Anica Kosten.

Rudi Mohar, namestnik Marjan 
Klun. .

Razen tega so predlagali tudi 
5-članske organe za družbeni 
nadzor za vsako SIS.

V teh dneh so se sestale še 
delegacije, ki so volile svoje or
gane in delegate za skupščine 
SIS, nato so se sestale, oziroma 
se- sestajajo temeljne skupščine 
SIS, ki volijo svoje organe in 
delegate za ombočne (regijske)

HIŠE OBNAVLJAJO

Stanovanjsko podjetje pri ZKGP 
Kočevje je te dni začelo popravljati 
stanovanjske hiše v Mozlju, v katerih 
stanujejo gozdni delavci TOZD 
„Rog“.

PTICAM HRANO

Društvo za varstvo in vzgojo ptic 
v Kočevju je dalo precej ptičje krme 
pionirjem, članom podmladka Dru
štva za zaščito Živah na osnovni šoli 
Kočevje, d a . bodo pozimi krmili 
ptice. v  i

V *

■mi
Na proslavi dneva republike v Stari cerkvi so svečano sprejeli v 
pionirsko organizacijo 20 cicibanov. Krajevna skupnost je prispeva
la denar za njihovo pogostitev oziroma obdaritev. (Foto: J. Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
PRED RAZSTAVO PTIC -  Dru

štvo za varstvo in vzgojo ptic v Ko
čevju pridno pripravlja razstavo, ki 
bo v avli osnovne šole med zimskimi 
šolskimi počitnicami. Razstavljene 
bodo ptice pevke, papige, eksotične 
ptice in golobi. Te razstave so vedno 
najbolj obiskane. Domačini jih obi
ščejo na željo otrok celo po večkrat. 
Precejšen obisk je tudi iz drugih kra
jev Slovenije, kjer imajo društva za

-  Po čem sklepaš, da bodo 
SIS res pritegnile v samouprav
ljanje vse delovne ljudi in obča
ne?

— Ker so na volitve povabili 
vse, saj je bila na volišču št. 2 v 
Kočevju vpisana v volilni ime
nik celo komaj leto dni stala 
Mateja Kožuh iz Bračičeve 
ulice.

varstvo in vzgojo ptic. Na razstavi 
bodo ptice in golobe tudi prodajali.

NOVOLETNI MAČEK -  Plakati, 
ki vabijo na silvestrovanje, so že 
obešeni po gostinskih obratih. Vse 
bo kot pač vsako leto: konzumacija, 
petje in ples, na novoletni dan pa 
„maček“ , kar pa na plakatih ne. 
piše. Cene so različne. Nekateri 

^ bodo šli silvestrovat tudi izven Ko
čevja, večina pa jih bo ostala doma.

ZBIRALI PAPIR -  Nabiralno 
akcijo starega papirja in krp so iz
vedli preteklo sredo učenci osnovne 
šole. Zbiranje je bilo uspešno, ker so 
bili občani na akcijo pripravljeni.

RIBICE -  Zlate ribice imaio v, 
Kočevju veliko ljubiteljev. Pred 
kratkim jih je na tržnici prodajal 
gojitelj iz sosednje republike. Ljudje 
so jih preccj pokupili, kljub visokim 
cenam. Za otroke je bila prodaja na 
tržnici lepa paša za oči. Prodajalec 
je imel tudi steklene in plastične 
posode, okrasne trave in barvne 
kamenčke za akvarij.

INVENTURE -  Cas letnih inven
tur se bliža in že marsikaterega blaga 
primanjkuje, novega pa verjetno do 
konca leta ne bodo naročili. Vsi si 
prizadevajo, da bo za inventuro na 
zalogi čim manj blaga. K temujjodo 
pripomogle še morebitne razprodaje 
in popusti.

SIS, ki se bodo sestale do 25. 
decembra, te pa spet delegate 
za republiške SIS, ki se bodo 
sestale po 25. decembru.

Silvestrovanje
Veselo v skrbi polno, 
kot nam obetajo, no

vo leto

Obiskali smo vse najpo
membnejše gostinske obrate 
v kočevski občini in povpra
šali, po čem bo silvestrova
nje pri njih in kaj bodo go
stom za to nvldili:

MOTEL JASNICA: Silve
strov menu bo veljal 250 din 
za osebo. Za to ceno bo gost 
dobil razen hrane, med ka
tero bo tudi fazan, še butelj
ko vina in spominček. 
Glasba bo od 20. do 4. ure. 
Rezervacije so v glavnem že 
prodane.

1. januarja bo v motelu 
Jasnica ples. Igrali bodo 
Škorpioni. Vstopnina pa bo 
70 din za osebo. V ceni je 
všteta tudi večerja (divjači
na).

HOTEL PUGLED: Silve
strovanje v hotelu bo veljalo 
za osebo 220 din. V tej ceni 
je vračunan Silvestrov menu 
in pol litra vina. Igral bo 
ansambel „Korona“ iz 
Kočevja.

1. januarja bo ples v ka
vami „Zvezda“ . Vstopnina 
bo 30 din. Igral bo ansambel 
„Korona“ .

NAMA: Silvestrov menu 
bo veljal 220 din. V tej ceni 
je vključeno razen menuja 
tudi nekaj pijače. Igral bo 
ansambel ,,Savčani“ iz Lju
bljane, goste pa bo razvese
ljevala tudi pevka.

1. januarja bosta zaprta 
restavracija NAMA in keglji
šče.

GOZDARSKI DOM 
GLAŽUTA: Silvestrov me
nu bo veljal 120 din. Igral 
bo ansambel „Ribniški 
fantje“ , ki so tu. igrali že 
lani.

RESTAVRACIJA ZKGP 
KOČEVJE: Ne bo Silvestro
vanja.

Otroci so se raztepli
Le oče, 74-letni Ludvik Košmrlj, dela na kmetiji

Med zadnjim obiskom Gore 
nad Sodražico smo naleteli na 
več domačinov, ki so vlačili, 
oziroma spravljali hlode. Med 
njimi sta bila 74-letni Ludvik 
Košmrlj iz Kržetov in njegov 
27-letni sin Jože. Povedala sta, 
da bosta hlode potrebovala za 
domačo rabo, najbrž za popra
vilo skednja.

Očeta sem vprašal, koliko 
otrok je bilo pri hiši in kje so. 
Povedal je :

-  Skupaj pet. Dva sta v Ko
čevju: hči je učiteljica, sin pa 
dela na servisu. Ena hči je še v 
Ljubljani, en sin pa za inženirja 
v Postojni.

-  Najmlajši, Jože, pa je ostal 
doma in vam pomaga? — sem 
skušal „pametno" uganiti, oče 
pa so me presenetili:

-  Kje pa! Dela v Donitu v 
Sodražici. Pomaga mi, lahko le, 
kadar ni na delu.

LUTKE ZA NOVO LETO

Lutkovni krožek osnovne 
šole Ribnica pripravlja za 
novo leto igrici „Ukradeni 
nožek“ in „Novoletni vlak“ .
Z njima bodo razveseljevali 
predvsem vrtcarje ter varo
vance in učence osnovne 
šole Ribnica. Na željo sindi
kata INLES bodo lutkarji 
prikazali igrici tudi na pra
znovanju novoletne jelke v 
njihovem kolektivu, na ka
tero bo sindikat povabil vse 
otroke članov kolektiva.

>«_________________________J

LAŠČANI NAROČAJO

Pri ribniškem spominkarstvu je 
krajevna skupnost Velike Lašče na
ročila za letošnji krajevni praznik 
več spominkov. To so bili veliki le
seni krožniki. Na vsakem so bile 
vžgane slike gradu Turjak, Trubarjev 
spomenik na Raščici, znameniti 
vodnjak v-Velikih Laščah, lijev ko
zolec v Retljah (kjer je Levstik pisal 
Martina Krpana) in Stritarjeva kašča 
v Podsmreki.

Zadnje dni pred snegom, ko je bilo na poljih že vse postorjeno, so 
Gorniki izkoristili za delo v gozdu, predvsem za spravilo, hlodov. 
(Foto: Jože Primc)

Tekoči trak v obratu BPT
Spomladi bodo obrat razširili in zaposlili še 15 

do 20 žensk - Korak do TOZD

Obrat BPT v Loškem potoku 
zaradi podražitve investicij v 
matični TOZD v Tržiču letos ni 
mogel uresničiti načrtovane 
razširitve obrata. To bo opravil 
v letu 1975, ko bodo izselili iz 
prvega nadstropja obrata še 
tiste stranke, ki tam stanujejo, 
in pisarne, kijih bodo premesti
li za nadstropje više.

V prvem prostoru bodo torej uredili 
proizvodno halo, zaposlili še več 
žensk (predvidoma okoli 15 do 20) 
in uvedli tudi novi fazi proizvodnje: 
likanje in pakiranje posteljnega pe
rila. Zdaj imajo namreč le šivalnico. 
Krojenje posteljnega perila bo kot 
doslej še v Tržiču.

Razširitev obrata in skoraj zaklju
čena proizvodnja (razen krojenja) 
bo tudi olajšala prehod na samostoj
ne obračune po obratih in omogoči
la ustanavljanje TOZD znotraj BPT.

Čeprav bodo hkrati razširjali tudi 
potoški obrnt Saturnusa, se v obratu

BPT ne boje, da ne bi dobili še 15 
do 20 delavk. Ob letošnjem razpisu 
za sprejem je namreč obrat Saturnu; 
sa dobil kar okoli 90 prijav, sprejeli 
pa so jih takrat le 23.

J. P.

Najuspešnejša industrija
Medtem ko imajo nekatere 

gospodarsko bolj razvite občine 
v sedanjem obodbju slabše 
uspehe pri napredku industrije, 
boljše pa pri nekaterih manj 
pomembnih panogah, pa v 
ribniški občini najhitreje na
preduje prav industrija.

Industrija je v ribniški občini tudi 
daleč najpomembnejša gospodarska 
panoga, saj ustvarja sama kar 73,5 
odstotka celotnega dohodka v ob
čini (podatki so za 9 letošnjih me
secev). Znotraj industrije pa je spet 
najpomembnejši INLES, ki je sam 
ustvaril skoraj 83 odstotkov vsega 
celotnega dohodka v industrijski 
panogi.

Ribniške gospodarske panoge so v 
prvih devetih mesecih letos, primer
jano z istim obdobjem lani, dosegle 
lepe gospodarske uspehe.

Celotni dohodek je letos večji v 
industriji za 89,1 odstotka, v stano- 
vanjsko-komunalni dejavnosti za 
66,4, v trgovini in gostinstvu za 
49,2, prometu za 42,3 in kmetijstvu 
za 9 odstotkov.

Dohodek je večji v industriji za 
91,3 odstotka, v stanovanjsko- 
komunalni dejavnosti za 60,9, v 
trgovini in gostinstvu za 48,8, v 
prometu za 39,4 in kmetijstvu za 
36,6 odstotka.

Ostanek dohodka je večji v sta- 
novanjsko-komunalni dejavnostr za 
314,3 odstotka, v industriji za 264,1 
odstotka, kmetijstvu 47,6, trgovini 
in gostinstvu 7,3, v prometu pa je 
manjši za 5,9 odstotka.

Družbeni proizvod je večji v indu
striji za 83,5 odstotka, v stanovanj- 
sko-komunalni dejavnosti za 54,7 
odstotka, v trgovini in gostinstvu za
51.1, v prometu za 46,6 in kmetij
stvu za 31,8 odstotka.

Čistih -osebnih dohodkov je bilo 
izplačanih več v prometu za 52,1 
odstotka, v trgovini in gostinstvu za 
35,3, v ’ stanovanjsko-komunalni 
dejavnosti za 34,2, v kmetijstvu 29 
in industriji za 22,6 odstotka.

Povprečno število zaposlenih pa 
se je povečalo v prometu za 40,8 
odstotka, v trgovini in gostinstvu za.
23.2, v stanovanjsko-komunalni 
dejavnosti za 9,1 in industriji za 5 
odstotkov, medtem ko se je v kme
tijstvu zmanjšalo za 5 odstotkov.

REKLI SO:

Delo ribniškega moškega pev
skega zbora je zelo uspešno. 
Nekateri so predlagali, kako bi 
bilo lahko,še boljše:

FERI PIRC, nekdanji pevo
vodja ribniškega zbora: „Vaje 
enkrat na teden so premalo, 
ampak morajo biti vsaj 2 do
3-krat. ,Vaja dela mojstra!* je 
staro pravilo, ki drži. Raje delam 
s slabimi pevci in imam z njimi 
pogosto vaje, kot z dobrimi, s 
katerimi bHmel vaje le enkrat na 
teden. “

TONE KOZLEVČAR, Slo
venski oktet: „Slovenski oktet 
vadi 5-krat na teden, najmanj pa
4-krat. Bi;ez vaj ni uspeha. 
Dobro bi bilo, če bi imeli novi 
pevci eno vajo sami, stari pevef 
eno vajo sami, nato pa še vsi eno 
vajo skupno. Pri delu, praznova
nju 10-letnice ali gostovanjih 
vam bo pomagal tudi Slovenski 
o k te t . '  . Naša, socialistična 
družba potrebuje pevca-kultumi- 
ka, ne pa pevca, ki bo posedal 
po gostilnah.“

ANDREJ TOMŠIČ, -TKS 
Ribnica: „Zdaj, ob ustanavljanju 
SIS, se bodo delovni ljudje odio-, 
Čali, kaj'jim je potrebno, in to 
bodo tudi financirali. Prepričan 
sem, da bodo vsi izrazili prepri
čanje, da je kultura potrebna in 
naš pevski zbor tudi. TKS bo 
morala tudi najti denar za nagra
jevanje pevovodij.4*

DANILO MOHAR, predsed
stvo OS: „Lahko ste ponosni na 
dosežene juspehe, vendar jih 
lahko še presežete. Prepričan 
sem, da boste deležni ne le po
trebne moralne, ampak tudi 
materialne pomoči. Pevski zbor 
je ponesel slavo Ribnice po vsej 
Sloveniji. Koristno je tudi nje
govo sodelovanje s Slovenskim 
oktetom in pevci iz Dolenje 

yvasi.“

RIBNIŠKI-ZOBOTREBCI

Gozdarji in podeželje
Razumevanje za financiranje 

potreb krajevnih skupnosti v ribni
ški in kočevski občini je v delovnih 
organizacijah zelo različno. Občani 
malo vemo o tem, koliko prispeva ta 
ali ona delovna organizacija za asfal
tiranje cest, gradnjo vodovodov itd.

Gozdno gospodarstvo Kočevje že 
vrsto let prispeva del denarja krajev
nim skupnostim za pokrivanje njiho
vih potreb. To je povsem pravilno, 
saj gozdarji delujejo na širokem 
območju od Turjaka do Kolpe in so 
tako kot nobena druga delovna 
oi^anizacija tesno povezani z življe
njem izven večjih središč obeh 
občin.

Sklep delavskega sveta Gozdnega 
gospodarstva Kočevje z dne 22. 
novembra letos je nedvomno preg
nal skrb marsikateremu prizadev
nemu predsedniku krajevne skupno
sti. Samoupravni organ je po 
predhodni odobritvi delavskega 
sveta posameznih TOZD dodelil kar 
200 starih milijonov različnih 
pomoči. Krajevnim skup*»osiim v

občini Ribnica je bilo dodeljenih 45 
milijonov (vodovod v Grčaricah, 
most v Ribnici, KS Dolenja
vas) in za usmerjanje kmetij 17 sta
rih milijonov. Za asfalt do Cvišlcr- 
jev, most na Marofu, ureditev zajetij 
vode na Oneku 41 starih milijonov 
in za usmerjanje kmetij v občini 5 
milijonov starih dinarjev. Prispevek 
k cesti do vasi Čačiči nad Osilnico 
pa je že doslej znesel pribl. 32 starih 
milijonov. K vodovodu Velike 
Lašče,’ za asfalt od Rašice do Roba 
in od Ponikev do Dobrepolj je bilo 
dodeljeno 28 starih milijonov ter za 
usmerjene kmetije 8 starih milijo
nov.

