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PRILOGA

V zadnji letošnji prilogi objav
ljamo akcijo o tem, kako spoštu
jejo v Novem mestu odlok o pre
povedi točenja alkoholnih pijač 
pred sedmo uro zjutraj. Pod na
slovom NOBENEGA KOZAR
ČKA PRED SEDMO ZJUTRAJ! 
smo na tretji strani P ugotovili, 
da se gostinci pošteno drže odlo
ka.

Na drugi strani govorimo o 
Eriču Claptonu in o tem, da so 
pleterske slike, za katere smo 
pred časom v P domnevah, da so 
stare umetnine, zdaj v rokah 
strokovnjaka restavratorja. Na 
zadnji strani je v seriji o gradovih 
na vrsti Grm, Trdina govori o 
mladini, mi pa o vremenu v na
slednjih dveh tednih. V nadalje
vankah pišemo o slikarju Polde
tu Miheliču in pri čudesih o Ro
doškem kolosu ter Yellowston- 
skem narodnem parku.

Kot običajno pa pišemo tudi 
tokrat o knjižnih novostih, o 
koncertih in filmih ter o novih 
ploščah, dve strani pa posve
čamo domu in družini.

PRIZNANJA ZA DOLENJCE

Koordinacijski odbor za boj proti 
alkoholizmu in narkomaniji pri 
republiški konferenci Socialistične 
zveze delovnega ljudstva je prejšnji 
četrtek pripravil drugo jubilejno 
konferenco. Na njej je predsednik 
RK SZDL Slovenije Mitja Ribičič, 
podelil priznanja za boj proti alko
holizmu in narkomaniji zaslužnim 
24 posameznikom in 12 organizaci
jam. Dve priznanji, republiško in 
zvezno, je dobil tudi Novomeščan 
inž. Ivo zobec, med organizacijami 
pa sta republiško priznanje dobila 
občinska skupščina Krško in ured
ništvo Dolenjskega lista.

Ribnica: obisk 
dveh sekretarjev
Sekretarja za kmetij

stvo Slovenije in Ma
kedonije med kmeti v 

ribniški občini

Hvaležni
Šentrupert: srečanje ; 

Minh Namon

Akademiku Božidaiju Jakcu levo je predsednik krške občinske 
skupščine inž. Niko Kurent na sobotni slovesnosti v Kostanjevici 
izročil častno priznanje z medaljo Janeza V. Valvasoija. To najvišje 
občinsko priznanje mu je skupščina podelila za njegovo naklonje
nost Kostanjevici in občini Krško. (Foto: Jožica Teppey)

Člani novinarskega krožka osnovne šole Šentrupert so vietnamske
mu gostu izročili številko svojega glasila Preproste besede, ki je v 
celoti posvečeno boju in solidarnosti z Vietnamci. Na sliki: pred
sednica novinarskega krožka Zdenka Jurglič med pisanjem posveti
la. (Foto: Železnik)

Velik kulturni dan za Dolenjsko
Predsednik SAZU Josip Vidmar odprl stalno razstavo Kostanjevici podar

jenih del Božidarja Jakca, Toneta Kralja in Jožeta Gorjupa

Starinski, delno obnovljeni arkadni hodniki kostanjeviškega gra
du so bili 21. decembra priča slovesnemu dogodku, enako po
membnemu za Slovenijo, Dolenjsko in „dolenjske Benetke“ . V 
imenu koordinacijskega odbora za postavitev galerije „Božidar 
Jakac“ pri občinski skupščini v Krškem je galerijo in stalno zbirko 
umetniških del Božidarja Jakca, Toneta Kralja in Jožeta Gorjupa 
odprl pokrovitelj Josip Vidmar, predsednik Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti.

Govorniki: inž. Niko Kurent,'
predsednik koordinacijskega odbo
ra, dr. Boris Kuhar, predsednik 10 
kulturne skupnosti Slovenije, in po
krovitelj Josip Vidmar so poudarili 
izreden pomert te galerije in stalne 
razstave *del Gorjupa, Jakca in 
Kralja, umetnikov, katerih imena so 
usodno povezana s Kostanjevico:
Gorjup je kostanjeviški rojak, Jakcu

V ponedeljek, 16. decembra, sta 
obiskala ribniško kmetijsko zadrugo 
sekretar za kmejijstvo in gozdarstvo 
SR Slovenije inž. Milovan Zidar in 
sekretar za kmetijstvo in gozdarstvo 
SR Makedonije dr. Janko Lazarev- 
ski. V spremstvu vodje pospeševalne 
službe KZ inž. Andreja Miheliča sta 
si ogledala osem preusmerjenih kme
tij.

Sekretar dr. Janko Lazarevski se 
je zanimal za vzorec kmetije, pre
usmerjene v pašno-košni sistem in 
tržno proizvodnjo. Po ogledu kmetij 
je dr. Janko Lazarevski poudaril, da 
je z vsem, kar je videl, zelo zado
voljen. Menil je, da je tak razvoj za
sebnega kmetijstva na območju rib
niške občine pravilen in zelo obeta
ven. Izrazil je tudi prepričanje, da bi 
bila usmeritev na ustanavljanje takih 
„mini farm“ koristna tudi za razvoj 
makedonskega zasebnega kmetij
stva. j. P.

— Rok, komandant ljubljanske
ga armadnega področja, polaga 
temeljni kamen. (Foto: Primc)

je dala življenje kostanjeviška do
mačinka Josipina Colarič, Kralj pa 
se je v „dolenjskih Benetkah14 udo
mačil in temu kraju posvetil zadnjo 
petletko svojega več kot polstolet
nega ustvarjanja.

Dr. Boris Kuhar je še posebej 
podčrtal, da ni slučajno, da je prav 
Kostanjevica dobila eno najlepših 
galerij v Sloveniji. „Občinstvo je tu 
edinstveno, vsako leto obišče razsta
višča v tem kraju po 100.000 ljudi. 
V tem je odgovor na vprašanje, za
kaj umetniki prihajajo v Kostanje
vico,“ je menil. Kajpak ima Kosta
njevica tudi „srečno roko“ , da v njej 
deluje neutrudni Lado Smrekar, du
hovni oče te galerije, kot je na za
četku slavja poudaril inž. Niko Ku
rent in kasneje še Josip Vidmar.

Pri slavnosti je pel Kostanjeviški 
oktet. Božidarju Jakcu so podelili 
Valvasorjevo plaketo. Za vse izkaza
ne časti je bil akademik Božidar

PRIZNANJE NOVOMEŠKI 
PROFESORICI

Društvo matematikov, fizikov in 
astronomov SR Slovenije podeljuje 
vsako leto priznanja učiteljem za de
lo z mladimi matematiki, fiziki in 
astronomi. Letos je tako priznanje 
prejela Marjeta Valentinčič, profe
sorica matematike in fizike na novo
meški gimnaziji. Ostali nagrajenci 
so: Jože Karčnik (Idrija), Janez 
Krajnik (Jesenice), Vera Maver 
(Šempeter pri Novi Gorici) in Draga 
Poženel (Ljubljana).

Jakac globoko ganjen. „Kostanjevici 
sem podaril zbirko svoje grafike, to, 
kar mi je najdražje, za kar sem živel. 
Čast, ki mi jo izkazujete z galerijo in 
stalno zbirko, pa je posvečena vse
mu ustvarjalnemu duhu slovenskega 
naroda.“

V galeriji je razstavljenih okoli 
500 del: 300 grafik Božidarja Jakca 
ter po 100 del Jožeta Gorjupa in 
Toneta Kralja. Vsak umetnik ima 
svoj oddelek. (Več še na kulturni 
strani!) I. ZORAN

NAMESTO VO ŠČILNIC  
‘ ONKOLOŠKEMU  

IN ŠTITU TU

Kolektiv ČZP Dolenjski listje 
sledil delovnim ojganizacijam, ki 
so se tudi letos odrekle poseb
nim novoletnim voščilnicam in 
tako prihranile precej denarja. 
Namesto voščilnic je CZP Do
lenjski list' nakazal 1.000 din 
Onkološkemu inštitutu v Ljub
ljani. Bralcem, sodelavcem in 
drugim prijateljem Dolenjskega 
lista voščimo ob tej priložnosti 
za novoletne praznike, obenem 
pa jim želimo uspešno in zdravo 
leto 1975.

V __________________________ >

Novo obdobje v kmetijstvu
V Novem mestu podpisali samoupravni spora
zum o medsebojnem poslovno tehničnem sode

lovanju

Temeljni kamen položen
Dom JLA v Ribnici bo gradilo SGP Grosuplje

20. decembra je bila v Ribni
ci prisrčna svečanost ob polo
žitvi temeljnega kamna za novi 
dom JLA, ki bo stal nasproti 
nove pošte.

Oba govornika, predsednik občin
ske skupščine Ciril Grilj in general
podpolkovnik Jože Ožbolt, sta po
udarjala, da je gradnja novega doma

VREME
Do nedelje 

bo prevladovalo razmeroma 
toplo vreme s spremenljivo 
oblačnostjo. Ob koncu 
tedna so možne padavine 
predvsem kot dež.

sad razumevanja m dobrega sodelo
vanja med občinsko skupščino in 
družbenopolitičnimi organizacijami 
ter JLA, se pravi med občani in nji
hovo vojsko. Temeljni kamen je po
ložil general Franc Tavčar- Rok.

V kulturnem delu programa so 
nastopili: delavska godba iz Ko* 
čevja, ki je imela že pred to sveča
nostjo promenadni koncert v Ribni
ci, pevski zbor JLA in ribniški pev
ski zbor, v katerem so sodelovali tu
di nekateri člani Slovenskega okte
ta.

Svečanosti' ob polaganju temelj
nega kamna se je udeležilo več sto 
občanov občin Kočevje in Ribnica, 
vojske, mladine, pionirjev in seveda 
tudi predstavniki obeh občinskih 
skupščin in družbenopolitičnih or
ganizacij obeh občin ter predstavni
ki JLA, med katerimi so bili kar tri
je generali.

J. PRIMC

SPOROČILO BRALCEM

Zaradi novoletnih prazni
kov bo prva številka Dolenj
skega lista v letu 1975 izšla 
dva dni pozneje (v soboto, 
4. januarja) v zmanjšanem 
obsegu.

NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

V sredo, 18. decembra, se je 
v sejni sobi občinskega komi
teja ZK v Novem mestu zaklju
čil prvi del prizadevanj za te
snejše sodelovanje kmetijskih in 
kmetijsko predelovalnih organi
zacij Dolenjske.

S slavnostnimi podpisi sporazuma 
sc je v zgodovini dolenjskega kmetij
stva začelo novo obdobje. Predstav
niki kmetijskih zadrug so vsi po vrsti 
poudarili, da je bil že skrajni čas, da 
tudi Dolenjci začnejo z načrtnejšo 
kmetijsko proizvodnjo za posa
mezne panoge, in sicer na osnovi 
srednjeročnih programov. Prav tako 
so poudarili, da morajo uskladiti in
vesticijske piograme. Ker občinske 
in druge meje odslej ne bodo ovirale 
zastavljenega dela, • bodo skupaj 
uvedli nove tehnološke in agrotehni
čne ukrepe z namenom, da bi pove
čali kmetijsko proizvodnjo.

Ob slavnostnem podpisovanju 
sporazuma o medsebojnem po
slovno tehničnem sodelovanju sta 
spregovorila tudi sekretar med
občinskega sveta ZK za Dolenjsko 
Lojze Šterk in predsednik sveta do
lenjskih občin Jakob Berič.

Sporazum so podpisali: kmetijske 
zadruge Črnomelj, Metlika, Novo 
mesto, Stična, Trebnje in Žužem
berk, Kolinska-TOZD tovarna za 
predelavo krompirja na Mirni, Dana

na Mirni, Pivovarna Union-TOZD 
skladišče in proizvodnja Hmeljnik 
Novo mesto, kmetijski šolski center 
Grm v Novem mestu in Agro
kombinat iz Krškega.

J. PEZELJ

V nedeljo je v spremstvu se 
kretarke slovenskega koordina 
djskega odbora za pomoč osvo 
bodilnim gibanjem Mar« 
Rupene—Osolnik obiskal tre 
banjsko občino odpravnik po 
slov ambasade republike Južne
ga Vietnama, Minh Nam.

Dopoldne se je vietnamski gos' 
pogovarjal s trebanjskim občinskin 
političnim aktivom, udeležil se jc 
proslave v trebanjski osnovni šoli 
pred spomenikom padlih borcev sc 
je poklonil njihovemu spominu, po 
poldne je spregovoril še na proslavi 

■ ki so jo ob zaključku številnih akcij 
solidarnosti pripravili šentruperšk: 
šolarji in mirenski moški pevsk 
zbor.

Kot je zbranim pojasnil viet 
namski gost, se v njegovi domovin 
še vedno borijo. „Sovražnik hoč< 
uničiti naše ljudstvo, ne more p; 
uničiti našega upanja. Vaša podpor; 
je našemu boju v veliko pomoč, pre 
pričani smo, da bomo ob podpor 
naprednega človeštva tudi uspeli/ 1 
je dejal Minh Nam. Kot je povedal, 
je ob vsem, kar je videl in občutil v 
naši deželi, prepričan, da je naš se
danji mladi rod vreden velikih žrtev 
prednikov. /

A. Ž.

NOVO MESTO: 
PROMETNA OMEJITEV 

ZARADI MOSTU

3. januarja 1975 bo začela v No
vem mestu veljati prepoved prometa 
s tovornimi vozili z nosilnostjo nad 
2 toni, s traktori, z delovnimi stroji 
in s počitniškimi prikolicami po 
Cesti komandanta Staneta, Glav
nemu trgu in mostu čez Krko. 
Odredba izvršnega sveta občinske 
skupščine Novo mesto, s katero se 
začne izvajati že prej sprejeti odlok; 
je objavljena v današnjem Skupščin
skem Dolenjskem listu, prav tako pa 
je med današnjimi objavami tudi 
OBVESTILO o tem, kako se bo 
poslej odvijal promet skozi Novo 
rrfesto.

Tribuna izkušenj
Novomeščani na zboru 

samoupravljalcev v 
Karlovcu

V Karlovcu je bil ob koncu mi
nulega tedna zbor samoupravljalcev 
iz občin, ki sodelujejo na zletih 
bratstva in enotnosti. Več kot 300 
delegatov je delalo v komisijah. 
Ekonomistka Joža Miklič iz tovarne 
zdravil Krka je imela uvodni referat 
v komisiji za družbenoekonomske 
odnose, ki jo je vodil Alojz Jožef od 
Pionirja.

Ta komisija je obravnavala pred
vsem vprašanja samoupravnih inte
resnih skupnosti: delovne načrte, 
financiranje, solidarnost in podob
no. Pri tem so poudarili nujnost, da 
je treba poiskati oblike pomoči 
nerazvitim.

V sklepih, ki so bili v celoti spre
jeti, se je komisija zavzela za to, da 
bi morali z zakonom opredeliti de
javnosti posebnega družbenega 
pomena. Pri načrtovanju dejavnosti 
pa je nujno upoštevati tudi kadrov
ske potrebe. Posebej so poudarili 
pomen z ustavo določenih načel pri 
delitvi dohodka, sistem družbenega 
načrtovanja in potrebo po usklaje
nem razvoju vseh dejavnosti.

Na sliki: podpisovanje samoupravnega sporazuma o dolgoročnem  
tehničnem sodelovanju dolenjskih kmetijskih organizacij in kmetij
ske predelave. Sporazum bo zagotovil skladnejši razvoj kmetijstva 
na območju širše Dolenjske. (Foto: S. Mikulan) '



tedenski 
mozaik

Ker je  zima, začnim o s tip ič 
no novico za ta le tn i čas: v si
birskem mestu Verkojansku so  

-namerili najnižjo temperaturo 
zadnjih le t -  živo  srebro se je  
spustilo kar na minus 58 s to 
pinj. A  še bolj zanimivo pri tem  
je dejstvo, da so po  daljšem p o 
svetovanju oblastnih in partij
skih organov sklenili, da zaradi 
tega mraza nikjer ne bodo za
ustavili obratovanje v podjetjih  
in zaprli š o l e . . .  utrjeni 
lju d je . . .

Iz  Sibirije do Am erike m  
kdove kako daleč, pa si lahko 
torej privoščim o skok  na ameri
ško celino, kjer se je  v začetku  
tega tedna začela nova afera. 
Razlog: predsednik Gerald
Ford (k i je, mimogrede rečeno, 
te dni na zimskih počitnicah, 
m ed katerimi vsak dan smuča  
najmanj tri ure, eno pa plava v 
plavalnem bazenu) je  ukazal 
CIA, naj podrobno poroča o  
svoji dejavnosti Pred tem je  
namreč N ew  York Times obja
vil poročilo, da je Osrednja ob 
veščevalna agencija (CIA ) v zad
njih nekaj letih zbrala več ko t 
10. OOO map s tajnimi podatk i o 
uglednih Američanih. Kakšni 
poda tk i so v teh mapah, vedo 
seveda le redki izbranci, toda 
kako zelo se nekateri bojijo  
tega novega škandala, kaže iz
java, s katero je  pohitel Kissin- 
gerjev predstavnik. Dejal je 
namreč, da Kissinger nikakor ni 
vpleten v t o . . .  kdo pa potem  
j e . . . ?

Tačas pa se je  bivši britanski 
premier Edward Heath pošteno  
prestrašil, ko so neznanci vrgli v 
njegovo stanovanje (na srečo ga 
tedaj ni bilo v njem) sveženj 
bomb. Stanovanje je skoraj po 
vsem razdejano, uničene pa so  
bile tudi številne dragocenosti. 
Menijo, da je  za ta a tentat kriva 
tajna irska republikanska ar
mada, IRA, k i je zadnjih nekaj 
tednov uprizorila pravcato 
bombno k a m p a n jo ... policija 
pa ostaja nem očna. . .

In za konec: Sovjetska zveza  
je  uradno zanikala, da bi se spo
razumela z vlado ZDA o tem, 
naj Am erika da dodatne kre
dite, Sovjetska zveza pa bo do
volila še nekaterim Zidom , da 
se izselijo v Izrael „To je neum- 
n ost,‘, je izjavil uradni predstav
nik sovjetske vlade, . . mali 
m ed velikim i. . .

Vboj, 
toda kakšen?

Sporočilo in napotki VII. kongresa sindikatov

Zmagati v boju proti inflaciji pomeni zmagati predvsem v boju 
za boljše gospodarjenje. To enostavno, slehernemu delavcu razum
ljivo ugotovitev predsednika jugoslovanskih sindikatov so delegati 
najširšega kroga delovnih ljudi sprejeli kot svojo. Kot sporočilo in 
napotek vsem delovnim ljudem za nadaljnja prizadevanja. Uspela 
bodo, če bodo delavci dejansko ustrezno nagrajeni za delo, ne pa 
tudi za nedelavnost, pripadnost tej ali oni privilegirani gospodarski 
veji in z;a druge osnove, ki nimajo nobene zveze z delom.

Prav razumljivo je, da je bil 
VII. kongres sindikatov tako 
odločen in konkreten glede 
sporočil, ki jih moramo v praksi

TELEGRAMI

TEHERAN -  Predsednik franco
ske vlade Jacques Ghirac končuje 
svoj uradni tridnevni obisk v Iranu. 
Med tem obiskom je podpisal po
godbo o gospodarskem sodelovanju 
v vrednosti 35 milijard francoskih 
frankov.

BUENOS AIRES -  V argentin
skem glavnem mestu je bil pred svo
jim domonfubit univerzitetni profe
sor Karlos Alberto Sacheri, star 41 
let. Sacheri je predaval socioligijo na 
katoliški univerzi in je bil znan po 
svojih desničarskih pogledih. Uboj 
Sacherija je 220. politični umor v 
letošnjem letu v Argentini.

ATENE -  Grška vlada je potrdila 
osnutek nove ustave, po kateri bo 
šef države dobil vrsto prerogativ, ki 
jih je prej imel kralj. Tako bo imel 
pravico imenovati in odstavljati pre
miera in člane vlade. Zahteval bo 
lahko tudi referendume o vseh važ
nejših državnih vprašanjih.

osvojiti in z delom dokazati.
Združeno delo ima vedno več
jo, čeprav še ne popolno odgo
vornost in možnost za uresniče
vanje razvojnih nalog. Še vedno 
je preveč tekočih gospodarskih 
ukrepov v rokah raznih držav
nih organov. Še vedno imamo 
studence sredstev, ki se preta
kajo brez vpliva združenega D , . , KT
dela. Še vedno ena sama uspela [  . . f  ~ . . . oyo  ‘jmenško vojno letalo je te dni začelo prizkusne polete v Kaliforniji. To je stratešl
bitka za priznanje višjih cen S°m , vehke£a dosega “ nosilnosti. Imenuje se B-l in lahko nosi tudi atomske bombe. Zanimivo y

lahko prinese več dohodka kot da 11113 le 
vrsta notranjih delovnih priza
devanj v kolektivih.

In tako dalje. Še bi lahko na
števali primere, pa ni potrebno.
Dovolj smo jih omenili, da 
lahko argumentirano trdimo, da 
je sporočilo delavskih delegatov 
tudi sporočilo državni upravi in 
vodstvenim delavcem ter orga
nizatorjem proizvodnje v gospo
darstvu. Tem organizatorjem 
predvsem zato, ker še tako veli
ki napori delavcev samih ne 
bodo dali zaželenih rezultatov,

da ima le tri člane posadke, kar je precej manj od sedanjih (B-52) in nekdanjih (B - l7 in B-2< 
UPI) * Jav* Upajmo le, da ga ne bodo nikoli uporabili za tisto, za kar je bil zgrajei

tedenski zunanjepolitični pregled )

(Iz zadnjega „PAVLIHE “)
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-  Kje boi pa ti silvestroval?
-  Letos ie  pri tašči, drugo leto pa morda v novem de
lavskem stanovanju.

če ne bodo delovni procesi 
organizirani tako, da bo priza
devanje delavcev lahko prišlo 
do izraza v boljši, bolj konku
renčni in rentabilni proizvodnji 
doseženi z večjo produktiv
nostjo. Sporočilo je namenjeno 
vsej „družbeni nadgradnji," to
rej vsem tistim družbenim de
javnostim, ki jih finansiramo iz 
osebnih dohodkov delavcev ali 
drugih virov, ustvarjenih s trdim 
delom. Tudi tu želijo nepo
sredni proizvajalci, ki ustvarjajo 
in izločajo velika sredstva, kar 
se da smotrno porabo. Skratka, 
tudi zunaj proizvodnje se mora 
začeti odločna bitka za dvig 
produktivnosti.

Vse zavisi od pripravljenosti, 
razumevanja in delovne zavze
tosti vsakega posameznika in 
vsake celice naše družbe. Sistem 
pa mora zagotoviti, da bo nji
hovo ravnanje kar se da smotr
no, da bodo spodbude za delov
ne rezultate veliko večje in bolj 
raznolike, da bo nedelavnost 
kar se da izkorinjena.

Težavni gospodarski položaj 
v svetu in pri nas nakazujeta, da 
bo leto 1975 leto odločilnega 
boja na trasi našega napredova
nja. Predvideno gospodarsko 
rast bo zaradi vrste ovir težko 
doseči. Prav zato se moramo za 
ta dosežek boriti na vseh fron
tah.

TONE KRAŠOVEC

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Osrednji dogodek minulega tedna dni je Zadnje mesece vsestransko razpravljamo o da vsi skupaj izdelamo dolgoročno razvojno 

bil kajpak VII. kongres jugoslovanskih sindi- gospodarskih problemih, je dejal Tito, pred- politiko, predvsem za poglavitna vprašanja 
katov v Beogradu, na katerem so delegati iz v56111 se dogovarjamo o nalogah za naprej, našega gospodarskega razvoja, 
vse države — s sprejemom kongresnih doku- Gospodarske razmere so zelo resne, marsikaj Kritično seje  Tito dotaknil tudi vprašanja 
mentov — določili konkretno vlogo in nalo- nas opozarja na možnost poslabšanja — tudi glede delitve. Dolgo smo zapostavljali pogoje 
ge sindikatov pri nadaljnjem razvijanju samo- vsesplošni gospodarski položaj v svetu — in ža ustvarjanje in delitev,dohodka ter merila 
upravnih družbenih odnosov na vseh pod- z^ °  moramo združiti vse moči ter se potru za delitev osebnih dohodkov — delavci nato  
ročjih dela in življenja pri nas. Ta kongres da se bom o zavarovali pred slabimi go- niso imeli pravega vpliva. V zadnjem času
pomeni začetek najširše politične akcije de- spodarskimi vplivi od zunaj. spet naraščajo (škodljive) težnje po uravni-
lavskega razreda pri uresničevanju ustave in Predsednik Tito je ponovno opozoril na lovki, kar ni v skladu s socialističnim nače- 
sklepov X. kongresa ZKJ -  je na kongresu t0> da pn nas marsikje več trošimo, kot pa lom nagrajevanja po delu. Odnosi v delitvi so
sindikatov uvodoma poudaril predsednik nam dopuščajo realne možnosti. Opozoril je izredno pomembni — je poudaril Tito —
sveta ZSJ Mika Špiljak. * na neusklajenost uvoza z izvozom, ki se ne- kajti njihovo podiranje slabi delovno disci-

Ob tem je Mika Špiljak obširneje orisal 
naše sedanje družbene razmere ter se dotak
nil nalog sindikatov. V dosedanjem obdobju, 
je dejal, so se ob številnih pomembnih dose
ženih uspehih na družbeno-ekonomskem 
področju pokazale tudi nekatere slabosti, 
posebno nekatere neusklajenosti v strukturi 
našega gospodarstva. Tu so sedaj naloge za 
bodočo akcijo sindikatov. Predvsem v proti
inflacijskih in stabilizacijskih prizadevanjih 
našega gospodarstva bo nujno napeti vse sile, 
tu bo nujno uvajanje boljše organizacije dela 
in pravičnejše delitve po delu, pravičnejšega 
nagrajevanja, je poudaril. Stališče sindikatov

Resne
gospodarske

razmere

plino, zmanjšuje polet in odgovornost posa
meznikov pri delu. “

Zato, je dejal Tito,, naša družba v celoti 
proizvaja manj kot pa bi lahko. Izboriti si 
moramo uresničenje ustavnega načela — da 
so delo in delovni rezultati tisto, kar določa 
družbeni in materialni položaj vsakega delov
nega človeka v naši samoupravni socialistični 
družbi.

Na kongresu jugoslovanskOi sindikatov so 
po večdnevnih razpravah sprejeli vrsto vse
binskih in akcijskih dokumentov ter izvolili 
člane zveznih sindikalnih teles.

Delavska sveta Železniškega gospodarstva Ljub
ljana in ŽTP Ljubljana sta na zasedanju prejšnji 
teden sprejela sklep, da bodo s 1. januarjem podra
žili za 30 % vse prevozne cene na železnici. Ob tem 
so se dogovorili, da ostanejo določeni popusti v 
domačem potniškem prometu (o čemer se bodo še 
posebej pogovarjali), nadaljnje prilagajanje železni-

mora biti povsem jasno in natančno oprede
ljeno, je dejal Mika Špiljak. Prizadevamo si
za boljše delo in večjo produktivnost, pa za varno veča. Še zdaj uvažamo veliko surovin, 
ustvarjanje večjega dohodka -  in s tem kaj- je dejal, veliko kmetijskih pridelkov in dru-
pak tudi za doseganje večjih osebnih dohod- gega, kar bi vse lahko dobili doma. Ne skrbi- _ . . _ . _ . .
kov delavcev, seveda skladno z rezultati nji- rno za razumno graditev novih objektov, ne transportnih cen pa bi bilo možno še sredi

hovega dela. Samo to nam lahko zagotovi usklajujemo dovolj prodaje na tujem trgu, fi"e iz^  ^i jih bo n S o  morala naSnStitL
pravilno socialno politiko in polno družbeno najemanje tujih kreditov in še in še. Marši- Del tega nadomestila naj bi prinesle tudi višje
solidarnost. : kod razsipamo, je kritično dejal predsednik

Na tokratnem kongresu jugoslovanskih Tito, kakor da ne bi imeli nikakršnih gospo-
sindikatov so delegati soglasno izvolili pred- darskih težav, čeprav so nam lahko za zgled
sednika Tita za častnega predsednika Zveze mnoge države, tudi najbolj razvite, ki prav v
sindikatov Jugoslavije. Ob tej priložnosti je tem času uveljavljajo dokaj stroge varčevalne
Tito imel krajši vsebinski govor — v katerem ukrepe.
je prav tako nakazal poglavitne naloge na- Skrajni čas je že, je poudaril Tito, da te 
šega sedanjega družbenega trenutka. _  negativne pojave pri nas zavremo. Nujno je,

transportne cene.
In še ena, precej „množična" podražitev se nam 

obeta v teh dneh: zvišanje televizijske naročnine. 
Dogovori o tem še tečejo -  znano pa je že (o tem 
je razpravljala koordinacijska komisija republiškega 
izvršnega sveta ter predlagala IS, naj podražitev 
»prejme), da gre za predlog, naj bi se naročnina za 
radio in TV zvišala na 100 dinarjev mesečno. Do
končno odločitev o tem lahko pričakujemo že v 
naslednjih dneh.

Čas je, da se znebim o nekate
rih utvar in iluzij, k i smo jih vse 
predolgo gojili To je skorajda 

■ edini m ogoč zaključek po ana
lizi tega, kar bremeni sedaj od
nose m ed A vstrijo in Jugosla
vijo. Dejstva so namreč prepro
sta: p o  ̂ izredno dokumentirani 
noti, k i jo  je  jugoslovanska vla
da posredovala avstrijski 29. 
oktobra letos, je prišel z  Dunaja 
skrajno nesprejemljiv, že  kar ža
ljivo netočen, odgovor, ki v bi
stvu globoko zanika vse, kar je  
bilo v jugoslovanski n oti reče
nega.

Tako je Dunaj, denimo, izja
vil y  odgovoru na našo noto, da  
so pravice jugoslovanskih manj
šin v sosednji Koroški že  zdav
naj uresničene, da glede tega ni 
ničesar, kar bi bilo sporno.