Po;noč gozdarskega kolektiva je 
vsekakor izdatna in dokazuje pove
zanost gozdarjev s podeželjem. 
Nedvomno bi gozdarji, če ne bi 
razumeli potreb KS, ta d£nar lahko 
porabili za lastne potrebe, saj jim 
manjka strojev in druge opreme, 
nujni so delavski centri itd.

ANTON PRELESNIK, dipl. ing.

SILVESTROVANJE -  Hotel 
„Jelka** v Ribnici bo organiziral v 
svojih prostorih veselo silvestrova
nje, ki bo veljalo vsakega udeleženca 
180 din. Za ta denar bo gost dobil 
večerjo in nekaj pijače. Igral bo 
vojaški ansambel iz Ribnice. Na pro
gramu bo predvidoma tudi nagradna 
družabna igra.

ČLANE SPREJEMAJO -  Nove 
člane sprejema Radioklub Ribnica. 
V svoje vrste vabi predvsem mladin
ce in mladinke, ki bi se radi naučili 
upravljati z radioaparaturami. Zanje 
bodo organizirali tečaj. Seveda pa 
sprejemajo v svoje vrste tudi ostale, 
se pravi odrasle in tiste, ki že znajo 
radiotelegrafijo.

PROSTOR IN PREVOZ -  Ribni
ška osemletka je naštudirala zelo 
uspel recital „Naš heroj Majda §ilc“ . 
Z njim so že gostovali, pripravljeni 
Da so gostovati še povsod, kjer so

jim, pripravljeni oskrbeti vsaj dvora
no in prevoz.

RAZREDNA PRAZNOVANJA r  
Na osnovni šoli Ribnica bodo pri- 
piavili tudi razredna praznovanja 
novoletne jelke. Taka praznovanja 
organizirajo pred novim letom že

občan
vprašuje

(medved 
odgovarja

— Zakaj se bojiš, da bi naši 
pevci prišli na slab glas?

— Ker pravijo, da jim dobre 
štime beže.

KDCEUSKE NEUKE REŠETO
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Brez godbe na pihala si slavnosti in proslav v malo večjem kraju skoro ni mogoče zamišljati. Črno
maljska godba na pihala ima že dolgoletno tradicijo. Kot kaže, uspešno skrbi tudi za podmladek, saj je 
med nekaj starejšimi veterani tudi veliko mladih godbenikov. Tudi deklet! (Foto: R. Bačer) .

Enaki vsaj na startu
Semiška šola se modernizira na zunaj in v organizaciji sodobnega pouka 

- Ima celodnevno malo šolo, pa še druge načrte

Šestintrideset otrok iz semi&ega območja se je 1. decembra 
Prvič usedlo v šolske klopi. Prvi dan nihče ni jokal, drugi dan-so 
nekaterim tekle solzice, a so jih kmalu potolažili. Mala šola bo 
zanje velikega pomena.

S celodnevno malo šolo so v 
Semiču začeli v dveh oddelkih 
v prostorih osnovne šole. Malo 
šolo so imeli sicer tudi že prej, 
vendar so hodili otroci le dva
krat na teden v šolo in so imeli 
vsega 70 do 100 ur pouka.
Zdajšnji način zagotavlja se
lniškim otrokom solidno osno
vo za start v osnovno šolo, s 
tem pa naj bi bili enako podko
vani z osnovo za vstop v življe - 
Uje.

Sola ima v načrtu še en od
delek 'podaljšanega bivanja 
otrok, s katerim bi začeli ob 
začetku drugega polletja. Ta 
novost bo namenjena predvsem 
učencem dveh petih razredov, 
ki prihajajo iz štirih podružnič
nih šol: Črešnjevec, Strekljevec,
Rožni dol in Črmošnjice. Na 
teh niže organiziranih šolah, 
kjer je ponekod še kombiniran 
pouk, niso mogli prinesti s 
^eboj v višje razrede takega 
znanja, kot ga imajo vrstniki iz 
osrednje osemletke v Semiču,

zato jim ^je šlo vedno teže. 
Podaljšano bivanje v šoli jim bo 
omogočilo popoldne nadokna
diti zamujeno in dodobra spo
znavati učno snov. S tem raču
najo tudi na manjši osip.

V Semiču pa se pripravljajo 
še na tretjo novost: uvedbo 
celodnevne šole, ki je predvide
na v začetku novega šolskega

leta. Izvolili so že iniciativni 
odbor, ki bo poskrbel za vse 
priprave. Kaže, da večjih težav 
ne bo, samo če bodo lahko 
organizirali enoizmenski pouk.

Tudi prostori osemletke v 
Semiču so letos dobili sodob
nejšo podobo, kajti vse učilnice 
imajo zdaj leseno stensko oblo
go in lakiran parket, dogradili 
so moderno šolsko kuhinjo in 
jo tudi sodobno opremili. Za ta 
dela so porabili okrog 30.000 
din.

Zavest na visoki ravni
Pri nedavnih volitvah so se v črnpmaljski občini 

spet izkazali aktivisti in občani

Kaj pravijo 
kmetje?

Rajko Stefanič iz delegacije 
kmetov v zboru združenega dela 
pbčinske skupščine Črnomelj je 
izjavil:

„Skrbi nas bodočnost. Predvi
deno je, da bo do leta 1980 šte
vilo kmečkega prebivalstva 
upadlo za 19 odstotkov. Ali bo 
industrija lahko zaposlila toliko 
ljudi, kajti tudi naši zdomci 
računajo na vrnitev? Ljudje s 
Podeželja se še odseljujejo. Ta 
proces bomo zaustavili samo, če 
bomo kmetom nudili delovno 
mesto v bližini doma. Tako bo 
kmet ostal na svoji zemlji, ki bo 
tudi obdelana, imel pa bo zago
tovljen zaslužek.

Nujno bi bilo izobraževati 
kmeta, okrepiti pospeševalno 
službo v zadrugi in veliko izdat
neje podpreti občinski sklad za 
Pospeševanje kmetijstva. Po 
našem b^ lahko v ta sklad prispe
vala tudi industrija, saj je velika 
večina industrijskih delavcev 
izšla iz kmečkih vrst. Svojčas je 
kmetijstvo podprlo industrijo.

6. in 8. decembra, ko so tudi 
v črnomaljski občini volili dele
gacije za samoupravne interesne 
skupnosti, je bil spet dosežen 
lep volilni uspeh, za to občino 
že tradicionalen vse od časov 
NOB dalje. Zato smo povprašali 
sodnico Antonijo Geltarjevo, 
predsednico občinske volilne 
komisije, kako oni ocenjujejo 
volitve:

„Naši občani so že od nekdaj 
med prvimi pri volitvah. Zavest ljudi 
je glede tega res na visoki ravni. 
Volilni odbori so tudi tokrat svojo

ZASINJEVRŠKE OTROKE

Ljubljansko podjetje VELE- 
TEKSTIL, ki ima v Črnomlju 
blagovnico, že več let daje del 
svojih sredstev za obdaritev 
otrok iz šolskega okoliša Sinji 
vrh, ki velja za enega najbolj si
romašnih predelov črnomaljske 
občine, med vojno pa je bilo to 
izrazito partizansko območje. 
Letos je delavski svet določil 
15.000s din za obdaritev 50 
otrok, kolikor jih je v šoli. Vsak 
si bo pred novim letom lahko v 
črnomaljski trgovini izbral za 
300 din oblačil. Ugotavljajo pa, 
da je na tej odročni šoli vsako 
leto manj otrok. Ko so akcijo 
začeli, so obdarovali 112 otrok, 
letos jih je le še 50, od teh v 
prvem razredu samo 5.

ČRNOMALJSKI DROBIR
d o b r o  z a l o ž e n i  -  Samopo

strežna trgovina na Kolodvorski 
?:sti pri blokih je prav dobro zalo
žna . Tu dobe potrošniki vsako
vrstne konzerve, kakršnih drugod 
nimajo. Ni čudno, da prihajajo 
*tfanke nakupovat tudi od drugod. 
Občasno imajo v prodaji tudi razne 
sladkarije in pijače po znižani ceni, 
^ar ljudje sproti pokupijo.

V ČAST DNEVA JLA: Občinska 
konferenca socialistične mladine iz 
Črnomlja priredi 20. decembra ob 

uri v Prosvetnem domu mladin
k o  kriz tekmovanje „Obramba 
s°cialistične Jugoslavije". Za pope- 
stritev programa bo vmes še kulturni

program.
SNEG SE NE PRIME -  Pretekli 

četrtek je že kazalo, da bo sneg, ki 
je dokaj gosto padal, tudi obležal. 
Ni za dolgo, ker gaje že čez nekaj 
ur vzelo. Komunalci so letošnje 
zime veseli, ker jim ni treba odvažati 
in odmetavati snega, kmetovalci pa s 
takim vremenom niso zadovoljni.

Se  z m e r a j  p r e m a l o  -
Mestno središče je letos dobilo 
precej novih parkirišč, kaže pa, da z 
urejanjem parkirnega prostora ne 
morejo dohitevati naraščajočega 
prometa. Se vedno krožijo avtomo
bili, če hočejo dobiti prostorček v 
bližini občine ali sodišča.

M
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Dom upokojencev je pretesen
V metliški občini je okoli 200 upokojencev, kr še niso včlanjeni

nalogo resno vzeli. Ko smo razdelje
vali volilni material, so vsi prišli na 
sestanek. K volilnemu uspehu pa 
vsakokrat precej prispevajo tudi 
stari aktivisti, na katere se človek 
lahko 'zanese. Radi žrtvujejo prosti 
čas in tudi tokrat so bili vso nedeljo 
na nogah, tako rekoč „za narodov 
blagor". Nekaj takih ima že vrsto let 
na skrbi isto področje. Tako Rade 
Kordič skrbi za predel Bojanccv, 
Franc Košir za Stražnji vrh, požrtvo
valen je Leo Jelenič. Rade Vrlinrč 
na primer, ki mu je bila kot predsed
niku sindikata naložena skrb za vo
litve po delovnih organizacijah, se je 
dobesedno izmučil pri tem delu. Je 
še več takih, toda vseh ne moremo 
našteti. Z nekaterimi volišči namreč 
ni telefonske zveze, zato so aktivisti 
redno hodih v mesto poročat ne- 
glede na slabe ceste in vreme in v& 
ostalo. Občinska volilna komisija 
kot čuvar zakonitosti pri volitvah 
lahko res pohvali priprave na volitve 
in izvedeni volilni postopek. Pri po
žrtvovalnem in resnem načinu dela 
tudi uspeh ne izostane.“

Vsem enako!
Zveza prijateljev mladine 

občine Črnomelj je že v za
četku decembra začela pri
prave za dedka Mraza in 
obdarovanje otrok. Želijo 
(kot je bil dogovor vseh 
predstavnikov DPM Sloveni
je), da bi bil obdarovan vsak 
otrok, in hočejo doseči to, 
da ne bi po podjetjih organi
zirali posebnih obdaritev. 
Denar naj bi delovni kolek
tivi nakazovali v skupen 
sklad. Računajo na 50 din 
prispevka na otroka zaposle
nih delavcev. S tem denar
jem bi poskrbeli za pakete 
enake vrednosti. To zamisel 
sta podprla tako socialistič
na zveza kot sindikat, zato 
ima vso politično podporo.

Črnomaljci se takega na
čina obdarovanja ne lotevajo 
prvič, vedo pa, kako težko 
je doseči sodelovanje vseh. 
Da ne bi bilo izjem! Lani so 
na primer obdarovali 2329 
šolskih otrok in 990 otrok v 
predšolski dobi, zraven pa še 
260 otrok delavcev iz drugih 
občin oz. republik. Vsak 
otrok je dobil paket v vred
nosti 24 din. Zbiralna akcija 
je navrgla 79.590 dinarjev, 
razliko pa je prispevala zveza 
iz svojih sredstev.

Društvo upokojencev v Metli
ki ima 450 članov, njegov taj
nik in blagajnik pa je Jože 
Matekovič, ki nas je seznanil z 
delom, uspehi in težavami met
liškega društva upokojencev.

V prostorih društva se zbira
jo člani iz vse občine, razen 
tega imajo v Gradcu samostojno 
podružnico, v kateri je včlanje
no okoli 120 upokojencev. 
Zaenkrat s podružnico Metliča
ni ne sodelujejo najbolje. Z njo, 
pa tudi s tovariši iz Črnomlja, 
bodo morali odslej okrepiti 
sodelovanje, že zaradi spoznava
nja članov, nekaterih skupnih 
nalog in ne nazadnje zaradi 
skupnega pevskega društva. 
Prav gotovo je, da si dobro 
sodelovanje s tovariši iz Črnom
lja in Gradca želijo vsi upoko
jenci, člani metliškega upoko
jenskega društva.

Matekovič je povedal, da 
pride v pisarno društva ob urad
nih dnevih (torek in četrtek) 
kar precej članov. Nekateri pri
dejo po nasvete ob sklenitvi 
raznih pogodb, drugi po nasvet 
o -socialnem zavarovanju, o 
pokojninah, raznih denarnih 
pomočeh, nekateri pa se oglasi
jo zato, da vodstvo društva 
seznanijo s tem, kako živijo 
njihovi člani po vaseh. Tovariš

CESTO POPRAVITI 
PRED ZIMO

Metliška glavna cesta, „Cesta 
bratstva in enotnosti", je polna lu
kenj, nič boljši 'p a  niso pločniki. 
Prav bi bilo, ko bi jo dobro popravili 
še pred zimo in tako preprečili, da 
bi je zima še bolj ne uničila.

„GRADAŠKI MAČKI"
NA PLAN!

Pustno društvo „Gradaški mački" 
iz Gradca vabijo vse svoje člane in 
zveste privržence na 3. občni zbor, 
ki bo v soboto, 21. decembra, ob 
19. uri v dvorani v Gradcu. Vsi člani 
naj s seboj prinesejo-članske izkazni
ce. Po zboru, na katerem bodo 
„mački" razpravljali o zelo važnih 
zadevali, bodo odšli skupaj na prigri
zek. *

Uspešne volitve
„Ni kaj, naši ljudje so se na 

volitvah še enkrat izkazali. 
Dobra udeležba na volišču je 
pokazala, da smo pri nas bili na 
volitve, kot že tolikokrat prej, 
dobro pripravljeni. Prav tako 
smo vsi zadovoljni s kadrovsko 
sestavo naše delegacije, ki je 
povsem v skladu z zahtevami v 
ustreznih dokumentih. Razen 
tega smo vsi mnenja, da smo 
tokrat izvolili najbolj sposobne. 
V delegaciji imamo kar osem 
članov, ki so stari manj kot 30 
let, le dva sta starejša. Tako 
samo posrečeno povezali mla
dost, zagnanost z izkušenostjo. 
Naši delegati bodo naše interese 
dobro zastopali, znali bodo 
predlagati, pravilno odločati in 
tudi sprejemati. Vsi menimo, da 
je delegacija za našo krajevno 
skupnost pridobitev. Mi si jo 
razlagamo tudi kot nekakšno 
poglobljeno delavsko samo
upravljanje na podeželju, ki bo s 
svojim dobrim delom prinesla 
zaželene uspehe, napredek v 
naših krajih."