Prav tako je dunajska vlada 
zavrnila. tu d i vse jugoslovanske 
( in izredno dobre dokum entira
ne) trditve o delovanju Jugosla
viji sovražnih centrov v Avstriji 
in ponovnem  prebujanju neona
cizma.

Zato je nemara zadnji čas, da 
se nekatere stvari povedo brez 
dlak na jeziku, brez zavijanj in 
ovinkarjenja.

Predvsem je mogoče ugoto
viti, da so odnosi m ed Avstrijo  
in Jugoslavijo po  vseh zadnjih 
dogodkih dosegli nevarno to č 
ko. Ti odnosi ne morejo več ve
ljati za dobre v trenutku, ko 
vlada sosednje dežele vztrajno 
zanikuje naše upravičene zahte
ve in trditve in ko gre pri tem  
tako daleč, da dejansko pona
reja dejstva.

Tu ne gre več samo za vpra
šanja naših manjšin v Avstriji, ki 
ostajajo seveda osrednji pro
blem v odnosih m ed obe m drža
vama, marveč tudi za nekatere 
druge stvari. M ed njim i izs to 
pata dve.

Prvič: prebujanje neonaciz
ma, ki se kaže v čedalje glasnej
ših pasovih različnih heimat- 
dienstovskih predstavnikov in 
njihovih neprikritih grožnjah, 
parolah in geslih.

In drugič: v sosednji državi 
sploh ne skušajo več prikriti de 
lovanja mnogih centrov, ki ima
jo  eno sam o nalogo: delovati 
sovražno pro ti Jugoslaviji z be
sedami in dejanji Dejstvo je, da 
bi lahko sosednja vlada že zdav
naj preprečila delovanje teh 
centrov (k o t so jih ne tako dol
go zelo uspešno preprečili vsaj v 
dveh evropskih deželah), če bi 
le hotela. Očitno pa tega noče.

Se pravi, da je  treba na tre
nutno stanje odnosov m ed Ju
goslavijo in Avstrijo gledati ce
lovito, ne samo skozi prizm o  
položaja naših manjšin, m arveč 
tudi vsega drugega, kar te odno
se obremenjuje.

Jugoslavija bo zato še nadalje 
vztrajala, da se sporne zadeve 
urejajo celovito in se bo pri 
uresničevanju tega posluževala 
vseh sredstev, k i jih ima na vo
ljo, vključno z internacionaliza
cijo problema.

SE BLIŽJE 
KO N FE REN C

V Budim pešti se je  konci 
drugi pripravljalni sestanek it 
sklicanje konference evropski 
komunističnih partij. Ta konfe
renca naj bi bila prihodnje leti) 
v Berlinu, na njem pa naj bi so
delovali predstavniki 28  komu
nističnih partij stare celine 

Prve ocene pravkar končane
ga sestanka v Budim pešti y) 
ugodne in m ogoče je trditi, iU 
jih bodo podprle tu di kasnejše 
tehtnejše analize.

Predvsem je m ogoče reči, do 
so potekale razprave na drugetV 
pripravljalnem sestanku (prvi je 
bil v Varšavi) v duhu iskrene že
lje, da bi dosegli čimvišjo stop
njo medsebojnega razumevanja

Kaj
hočejo
sosedje

in upoštevanja -  pri čem er p) 
bi se izognili slehernim priti
skom  in poskusom kakšneP  
preglasovanja.

To vzdušje je  porodilo mno
ge razumne sklepe, m ed kateri
mi so najpomembnejši dnevni 
red in načelo konzenzusa. S led  
nje pomeni, da ne bodo glaso
vali o tem  ali onem sklepu, m at 
več ga bodo sprejemali glede ut 
splošno pripravljenost vseh ali 
nekaterih partij, da se izjasnijo 
o določenem  problemu. Praf 
tako je bil v Budimpešti dose
žen napredek glede javnosti 
dela konferenc, kar ocenjujejo 
k o t koristno tudi zato, ker 
vnaša v skupno delo evropskih 
komunističnih partij pom em b
no novost.

Jugoslavija se je udeležila 
obeh pripravljalnih sestankov in 
je z  rezultati zadovoljna, ne na
zadnje tudi zato, ker je dala 
svoj polni delež k boljšemu ra
zumevanju evropskih komuni
stov in s tem tudi k boljšemu 
sožitju na stari celini nasploh.

TELEGRAM

ADIS ABEBA -  Radijska postaja 
Asmara je poročala, da je pet ljudi 
izgubilo življenje, 41 pa jih je bilo 
ranjenih, ko so eritrejski uporniki z 
ročnimi granatami napadli dve go
stilni v središču Asmarp
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Izvoz, ki otežuje delo domači tovarni

Sejmišča

Brez strahu!

Kmetijski kotiček

 \

VIDEN NAPREDEK

Na zadnji seji družbenopoliti
čnega zbora občinske skupščine 
Kočevje je bila na dnevnem redu 
tudi razprava o razvoju zasebne
ga kmetijstva na območju obči
ne. Prevladovalo je bolj moreče 
vzdušje, saj so vsi menili, da je 
kmetijstvo zapostavljeno, da 
propada. Potem pa je zaprosil za 
besedo spet neki delegat in na 
presenečenje vseh krepko po
udaril:

-  Tovariši, kmetijstvo na Ko
čevskem je vidno napredovalo!"

Vsi delegati so ga začudeno 
pogledali, on pa je mirno na
daljeval:

-  Nekoč so kmetje uporablja
li na njivah bombažna strašila, 
danes pa samo še plastična . . .

r r e d n o  t »  

s a p ts a ii  •••
Docela se zavedamo, da 

naši delavci, ki so na za
časnem delu v tujini, ne 
smejo b iti prepuščeni sami 
sebi, zato jih moramo s po 
govori usmeriti k razmisleku 
o njihovem domačem kraju, 
da bi tako delavec še pred  
vrnitvijo iskal in našel m ož
nosti za uveljavitev svojih in
teresov tudi doma. Temu se 
morajo zategadelj prilagajati 
vsakršne oblike vključevanja 
vračajočih se delavcev v no
vo delovno okolje, kajti pro
blem vračanja ni samo pro
blem delavcev v tujini, 
ampak tudi v domovini. Ta
ko je  bilo rečeno na poseb
nem posvetovanju 20. de
cembra v Ljubljani.

V počastitev dneva JLA so v kasarni Milana 
Majcna v Novem mestu podelili najboljšim voja
kom, starešinam in novomeškim športnim dru
štvom pokale. Razdelil jim jih je Rade Petrovič. 
Na sliki: tik pred podelitvijo pokalov. (Foto: S. 
Mikulan)

Graditelji novega sevniškega mostu pravijo, da 
bodo na gradbišču vztrajali vse dotlej, dokler zi
ma ne bo nastopila z vso ostrino. Dan in noč 
pripravljajo na samem gradbišču liti asfalt za izo
lacijo. Na sliki: med betoniranjem drugega plo
čnika minuli teden. (Foto: Železnik)

Naši delavci na začasnem  
delu v tujini so dostikrat 
predm et 'sovražne pro
pagande, zato ni nihče bolj 
poklican ko t mi doma, da 
jim  povem o resnico. Pretira
no naglašanje odpuščanja z 
dela namreč povzroča zm e
do m ed ljudmi v tujini, pa 
tudi doma. Nezaposlenost 
na Zahodu sploh ni tako ve
lika, ko t jo  prikazujejo neka
te ri Zadnji podatki kažejo, 
da gre v veliki meri samo za 
premeščanje delavcev iz ene 
industrijske panoge v drugo, 
pravo odpuščanje pa zadene 
tiste delavce, k i so prekršili 
disciplino na delovnem me
stu ali pa so delali „na 
črno M ed našimi delavci v 
tujini je  letos okoli 5 odst. 
nezaposlenih; odsto tek  bo 
predvidom a ostal tak tudi 
prihodnje leto. Velja po
udariti, da je  odstotek  neza
poslenosti naših delavcev še
le če trti med vsemi zdom ci 
in v sorazmerju z nezaposle
nostjo nemških delavcev. Po 
teh podatkih sodeč je 
vsakršen preplah odveč.

In vendar morajo b iti naša 
prizadevanja obrnjena v iska
nje m ožnosti za zaposlitev 
vračajočih se delavcev. Le
tos jih je odšlo v tujino ne
kaj nad tisoč, vrnilo pa se jih 
je  okoli dva tisoč. Med tem i 
je  nekaj takih, ki so zapustili 
tujino zaradi strahu pred 
težko situacijo na Zahodu, 
precej pa je  kvalificiranih de
lavcev, k i so bili dolgo časa v 
tujini in so se zavestno odlo
čili za stalno vrnitev domov. 
Skorajda ni potrebno om e
njati, da so vsi že dobili za
poslitev v dom ačem  kraju.

K o bo na novoletnih se
stankih z zdom ci tekla bese
da o zaposlevanju doma, je 
treba stvari pokazati take, 
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Občinska konferenca ZSMS Novo mesto je v pro
storih doma JLA v Novem mestu pripravila zani
mivo razstavo slik, ki pričajo o nasilju in Allende- 
jevi smrti v Čilu. Razstavo, ki bo odprta še nekaj 

, dni, si je do sedaj ogledala vsa srednješolska mla
dina. (Foto: S. Mikulan)

Leseni most čez Krko v Krški vasi odpoveduje. 
Sprevodniki na progi Brežice—Cerklje— Kostanje- 
vica-N ovo mesto vsakokrat prosijo potnike, naj 
se peš odpravijo na drugi breg. Šele prazen avto
bus si nato upa zapeljati čez majavi most. (Foto: 
Jožica Teppey)

V sevniškem Jugotaninu se 
že lep čas srečujejo z nenavad
nim položajem, ki je kot v po
smeh stabilizacijskim prizade
vanjem in izkoriščanju domačih 
surovin. Na tisoče kubikov ta- 
ninskega lesa, večinoma kosta
njevega, gre v izvoz, medtem ko 
zberejo na Jugotaninovem le
snem skladišču zaloge komaj za 
enomesečno proizvodnjo.

NOVO MESTO -  Na ponedeljko
vem sejmišču tokrat ni bilo. tako ži
vahno. Naprodaj je bilo le 421 praši
čkov, starih do 3 mesece, in 31 sta
rejših. Prodajalci so. prodali le 228 
živali. Mlajši prašiči so stali 400,00 
do 520,00 dinarjev, starejši pa
530.00 do 750,00 din. Cene so bile 
tudi tokrat precej višje kot zadnjič.

BREŽICE -  Na sobotni sejem so 
rejci pripeljali 538 mlajših in 41 sta
rejših prašičev. Lastnika je menjalo 
413 mlajših prašičev (22,00 do
24.00 dinarjev kilogram žive teže), 
starejših pa 27; kilogram njihove ži
ve teže je veljal 15,00 do 17,00 di
narjev.

Velja načelo: Čim večjo stop
njo predelave surovine je treba 
doseči doma!

Gozdna gospodarstva raje izva
žajo, saj tako dosegajo ceno 
270 dinarjev za kubik, na 
Hrvatskem, od koder so vedno 
dobivali precej lesa, pa celo le 
125 dinarjev. V sevniški tovarni 
so zaskrbljeni, saj bo tako tudi

Radič, pridelan kar doma
V zimskih mesecih, ki so pred nami, bo radič spet iskana, 

priljubljena zimska solata rahlo grenkih, nežnih, krhkih listov. 
Žal je cena na trgu običajno tako visoka, da si ga nekatere 
družine komajda lahko privoščijo.. Predaleč ga pridelujejo 
(Primorska) in preveč posredništva je vmes, da bi bil lahko 
Poceni.

Več radiča pa bi lahko pridelovali sami, doma, če bi bolje 
Poznali pridelovanje in sortni izbor. Radič je mogoče pridelo
vati kot poletno solato ali kot zimsko, kar je običajnejše. Med 
sortami so na voljo: rdeči goriški, rdeči treviški, verona, castel 
franco ter nekatere novejše sorte, ki jih na Primorskem šele 
preizkušajo.

Vse vrste radiča terjajo rodovitno zemljo, globoko, dovolj 
vlažno, a ne močvirnato. Sejati je treba pozno spomladi oziro
ma zgodaj poleti, da do jeseni rastline ne bodo zdivjale v cvetje. 
Kaj nevarna je lahko setev v sušnem vremenu, zato je bolje 
počakati na dež. Nekatere sorte je priporočljivo presajati, ven
dar zahteva to mnogo dela.

•Ko se jeseni pojavi prva zmrzel, je treba radič pospraviti z 
gredic ali njive ter ga pripraviti za siljenje. Najbolje gaje mogoče 
siliti v zaprtih prostorih, z bivalno temperaturo (do 18 stopinj). 
Za to so primerne kleti v zemlji, hlevi, pa tudi zaprte grede, v 
katerih dodana debela plast gnoja stalno dovaja toploto. Kore
nine radiča je treba postaviti v zaboje ali košare na plast žago- 
vine, slame ali peska. Vložene poškropimo z mlačno vodo. 
Siljenje traja do en mesec. Silimo v zatemnjenem prostoru, za 
zatemnitev uporabimo črno folijo. -

Radič pa je mogoče siliti tudi na prostem, tako, kot delajo v 
Italiji. Radičeve korenine postavljajo v kup na poseben način ali 
pa napno nad vrste tunele iz plastične snovi, kakršne je mogoče 
videti tudi že po naših vrtovih. Zelo primerna sorta za siljenje na 
prostem je sorta verona, pa tudi rdeči trevi&i radič. Siljenje na 
prostem je seveda uspešnejše v toplejših, obmorskih krajih, kjer 
so milejše zime skorajda brez snega.

Posebno poglavje pa je pridelovanje belgijskega radiča 
(witloofa).

Inž. M. L.

les iz sečnje, ki se je pričela, 
prodan drugam.

Cena furfurala, ki ga pridobi
vajo kot stranski proizvod pri 
luženju tanina, omogoča, da bi 
gozdarjem lahko pri plačilu kaj 
primaknili. Tega pa ne morejo 
storiti, dokler velja toga za
mrznitev.

S tako spodbujenim eno
stranskim izvozom nastaja znat
na gospodarska škoda, saj bi s 
predelavo lesa v tovarni in 
furfuralom dosegli večji doho
dek. Furfural je ob naftni krizi 
v vseh rafinerijah zelo iskan 
borzni proizvod. Administrativ
ni ukrep gotovo ne učinkuje v 
pravi smeri, saj spodbuja izvaža
nje surovine namesto izdelkov, 
kar so že večkrat grajali na raz
ličnih mestih.

A. Ž.
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Najdeno je nadomestilo za ko
ruzo

nKočevska „šansa
Koruza je' zdivjala -  ne prvič -  in 

ogrozila že tako ogroženo živino
rejo. Večino koruze v Jugoslaviji 
pridelajo zasebni kmetje oziroma 
kooperanti, zato njene cene ni 
mogoče učinkovito držati na vaje
tih. Če pridelovalec uskladišči ko
ruzo in čaka na .ugoden trenutek, 
mu pridelka pač ni mogoče vzeti s 
silo.

Treba je iskati še druge možnosti,, 
da živinoreja ne bo tako enostran
sko odvisna samo od te poljščine. 
Na nedavnem razgovoru kmetijskih 
novinarjev na sekretariatu za kme
tijstvo in gozdarstvo je bila posebej 
pohvaljena izkušnja ZKGP Kočevje.

Tam so postavili sušilnico, ki s 
posebnim postopkom iz travinja in 
detelj pripravlja brikete, s katerimi 
je mogoče nadomestiti uvozne belja
kovinske koncentrate, močna krmi
la, Po krmilni vrednosti se ti briketi 
merijo s koruzo in jo lahko nado
meščajo. Tudi cena ni pretirano vi
soka, tako da se sušenje izplača, 
zlasti še zato, ker je kočevski poskus 
prinesel še eno zanimivost: v slabem 
vremenu je sušilnica delala celo 
bolje kot v lepem.

Ce se spominjamo skoraj vsako
letnih težav s spravilom krme s trav
nikov in njiv, ponuja to še eno 
možnost, da bi postali manj odvisni 
od „bogotehnike“ , kot je vpliv na
rave in, vremena v šali imenoval 
pomočnik republiškega sekretarja za 
kmetijstvo in gozdarstvo inž. Ivo 
Marenk.

M. L.

Dvojna morala
Ko se podraži surovina, zaženejo 

proizvajalci vik in krik, da lažje 
izsilijo višje cene, tiho in brez posle
dic pa ostane, če se surovine poce
nijo. Zakaj takrat pozabijo, da bi 
morali tudi v takih primerih reagi
rati, sprašuje v enem svojih člankov 
slovenski gospodarski list Gospodar
ski vestnik.

Navaja zanimiv primer, kako je z 
uvoženim bombažem, volno, 
kožami in kavčukom. Ko so se te 
surovine na svetovnem trgu zelo 
podražile, smo to občutili na svojih 
žepih; nekateri izdelki so se podra
žili tudi za 180 odstotkov. Ko pa so 
se surovine pocenile, so cene čev
ljem, bombažnim tkaninam in še 
nakaterim izdelkom ostale seveda 
nespremenjene. Niti na kraj pameti 
ni prišlo nikomur, da bi jih pocenil; 
to bi bila tako. in tako še ne doživeta 
senzacija na jugoslovanskem trgu.

Da ne bi kdo mislil, da gre za 
malenkosti! Naštete surovine so sc 
občutno pocenile. V letošnjem 
novembru so bile goveje kože kar za 
45 odstotkov cenejše kot v lanskem,

-  Kdaj neki bo tole listje odpadlo?

(Karikatura: Matjan Bregar)

V skrajnosti
Ne vrzimo z umazano vodo iz 

bane tudi otroka, pravi priljubljen 
rek Več znakov kaže, da se zdaj 
prav to dogaja z zasebno stanovanj
sko gradnjo, ki je občutno nazado
vala in ima še nadaljnjo težnjo po 
tem.

Bančni podatki -  tudi na našem 
območju -  kažejo zastoj. Število 
stanovanjskih varčevalcev nazaduje. 
Kaj bi si odtrgoval, varčeval, delal, 
se naprezal, si sposojal, potem pa se 
moral malone sramovati svoje ,/na- 
loposestniške, malomeščanske tež
nje “ po lastnem stanovanju! Bolj či
sto, proletarsko zveni, če ničesar ni
maš in zahtevaš od družbe, da ti pre
skrbi streho nad glavo.

Očitno drsimo v drugo skrajnost. 
Zakaj bi bilo treba na račun nujno 
večje gradnje družbenih najemnih 
stanovanj tako zajeziti zascbno'grad- 
njo? Tega ni nihče zahteval, saj je 
družbeno škodljivo. Ali ni nesmo
trno, da ljudje z velikimi zaslužki 
potratno zapravljajo svoj denar, si 
privoščijo mnogo luksusa, hkrati pa 
delajo gnečo v vrsti za družbeno sta
novanje (ali ga že uživajo) skupaj s

morala pomagati do stanovanja. In 
potem so še ponosni, kot tisti dolgo
letni visoki funkcionar, ki je rekel: 
Ničesar nimam, razen družine.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

kavčuk za 48 odst., volna za 30 
odst. in bom«.^ za 36 odstotkov. 
To bi se moralo poznati tudi na ceni 
končnih izdelkov, vendar se ne.

Gospodarstvo se je pač navadilo 
(ker mu je to uspevalo) svoje proble
me reševati z dviganjem cen in po
slovno moralo, ki ji pristoji vzdevek 
„dvojna41.



Komunisti ne smejo oklevati
Razvojni koncept Posavja je sprejet - Sklepi obvezujejo - Znotraj tega ok

vira so še vedno možne različne oblike združevanja in povezovanja 
Na seji medobčinskega sveta ZK Posavje sodeloval tudi Franc Šetinc

Medobčinski svet ZK Posavje nalaga odgovorne naloge komu
nistom v tistih organizacijah združenega dela, ki naj bi se čimprej 
povezale med seboj. To velja za kovinarska podjetja, za transportne 
delovne organizacije, za konfekcijsko industrijo in za kmetijske 
delovne organizacije v sevniški, krški in brežiški občini. Predloge za 
združevanje so dobili v vseh oiganizacijah združenega dela in 
komunisti so dolžni razpravljati o njih. Zahtevati morajo čimprej
šnje analize, ki bodo pokazale, kakšne oblike povezovanja najbolj
ustrezajo posameznim panogam.

Gospodarski, socialni in regional
ni razvoj Posavja kliče tudi po 
enotni bančni inštituciji v regiji.
Svet soglaša s predlogom komisije za 
družbenoekonomske odnose, da bo 
treba bančno službo združiti v 
enotno podružnico za vse tri obči
ne. Izvršni sveti so naročili ustrezno 
študijo, sestavljavci pri Inštitutu za 
regionalno ekonomiko pa se bodo 
povezali še z medbančno komisijo 
Dolenjske in Ljubljanske banke.

Medobčinski svet nadalje vztraja, 
naj v Posavju čimprej pripravijo 
program za povezovanje srednjega 
šolstva, pri čemer bo treba navezati 
stike s sosednjima regijama. Komi

teji so dolžni spremljati in usmerjati 
dejavnos{ komunistov k uresničeva
nju postavljenih zahtev.

Sekretar izvršnega komiteja pred
sedstva CK ZKS Franc Šetinc, ki je 
sodeloval na tej seji, je v razpravi 
prispeval precej dragocenih napot
kov za enoten nastop posavskih 
komunistov. Poudaril je, da je treba 
snovati integracije od proizvodnje 
do predelave in trgovine in naprej 
čez meje republik in države. Menil 
je, da združevanje po panogah ni 
vedno edina in najboljša pot. 
Odločno je poudaril še, da komuni
sti ne smejo imeti dveh obrazov^ 

J..TEPPEY

f :----------------- —s

TREBNJE: 
SESTANEK Z ZDOMCI

Socialistična zveza delovnega 
ljudstva in Zveza sindikatov 
Trebnje pripravljata za sredo, 3. 
januarja 1975, ob 9. uri pogovor 
z občani, ki so na začasnem delu
v tujini. Sestanek z zdomci bo v 
sejni dvorani občinske skup
ščine. >

ZELEZNICA 
SE MODERNIZIRA

Z novomeške železnice šo sporo
čili, da so dobili prejšnji teden nov 
voz s prikolico, ki imata skupaj 150 
sedežev. Oboje so izdelali v maribor
ski TAM, do maja meseca pa naj bi 
dobili še sedem takih garnitur.

Prisluhnimo zdravnikovim težavam
---------------------------------------------------------------------------------------------------------  i 1 ----------------------------------------— — —

Občni zbor novomeške podružnice Slovenskega zdravniškega društva

20. decembra, je bil v gami hotelu na Otočcu občni zbor novo
meške podružnice Slovenskega zdravniškega društva. Zadnji občni 
zbor te podružnice je bil 1972, zato je bil sedanji občni zbor tudi 
volilni. Udeležilo se gaje 55 članov.

Zbor je otvoril predsednik po-

Vsi ljudje vse vedo
Pregovor pravi, da vsi ljudje vse vedo. V uredništvu si vsak 

teden belimo glave, ko razmišljamo o tem, kaj pisati, da bo 
časopis boljši in za bralce še bolj zanimiv.

POMAGAJTE NAM!
Ce je res, kar pravi pregovor, nam bo vaša pomoč v veliko 

korist. Napisati odgovor in sodelovati v naši anketi -  to je 
tisto, kar pričakujemo o^Tvas! Vaše delo bomo bogato nagra
dili. Izmed tistih, ki nam boste odgovorili na zastavljena 
vprašanja, bomo izžrebali štirinajst nagrad:

1. nagrada -1000 dinarjev,
2. nagrada - 500 dinarjev,
1. nagrada -1000 dinarjev,
2. nagrada-500 dinarjev,
3.nagrada-250 dinarjev in 

10 knjitnih nagrad
Pričakujemo, da nam boste izpolnjen anketni list poslali 

do 15. januarja 1975 na naslov: Dolenjski list, 68001 Novo 
mesto, p. p. 33, z oznako na kuverti: ANKETA.

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

p ok lic     ............ .................. ..s t a r o s t .................................

natančen n a s lo v ..................................................................................

Ali redno berete Dolenjski l i s t ? ....................................................

Kakšen se vam zdi? (dober, povprečen, slab, odličen, zanič)

Kateri prispevki vas bolj pritegnejo? (informativno-politični 
ali zanimivo-poučni) ........................................................................

Navedite po vrsti področja, ki vas v listu zanimajo (a. poli
tika, b. gospodarstvo, c. odmevi bralcev, d. kultura, e. šport 
in mladina, f. splošne zanimivosti, g. komunske strani, h. 
domače zanimivosti, i. kriminal, j. zabava, k.^riloga)

Kateri prispevki so vam zadnje tedne najbolj- ostali v spomi
nu?

Kaj bi moralo po vašem še biti v listu, česar zdaj ni?

Kaj bi lahko brez škode o p u s t i l i? .................................................

Ali sodite, da bi Novo mesto kot pokrajinsko središče lahko 
redno (enkrat na mesec) izdajalo Dolenjske razglede, 
namenjene kulturnemu življenju v naši pokrajini?....................

Druge vaše pripom be..........................................................................

družnice dr. Lavo Morela, nato pa je 
imela dr. Marija Presetnik, dolgo
letna članica kolektiva novomeške 
splošne bolnice, sedaj pa zdravnica v 
ljubljanskem kliničnem centru, refe
rat 9 sklepnih obolenjih, spremljan z 
diapozitivi.

V svojem poročilu je predsednik 
podružnice dr. Morela podal pregled 
dela upravnega odbora. Slovensko 
zdravniško društvo šteje 2.351 čla
nov, v novomeški podružnici pa jih 
je 150. Društvo izdaja tudi svoje 
strokovno glasilo „Zdravstveni 
vestnik41, ki je, zaradi svoje kvalitete 
uvrščeno med svetovno elito to
vrstne strokovne literature.

Novomeška podružnica je zaži
vela 1949 in je takrat štela le 8 čla
nov. Da dejavnost podružnice ni 
zamrla, gre velika zasluga pokojne
mu predsedniku, primariju dr. Ivu 
Smrečniku, in še nekaterim entuzi
astom.

Sedanji odbor je dosegel, da se je 
društvo vključilo v SLO, organiziral 
je vojnokirurški minimum za splo
šne zdravnike in specialiste ne- 
kirurge. Novomeška podružnica se 
je izkazala tudi z'organizacijo 110. 
občnega zbora SZD aprila 1973. Dr. 
Morela se je zahvalil tudi kolektivu 
Dolenjskega lista za razumevanje in 
dobro sodelovanje.

„Društvo in novi odbor bi morala 
zdravniku pomagati tudi tako, da bi

angažirala družbenopolitične čini
telje, ki naj bi prisluhnili zdravni
kovim težavam in mu pomagali in ga 
podprli pri navadno nelahkem delu 
z ljudmi," je končal svoje poročilo.

Nato so novomeški zdravniki raz
rešili Stari odbor in izvolili novega. 
Zdravnike je'pozdravil tudi predsed
nik novomeške občinske skupščine 
Jakob Berič in dal društvu priznanje 
za opravljeno delo ter opozoril na 
naloge, ki zdravnike še čakajo v naši 
samoupravni družbi. Mladi člani 
Rdečega križa iz Novega mesta so se 
društvu zahvalili za pomočen ga po
vabili, naj postane njihov podporni 
član.

Po končanem občnem ^boru so si 
prisotni ogledali strokovni film, ki 
ga je pripravilo ljubljansko predstav
ništvo skopske tovarne zdravil 
Alkaloid.

A. BARTELJ

ZAOBLJUBA NOVOMEŠKIH 
TABORNIKOV

Nad 70 članov Odreda gorjanskih 
tabornikov iz Novega mesta se je 
zbralo 20. decembra popoldne v 
Ragovem logu. Ob tabornem Ognju 
so sprejeli v svoje vrste nove člane: 
medvedke in čebelice ter tabornice 
in tabornike. Starešina odreda jim je 
ob tej priložnosti razdelil članske 
izkaznice, počastili pa so tudi spo
min na svoje vzornike partizane in 
se spomnili 22. decembra, dneva 
JLA.

Bogdan Osolnik, podpredsednik republiškega odbora ZZB NOV, 
govori na tiskovni konferenci ob 15-letnici založbe Borec, ki je bfla 
19. decembra v Ljubljani. (Foto: J. Primc)

Pisati nepotvorjeno resnico
19. decembra je bila v Ljub

ljani tiskovna konferenca, po
svečena 15-letnici založbe „Bo- 
rec“ , izidu knjige Toneta 
Ožbolta „Dežela Petra Klepca“ 
in ponatisu knjige Karla Prašni
ka Gašpeija „Gamsi na lazu“ .

Na konferenci je najprej sprego
voril podpredsednik IS Slovenije in 
predsednik založniškega in izdaja
teljskega sveta založbe' Borec dr. 
Avguštin Lah, ki je opozoril na 
vzgojni, izobraževalni in politični 
pomen založbe. Poudaril je tudi, da 
so vrzeli pri izdajanju marksistične 
literature v preteklih letih skušale 
zapolniti druge sile

Podpredsednik republiškega od
bora ZZB Bogdan Osolnik pa je po
udaril, da sc bo ZZB tudi v bodoče 
zavzemala, da dobi družbeno po
moč vse tisto, kar si prizadeva, da bi 
naši ljudje zvedeli nepotvorjeno

resnico o dogodkih med vojno. Za
vzel se je tudi za nadaljnje tiskanje 
literature narodov, ki se bore za svo
bodo.

Tone Ožbolt je na vprašanje, ka
ko je pisal knjigo „Dežela Petra 
Klepca", odgovoril, da je napisana 
na osnovi dnevnika, ki ga je pisal 
med vojno, pričevanj ljudi in naših, 
pa tudi sovražnikovih dokumentov. 
Za preverjanje in usklajevanje po
datkov je bilo potrebno veliko po
tovanj, vztrajnosti in potrpljenja, 
posebno še, ker so različni ljudje ' 
opisovali iste dogodke včasih zelo 
različno. Ob zaključku je po
udaril, da sc jc deželi Petra Klep
ca, se pravi prebivalcem na obeh 
bregovih zgornjega dela Kolpe in 
Čabranke vedno delala krivica, da so 
bili zapostavljeni in da ta krivica ni 
popravljena niti še danes. Ta deže
lica je namreč prepuščena sebi'in 
izumira.

J. PRIMC

Z A H V A L A

Ob izgubi naše drage mame in stare mame

ANE KAMENŠEK
iz Sadinje vasi pri Semiču

se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in sose
dom, posebno ZB iz Serhiča in podjetju Elektro iz Novega mesta, 
ki so pokojnico spremili na njeni zadnji poti ter ji poklonili vence 
in cvetje. Hvala tudi župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: hčerka Lojzka in sin Tone z družinama

PROSTO DELOVNO MESTO!
„NOVOTEHNA",
trgovsko podjetje na debelo in drobno,
Novo mesto

objavlja prosto delovno mesto
BLAGAJNIKA

v poslovalnici št. 1 na Glavnem trgu

POGOJI: KV prodajalec z znanjem strojepisja ali administra
tor.
Poskusno delo je 1 mesec.

Prijave sprejema splošni sektor podjetja do 10. 1. 1975.

Z A H V A L A

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

FRANCETA PAPEŽA
iz Jablana pri Mimi peči

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znancem 
za podarjene vence in izrečeno sožalje, sosedom in vaščanom za 
nesebično pomoč. Posebna zahvala vsem, ki ste ga spremili na 
njegovi zadnji poti, KZ Krka in ObS Kranj za podarjene vence in 
udeležbo na pogrebu ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Lojzka, sin Tone z družino, hčerke Ani, 
Slavka, Majda, Fani in Milka z družinami ter drugo sorod
stvo

PROSTA DELOVNA MESTA

TRGOVSKO PODJETJE „SEVNICA" p.o.
Odbor za medsebojna razmerja

objavlja prosta delovna mesta:

1. KNJIGOVODJE OBRAČUNA PROMETNEGA DAVKA
2. PRODAJALCEV
3. SKLADIŠČNEGA DELAVCA

Kandidati pod 1. morajo imeti ESŠ in dve leti prakse. 
Kandidati pod 2. morajo imeti poklicno šolo za prodajalce; 
zaželena je tudi praksa.
Kandidati pod 3. pa morajo imeti popolno ali nepopolno
osnovno šolo in starost 18 let ter izpit A kategorije za 
voznike motornih vozil.

Prijave z opisom dosedanjih zaposlitev in dokazil o izpolnje
vanju pogojev sprejema kadrovsko splošni sektor Trgovskega 
podjetja „Sevnica", Glavni trg 25, Sevnica, 10 dni po objavi.

Z A H V A L A

Ob prerani, boleči izgubi naše dobre, 
drage žene, mame, stare mame in sestre

MAGDALENE 
ČADONIČ

iz Zilj pri Vinici

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in sose
dom, ki so nam pomagali v težkih trenutkih, nam izrekli sožalje 
in v tako velikem številu spremili pokojnico na zadnji poti do 
mnogo preranega groba. Vsem prav lepa hvala za cvetje in vence, 
posebno kolektivu Beti Črnomelj, sošolkam STTŠ Metlika in 
osnovni šoli Vinica. Iskrena hvala osebju splošne bolnice Novo 
mesto, onkološkemu inštitutu v Zagrebu in medicinski sestri z 
Vinice ter župniku za opravljeni obred.

Neutolažljivi: mož Jože, hčerka Marica z družino, brat 
in sestre z družinami ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi ljubega moža

LADISLAVA 
KOPRIVCA

s c iskreno zahvaljujemo žalujoča žena in oče Albin, sestra Ani z 
družino, sestra Valerija z družino, sestra Pepca z družino, sestra 
Pepca z družino, sestra Mici z družino, brat France z družino, 
brat Stanc z družino, brat Lojze z družino, in to kolektivu Dana 
in direktorju tov. Gregorčiču za poslovilne besede, tov. Krhinu za 
tolažilne besede, kolektivu Kremen za sožalje in vence, župniku 
Janezu Petku za poslovilne besede in opravljeni obred ter vsem, ki 
so ga spremljali v tako velikem številu na zadnji poti.

Praprotnica 8 pri Mirni, dne 10. decembra 1974



mnenje prodajalk 
o mali anketi

Ce smo po zakonu enakopravni, 
zakaj potem ne bi smeli imeti pro
dajalci prosto sobotno popoldne? 
Tudi prodajalke imamo družine, 
vodimo gospodinjstvo, hitimo vsak 
dan v službo, z otroki v varstvo in 
šolo kot vsi zaposleni. Poleg tega si 
moramo nakupiti vse potrebno, 
čeprav ne ob sobotah popoldne, kot 
navaja Malči Mlakar, ker vemo, da ji 
ni odveč prosta sobota in tudi nam 
ne bi bilo odveč vsaj sobotno po
poldne. Posebno ne bi smele ugovar
jati gospodinje in samostojne šivilje, 
ki si lahko po svoji želji krojijo de
lovni dan in prosti čas. Zato takim 
ni potrebna odprta trgovina v so
boto popoldne.

Trgovci smo prizadeti posebno v 
času letnih dopustov, ko je ob so
botnih popoldnevih mesto skoraj 
prazno, mi pa čakamo, kdaj se bo 
kdo spomnil priti po kakšno malen
kost, ki bi jo lahko kupil že med 
tednom. Vprašujemo jih, kdaj bi si 
takšni zamudniki nakupih nekatere 
stvari, če ne bi imeli le-ti proste 
sobote.

Sedaj, ko se približujejo novoletni 
prazniki, bomo morali delati cele 
dneve. Delavci in uslužbenci bodo 
imeli prosto več dni skupaj, mi 
trgovci pa komaj dva dni. Tudi me 
imamo otroke, ki bi jih rade peljale 
k dedku Mrazu in jih razveselile. 
Rade bi družini pripravile lepo praz
novanje, uredile -svojo zunanjost, šle 
na ples in se sprostile po napornem 
delu, pa si vsega tega ne bomo 
mogle privoščiti.

Pridružujemo se mnenju gospodi
nje Godnjavec, ki je edina utemelje
no odgovorila, da denar lahko za
pravi tudi med tednom, kar je tudi 
res. To storimo tudi me, ki delamo 
sest dni v tednu.'

, Prodajalke

Pojasnilo
Ugotovitve koordina

cijskega odbora za 
vprašanja naših de

lavcev v tujini pri RK 
SZDL

Slabi časi za varčevalce

V 50. številki Dolenjskega lista, ki 
je izšla 12. decembra, je bil objav
ljen tudi članek o delu Slovenskega 
kulturno-umetniškega društva 
„Triglav44 iz Muenchna pod naslo
vom „Slovenci na Bavarskem*1. 
Glede na ta članek koordinacijski 
odbor za vprašanja naših delavcev v 
tujini pri republiški konferenci 
SZDL ugotavlja naslednje:

Delovanje predsednika SKUD 
»Triglav14 v Muenchnu Franca 
Gerjoviča je na osnovi pritožb, ki 
prihajajo od strani članov društva, 
proučila posebna skupina koordina
cijskega odbora. Ugotovljeno je bilo, 
da je predsednik SKUD Triglav 
posloval nedemokratično in da je bil 
upravni odbor društva ravno po 
njegovi zaslugi pasiven. Ugotovila je 
tudi, da je ravnal s finančnimi sred
stvi društva brez kontrole nadzorne
ga odbora.

Na sestanku z delom članov 
upravnega odbora in nadzornega 
odbora ter večje skupine naših 
državljanov na delu v tujini, na ka
terem sta bila prisotna tudi predsed
nik Gerjovič in tajnik društva Pirc, 
so obravnavali te napake. Sklenili 
so, da skličejo občni zbor društva, 
na katerem bodo izvolili novega 
predsednika. Dosedanji predsednik 
je javno izjavil, da ne namerava 
ponovno kandidirati.

Dolgo sem čakal na kakšen od
govor na svoj članek o tem, kako se 
ne izplača varčevati, ki ste ga obja
vili v Dolenjskem listu 14. novem
bra. Mislil sem celo, da bo nanj 
odgovorila banka, pa nič, vse je 
tiho. Ne bom ponavljal, kako sem 
varčeval, naj povem le, da sem ves 
čas po vojni delal tudi na kmetiji. 
Mislim, da vsa prizadevanja ne bodo 
kaj dosti zalegla. Žal je preveč 
takih, ki jim je razvrednotenje de
narja vedno prišlo prav, ker so si iz 
tega kovali dobiček, niso pa se spra
ševali po razdiralnih učinkih, ki 
spremljajo vsako inflacijo. Preveč je 
tistih, ki se ob devalvaciji in inflaciji 

.veselijo.
T)oigo sem že varčevalec, pa 

nimam ne svoje hiše ne vikenda in 
ne avtojnobila, ampak stanujem v 
solastniški hišici, stari skoraj 100 
let. Hišice nisem mogel niti obnav
ljati, ker sem veš čas porabil za delo, 
tudi nedelje. Ves čas pa .sem težko 
prihranjeni denar nosil‘v banke. V 
začetku letošnjega' leta sem ves 
denar vezal na dve leti, čeprav so mi 
mnogi svetovali, naj raje kupim de
vize. Tega nisem storil, ker sem bil 
prepričan, da je to nezakonito. 
Danes se ljudje takim, kot sem j^z, 
posmehujejo in jim privoščijo.

Včasih so časopisi o tem kaj več 
pisali, danes pa je vse tihoTvarčeva-

IVAN DRAGOŠ
11. decembra smo na pokopali

šču v Dragovanji vasi pri Črnomlju 
pokopali 82-letnega Ivana Dragoša. 
Pokojnik se je že v mladih letih, ko 
je delal v rudniku rjavega premoga v 
Kočevju, seznanil s težavnim polo
žajem delavcev in se kmalu vključil 
v napredne organizacije, katerih na
men je bil doseči večje pravice de
lavcev. V Kočevju se je udeležil šte
vilnih stavk in shodov. Naprednemu 
gibanju je ostal zvest tudi v težkih 
časih osvobodilnega boja.

Sevniški pionirji Vietnamu
Pionirji in mladinci osnovne šole 

»Savo Kladnik44 iz Sevnice $mo ob 
tednu solidarnosti z vietnamskimi 
otroki pripravili vrsto prireditev. V 
Petek, 6. decembra, smo po šolskem 
radiu Slavček seznanili učence z vse
bino in namenom teh prireditev. Tu
di občane Sevnice smo po lokalni 
radijski postaji seznanili z našim 
programom, rta teden solidarnosti 
pa so opozarjali tudi plakati po me
stu.

Učenci smo spremljali radijski in 
televizijski program, da bi čimveč 
zvedeli o Vietnamu, v časopisih in 
knjigah smo prebirali o vojni, življe

nju in navadah v tej deželi. O tem 
smo se pogovarjali tudi pri pouku, 
pisali smo spise z naslovom „Boj 
proti vojni44. V sredo zjutraj smo 
učenci po hišah zbirali star papir;

, nabrali smo ga kar 4960 kilogramov 
in zanj dobili 1984 dinarjev. Prispe
vali smo tudi pionirski dinar za po
moč vietnamskim otrokom in ves 
zbrani denar, skupaj 3135,25 dinai^ 
jev, nakazali republiškemu koordi
nacijskemu odboru za pomoč 
žrtvam imperialistične agrasije.

ODRED SAVO KLADNIK 
SEVNICA

lec je prepuščen sam sebi, znajde se 
naj, kakor ve in zna. Izjema je Do
lenjski list, ki je o tem problemu 
kritično pisal v rubriki „Vredno je 
zapisati44.

A. T.
Šentjernej

KRVODAJALCI, HVALA!

Justina Smeh in sin Vinko se 
najiskreneje zahvaljujeva vsem krvo
dajalcem, ki nesebično darujejo kri 
in tako večkrat težke bolnike rešijo 
gotove smrti. Tudi naju je vaša kri 
iztrgala iz objema smrti. Vsem 
krvodajalcem se najtopleje, zahvalju
jeva in jim želiva srečno in zdravo 
novo leto.

JUSTINA in VINKO SMEH 
Sevnica

Karel Mahorčič
Z globokim spoštovanjem in ža

lostnih src smo se poslovili od sta
novskega tovariša in šolnika Karla 
Mahorčiča, ki se je s svojim delom 
zapisal v razvoj dolenjske trgovine in 
vzgoje strokovnega trgovinskega 
kadra, veliko pa je prispeval tudi za 
razvoj dolenjskega turizma. Karel 
Mahorčič je bil eden najstarejših 
Novomeščanov in je vse svoje življe
nje posvetil napredku Dolenjske.

Po rodu je bil iz Višnje gore in po 
dolgoletnem šolanju in raznih služ
bah spoznaval našo domovino, še 
posebej pa Dolenjsko. Svoja spozna
nja je hotel posredovati vsem, zato 
je ustanovil turistično organizacijo 
Progres, v okviru katere je izdal 
prvo dolenjsko turistično publika-* 
cijo „Novo mesto -  dolenjska 
metropola44, ki jo je uredil pesnik 
Anton Podbevšek. Tej sta sledili še 
dve, toda ne o turizmu. Leta 1934 
je Mahorčič odprl v Novem mestu 
papirnico in knjigarno. Med NOB je 
oskrboval s papirjem OF v Novem 
mestu, po osvoboditvi pa se je 
posvetil organizaciji socialistične 
trgovine. V letih 1947 do 1952 je 
bil med vodilnimi uslužbenci Okraj
nega magazina, nato do leta 1961 
direktor trgovskega podjetja Izbira 
ter po reorganizaciji podjetij vodja 
splošnega sektorja pri Dolenjki. Leta 
1965 je bil upokojen, vendar je še 
naprej poučeval na trgovskih šolah 
in.se vozil v ta namen tudi v Brežice.

Tovariša Karla Mahorčiča, ki je 
veliko storil za soljudi, ne bomo 
nikoli pozabili.

VANE MURN

Izredno nizke cene knjig
Razprodaja publikacij SAZU v Ljubljani

Ljubitelji knjig, ki žive v Ljublja
ni, so pogosto deležni velikih ugod
nosti pri nakupu knjig, saj skoraj ne 
mine leto, da ta ali ona založba ne 
bi razprodajala knjig po znatno zni
žanih cenah. Mi, ki živimo izven na
šega glavnega mesta, moramo, če 
hočemo biti deležni teh ugodnosti, 
posebej za to v Ljubljano, marsikdaj 
pa je zaradi službenega časa to 
težko urediti in tako smo za to in 
ono prikrajšani. Prav zaradi tega bi 
radi opozorili še posebej na to, da je 
v letošnjem decembru dala naša naj

višja kulturna ustanova, Slovenska 
akademija znanosti in umetnosti, iz
reden popust na nekatere svoje 
publikacije. Kupiti jih je mogoee v 
njenih prostorih na Trgu revolucije 
(v isti hiši, kjer je Slovenska matica), 
prav tako pa tudi v. Antikvariatu P. 
Trubarja na Mestnem trgu (nasproti 
magistratne hiše). Na razpolago je 
nad 60 znanstvenih knjig, ki utegne
jo zanimati dijaka, študenta, profe
sorja, inženirja, zdravnika pa še koga 
drugega.

Eler

ZAHVALA 
IZ ŠENTRUPERTA '

(Pionirji in mladinci osnovne šole 
Šentrupert s svojimi učitelji se za
hvaljujejo vsem občanom in družbe
nopolitičnim organizacijam, ki so 
pokazali veliko solidarnosti pri 
akciji pionirjev za zbiranje sredstev 
za Vietnam in se v tako velikem 
številu udeležili proslave ob zaključ
ku tedna solidarnosti in dnevu JLA. 
Tako smo na zaključni prireditvi 
lahko dostojno sprejeli predstavnika 
južnovietnamske republike Minh 
Nama in sekretarko republiškega 
koordinacijskega odbora za pomoč 
žrtvam imperialistične agresije, tov. 
Maro Rupeno-Osolnikovo. Zahvalju
jemo se tudi vsem predstavnikom 
družbenopolitičnih organizacij v 
občini, ki so se udeležili zaključne 
slovesnosti. Hvaležni smo tudi 
mirenskemu pevskemu zboru, ki je s 
pesmijo ustvaril prijetno vzdušje.

POŠTENE TRGOVKE

Ignac Kovač iz Srednjih Ložin 
7 pri Kočevju, zaposlen kot 
čuvaj pri „Zidarju44 JCočevje, je 
nekega dne v novembru kupoval 
malico v trgovini „Hrana44 v 
Kolodvorski ulici v Kočevju in* 
pozabil na pultu denarnico, v 
kateri je imel okoli 13.500 din. 
To je bil ves njegov prihranek 
zadnjih dveh let. Trgovke so 
denarnico z denarjem shranile in 
mu jo vrnile, ko je prišel nazaj. 
Trgovke niso hotele nobene 
nagrade, zato je prišel Ignac 
Kovač k nam in prosil, naj obja
vimo njegovo zahvalo poštene
mu kolektivu „Hrane44.

FRANC GORJUP

19. decembra je umrl najstarejši 
prebivalec kočevskega dela Poljan
ske doline Franc Gorjup iz Lazov 6 
ob Kolpi, star 95 let.

Franc Gorjup se je rodil 3. aprila 
1880 v Čepovanu na Primorskem. 
Pred prvo svetovno vojno sta z 
očetom čevljarilša, pa tudi gradila 
mostove in predore za železnico, ki 
je tedaj šele prodirala v naše kraje.

V Poljansko dolino je prišel med 
1. svetovno vojno kot orožnik. Tu 
se je poročil, a je moral kmalu v 
vojno. Rusi so ga ujeli. Pridružil se 
je revoluciji in rdeči armadi. Ko se 
je vrnil domov, je kmetoval, nekaj 
let pa je bil tudi župan občine Dol- 
Lazc. Z ženo sta imela 9 otrok, 
štirje so še živi.

Med zadnjo vojno je sodeloval s 
partizani. Za sodelovanje v ruski 
revoluciji in NOV je zadnja leta 
prejemal poseben republiški doda
tek.

Od pokojnega Franca Gorjupa se 
je 21. decembra na pokopališču v 
Starem trgu poslovilo veliko prijate
ljev in znancev.

V soboto so v Šeškovem domu gostovali člani KUD Slaviša Vamer-Čiča iz Rogatice v Bosni. Devet 
članov tega ansambla, zaposlenih v tovarni odej v Rogatici, je bilo teden dni na praksi v kočevski 
Tekstilani; ker so se dobro počutili, so se Kočevju oddolžili z nastopom. Žal je bfla dvorana napol 
prazna, čeprav so plesalci odlični umetniki; dokaz za to je njihov lanski nastop v Tunisu, kjer so med 
25 ansambli dosegli drugo mesto za ZSSR, z ordenom bratstva in enotnosti s srebrnim vencem pa jih 
je nagradil tudi tovariš Tito. (Foto: Brus)

^ u > /

Nekajkrat smo že razpisali nagradni natečaj za najboljše 
leposlovne sestavke naših bralcev -  in vedno smo bili prese
nečeni tako nad kakovostjo poslanih prispevkov kot tudi 
nad številom sodelujočih: v zadnjem natečaju, jeseni leta 
1972, je sodelovalo v natečaju več kot 200 ustvarjalcev naj
različnejših starosti in poklicev.

Mnogi potem, ko so zapustili šolske klopi, napišejo samo 
še prošnjo za zaposlitev -  in ničesar več v življenju! Mnogi 
zaradi tega nikoli ne izkoristijo svojega talenta!

Zares je roki, ki sicer ni vajena pisanja, težko spraviti na 
papir vse tisto, kar občuti srce. Vendar -  poskusite, ne bo 
vam ž a l . . .  Morebiti sploh ne veste, da se v vas skriva košček 
pisatelja ali novinarja ali globoko čutečega človeka.

POSKUSITE IN NAPIŠITE
Od vas pričakujemo, da nam boste napisali pripovedi o 

odnosih med ljudmi, doživetjih in razočaranjih, o ljubezen
skih zgodbah. Vaše pripovedi naj temelje na resničnih doži
vetjih, lahko pa so tudi izmišljene.

PONUJAMO VAM NAGRADE
Za najboljših pet zgodb smo pripravili posebne nagrade —

1000 dinarjev,
000 dinarjev,
000 dinarjev,
400 dinarjev in 
200 dinarjev.

Razen tega bomo vse v letu 1975 objavljene zgodbe pod 
zaglavjem „Gosje pero“ nagradili s po 150 dinarji. Posebna 
komisija bo ocenila kvaliteto poslanih prispevkov. Naj vas ne 
moti, če vam gre pisanje težko od rok; slovnico bo popravil 
naš strokovnjak -  nagrade so namenjene dobri vsebini vaših 
pripovedi!

! KAKŠNI SO RAZPISNI POGOJI ?
V poštev prihajajo le izvirni in še nikjer objavljeni prispev

ki. Zgodbe ne smejo biti daljše od 80 tipkanih vrst oziroma 
ne smejo imeti več kot 800 besed, če so napisane z roko.

V natečaju lahko sodelujejo vsi. Rokopise pošljite na 
Dolenjski list, 68001 Novo mesto, p. p. 33, z oznako GOSJE 
PERO v levem spodnjem kotu kuverte. Zgodbe morajo biti v 
našem uredništvu do zadnjega januarja 1975. Poslane pri
spevke označite s šifro, na posebej priloženem papirju pa 
napišite še enkrat šifro, zraven nje pa svoj natančni naslov. 
Hkrati pripišite še, ali naj ob morebitni objavi napišemo vaše 
ime in priimek ali samo šifro. V komisiji, ki bo ocenila vaše 
prispevke, bodo trije člani, ki jih bo imenoval Dolenjski list. 
2 9 ^5^  razPisa b° objavljen v Dolenjskem listu 13. februarja

Tovariško srečanje delavcev v SLO
18. decembra popoldne je bilo v domu JLA v Novem mestu 

tovariško srečanje, ki ga je za vodilne delavce enot in organov 
splošnega ljudskega odpora pripravil komandant štaba dolenjske 
cone, rezervni polkovnik Ivan Slapnik. Med gosti sta bila poleg 
predstavnikov iz vrst SLO v pokrajini tudi Ludvik Golob, član 
izvršnega komiteja CK ZKS, in podpolkovnik Rade Petrovič, ko
mandant novomeške garnizije JLA.

Tovariš Slapnik se je najprej spo- oboroženih enot, nato pa je govoril
mnil 22. decembra, praznika naših

r  .  ■ !

Učenka podružnične šole iz 
Birčne vasi sprejema knjigo 
„Kmečki upor 1573“ iz rok 
komandanta vojašnice v Po- 
gancah. S takimi knjigami so 
vojaki nagradili ob dnevu' JLA 
šoli v Stopičah in Birčni vasi, s 
katerima v zadnjih letih zavzeto 
sodelujejo. (Foto: Feliks Orel)

o konceptu splošnega ljudskega od
pora kot naše doktrine vseljudske 
obrambe v najširšem pomenu bese
de. Ocenil je njeno hitro prilagajanje 
sodobni vojni znanosti in pri tem 
poudaril dobro izurjenost enot -in 
poveljstev SLO v pokrajini, pa tudi 
njihovo opremljenost. Razen oboro
ženega dela enot se ustrezno uspo
sabljajo za svoje naloge še druge 
struKture na ravni krajevnih skup-

PILOT NA OBISKU

19. decembra je osnovno šolo v 
Šentrupertu obiskal - pilot Marko 
Bukovec, doma iz Trebnjega. Tov. 
Bukovec je učencem predaval o 
vojnem letalstvu, pripovedoval nam 
je o šolanju pilotov, o moderni šoli 
in,dobrih pogojih, ki jih letalska šola 
nudi dijakom. Dijaki na letalski 
gimnaziji dobijo zastonj učne 
knjige, druge šolske pripomočke in 
tildi vsa oskrba v internatu je brez
plačna.

Učenci smo si z zanimanjem ogle
dali- dva filma.

DUŠANKA HRIBAR 
novinarski krožek 

OŠ Šentrupert

nosti, organizacij združenega dela in 
društev' v občinah ter pokrajini. 
Podružbljanje SLO in njegov prodor 
v zavest slehernega občana je p o -; 
memben napredek na tem področju 
vseljudske skrbi in odgovornosti za 
varnost države. Komandant Slapnik ; 
se je ob tej priložnosti zahvalil vsem j 
sodelavcem za vloženi trud pri razvi- i  
janju zamisli in oblik SLO v pokraji- ] 
ni.

Sledile so pohvale komandanta j 
glavnega štaba SLO za Slovenijo in ] 
komande štaba dolenjske cone, ki so ! 
jih ob letošnjem 22. decembru iz- | 
rekli najzaslužnejšim rez. oficirjem | 
in drugim sodelavcem za opravljeno I 
delo in kot priznanje za dosežene j 
uspehe na manevrih „Jesen 7444.

T. GOŠNIK !

Položnice
za naročnino bomo poslali 
naročnikom izven Slovenije 
v prvi polovici januarja 
1975. Naročnike v tujini 
prosimo, da sami nakažejo 
naročnino, bodisi s čekom, 
z mednarodno poštno na
kaznico ali v devizah v 
priporočenem pismu, med
tem ko bodo naročnino v 
Sloveniji izteijevali tako kot 
doslej pismonoše.

UPRAVA LISTA,



Peter Klepec
Peter Klepec je že iz davnih časov legendama osilniška in 

slovenska osebnost. Trdijo, da je bil rojen v Osilnici, v Plazu 
(Puajzu), kjer je zdaj Jarmova domačija. Za pastirja pa je bil 
v Malem Logu, onstran Čabranke. Kočevski grof Tum je v 
šentjanskem stoletju te kraje oddal v najem Frankopanom, 
za temi pa so jih uživali Zrinski. Toda Peter Klepec in nje
govi ljudje niso nikdar imeli na Kolpi in Čabranki meje. 
Zanje sta bili dolini Čabranke in Kolpe eno srce, reki pa 
glavna žila ene krvi, kjer večno veje enotni duh Petra Klepca. 
Peter Klepec nam je bil vedno simbol. V mislih nanj je rastla 
naša narodna.in razredna zavest. V hudih časih je rastel 
pogum ljudem njegove dežele. Tudi med minulo vojno smo 
ga čutili v srcu in v njem črpali moč, da smo vzdržali in 
zmagali nad sovražniki. Tako ga čutijo njegovi ljudje doma 
in po svetu še zdajšnje dni. Ponosni smo nanj. V naših srcih 
bo večno živel. Prav zato sem dal svoji knjigi naslov -  Dežela 
Petra Klepca.

TONE OŽBOLT

Na desnem bregu Čabranke se 
nad vasmi Pldšce, Zamost in Osilnica 
dviga visoko proti nebu Sveta gora. 
Ozira se po Cabranski dolini, na iz
vir Kolpe in po Kolpski dolini. Pod 
njo, za Sedlom, na severozahodni 
strani, leži lepa, tiha in skromna va
sica Mali log. Tu je bil za pastirja 
legendami osilniški junak Peter Kle
pec.

Ljudsko izročilo ve veliko pove
dati o tem silaku, ki je v stoletjih 
zatiranja postal simbol uporniškega 
duha revnih in vedno zatiranih pre
bivalcev doline ob Kolpi in Čabran
ki, njenih pobrežjih in pogorjih. Bili 
so enega duha in ene misli. Zato so v 
bojih s sovražniki zmeraj zmagovali. 
Po zmagi pa so gospodarji, vladarji 
in cesarji vselej pozabili na Petra 
Klepca in njegove vojščake.

Se dandanašnji ti ljudje v Malem 
logu pokažejo ostanke požgane 
Klepčeve domačije, ki so ji zgradili 
temelje njegovi predniki leta 1118. 
Nanjo se je bil Peter Klepec priženil, 
bujno mu je vse napredovalo, njego
vi potomci pa jo po zadnji vojni niso 
več do kraja obnovili.

Poznal sem to domačijo. Ponašala 
se je s kipcem Petra Klepca. V zad
nji vojni so fašisti hkrati s to hišo 
požgali tudi zelo star skedenj, ki je 
stal zraven. Izročilo pravi, da ga je 
postavil sam Peter Klepec in vgradil 
vanj za' nosilno oporo kakor hlod 
dolgo in tri četrt metra debelo gred.

Pri obnavljanju skednja so jo njegovi 
potomci do leta 1942 kar trikrat 
pretesali, pa je bila še vedno več kot 
pol metra debela. Povedati moram, 
da so se ljudje čudili tej veliki gredi 
v Klepčevem skednju in prav tako 
orjaški klopi, ki je bila pred hišo. 
Stari možje so pripovedovali, da je 
to velikansko gred prinesel Peter 
Klepec z gore na rami in jo-postavil 
v svoj skedenj s-tako lahkoto, kot bi 
bila drobna hojeva rantica. Prav v 
spomin nanjo so Klepčevi potomci, 
ki so se ohranili do današnjih dni, 
prenovili skedenj. Ta jim je v vojni 
rabil za bivališče, ker je bila liiša po
žgana; zdaj pa stoji v spomin na na
šega Petra Klepca.

Peter Klepec je bil, kot veste, baj
tarjev sin in je rasel ob koruznem 
močniku, mleku, krompirju, zelju in 
fižolu kot vsi revni v lepi dolini ob 
Čabranki in Kolpi. Ob taki hrani in 
zaradi velikega trpljenja se ni mogel 
zrediti. Na videz slabič, a zdrav in 
mišičast, je Peter z drugimi pastirji 
na paši čuval čredo ovac, koz in go
vedi. V začetku so ga pastirji radi 
pretepali, ga zaničevali in podili 
stran, dasiravno ga je bila sama do
brota. Zato se jim je izmikal, kjer je 
le mogel. Najraje je pasel svojo žival 
sam, daleč od drugih.

Toda živali so ga imele vedno ra
je, saj je lepo ravnal z njimi in jim 
iskal najboljše pašnike. Ob večerih 
je tako prignal domov čredo vedno

sito. Zato je v vasi in daleč okrog 
kmalu zaslovel za najboljšega pa- 
stiija. Pozneje je vse potegnilo na 
njegovo stran.