Tako je govoril v nedeljo 
dopoldan predsednik volilne 
komisije Franc Stojanič z Jugo- 
rja. Povedal je, da je od 134 vo
lilnih upravičencev v dobri uri 
volilo kar 129 občanov. Le pet 
jih ni prišlo in še ti so bili opra
vičeni. Trije namreč delajo v 
Nemčiji, dva pa stanujeta v 
Ljubljani, kjer sta tudi volila. 
Razen tega so isti dan lastniki 
gozdov volili še člane v zbor 
delegatov obrata za kooperacijo 
z Gozdnim gospodarstvom iz 
Črnomlja. Tudi teh volitev, ki so 
bile izvršene na podlagi sklepov 
sveta lastnikov gozdov in obrata 
za kooperacijo, se je udeležilo 
vseh 31 volilnih upravičencev.

Matekovič nas je prosil, naj 
opozorimo vse tiste upokojen-' 
ce, ki so pozabili poravnati čla
narino, da jo lahko poravnajo 
ob uradnih dneh. V občini živi 
še okoli 200 upokojencev, ki 
niso člani društva. Ti prav go-

SILVESTROVANJE 
V METLIKI

Hotel Bela krajina pripravlja silve
strovanje z zanimivim programom. 
Za silvestrski večer bo treba odšteti 
150 dinarjev za osebo. Nekoliko ce
neje, in sicer 100 dinarjev, bo v go
stišču Veselica, kjer pa ne bo poseb
nega programa. Gostišče Na Dragah 
pa je na razpolago tistim, ki se ne 
bodo odločili niti' za hotel niti za 
Veselico.

tovo ne vedo, kakšne ugodnosti 
izgubijo s tem, ko niso člani.

In kaj si želijo upokojenci v 
naslednjem letu? Da bi jim 
čimprej dozidali njihov dom, 
ker je sedaj za tako številno 
društvo pretesen, in da bi čim
prej uredili gostišče.

Pogovor je Jože Matekovič 
zaključil še z željama: „V ime
nu vseh članov vabim tovariše 
pevce iz Novega mesta, da nas v 
kratkem počastijo z obiskom in 
nastopom, vsem našim članom 
pa v svojem in v imenu društva 
želim v naslednjem letu veliko 
zdravja in da bi se izpolnile vse 
želje društva in. njegoirih 
članov. “

Prašiča za sladkor
„Podražitev olja in slad

korja je bila samo prvi in 
nujni korak k povečanju 
njune proizvodnje. Prizade
vali si bomo, da bomo olje 
in sladkor čimprej neTiali 
uvažati, saj bomo s tem 
precej razbremenili plačilno 
bilanco.“ To smo lahko 
prebrali v dnevnikih, ki so 
povzeli obrazložitve o po
dražitvah na tiskovni konfe- 
meci v Gospodarski zbornici 
Jugoslavije. Kot vsaka po
dražitev je tudi ta najprej 
presenetila, nato pa razjezila 
marsikatero gospodinjo. Kaj 
so o njej povedali trije obča
ni iz metliške občine?

ANICA ŠAVR, gospodinja iz 
Krašnjega vrha: „Čeprav v ki
lometrih ni daleč od Meltike, 
potrebujem do tja kar precej 
časa. Cesta je na našem koncu 
zelo slaba, do avtobusne postaje 
pa imam od doma okoli pol ure

trebuje vsak dan. Bolj prav bi 
naredili, ko bi podražili cigarete, 
alkohol, ki človeku samo škodu
jejo. Tako smo imeli dan pred 
podražitvijo kar veliko dela. 
Največ smo prodah sladkorja in 
olja, precej tudi praška, vendar 
ga imamo še vedno dovolj na 
zalogi. Kaj si mislim še o podra
žitvah? Morda nimam prav, 
menim pa, da je zadnja podraži
tev prizadela predvsem revnejše 
družine. Sedaj smo že sredi 
meseca; socialno šibke družine 
nimajo več toliko denarja, zato 
si tudi sladkorja, in ostalih jdvil 
niso mogle nakupiti pred podra
žitvijo. Tako bodo kar dvakrat 
prizadete."

STANE MUŽAR, kmet iz 
Želebeja: „Naši politiki že vedo, 
kaj delajo. Prav gotovo pa je, da 
bi morali pomisliti tudi na nas 
kmete. Poglejte, rastlinsko mast 
so podražili, svinjske pa ne. Ce 
hočem kupiti'vrečo sladkorja, 
moram zanjo „dati" skoraj dva 
prašiča. Razen tega so za nas 
kmete sedaj nastopili hudi časi. 
Nihče več noče kupiti prašič
kov, v klavnici pa ti zanj odšteje
jo sramotno malo. Če pa ho-

hoda. Zato v trgovine ne zaha
jam pogosto. Toda vedno, kadar 
pridem, me presenetijo višje 
cene. Tisti, ki so v mestu, zanje 
prej zvedo in se za nekaj časa 
preskrbijo. Tako smo revnejši 
prizadeti. Toda tudi če bi vedeli 
vnaprej za podražitev, ne bi 
mogli dosti kupiti, ker nimamo 
dovolj denarja."

HELENA PAVLINIČ, trgov
ka v samopostrežni trgovini 
Mercator v Metliki: „Sedaj so 
dražji olje, margarina, rastlinska 
mast in sladkor. Čeprav vem, da 
so podražitve za nekatere izdel
ke nujne, se mi zdi, da so slad
kor le preveč podražili. Že zato, 
ker je blago, ki ga družine po-

%

čemo živeti, moramo delati. Ze 
zato, ker smo na našo zemljo 
prčveč navezani, da bi jo zapu
stili."

SPREHOD PO METLIKI
DEDEK MRAZ -  27. decembra 

popoldne bo dedek Mraz obiskal 
otroke v vrtcu, 28. decembra pred
šolske otroke v Metliki, istega dne 
popoldne pa najmlajše na Božako- 
vem, na Radoviči in v Drašičih. 30. 
decembra pa bodo imeli novoletno 
pogostitev osnovnošolski otroci.

BELOKRANJSKI ABONMA -  
Skupno s črnomaljsko kulturno 
skupnostjo bodo kulturniki razpisali 
Belokranjski abonma za gledališko 
sezono 1975. Prvo gostovanje bo na 
sporedu že konec decembra, v priha
jajočem letu jih bo pa še šest. Abon
majske vstopnice bodo naprodaj pri 
vodstvih sindikalnih organizacij.

SAMOUPRAVNI AKTI -  Vsi za
posleni v „Beti" bodo v kratkem 
prejeli knjižico, v kateri bodo na
tisnjeni: temeljni samoupravni spo
razum, statut podjetja in samo-' 
upravni sporazum o ugotavljanju in 
delitvi dohodka ter osebnih dohod
kov v podjetju.

metliški tednik

ODDELEK VISOKE SOLE -  
TOZD izobraževalni center- 
poklicna šola Beti je organiziral od
delek visoke tehniške šole-tckstilna 
semr (I. stopnja). Na predavanja, ki 
so bo torkih, petkih in sobotah, ho
di 24 slušateljev iz Beti, Novoteksa, 
Laboda, Kometa in Roga. Predavajo 
profesorji visoke tehniške šole iz 
Maribora.

ČLANI ALI PONAVLJALCI?

Kaže, da so Metličani bolj 
slabi za opravljanje šoferskih 
izpitov. Nekateri gredo toli
kokrat pred komisijo, da se 
novi kandidati, ki pridejo 
delat izpit, motijo in imajo 
„ponavljalce“ kar za člane 
komisije.
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Jutri:
temeljni
kamen

Za prihodnji praznik 
nov dom JLA v Ribni-

Jutri, 20. decembra ob 
15. uri, bodo v Ribnici po 
ložili temeljni kamen za novi 
dom JLA. Gudbišče že pri
pravljajo, saj l)o novi dom 
JLA predvidoma odprt že ža 
prihodnji praznik naše arma
de, se pravi decembra 1975. 
Polaganje temeljnega kamna 
bo ena glavnih prireditev ob 
letošnjem dnevu JLA.

V ribniški občini so začeli 
slaviti dan JLA že 12. de
cembra z recitalom za vo
jaško enoto, 13. decembra 
pa je bila za vojake Svečana 
akademija. V šolah so za 
praznik JLA pisali naloge o 
naši armadi. Predstavniki šol 
prav v teh dneh obiskujejo 
svojo vojaško enoto ter če
stitajo starešinam in voja
kom za praznik.

J. P.

Med zamejskimi Slovenci
Maja spet obiščemo Dolino pri Trstu

8. b razred potoških šolaijev je kar uspešno prestal „nevihto“ ob prvem četrtletju. Posebno hudo pesti 
vaško mladino vprašanje: „Kam po končani osemletki? “ (Foto: J. Primc)

30. novembra smo ribniški in 
sodraški izletniki obiskali tržaške 
Slovence v Dolini pod našim 
Strmcem (Socerbom). V lepem 
sončnem jutru smo se peljali preko 
bloške planote in škozi Cerknico ter 
Sežano v Trst. Tam nam ribniška 
žilica ni dala miru, da ne bi pogle
dali po trgovinah in na stari Ponte- 
rosso ter primerjali tamkajšnjih cen 
z našimi. Ugotovili smo, da imamo 
vse tako tudi pri nas in da so nam 
dinarske cene dosti dostopnejše.

Tri ure je bilo kar premalo za 
pešačenje po Trstu in nakup. A smo 
se držah vodičevega programa in 
nadaljevah pot proti Dolini pri 
Trstu. Tam nas je prijazno, z vese
ljem in navdušenjem sprejel župan 
Dušan Lavriha in se z nami poveselil 
v njihovi zadružni gostilni, ki nosi 
tudi slovenski napis kakor vse

Uspel recital »Naš heroj Majda Šilc«
Ob 30-letnici smrti narodne heroine Majde Šilc so učenci osnovne šole Ribnica naštudirali zelo us- 
__________ pel ritmični recital o njonem življenju, delu in boju ■ Z njim tudi gostujejo

Z ritmičnim recitalom „Naš heroj Majda Šilc“ so ribniški šolaiji 
nastopili ob praznovanju 29. novembra v domači osnovni šoli; 6. 
decembra so nastopili v Sodražici za učence osnovne šole, ki nosi 
prav ime Majde Šilc, dogovaijajo pa se še za nastop za odrasle v 
Sodražici in nekaterih drugih krajih.

Recital prikazuje življenje 
Majde Šilc od otroštva — rojena

Izvajalci recitala „Naš heroj Majda Šilc'

je bila 17. marca 1923 na Gori 
nad Sodražico — do šolanja v 
meščanski šoli v Ribnici, njeno 
pot do poklica trgovske pom oč
nice v Ljubljani, spoznavanje z 
delavci in delavskim gibanjem, 
odhod v partizane 19. junija 
1942, njena junaštva v bojih za 
Belo krajino, deželo, kjer se je 
gradila ljudska oblast, do njene 
smrti pri Gornji Težki vodi pri 
Novem mestu 14. julija 1944 in 
do proglasitve za narodnega 
heroja 19. junija 1945.

Recital se je prepletal še s 
pričevanji Rodoljuba Čolako- 
viča in drugih, predvsem Maj
dinih sorodnikov, o njej. Med 
glasbenimi vložki recitala je bila 
tudi pesem „Vstani, mladina, in 
stoj kakor hrast“ , ki jo je napi
sala prav Majda Šilc. Danes velja 
ta pesem za mladinsko himno.

Na prvo izvedbo recitala v 
Ribnici so šolaiji povabili Maj

dino mater, 74-letno Nežo Šilc 
iz Kržetov na Gori, ki je prišla 
na svečanost v spremstvu svojih 
treh vnukov, Majdinih nečakov.

Mati Neža je bila vesela po
vabila, pretresena pa zaradi iz
redno uspelega nastopa šolaijev 
in spominov na svojo Majdo. S 
solzami v očeh je po predstavi 
dejala ravnateljici Mileni Bo- 
rovac:

„Zahvalite se otrokom v 
mojem imenu, ker so res lepo 
počastili spomin na mojo po
kojno hčer. Jaz nimam moči in 
ne znam govoriti.“

Recital je vsebinsko pripravil 
in režiral prof. Janez Debeljak v 
sodelovanju z ostalimi delavci 
šole in z mladino. Lepo je, da 
so se z njimi obudili prav letos, 
ob 30-letnici smrti takrat komaj 
21-letne narodne heroine Majde 
Šilc, ki je tudi edini heroj Rib
niške doline. S takimi deli se 
najlepše počasti spomin na 
slavno preteklost, obujajo bor
bene tradicije in tako se krepi 
tudi obrambna zavest in spo
sobnost naše mladine in obča
nov.

J. PRIMC

smerne in krajevne table v tej obči
ni.

Med prijetnim pomenkom smo se 
z županom dogovorili, da jih zopet 
obiščemo za njihov praznik, ki bo 
prvo nedeljo v maju. Tedaj bomo 
organizirali obisk s' skupino narod
nih noš in še več izletnikov bomo 
pripeljali. Po res bratskem slovesu 
smo’se vrnili domov preko Bazovice, 
kjer so pred 44 leti padle prve žrtve 
zasužnjenih Tržačanov za svobodo 
in priključitev k matični Jugoslaviji.

Z izletom in prisrčnim srečanjem 
s tržaškimi Slovenci so bili vsi izleti 
niki zelo zadovoljni. Torej: v majii 
krenemo zopet na srečanje v Dolino 
pri Trstu.

V. P.

 I

157 MALIH ŠOLARJEV

V malo šolo je na območju ma
tične osnovne šole Ribnica vpisanih 
157 otrok, ki so že razporejeni v 6 
oddelkov. En oddelek s 27 učenci 
dela že vse šolsko leto pri vzgojno- 
varstvenem zavodu. Ostalih 5 bo 
imelo le 120 ur pouka. Za dva od
delka se je začel pouk že 16. decem
bra, za ostale tri, v katerih so učenci 
iz bolj oddaljenih krajev, pa se bo 
začel 4. februarja, ko bo dan že np- 
koliko daljši, da bodo prihajali otro
ci v šolo in domov še podnevi.

SREČANJE MLADINE

26. decembra se bodo mla
dinci iz osnovne šole Ribnica 
udeležili medobčinskega sre
čanja šolske mladine v Kočevju, 
udeležili pa se ga bodo tudi 
mladinci iz šole Vas-Fara. Na 
srečanju se bo vsak mladinski 
aktiv predstavil s krajšim kul
turnim programom. Mladinci 
bodo izmenjali tudi izkušnje o 
delu v posameznih mladinskih, 
aktivih na šolah.

Izreden porast celotnega dohodka
Ekonomičnost, produktivnost in rentabilnost ribniškega gospodarstva 

spet v porastu - Celotni dohodek v letu dni za 70 odstotkov večji

V prvih devetih mesecih letos je v primerjavi z istim obdobjem 
lani ribniško gospodarstvo doseglo zavidljive uspehe, posebno če bi 
rezultate primeijali z ostalimi občinami, na primer tudi s sosednjo 
kočevsko. ,

Celotni dohodek je v primer
javi z lani porastel za 69,8 od-

Mladi se uveljavljajo
Složni bomo zmogli vse

Neža Šilc se s pomočjo ravnateljice osnovne šole Ribnica, Milene 
Borovac, zahvaljuje šolaijem za lepo počaščen spomin na njeno 
Majdo. Ob njej so še trije vnuki in predstavnik ZZB Ribnica Stane 
Nosan.

9. decembra so na območju Ve
likih Poljan in Ortneka na volitvah 
zasedli mesta v volilnih odborih 
sami mladi občani, kar je sedaj pri 
nas prvič in kar vsi — vsaj tako mi
slim — pozdravljamo. Ob zaključku 
volitev, ki so potekale mirno in di
sciplinirano, moramo volilne odbore 
v vseh ozirih pohvaliti. Volišča so 
lepo okrasili, jih pravočasno odprli 
in dajali pojasnila, če je kdo prosil 
zanje. »

Maja lov na radijsko lisico
O delu in načrtih Radiokluba Ribnica

Radioklub Ribnica je tudi letos zelo uspešno delal: sodeloval je 
na mnogih tekmovanjih in prejel kar 9 diplom. Največji uspeh je 
dosegel na tekmovanju v počastitev 10. kongresa ZKJ, ko so člani 
zasedli 36. mesto, in na vaji „Jesen 74“ , kjer so jih ocenili kot 
odlične radijske veziste.