Ntkoč, ko mu je pretepenemu bi
lo zopet srce prepolno žalosti in- 
bridkosti, se je zagledal v čudežno 
Sveto goro. Pokleknil je in prosil: 
„Dobra gospa, samo eno željo mi iz
polni — napravi me močnega!" Ži
vali so pridno mulile travo in obje* 
dale grmičevje, Petra pa se je začelo 
oprijemati domotožje. Misli so mu 
začele uhajati domov, najbolj- pa k 
dedku in babici, ki sta mu povedala 
najlepše pravljice, da se je kar 
vživljal vanje. Žalosten se je vrgel v 
travo, se razjokal, proseče gledal 
modro nebo, zatem pa med ihte
njem zaspal. Sanjal je čudovite sa
nje.

Bilo je lepo poletno popoldne. 
Peter Klepec je doživel nekaj po
sebnega. Na samotnem pašniku je 
naletel na rojenice, ki so trdno spa
le. Nanje se je z močnimi žarki upi
ralo sonce. Videl je, da so zelo izmu
čene. Zasmilile so se mu. Babica mu 
je velikokrat pripovedovala, kako 
dobre so te deklice. Stekel je do 
bližnjega grma, nalomil zelenih vej 
in rojenicam napravil senco. Nato jc 
odšel za čredo, ki seje bila med tem 
odpasla že precej vstran. Tedaj je za
gledal, da s« je nebo odprlo; bog je 
poslal angela, ki ga je poljubil in 
navdihnil s silno močjo.

Iz teh nepozabnih sanj seje Peter 
prebudil, ker se ga je nekdo dotak
nil. Ves omotičen je le s težavo 
odprl oči. Ob njem jc stala njegova 
najljubša telička in ga drezala s sli
nastim gobčkom. Bržkone je dolgo 
spal in sanjal, saj je sonce že zahaja
lo in tonilo, nad modrim Jadranskim 
morjem.

Peter Klepec je skočil pokonci in 
se na vso moč pretegnil tako prešer
no in na glas vriskal, da so pastirji na 
spodnjih pašnikih ostrmeli. Ugibali 
so, kaj neki se je zgodilo pastirju 
Petru, da je tako vesel. Ko je spo
znal, da so njegove sanje postale 
resničnost, da je postal močan, jc 
bil nepopisno srečen.

Kmalu se je razvedelo o Petrovi 
moči. Nekje pri Osilnici, od koder je 
bil doma, je kmalu zatem objel naj- 
dcbclojšo tepko in jo zruval s kore
ninami vred. Zavihtel jo je nekajkrat 
v zraku okoli sebe in jo zalučal na
ravnost v Kolpo. S koreninami vred 
je ruval po vrsti vse: bukve, smreke, 
hoje, goste grmače in skale ter krčil 
gmajno za rodno zemljo.

Pravijo, da jc Peter Klepec s svojo 
neznansko močjo rad pomagal so

ljudem. Bil je miren, preudaren, pri
jazen, usmiljen, delaven, zelo varčen 
in gostoljuben. Vse te lastnosti 
imajo še dandanes ljudje njegove 
dežele. Za kos koruznega kruha in 
latvico mleka je opravil vaščanom 
delo, ki bi ga dvanajst drugih komaj 
zmoglo. V krošnjah je nosil velikan
ske butare sena s senožeti, sekal, 
tesal, vlačil hlode in drva iz gozda. 
Še posebno rad pa je mlatil žito s 
ccpci, ki jih jc vihtel več hkrati.

Nečesa pa Peter Klepec ni prene
sel -  krivice. Kdor se mu jc s krivico 
zameril, temu je odzvonilo.

Ob težaškem delu pa se jc Peter 
razvil tudi v neugnanega vojščaka. S 
svojimi bojevniki je največkrat čakal 
sovražnika v Sedlu nad Osilnico, tik 
ob Sveti gori. Njegovo najljubše 
bojno orožje je bilo drevo. Zruval ga 
jc in z njim med strahovitim vpitjem 
neusmiljeno mahal sovražnike. Dre
vo je vihtel, kot bi se poigraval z 
leskovo šjbo. Kadar jc preizkušal 
svojo moč, je rad stisnil v pesti 
kamen, da se je iz njega pocedila 
voda. Nekoč, ko so pred cesarjem 
odbirali najboljše bojevnike, pa jc 
med prsti zdrobil in zmlel v prah kar, 
sedem konjskih podkev.

Pogostoma se je Peter Klepec 
spoprijel tudi s Turki. Ko jc zvedel, 
da je turški Sultan v Osilnici zavzel 
tabor s sto metrov dolgim, meter 
debelim in štiri metre visokim zi
dom ter vdrl v cerkcv Svetega Petra 
in Pavla, zgrajeno v enajstem stolet
ju, kjer njegov konj zoblje na oltar
ju, je pobesnel in takoj odhitel tja. 
Turek mu je prišel naproti in mu 
zaničljivo segel v roko. Peter jo je 
zgrabil s tako močjo, da mu jo je pri 
priči odtrgal, z drugo pa mahnil po 
Turku in ga na mestu ubil. Zatem jc 
kot repo izpulil najdcbclcjšc drevo 
na cerkvenem vrtu ter začel z njim 
neusmiljeno klestiti po Turkih. 
Pobil je skoraj vse, le nekaterim je 
uspelo, da so ušli njegovi roki. Peter 
Klepec je zbral močno vojsko. Nje
govi vojščaki so bili Grilničani, 
Cerovci in Čabranci. Turki so 
zbežali nizdol ob Kolpi in se od 
tedaj niso nikdar več vrnili. Zakaj 
Petrovi vojaki so se pridružili še 
kostclci in mu pomagali odgnati 
Turke do Karlovca. Prav tako je 
nekoč naklestil Ogrc in jim nazadnje 
ubil še kralja. Kar sam gaje zakopal 
na meji, za mejnik pa zavalil na nje
gov grob veliko skalo, sovražnikom 
v vednost in svarilo, da je treba 
narodno mejo spoštovati.

Nazadnje so Petra Klepca videli 
na naši zahodni meji, ko seje pomi
lovalno smejal v obraz premaganim

V četrtek, 12. decembra, ob 2,35 uri zjutraj so instrumenti 
astronomsko-geoflzikalnega observatorija v Ljubljani zabeležili 
potres 5 jakostne stopnje po MCS potresni lestvici. Epicenter po
tresa je bU ob prelomnici Novo mesto -  Mirna peč. To so uradni 
podatki, kakor jih je objavilo naše časopisje. Toda za temi suho
parnim in 'skopimi podatki se skriva preplašenost ljudi, ki jih je 
potresni sunek vrgel iz mirnega spanja.

Tone Globokar

Kaže, da se zemlja umirja, saj je 
bil današnji sunek dokaj šibek.“

Brudaijeva naju je napotila Še 
k drugim hišam, za katere je 
vedela povedati, da jih je potres 
tudi poškodoval.

Pri Možetovih je prvi potre
sni sunek povzročil kar precej 
preplaha. Tisto noč je gospodar 
Franc zbežal iz hiše, vendar pa, 
ko se je malo pomiril in vrnil v 
hišo, ni mogel zaspati. Do jutra 
je naštel še sedem sunkov. Cela 
vas ni spala, v vseh hišah so go
rele do jutra luči, ljudje pa v 
strahu čakali, kdaj bo treba 
zbežati v hladno noč. Pri Može- 

Jovih je potres napravil dolgo 
razpoko ob stiku stene in stro
pa. „Hiša je zelo stara,“ je 
povedal mladi gospodar Franc, 
„še oče ne vedo, kdaj je bila 
zidana. Zato ni čudno, da jo je 
potres malo poškodoval."

„Tudi pri nas je padlo s stro
pa nekaj ometa,“ sta živo pripo
vedovala Rozi in Anton Gori
čar. „Ampak najhujši sunek je 
bil v petek opoldne. S sinom 
sva se tako prestrašila, da sva, 
brž ko sva se zavedela, zbežala 
iz hiše. Strašno je bobnelo. Prav

čudno je, da smo tu na Daljnem 
vrhu tako m očno čutili potre
sne sunke, ko ljudje iz bližnje 
Goriške vasi pripovedujejo, da 
so potres sicer čutili, a da ni 
bilo nič posebnega. Tudi o

Rozi in Anton Goričar: „Še se 
bo treslo . .

Lahom. Na glavi je imel klobuk s
stisnjenim trirobim vrhom in široki
mi krajci. .

Bržkone so imele babice prav, ko 
so pripovedovale o Petru Klepcu. 
Trdile so, da ni umrl, ampak je 
izginil in živi nekje v Sveti gori, na 
Kraljevem vrhu ali v Sokolski steni, 
da je morda v Livi dragi ali v gozdo
vih med Risnjakom in notranjskim 
Snežnikom. Tam da se večkrat sreča 
z Martinom Krpanom. Da, videli so 
ga celo pri Reki, na obali. Morda 
živi v nedostopnem pragozdu Osilni- 
ške gore, kamor le redko zaide člo
veška noga. Še najverjetneje pa je v 
skrivnostni Taborski steni nad Be
lico, kjer je večkrat taboril. Tu so se 
v hudih časih najraje zbirali njegovi 
vojščaki, med zadnjo vojno pa prvi 
partizani, prežeti z duhom Petra 
Klepca.

Po velikem potresu, ki je leta 
1941 tako hudo prizadel vso našo

deželo, da je zabobnelo tudi po do
lini Kolpe in Čabranke, se je zopet 
prikazal naš Peter Klepec. Ko je 
videl sovražnike na naših' tleh in to
liko krivic, solza, umorov, nasilja in 
požigov, se je strašansko razjezil. 
Ker pa je bil še vedno zelo močan in 
so ga njegovi vojščaki partizani 
čakali povsod pripravljeni, je bil nje
gov obračun s sovražniki neusmiljen 
in strahovit. Preživeli premaganci so 
si spet za lep čas, najbrž kar za 
vedno, zapomnili našo mejo. Temu 
obračunu in zmagi smo bili priča. 
Zato smo veseli, da je domovina 
Petra Klepca tudi naša domovina. 
Po zmagi nad sovražniki je Peter 
Klepec vrnil deželi svobodo in do
mačo oblast dal v roke zatiranim, 
sam pa mahoma nekam izginil. Zdaj 
stoji na - večni, tihi straži, varuje 
svojo in našo domovino in bedi nad 
njo s svojo nepremagljivo vojsko. 
Njen vojščak sem jaz, si ti, smo mi 
vsi, otroci te dežele.

Stane J ar m: PETER KLEPEC (skica)

Jožefa Brudar: „Droge je še 
bolj strah!“

Franc Može: ,»Zbežal sem iz 
hiše.“

Na tem območju pa to ni bil 
edini premik zemeljskih tal. 
Posamezni sunki manjših jako
sti so se vrstili še ostale dneve, 
čutili pa so jih v raznih krajih 
različno. Najbolj je stresanje 
zemeljskih tal preplašilo in pri
zadelo prebivalce Daljnega vrha. 
Čeprav piše v uradnih poroči-, 
lih, da škode ni. bilo, smo od 
prebivalcev zvedeli, da je nekaj 
hiš lažje poškodovanih. Vzrok 
temu je veijetno to, daje bil na 
tem območju epicenter potresa, 
da je zemljišče kraško, polno 
udorov in podzemeljskih votlin. 
Ljudje so že večkrat opazili, da 
se je na njihovih poljih zemlja 
ugreznila. Poleg tega je precej 
hiš v tem kraju starih, saj sojih  
zgradili že v tistih časih, ko je 
na Dolenjskem stekla železnica.

„Kar poglejte, tule se je po prvem potresnem sunku naredila 
razpoka,“ je dejala Barbara Grlica z Daljnega vrha.

kakšni škodi iz okoliških vasi ni 
nič slišati. Kar držalo bo, da 
najbrž živimo na taki zemlji, 
kjer se vsak potres huje občuti, 
saj smo pred leti čutili potres v 
istem času, kot je bil v 
Skopju. “

Kjerkoli sva se oglasila, so 
nama svetovali, naj se oglasiva 
pri Grličevih na koncu vasi.

„PONOČI 
NE GREM V HIŠO!"

Pri Grličevih nisva bila prva 
obiskovalca ta dan. Okoli hiše 
je že hodil strokovnjak inž.
Tone Globokar, ki gaje poslala 

občinska skupščina, da bi si kot 
statik ogledal povzročeno 
škodo.

„Grličevi sta na občino spo
ročili, da jima je potres povzro
čil škodo in prosili za ogled. 
Lahko povem,“ je dejal Glo
bokar,“ da je hiša poškodovana. 
Desni vogal hiše se je malo 
ugreznil in naredila se je raz
poka, podobna, kot so tudi ob 
oknih in na zidovih. Vendar 
menim, da gre pravi vzrok 
škode pripisati tudi stari in slabi 
gradnji. Življenjske nevarnosti 
za prebivanje v hiši pa ni!“

Povsem drugačnega mnenja 
sta mati Barbara in hči Ani.

„Ponoči ne greva v hišo. 
Preveč naju je strah še od prve
ga potresnega sunka, ko sva 
zbežali k sesfri. Tam še zdaj 
spiva.“

V izbi je še vse tako kot tisto 
noč. Po tleh in posteljah leži 
odpadli omet, v stenah in na 
stropu reže razpoke. Zanimivo 
je, da je potres razmajal tudi 
blizu hiše stoječi vodnjak. Vsa 
voda je stekla v zemljo. Vendar 
hujše škode res ni. Razpoke 
niso globoke, nekatere pa so 
tudi že od prej. Seveda pa bi 
bilo potrebno hišo popraviti. 
Ani Grlica pravi, da kot strojna 
šivilja v Novoteksu ne zmore 
toliko denarja, da bi staro hišo 
povsem porušila in postavila 
novo. Popravljati to pa se ji ne 
splača.

„Rada bi dobila posojilo v 
tovarni, a se bojim, da ga ne 
bom, ker sem navadna delavka. 
Saj hiše ne bi gradila za luksus, 
ampak zato, da bi lahko v nji 
živeli na varnem, toplem in 
suhem. Z uporabo stare opeke, 
s svojim lesom in delom, bi že 
kako zrinili, seveda pa čisto 
brez posojila ne bo šlo!“

A. BARTELJ 
M. MARKELJ

PRIPOVED VAŠČANOV

,,Močan sunek me je prebu
dil,“ nam je povedala Jožefa 
Brudar z Daljnega vrha 5. „Vsa 
hiša se je stresla in strašno je 
zabobnelo. S stropa je padlo 
nekaj ometa, premaknila pa se 
je tudi strešna opeka. Hotela 
sem zbežati ven, a me je mož 
pomiril, češ da ne bo nič hu
dega. Ampak mojega strahu še 
ni bilo konec. Naslednje dneve 
sem še večkrat čutila potres.



več bomo ustvarili zase in za 
mlade rodove. Na prelomni
ci leta smo se novinarji obr
nili na občane z vprašanjem, 
kaj jih je letos najbolj priza
delo in kaj najbolj razveseli
lo. Odgovori so tukaj, prebe
rite jih!

staro, da bi nam prineslo 
manj razočaranj in več vese
lih presenečenj. Vemo tudi, 
da naša sreča ni nekaj zunaj 
nas, da jo večinoma krojimo 
sami, s svojim delom, svojo 
odgovornostjo in svojimi 
načrti. Čim manj gradov v 
oblakih si bomo delali, tem

Leto je okoli, če nam je 
prav ali ne. ,,Že? Pa smo 
imeli še toliko načrtov!“ se 
čudimo. Ne samo načrtov, 
tudi želja, zato bomo marsi
katero od njih vpletli v 
novoletna pričakovanja. Vsi 
bi radi, da bi nam bilo novo 
leto bolj naklonjeno kot

Vida Grilj

VRTEC IN BLAGOVNA 
HIŠA

Vida Grilj, uslužbenka občin
ske skupščine Ribnica:

„V Ribnici se na preveč red
ke čase zgodi kaj lepega. Tako 
je vse lepo hkrati tudi zgodovin
ski dogodek.

Najbolj sem vesela odločitev, 
da bo končno Ribnica le dobila 
svojo blagovno hišo in nov 
vrtec. Zdaj moram po marsi
kakšno bl3 c ' v Kočevje in 
Ljubljano; ir  ec pa je star in 
majhen, da ::e morejo dobiti v 
njem prostora vsi otroci za
poslenih.

V Ribnici me razočarajo 
trgovci tudi zato, ker imajo za 
isto blago v različnih posloval
nicah različne cene.

isto ali še slabšo ceno, kot prej
šnja leta, drugo pa vse raste. Bi 
že potrpeli, da le ne bi bilo še 
slabše! Cesta nam največ pome
ni. Precej smo letos na njej že 
postorili. To nam je v zadovolj
stvo, do kraja nam pa le še osta
ja nekaj dela! “

Tomaž Kovačič

PREVEČ PODRAŽITEV

Tomaž Kovačič, avtoprevoz
nik iz Sodražice:

„Razočaranj in hudega je bi
lo letos precej, omenim naj pa 
le tiste okoli cen. Najhuje m eje 
prizadela podražitev nafte. Tudi 
registracija bo za 70 odstotkov 
dražja. Podražila pa so se tudi 
živila in drugo.

Veselja je bilo bolj malo. Še 
najbolj me je razveselilo, da je 
čevljarski m ost v Ribnici že 
skoraj dograjen. Zaradi slabih 
mostov moramo s tovornjaki 
voziti daleč naokoli. Če smo 
kljub prepovedi vozili preko 
ribniškega mostu, smO morali 
plačati kazen.“

Drago Bizjak

NI BOJAZNI, DANE  
BI ŠLO!

Drago Bizjak, predsednik sev- 
niškega Partizana nerad govori 
o sebi, zato je o tem, kaj jim je 
prineslo staro leto, govoril raje 
o društvu. Po njegovem mnenju 
financiranje te dejavnosti pri- 
naše lepše možnosti za delo. 
„Dobro se razvijajo vse športne 
zvrsti, razen kotalkanja, kjer ne 
dobimo trenerja. Res v tem letu 
naši rokometaši niso več igrali v 
drugi zvezni ligi, to pa ne pome
ni, da ne bi prišli radi nazaj. 
Fantje pravijo, da bodo spomla
di spet poprijeli. Iz JLA se je 
vrnil vratar Možic, ravno tako 
Svažič, pričakujemo tudi Do
blekarja iz Ljubljane. Rastejo 
tudi mladi.44

Amalija Uhan

TEŽKO SE SHAJA

Amalija Uhan, kmetica iz 
Gor. Ponikev, je čakala na vlak. 
Prihajala je z zdravniškega pre
gleda. Pritrdila je družbi ostalih 
kmetic, da staro leto kmetu ni 
bilo kaj prida naklonjeno. „Ob 
bratvi je bilo tako vreme, da je 
bilo treba delati, kot bi kradli. 
Tudi setev je bila slaba. Težko 
shajam na kmetiji kot vdova, z 
enim šoloobveznim otrokom, 
drugim, godnim za svoj kruh, 
pa brez dela, ker je duševno pri
zadet. Ali ne bi morala biti tudi 
za take kakšna zaposlitev? Da 
bi mu našla zanesljiv kruh, to bi 
najbolj želela, seveda pa tudi 
zdrayja.“

Peter Zgonec

DA LE NE BO SLABŠE!

Peter Zgonec, kmet iz Velike 
Hubajnice, se je minuli četrtek 
že navsezgodaj vračal z občin
ske uprave, kjer je imel tudi ne
kaj opravkov zaradi ceste Zavra- 
tec-Prevole, za kar je predsed
nik gradbenega odbora. Ob oce
njevalcu tega, kakšno je bilo to 
leto, ki so mu že šteti dnevi, o 
njem ni mogel govoriti ravno 
pohvalno: „Težko je na kmetih 
za denar. Kar prodajamo, ima

„Tako kot številne druge obča
ne je tudi mene najbolj prizade-' 
lo nečloveško ravnanje s koro
škimi Slovenci. Podobno je tudi 
v Italiji, saj prav zadnje čase ve
liko beremo in slišimo,, kako 
italijanske oblasti ne spoštujejo 
zakonov in naše rojake ponižu
jejo na vsakem koraku.

Najbolj sem se razveselil no 
vega stanovanja. Prej sva z ženo 
in otrokom stanovala v eni sami 
sobi. Sedaj je popolnoma druga 
če, tako da bomo vsi trije v no 
vo leto „zajadrali“ zelo srečni

ta, z nama pa nista šla, zato sva 
imela z bratom veliko svobode. 
Tudi vreme je bilo lepo, pri
merno za kopanje.

Razočaralo pa me letos ni 
nič. Še najmanj mi je všeč, ker 
še zdaj, ko smo tik pred novim 
letom, ni snega. Sneg namreč 
naravo polepša."

Janez Brine

SREČNI V STANOVANJU

Janez Brine, uslužbenec pri 
kmetijski zadrugi v Metliki:

Danica Benkovič

ČIMPREJ POD NOVO 
STREHO

Delno izpolnjeno upanje na 
novo hišo rito je letos prineslo 
največ veselja. Začeli smo in 
pred nami so časi, ko se bomo 
morali zaradi hiše marsičemu 
odpovedati. Komaj čakam, da 
bomo prišli do strehe. Vem, da 
ne bo lahko, saj nas vsaka po
dražitev močno prizadene. 
Cene nas presenečajo, odkar 
zidamo. Pa kljub temu ni vse 
tako Črno. Da smo le zdravi in 
da ,bi se otroka še naprej tako 
pridno učila. Znanje je najbolj
ša pot do poklica. Danes je dru
gače kot v času naše mladosti. 
Mladim so poti odprte, če ima
jo le dovolj volje za učenje.

NAJLEPŠA SVOBODA

Jožica Oštir, vajenka v trgovi
ni Jugoplastika, Kočevje: 

„Najlepše mi je bilo letos po
leti na dopustu. Z bratom sva 
bila v počitniškem domu v Ti- 
jesnem. Hodila sva na ples v 
disco klub in na zabave. Ata in 
mama mi tega doma ne dovoli-

Jožica Oštir 

ŠEST DNI V IRANU

Lojzka Jeranko, uslužbenka 
Ljubljanske banke-podružnica 
Kočevje:

„Letos sem doživela res ne
kaj najlepšega, saj kaj takega 
doslej še nisem in gotovo tudi 
kmalu spet ne bom: 6 dni sem v 
organizaciji Ineks-Adria poto
vala po Iranu. Med drugim sem 
videla mnoge zanimivosti Tehe
rana in Persepolisa. Videla sem 
tudi izredno lepo letališče, za 
katero sem pred kratkim brala, 
da se mu je podrla streha in po
kopala pod seboj precej ljudi.

Najbolj hudo pa je bilo to, da 
j e . bO mož 6 mesecev bolan. 
Zdravil seje na Jezerskem.44

TO LETO NAM NI 
PRINESLO VESELJA

Zinka Gramc, Mostec pri 
Brežicah: „Najhuje me je priza
delo, ko nam je septembra letos 
poplava uničila dom. Nesreča 
nas je doletela že drugo leto za
poredoma. Škoda je ogromna, 
pomoči pa od nikoder nič. Z 
možem sva letos kupila novo 
omaro za spalnico, zdaj je ne
uporabna. V kuhinji smo brez 
.vsega. Možje bolan, a smo prisi
ljeni prebivati v vlažnem, za silo 
opremljenem stanovanju. Vpra
šujem se, zakaj domačega člo
veka nihče ne vidi! Vsi zbiramo

Zinka Gramc

za Kozjansko, ob tem pa bi se 
lahko kdo ozrl tudi na najbolj 
prizadete tukaj. Za nas bi bila 
največja sreča, če bi ob Savi 
zgradili nasip, da ne bi bilo več 
poplav. •

MLADI POVSOD 
ORGANIZIRANI

Živko Šebek, novinar RTV v 
Krškem: „Kot predsednika ob
činske konference Zveze mladi
ne me najbolj veseli to, da nam 
je končno uspelo odpraviti vse 
bele lise v naši orgiziranosti, da 
smo letos ustanovili aktive v sle
herni krajevni skupnosti. Še po-

IGRANJE Z USODO

Anka Rajk, korespondent v 
Beti: „Prav gptovo sem bila naj
bolj razočarana nad svetovno 
politiko in nekaterimi znanimi 
politiki, ki se dobesedno igrajo 
s človeško usodo. Predvsem 
imam v tem primeru v mislih 
Bližnji vzhod. Pri nas doma sem 
bila razočarana nad povišanjem 
cen nekaterim osnovnim živi
lom.

Česa sem bila vesela? Otro
kovega dobrega dela v šoli ter 
nekaterih uspehov v podjetju: 
modernizirali smo obrat v 
Črnomlju in Mirni peči, razen 
tega pa smo začeli načrtneje re
ševati vprašanja delavcev v pro
izvodnji!44

Jože Splichal

POKOJNINE NE 
DOHITEVAJO

Jože Splichal, upokojenec iz 
Novega mesta, pravi, da ga je 
letos najbolj razveselila novica, 
da bo dobilo Novo mesto na
posled le nov most. Ljudje so 
postali že nestrpni, saj je pro
met skozi mesto zadnja leta 
tako hud, da nisi varen niti na 
širokem pločniku. Seveda ga je 
kot upokojenca najbolj razvese
lilo obvestilo, da bo z novim 
letom prišlo več v kuverti. „S 
to valorizacijo se nam življenje 
ne bo bistveno pocenilo, saj 
cene naraščajo hitreje, kot se 
lahko povečajo pokojnine. To 
pa je žalostno. Žalostno je tudi 
to,44 pravi, „da Novo mesto ne 
premore odprtega kopališča. 
Pred vojno smo ga imeli in je 
znano, da so bili Novomeščani 
dobri plavalci.44

Živko Šebek

sebno pomembno je, da so pri
hajale pobude za ustanavljanje 
aktivov prav iz vrst mladih in ne 
„od zgoraj44. Kot občan pa sem 
ponosen na to, da je prebival
stvu naše občine z denarjem, 
delom ter pomočjo skupščine 
in nekaterih delovnih organiza
cij uspelo bistveno izboljšati ne
katere osnovne življenjske po
goje. Pri tem mislim predvsem 
na mnoge kilometre novega 
asfalta in yodovode, s katerimi 
je preprežena že skoraj vsa ob
čina.44

Dragica Ilovar

DELO, BREZ ODDIHA

Za Dragico Ilovar, prodajalko 
na Petrolovi črpalki v Novem 
mestu, je bilo leto 1974 podob
no prejšnjim. „Kislo vreme, 
dobro zdravje pa obilica dela,44 
pravi. „Prostega časa ne po
znam. Tukaj strežem ob delav
nikih, nedeljah in praznikih, 
doma me čaka družina in vsa 
druga opravila. Letos sva se z 
možem precej namučila, da sva 
pri hiši, kamor smo se vselili 
pred dvema letoma, vse posto
rila. Računam, da bom šla 
lahko vsaj prihodnje leto na 
dopust. To bo obenem tudi moj 
prvi res pravi dopust. Če pa že 
govorim o letu 1975, želim, da 
bi bilo boljše od letošnjega, da 
bi bil na svetu mir in v hiši 
zdravje in da bi se cene napo
sled umirile.44

Hudo se pozabi, dobro ostane
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Novoletna 
nagradna križanka

Da bodo novoletni prazniki našim bralcem prijetnejši, 
spet objavljamo nagradno križanko. Če boste do vključno 
petka, 10. januarja, poslali v uredništvo pravilno rešitev, 
vam bo žreb lahko naklonil eno izmed nagrad. Tokrat 
smo spet pripravili 30 nagrad, od tega denarnih v skupni 
vrednosti 1.000,00 din:

1. nagrada — 350,00 din
2. nagrada -  200,00 din
3. nagrada — 150,00 din
4. nagrada -  120,00 din
5. nagrada -  100,00 din
6. nagrada — 80,00 din
in 24 knjižnih daril

Reševalce — upamo, da jih bo tokrat več kot zadnjič — 
prosimo, naj spet upoštevajo: izrezana rešena križanka je 
kupon za udeležbo pri žrebanju! Rešitve je treba poslati 
na naslov: Dolenjski list, 68001 Novo mesto, p. p. 33, v 
levi spodnji kot pa napisati KRIŽANKA. Naslov mora 
biti obvezno napisan na belem robu križanke.

Prijetne novoletne praznike in srečno 1975. leto vam 
želi

vaš zvesti Dolenjski list
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•Mausar: ŠE PO STAREM,

Upokojenci 
prepevajo
Pevski zbor novomeških 

upokojencev vstopa v de
vetnajsto leto neprekinje
nega delovanja. Ves čas je 
uspešno ohranjal slovensko 
narodno in umetno pesem. 
Vsako leto se je zvrstilo po 
več celovečernih in internih 
nastopov. Zbor ima vaje 
enkrat na teden, pred na
stopi tudi večkrat. Zdaj ga 
vodi prof. Franc Milelc, to 
pa je jamstvo, da bodo za
pete pesmi zvenele še lepše 
in popolneje.

Pevski zbor bi radi v no
vem letu povečali, zato va
bijo medse vse člane, ženske 
in moške, ter dmge upoko

jen ce , ki imajo veselje do 
petja, da se vključijo. Prijave 
bo društvo sprejemalo v 
svoji pisarni v Čitainiški ulici 
v Novem mestu. Novi pevci 
lahko pridejo kar na vaje, ki 
so ob ponedeljkih ob 18.

PRVA NAGRADA 
SLOVENCU

Na prireditvi „Zlato pero Beogra- 
da“ , ki je bila združena z razstavo 
najboljših jugoslovanskih knjižnih 
ilustracij, so 14. decembra podelili 
prvo nagrado slovenskemu akadem
skemu slikarju in knjižnemu obliko
valcu Tomažu Kržišniku, ki je opre
mil najnovejši knjigi pesnice Svetla
ne Makarovič: „Zajček gre na luno“ 
in „Srčevec**.

GUBČEVA KNJIŽNICA 
DAVNIM POTOMCEM 

PUNTARJEV _
Časopisno založniško podjetje 

Dolenjski list je sklenilo letošnje ju
bilejno leto kmečkih uporov s skro
mno kulturno potezo: petim osnov
nim šolam v pokrajini je podarilo 
pet kompletov lani izišle „Gubčeve 
knjižnice4'. _ V vsaki zbirki 
je 30 odličnih del slovenskih in 
hrvaških klasikov osnovnim šolam v 
pokrajini je podarilo pet kompletov 
lani izišle „Gubčeve narodno
osvobodilnemu boju in trpljenju de
lavskega razreda. „Gubčevo knjižni- 
co“ , ki je medtem v celoti 
razprodana (založila jo je Parti
zanska knjiga), so dobile osnovne 
šole' v naslednjih krajih: Vas-Fara v 
kočevski občini, na Bizeljskem, v 
Šentjanžu, v Starem trgu ob Kolpi 
in podružnična šola Podgrad pod 
Mehovskim gradom.

LJUBLJANA: PRODAJNA RAZ
STAVA -  V galeriji Mladinske knji
ge „Labirint" so 10. decembra od
prli prodajno razstavo (odprta bo do 
6. januarja prihodnjega leta) no
vejših risb Borisa Jesiha iz Škofje 
Loke, ki je letos ustvarjal tudi v IV. 
dolenjski slikarski koloniji in raz
stavljal v „Dolenjski galeriji*1.

ESSEN: NEUSPEH -  „Re
publiko dela“ , edino dramo

udeležil petih Taborov likovnih samorastnikov v Trebnjem, letos pa je prav tam razstavljal na 3. salonu 
likovnih samorastnikov Jugoslavije.

V i

Kratek povzetek iz govora Josipa Vidmarja na sobotni otvoritvi stalne 
razstave Jakca, Kralja in Gorjupa v kostanjeviškem gradu

Ko je predsednik SAZU Jo
sip Vidmar v soboto v Kostanje
vici — v gradu, ki čedalje bolj 
služi umetnosti — odpiral galeri
jo „Božidar Jakac“ in v njej 
stalno razstavo okoli 500 stvari
tev Božidarja Jakca, Toneta 
Kralja in pokojnega Jožeta 
Gorjupa, je poudaril, da je ta 
pridobitev tudi za slovensko 
kulturo edinstvena.

Josip Vidmar med sobotnim go
vorom v Kostanjevici: „Samo 
umetnost, ki je povezana z živ
ljenjem, kaj velja! Če se odvra
ča od življenja, pomeni, da je 
duša sveta bolna.“

Pri tem je predsednik SAZU 
podčrtal, da pomenijo vsa raz
stavljena dela eminentno po
glavje naše umetnosti in smeri, 
kot jih prej pri nas nismo po
znali. Pristavil je, da se je po
trebno vselej zavedati, kaj li
kovna umetnost hoče, kaj želi 
doseči pri občinstvu. „Bolj ko 
sem hodil po galerijah sveta.

Rudi Stopar: MARTIN
KRPAN, vaijeno železo

Aleksandra Solženicina, sovjetskega 
pisatelja, ki ga dokaj dobro pozna
mo tudi na Slovenskem, so prvič iz
vedli v Essnu. Delo, ki prikazuje živ
ljenje v nekem stalinskem prisilnem 
taborišču, je doživelo neuspeh pri 
kritiki in spodbudilo demonstracije 
marksistične študentske zveze 
„Spartacus“ .

BEOGRAD: BLIZU REKORDA
-  V galeriji Srbske akademije zna
nosti in umetnosti razstavlja akads- 
mik Božidar Jakac. Razstavo njego
vih izbranih del si je do sedaj ogleda
lo že več kot 45.000 gledalcev, do 
konca januarja, ko bodo razstavo za
prli, pa jih pričakujejo vsaj še enkrat 
toliko. Rekordno število gledalcev 
(108.000) v tej galeriji je imela raz
stavil del Djure Jakšića.

CELJE: DOMAČI FILM -  V 
Celju je bil teden novih slovenskih 
filmov. Ob premierah Ranflovega 
„Pomladnega vctra“ in Klopčiče
vega „Strahu*4 so predstavili še krat
ke in amaterske filme (npr. „Gimna- 
zijka“) ter retrospektivo filmov 
Franceta Štiglica. Na ogled so bili 
tudi slovenski filmski plakati.

LJUBLJANA: PREVOD -  Slo
vensko književno zamudništvo je 
očitno tudi na področju' prevodne 
literature, kajti še zdaleč nimamd v 
Slovenščini vseh temeljnih del sve
tovne književnosti. Velik korak na
prej je prevod izbranih besedil fran
coskega komediografa Moliera.t V 
štirih knjigah je Državna zalozba 
Slovenije izdala 23 njegovih tekstov, 
ki so jih prevedli J. Vidmar, O. Zu
pančič, J. Moder in J. Javoršek, ki 
je za Četrto knjigo prispeval tudi 
obsežen „Esej o MolierU**.

Evrope m po naših galerijah, 
bolj sem spoznaval, kako je 
umetnost trajen slavospev živ
ljenju. Življenje je lahko brid
ko, tragično, celo smešno, ven
dar je v celoti velika stvar. 
Umetnost se mu posveča v celo
ti, posveča se mu z vsemi svoji
mi odtenki. Podobno kot litera
tura sta tudi slikarstvo in kipar
stvo himna življenja/1

„Umetnost/* je nadaljeval 
Josip Vidmar, „nas nenehno 
poziva, naj se zavedamo, kaj je 
življenje. Zato naj človek živ
ljenja ne živi nesmiselno, lahko
miselno. In če vemo, da se je 
umetnost od življenja odvrnila, 
da se mu je odtujila, se moramo 
zavedati, da je duša sveta 
bolna.“

Izobrazbena raven delavcev se 
je v zadnjih letih precej dvignila, 
vendar še ne do stopnje, ki bi 
omogočala kvalificiran vpliv de
lavcev v procesu podružbljanja 
izobraževanja, znanosti in kul
turne ustvarjalnosti.

Na to vprašanje in na potrebo 
po znanju so na pravkar konča
nem jugoslovanskem sindikal
nem kongresu nekajkrat opozo
rili, v tem smislu pa je pisana tu
di resolucija, ki nalaga sindi
katom nemajhne naloge pri skrbi 
za izobraževanje in kulturo de
lavcev.

Kajpak bi se ne smelo zgoditi, 
da bi ta in tudi vrsta drugih reso
lucij s tega kongresa obležala v 
predalih neodgovornih ali ne
zainteresiranih posameznikov, 
kot se je dogajalo še do nedavne
ga. Obilico takih primerov bi la
hko iz preteklosti izbrskali tudi 
pri nas. Prav je, da se tega zave
damo, ne bilo pa bi prav, če se iz 
tega ne bi ničesar naučili.

Znanje je delavcem potrebno 
tako na delovnem mestu kot pri 
samoupravljanju. V zadnjem ča
su smo na Dolenjskem priča šte
vilnim oddelkgm osnovne šole 
za odrasle, tečajem, seminarjem

Predsednik SAZU je posebej 
opozoril na to, da je v Kostanje
vici zbran dragocen zaklad, ki 
naj bo ljudem v užitek. Se
danjim in bodočim rodovom 
naj pomaga, da se bodo ne
nehno zavedali življenja, te dra
gocenosti, ki ji tudi umetnost 
posveča vse svoje poslanstvo.

„Spominjam se mladih let 
Jakca in Kralja in tega, kako sta 
v Pragi prav hlastala za trenutki 
življenja. Tolikšno strast po 
upodabljanju življenja srečamo 
pri vseh velikih mojstrih. To je, 
bi rekel, tudi velika afirmacija 
življenja/*

I. ZORAN’

„O d pevcev, ki smo leta 
1962 ustanovili Šentjernej- 
ski oktet, sva samo še dva: 
Leopold Švalj in jaz, “ pravi 
prvi tenor pojočih  fantov s 
Šentjernejskega polja A lojz 
Bambič. O ktet je  nenehno 
izgubljal člane in pridobival 
nove. Cesto se je  zgodilo, da 
zavoljo tistih, ki so nenado
ma umanjkali, niso mogli na 
nastop. Od letošnje pomladi 
o k te t ni več doživljal spre
memb.

„Postali smo disciplini
rani Drugače tudi ne gre.

rih oktetoy: na 5-letnici Je- 
Ictoice, 10-letnici Boštanjskih 
fantov in nedavno na pra
znovanju okteta  v Gornji 
Radgoni

O ktet je  dobil ime; če ga ho
če obdržati, je  disciplina 
nujna. Tu so dvakrat na te- ' 
den vaje, so nastopi, sodelo
vanje na jubilejih. Gre tudi 
za to, da povečam o re
pertoar naštudiranih pesm i 
Trenutno jih znamo brez
hibno nad 50. Za leto 1975  
bom o naštudirali nov pro
gram  . Več nastopov in več  
samostojnih koncertov na
črtujemo. Eden prvih takih 
koncertov bo že februarja za 
kulturni dan. Seveda bomo  
'tudi snemali, za radio in za 
televizijo, tn spet bo sre
čanje o k te to v . . . "

Leto, ki se izteka, je  bilo 
za Šentjernejski o k te t plod
no in naporno. N ad 25 jav
nih samostojnih in skupin
skih nastopov je  zabeležil 
njegov kronist, ki so mu dali 
nalogo, naj sestavi nekakšno 
zgodovino tega pevskega 
zbora. O ktetove pesm i je  bi- •
lo ločeno slišati na radiu in 
televizijč tudi letos, saj so * 
precej snemali. Poleg vsega 
tega so šentjernejski pevci 
nastopali na jubilejih nekate-

Glavno breme je  imel 
Šentjernejski o k te t tudi le
tos pri organizaciji tradi
cionalnega srečanja sloven
skih vokalnih ok te tov na 
šentjernejskem hipodromu. 
„Bili smo tako vpreženi, da 
smo pon oči lepili plakate in  
pripenjati transparente na 
glavnih uticah v večjih kra
jih, “ se spominja Bambič, ki 
sam poleg vsega že od  usta
novitve vodi ok tetovo bla
gajno.

Ko nanese beseda na sre
čanje oktetov, na tiste, ki so 
omogočiti, da je  v Šentjerne
ju do take prireditve sploh 
prišlo, Bambič na prvem  me
stu omenja dom ačo Iskro. 
Še več: „Č e ne b i bilo te  de
lovne organizacije, najbrž ne 
bi bilo niti našega okteta  niti 
srečanja. Zahvalo za rast 
okteta smo dolžni tudi 
umetniškemu vodji Ernestu 
Jazbecu in ne nazadnje tudi 
šoti, ki nam dovoljuje vaditi 
v svojih prostorih . "

/. ZORAN
J

Knjig ne prekriva prah

Nuja po znanju
in drugim oblikam izobraže
vanja. Ponekod so dali pobudo 
•za to sami delavci, drugod vod
stva delovnih organizacij, često 
tudi sindikati in ZK. Čeprav je 
tega na videz veliko, še ne velja 
biti optimist. Evidence o 
izobrazbeni strukturi zaposlenih 
v gospodarstvu, če omenimo sa
mo to, so prav porazne. Še veli
ko delavcev, ki so dobili zaposli
tev v dolenjskih podjetjih, nima 
niti šestih razredov osnovne šole.

Resolucija in drugi sklepi s te
ga kongresa, podobno kot do
kumenti z nedavnega kongresa 
slovenskih sindikatov, ki je bil v 
Celju, sindikalnim organizacijam 
v občinah in delovnih organiza
cijah ne bodo dovolili spanja. 
Izobraževanje delavcev je nam
reč prvi pogoj( za napredek na 
vseh drugih področjih. In tega 
nemara ni potrebno stokrat po
navljati.

J. JUST

Pred desetimi leti odprta 
pionirska knjižnica v Novem  
mestu je imela do zdaj 137.827 
obiskovalcev, ki so si izposodili 
191.295 knjig. Pomeni, da je 
sleherni obiskovalec prebral pri
bližno dvainpolkrat ves knjižni 
fond, ki šteje po zadnjih podat
kih 7.837 knjižnih enot.

Zanimanje za dobro knjigo na
rašča, doraščajoča mladina pa naj
raje sega po umetniških in poljudno
znanstvenih delih. Knjige so po poli
cah razdeljene na literaturo za cici
bane, pionirje in mladince. Izbiro 
olajšuje prost pristop, z nasveti pa 
pomagata obe knjižničarki: Roža 
Fuis, ki je v pionirski knjižnici od 
njene ustanovitve, in Marjeta 
Dajčman nekaj več kot dve leti.

Zanimivo je, da prevladujejo med 
vpisanimi obiskovalci otroci delav
cev, kmetov in upokojencev oziro
ma staršev z manjšimi osebnimi do
hodki. Med bralci je precej takih, ki 
so začeli v knjižnico hoditi s prvim 
razredom osnovne šole in sc zdaj 
vračajo vanjo kot študentje ali pa so 
že zaposleni.

„17.681 obiskovalcem, žal, nismo 
mogli ustreči, nismo jim mogli po
streči s knjigami ali za domače čtivo 
ali za bralno značko. Ni bilo dovolj 
denarja, da bi jih kupili,“ pravi Roža 
Fuis.

Knjižnica je uvedla ure pravljic, 
poslušanje plošč, snemanje na 
magnetofon, ustanovila literarni 
krožek. Te ure radi obiskujejo mlajši 
pionirji. Zavoljo pohianjkanja pro
storov’ se ta dejavnost ne more raz
širiti. Poleg vsega pa so bili v knjižni
ci tudi jezikovni tečaji in tečaji ma
tematike.

Še eno pomembno poslanstvo je 
opravljala knjižnica ves ta čas: bila 
je varstveni prostor za učence in di
jake, ki so se v šolo vozili, bila je

„BESEDA SODOBNIH . .  "

Po izdanih 92 knjigah (v več kot 
3 milijonih knjig naklade) v zbirki 
„Naša beseda** načrtuje Mladinska 
knjiga novo izdajo pod naslovom 
„Beseda sodobnih jugoslovanskih pi
sateljev*4. V okoli 50 knjigah bo 
izdan izbor pomembnejših tekstov 
iz sodobne slovenske (tudi za
mejske) literature in drugih jugoslo
vanskih književnosti. Prvih trinajst 
knjig nove zbirke bo izšlo že drugo 
leto (sedem spomladi).

''tudi prostor za učenje, v njej so 
učenci reševali domače naloge in si 
med seboj pomagali.

Pionirska knjižnica bi lahko 
opravljala še večje poslanstvo, ko bi 
imela večje prostore. „Število otrok 
se v Novem mestu zaradi priselje
vanja novih družin nenehno veča/ 4

ugotavlja Fuisova, „otroci v blokih 
pa nimajo možnosti zdrave rekreaci
je. Zato je zadnji čas, da ustrezno, 
povečamo in opremimo prostore na
še knjižnice, ki postaja pomembno 
vzgojno-izobraževalno središče. Kaj
pak računamo, da se bodo začele 
razmere le urejevati.4*

KAKŠNI SO USPEHI MLADINE NA UNIVERZI

Vsak četrti študent iz neke študijske generacije se uspe v 
četrtem letniku študija vpisati v četrti letnik. Vsak tretji 
študent ne pride v tem času niti v drugi letnik. Vsak peti 
študent po neuspešnem prvem letu študij opusti in v nasled- 

£ njih treh letih študija ne nadaljuje. Petina študentov med 
 ̂ študijem vsaj enkrat spremeni študijsko smer in med njimi 
 ̂ jih več kot polovica na novi smeri tudi uspe; to kaže, da so 

\  prvič izbrali zase neustrezno smer študija . . .
Študentje, katerih starši imajo nižjo izobrazbo, kljub 

|  manjši splošni poučenosti in manjšim intelektualnim sposob- 
\  nostim pri študiju bolje uspejo; najslabši uspeh imajo štu
li dentje staršev s srednjo izobrazbo.

Študentje, ki so končali gimnazijo, so pri študiju uspešnej- 
 ̂ S kot tisti, ki so končali štiriletne strokovne šole.

i  L. Horvat in Z. Naglič v Vzgoji in
izobraževanju 1974 št. 3, str. 187.

i
ŠTUDENTI NISO VEDNO SAMI KRIVI ZA 

NEUSPEHE

I
Nepoučeni (ki jih je žal veliko tudi med strokovnjaki, 

|  ukvarjajočimi se z visokošolsko reformo in šolstvom sploh)
 ̂ vegamejo, da so za neuspešnost pri študiju krivi predvsem

Č študentje sami, ker so leni, nezainteresirani, jim je več do
zabave kot do študija ipd.

Reči smemo, da zares pristnih medčloveških odnosov v 
I • visokem šolstvu skorajda ni; družbo, starše ali štipenditorje
|  zanima le, ali bo študent uspel ali pa zapravil skoraj tri mili-
 ̂ jone, kolikor stane zarij študijsko leto; profesorji morajo po-

\  skrbeti 'm  selekcijo, saj prostega vpisa visokošolske zmoglji-
\  vosti ne prenesejo več. Nikogar pa ni, ki bi pomagal študentu
g reševati študijske ali tudi povsem osebne težave.

Zlatko Naglič v Večeru 20. novembra 1974, str. 3
£

Le še dva od »starih«
Šentjernejski oktet v novo leto z novim spo

redom - Februarja samostojen koncert



Mladi v KS nimajo prostorov
Družbenopolitične organizacije v KS bi morale sodelovati z mladimi

Mladina postaja zaradi svoje revolucionarnosti vse važnejši faktor 
pri razvijanju nase samoupravne socialistične družbe. Po nekaterih 
mestih ima mladina dobre možnosti za delo, drugje slabše. In kako 
je z njo po naših krajevnih skupnostih?

Prav gotovo je, daje mladini, konference ZSMS dobro zastav-
organizirani -v naših krajevnih 
skupnostih težje izvrševati svoje 
dolžnosti in uveljavljati svoje 
pravice. Prvi in glavni problem 
so zato prostorske težave. 
Vemo, da pri nas že mnoge kra
jevne skupnosti nimajo svojih 
prostorov, še manj možnosti za 
delo imajo osnovne organizacije 
Zveze socialistične mladine. 
Poraja se vprašanje, kje in kako 
naj potemtakem mladi delujejo. 
Dejstvo je, da tako stanje mla
dih ne privlači k delu, čeprav 
imajo posamezne občinske

ljene programe.
In tu imamo odgovor, zakaj 

mladi po številnih krajevnih 
skupnostih ne delajo in tudi ne 
uresničujejo svojih pravic, ki jih 
nimajo malo. Zato se-pogosto
krat zgodi, da družbenopolitič
ne organizacije začno kritizirati 
mlade, češ da so nedelavni, da 
se preveč radi zbirajo po gostil
nah, se opijajo. Večkrat je to na 
žalost tudi res.

Toda družbenopolitične 
organizacije ne bi smele samo 
kritizirati. S tem mlade prizade-

\
Vsako nedeljo zvečer se v dvorani Doma JLA v Novem mestu zbere 
okoli 90 mladih Novomeščanov, ki se pod strokovnim vodstvom  
novomeškega plesnega kluba seznanjajo s plesnimi ,,skrivnostmi“ .

nejo, da se še bolj umaknejo iz 
družbenopolitične aktivnosti. 
Zato je zadnji čas, da vsi druž
benopolitični dejavniki v kra
jevnih skupnostih začnejo z 
mladino tesneje sodelovati in 
jim priskrbe prostor, kjer bi se 
lahko vsaj enkrat na teden zbi
rali in začeli uresničevati svoje 
načrte.

J. PEZELJ

OB DNEVU JLA 
PRVO TREBNJE

Občinska strelska zveza Trebnje 
je pripravila v počastitev dneva JLA 
strelsko tekmovanje z zračno puško. 
Na strelišču v Prapročah je nasto
pilo sedem ekip z 28 strelci.

Rezultati -  ekipno: 1. SD Treb
nje I 617 krogov od 800 možnih, 2. 
SD Mokronog 552 krogov, 3. SD 
Trebnje II 540 krogov.

Posamezno: 1. Mirko Hrovat ml. 
(SD Mokronog) 169 krogov, 2. 
Alojz Stane (SD Matija Gubec) 158,
3. Jernej Pavlin (SD Trebnje) 156,
4. do 5. Franc Cugelj in Stane 
Gabrijel 150 krogov.

SATURNUS ZMAGAL

Na kegljišču „Gorjancev" na Loki 
v Novem mestu je bil prejšnji teden 
prijateljski dvoboj med ekipama 
„Saturnusa" in novomeške ,,Krkc“ . 
Gostje so bili boljši in so zmagali s 
6437:6338. Delno opravičilo za 
slabo igro „Krke“ je v tem, ker je 
ekipa nastopila močno oslabljena. 
Pri „Krki“ so najbolje kegljali Jarc 
(834), Badovinac (809) in Mrzlak 
(801).

ČRNOMELJ:
DRUGA SEJA KMI

Sredi decembra so imeli v Črnom
lju člani konference mladih v izo
braževanju drugo sejo. Najprej so se 
pogovorili o resoluciji ZSMS, ki 
govori o šolstvu, nato so sprejeli 
poslovnik in delovni program konfe
rence ter izvedli dopolnilne volitve 
predsedstva • konference mladih v 
izobraževanju. V osnovnih šolah so 
izvedli volitve že lani, ostali pa so 
svoje kandidate izvolili ponovno. 
Tako bo predsedstvo štelo 11 
članov. Predsednik bo učiteljica na 
poklicni šoli Slavica Angelovski, 
sekretar pa Ivan Zalokar, učitelj 
zgodovine.

PRENOSNI 
TRANSFORMATOR 
ZA VARJENJE

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 prirperen 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 ali obnoviti izrabljene površine 
z elektrodami za trdo varjenje. Stroj je možno pri

ključiti na enofazni priključek 220 V.

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

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- 
ieva i uređaja — Pula

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

KAKO ŽIVIMO?—\

1
Znanje koristi

Toni Kraševec, član predsed
stva občinske konference ZSMS 
Metlika, je eden izmed 24 mla
dih ljudi, ki te dni v Novem 
mestu obiskujejo srednjo poli
tično šolo.' O njeni pomembno
sti je Toni povedal naslednje:

„Prav gotovo je, da je poli
tična šola izredno koristna. V 
slabih štirih mesecih sem se 
naučil veliko novega, spoznal 
sem se že z osnovami mark
sizma, z našo ustavo, z bistvom 
samoupravljanja, delegatskim 
sistemom. Sole se^n se razveselil 
zlasti zato, ker mi bo omogočila, 
da bom laže študiral na višji 
upravni šoli v Ljubljani, kjer sem 
pred leti že opravil nekaj izpitov. 
Prav tako mi bo šola pomagala 
pri delu v mladinski organizaciji. 
Pri nas v Bušinji vasi nismo orga
nizirani, smo pa aktivni v 
osnovni organizaciji na Suhorju. 
Znanje, ki si ga bom pridobil v 
enem letu v Novem mestu, bom 
poskušal kar najbolj vemo pre
našati med naše mladince, kajti 
prav vsak mlad družbenopolitič
ni delavec mora biti seznanjen z 
vsemi novostmi v gospodarstvu 
političnem življenju itd. Pri nas 
so mladinci nekoliko nezaintere
sirani za delo, zato bomo morali 
po konferenci začrtani delovni 
program vestno izpolnjevati v 
taki obliki, da bomo k delu pri
vabili čim več mladih ljudi.

V-  /

PRELOKA: 
„ZDRAVNIK POSILI"

Čeprav mladi Prcločani nimajo 
pravih možnosti za delo, radi delajo. 
Tokrat pripravljajo za svoje vaščane 
silvestrovanje, na katerem se bodo 
pripravili z Molierovo komedijo 
„Zdravnik po sili“ . Razen tega se 
bodo člani OO ZSMS Preloka pred
stavili še z nekaterimi dobro priprav
ljenimi točkami. (V. S.)

D E S E T
DINARJEV

PAVLIHOVA PRATIKA 
spet je prispelo;
Se bolj je veselo,
Se bolj je debelo!

Edina revija za 
Slovence po svetu, 
njihov stalen most z domo
vino je revija

RODNA GRUDA

Naročite jo tudi svojini so
rodnikom v tujini!

RODNA GRUDA 
61001 Ljubljana, p. p. 196 
Cankarjeva 1/11

Paka: mladi organizirani
Glavna pobudnika za ustanovitev osnovne orga* 

nizacije ZSM sta bila zakonca Škufca*

Tudi mladi iz Pake in okoli
ških vasi so začutili, da se v 
mladinskih vrstah dogaja nekaj 
novega. Zato so se sestali 15. 
decembra in medse povabili 
predstavnika OK ZSMS Novo 
mesto, ki jim je govoril o novi 
organiziranosti mladine.

Na prvi sestanek je prišlo 23 mla
dih, ki so se odločili, da se bodo 
vključili v osnovno organizacijo, ker 
jim organiziranost daje večjo 
možnost za delo. Na sestanku so 
izbrali novo vodstvo in za predsedni
ka izbrali Branka Pavlina. Udele
ženci so se takoj nato pogovorili o 
delu, ki jih čaka. Zaenkrat se bodo 
lotili dela na športnem področju.

Želijo igrati šah, v zimskem času 
bodo smučali, dekleta se bodo učila 
gospodinjskih del: pletenja, šivanja, 
kuhanja, urejanja stanovanja itd.

Dogovorih so se, da bodo z dele
gacijo OO ZSMS hotela Grad Oto
čec, ki je bila prisotna na njihovem 
ustanovnem sestanku, začeli načrto
vati skupne akcije, ki se naj bi pri
čele takoj po novem letu.

In ob koncu: mladi na Paki imajo 
nekaj, s čimer se mladina marsikje 
ne more pohvaliti. Imajo prizadev-

SRECANJE .
TREH GIMNAZIJ

V počastitev dneva JLA je 
konferenca ZSMS gimnazije 
Črnomelj pripravila srečanje 
osnovnih organizacij gimnazij iz 
Novega mesta, Duge Rese in 
Črnomlja.

Dijaki so se pogovarjali o na
daljnjem sodelovanju, izmenjali so si 
izkušnje s področja dela kluba OZN 
in si zaupali probleme posamezne 
mladinske organizacije. Sklenili so, 
da se bodo vključili v kviz tekmo
vanje, ki ga vsako leto organizira 
mladinska organizacija na novo
meški gimnaziji. Prav tako bodo še 
naprej sodelovali na športnem po
dročju, organizirali bodo skupne po
hode in taborjenja.

Ob koncu so gimnazijci še tekmo
vali. Pomerili so se šahisti Duge Rese 
in Črnomlja; zmaga je ostala doma. 
Na košarkarskem turnirju so prav ta
ko zmagali domači gimnazijci, ki so 
brez težav odpravili vrstnike iz No
vega mesta in Duge Rese in tako 
osvojili lep pokal.

V. STIPANOVIČ

nega mentorja Ivana Škufco in nje
govo ženo, ki sta jim bila že do sedaj 
pri delu v veliko pomoč in ki sta 
bila glavna pobudnika, da so se 
mladi na njihovem koncu sploh 
organizirah.

OO ZSMS CENTER: 
DELO JE ZASTAVLJENO

Pred dnevi so imeli prvo sejo tud: 
člani osnovne organizacije Zveze 
socialistične mladine Novo mesto- 
center. Na seji je bilo 20 mladincev 
ki so najprej razpravljali in nate 
sprejeli dokaj obsežen delovni pro 
gra. Kot prvo nalogo so si zastavil 
pridobiti v oi^anizacijo kar najvei 
mladincev, saj je v centru še velike 
mladih, ki bi lahko poštah član 
osnovne organizacije.

Kot prvo nalogo so v centn 
izpeljali ob 22. decembru športne 
srečanje z mladinci-vojaki iz novo 
meške kasarne. Pomerili so se i 
namiznem tenisu in streljanju j 
zračno puško. Še te dni pa bode 
poskrbeli, da bo center mesta ot 
novem letu primemo okrašen.

Na sestanku je spregovoril tud 
tejv. Romih, ki je mlade seznanil 5 
njihovimi osnovnimi nalogami \ 
splošnem ljudskem odporu.

SPREJELI 44 MLADIH

Osnovna organizacija Zveze soci 
alistične mladine Slovenije v kočev 
skem Trgoprometu-Mercatorju j< 
prejšnji teden pripravila sestanek,-k 
ga je vodil Stane Podkoritnik, pred 
sednik osnovne organizacije. N« 
sestanku so se pogovarjali o zastav 
ljenih nalogah in na koncu v nove 
organizacijo sprejeli kar 44 mladin
cev in mladink. Nato je govoril še 
Lojze Bajt, delegat na 9. kongresu 
slovenske mladine, ki je nove člane 
seznanil s pravicami in dolžnostmi 
mladih ter o dokumentih, ki so jih 
sprejeli na 9. kongresu.

J. SAŠEK

MLATILNICE!
-  MLATILNICE Z DVOJNIM ČIŠČENJEM, KI JIH 

LAHKO POGANJA ENOFAZNI MOTOR;
-M LATILNICE Z DVOJNIM ČIŠČENJEM, KI SO 

NAMENJENE PREDVSEM VAŠKIM SKUPNOSTIM;
-  ŽITOČISTILNIKE NA ROČNI IN MOTORNI POGON;
-  ŽITNE MLINE ZA MELJAVO VSEH VRST ŽIT. 

VGRAJENO IMAJO TUDI SAMODEJNO PRESEJALNO 
NAPRAVO ZA MOKO.

NA ZALOGI IMAMO ŠE NEKAJ ŽITNIH MLINOV, KI JIH 
LAHKO TAKOJ DOBAVIMO.
ZAHTEVAJTE PROSPEKT IN CENO! ZA VSE SVOJE 
IZDELKE DAJEMO ENOLETNO GARANCIJO.

S
AVGUST OSET, IZDELAVA POLJEDELSKIH STROJEV, 
BEZOVJE 13a, ŠENTJUR 63230.