Predsednik kluba Edo Groblerje kvarile in le zaradi hitrih popravil,
povedal: pa tudi zamenjave oziroma sposoje

„Prav vaja Jesen 74 je pokazala, celih aparatur je lahko naša zveza
da moramo naše stare aparature uspešno delala. Vaja nas je prepriča-
zamenjati z novimi. Pogosto so se la, da moramo zasledovati napredek

Tudi Marija Levstik, radioamaterka ribniškega kluba, je sodelovala 
na letošnji vaji Jesen 74: (Foto: Edo Grobler)

na področju radiotehnike in po 
možnostih te novosti uvajati tudi v 
radioklubih.

V kratkem bomo dobili nove 
aparature za radiotehnične tečaje v 
osnovnih šolah. Taki tečaji bodo v 
Ribnici, Sodražici in Loškem po
toku. Tečaji bodo pripomogli, da se 
bo tamkajšnja mladina seznanjala s 
tehniko in se usmerjala v tehnične 
poklice.

Naša pomembna naloga bo tudi 
oživiti sekcijo našega kluba v Sodra
žici in ustanoviti sekcijo v Loškem 
potoki}.' Sekcije in klub bodo zdru
ževali vse, ki so se ukvarjali z radio
amaterstvom. Tako bodo radiotele
grafisti izpopolnjevali in dopolnje
vali svoje znanje, ki so si ga pridobili 
v JLA in drugod. Nove, mlade čla
ne, ki jih tudi sprejemamo, pa bomo' 
usposabljali za delo na tečajih.

Dejavnost radiokluba je splošnega 
pomena, zato bo morala tudi v bo
doče skupnost zagotavljati denar 
zanj. V letu 1975 računamo na 
75.000 din, medtem ko smo za leto 
1974 dobili le 23.000 din. Razliko v 
denarju bomo porabili za nakup 
novih aparatur in za tekmovanje 
šolarjev-radioamaterjev, ki bo 25. 
maja. Takrat bodo učenci, člani 
radiokrožkov, tekmovali v sestavlja
nju radijskih aparatur in v ,lovu na 
lisico*. Lisica bo skrita radijska po
staja, ki jo bodo učenci iskali/1

J. PRIMC

Volišča so bila zaradi nekaj stal
nih nergačev odprta vse do 19. ure. 
Zaključek je bil kar razveseljiv in bi 
bil še lepši, če ne bi bilo „nekaterni- 
kov“ , ki so mislili, da bodo našemu 
ugledu škodovali, kar pa jim vseeno 
ni uspelo.. Za vse ni bilo še nikoh 
prav in verjetno tudi nikoli ne bo. Je 
pa lep in resničen rek, ki pravi: 
„Bodimo vsi za enega in eden za 
vse!“ To velja za vse, tudi za tiste, ki 
so nam kvarili odstotek volilnega 
uspeha.

Priporočamo občinskemu ma
tičnemu uradu, da v bodoče na
tančneje in prej sestavi volilne 
imenike. Tako bi jih na osnovi pri
pomb iz krajevnih skupnosti lahko 
še dopolnili ali popravili. V doseda
njih volilnih imenikih se namreč vle
čejo še stari grehi, ki kvarijo končni 
rezultat volilne udeležbe.

stotka, porabljena sredstva za 
67,7 odstotka, amortizacija po 
predpisani stopnji za 23,4 
odstotka, po povečani stopnji 
pa za 34,6 odstotka, dohodek 
za 77 odstotkov (dohodek na 
zaposlenega za 62,6 odstotka), 
ostanek dohodka pa celo za 
183 odstotkov. Število zaposle
nih je bilo za 8,9 odstotka 
večje, povprečno izplačani čisti 
osebni dohodki pa za 17,4 
odstotka višji in so znašali 
2.383 din. ,

Družbeni proizvod je bil 
letos za 72,7 odstotka večji. 
Njegovo delitveno razmerje se 
je izboljšalo v korist delovnih 
organizacij, in sicer od lanskih 
69,5:30,5 na letošnjih 
71,3:28,7. V zneskih so se letos 
v primerjavi z lani povečala 
sredstva OZD za 77 odstotkov, 
sredstva ostalih udeležencev v 
delitvi družbenega proizvoda pa

67 9 odstotka.

Ekonomičnost ribniškega 
gospodarstva je porastla letos za 
1,2 odstotka (če ne upošteva
mo nabavne vrednosti trgovske
ga blaga, za 2,3 odstotka), 
produktivnost pa za 62,6 od
stotka. Rentabilnost je tudi 
večja, saj je ribniško gospodar
stvo ustvarilo lani na 100 din 
vloženih sredstev 33,5 dohod
ka, letos pa 41,6 din.

Tudi poslovna sredstva so se 
občutno povečala. Tako so 
osnovna sredstva letos večja po 
nabavni vrednosti za 40 odstot
kov, po sedanji vrednosti pa za 
45,1 odstotka.

Žal pa so občutno porastk 
tudi zaloge, in to prav pri večjih 
OZD. Zato je ^vprašljivo, če 
bodo končni letni gospodarski 
rezultati tudi tako ugodni, kot 
so bili tričetrtletni. Zaloge 
gotovih proizvodov so namreč 
porastle za 98,5 odstotka, kar 
pomeni, da precejšen del proiz l r 
vodov ni bil prodan. Zaloge 
trgovskega blaga pa so porastle 
celo za 220,4 odstotka.

J. PRIMC

Potok oziroma rečico Bistrico, ki teče skozi Ribnico, je treba očistiti oziroma poglobiti kar za 60 cm 
ali več, razen tega pa še znižati zapornice pri cerkvi za 80 cm. Zaradi zatrpane struge (glej sliko) se 
namreč gladina vode občutno dvigne, Bistrica prestopi bregove in v Ribnici je poplava. (Foto: J- 
Primc)
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Časopisno založniško podjetje 
DOLENJSKI LIST

NOVO MESTO

objavlja prosto delovno mesto

STROJEPISCA ali STROJEPISKE

POGOJ: dokončana dveletna administrativna šola ali stroje
pisni tečaj za desetprstni sistem „slepega" tipkanja z dobrim 

znanjem strojepisja.

Trimesečno poskusno delo.

Prošnjo za sprejem pošljite na naslov: ČZP DOLENJSKI 
LIST (odboru za medsebojna razmerja), Novo mesto, p. p. 
33.

LICITACIJA!
g o z d n o  g o s p o d a r s t v o  

NOVO MESTO

RAZPISUJE * 
javno prodajo rabljenih osnovnih sredstev

1. Traktor Fe 35 opremljen za delo v gozdu
2. Kombi IM V  1 6 0 0 -2  kom
3. Gumi voz
4. Motorna škropilnica LERA
5. Freza — Moto Guzzi
6. Voziček ročni — nosilnost 2 toni
7. Večje število rabljenih MOTORNIH ŽAG in razna manjša 

osnovna sredstva

Izkticna cena 
din

25 .0 0 0 .-
4 .0 0 0 .-
2 .5 0 0 .-
1.000. -  
1.000. -
1 .5 0 0 .-

Prodaja navedenih osnovnih sredstev bo 26. 12. 1974 ob 
i 3,00 uri na upravi podjetja GG, Gubčeva 15, Novo mesto. 

Ogled možen 1 uro pred pričetkom licitacije.
Na izklicno ceno se zaračuna 22,5 % prometnega davka, 

! razen pod točko 1.
^ed pričetkom licitacije so kupci dolžni položiti 10 % 
varščine.

PROSTA DELOVNA MESTA

K o v i n a r s k a

tovarna industrijske 

opreme in konstrukcij P. O.

K R Š K O

objavlja prosta delovna mesta za v

20 NEKVALIFICIRANIH DELAVCEV

Kandidati imajo možnost priučitve za varilca.
K sodelovanju vabimo predvsem mlajše delavce z odsluženim 
v°jaŠkim rokom.

Poskusno delo traja tri mesece.
nteresenti naj osebno vložijo prošnje v kadrovskem oddelku 

Podjetja.

Objava velja do zasedbe delovnih mest.

ljubljanska banka
Odbor za medsebojna razmerja Ljubljanske banke, 

PODRUŽNICE KOČEVJE
razpisuje prosta delovna mesta:

^ R e f e r e n t a  z a  s t e n o g r a f s k e  in  z a p is n i - 
k a r s k e  p o s l e

2- TRI PRIPRAVNIKE

P°9oji: Za navedena delovna mesta se zahteva srednješolska 
■zobrazba, za delovno mesto pod zap. št. 1 pa še znanje 
stenografije, strojepisja in pisanja zapisnikov ter dve leti 
klovnih izkušenj. Pred sprejemom v delovno razmerje je 
obvezen preizkus znanja.

pripravnike je zaželena srednja ekonomska šola ali 
9irnnazija.

Osebni dohodki za navedena delovna mesta se določijo v 
skladu s Samoupravnim sporazumom o medsebojnih razmer
jih delavcev v združenem delu Ljubljanske banke, podružni- 
Ce Kočevje.
'•\teresenti naj pošljejo prijave na naslov: Ljubljanska banka, 
Podružnica Kočevje, kadrovska služba.

.Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

MLATILNICE!
-M L A T IL N IC E  Z DVOJNIM ČIŠČENJEM, KI JIH 

LAHKO POGANJA ENOFAZNI MOTOR; 
-M L A T IL N IC E  Z DVOJNIM ČIŠČENJEM, KI SO 

NAMENJENE PREDVSEM VAŠKIM SKUPNOSTIM;
-  Ž ITO Č ISTILN IK E NA ROČNI IN MOTORNI POGON; 
- Ž I T N E  M LINE ZA MELJAVO VSEH VRST Ž IT . 

VGRAJENO IMAJO TUDI SAMODEJNO PRESEJALNO 
NAPRAVO ZA MOKO.

NA ZALOGI IMAMO ŠE NEKAJ Ž IT N IH  M LINO V, KI JIH 
LAHKO TAKOJ DOBAVIMO.
ZAHTEVAJTE PROSPEKT IN CENO! ZA VSE SVOJE 
IZDELKE DAJEMO ENOLETNO GARANCIJO.

AVGUST OSET, IZD ELA VA  POLJEDELSKIH STROJEV, 
BEZOVJE 13a, ŠENTJUR 63230. -

Trgovsko izvozno, uvozno, zastopniško in proizvodno pod
jetje
LJUBLJANA, Dalmatinova 2 '

VABI K SODELOVANJU 

za TOZD prodaja:

SAMOSTOJNEGA KOMERCIALISTA V  NOTRANJI 
TRG O VIN I
(za področje Dolenjske), 1 del. mesto 

Pogoji:
— VŠI, SSI praviloma ekonomske, pravne ali tehniške smeri
— 3 ali 5 let delovnih izkušenj v komerciali
— zaželeni izpolnjeni pogoji DD za delo v ZT
— zaželeno znanje tujega jezika

Cenjene ponudbe pošljite v roku 15 dni po objavi na naslov: 
M ETALKA, kadrovsko socialna služba 
61000 LJUBLJANA, Dalmatinova 2

PROSTA DELOVNA MESTA

DOLENJSKA BANKA 

IN HRANILNICA 

NOVO MESTO
KADROVSKA KOMISIJA

D B H
NOVO MESTI

objavlja naslednja prosta delovna mesta, za nedoločen čas, s 
polnim delovnim časom

ZA ENOTO NOVO MESTO
1) REFERENTA V  KREDITNEM ODDELKU D O L G O 

ROČNI KREDITI)
2) REFERENTA V  ODDELKU RAČUNOVODSTVA
3) REFERENTA V  ODDELKU R A Č U N O V O D S TV A - 

OPERATER NA MDS STROJU
4) DVA REFERENTA HRANILNE SLUŽBE
5) DVA REFERENTA ZA EKSPOZITURO BRŠLJIN
6) REFERENTA HRANILNE SLUŽBE ZA EKSPOZITURO  

NOVO MESTO
7) ŠOFERJA

ZA PODRUŽNICO KRŠKO
8) REFERENTA ZA STROJNO KNJIŽENJE NA ASCOTA 

STROJU
9) REFERENTA SPLOŠNIH POSLOV.

Pogoji: ,
Za delovna mesta pod zap. številko 1, 2, 3, 4, 5, 6, se 
zahteva:
— srednje šolska izobrazba, prednost imajo kandidati, ki so 

končali ESŠ,
— dve leti delovnih izkušenj.
Za delovni mesti pod zap. štev. 8 in 9 se zahteva:
— poklicna šola, prednost imajo kandidati z dvoletno 

administrativno šolo, pod zap. št. 8 ima prednost kandi
dat, ki obvlada knjiženje na Ascoti, pod zap. št. 9 pa mora 
kandidat obvladati strojepis,

— dve leti delovnih izkušenj.
Za delovno mesto pod zap. št. 7 se zahteva:
— opravljen šoferski izpit B kategorije, kvalificiran mehanik,
— dve leti delovnih izkušenj
— odslužen vojaški rok.

Kandidati morajo k prošnji priložiti kratek življenjepis, z 
opjsom dosedanje zaposlitve in dokaz o šolski izobrazbi.
Rok prijave je 10 dni po objavi.
Prijave sprejema kadrovska komisija Dolenjske banke in 
hranilnice Novo mesto.

GRADITELJI!
o peka rn aZALOG Novo mesto p. o.

SPOROČA
cenjenim kupcem, da sprejema naročila za opečne izdelke za 
leto 1975.

V svoji prodajalni v Zalogu vam nudimo:
-  opečne izdelke lastne proizvodnje: vo tlak8 /1 , predelnik, 

monta, zidak, dimne tuljave ,in MAP polnila
-  •opečne izdelke drugih priznanih proizvajalcev: modularni 

blok, porolit in fasadno opeko
-  stropne nosilce MAP, okenske in vratne preklade iz 

konsignacije.
Pri pravočasnem naročilu garantiramo želeni rok dobave.

PROSTA DELOVNA MESTA

R
K R K A

KRKA — farmacevtika, kemija,
zdravilišča
Novo mesto

IN KEMIJSKE

IŠČE

-  FARMACEVTSKE TEHNIKE  
TEHNIKE
za delo v farmacevtski proizvodnji 

Zaželene so delovne izkušnje.

Kandidate, ki so zainteresirani za delo v naši delovni organi
zaciji in imajo končano srednjo farmacevtsko ali srednjo 
kemijsko šolo, prosimo, da pošljejo svoje prošnje v kadrov
sko splošni sektor KRKE v 15 dneh po dnevu objave.

OBVESTILO
„NOVOTEHNA",
trgovsko podjetje na debelo in drobno, Novo mesto, obvešča 
cenjene potrošnike, da zaradi letnega popisa blaga v dolo
čenih dneh ne bodo poslovale naslednje poslovalnice:

1. En gros skladišče v Bučni vasi od 23. 12. 74 do 5. 1. 1975
2. Poslovalnica št. 1 na Glavnem trgu od 3. 1. 75 do 7. 1. 

1975
3. Poslovalnica št. 2, Partizanska c. od 3. 1. 75 do 6. 1. 

1975
4. Poslovalnica št. 3, Avto-moto deli od 3. 1. 75 do 7. 1. 

1975
5. Poslovalnica št. 4, prodaja plinov na Cikavi od 3. 1. 75 

do 3. 1 .1975
6. Poslovalnica št. 8, barve, laki od 28. 12. 74 do 31. 12. 