REJCI PERUTNINE!
Ne pozabite, da tud i v letu 1975 dela valilnica v Cegelnici 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 V E L IK I)
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)
Šadl A lojz, Gor. Gomila,
Uhan Frančišča, Puščava 16, p. Šentrupert 
Žagar Anica, Češnjice 1, p. Mokronog 
Cizerle Marija, Vel. Mraševo 69, p. Podbočje

Do 31. decembra prodajamo vse konfekcijsko blago in 
preproge z

IO-ODST. NOVOLETNIM POPUSTOM

Obenem želimo vsem našim odjemalcem srečno novo leto 
ter se priporočamo tudi za v bodoče.

O ele ieU stil đ đ

POSLOVALNICA ČRNOMELJ
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Prva zmaga za Novo mesto
Po prvem delu v I. SOL so igralke novomeške »Krke« na četrtem mestu

Končno so tudi Novomeščani doživeli prvo zmago v prvi 
republiški odbojkarski ligi. Zmagale so tudi igralke Krke. V zani
mivi in izenačeni tekmi so premagale vrstnice iz Maribora in tako 
dosegle peto zmago v prvi ligi.

Na sliki mednarodni šahovski mojster Stojan Puc se je prejšnji 
teden v simultanki pomeril s šahisti Krke: v devetnajstih igrah je 
doživel dva poraza in sedemkrat remiziral. (Foto: Sandi MŽkulan)

NOVO MESTO -  KOPER 
3 :0 (1 1 , 10, 6)

V desetem prvenstvenem srečanju 
so Novomeščani le uspeli. Z discipli
nirano in mirno igro so pred malo
številnimi gledalci odpravili slabo 
ekipo Kopra, ki je v Novo mesto 
prišla po točke. Domači igralci so 
bili boljši v vseh treh setih. Še naj
bolje so zaigrali prav v zadnjem 
nizu. Pričakovana zmaga v zadnjem 
kolu je za Novomeščane prav go
tovo spodbuda, da se bodo na spo
mladanski del tekmovanja dobro 
pripravili.

NOVO MESTO: Lapajne, Goleš, 
Vernik, Babnik, Vizjak, Legan, 
Cotič in Weiss.

MED NAJBOLJŠIMI
Minuli četrtek je bilo v hali Tivoli 

košarkarsko srečanje invalidov para
plegikov Hrvatske in Slovenije v 
sedeči košarki. Martin Gorenc, 
delovni invalid iz Hudega Brezja pri 
Studencu, je v tekmi, kjer so sloven
ski invalidi premagali gost«?, bil med 
najboljšimi strelci; dosegel je štiri 
zadetke.

V 2. kolu zmagalo tudi Kočevje
V šahovskih ligah zmage Črnomlja, Ribnice in Novega mesta

V 2. kolu prve slovenske šahovske lige — zahodna skupina so v 
gosteh zmagali tudi igralci Kočevja. Novomeščani so v Kopru doži
veli pričakovano zmago in so na lestvici na prvem mestu.

KOPER -  NOVO MESTO 
4:6

V Kopru so Novomeščani dobro 
zaigrali. Na prvi deski je Osterman 
Premagal Miiinkova, Tone Praznik 
Pa izgubil z Brečevičem. Sitar je re
miziral z Omladičem, Petkovič pa 
izgubil z Vuljičem. Na peti deski je 
-magal Škerlj, na šesti Istenič. Obe 
Novomeščanki sta dobro igrali. 
Praznikova je remizirala, Peterletova 
pa premagala Golobovo. Zanesljivo 
sta igrala tudi mladinca: republiški 
Prvak Poredoš je igral neodločeno s 
Čibejem, Pucelj pa z Jerasom.

JESENICE -  KOČEVJE 
4:6

Igralci Kočevja so tokrat gosto
vali na Jesenicah. Po dobri in za
nesljivi igri so domače šahiste pre
magali in so tako osvojili že 10,5 to
čke. Rezultati: Zorko — Cimer 1:0, 
Krajnik -  Ivič 0:1, Pavlin -  Mestek 
remi, Korošec -  Zupančič 0:1, 
Krničar -  P. Koritnik 0:l,C ijuha -

r

Resno delo
25-letni Rudi Kopač, nogo

metaš „Kočevja“ , že od svojega 
enajstega leta hiti za nogometno 
žogo. Po uspešnih nastopih v 
mladinskem moštvu je s 17. leti 
oblekel dres med čUmi. Občasni 
zadetki so ga popolnoma prevze
li. Kmalu je postal izrazit strelec, 
saj je na mestu srednjega napa
dalca pogosto premagoval 
nasprotnikove vratarje. Pridobil 
si je zaupanje in občudovanje 
ljubiteljev nogometa v Kočevju.

„Žogo sem vzljubil že v mla
dosti, doseči zadetek pa mi je 
vedno veliko pomenilo,“ pravi 
Rudi in nadaljuje: „Zadnji dve 
leti pomenita pravi razcvet za 
kočevski nogomet. Uredile so se 
razmere v klubu, delo je popol
nejše, pa tudi zanimanje vse 
večje, čeprav so najmlajši več
krat precej neodgovorni.4

Rudi je zmeraj med najbolj
šimi strelci. O tem pravi: „Lan
ska sezona, ko smo v I. razredu 

bila 
17

Letos, v višjem tekmo
valnem razredu, je konkurenca 
močnejša. V jeseni sem bil osem
krat uspešen, pri tem pa me je 
vseskozi močno ovirala po
škodba. Pričakujem uspešnejšo 
pomlad.“

O možnostih svojega kluba v 
nadaljevanju prvenstva je njegov 
kapetan Rudi Kopač naslednjega 
mnenja: „Čeprav v prvem delu 
ni bilo najboljše, lahko z dobri
mi zimskimi pripravami ob 
koncu zasedemo solidno mesto v 
NPL. Konkurenca v ekipi bo 
večja, kar bo od vsakega zahte
valo resno delo.“

Z. FAJDIGA
V     /

K. Mohar remi, Pogačar Kirasič 
1:0 in Železnik -  Ofak 0:1. Za ne
imenovane šahiste nismo pravo
časno dobili poročila.

RIBNICA-PONIKVE  
6:4

Šahisti Ribnice letos prvič nasto
pajo v II. republiški šahovski ligi. V 
zanimivem in izenačenem dvoboju 
so tokrat premagali goste iz Poni- 
kev. Na prvi deski smo gledali naj
bolj zanimivo in lepo partijo, ki jo je 
učinkovito zaključil mojstrski kan
didat Pisar. (M. G.)

ČRNOMELJ -  SAVA  
6:4

V prvenstveni tekmi druge re
publiške šahovske lige so Črnomaljci 
drugo kolo odigrali doma s šahisti 
kranjske Save. V zanimivih in izena
čenih dvobojih sta obe ekipi poka
zali dobro igro. Ob koncu srečanja 
so bili domači boljši in so zasluženo 
zmagali s 6:4. V prvem kolu so 
Črnomaljti gostovali pri močni eki
pi Idrije in tekmo odigrali neodloče
no 5:5.

K R K A -P U C  
5,5:13,5

Prejšnji teden je športno društvo 
Krke pripravilo zanimivo šahovsko 
srečanje: v simultanki je nastopil

KOSTANJEVICA ZMAGALA

Pred kratkim so se na desetih 
deskah pomerili šahisti iz Podbočja 
in Kostanjevice. Zmagali so Kosta- 
njevičani z 8:2. Dvoboj je bil v 
Kostanjevici. Dogovorili so se, da sc 
bodo še večkrat srečali.

PRVE DRUŽBENE SLUŽBE

V počastitev dneva JLA je bil 
prejšnji četrtek v dvorani Doma 
JLA v Novem mestu turnir v namiz
nem tenisu. Nastopilo je osem ekip, 
najboljši pa so bili igralci družbenih 
služb. Vsi dvoboji so bili zanimivi, 
posebno finale, v katerem so se 
pomerili igralci Krke in Družbenih 
služb. S 3:2 so zmagale Družbene 
službe. Za tretje in četrto mesto sta 
se pomerili vrsti Krke II in Kmetij
ske zadruge Krka. Več sreče so 
imeli igralci kmetijske zadruge, ki so 
tesno, a zasluženo zmagali s 3:2.

Vrstni red: Družbene službe,
Krka I, KZ Krka, Krka II, Pionir I, 
JLA, Pionir II in IMV.

D. PEZELJ

KOČEVJE 7098  
PODRTIH KEGLJEV

Na Mavrovem tnemorialu so še 
enkrat zasluženo zmagali kegljači 
Kočevja; podrli so 7098 kegljev. Za 
njimi so se uvrstili gostje iz Novega 
mesta; ekipa Krke je podrla 6982 
kegljev. Slede: 3. Ilirija, 4. Delnice 
itd.

Posamezniki: Rački (Delnice)
948, Kosten in Kočevar (Kočevje) 
928, Badovinac 910 kegljev itd.

mednarodni mojster Stojan Puc. Po
meril se je z devetnajstimi šahisti iz 
„Krke“ . Novomeščani so nabrali kar 
5,5 točke. Zmagala sta Pipič in Iva
novič, remizirali pa so Materni, Ve
ne, Poljanšek, Udir, Kitanovič, 
Maksimovič in Stopar.

KRKA -  MARIBOR
3:2

V zadnjem kolu jesenskega dela 
slovenske odbojkarske lige za ženske 
so Novomeščanke imele v gosteh 
dobro ekipo Maribora. Že v prvem 
setu so domače igralke odlično 
začele in močno vodile. Kasneje so 
popustile in set celo izgubile. 
Močno izenačen je bil tudi drugi 
niz, toda Novomeščanke so ge le 
dobile. Ko je že kazalo, da bodo 
domače igralke slavile prepričljivo 
zmago, so gostje zelo dobro zaigrale 
in izenačile. V zadnjem, odločilnem 
srečanju so igralke Krke zaigrale 
precej bolj zbrano in set ter partijo 
zaključile v svojo korist.

UHANOVA IN ŠM ID-  
TRETJA

Športna komisija Zveze 
letalskih organizacij Jugosla
vije je na seji 25. novembra 
1974 izdelala listo najboljših 
športnikov modelaijev, jad
ralnih letalcev, padalcev in 
motornih pilotov v leto
šnjem letu. Na listi sta tudi 
dva Novomeščana. Med 
jadralnimi letalci je član 
novomeškega Aerokluba 
Jakob Šmid na tretjem me
stu. Med najboljšimi padalci 
je športna komisija ponovno 
izbrala Novomeščanko Da
rinko Uhan, ki je v moški 
konkurenci pristala na tret
jem mestu.

namizni tenis

KRKA: Rajer, Forte, Boh, Pilič, 
Adamčič, Fila, Fabjančič, Zevnik in 
Potrč.

Novomeščanke so po prvem delu 
prvenstva s petimi zmagami in tremi 
porazi na četrtem mestu.

Za odbojko 
in košarko

Te dni je imel TVD Partizan 
Žužemberk redni letni občni 
zbor. Iz poročil društvenega 
predsednika in vodij sekcij je 
bilo razvidno, da so tudi to leto  
uspešno delali.

Najbolj aktivni so bili odbojkarji 
in košarkarji, ki tekmujejo v II. slo
venski odbojkarski ligi oziroma v 
dolenjski košarkarski ligi. Ostale 
sekcije niso bile tako aktivne. Zato 
so na občnem zboru predlagali, naj 
kot tekmovalna športa še naprej 
ostaneta odbojka in košarka, ostale 
sekcije pa naj delujejo rekreacijsko, 
ker društvo nima dovolj Finančnih 
sredstev. Strelci bodo poslej delovali 
v strelski družini „Stane Rozman44 
na Dvoru.

Za leto 1975 so si na zboru zasta
vili obsežen delovni program. Pred
vsem naj bi organizirali splošno 
vadbo za otroke, stare 4 do 9 let, 
ostala vadba pa naj bi potekala po 
do sedaj vpeljanem programu. Pri 
gradnji in vzdrževanju športnih 
objektov naj bi pri telovadnici ure
dili shrambo za orodje, v telovadnici 
preložili parket, postavili nove koše, 
popravili razsvetljavo in uredili 
umivalnico. Razen tega naj bi na 
igrišču pri šoli položili 3-centimetr- 
sko plast sivega asfalta in prizidali 
garderobo z umivalnico. Vsi si že
lijo, da bi se v telovadnici čimprej 
začela dela za centralno kurjavo.

Na občnem zboru sta bila tudi 
sekretar Ob ZTK Novo mesto prof. 
Mohorčič in tajnik TTKS Boris 
Vovk. Ob koncu so izvolili nov 
upravni odbor, za predsednika pa je 
bil izvoljen Boštjan Smrke.

Š. P.

Metličani v gosteh do novih točk
Novomeški igralci kljub slabim možnostim za vadbo še enkrat zmagali

tam pomerili z istoimenskim 
moštvom. Z zmago D. Pezlja so 
gostje povedli. V naslednjih partijah 
so igrali nekoliko nerazpoloženo in 
prvenstveno srečanje izgubili s 5:2. 
Drugo točko je v tretji partiji osvojil 
Uhl.

Kljub temu porazu imajo Metliča
ni še vedno lepo priložnost, da ob 
koncu tekmovanja zavzamejo v ligi 
drugo mesto.

V nadaljevanju prve republiške namiznoteniške lige so Novo
meščani doma slavili težko priboijeno, a zasluženo zmago. Igralci 
Kočevja so priSi do prvih prvenstvenih točk, zmagali pa so tudi 
igralci Beti. zanesljivo zaigrali in srečanje dobili

s 5:3.
MOSTE -  BETI

5:2
Takoj po tekmi z Valkartonom so 

Metličani odpotovali v Moste in sc

Novomeščani osvojili še drugi par 
točk

NOVO MESTO -  GRADIS
5:4

Tik pred koncem prvega dela 
republiške namiznoteniške lige so

prvenstvenih točk. V prvenstveni 
tekmi z Gradisovo ekipo so nastipili 
Somrak, Kapš in Žabkar. Novome
ščani so po zanesljivih zmagah 
Somraka in Kapša povedli z 2:0, 
nato pa je najboljši Gradisov igralec 
Pogačnik premagal'Žabkarja. Som
rak je nato povišal, Pogačnik zopet 
zmanjšal. Pri rezultatu 4:3 za Novo
meščane je igral Žabkar. V osmi 
partiji smo gledali najbolj zanimivo 
srečanje. Pri 1:1 je Žabkar zaigral 
zelo dobro, toda v odločilnih tre
nutkih mu je športna sreča obrnila 
hrbet in gostje so izenačili. V odlo
čilni igri sc je nato Kapš razigral in 
zanesljivo zmagal.

SODRAŽICA -  OLIMPIJA
2:5

V dvoboju 8. kola II. slovenske 
namiznoteniške lige je Olimpija v 
Sodražici premagala ekipo doma
čega Partizana s 5:2. Z malo več 
sreče bi lahko domači igralci dosegli 
ugodnejši rezultat. Pri domači ekipi 
se je izkazal Lovrenčič, pri Olimpiji 
pa so igrali dobro vsi trije igralci.

Gašperič -  Zorman 1:2, Mrgole 
— Snenberger 1:2, Lovrenčič -  
Bukvič 2:1, Mrgole -  Zorman 0:2, 
Gašperič -  Bukvič 0:2, Lovrenčič 
Snenberger 2:0, Mrgole -  Bukvič 
0 :2.

T. JORAS

KOČEVJE -  ZALOG 
5:3

V področni namiznoteniški ligi so 
igralci Kočevja doma odlično zaigra
li in premagali ekipo Zaloga. To je 
za igralce Kočevja prva zmaga v tej 
ligi. Tokrat jc dobro zaigral Edo 
Osterman, ki je premagal vse tri 
nasprotnike, ostali sve točki pa je 
po dobri igri prispeval Marjan 
Oražen.

VALKARTON -  BETI 
3:5

V prvenstveni tekmi področne 
namiznoteniške lige so Metličani 
gostovali pri hrastniškem Valkarto- 
nu. Uhl, Hauptman in Pczelj so

Viden napredek telovadk H
M ed športnice, ki so letos 

opozorile nase, prav gotovo  
lahko štejem o tu di mlade 
novom eške telovadke, ki 
marljivo delajo po d  strokov
nim vodstvom  trenerke 
Ruže .Kovačič, pomagajo ji 
pa tudi trenerji Partizana 
Zelena jama iz Ljubljane. 
Kovačičeva je  v zadnjih letih  
ekipo telovadk pomladila: 
najmlajši je  osem let, najsta
rejši pa deset.

Vrsta novomeških telo
vadk je  letos imela precej 
nastopov. Čeprav so telo 
vadke še precej neizkušene, 
so se že precej uveljavile. Na 
državnem prvenstvu pionirk  
v Zagrebu je  10-letna Jasna 
D okl dosegla drugo mesto, 
svoj uspeh pa je  potrdila  
tu di na nedavnem neurad
nem državnem prvenstvu za 
pionirke v Subotici, kjer je  
na memorialnem tekm ova
nju osvojila prvo mesto. K  
tem u je  treba dodati, da je  
ta telovadka dosegla v zad
njem času še tri prva mesta, 
na tekmah, kjer so nastopale 
vse najboljše mlade jugoslo
vanske telovadke. V ekipi 
pionirk je  treba posebej opo 
zoriti na 8-letno M atejko 
Kavšek, k i se bo ravno tako 
razvila v odlično telovadko.

Ob teh dveh telovadkah ra
stejo še Vanja Požar, Leja 
Moro, Nataša Hočevar, 
Romana Jeršin in druge. 
Preveč b i jih bilo, če  b i vse 
naštevali. V N ovem  mestu je  
to liko nadarjenih deklet za 
gimnastiko, da to  preseneča 
najboljše poznavalce tega 
lepega športa.

Ob vsem tem  je  treba p o 
vedati, da se v jugoslovan
skem športu uveljavlja tudi 
najstarejša novomeška telo
vadka, 14-le t na Maja Dokl, 
k i je  druga m ed članicami v 
Jugoslaviji, ima pa že dva 
nastopa na balkanskih igrah, 
tekmovala pa je  tu di na sve
tovnem  prvenstvu v Vami. 
Maja trenira sicer v Ljublja
ni, nastopa pa za Partizan -  
Zelena jama, vendar je  dekle 
tudi odkritje trenerke Ruže 
K ovačič.

Na odprtem  gim nastič
nem tekmovanju ob dnevu 
JLA v Skopju telovadke 
Novega mesta niso nastopile, 
telovadila pa je  m ed mladin
kam i Maja D okl in zasedla 
prvo mesto. Ob koncu le
tošnje tekm ovalne sezone 
sta sestri Jasna in Maja D okl 
tekm ovali na šestih večjih 
preizkušnjah in osvojile vseh 
šest prvih mest.

J. PEZELJ
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BREŽICE — Brežiška kegljaška 
sekcija, ki deluje v okviru TVD Par
tizan, se je po izgradnji sedemstez- 
nega avtomatskega kegljišča v Čate- 
ških Toplicah še bolj okrepila. Med 
tednom lahko člani sekcije nemo
teno trenirajo, uveljavili pa so se kot 
dobri soorganizatorji večjih tekmo
vanj. Člani upajo, da se bo uresničil 
dogovor, da bo v Čateških Toplicah 
srečanje aktivnih svetovnih prvakov 
v kegljanju. (V. P.)

NOVO MESTO -  OK ZSMS 
Novo mesto je prejšnji teden pri
pravila v počastitev dneva JLA več 
tekmovanj med mladimi Novo
meščani in vojaki iz novomeške 
kasarne. V šahu je zmagala ekipa 
JLA, sledijo pa igralci Šmarjete in 
Podgrada. V streljanju so prepričlji
vo zmagali strelci Dol. Straže. Za 
njimi so se uvrstili strelci Bučne vasi 
in Dol. Toplic. V kegljanju so pre
senetili igralci iz Dolenjskih Toplic, 
ki so po dobrih igrah prehiteli 
kegljače Laz. Na tretje mesto so se 
uvrstili mladinci iz Regerče vasi. 
(A.B.)

BREŽICE -  V počastitev dneva 
JLA je bil v nedeljo v Brežicah tradi
cionalni četveroboj sindikalnih ekip 
posavskih občin in domače garni
zije. Gledalci so gledali nekaj zani
mivih dvobojev, zlasti v odbojki, 
kjer sta se v finalu pomerili ekipi 
garnizije in Brežic. Zmagali so 
domačini odbojkarji. Domači šport
niki so bili najboljši še v šahu, drugi 
so bili v kegljanju in tretji v namiz
nem tenisu. V kegljanju sta se po
merili .ženski ekipi Brežic in Krške
ga. Tudi v tem srečanju so bile Bre- 
žičanke boljše (V. P.)

ČRNOMELJ -  V mladinski no
gometni ligi B so igralci Bele krajine 
zasedli odlično tretje mesto, nogo
metaši Kočevja so bili sedmi, igralci 
novomeškega Elana pa so pristali na 
desetem mestu. (D. P.)

PREHODNI POKAL 
SD PIONIR

Novomeška občinska strelska 
zveza je ob dnevu JLA pripravila 
zanimivo strelsko tekmovanje za 
prehodni pokal „Dneva JLA44. Med 
ekipami so bili najboljši strelci S D 
Pionir. Za doseženo prvo mesto so 
dobili v trajno last lep pokal, osvojili 
pa so tudi prehodni pokal. Vrstni 
red: 1. SD Pionir 660 krogov, 2. SD 
„Tone Mišič44 631, 3. „GG44 620, 4. 
Borac 602 in 5. „Vinko PaderšiČ4" 
588 krogov.

Vrstni red posameznikov: 1. Sre- 
ten Stanišič 175 krogov, 2. Tone 
Učjak 175, Alojz Gugelj 171, Jože 
Srovin 171, Janez Berlan 170, 
Marjan Okroglič 168, Alojz Fink 
167 Cveto Moro 166, Franc Žida- 
nek 162 in Tone Bačnik 160 kro
gov. (J. Š.)

Prvak - Krka
kegljači Krke gredo na 
kvalifikacije za II. ligo

V soboto in v nedeljo je bilo 
odigrano zadnje kolo dolenjske
ga prvenstva v disciplini 8 X 
200 lučajev, v katerem so bfli 
doseženi pričakovani rezultati.

Na Novljanovem kegljišču v Mirni 
peči sta se pomerili ekipi Brežic in 
Mercatorja. Le za dva keglja so bili 
boljši igralci Brežic. Rezultat 
6308:6306 priča o izenačenosti 
ekip. Najbolje sta kegljala Avšič 
(Brežice) in Bartolj (Mercator). Oba 
sta podrla 835 kegljev.

Na kegljišču „Gorjanci44 na Loki 
sta nastopila Krško in KD Sevnica. 
V derbiju so na težkem kegljišču 
zmagali Krčani 6084:5868. Boljši' 
od ostalih sta bila Planinc (Krško, 
823 podrtih kegljev) in Krnc (KD 
Sevnica, 776).

Na Čatežu so Rudarjevi kegltoči 
dokazali, da so boljši igralci Kot 
kegljači sevniškega Partizana 
(6290:6045). Dobro so kegljal' 
Einzigler (839), Popit 842 (oba 
Rudar) in Sevničan Glavan, ki je 
podrl 783 kegljev. ”Na istem keglji
šču sta se pomerili še novomeški 
ekipi. V mestnem dvoboju so, kot je 
bilo pričakovati, zmagali kegljači 
Krke. Dosegli so dober rezultat in 
zanesljivo zmagali z rezultatom 
6575:6375. Posamezniki: Badavinac 
849, Jarc 847, Židanek 835 (vsi 
Krka) in Bratož 838, Klobučar 827 
in Mohorič 816 (vsi Novo mesto).

S prvim mestom so si igralci Krke 
pridobili pravico, da nastopijo na 
kvalifikacijah za vstop v drugo re
publiško kegljaško ligo. Končni 
vrstni red: 1. Krka 19858, 2. Novo 
mesto 19082, 3. Krško 18802, 4. 
Mercator 18624, 5. Rudar 18566, 6. 
Brežice 18478, 7. KD Sevnica 
18079 in 8. Partizan Sevnica 18062.

D. BRATOŽ



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 1 9 76 /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 izk ljučno 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 količ ine lesa za sečnjo bo imel za 
domačo uporabo in ko liko  je namenil za prodajo. V priglaše
nih količinah lesa za domačo uporabo je loč iti 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 p lači
la. Izven razpisanega roka gozdni obrati ne bodo več spreje- 

^ mali priglasitev, razen za izredne potrebe v primeru elemen- ̂
^ tarnih nezgod. ^
* Brežice, decembra 1974
r y
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vsak četrtek
DOLENJSKI LIST
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V slepi ulici
GRADNJA tovarne za predelavo mJeka v Novem mestu je v 

glavnem zaključena in tudi večina strojev je že na svojem mestu. 
Se nekaj mesecev in začela bo obratovati. Bo res začela z vso 
zmogljivostjo? Ne, prav gotovo ne, ker pri sedanji proizvodnji 
mleka in načinu odkupa ne bo dobila toliko mleka, da bi lahko 
obratovala z vso zmogljivostjo. Če bi hoteli pričeti z obrato
vanjem sedaj v prvih zimskih mesecih, prav gotovo ne bi mogli 
dobiti mleka niti za začetek. Razmere na trgu in tekmovanje v 
cenah je proizvodnjo mleka in odkupe potisnilo v slepo ulico.

NA PODROČJU občine Šmaijeta, kjer uspeva poljedelstvo, 
sadjarstvo in vinogradništvo in kjer ima živinoreja dobre pogoje 
za razvoj, obstaja že več let kmetijska zadruga, v katero je včla
njenih preko 400 članov. Toda v upravljanju zadruge je bila cela 
vrsta slabosti in napak. V trgovski poslovalnici se je izmenjalo 
več uslužbencev in šest od njih je z malomarnim poslovanjem in 
malverzacijami povzročilo zadrugi 600 tisoč dinarjev pri
manjkljaja, vendar nobeden ni bil kaznovan.

PREJŠNJI teden so gasilci iz Vršnih sel s prostovoljnim de- 
jom očistili vodnjak na Lazah. Nekoliko pozno, vendar bolje 
kot nikoli.

V ČEVLJARSKEM podjetju v Škocjanu so bile prav žalostne 
razmere. Da so bile že več kot obupne, je prišlo na dan tudi na 
sodišču. Ker so v podjetju imeli v glavnem le popravila starih 
čevljev, so poslovodja in ostali zaslužili malo. To je bilo tudi 
krivo, da so pričeli segati v blagajno podjetja in tako prekršili 
zakon.

NA ZADNJI seji Turističnega društva Novo mesto so med 
drugim razpravljali tudi o izdaji turističnega vodiča po Dolenj
ski. Izvoljen je bil odbor, ki bo pripravil vse potrebno gradivo za 
potrebno izdajo. Do spomladi mora biti že natiskan.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
24. decembra 1954)

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Smoter katerega zasledil jemo
^ a  ~    * _ t-v S(S p r i h o d n j o )  številko nastopijo Do

lenjske novice v XI. leto. Njih desetletno delo
vanje spričuje, da so vedno pospeševale duševni 
in gmotni napredek med slovenskimi, zlasti pa 
dolenjskimi poljedelci. Obljubljamo, da. bodo 
Dolenjske novice tudi v bodočem lfetu prinašale 
temeljite poučne članke o gospodarstvu, vinar
stvu, živinoreji, skrbele bodo za politični pre
gled, kolikor zanima priprostoga Dolenjca ter za 
vsakdanje novosti s posebnim ozirom na Dolenj
sko stran. S tem je označen duh, ki jih bo pre
veval, ter ob enem tudi smoter, katerega bodo 
zasledovale. Borile se bodo čvrsto za besedo 
materno, kazoč narodu pot do prave sreče 
blaginje, brez jeze in nepotrebnega upitja.

(V d r ž a v n e m )  zboru se je te dni raz 
pravljalo, ali se naj smrtna kazen odpravi 
ohrani. Mnogi namreč menijo, da smrtna kazen 
ni več za sedanje čase. Z veliko večino glasov se 
je sklenilo, naj se ta kazen ohrani, ker mnoga

in

ali

hudodelstva se ne bodo zmanjšala, če bi se tudi 
odpravila.

(S 1 o v a r č e k^ za potovalce na Nemško se 
dobiva v bukvami J. Krajca v Novem Mestu. Iz 
njega se lahko nauči nemškega jezika brez uči
telja v kratkem. Je knjižica, kakoršnih je mnogo 
v druzih jezikih pisanih z namenom, da sc kedo 
po njih za silo nauči ptujskega jezika. Knjižica 
je prav rabna po obliki in vsebini.

(S m c š n i c a.) Mož pravi ženi: ,,Žena, po
slušaj vendar! Morje mora biti nekaj groznega! 
Pomisli, od tukaj do Amerike ni nobene gostil- 
ne!“

( O g l a s . )  Kako postanemo stari? Vodilo, 
po katerem se doseže najvišja starost. Neobhod- 
no potrebna knjiga in svetovalec za vsacega, 
kdor želi biti in ostati zdrav. Cena samo 1 goldi
nar.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. decembra 1894)

Negotova 
pot na tujo

Monografija o polo 
žaju tuje delovne 

moči

po mn mu
PO LA I INSKO — Latinščina je 

že stoletja „mrtev“ jezik, saj se 
uporablja samo v ozkih znanstvenih 
krogih. Vatikanski mesečnik „La- 
tinitas“ pa se trudi prilagoditi latin
ščino modernemu načinu življenja. 
Na primer: dvoboj v boksu med 
Clayem in I-ormanom postane v 
latinščini „dimiciationis congre- 
ssus“ , gong „aeneum cymbalum late 
reboantem“ , publika pa vzklika 
„eiulatu et ululatu“ !

MOŠKOST! — Bernard Glad- 
stone, poslanec Rhode Islanda, je 
prišel na idejo, kako izvleči iz bede 
to najsiromašnejšo ameriško državo. 
Po njegovem naj bi vsi moški po 
vsakem spolnem odnosu dali na 
stran dva dolarja in ob koncu leta 
izročili državi poprečno po 101) 
dolarjev. Čisti letni dobiček države 
bi bil trideset milijonov dolarjev! 
Gladstone meni, da ne bo prihajalo 
do prevar, kajti noben moški ne bo 
hotel z majhno vsoto pokazati, da ni 
dovolj moški.