1974
7. Poslovalnica št. 9, maloprodajno skladišče gradb. mate

riala, Bučna vas od 28. 12. 74 do 31. 12. 1974
8. Servis Novo mesto od 3. 1. 75 do 4. 1. 1975
9. Servis metlika od 30. 12. 74 do 31. 12. 1974 •

10. Mizarstvo Mirna peč od 30. 12. 74 do 31. 12. 1974

SCHIEDEL — YU —  

Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi

PGP

GRADNJA ŽALEC

REJCI PERUTNINE!

Ne pozabite, da tudi v letu 1975 dela valilnica v Cegel.nici za vas. 
Obveščamo vas, da bomo imeli že prve piščance 2. januarja 1975, 
nato pa vsako sredo in nedeljo.
Na razpolago bodo sledeče pasme:

1. PRELUX BRO. (BELI VELIKI)
2. NEW HAMPSHIRE (RJAVI)
3. SELEKCIONIRANE JARKICE PRELUX R.

\ . .

Rejce prosimo za prednaročila, ker le tako bomo lahko ustregli 
sleherni stranki.
Izkoristite ugodno ceno v januarju!

Naročila sprejemajo:
Petelinkar — valilnica v Cegelnici 20, Novo mesto 
Mlakar Anica, Bučka (Jarčji vrh)
Sadi Alojz, Gor. Gomila,
Uhan Frančišča, Puščava 16, p. Šentrupert 
Žagar Anica, Češnjice 1, p. Mokronog 
Cizerle Marija, Vel, Mraševo 69, p. Podbočje

-  19. decem bra 1974  DOLENJSKI UST |



tedensK6leSE
Četrtek, 19. decembra — Urban 
Petek, 20. decembra -  Evgen 
Sobota, 21. decembra -  Peter 
Nedelja, 22. decembra -  Dan JLA 
Ponedeljek, 23. decembra -  Viktorija 
Torek, 24. decembra — Eva 
Sreda, 25. decembra -  Božidar 
Četrtek, 26. decembra -  Stefan

LUNINE MENE

21. decembra ob 20.43 uri -  prvi 
krajec

m o
KOSTANJEVICA: 22. 12. fran

coski barvni film „Okovi groze44.

KRŠKO: 21. in 22. 12. ameriški 
barvni film „Ne odnehaj -  še enkrat 
poskusi44. 25. 12. nemški barvni film 
„Klic črnih volkov44. 20. in 22. 12. 
ameriški barvni film „Bliskovit 
upor44 in japonski barvni film „Tiho
tapci zlata44. 25. 12. ruski barvni 

-film „Sedmi naboj44.
MIRNA: 21. in 22. 12. „Tajni 

vragov agent44.
NOVO MESTO: 20. 12. Proslava 

JLA. od 21. do 23. 12. domači 
barvni film „Rdeči udar44. Od 24. 
do 26. 12. ameriški barvni film 
„Ljubimec velikega stila44.

RIBNICA: 21. in 22. 12. nemški 
barvni film „Javna hiša44.

SEVNICA: 21. in 22. 12. nemški 
film „Pepek strah in trepet profe
sorja44. 25. 12. japonski film „Ma- 
ščevalka z Okinave.44

ŠENTJERNEJ: 21. in 22. 12 
,,Nekoč je bil malopridnež44.

-  TREBNJE: 21. in 22. 12. ameri
ški barvni avanturistični film „V 
vrtincu44.

S L U Ž B O  DOBI

ODBOR za medsebojna razmerja 
Lekarne Novo mesto objavlja 
prosto delovno mesto snažilke. 
Kandidat mora poleg splošnih 

' pogojev za pridobitev lastnosti 
delavca izpolnjevati še naslednje:
-  da ima smisel za red in čistočo 

-v zdravstvenem zavodu. Objavlje
no delovno mesto je delo za 
nedoločen čas s polnim delovnim 
časom. Poizkusno delo je 30 dni.

- Kandidat za to delovno mesto 
lahko vloži prijavo v roku 15 dni 
po objavi pri Lekarni Novo mesto
-  odbor za medsebojna razmerja. 

SPREJMEM DEKLE, ki ima veselje
do pletenja in šivanja, lahko tudi 
z nedokončano osnovno šolo za 
priučitev v pletilstvu: Soba zago
tovljena. Pletilstvo Lukačič, 
Trubaijeva 11, 68270 Krško.

S T A N O V A N J A

SAMSKEMU MOŠKEMU oddam 
opremljeno, centralno ogrevano 
sobo. Naslov v upravi lista 
(2923/74).

ODDAM opremljeno sobo mirnemu 
sostanovalcu. Naslov v upravi lista 
(2955/74).

M o t o r n a  v o z i l a

NUJNO PRODAM osebni avto NSU 
r 1200 C, letnik 1968, za 5.000 

din. Poizve se pri Lužar, Orešje 4, 
Šmarješke Toplice.

POCENI prodam karambolirano 
škodo 1000 MB. Ogled vsak dan. 
Franc Mesojedec, Cešča vas '30, 
Novo mesto.

PRODAM R 4, letnik 1965 v ne
voznem stanju, lahko tudi po 
delih. Naslov v upravi lista 
(2958/74).

PRODAM FIAT 1300 delux, letnik 
1970. Informacije na telefonu 
22-567.

PRODAM karainboliran fiat 750 in 
SEAT 850, letnik 1969. Emil 
Nečemer, Bršlin 18, Novo mesto.

PO UGODNI ceni prodam fiat 750, 
letnik 1971, prevoženih 36.000 
km. Marko Matič, Jerebova 16 a, 
telefon 21-589, Novo mesto.

UGODNO prodam škodo, letnik 
1967, tudi po delih. Ivan Kaste
lic, M. Cerovec 4. Informacije 
tudi na podružnici Dela, po 10. 
uri.

PRODAM dobro ohranjen fiat 750, 
za ček ali gotovino. Ogled v ne
deljo. Telefon 21-544.

PRODAM ŠKODO, letnik 1971, 
prevoženih 33.000 km. Janez 
Avsec, Cegclnica 66, Novo mesto.

PRODAM traktor Payali s plugom. 
Franc Radej, Krško, Poljska pot

PRODAM avto 750, letnik 1972, 
prevoženih 16.500 km. Poizve sc 
dopoldne na pošti Stopiče.

P R O D A M

TERMOAKUMULACIJSKO peč 
Bauknecht (5 KW), malo rablje
no, poceni prodam. Lado Pavlin, 
P. Leskovec 72 a pri Krškem.

KUBIK smrekovih desk (3 cm) 
prodam. Mačkovec št. 3.

PO ZELO UGODNI ceni prodam 
elektrovarilni aparat, motorno 
žago Huzgarna S 180 in prikolico 
za osebni avto. Franc Žibert, 
Lukovec n. h., p. Boštani.

PRODAM frezo za motoicultivator 
Maček. Pepca Levičar, Trška gora 
46, 68270 Krško.

PRODAM mlatilnico v zelo dobrem 
stanju z elektromotorjem luščilec 
za deteljo in snopovezalko. Voklo

* Kn

PRODAM rabljen električni štedil
nik Tobi. Olga Spilar, Novo 
mesto, "Zagrebška 12.

PRODAM mizo 120 X 80 cm, oblo
žena z ultrapasom, hrastova 
vhodna vrata 105 X 215 cm in 
hrastova garažna vrata 240 X 
210 cm. Naslov v upravi Usta 
(2934/74).

PRODAM mlatilnico na kosila v 
dobrem stanju. Marko Mesojedec, 
Češča vas 6, Novo mesto.

PRODAM stroj za obdelavo ultra- 
pasa (frezer). Flajs', Kettejev dre
vored 49, Novo mesto. Ogled 
popoldne po 14. uri.

UGODNO PRODAM spalnico. 
Gradišar,'  Trdinova 5, Novo 
mesto.

UGODNO prodam nov gumi voz 13, 
14 in 15 eolski. Tomc, Lavrica 
14, p. Škofljica.

DVE LETI rabljeno peč EMOs 8 in 
kombinirano kopalno peč 
ugodno prodam. Ferkolj, Kro- 
novo, Šmarješke Toplice.

PRODAM kopalno peč na drva. 
Koštialova 7, Buk.

PRODAM rabljeno visečo kuhinjsko 
omaro (2,86 m) pomivalno mizo 
z odcejalnikom (1,40 m) in 
kombinirano peč za kopalnico. ■ 
Žabja vas 41, Novo mesto.

UGODNO prodam kosilnico 
znamke Agria z žetveno napravo 
in 5 rezervnih klin. Prodam tudi 
trofazni hidrofor znamke LEVE 
(nemški). Justin Oberč, Gmajna 
20, p. Raka pri Krškem.

HIŠO z vrtom in zemljiščem na 
Mirni 68 na Dolenjskem.prodam. 
Informacije: Zvonko Bajec, Gro
harjeva 9, Maribor.

PRODAMO dvostanovanjsko hišo v 
Krškem, zgrajeno leta 1962, izven 
centra. Lepa lega, .primerna za 
vsako obrt. Voda, elektrika in 
telefon v hiši. Cena zelo ugodna. 
Naslov v upravi lista (2918/74).

PRODAM vinograd v Vajndolu pri 
Orehovici. Možen dostop z avto
mobilom. Anton Pirkovič, Gor. 
Vrhpolje 48, Šentjernej.

POCENI prodam vinograd na lepem 
sončnem kraju. Dostop z vsakim 
vozilom. Naslov v upravi lista 
(2943/74).

PRODAM enodružinsko hišo. 
Naslov v upravi lista (2946/74).

PRODAM zidanico in nekaj zemlje,

Erimemo za vikend, v Gori proti 
jubnu. Dostop z avtomobilom. 

Naslov v upravi lista (2956/74).

R A Z N O

PRSTANI! -  Če želite osrečiti in 
razveseliti svoje dekle, ženo ali
nevesto, ji kupite lep prstan! 
Dobite ga pri Otmar 
zlatarju v Ljubljani, Gosposka 5

)tmarju Zidariču.

38, Šenčur pri Kranju.

(poleg univerze). -  Z izrezkom 
tega oglasa dobite 10 odst. 
popusta!

PUDJETJA IN ZASEBNIKI V 
ČRNOMLJU! Za nekaj posojila 
vam odstopim v Črnomlju
komfortno dvosobno stanovanje. 
Ponudbe na naslov: Pošta Črno
melj, p. p. št. 7.

POROČNI PRSTANI! -  Če želite 
osrečiti in razveseliti svoje dekle, 
ženo ali nevesto, ji kupite lep 
prstan! Dobite ga pri Otmarju 
Zidariču, zlatarju v Ljubljani, 
Gosposka 5 (poleg univerze). -  Z 
izrezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

V OKOLICI NOVEGA MESTA ali 
Trebnjega vzamem v najem gostil
no. Pozneje odkupim. Naslov v

upravi lista (2942/74).

Î OBVESTILA I
CENJENE stranke obveščam, da 

bom od 24. decembra 1974 dalje 
posloval neprekinjeno od 7. do 
18. ure. Priporočam se za na
daljnji obisk in želim vsem srečno 
novo leto 1975! DAVORIN 
NOVAK, brivec-frizer, Trebnje.

STRANKE OBVEŠČAM, da bo s 3. 
januarjem 1975 delavnica odprta 
od 7. do 12. ure in od 13. do 16. 
ure, v soboto pa od 7. do 12- ure. 
Vinko Plankar, TV servis, Krško.

NUDIM VSE VRSTE ROLET, 
ŽALUZIJE, • PLATNENE 
ZAVESE VSEH BARV. IZVR
ŠIM VSA POPRAVILA, SPA
DAJOČA V TO STROKO. 
KRATKI DOBAVNI ROKI, 
SOLIDNE CENE. NAROČILA 
PREVZEMATA BOGO RADI, 
ŽABJA VAS 15, NOVO MESTO, 
IN IGNAC PRIJATELJ, KVED
ROVA 8, KRŠKO.

BOTSironi
DRAGI ženi in mami OLGI ŠPRIN- 

GER iz Gabra pri Semiču za 
60-letnico življenja še mnogo 
zdravih in srečnih let v družin
skem krogu želijo mož Matija in 
sin Meti.

Ob boleči izgubi dobrega moža, 
očeta in starega očeta

ALOJZA BREČKA
iz Gabrja 12 pri Tržišču

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste 
ga spremili na njegovi zadnji poti, 
mu darovali vence in cvetje in nam 
izrekli sožalje. Posebna zahvala 
Metalni Krmelj, dr. Levstiku za 
zdravljenje, Lisci Sevnica ter župni
ku za opravljenj obred. Vsem še 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: neutolažljiva žena 
Anica, hčerke Mimica, Anica, 
Lojzka z možem Marjanom ter 
vnučka Franci in Uršika

Po kratki in hudi bolezni na^ je za 
vedno zapustil naš skrbni mož, oče 
in brat

FRANCE RIFELJ
iz Ždinje vasi

Prisrčna hvala vsem sorodnikom, 
vaščanom, prijateljem in znancem 
ter kolektivu Iskra Novo mesto in 
dijakom TŠ iz Ljubljane za podarje
no cvetje', vence in izraženo sožalje. 
Posebno se zahvaljujemo zdrav
nikom in strežnemu osebju kirurške
ga oddelka novomeške bolnice za 
skrbno nego in lajšanje bolečin, 
družinam Bojane, Rozman in 
Klemenčič za izredno pomoč v

težkih Uenutkih, župniku in patru 
Mateju za opravljeni obred in ganlji
vi govor. Še enkrat hvala vsem, ki so 
pokojnika v tako velikem' številu 
spremili do njegovega preranega 
groba.

Žalujoči neutolažljivi: žena 
Ani, sinova Franci in Valentin 
ter sestre Marija, Ana, Terezija 
in Pepca

Ob boleči izgubi našega očeta in 
starega očeta

ANTONA ŠIMCA
iz Orehovice pri Šentjerneju

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
pokojniku podarili vence in cvetje, 
ter ga v tako velikem številu spremili 
k zadnjemu počitku. Posebno, se 
zahvaljujemo zdravstvenemu in 
strežnemu osebju pljučnega oddelka 
bolnice Novo mesto, Gasilskemu 
društvu Orehovica, govorniku Jo
žetu Radeščku ter župniku za 
opravljeni obred. Vsem še enkrat 
iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija, sestra 
Julka, otroci: Anica, Stanko, 
Marija, Pepca in Tončka z dru
žinami

Ob nenadomestljivi izgubi mojega 
moža in našega očeta

JANEZA A M BR O ŽIČA
iz Gabrja 124

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, znancem in prijateljem za 
vse podaijene vence in izrečeno 
sožalje. Posebna hvala Lovskemu 
društvu Brusnice, gasilskemu 
društvu Gabrje, ZB NOV Gabrje, 
vsem govornikom ter-za opravljeni 
obred in godbi na pihala.

Žalujoči: žena Tončka, sin 
Srečko, hčerke Silva, Olga, Joži 
ter mali vnuček Zvonko, Sreči 
in drugo sorodstvo 

Gabije, 11. decembra 1974

Ob boleči- izgubi naše drage 
mame, žene in sestre

VLASTE VIDM AR
iz Regerče vasi 66 •

se iskrdno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem, sosedom in 
znancem za podarjene vence in 
izrečeno sožalje, sindikalni podruž
nici garnizona, tovarni perila Labod, 
bencinski črpalki v Ločni. Še po
sebej pa se zahvaljujemo VP Poganci 
in postaji milice, ker sta si toliko 
prizadevali pri iskanju naše ljube 
pokojnice, prav tako Notranji upravi 
za sodelovanje. Hvala župniku z;, 
poslovilne besede ob odprtem 
grobu.

Žalujoči: mož Stane, sin
Tone in hčerka Vlasta, sestra 
Dragica, brat Stane, oče in 
mama ter drugo sorodstvo

sestre

Z A H V A L A

Ob mnogo prerani izgubi naše ljube žene, mame, hčerke in.

ANTONIJE LESAR
se iskreno - zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prija
teljem, ki ste jo v tako velikem številu spremili na njeni zadnji 
poti, ji poklonili toliko vencev in cvetja ter kakorkoli počastili 
njen spomin. Posebno zahvalo smo dolžni kolektivu Inles Ribnica 
in tovarišu obratovodji za poslovilne besede ob odprtem grobu. 
Najlepša hvala dekanu za'opravljeni obred in vsem, ki ste nam v 
teh težkih trenutkih stali ob strani in z nami sočustvovali.

Žalujoči: mož Viktor, sin Viktor, hčerka Marinka z 
možem, mama ter sestra in brat z družinama

Ribnica, dne 28. novembra 1974

Z A H V A L A
, \

Ob boleči izgubi naše drage žene, mame in none

FRANČIŠKE TOMAZIN
roj. BARBORIČ

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem, sose
dom, zlasti Reziki Struna za vso nego in pomoč v Času njene 
bolezni, in vsem, ki so pokojnico v tako lepem številu spremili na 
njeni zadnji poti, ji poklonili vence in cvetje ter nam pismeno ali 
ustno izrazili sožalje. Lepa hvala dr. Lavu Morelu in ostalim 
zdravnikom, sestram in strežnemu osebju kirurškega oddelka 
novomeške bolnice za njihovo prizadevanje in pomoč. Posebej se 
zahvaljujemo sodelavcem TOZD Kozmetike-Krka, župniku p. 
Petru za pogrebni obred, gdč. Hedviki Švajger za poslovilne 
besede ob grobu in pevskemu zboru.

Žalujoči: mož Viktor, hčerka Vika, Fanika in Majda z 
družinama ter njen Peter

~ Z A H V A L A

Ob nenadni in mnogo prerani izgubi drage mame in stare mame

MARIJE JERMAN
iz Kota pri Semiču

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekli sožalje, darovali 
cvetje in spremili pokojnico k večnemu počitku. Prisrčna hvala 
tudi_ kaplanu za opravljeni obred.

Žalujoči: sinova Jože in Ivan, hčerka Milka z druži
nami in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage 84-letne mame in stare mame

TEREZIJE REDEK
iz Doljnih Kamene

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji 
poti, ji poklonili cvetje in vence ter nam izrazili sožalje. Iskrena 
hvala -duhovnikoma za opravljeni obred. Še enkrat vsem naileoša 
hvala. ^

Žalujoči: hčerke in sinova

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage mame

MARIJE KLEMENČIČ
iz Regerče vasi

se iskfeno zahvaljujemo vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji 
poti, ji poklonili cvetje in vence ter nam izrazili sožalje. Iskrena 
zahvala pevcem, Društvu upokojencev, ZB, sindikalni podružnici 
Gorjanci, duhovščini in sovaščanom.

Žalujoči: sin Drago z družino, hčerki Vera in Joži z 
družinama in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Na njegov 64-rojstni dan smo pokopali dragega moža in očeta

IVANA BANIČA
kovača iz Šentruperta

Vsem, ki ste z nami sočustvovali in spremili pokojnika na zadnji 1 
poti, se toplo zahvaljujemo. Posebno se zahvaljujemo Gasilskemu 
društvu Senmipcrt za izkazano mu čast.

Žena Pavla in otroci: Pavla, Janez, Dragica, Nada, Ela, 
Pepca in Tonček z družinami

Z A H V A L A
f

Ob nenadni smrti našega dragega očeta, strica in starega očeta

JANEZA SUKOVIČA
iz Grčvrha pri Mimi peči

se iskreno zahvaljujemo vsem tistim, ki so nam stali ob strani v 
najtežjih trenutkih, nam izrekli sožalje in darovali cvetje ter 
pospremili pokojnika k počitku. Prisrčna hvala Novolesu za 
pomoč in župniku za poslovilne besede.

Žalujoči: hčerki Nežka z družino in Marija z družino 
ter drugo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
mesto -  USTANOVITI*LJI 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 2ivič .

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Ria Bačer, Milan Markelj, Janez Pezelj, 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 dinaijev, polletna naročnina 59.50 din, plačljiva vnaprej — 
Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) — Devizni račun: 
52100-620-107-32002-009-8-9 -

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določeni 
strani 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 temeljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 — Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo mes
to, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 

6-00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00, 
15.00, 18.00. 19.30 in ob 22.00.’ 
man glasbeni spored od 4.30 do

Č e t r t e k ,  19 . d e c e m b r a :
8.10 Glasbena matineja. 9.30 Iz 
glasbenih šol. 10.15 Po Talijinih 
poteh. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Tone 
Robič: Uspehi pospeševanja živino: 
reje v letu 1974. 12.40 S pihalnimi 
godbami. 13.30 Priporočajo 
vam. . .

PETEK, 20. DECEMBRA: 8.10 
, Glasbena matineja. 9.05 Radijska 

šola za nižjo stopnjo -  Življenje lov
cev v dobi praskupnosti. 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 12.30 Kmetijski na
sveti -  inž. Mihca Oblak: Strojno 
obiranje ribeza. 12.40 Popevke brez 
besed. 13.30 Priporočajo v a m . . .
14.30 Naši poslušalci čestitajo in 

; Pozdravljajo. 15.45 „Vrtiljak14.
16.50 Človek in zdravje. 18.15 
»Signali14. 19.40 Minute z ansamb
lom Mihe Dovžana. 19.50 Lahko 

otroci! 20.00 Stop-pops 20.

(
 22.20 Besede in zvoki iz logov do

mačih.

SOBOTA, 21. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.15 Sedem dni na radiu.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
^  naše goste iz tujine. 12.30 Kme- 

‘ tijski nasveti -  dr. Miran Brinar: Od 
dobrega semena do dobrega gozda. 
12-40 Ob bistrem potoku. 13.30

- Priporočajo vam . . .  14.10 S pesmi
jo in besedo po Jugoslaviji. 15.45 
»Vrtiljak44. 17.20 Gremo v kino.

; 19.40 Minute z ansamblom Mojmira 
. Sepeta. 19.50 Lahko noč, otroci!

23.05 S pesmijo in plesom v novi 
teden.

NEDELJA, 22. DECEMBRA: 
8.07 Radijska igra za otroke —

} Andre Maurois -  Lojze Krakar: 
»Dežela 36.000 želja44. 9.05 Še po
mnite, tovariši. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.15 — 14.00 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 
14.05-18.00 Nedeljsko popoldne. 
18.03 Radijska igra -  Rainer 
“uchert: Ponoči so vse mačke črne.
19.40 Glasbene razglednice. 19.50 
Lahko noč, otroci!' 23.05 Literarni 
nokturno.

PONEDELJEK, 23. DECEM
BRA: 8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Pisan svet pravljic in zgodb. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za na
še goste iz tujine. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Franc Ušeničnik: 
Oskrba s semenom za spomladansko 
setev vrtnin. 12.40 Pihalne godbe na 
koocertnem odru. 13.30 Priporoča
jo vam . . .  14.30 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.45 „Vrti
ljak44. 19.50 Lahko noč, otroci!
22.20 Popevke se vrstijo.

TOREK, 24. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  Kdo brani 
naše meje. 11.00 Poročila -  Turisti
čni napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  mag. Jože 
Osvald: Problemi krmne osnove na 
Primorskem. 12.40 Po domače.
13.30 Priporočajo vam . . .  15.45 
„Vrtiljak44. 18.05 V torek nasvi
denje! 19.40 Minute z ansamblom 
Silva Štingla. 20.00 Slovenska zem
lja v pesmi in besedi: 23.05 Literarni 
nokturno.

SREDA, 25. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 11.00 Poročila
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -  dr. 
Julija Smole: Zimska rez koščičar- 
jev. 12.40 Od vasi do vasi. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.3(J Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
Loto vrtiljak. 19.40 Minute z 
ansamblom Weekend. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 22.20 S festivalov 
jazza.

Pretekli teden so v brežiški bolni
šnici rodile: Josipa Poslek iz Draš -  
dečka, Zorica Totarvaj iz Brežic -  
dečka, Anka Soič iz Zg. Molvic — 
Željko, Neža Petan iz Vel. Dola -  
dečka, Božena Lopatic iz Laduča -  
Vido, Štefanija Bašič iz Gredic -  de
čka, Katarina Jazbinski iz Kraja 
Gornjega -  dečka, Štefanija Vrane- 
ković iz Samobora -  deklico, Roza
lija Povh iz Brezja -  dečka, Vera 
Kršlin iz Grdanjcev -  Darka, Štefa
nija Hočevar iz Jerpejeka -  dečka, 
Zdenka Katanec iz Samobora -  
Krešimira, Berta Grubišič iz Obrežja
-  Zvonko, Anica Tomazin iz Mrzle
ga polja -  dečka, Urbanč Ivanka iz 
Mrzlave vasi -  dečka, Frančiška Bo- 
golin iz Sp. Dul -  dečka, Zofija Ban 
iz Krškega -  deklico, Frančiška Le-- 
vičar iz Krškega -  deklico, Ljubica 
Obhodjaš iz Brežic -  Almiro, Kristi
na Kunej iz Trebč — deklico, Zvez
dana Pužar iz Laduča -  Davorko. 
ČESTITAMO!

ČETRTEK, 26. DECEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Radij
ska šola za višjo stopnjo -  Partizan
sko gledališče -  III. 10.15 Po Tali
jinih poteh. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tuji
ne. 12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Tugomir Cajnko: Naloge gozdarstva 
v luči zakona o gozdovih. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  15.45 „Vrtiljak44.
19.40 Minute z ansamblom Dorka 
Škoberneta. 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. -23.05 
Literarni-nokturno.

NOUO IVE5 TO

vas vabi
na razgovor m 

predvajanje filma 

O NOVIH 
PROMETNIH 
PREDPISIH 

v DOLENJSKIH  
TOPLICAH

21. dec. ob 17.30 uri 
v kinodvorani

v ŠKOCJANU
22. dec. ob 7.30 uri 
v kinodvorani

postanite član

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 22. decembra: 10.30 

reklame, oglasi in obvestila -  11.00 
po domače -  11.15 obiskali smo 
vzorno kmetijo -  11.30 22. de
cember -  Dan JLA -  11.45 naš raz
govor -  12.00 za vsakogar nekaj -
12.30 poročila -  12.45 čestitke in 
pozdravi naših poslušalcev -  14.30 
zaključek sporeda

SREDA, 25. decembra: 16.00 po
ročila -  16.10 -v1 reklame, oglasi in 
obvestila -  16.30 po domače —
16.45 iz diskoteke naših poslušalcev
-  17.30 Mi mladi, kakšni smo, kaj 
hočemo, kaj moremo in kaj mora
mo: boštanjski mladinci pred upri
zoritvijo Domna -  18.00 zaključek 
programa

SOBOTA, 28. decembra: 16.00 
SOBOTNI VRTILJAK -  16.15 pet 
minut za . .  . -16 .20  EPP I. del -
16.30 poročila -  16.35 EPP II. del
-  16.45 mini anketa -  17.00 za
ključek SV in napoved sporeda za 
nedeljo

RADIO BREŽICE

ČETRTEK -  19. decembra:
16.00-16.30 -  Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki, 
Nove plošče RTB. 16.30-17.00 -  
Aktualnost tedna, obvestila in rekla
me. 17.00-18.00 -  Glasbena od
daja Izbrali ste sami.

SOBOTA -  21. decembra:
16.00-16.30 -  Malo za vas -  nekaj 
za vse. 16.30-17.00 -  Radijska uni
verza,- Jugoton vam predstavlja.
17.00-17.30 -  KRONIKA, Med za
bavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam, Za naše najmlajše, Iz naše 
glasbene šole. 17.30-18.00 -  Do
mače zabavne na valu 192 m.

NEDELJA -  22. decembra:
10.30 -  Domače zanimivosti. -  Ob 
dnevu JLA -  armada smo vsi! -  Za 
naše kmetovalce: inž. Vlado Kova
čič: Kako negujemo vina letnik 
1974. -  Magnetofonski zapis ob 

•obisku Franca Šetinca v Posavju. -  
Obvestila, reklame in spored kine
matografov. 12.00-15.30 -  Občani 
čestitajo in pozdravljajo.

TOREK -  24. decembra:
16.00-16.30 -  Napoved programa 
in srečanje s Celjskim instrumental
nim kvintetom, Poročila, Kaj prina
ša nova številka Dolenjskega lista, 
Novo v knjižnici. 16.30-17.00 -  
Tedenski športni komentar, obvesti
la, reklame in filmski pregled.
17.00-18.00 -  MLADI ZA MLA
DE.

TELEVIZIJSKI
SPORED

ČETRTEK, 19. DECEMBRA:
8.10 TV v šoli (Zgb) -  9.35 
Francoščina (do 10.10) (Bgd) —
14.10 TV v šoli -  ponovitev (Zgb)
-  15.35 Francoščina -  ponovitev 
(Bgd) -  16.30 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec) (Bgd) -  17.30 T. 
Seliškar: Bratovščina sinjega galeba
-  TV nadaljevanka (Lj) -  18.00 
Obzornik (Lj) -  18.15 Mozaik (Lj)
-  18.20 Svet v vojni -  serijski 
dokumentarni film (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 M. 
Vitezović: Dimitrije Tucović -  
barvna TV nadaljevanka (Lj) -
20.50 Kam ih kako na oddih (Lj) -  

PETEK, 20. DECEMBRA: 16.35
Veleslalom za moške -  barvni 
posnetek iz Kranjske gore (Lj) -
17.35 Otroci pojo o zimi (Lj) -
17.50 Obzornik (Lj) -  18.05 
Etnomuzikologija -  Spoznavajmo 
amciriško narodno glasbo (Lj) -
18.30 Mozaik (Lj) — 18.35 Začetki 
življenja -  III. del (Lj) '-  18.50 
Človek in okolje (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -  
19>50 Tedenski notranjepolitični 
komentar (Lj) -  19.55 Propagandna 
reportaža (Lj) -  20.00 3-2-1 (Lj) -
20.10 Pod kozorogovim 
povratnikom -  barvni film (Lj) -
22.00 Propagandna oddaja (Lj) -
22.05 Harlem -  III. del barvne 
oddaja (Lj) -  22.45 TV kažipot (Lj)

SOBOTA, 21. DECEMBRA: 9.30 
TV v šoli (Bgd) -  10.35 TV v šoli 
(Zgb) -  12.00 TV v šoli (do 12.30) 
(Sa) -  17.00 Drsanje za zlato 
pirueto -  prenos (Zgb) -  18.00 
Obzornik (Lj) -  18.15 Pellerinova 
hči -  barvni film (Lj) -  19.00 
Moda za vas, barvna oddaja (Lj) -
19.10 Barvna risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnevnik 
(Lj) -  19.50 Tedenski
zunanjepolitični komentar (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.00 Neretva -  
barvni film (Lj) -  22.45 TV 
dnevnik (Lj)

NEDELJA,' 22. DECEMBRA: 
9.25 Svet v vojni -  serijski doku
mentarni film (Lj). 10.15 Otroška 
matineja: Viking Viki, Življenje v gi
banju, barvna filma (Lj). 11.10 Po
ročila (Lj). 11.15 Kmetijska oddaja 
(Sa). 12.00 Mozaik (do 12.05) (Lj). 
Nedeljsko popoldne: Partizanski
pevski zbor iz Trsta, Akordi Kosova, 
Mladi za mlade -  oddaja TV 
Skopje, Za konec tedna. 16.20 Po
ročila (Lj). 16.25 Moda za,vas -  
barvna oddaja (Lj). 16.40 Košarka 
Jugoslavija : Bolgarija (ženske)
(Bgd, Lj). 18.15 Vidocq -  serijski 
barvni film (Lj). 19.10 Barvna risan

ka (Lj). 19.20 Cikcak (Lj). 19.30 
TV dnevnik (Lj). 19.50 Tedenski 
gospodarski komentar (Lj). 20.00 
Odpisani -  TV nadaljevanka (Bgd).
20.45 Propagandna oddaja (Lj).
20.50 Monitor: Most (Lj). 21.20 
Športni pregled (Zg). 21.55 TV' 
dnevnik (Lj).