NEVARNO! -  Pred kratkim so 
zdravniki z medicinske fakultete 
Virginia Sholl v ZDA dognali, da se 
virusi nahoda in gripe lažje prenaša
jo z rokovanjem kot s poljubi. To 
bo najbolj razveselilo zaljubljence, 
čeprav so ti že tako in tako priprav
ljeni z ljubljenim bitjem podeliti vse, 
torej tudi nahod ali gripo.

KDO 1E ZVEST? — V Franciji je 
neka anketa pokazala, da je 53 od
stotkov Francozinj nezvestih svojim 
partnerjem (od tega 35 odstotkov 
zaradi nezadovoljstva, frustracije in 
želje po spremembi; na zadnjem 
mestu so prevare iz strasti). Taista 
anketa je ugotovila tudi moško zve
stobo in izkazalo se je, da kar 96 
(? !) odstotkov Francozov vara svoje 
partnerke. Ljubezen pa taka!

PREVEČ PSOV Raziskave so 
pokazale, da v Veliki Britaniji umre 
na leto najmanj 15 0 0 .ljudi v pro
metnih nesrečah, ki jih povzročijo 
potepuški- psi, ki jih je čedalje več. 
Velik problem so tudi pasji iztrebki, 
saj se jih samo na londonskih ulicah 
nabere vsak dan za okoli 70 ton. 
Golobi že zobljejo kontracepcijske 
tablete, kaže pa, da jih bodo kmalu 
začeli žreti tudi psi! Kaj pa pasja 
stranišča?

NA ODMOR Na zimske počit
nice ne odhajajo samo ljubitelji 
smučanja, ampak tudi zaslužkarji. 
„Januar je mesec, ko ljudje nosijo 
denar v lekarne in ne v nočne loka- 
le,“ je izjavil neki lastnik bara v Pa
rizu, zaprl lokal, ki ga je pred krat
kim obnovil, pripravil prtljago in se 
odpeljal.nekam pod-Alpe. Na smu
čanje, kajpak! “

MIRNI JAPONCI -  Med turisti, 
ki se potepajo po svetu, je čedalje 
več Japoncev. Toda povsod jih 
imajo radi, ker so tihi, olikani, pred
vsem pa čisti. Neki nemški hotelirje 
izračunal, da porabijo njegove soba
rice za čiščenje sob, v katerih so 
prenočevali Amerikanci, kar 48 
odstotkov delavnega- časa in samo 
15 odstotkov istega za sobe japon
skih gostov. Torej tista knjiga z 
nasveti o lepem vedenju, ki jo dobi 
vsaj japonski turist, le pomaga!

Za sodobno Evropo je go
tovo preseljevanje delovne 
sile eden najznačilnejših po
javov. To vprašanje, ki zaje
ma milijonsko množico, se 
je zrinilo v ospredje raziskav 
raznih političnih strank, sin
dikatov, socioloških inštitu 
tov. Ugotovljeno je, da je 
odstotek delovne sile zdom 
cev >v vseh visoko razvitih 
evropskih državah m očna  
porasel. Tako v Franciji kar 
11 odstotkov vsega delavstva 
odpade na tujo delovno 
m oč, v Veliki Britaniji 6, v 
Švici 28, v Avstriji 7 odstot
kov. Med temi državami pa 
je za nas najbolj zanimiva 
Zahodna Nemčija, ker v nji 
dela največ jugoslovanskih 
delavcev. Po številu so Jugo
slovani na drugem mestu, ta 
koj za Turki, ld jih je največ.

Zato je monografija, ki jo  
je napisal berlinski profesor 
za delovno in gospodarsko 
pravo dr. Daeubler o tujih 
delavcih v Zahodni Nemčiji 
toliko bolj zanimiva. V nji 
Deaubler s stališča marksisti
čne znanosti kaže, za kaj gre 
pri delovni migraciji, in pod
krepljeno s številnimi dokazi 
in številkami prikazuje inte
res kapitalistov za to vpra
šanje. Daeubler ugotavlja, da 
so si kapitalisti z delovno 
migracijo skovali zelo lep 
dobiček. Analiza je dokaza
la, da kapitalistične države, 
uvoznice tuje delovne sile, 
grade svojo gospodarsko 
ekspanzijo in izvozno m oč v 
veliki meri prav po zaslugi 
zdomcev.

Toda žalostno je to, daje  
uvožena delovna m oč pri 
tem pravzaprav izkoriščana. 
Tuji delavec je, kakor ugo
tavlja* analiza, prikrajšan pri 
številnih pravicah, ki so sicer 
veljavne za državljane gosti- 
teljske države. Poleg tega je 
ugotovljeno, da se v načrtih 
tuja delovna sfla smatra sa
mo kot rezerva, ki jo  je mo
goče ob vsaki nevarnosti 
brezposelnosti poslati nazaj 
v domovino.

Prav bi bilo, ko bi o tem  
dobro premislili tudi naši 
yudje!

Rešitev prejšnje križanke

m

■
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res takšen?
—

Raziskovanja pisem 
poljskega skladatelja

S to napravo slepi prepoznajo 
vrednosti papirnatih bankovcev.

Slepi
blagajniki
S slepimi ljudmi usoda ni 

preveč milostna. Ne samo da 
jim je življenje v stalni temi mo
čno oteženo in so jim neznane 
mnoge lepote, mimo katerih na
vadni ljudje ,,slepo“ hodijo, 
prav tako se je slepim težko 
vključiti v vsakdanje življenje. 
Služb, v katerih lahko delajo, je 
malo*, ker je vid skoraj pri vseh 
opravilih nepogrešljiv. Toda 
zadnje čase sta znanost in teh
nika veliko storila za slepe. Če 
jim zaenkrat še ne moreta vrniti 
vida, jima je uspelo izdelati raz
ne priprave, ki omogočajo sle
pim, da se zaposlujejo na tistih 
delovnih mestih, kjer -bi še ne
dolgo tega bili povsem neko
ristni.

Težko si zamislimo slepega 
človeka, da dela kot blagajnik v 
banki, vendar je prav tu veliko 
možnosti za zaposlitev slepih. 
NASA je izdelala posebno na
pravo, s katero je mogoče pre
veriti, kolikšne vrednosti je ban
kovec. Denar položi slepi bla
gajnik pod izvor svetlobe in ga 
pomakne mimo. Ko polzi ban
kovec mimo svetlobnega curka, 
posebna foto naprava sprejema 
svetlobne spremembe, oscilator 
pa te spremembe spreminja v 
zvok. Slepi blagajnik tako po 
različnih zvokih, ki jih oddaja 
naprava za identifikacijo papir
natega deiiaija, spozna, kolik
šne vrednosti je bankovec, š ka
terim ima opravka.

Zanimivo je, da naprave ni 
mogoče goljufati, saj brez ve
čjih težav prepozna tudi slabše 
ponarejene bankovce, ča pa ima 
poleg tega slepi blagajnik še do
ber sluh, zazna v zvoku tudi ta
ke nepravilnosti, ki mu pomaga
jo odkriti ponarejen denar celo 
v primeru, ko bi še tako na
tančno oko odpovedalo.
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(Ne)resnice 
z napako

Poljski kriminologi sosčlot1* 
li nenavadnega in težavnega p0- 
sla,- v katerega so vključili naJ' 
boljše strokovnjake, grafolog  
in poznavalce starih rokopisom 
Vendar ne gre za odkrivanje k2- 
ke velike skupine ponarejeval

cev dragocenih listin ali vred
nostnih papirjev. Ves ta zbor 
slavnih imen poljske kriminolo
gije mora odkriti samo nekaj'  
ali je štiri pisma, napisana Delegatka M. S. je rekla, da
več kot sto leti, res napisal in do rezultatov ne drži sladka 
podpisal veliki poljski glasbenik (gladka) pot.
Friderich Chopin. Pri srečanju sta se grdo po-

Ta štiri pisma že dolgo vzfle glodala (pogledala),
mirjajo poljsko javnost, g  ^  ( d isani) j  F
okupacijo Poljske so skn* iz p 1’ k]ic'û ml’ ner'sniene

nostno izginila, pred leti pa* besede.ki sem jih izdrekel (izre- 
se ponovno pojavda kot fotoke k y . J  s tem ' za|u
pije. Domnevajo, da hram x f  p * M
nike kak ekscentrični zbiralec' P

NABRAL: J. JUST

Zavarovanje
Prijezdil sem v Mišji do l in 

neki možak me je  kar narav
nost vprašal:

„O, Krpane, kam pa, 
kam? Ali se boš zavaro
val? “

„Kaj se čem  zavarovati? “ 
mu dam odgovor. „Ako pa
da dež, grem po d  streho, če 
sije sonce, se uležem v sen
co, ako me zebe, grem na 
peč, pa je tako, ko t treba. 
Čemu bi se po tlej zavaro
val? “

„Ja, veš,“ mi pravi, ,,la
hko se ti kaj pripeti; vnaprej 
se ne more vedeti. Lahko pa
deš s konja, ko si vedno na 
potu. “

„Kakšnega konja? M arne 
vidiš, da je  to moja kobili
ca? Noge m i bingljajo do  
tal, pa naj bi padel? Ta je  pa 
lepa!11

„No, pa vseeno. Poglej, la
hko te  povozi avto, lahko 
kaj zgori ali pa pobije toča. “ 

„Avto me že ne bo povo
zil. Ga raje s ceste sunem, 
ako bi se moral umikati; po 
žara se ne bojim, ker nimam

svoje strehe nad glavo, pro ti 
to č i imam pa po stari navadi 
klobuk širokih krajev na gla- 
vL“

„K dor je  zavarovan, se 
mu prav gotovo nič ne pri
peti. Ko pa neha, p o tle j je 
pa ves potolčen  in nesre
čen. “

„Kaj pa, nekdo za
varuje kozolec, pa ga za
žge? “

„ Ta ostane brez povračila  
škode, ker je  sam kriv. Če te  
ubije strela, pa dobiš. “

„Kaj m i pomaga zavaro
vanje po smrti? “

„Star si že, pa se lahko 
pohabiš in ostaneš sam brez 
novcev vse življenje. Pa še 
pro ti odgovornosti se zava
ruj. To je  toliko vredno kot 
tisto pisanje, k i ti ga je  dal 
cesar, da si lahko tovoril 
soL“

„ Taka je  ta reč. Zdaj šele 
vem, čemu nekaterim lju
dem  in ̂ njihovim slabim na
vadam nič ne moremo, ker 
so preveč zavarovani. “

M ARTIN KRPAN
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Fosil, star 60 milijonov let j
Avion pade 
kdo je kriv

Iskali so nafto, našli pa okamenelo ribo doslej neznane vrste • Ri
ba je poginila, ker je požrla jeguljo ■ Dva redka fosila

Romantični lik velikega pw  
skega skladatelja Chopina dob*" 
va bolj življenjske barve. .

Veliki Britaniji. Toda zakaj je 
tako važno, ali je pisma piŝ l 
Chopin ali ne?

Pisma, ki jih premleva ves 
poljski tisk, postavljajo ro
mantično  Chopinovo osebnost 
v povsem drugačno luč. Napis3! 
naj bi jih svoji veliki ljubek11 
Delfini Potočki, s kattro se je 
spoznal 1831 v Parizu. Slogi11 
vsebina pisem razkrivata, da sta 
mlada zaljubljenca živela zel° 
burno čustveno življenje, poln0 
erotike in spolnosti. To pa se ne 
sklada s podobo slavnega Cĥ " 
pina. Poljaki, ki jih močno zan*" 
ma vse, kar je v zvezi z njim, s° 
si ustvarili o svojem skladatelj11 
zelo romantično, poetično p°‘ 
dobo, v kateri ni prostora za 
burno spolno življenje.

Kriminologi so v veliki 
škripcih. Ker nimajo v rokah i2' 
vimikov, se fotokopij lotevajo z 
velikim dvomom, saj je fot0" 
montaža zelo verjetna. Kljub le' 
mu so izjavili, da sta vsaj ^  
pismi res Chopinovi.

Energetska kriza in upora
ba nafte kot orožja v rokah 
Arabcev je mnoge države, k i . 
so vezane na uvoz dragocene 
črne tekočine, prisilila, da 
so pričele iskati nove zaloge 
nafte v zemeljskih plasteh. 
Tudi Velika Britanija je kre
nila po tej poti in tako so se 
strokovnjaki „British Petro- 
leuma“ odpravili na Severno

moije, kjer so upali z vrta
njem morskega dna odkriti 
predvidene zaloge nafte. To
da našli so nekaj povsem 
drugega.

Ko so vrtali v. dno Sever
nega morja in je sveder pri- 
vrtal že kar 2135 metrov 
globoko v podmorsko dno, 
so v vzorcu kamenin, ki so 
jih potegnili iz te globine,

j V-*

našli izredno dragoceno |
najdbo -  ribji fosil. Ribica |
je velika samo 8 centi- |
metrov, toda njena starost je |
veliko bolj častitljiva. Geolo- |
ški sloj, v katerem so našli |
okamnelo ribo, pripada ter- |
ciaiju, se pravi dobi, ko so |
sedanji kontinenti pričeli 1
dobivati sedanje oblike. Ri- §
bica je torej stara okoli 60 I
milijonov let. Najdeni fosil 1
so poslali v Londonski mu- E
zej.

Peleontologi so ugotovili, I
da pripada riba živalski vrsti, |
katere potomci danes nikjer =
več ne žive. Prepoznati je ni- §
so mogli niti med znanimi |
izumrlimi vrstami. Po obliki i
je najbolj podobna lososu, §
čeprav to seveda ni. Ko so 5
fosil bolj skrbno pregledali, i
so odkrili še eno presenetlji- |
vo stvar: iskalci nafte jim ni- s
so poslali samo enega fosila, i
ampak kar dva. V želodcu ri- i
bice je bila tudi mlada je- i
guljica. Vse kaže, da se je v E
tistih pradavnih časih lososu i
podobna ribica sama zapisa- =
la poginu. Požrla je plen, ki |
ga njen mali trebuh ni zrno- E
gel prebaviti.

Paleontologi imajo tako §
nalogo, da preiščejo kar dva |
redka in zelo stara okamnela 1
ostanka življenja. Temeljita |
raziskovanja že potekajo.

V izvrtini iz dna Severnega moija, kjer so iskali nafto, so 
našli to okamnelo ribico danes neznane živalske vrste.
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PARADIŽNIK V SREDNJEM VEKU

Pri raziskovanju, kaj naj bi tako 
vplivalo na delovne sposobnosti pi
lotov, se je ameriškim raziskovalcem 
ponudila ena od možnih rešitev: na 
duševno razpoloženje pilota naj bi 
bistveno vplivala nihanja električne
ga polja v ozračju. Znano je, da je 
površina zemlje naelektrena nega
tivno, medtem ko je zunanji sloj 
ozračja naelektren pozitivno. Med 
zemeljsko površino in zunanjim 
ozračjem naj bi po tej teoriji od ča
sa do časa prihajalo do vzpostavitve 
močnejšega ali šibkejšega električne
ga toka. V nekaterih vremenskih 
razmerah naj bi bila nihanja blizu 
alfa in beta ritmom človeških mož- 
gan, ob močno povečani vlažnosti 
pa celo blizu teta ritmom. Zanimivo 
je, da je ta ritem možganskih tokov 
značilen za človeka, ki je v transu, 
torej za nekontrolirano zavest in 
močno zmanjšano možnost preso
janja. ,

Piloti naj bi torej bili neke vrste 
radijski sprejemniki in na njihovo 
zavest naj-bi delovala tudi nihanja 
električnega toka, ki občasno nasta
jajo med zemlji in zunanjim ozra
čjem. . .
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25. Odstranili so ograjo in je na predvečer

velikega poleta prišel na ogled. ™°Wavajoče je kimal. 
Všeč mu je bilo, da znanost v ^Sovem cesarstvu ne 
počiva, in prispeval je svoj delf? h gradnji: pet sod
čkov smodnika je velel pripelji1 K državne smodnišni- 
ce. Namestili so jih v raketne S®1* . In z(jaj so le še 
vžigalne vrvice štrlele iz šob, zfl® ’ da je vse, prav vse 
nared in da lahko prično odšteva*.

Veliki dan se je pričel z velikim pompom!
Zazibal se je zvon v katedrali — za srečno pot je 

zvonil. In zibala se je tisočglava množica na Glavnem 
trgu. Kdor ni našel mesta na trgu, ta se je obesil na 
okno te ali one hiše v bližini.

Ob raketnih šobah je že stal možak s kresilno gobo 
in predstava seje pričela.

Iz predmestja se je iz svoje sobice pripeljal na trg

vesoljski potnik s soprogo. Bil je oblečen — in tako 
tudi soproga! — v skafander, sešit iz svinjskih mehur
jev. Na glavi sta imela obadva okrogle steklene posode. 
Take, ki so v rabi pri premožnejših hišah za zlate ribi- 

Paradižnik sam je bil videti nekam bled pod

IŠČEMO NOVE SODELAVCE!^

ISKRA
TOZD NAPAJALNE NAPRAVE NOVO MESTO 

VABI

k sodelovanju nove sodelavce, za delo v mladem, perspektiv
nem kolektivu, z možnostjo napredovanja in strokovnega 
usposabljanja. Delo poteka v sodobno opremljenih in 
higiensko-tehnično urejenih prostorih. Trenutno so nam naj
bolj potrebni naslednji sodelavci:

I. ALI II. STOPNJE -  VODJA

i  Nenavadna odkritja o 
vzrokih katastrof

= Letalski promet se je močno raz- 
5  mahnil in ustrezno temu se je pove- 
E čalo število letalskih nesreč. Toda 
E ker so prav letalske nesreče najbolj 
E tragične in dopuščajo'le malo mož- 
E nosti, da bi potniki preživeli kata- 
E strofo, je bilo izvedenih več študij o 
E vzrokih teh nesreč. Vse raziskovalce 
E je močno presenetil podatek, da no- 
=  sijo piloti izredno velik odstotek 
=  krivde za letalske nesreče. Po neka- 
E terili analizah odpade na letalsko 
E posadko kar 45 odstotkov krivde za 
E ponesrečenje letala. To je privedlo 
E nekatere letalske strokovnjake na 
E misel, da verjetno na brganizem pi- 
E lota med vodenjem tetala vplivajo 
E činitelji, ki jih znanost še ne zna 
=  analizirati. ,

1. STROJNI INŽENIR 
KONSTRUKCIJE

2. STROJNI INŽENIR 17 STOPNJE ALI STROJNI 
TEHNIK ZA KONSTRUIRANJE ORODIJ IN PRIPRAV

3. VEČ STROJNIH TEHNIKOV ZA KONSTRUKCIJO IN 
TEHNOLOGIJO

4. VEČ ELEKTROTEHNIKOV ŠIBKI ALI JAKI TOK ZA 
KONSTRUKCIJO IN TEHNOLOGIJO

5. KEMIJSKI TEHNIK -r TEHNOLOG ZA POVRŠIN
SKO ZAŠČITO IN IMPREGNACIJO

„ 6. EKONOMSKI TEHNIK
7. VEČ KV DELAVCEV -  KOVINARJEV, KLEPARJEV
8. VEČ KV DELAVCEV -  ORODJARJEV
9. VEČ KV DELAVCEV -  ELEKTRIČARJEV

10. KV DELAVEC -  STRUGAR
11. KV DELAVEC -  LIČAR ZA VODJO IZMENE
12. KV DELAVEC -  LIČAR ZA DELO V KONTROLI
13. KV DELAVEC RADIOMEHANIK ALI ELEKTROME- 

HANIK ZA DELO V KONTROLI
14. DVA KV DELAVCA -  TRGOVCA
15. ADMINISTRATORKA -  STROJEPISNA ALI ADMINI

STRATIVNA ŠOLA
16. VEČ PK DELAVCEV

Delavci združujejo svoje delo za nedoločen čas. Posebna po
goja sta uspešno opravljeno poskusno delo in pod tč. 16 
odslužen vojaški rok. Nastop dela je mogoč takoj.
Rok prijave je 15 dni po objavi.' Prošnjo pošljite na naslov: 
ISKRA — TOZD Napajalne naprave Novo mesto, Bršlin 63. 
Vsebuje naj kratek življenjepis z ustreznimi dokazili. Kandi
date vabimo tudi na osebni razgovor. ,

LICITACIJA!

7.

SKUPŠČINA OBČINE ČRNOMELJ -  
oddelek za gospodarstvo in finance 

razpisuje 
JAVNI NATEČAJ1

za prodajo naslednjih nepremičnin:

1. družinsko stanovanjsko hišo na Zadružni c. št. 5, stoječo 
na zemljišču družbene lastnine pare. štev. 323 stavbišču, v 
izmeri 803 m2, vpisana pri vi. štev. 539 k. d. Črnomelj.

2 Izklicna cena znaša 137.950,00 din.
2. Zemljišče pare. št. 2372 Luža v izmeri 492 m2, vpisana 

pri vi. št. 78 k. o. Vinji vrh. Izklicna cena znaša 5,00 din 
za m2 zemljišča.

3. Zemljišče pare. štev. 1 1 26 /12  mestni prostor — travnik v 
izmeri 39 m2, vpisana pri vi. št. 44. k. o. Črnomelj. Iz
klicna cena znaša 18,00 din za m2 zemljišča.
Natečaja se lahko udeleže fizične in pravne osebe pod 
enakimi pogoji.
Pred pričetkom javnega natečaja -so kupci dolžni položiti^ 
10 % varščine. > .
Ostali pogoji natečaja so določeni v splošnih pogojih o 
razpisu javnega natečaja.
Javni natečaj bo v torek, dne 3 1 /1 2 -1 9 7 4  ob 8. uri v 
mali sejni sobi SOb Črnomelj.

ce
posodo, Klara pa je sijala v lice kot vrtnica.

Množica je zaploskala in vesoljca sta pomahala v 
pozdrav.

D B H
NOVO MESTO

DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA

NOVO MESTO
S PODRUŽNICO V KRŠKEM IN EKSPOZITURAMI V 
NOVEM MESTU, METLIKI, TREBNJEM, NA MIRNI IN V 
STRAŽI

obveŠ&a
da bo po dogovoru s poslovnimi bankami v Slove

niji poslovala v torek, 31. 12. 1974, za stranke od 6,30 do 
11. ure. V petek, 3. januarja 1975, zaradi internih del ob 
zaključku leta banka ne bo poslovala za stranke.

V soboto, 4. januarja 1975, bo banka v Novem mestu in 
Krškem poslovala za stranke kot običajno.

/

Istočasno obvešča, da bo pripisovala obresti od hranilnih 
vlog že 6. januarja 1975. Zaradi usklajevanja saldov po 
hranilnih vlogah letos izjemoma obresti ne bodo pripisovale 
pošte, ampak samo bančne enote.

VSEM KOMITENTOM, VARČEVALCEM IN POSLOVNIM 
PRIJATELJEM SE ZAHVALJUJEMO ZA SODELOVANJE 
IN ŽELIMO SREČNO IN USPEŠNO NOVO LETO 1975.



PO T A  
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U idi na cesti 
smo ljud je...

V znanem hotelu SMUK v 
Sem iču je bila v nedeljo 
vesela družba. K o t običajno  
ob nedeljskih popoldnevih  
p ro ti večeru gostov ni manj
kalo. Bili so od  vsepovsod in 
tudi avtom obili pred hote
lom so imeli razne registrske 
tablice, od  gorenjskih do  
karlovških.

Mrak se je prevesil v 
temo, ko so dva moška in 
mlajša ženskam  rjavem pla
šču s krznenim ovratnikom  
prišli sm ejoč se iz lokala. Vsi 
trije so bili „nadelani", to se 
je  videlo že  o d  daleč. Bili so 
glasni, krilili so z  rokam i in 
iskali svoj avto.

Dvakrat so šli naokrog, 
preden so ga našli. Velik, 
rdeč avto nemške registra
cije je bil. Preden so našli 
ključe, so zagledali na cesti 
miličnika, nakar je  rekel 
eden o d  moških: 
(najmanj deset besed klet
vic) zna se zgoditi, da bi nas 
ustavil. Sedi ti za volan, je  
rekel ženski Če vidijo žen
sko voziti, ne ustavljajo 
Malce se je  branila, češ da 
bo balonček tudi pri njej 
pozelenel, pa sta jo prego
vorila. Še to  je  rekla, da tega 
avtom obila ni vajena.

Ko je po tem  vžigala s 
ključem, je  avto dobro p o 
skočil. Na srečo nazaj, kjer 
ni bilo nikogar. Potem  so se 
srečno odpeljali. Kdo ve, 
kam in k a k o ? !

* O a u o
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Dežurni 

poročajo
IZGINILO V GRADCU -  V noči 

na 18. december je bil s hodnika v 
gradaškem gradu ukraden moped LJ
— 72-737, last Mladena Stuparja iz 
Gradca. Iščejo tistega, ki ga je od
peljal.

IZPRED GOSTILNE -  16. de
cembra je bil izpred gostilne ,’,Ma- 
jolka“ v Straži ukraden moped NM
-  57-413, ki ga je tam pustil samo 
za krajši čas Stane Nahtigal iz Gor. 
Polja. Medtem ko je lastnik stopil v 
lokal, je bil tat na delu.

AVTO UKRADEN -  21. de
cembra so novomeški miličniki do
bili prijavo, da je izpred garaže ne
dograjene hiše v Šentjerneju izginil 
avto Zastava 750 NM -  204-37 , 
last Jožeta Hudoklina iz Šentjerneja. 
Kdo se je z avtom odpeljal, zaenkrat 
še ni znano.

V BLOKU RAZGRAJAL -r 22. 
decembra ponoči so novomeški mi
ličniki odpeljali v prostor za pri
držanje 25-letnega Marjana Štember- 
gerja iz Novega mesta. Taje v bloku 
Naselja Majde Šilc ponoči razgrajal v 
opitem stanju ter kalil nočni mir. 
Vsi stanovalci so se zbudili.

MIZAR OB PLOŠČE -  Od 21. 
do 23. decembra je bilo mizarju , 
Marjanu Kovaču iz Bršlina ukrade
nih 10 melamin plošč, vrednih 2500 
din.

KONJTAKOJ MRTEV

21. decembra o mraku je Anton 
Gorenc z Rateža vodil konjsko vpre
go po stranski cesti od Strug proti 
Ratežu, naproti pa je po sredi ceste 
pripeljal avtomobilist Jože Grubar iz 
Javorovice. Taje trčil v neosvetljeno 
konjsko vprego tako močno, da je 
bil konj na kraju nesreče mrtev, voz- - 
nika pa so odpeljali v bolnišnico. 
Gmotno škodo ienijo na 15.000 
din.

NA PODSTREŠJU GORELO

23. decembra ob 20.30 je na pod
strešju stanovanjske hiše Franca 
Mrzljaka v Kanižarici nenadoma za
čelo goreti. Požar je nastal zaradi 
slabih dimnih naprav, zato se je pri 
kurjenju v podstrešni sobi segrela in 
vnela stena. Črnomaljski gasilci so 
požar udušili, škoda pa še ni ocenje-

Da se fantje, ki jim sodi 5-članski senat novomeškega okrožnega sodišča krepko kesaio nriča tudi 
pismo, la ga je Boris Kos poslal iz zapora. Z odkritosrčnimi izjavami pa vsi po ^ s t i S o  J o  t u d i t

p o ^ S m ^ v lj e n j u °  Cga pn>CeSa’ J YldlJ°> kam j *  Je pripeljala lahkomiselnost, objestnost in sla

Grenak konec sladkega življenja
Od 19. decembra teče pred novomeškim okrožnim sodiščem razprava 
proti 14 obtožencem, ki so na veliko vlamljali in kradli, nekateri tudi sa 

mo pomagali - da so lahko zapravljali po lokalih

Dvorana novome&ega okrožnega sodišča je te dni vsak dan bolj 
polna. Pred velikim senatom, ki mu predseduje Janez Kramarič, so 
se kot obtoženci znašli Novomeščani: 22-letni avtomehanik Ivan 
Banovec; 19-letni Boris Kos; 18-letni delavec brez zaposlitve Rudi 
Nanger; 26-letni elektromehanik Anton Novak; 20-letni dijak 
elektromehanične šole Brane Petrič; 22-letni strojni knjigovodja 
brez zaposlitve Mkrtin Pezderšek; 2 M etni zasebni taksist Anton 
Potokar; 21-letni vajenec Stane Saje; 26-letni receptor Ivan 
Smrečnik iz Metlike; 25-letni kovinostrugar brez zaposlitve Brane 
Maver iz Novega mesta; '32-letni Jože Kočevar, skladiščnik iz 
Gradca; 25-letni delavec Jože Zvonkovič iz Jurovega; 24-letni obli
kovalec Jože Luzar iz Novega mesta in 23-letni montažni delavec 
Jože Floijančič iz Novega mesta.

Ko se je 19. decembra zjutraj raz
prava začela, je zadnji iz vrste obto
žencev manjkal. Predsednik senata 
je odredil privod obtoženca z mi
ličnikom, po prihodu v razpravno 
dvorano pa je Florjančič v opraviči
lo dejal: „Oprostite, sem zaspal. . . “ 
Razprava se je začela.

Obtožnica, ki jo je prebral dr. 
Ludvik Goleš, bremeni Banovca gra
beža, 22 vlomov, 3 poskusov vloma 
in ene male tatvine. Kos je obtožen 
8 vlomov, 4 poskusov vloma in od
vzema motornega vozila. Nanger naj 
bi po obtožbi sodeloval pri 6 vlo
mih, pri 1 poskusu vloma; razen te
ga ga dolžijo neupravičenega izdelo
vanja, predelovanja in prodaje ma
mil. Anton Novak odgovarja za dva 
vloma, poskus vloma in za odvzem 
motornega vozila. Brane Petrič je na 
zatožni klopi zaradi 12 vlomov, 3 
poskusov vloma in odvzema motor
nega vozila. Pezderšek je obtožen 14 
vlomov, 4 poskusov vloma in male 
tatvine, Potokar sodelovanja pri 3

Spolzko in 
še kaj?