PONEDELJEK, 23. DECEM
BRA: 14.10 TV v šoli -  ponovitev 
(Zg). 17.30 E. Majaron: V znamenju 
dvojčkov -  7.. del (Lj). 17.50 
Mozaik (Lj). 17.55 Obzornik (Lj).
18.10 Naši zbori: Cerknica -  barvna 
oddaja (Lj). 18.40 Davek na hojo po 
dveh -  barvna oddaja (Lj). 19.00 
Odločamo (Lj). 19.10 Barvna risan
ka (Lj). 19.20 Cikcak (Lj). 19.30 
TV dnevnik (Lj). 19.55 3 -2 - 1  (Lj).
20.05 G. Verdi: Macbeth -  opera v 
barvah (Lj). 22.30 TV dnevnik (Lj).

TOREK, 24. DECEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg). 10.05 TV v šoli (do
11.20) <Bgd). 17.30 F. Baum: Ča
rovnik iz Ozza -  II. del barvne od
daje (Lj). 17.55 Obzornik (Lj).
18.10 Življenje v gibanju, barvni 
film (Lj). 13.35 Mozaik (Lj). 18.40 
Ne prezrite (Lj). 19.10 Barvna risan
ka (Lj). 19.20 Cikcak (Lj). 19.30 
TV dnevnik (Lj). 19155 3 -2 - 1  (Lj).
20.05 Pogovor o . . .  (Lj). 20.55 
Propagandna oddaja (Lj). 21.05 A. 
Ivanov: Sence izginjajo opoldne -  
barvna TV nadaljevanka (Lj). 22.15 
TV dnevnik (Lj).

SREDA, 25. DECEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg). 15.25 TV v šoli 
(Bgd). 17.25 Viking Viki -  barvni 
film (Bgd). 17.50 Obzornik (Lj).
18.05 Po sledeh napredka (Lj).
18.35 Mozaik (Lj). 18.40 Mladi za 
mlade -  oddaja TV Sarajevo (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: Angela -  barvni film (Lj).
21.45 Propagandna oddaja (Lj).
21.50 Miniature: J. S. Bach: Simfo
nija v G-molu št. 6 (Lj). 22.05 TV 
dnevnik (Lj).

ČETRTEK, 26. DECEMBRA:
8.10 TV v šoli (Zg). 14.10 TV v šoli
-  ponovitev (Zg). 17.30 Vse je 
okroglo od sreče -  barvna oddaja 
(Lj). 17.45 Obzornik (Lj). 18.00 
Mozaik (Lj). 18.05 Svet v vojni -  
serijski dokumentarni film (Lj).
18.55 Kljukec pri dedku Mrazu (Lj).
19.20 Cikcak (Lj). 19.30 TV dnev
nik (Lj). 19.55 3 -2 - 1  (Lj). 20.05 
M. Vitezović: Dimitrije Tucovič -  
barvna TV nadaljevanka (Lj). 21.00 
Kam in kako na oddih (Lj). 21.10 
Četrtkovi razgledi: Moja prva knjiga 

. (Lj). 21.40 Božič: Vogelnik: Okna 
sama gluha okna, barvna oddaja 
(Lj). 22.10 TV dnevnik (Lj).
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hm pirkoviC:

o svobodni repobllki pod gorjanci 
in njenem klrovskem junaku 
plparju bakSetu n

Hrvati so prihajali iz težkih bojev z ustaši in 
Nemci na Žumberku. Paveličeve tolpe so v ofen
zivi pred tremi dnevi poklale ranjence v bolnišnici 
na Priseki. Isti dan so postrelile vse odrasle 
Vaščanć, več kot trideset moških na Planini nad 
Sv. križem (Podbočjem), drugi dan pa so gorsko 
»a*, ki je štela šestnajst domačij, polile z benci
nom in požgale. Iz kupa mrličev se je ponoči 
jzvlekel edini preživeli odrasli vaščan Stipič, kije  

majhne rasti in mu je rafal ustaške strojnice 
posnel samo kožo z lasmi na temenu.

Vdove v črnini, begunce, otroke in ranjence 
spremljala Četrta kordunaška brigada in

• ■fumberški odred v varna zavetišča. Pri gozdni 
zenici nad Kostanjevico so se srečali z Gorjan
skim bataljonom. Ustanovili so skupen operativni 
btab jn pripravili načrte za boje.

Od Cerovega loga sta kolono vodila Janez 
lj*ko in Alojz Goijanc-Herbanjc, oba s Tolstega 

vrha. V Dolenjem Suhadolu sta trume predala 
^°vim vodnikom in bila okoli devetih dopoldne 
že zopet doma.

Vaški zaščitnik Jože Franko, ki so mu legisti 
Pred dobrim tednom dni na Loki vzeli konja in se 
je drugi dan umaknil v partizane, je že okoli 
sedmih zjutraj ta dan prišel s Prežeka pogledat 
floniov v Hrastje. Naglo se je okrepčal in prebral 
pošto. Ob štirih zjutraj mu je bela patrulja pustila 
sporočilo, da ga je iskala. Naročila mu je, naj jih 
počaka doma, češ da mu bodo konja vrnili. „Se 
abvalim!4/  je zabrundal hrastovski zaščitnik. 

Hotel se je nemudoma vrniti k terencem. Pre- 
regel ga je kurir s pošto: V Orehovici stoji 

ščitn ica hrvaške kolone, Simičev bataljon 
j u n a š k e  brigade; treba mu je kaj skuhati in ga 

^ t i  na Suhadol za kolono.

Ko Franko hiti z doma, vidi pri Gracaijevem 
turnu hrvaške patrulje. (Ta hip na gradu torej še 
ni belih.) Simičev štab najde na cesti pri orehov- 
ški cerkvi. Da bi zbral nekaj hrane, mu dado 
četo, s katero.se vrača v Hrastje. Prišli pa so le do 
studenca pod vasjo, ko se jim s pobočij Tolstega 
vrha usuje nad glavami toča krogel. Iz vinogradov 
so legisti odprli ogenj na hrvaški bataljon, ki je 
stal na cesti pred Orehovico. Hrvati so naglo 
odgovorili. ■

Frankova četa se je znašla v križnem ognju. 
Sklonjenih glav se je pognala v strmi breg in 
poiskala varen prostor za Frankovim skednjem.

V vas so vdrli že tudi legisti. Komaj dober 
lučaj od položajev Frankove čete so zasedli 
zaklonišče, ki so ga bili nedavno pred napadi iz 
zraka vaščani vkopali v pobočje Tolstega vrha in 
obložili z deskami.

Kaki dve uri je nenfchoma pokalo. Oboji so 
poskušali zasesti ugodnejše položaje. Okoli enih 
so Kordunaši jurišali in zavzeli Hrastje. V proti
letalskem zaklonišču sta ubita obležala dva le- 
gista, drugi so bežali v grad. Še vedno pa so držali 
beli pobočje Tolstega vrha in od tam zadrževali 
prodiranje Hrvatov. Ko sc je hrastovski zaščitnik 
okoli dveh umikal k terencem proti Oštrasu, so 
letele vso pot za njim svinčenke.

Medtem so v Siškovo hišo na Tolstem vrhu
• vstopili trije Kordunaši. Gospodarja, ki se je 
pravkar vrnil iz Suhadola, kamor je vodil hrvaško 
kolono, so legitimirali in prosili, naj jih poved? na 
kako razgledno višino. Bili so iz štaba. Iz Daniel- 
skega boršta so z daljnogledom pregledali in pre
cenili bojišče. Na povratku med deseto in enajsto 
uro so v „strmem klancu“ na cesti proti Suhado
lu srečali patruljo, ki jim je povedala, da se bijeio

„za leseno hišico v-majhnem gozdičku“ . Bilje to 
Žužkov vinski hram iz Gradišča na vinorodnih 
rebreh Tolstega vrha, visoko nad gradom.

Odpor je bil tudi tam hitro strt. Ob rezkih 
zvokih trobente in bojnih klicih so Kordunaši 
jurišali. Legisti so se s težko strojnico pognali v 
beg. Vsak je iskal svojo pot, nekateri so drli proti 
Mokremu polju, drugi pritisnili v grad. Težka 
trdnjavska vrata so zapahnili in jih od znotraj 
podprli s tramovi. Do vrat vodi čez globok in 
širok jarek samo ozek nasip, ki ga je iz gradu 
lahko braniti. (Janez Šiško, Tolsti vrh 7, in Franc 
Koželj, Loka 1, 3. maja 1964. — Jože Franko, 
Hrastje, 1. nov. 1956. -  Pismo Vlaste Schoeppl 
-Rudeževe, Gracarjev turn, 20. sept. 1947.)

Legisti so se naglo utrjevali na podstrešju 
trdnjavskega stolpa. Pod privzdignjeno opeko so 
porinili cev strojnice, ki pa jo je hitro našla 
kordunaška krogla, daje zgrmela po stopnicah. Iz 
gradu so švigale v zrak rakete in klicale pomoč z 
Dolža in iz Novega mesta.

Simičevi Kordunaši so z dvema ranjencema in 
mogoče tudi enim padlim okoli treh popoldne 
krenili za kolono, ki so jo morali na pohodu 
varovati. Okoli gradu je zavladal^ grobna tišina. 
Legisti so se prikradli do ugaslih kotlov na ma- 
rofu. Tam ni bilo nikogar. Iz kupa desk se je 
priplazil zmeden legist, ki ni mogel povedati, ali 
so bili partizani pri kotlih. Neodločeni so jih 
prevrnili, saj bi bilo kosilo lahko zastrupljeno.

Iz Hrastja so prinesli padla legista Martina 
Fabijana, najstarejšega sina trdnega gruntarja iz 
Čadrež ob Krki, in Jožeta Avsca z Gorenje Go
mile;.-s tremi brati so ga Italijani šele pred tremi 
tedni s silo pripeljali iz zaporov v legijo v Št. 
Joštu. Nekaj je bilo tudi ranjenih, narednik 
Avgust Cvelbar laže v roko, Stanka Švalja iz 
Šentjerneja, ki ga je Katoliška akcija pozimi 
izšolala v ljubljanskih Križankah, pa je na begu 
ranila krogla v levo stran zadnjice (ferita alla 
natica sinistra) in so ga prepeljali v italijansko 
vojaško bolnišnico v Novem mestu. Neki težji 
ranjenec je pozneje umrl.

Pozno popoldne je prišla na grad močna itali
janska patrulja, kakih štirideset mož,- da zbere 
vznemirljiva poročila o boju in Hrvatih. Drugi 
dan dopoldne je šmihelski kaplan Nande Babnik 
v novi, modri legistični uniformi prihitel z 
močnimi okrepitvami z Dolža. Kranjc in Cvelbar 
sta popoldne s petdesetimi ali šestdesetimi svo
jimi možmi na Valetovem v Šentjerneju pripravila 
skladišče orožja za oboroževanje novincev. Izro

čila sta ga upravniku klerikalne konsumne trg^ 
vine Jošku Komljancu. Dodelila sta mu dvanajst 
legistov, z ostalimi pa sta se še isti večer vrnila na 
grad. Kaplan Babnik se je drugi dan, v soboto, 
19. septembra, vrnil na Dolž. Sodili so, da je  na 
gradu nevarnost minila; silovito pa je bil ponoči 
napaden Dolž, da so ga morali beli z izgubami 
izprazniti.

Nad upornim Šentjernejem in njegovimi kraji 
so se zbirali temni oblaki. Potuhnjeni begunec 
Franc Pregelj, nebrzdano nasilni mesar Martin 
Rangus, drzni in nevarni brigadir obmejnih finan- 
carjev Gualtiero Rotelli in surovi posadni zdrav
nik podporočnik dr. Calvi, tat, ki so ga iiedavno 
zalotili v Recljevi gostilni pri kraji žarnic, so sno
vali čiščenje. Župnik Franc Cerkovnik je pripra
vil obsežno kartoteko vseh faranov, za katero so 
mu dekleta iz Katoliške akcije že leto dni znašala 
podatke, v kateri stranki je kdo, kaj bere, govori 
in misli.

Začeli so pravzaprav že pred tednom dni, ko je 
(10. septembra) brigadir Rotelli z nekim vojakom 
sredi vasi z dumdumaricami streljal v hrbet sod
niku dr. Viktorju Brežniku, ko se je mož brez 
srajce na domačem dvorišču sončil. Z razbito 
ramo in razmesarjenimi pleči se je sodnik po 
čudežnem naključju rešil. Čeprav je spoznal be
žeča morilca, ki sta sedaj že drugič streljala nanj, 
je pozneje italijanskemu vojaškemu sodišču rajši 
tajil, da bi vedel za hudodelca. Ubiti pa so ga 
hoteli, je dejal mesar Rangus pekovskemu moj
stru Rudiju Lampetu, ker „sodnik veruje manj 
kakor pes“ .

Dva dni po bitki na Gracarjevem turnu,'v so
boto, 19. septembra, so v Šentjerneju zopet go
nili na zbirališče v šoli nove jetnike, med njimi 
sedaj vse učiteljice z družinami in sodnikovo 
sestro, gostilničarko Anko Majzljevo s hčerko 
Karmen, ki sta morali veliko hišo na trgu prepu
stiti belim plenilcem.

Upravnika pošte Antona Škerla pa so videli z 
dvignjenimi rokami in bledega obraza šepati s 
trga proti gorenjemu koncu vasi. Surovi podpo
ročnik dr. Calvi je invalida iz prve svetovne vojne 
z naperjeno pištolo gnal na komando fašistične 
milice na občini. Po dolgem zasliševanju o 
povsem izmišljenih Rangusovih obdolžitvah in 
mučenju je visoki, črnolasi in tihi poštar, ves črn 
od podplutb, okrutneže na kolenih in z dvignje
nimi rokami prosil usmiljenja, pa so ga, podprte
ga ob straneh, ker se ni mogel več držati na no
gah, odvlekli k vaškemu potoku in potolkli.
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Nikoli zviška k ljudem
Eno od plaket občine 

Novo mesto so letos prisodi
li Straškemu podjetju Gor
janci. Ob podelitvi, kjer so 
še posebej poudarili gospo
darski prispevek tega kolek
tiva v njegovi 20-letni rasti k 
skupnemu razvoju, so se od 
ponosa oči še najbolj svetile 
direktorju Štefanu Galiču. 
Prav gotovo je tudi njegova 
osebna zasluga, da je ta 
„samorastnik pod Srobotni- 
kom ‘\ kakor včasih imenu
jemo Gorjance, prišel tako 
daleč. Leta 1966 je prvič 
prebil „magično44 mejo -  
milijardo starih dinarjev 
bruto prometa, letos bo to 
število desetkrat večje. 
Gorjanci pa ne živijo samo 
za lastno podjetnost. Težko 
bi našli primer, da sta se 
OZD in krajevna skupnost 
tako organsko zrasla. „Pla
keto moramo zdaj seveda 
upravičiti z novimi dejanji in 
te vezi še bolj razpresti ter 

s okrepiti, “ pravi Galič.
Za napredek podjetja, 

Straške krajevne skupnosti, 
novomeške občine in še za 
marsikaj je Galič bolj zagret 
kot prenekateri rojeni Do
lenjec. Doma je iz brežiške 
občine, vendar se tja vrača 
le še na obiske. „Zdaj živim 
v Novem mestu, delam v 
Straži, mislim po dolenjsko 
in nameravam tu tudi osta
ti. “

Za Novo mesto se je odlo
čil, ko je bil še pri vojakih. 
„Kraj mi je bil všeč, ljudje 
tudi, pa nisem veliko razmi
šljal. Kot izučen voznik sem 
sedel za krmilo tovornjaka.
V tovornem prometu sem 
bil do leta 1951, ko sem pre
sedlal na avtobus. Devet let 
je bila moja proga Novo 
mesto -  Dobrepolje. Dve 
leti sem vozil potnike proti 
Mariboru in Ljubljani. V 
kolektiv sem se vživel in 
rasel s samoupravlja Iškimi 
dolžnostmi 44

V Gorjancih je bil Štefan 
Galič prvi predsednik delav
skega sveta. V delavskem 
svetu in drugih upravnih 
organih je bil potem še več
krat. Nedvomno si človek z 
leti nabere izkušenj. „ V 
podjetju in izven njega so to 
pri meni gotovo videli in mi 
ponudili druga delovna 
mesta. Nisem se mogel 
odločiti. Naposled je prišlo 
leto 1961, ko sem na po
budo in željo kolektiva po
stal v. d. direktorja. To je 
bila zame velika prelomnica 
v življenju in huda preizku
šnja. “

Galič se spominja, da je 
pristal šele po daljšem pre
misleku. „Nisem vedel, kako 
naj se vedem, saj sem na 
direktorski položaj padel 
tako rekoč izza volana. Ni 
me motilo tedanje gospodar
sko stanje v podjetju. Bolj 
me je preganjalo, ker si ni
sem bil na jasnem, kako me 
bodo poklicnega voznika na 
direktorskem položaju gle
dali tovariši, sovozniki. Sele 
zdaj, po trinajstih letih, 
lahko mirne duše rečem, da 
sem se pravilno odločil. To 
dokazuje tudi dejstvo, da so 
mnogi iz takratne generacije 
ostali, to pa je slej ko prej 
znak, da odnosi med nami 
niso bili najslabši. “

Večkrat je slišati, da je s 
šoferji težko sodelovati. 
Galič to zanika. „Treba jim  
je videti v dušo, se z njimi 
pogovarjati kot. njim enak, 
ne zviška, pa ni težav. 44 Pri 
samoupravljanju je to še 
posebno pomembno, kajti: 
„Ves čas smo se držali na
čela, da vse stvari sami ure
jamo. Nikoli nismo klicali 
pomoč od zunaj, ker to, naj 
še enkrat ponovim, tudi ni 
bilo potrebno. Tako je to .44

I. ZORAN

Ameriški Slovenec odlikovan
Predsednik Tito odlikoval J. Blatnika z redom jugoslovanske zastave

Predsednik republike Josip Broz-Tito je odlikoval najuglednej
šega ameriškega politika slovenskega rodu Johna Blatnika z redom 
jugoslovanske zastave.

John Blatnik je bil 28 let po 
vojni demokratski kongresman 
iz Minessote, dolgo predsednik 
kongresnega odbora za javna

NOVO MESTO: A/OJAŠKA 
KNJIŽNICA V DOMU JLA

Prejšnji teden je komandant ljub
ljanskega armadnega področja 
generalpolkovnik Franc Tavčar— 
Rok v Domu JLA v Novem mestu 
odprl vojaško knjižnico in čitalnico. 
O ustanovi, v kateri je 8.000 knjiž
nih enot, poleg številnih revij tudi 
več leposlovnih del, je govoril na
čelnik doma kapetan Miloš Djudo- 
vic, v imenu bralcev pa se je za to 
pridobitev ‘zahvalil vojak Esmet 
Ilijazi.

Pokal JLA 
ekipi Pionirja

V počastitev dneva JLA je bil na 
kegljišču „Gorjanci41 na Loki v 
Novem mestu odigran kegljaški 
turnir v borbenih igrah. Na turnirju 
je nastopilo kar 16 sindikalnih ekip, 
ki so igrale osem setov s šestimi 
igralci. Najbolje so igrali tekmovalci 
Pionirja, ki so imeli najbolj izena
čene kegljače. Pohvalo zasluži tudi 
ekipa upokojencev, ki je pokazala 
sohdno igro.

Vrstni red: 1. Pionir 673, 2. 
Novoteks 625, 3. Krka 616, 4. 
„Upokojenci" 609, 5. Družbene 
službe 590 kegljev.

Prvoplasirana ekipa bo prejela lep 
pokal, druga in tretja pa diplomi.

B. BRATOŽ

TEKME OB DNEVU JLA

V počastitev dneva JLA je ko
manda novomeške garnizije s sindi
kalnim svetom organizirala tekmo
vanje med delovnimi organizacijami, 
vojaki in starešinami novomeške 
garnizije. V streljanju z zračno 
puško je zmagala „Krka“ s 634 
krogi. Najboljši kegljači so bili 
tekmovalci Pionirja, ki so podrli 670 
kegljev. Tekmovanje v šahu in na
miznem tenisu se bo končalo te dni.

M. D.

dela in opravljal vrsto drugih 
pomembnih dolžnosti. Ves čas 
se je zavzemal za prijateljske 
odnose s socialistično Jugosla
vijo. Med svojimi obiski v stari 
domovini je bil vselej gost naših 
najvidnejših predstavnikov, 
vsakokrat pa je našel tudi kaj 
časa za obisk sorodnikov in 
prijateljev.

Nedavno je sprejel delegacijo 
slovenskega izvršnega sveta, ko

je ta obiskala združene države. 
Z našimi predstavniki se je 
zadržal dalj časa, predsednik 
Andrej Marinc pa mu je ob tej 
priložnosti čestital za odliko
vanje. Predsednik Tito je 
odlikoval Johna Blatnika na 
predlog SR Slovenije.

Blatniku je visoko odlikova
nje izročil naš veleposlanik v 
ZDA Toma Granfil, pri podelit
vi pa so bili navzoči številni 
ugledni senatorji in poslanci. O 
dogodku so poročali tudi vsi 
vodilni ameriški dnevniki.

PRED DNEVOM JLA: 
SKUPNA AKCIJA

Gospodinji in naši naročnici 
Neži Umek z Malega vrha pri 
Globokem je domača kokoš 
pripravila prijetno presene
čenje. Žival se je potrudila 
in znesla dvoje velikih jajc, 
ki obe skupaj tehtata kar pol 
kilograma. Večje jajce tehta 
namreč 30 dkg, manjše pa 
20 dkg. (Foto: Milan Bavec)

Med zadnjo vojno je bil John Blatnik član ameriške vojaške misije 
pri Vrhovnem štabu NOV. Posnetek je iz Dobindola pri Uršnih 
selih, ko je jeseni 1945 obiskal svoje sorodnike.

Vojaki iz enote starešine Sto* 
jana Sonca’ že dalj časa gradijo 
vodovod na trasi Dobliče- 
Crnomelj. V okviru praznovanja 
ob letošnjem dnevu JLA pa so 
18. decembra organizirali še 
skupno delovno akcijo: vojaki, 
mladina in vaščani tamkajšnjih 
krajev. Po delu so domačini 
pripravili pogostitev, ki "se je 
razvila v prijetno tovariško sre-

vf anie- j

S hitrostjo 
v smrt

V ponedeljek, 16. decembra ot 
15.45 je cesta čez Gorjance terjal! 
smrtno žrtev. Franc Avguštin i* 
Leskovca pri Krškem je vozil tovoi; 
njak s prikolico iz metliške smer 
proti Novemu mestu, v ovinku pt 

- odcepu za Podgrad pa je naproti 
pripeljal z osebnim avtom karlovške 
registracije Josip Trbušič, star 52 le' 
iz Hržišča.

Karlovčan je po. spolzki cesti 
prehitro pripeljal v ovinek, zato p 
je pri srečanju zaneslo inje treščil’ 
prikolico tovornjaka. Trčenje je bilo 
tako silovito, da je bil voznik Trbu
šič na mestu mrtev, njegov sopotnft 
21-letni Ivan Brletič pa leži v kritič' 
nem stanju v novomeški bolnišnici

TATINSKA AKCIJA
Na Zagrebški cesti v Noven) 

mestu so vlomilci in tatovi obiskali 
kar več hiš in stanovanj. Dne 16. 
decembra so občani prijavili več 
kaznivih dejanj,.

Ivan Simonič je ugotovil vlom v 
drvarnico, iz katere mu je zmanjkal 
ribiški pribor, vreden 500 din. Milan 
Klanjčec je opazil, da se je iz pod
strešne sobe, v kateri stanuje Ivan 
Zorc, nekdo odnesel odejo, tranzi
stor in dežnik, ter ga oškodoval za 
1.590 din. Anton Novak je bil ob 
potovalko, dežnik, razna oblačilaf t 
vredna 800 din. To mu je zmanjkalo 
iz sobe v stanovanju. V tej hiši pa je 
bilo sicer vlomljeno še v 4 sobe 
podnajemnikov.

Za storilci poizvedujejo.

Tahi pod bizeljskim gradom
Croatia film snema »Kmečki punt 1573« - Scenarij in režija Vatroslav Mi

mica - Na Bizeljskem so postavili živahno prizorišče vaškega sejma

Pred grajsko kletjo v Orešju 
je čez noč zraslo naselje izpred 

. štirih stoletij. Prvi hip marsikdo 
niti ne opazi, dfc vodnjak, 
cerkvica, kovačnica in nekatera 
druga poslopja niso resnična. 
Tako stara so videti in tako ne
vsiljivo vabijo radovedneže v 
krog živahnega sejemskega 
vzdušja tiste davne jeseni pred 
puntarskim izbruhom.

Trgovci razstavljajo pisano robo 
in jo ponujajo vsem, ki imajo kaj 
pod palcem. Prava paša za oči. 
Kmet pripelje mimo težko naložen 
voz s parom volov. Med sejmarji se 
potikajo cucki. V grajski kleti je 
krčma, v kateri so prizori še zani
mivejši. Skozi trg prijezdi skupina z 
belim konjem na čelu. To je Franjo 
Tahi s spremstvom -  osovraženi ple
mič, ki je svoje podložnike tako za
tiral, da so videli v uporu edini iz
hod.

-  „Seljačka buna 1573“ je naslov 
filma, ki ga snemamo. Scenarij je na
pisal Vatroslav Mimica, ki film tudi 
režira -  je pojasnil glavni direktor 
filma Branko Lustig in ljubeznivo 
nadaljeval:

— Franja Tahija igra Pavle Vujisić, 
Matijo Gubca Fabijan Sovagovič, Ili- 
jo Gregoriča Bata Živojinović, vodi
telja kmečke vojske Pavla Sterea iz 
Kunšpcrka pa Velimir Hitil. Tole tu
kaj se dogaja pod gradom Franja Ta
hija v jeseni pred puntom. Nastopa 
okoli 30 igralcev iz zagrebškega in 
beograjskega dramskega gledališča. 
Pri realizaciji filma sodelujejo vse re-

Sublike, a največji delež ima Hrva
ta. Izveske za krčmarja in roko

delce je narisal slovenski slikar Maks 
Sedaj, Slovenka Berta Megličeva pa 
je naš glavni masker.

Konje imamo iz Mokric, grajsko 
klet in dvorišče je odstopilo Slove: 
nija-vino, pa tudi krajevna skup
nost Bizeljsko nam je veliko poma
gala. Povsod smo naleteli na razume
vanje.

-  Nekaj prizorov smo posneli tu
di v Čateških Toplicah. Tu ostane
mo do srede, 18. decembra. Potem 
gremo v Desenić in v Veliki Tabor. 
Samo še osem dni snemanja imamo 
predvidenih brez snega.

-  Kje boste uprizorili stubiško 
bitko?

-  V Gorskem kotaru, kjer je več 
možnosti, da bo zapadel sneg. Če 
nas bo vreme ukanilo, nam bo po

magal inštitut begunjske tovarne 
Elan z umetnim snegom.

Tokrat, ko snežnih scen niso po
trebovali, jo je sneg filmarjem pošte
no zagodel. Pobelil je pokrajino in 
hiše na Bizeljskem. Preden so lahko 
snemali, so morali pripeljati iz Ča
teških Toplic več tisoč litrov tople 
vode, da so z njo polili strehe. Tla so 
potrosili s kompostom. Včeraj so se 
namenili zapustiti filmsko prizori
šče, kjer so snemali pet dni. Skoda 
bi ga bilo podreti, mi je ob koncu 
omenil direktor Branko Lustig. Po 
njegovem mnenju bi ga lahko še ne
kaj časa ohranili kot turistično 
atrakcijo.

JOŽICA TEPPEY

(Kozeri/at i

DOBRO Sl GA, ČESTITAM!
Dobro si ga. Zelen je od je

ze. Vsa Repičeva draga se 
smeje. Pekovka ga odlično 
pozna. Pravi, da je res takšen. 
Da se pretvarja, kako je bolan, 
ko ima doma delo. Pa da rad 
žre na državne stroške, da 
drugače ne gre v gostilno, če 
kdo drug ne plača. Po takih je 
treba udrihati, po takih, da. 
Razkrinkati jih je treba. Ma
sko dol, da. Frc.

— Ne vem, o čem govorite.
— Ha, ha. Že veš, veš, bral 

v m. Dobro napisano. V 
/ ičetku malce trapasto, za
ključek pa odličen. Žebelj na 
glavo. Če ima malo soli v gla
vi, se bo našel. O, našel se bo,

brez skrbi. Toda ne boj se. Mi 
smo za tabo. Brez skrbi. Po 
takih je treba, da. Naj se ve, 
kdo je bob in kdo pop. Naj se 
ve, kdo opravlja svoje delo 
med službenim časom. Kdo 
sedi na dveh stolčkih hkrati. 
Dobro, dobro.

— Še zdaj mi ni jasno . . .
— Telefoniral mi je takoj 

zjutraj. Pa je vprašal, če sem 
bral. Pa sem takoj vedel, na 
kaj misli. Izdal seje; Da, izdal. 
Če bi molčal, bi človek ne ve
del stoodstotno. Tako sije pa 
sam nataknil zanko na vrat. 
Čestitam. Kar tako naprej. 
Brez strahu, pogumno.

— Koga sem to?

— No, njega. Tisto na zad
nji strani. Zgrajeno kot bajta. 
Ze po treh stavkih sem vedel, 
na koga leti. Nima se pravice 
rediti na tuj račun. Več takih, 
ki bi razkrinkovali njemu po
dobne, nam je treba. Več. V 
šali povedano, kar je res. Da, 
on je tisti, ki se tolče po 
prsih, delajo pa drugi.1

— Še zdaj vas ne razumem.
— Dobro razumeš, dobro. 

Menda se ne bojiš te gnide? 
Položaj resda ima, pameti pa 
manj kot kura. Manj. Naj mi 
kokoši ne zamerijo, ker jih 
primerjam z njim. Le tako na
prej, le tako naprej. Pogumno, 
strastno. Kot lev.

— Povejte mi, za vraga, o 
čem teče beseda!

— Hitim. Ura je deset. Mo
ram še k dohtarju. Dobim 
obisk. Po bolniško. Popoldne 
sem v delegaciji, ki sprejme 
tujo delegacijo, seveda, od mi
ze bo teklo. Plača občina. Do
bro je biti zraven. Jutri pa v 
Ljubljano. Raztrgati me hoče
jo. Človek bi se moral razpo
loviti, toliko je dela. Toda le 
od plače se ne da živeti. Mo
raš še kaj od strani . . .  Le ta
ko naprej. Čestitam. Le tako 
naprej. Dobro si ga. Lepo mi 
je pri srcu.

TONI GAŠPERIČ
Filmarji so pričarali v Orešju na Bizeljskem barvitost življenja pred 
400 leti.