Avtobus z 51 potniki 
se je v Dolah prevrnil

Nemalo strahu je užilo 51 potni
kov v avtobusu, k ije  19. decembra 
zjutraj vozil na redni progi Mirna- 
Trebnje. Za volanom je bil Martin 
Cešnovar. V Dolah, kamor je voznik 
pripeljal dokaj hitro v oster ovinek, 
je avtobus zapeljal na levo bankino, 
od tam je vozilo odneslo v drugo 
stran. Zaradi poledenele in neposi- 
pane ceste je avtobus zapeljal še na 
desni nasip, vozil po njem kakih 13 
metrov, obstal pa je prevrnjen na 
boku.

V avtobusu je bilo 51 ljudi, med
tem ko ima vozilo le 45 sedežev. 
Deset potnikov je bilo poškodo
vanih. V bolnišnico so prepeljali 
53-letno Marijo Jerman iz Ostrožni- 
ka, 55'letnega Božidarja Štancarja iz 
Gor. Mladetičev, 57-Ietno Sonjo 
Muc iz Slovenske vasi in 62-letnega 
Janeza Zupančiča z Vrha pri Trži
šču. Šestim potnikom so nudili prvo 
pomoč v zdravstvenem domu, po- 
t§m so jih odpustili domov.

Nesreča pri delu
Betonski stober ga je 

stisnil k jašku

Na delovišču SGP PIONIR v 
Račjem selu pri Trebnjem je 21. de
cembra dopoldne prišlo do tragične
ga dogodka. Skupina štirih monter
jev je z dvigalom postavljala beton
ske stebre v že pripravljene jaške, ko 
je vodja skupine opazil, daje v enem 
jašku kos betona. Tega je bilo po
trebno odstraniti, zato je šel v jašek 
31-letni tesar Jože Krivec, doma iz 
Bistrice ob Sotli.

Koje Krivec odstranjeval beton iz 
jaška, gaje stisnil betonski steber, ki 
je nihal na dvigalu, in mu hudo po
škodoval glavo. Ponesrečenega de
lavca so takoj prepeljali v bolnišni
co, kjer mu skušajo rešiti življenje.

vlomih, Saje se zagovarja zaradi 7 
vlomov, 4 poskusov vloma, odvzema 
motornega vozila in male tatvine.

Ivan Smrečnik je obtožen grabe
ža, 4 kaznivih dejanj velike tatvine 
in goljufije v službi. Maver se. zago
varja zaradi 1 vloma in 3 kaznivih 
dejanj prikrivanja. Jože Kočevar, 
Zvonkovič, Luzar in Florjančič pa 
so na zatožni klopi zaradi prikri
vanja kaznivih dejanj drugih. Bili so 
v glavnem razpečevalci ukradenih 
suhih gob in semen.

Novomeški fantje Banovec, Kos, 
Nanger, Novak, Petrič, Pezderšek, 
Potokar, Saje in Maver so se domala 
vsak dan shajali po lokalih, posebno 
v disco klubu so bili stalni gostje. 
Večina jih je poznala tudi-Smrecni- 
ka, ki je nekatere pritegnil k sodelo
vanju pri kraji suhih gob, še preden 
so račeli potem drugi na veliko vla
mljati. Nekateri iz te družbe so imeli 
bodisi svoje lastne ali pa avtomobile 
svojih staršev in so se zvečer poda
jali na izlete v neznano. Ker so bili 
večinoma vsi brez dela ali pa so ime
li majhne dohodke, radi pa so pose- 

‘dali v lepih restavracijah, kadili naj
boljše cigarete, pili samo viski in 
drage pijače, so očitno potrebovali 
več denarja, kot so ga imeli na voljo, 
zlasti še, ker so nekateri, posebno 
Banovec, uživali tudi mamila.

Ko je prva nočna „akcija“ uspela, 
so se jih potem lotevali po tekočem 
traku in v različnih postavah. Ko so 
zvečer okrog 23. ure lokale zaprli, 
fantje pa so bili že okajeni, včasih še 
pod vplivom mamil, so določili kar 
tako: smer Reka ali: smer Zagreb. 
Včasih so šli tudi proti Ljubljani, 
med potjo pa ugledali primeren kraj 
in, kot bi mignil, so vlomili. Kjer je 
uspelo, so odnesli železne blagajne, 
ker jim je šlo predvsem za denar. Če 
tega ni bilo, so nagrabili pijače, ciga
rete, pa tudi čokolade, bonboniere 
in avtomobilčke -  igrače.

Osnovna šola Grm, novomeška . 
gimnazija, novomeški disco klub, pi
sarna KZ Žužemberk, bencinska 
črpalka Vavta vas, tehnična šola v 
Krškem, trgovina na Brezovici pri 
Ljubljani, trgovina v Šmarju-Sap, 
bencinska postaja Zelina, pošta v 
Frankolovem pri Celju, disco „Zlat
na frula“ v Samoboru, črpalka INE 
v Jarčjcm polju, trgovina v Dugi 
Resi, osnovna šola v Vukovini. Tuje 
bila zadnja vlomilska postaja, kajti 
ponoči so v kraju legitimirali Kosa z. 
avtom, zjutraj pa ugotovili vlom. Še 
prej so v Zagrebu, Novem mestu in 
Metliki vlomili v nekaj avtomobilov 
in pobrali iz njih, kar so potrebovali.

Drugi del stranpotniške dejav
nosti te skupine se je začel že prej. 
Kraja semen in suhih gob v velikih 
količinah iz Krkinega skladišča v 
Bršlinu je stekla pod Smrečnikovim 
vodstvom, potem pa so v skladišče 
hodili na lastno pest tudi drugi iz te 
skupine.

Vrh vsega so bila vmes še mamila. 
Obtožba bremeni Nangerja, da je v 
igralnici novomeške kavarne na 
Glavnem trgu dal hašiš svojim trem 
znancem Novomeščanom, od enega 
pa je vzel tudi 50 din, da bi mu na
bavil mamilo. Nanger je Šele letos 
spomladi dopolnil 18 let in je  bil v 
času storitve več kaznivih dejanj še 
mladoleten.

Mamila, družba, 
denar

Žalostno j t  bilo videti fante, ki so 
sicer veljali med vrstniki za simpati
čne in jih večina Novomeščanov po
zna od malega, kako so skrušeni sta-

Kako cenimo 
poštenost?

Vsak dan lahko slišimo, kako 
je ta ali oni kradel, da je kdo 
goljufal, da nekateri ne ločijo 
družbene od svoje imovine in da 
marsikdo hoče živeti na lahek 
način. Ne od zaslužka, ampak na 
račun drugih. Kako občani gle
dajo na razrahljan občutek za 

. poštenje, so povedali:
ALBINA ZORlC, gospodinja 

iz Leskovca pri Krškem: „Vsak 
bi moral delati in živeti tako, da 
drugega ne oškoduje. Tudi kdor

li pred sodniki. V glavnem so vse . 
priznali, navajali podrobnosti pri 
vlomih, navajali korist. Le tega se 
večkrat ta ali oni ni „spomnil41, kdo 
je bil pobudnik posameznih akcij. In 
vsak je skušal svojo krivdo in ude
ležbo čimbolj zmanjšati. Ko pa jih 
je predsednik senata vprašal, zakaj 
so storili kazniva dejanja, so rekli: 

BANOVEC: „OtroSca naivnost, 
tudi objestnost. V Novem mestu ni 
možnosti za zabavo. Bil sem za
poslen v Novoteksu in sem službo

-  pustil, ker sem čakal, da bo rešena 
prošnja za zaposlitev na ladji: Hotel 
sem v svet, medtem pa sem začel 
uživati mamila. Trikrat na dan sem 
jih moral dobiti. Za to sem potrebo
val denar . . . “

KOS: „Hodili smo po lokalih. 
Dobival sem vajensko nagrado, daja
li so mi doma, ampak ni bilo dovolj 
za družbo in restavracije. Disco klu
bi so nam bili najbolj všeč. V tem 
smo videli lepo življenje. Nič nismo 
mislili, kar tako, za „hec“ . Naj
večkrat smo bili sploh okajeni. Meni 
je zelo žal in nikdar več ne bi nare
dil kaj takega . .

PEZDERŠEK „Obžalujem. Ni
smo pomišljali na posledice. Bil sp*n 
brez službe. Poklic strojnega knjigo
vodje sem. pustil in se hotel vpisati 
na VPŠ. Študij me je vlekel, toda 
zamudil sem vpisni rok. Ostal s^m 
brez službe, brez dćnarja in z druži
no. To me je zavedlo . .

SAJE: „Bil sem vajenec pri 
zasebniku Biliču. Dobival sem 
vajensko nagrado in tudi oče mi 
je dajal denar, kadar sem ga 
prosil, češ da ga potrebujem za 
zabavo. V družbi, kamor sem 
zahajal, sem potreboval še več. 
Ko sem enkrat začel s krajo 
podleska in gob in s kaznivimi 
dejanji, se je potem nadaljevalo. 
Nekaj škode sem že povrnil, ne
kaj pa še bom. Žal m ije za vse, 
kar sem naredil.

PETRIČ: „Ko.sem prišel v to 
družbo, sem bil dijak III. letni
ka elektromehaniške šole v 
Ljubljani. Prvič sem kradel iz 
potrebe, kasneje se temu nisem 
mogel več odreči. V zaporu štu
diram za izpite. Rad bi čimprej 
prišel do kruha, da bom lahko 
plačal povzročeno škodo. V 
kriminal se gotovo ne bom več 
podal. Bili smo lahkomišljeni in 
o posledicah sploh nismo raz- 
mišljali.“

POTOKAR: ,JKot zasebni 
taksist sem* kar dobro zaslužil. 
Meni ni šlo toliko za denar in 
sploh nisem bil navdušen za' ta
ke stvari (kriminal). Ne vem, za
kaj sem sodeloval. Najprej zara
di prevoza, potem druščina. 
Nič nisem mislil. Škodo v zne
sku 6.000 din, kolikor je bil 
moj „delež“ , sem tovarni 
KRKA že povrnil. Kaj takega 
ne bom naredil nikdar več.“ 

Razprava se nadaljuje z zasli
ševanjem nadaljnjih obtožen
cev, vendar do zaključka redak
cije o zagovoru drugih tokrat še 
ne moremo poročati.

R. BAČER

KRŠKA VAS:
OTROK POD AVTO

19. decembra popoldne se je prj 
Krški vasi zgodila huda prometna 
nesreča s smrtnim izidom. Vlado 
Podgoršek iz Brežic je z avtom peljal 
proti Cerkljam, pri Krški vasi pa je 
iznenada predenj zapeljal s kolesom
7-letni Iztok Volk. Voznik je sicer 
skušal nesrečo preprečiti s tem, da 
je zapeljal na levo, vendar je otroka 
vseeno zbil. Hudo poškodovanega 
Iztoka so pripeljali takoj v brežiško, 
nato še v zagrebško bolnišnico, ven
dar mu ni bilo pomoči.

jemlje v državnem, je tat. Po mo
jem bi se ljudje bolj bali storiti 

g 'kaznivo dejanje, če bi bile ostrej
še kazni. Ko sem bila jaz 
majhna, smo bili revni, ampak 
kradli nismo. Danes že marsika
teri otrok krade, čeprav ne iz 
potrebe.41

POLDE TRATAR, upokoje
nec iz Slepška pri Mokronogu: 
„Po mojem poštenosti nasploh 
dajemo premajhno ceno. Neka
teri si vse dovolijo, pa tudi krajo 
in take reči. K nepoštenju so še 
bolj podvrženi taki, ki često pi
jejo. Pijanec tudi iz nepremišlje
nosti večkrat kaj zagreši. Bolj bi 
morali ceniti človeka, ki velja za 
poštenjaka, neglede na to, ah je 
revež ali ,fin4 človek.44

JOLANDA ŠENICA, dijakinja 
ekonomske srednje šole iz No
vega mesta: „Poštenost je zame 
ena bistvenih človekovih dobrih 
lastnosti. To bi moral vedeti 
vsak sam. Kogar doma tako uči
jo, najbrž ne zaide na slaba pota.
V neko obdobje doraščanja sicer 
sodi .rabutanje4, vendar to samo 
od sebe preneha, če je otrok v 
bistvu pošten.44

BORIS KOČEVAR, kmet iz 
Božakovega pri Metliki: „Sem 
eden redkih mlajših ljudi, ki so 
ostali doma na kmetiji. Jaz se 
držim poštenosti, veliko''drugih 
pa ne. Nimam rad takih ljudi, ki 
hočejo kakorkoli živeti na tuj ra
čun, nepošteno. Ker smo ljudje 
različni, kot so prsti na rokah, 
pa bi nasploh morali bolj po
udarjati, da poštenjak nekaj ve
lja “

v

NC v 3 MESTO: HOTELA JE V 
TRGOVINO — 17. decembra opol
dne je Anton Gotlib iz Herinje vasi 
vozil s kombijem po Cesti herojev, 

je nenadoma planila na cesto iz 
-iiše št. 12 v sosednji Ulici talcev
8-letna Mateja Oblak. Deklica je ste
kla proti trgovini in avto jo je zadel. 
Teže poškodovano so odpeljali v 
bolnišnico.

DRAGA: STISNJEN MED TO
VORNJAKE -  18. decembra je Jo
že Tomše iz Globočic vozil tovor
njak iz Zagreba proti Ljubljani, zara
di okvare pa je ustavil na robu ceste 
pri Dragi, vendar ni postavil trikot
nika. Za njim je pripeljal tovornjak 
Zoran Gajinov iz Vrbasa in ustavil, 
tretji je na kraj dogodka pripeljal z 
osebnim avtom Zlatko Franjevič iz 
Bjelovara in prav tako ustavil. Če
trtemu v koloni -  Jožetu Klemenči
ču iz Gor. Lokvice — pa to ni uspe
lo, zaletel se je v osebni avto pred 
seboj in ga porinil pod tovornjak, ki ' 
je že stal. Na srečo telesnih poškodb 
ni bilo, gmotne škode pa je za okrog
40.000 din.

MIRNA PEČ: VOZ BREZ LUČI
-  19. decembra proti večeru je Ivan 
Dragan iz Šentjurja pri Mirni peči 
vozil avto proti Novemu mestu. V 
bližini smetišča je nenadoma zagle
dal pred seboj na cesti voz brez luči, 
zato je zavrl, toda cesta je bila pole
denela in avto je zaneslo v levo: trčil 
je v obcestni kamen in ga izruval. 
^Gmotne škode je za 4.000 din.

VRANOVIČI: PREHITRO PO 
SPOLZKEM -  19. decembra popol
dne je Bojan Doltar iz Gradca vozil

z avtom iz Črnomlja proti domu. 
Zaradi prehitre vožnje in spolzke ce
ste ga je začelo pri železniškem nad
vozu zanašati. Avto je zletel s ceste 
na travnik in se zaletel v zložena 
drva. Voznik in njegov sopotnik 
Anton Zrim iz Gradca sta bila laže 
ranjena, na avtu pa je za 8.000 din 
škode.

PUŠČAVA : NEPRAVILNO
USTAVLJANJE — 21. decembra 
okrog 14. ure je Jožica Kolenc iz 
Trstenika z avtom prehitevala kole
sarja Petra Mikca iz Sred. Lakenca, 
nato pa naglo zavila predenj ter 
ustavila. Mikec se je zaletel v avto in 
se poškodoval. Odpeljali so ga v bol
nišnico, medtem ko znaša gmotna 
škoda 2.000 din.

GRADAC : POLEDENELA CE
STA -  22. decembra popoldne je 
Anica Krebs iz Ljubljane vozila z 
avtom proti Metliki, na manjšem 
klancu navzdol pa jo je zaradi pole
denele ceste začelo zanašati. Trčila 
je z avtom v levi breg, pristala pa na 
desnem boku. Pri trčenju je bil po
škodovan vozničin 7-letni sin Aleš, 
škodo pa cenijo na 5.000 din.

KRAKOVSKI GOZD: OBSTAL 
JE V JARKU — 22. decembra po
poldne je Novomeščan Peter Zk 
berna vozil osebni avto iz Zagreba 
proti Ljubljani. V Krakovskem 
gozdu je zapeljal na levo, od tam na 
bankino in po nasipu ter se zaletel v 
gaber. Pristal je v jarku. Poškodo
vanega voznika so prepeljali v bolni
šnico in ga sumijo, da je vozil pod 
vplivom alkohola. Gmotne škode je 
za 30.000 din.

Ponudil je podkupnino
Po nesreči; se je hotel Milan Kuhar »izmazati« 

s tem, da je ponudil miličnikom podkupnino

19. decembra okrog 18. ure 
je 22-letni Milan Kuhar iz 
Ostroga pri Šentjerneju vozil 
avto iz smeri Kostanjevica proti 
Šentjerneju. Na križišču ceste 
Šentjemej-Mršeča vas ga je usta
vil miličnik ob kontrpli prome
ta. Kuhar je pred njim ustavil, 
ko pa se je miličnik približal 
avtu, je z vso močjo pritisnil na 
plin in brez luči odpeljal proti 
Dobruški vasi.

Kuhar, ki je vozil brez do
voljenja, se je v Dobravi prevrni-' 
li na streho avtomobila, potem  
pa pobegnil. Čez čas, ko je 
najbrž premislil, seje  vrnil k.vo
zilu in tam našel miličnike. Pri
znal je nesrečo in beg, da pa bi 
jo odnesel kar tako, je milični
kom ponudil 500 din, „če ne

bodo nič zapisali".
Milana Kuhaija so prijavili 

sodniku za prekrške, javnemu 
tožilcu pa zaradi poskusa pod
kupovanja uradne osebe.

' POŽAR
V SUHI KRAJINI

21. decembra popoldne je začelo 
goreti v skednju, ki je last Karla 
Kocjančiča iz Ljubljane. Iz skednja 
v vasi Dole pri Ajdovcu se je ogenj 
naglo razširil še na gospodarsko po
slopje, v katerem je bilo okrog tri 
tone sena, nekaj slame, mlatilnica, 
okrog 200 kilogramov žita in druge 
drobnarije. Ogenj je popolnoma uni
čil skederlj, kozolec in vse, kar je 
bilo v njem, tako daje škode za naj
manj 30.000 din. Poslopji nista bili 
zavarovani.

Kot kaže, je do požara prišlo, ker 
je bivša lastnica Ivana Hočevar pri 
krmljenju Živine svetila s svečo.



EETRTK0V INTERVJU

Novost še nedosegljiva
Katica Zupet: »Najnujnejši je avtobus, da bi 

se učenci vozili kulturno in udobno«

„ Tukaj, kjer imamo pred
vsem km ečke otroke, bi bila 
celodnevna šola dobrodošla. 
Učne m ožnosti učencev bi 
izenačili, uspeh bi bil boljši. 
N ič takega ne vidim v tem, 
da bi me osebno odvračalo. 
Zavedam pa se, da smo od  
tega še daleč, “ razmišlja Ka
tica— Zupet, ravnateljica

, osnovne šole v Škocjanu, o 
 ̂ novosti, k i dobiva zadnje ča- 

S se podporo v najvišjih orga- 
\  nih SZDL in ZK.

n
Pravi, da so veliko dosegli 

že s tem, ko so poskrbeli za 
varstvo 120 učencev, ki se 
vozijo več k o t 4 km  do šole: 
iz Klenovika, D ol in Dobra
ve. Šola pa ima za prevoz le 
14-sedežen kombibus. TIS je  
zaprosila za avtobus, da b i se 
učenci poslej vozili udobno 
in kulturno. ,JVajbolj od 
daljeni gredo zdom a že pred  
šesto, vrnejo pa se okoii 14. 
ure. Šola jim  om ogoča jutra
nje varstvo in varstvo po po 
uku. Prevoz čakajo v razre
du, ki se po pouku spremeni 
v čakalnico. Pod vodstvom  
dežurnega učitelja se učenci 
pripravljajo za naslednji 
dan.“

V Škocjanu imajo pouk v 
dveh izmenah, zato bodo te

žave pri organizaciji male šo
le. Po polletju bodo odprli 
dva oddelka male šole. Pro
blem bo zlasti z  dopoldan
skim oddelkom  male šole, 
ker so dopoldne zasedene 
vse učilnice. Poleg tega je  na 
šoli tudi vrtec, tako da so za 
varstvo najmlajših preuredili' 
učilnico za likovni pouk.

„Pouk na šoli je  norma
len, le tehničnega pouka ni
mamo in telesna vzgoja je  
okrnjena. Kadrovski pro
blem je  manj bo leč ko t vča
sih Trije učitelji se vozijo iz 
krške občine, drugi stanuje
jo  v Škocjanu. Še vedno pa 
nas tare pomanjkanje stano
vanj. Nekaj učiteljev si s po 
m očjo kreditov gradi hiše, 
dvoje družinskih stanovanj 
je  šola pridobila v prejšnji 
šolski stavbi. Trenutno bi 
potrebovali vsaj tri družin
ska stanovanja. “

Pomanjkanje stanovanj v 
Škocjanu je  očitno. Razen  
za šolnike bi bilo niijno ne
kaj stanovanj pridobiti za 
druge. Na prim er za zdravni
ka in sestro oziroma za 
osebje krajevne ambulante. 
Zdravstvena ekipa prihaja 
zdaj nekajkrat v tednu iz 
Šentjerneja, kar je, to  so 
ugotavljali tudi na sejah kra
jevne skupnosti in škocjan
skih organizacij, premalo. V 
načrtu je  graditev nove 
ambulante, kjer naj b i imel 
prostore tu di zobozdravnik. 
Zobozdravnik je  v Škocjanu 
hudo potreben. “ Ž e zaradi 
učencev, ki si hodijo zobe  
zdaj popravljat v N ovo me
sto in tako zamujajo pouk, 
bi morali tu im eti zobo 
z d r a v n ik a m e n i Zupetova.

I. ZORAN
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MINI ANKETA:

Eden najbolj obiskanih živinskih sejmov v Škocjanu je bil 18. decembra na prostoru med novo in staro 
šolo ter krajevnim uradom. Naprodaj so bili pari volov, krave, telice in junci. Prodajalci in kupci so bili 
iz štirih občin (novomeške, krške, sevniške in trebanjske). Koliko kupčij so sklenili, se ni dalo zvedeti 
(Foto: I. Zoran)

Kaj je s solidarnostnim dolgom?
Jutri bo sprejela novomeška občinska skupščina rebalans proračuna

Na jutrišnji seji v Novem mestu bodo delegati vseh treh zborov 
občinske skupščine odločali o rebalansu občinskega proračuna za 
leto 1974. Predlog predvideva, naj bi porabo povečali na 43 mili
jonov dinaijev.

Sprememba proračuna je po
trebna tudi zato, ker so se med tem 
spremenili viri dohodkov. Tako bo 
dal posebni občinski davek od pro
meta proizvodov kar 5,1 milijona di
narjev več, kot so načrtovali, več pa 
se bo nateklo tudi od drugih vrst 
davkov. Povečani davki bodo pre
segli dodatnih 5,7 milijona dinarjev. 
Na drugi strani so nekateri drugi do
hodkovni viri. slabši. Posebni občin
ski davek od prometa alkoholnih pi
jač je potrebno znižati kar za 1,1 
milijona dinarjev, davek od kmetij
ske dejavnosti za 500.000, davek od 
skupnega dohodka občanov pa je 
manjši za 900.000 din.

Se vedno ni urejeno, kaj je s pri
spevkom občine solidarnostnemu 
skladu. Novomeška podružnica SDK 
je po objavi posebnega družbenega 
dogovora v Uradnem listu SRS izda
la odločbo, po kateri je novomeška 
občina dolžna plačati za čas od 1. 
januarja do 30. septembra letos v so
lidarnostni sklad 2,644.000 din. Zo
per to odločbo so se predstavniki 
občine pritožili na SDK v Ljubljani, 
vendar pa, kot je poudarjeno v gra
divu za jutrišnjo sejo, do danes še ni 

-odgovora.
K temu je treba reči, da je bil 

občinski proračun v Novem mestu

»Do zdaj ni še nič padlo v vodo!«
komunisti v šentjernejski Iskri so podrobneje razpravljali o svojih štipen

distih - Skupno glasilo še prevečkrat obleži neprebrano

»Do zdaj se pri nas še ni zgo- 
°, da bi kakšen predlog ko- 

Unistov pogorel. Stališča 
ovne organizacije kolektiv 

ošteva,“ pravi Vili Punčuh, 
Smetar ZK. v šentjernejski

j Komunisti pravkar pripravljajo 
!^eno enoletnega delovanja. V njej 

zapisali, kako uspešni so bili 
j*/1 uresničevanju akcijskih progra- 
v °y. Notranjo, disciplino, varče- 
; anJe in druga vprašanja so obravna-

Vili Punčuh

K o d  sestanka -do sestanka. Spod- 
<4 0 u>li so delavsko kontrolo, da je 

j^kazala prve znake budnosti. Oce- 
k * so politiko štipendiranja, pose- 

I .upravičenost slehernega od 47 
Juui. ki prejemajo pomoč Iskre na
rpucnih, srednjih in visokih šolah v 

^  Šolskem letu. Na pobudo osnovne organizacije ZK so izvedli semi

nar za samoupravljalce, organizirali 
tečaje za pridobitev interne kvalifi
kacije in osnovno šolo za odrasle.

Suhokrajinski
drobiž

_ V VELIKEM LIPJU PRI ŽU
ŽEMBERKU so prekrili stavbo nek
danje šole, zasteklili okna na stavbi 
in uredili dostopni hodnik, tako da 
bo stavba spet uporabna, predvsem 
pa rešena pred razpadanjem. Ma
terial je v celoti prispevala krajevna 
skupnost, njeni delavci pa so tudi 
opravili glavna dela, pri čemer so 
jim pomagali občani iz Velikega in 
Malega Lipja.

STREHO DVORSKEGA PRO
SVETNEGA DOMA so prekrili. 
Opeko je nabavila žužemberška kra
jevna skupnost, delo pa so opravili 
občani iz območja Dvora, ki jih je 
organizirala tamkajšnja krajevna or
ganizacija SZDL.

REZERVOAR ZA 200 m3 vode 
na Plešivici nad Žužemberkom je 
zgrajen, tudi vodovodne cevi so že 
speljane k hišam. Rezervoar čaka le 
še na streho, ki bo prestrezala dež in 
sneg za vodo, ki bo preko filtra do
tekala v rezervoar. Razen tega mora
jo potegniti vodovodne priključke v 
hiše. Vse to delo bodo opravili do 1. 
maja. O celotnem poteku dela in 
prizadevnosti občanov bomo še pi
sali.

ZELO USPEŠNA KRVODAJAL
SKA AKCIJA je bila 6. decembra v 
Žužemberku. Pri tej akciji so se iz
kazali krvodajalci iz žužemberške in 
hinjske krajevne skupnosti. Za do
bro organizacijo odvžema krvi je po
skrbel odbor osnovne organizacijo 
RK Žužemberk, ki ima pri tem že 
nekaj let izkušenj.

Poskrbeli so, da pri informiranju de
lavcev ni večjih zatikov: sestanki so 
enkrat na mesec, pomembnejša ob
vestila visijo na oglasnih deskah, v 
kolektiv redno prihaja tiskano glasi
lo „Iskra44, ki objavlja informacije in 
zanimivosti iz TOZD „vesoljne41 
Iskre. Punčuh pravi, da se zaposleni 
tega glasila premalo poslužujejo, saj 
često obleži nerazdeljeno in nepre
brano v vratarnici.

„Zavedamo se, da smo premajhno 
pozornost posvečali ideološko poli
tičnemu izobraževanju članov naše 
osnovne organizacije, “ meni
Punčuh. „To bomo zdaj popravili in 
je v načrtu za prihodnje obdobje 
več seminaijev in študijskih sestan
kov, na katerih bi komuniste še bolj 
poučili o marksističnih pogledih na 
dogodke in pojave. Kajpak bo po
trebno dograditi tudi znanje o samo
upravljanju, družbenoekonomskih 
odnosih in podobnem.*4

Število članov osnovne organiza
cije ZK v šentjernejski Iskri raste. V 
zadnjih dveh letih so sprejeli 23 no
vih, zdaj pa jih nekaj še pripravljajo 
na sprejem.

I. Z.

sprejet v skladu s posebnim družbe
nim dogovorom o višini splošne po
rabe v slovenskih občinah v letu 
1974. Glede na to je bila v novo
meški občini dovoljena za 15,3 od
stotka večja poraba. Občina, ki bi 
dovoljeno porabo presegla, bi mora
la presežek odvesti v solidarnostni 
sklad za financiranje tistih občin, ki 
bi s svojim denarjem ne pokrile do
govorjene porabe.

Gibanje proračunskih dohodkov 
v novomeški občini je bilo tako, da 
so v Novem mestu že po polletju 
presegli dogovorjeno rast. Zato bi 
morala novomeška občina že tedaj 
začeti vplačevati v solidarnostni 
sklad. Temu pa je izvršni svet občin
ske skupščine nasprotoval. Pri tem

Spomeniki NOB 
v krajevni oskrbi

Občinski odbor ZZB iz No
vega mesta je predlagal, naj bi 
za 135 spomenikov, plošč in 
obeležij NOB poslej skrbele kra
jevne skupnosti. Pripravljen je 
tudi osnutek odloka, s katerim 
naj bi občinska skupščina to 
skrb uzakonila. Krajevnim 
skupnostim bi bilo potrebno za
gotoviti namenski denar.

Gre za spomenike, plošče in 
obeležja v vseh 20 krajevnih 
skupnostih v občini. V&č kot 
10 jih je v KS Dolenjske Topli
ce, Novo mesto, Otočec, Šent
jernej in Žužemberk. Upošteva
ni niso Baza 20 z bolnišnicami, 
spomenik na Rogu in spomenik 
na Cviblju pri Žužemberku, ki 
jih bo poslej vzdrževal in 
oskrboval republiški odbor ZZB 
Slovenije.

Za plošče, vzidane na po
slopjih delovnih organizacij, naj 
bi po predlogu občinskega od
bora ZZB poslej v celoti skrbele 
delovne organizacije. Tudi oko
lje spomenikov in grobišča v 
krajevnih skupnostih naj bi bila 
v krajevni pristojnosti, s tem da 
bi pomagala mladina in šole.

Pri občinskem odboru ZZB 
naj bi še nadalje ostala komisija 
za zaščito in varstvo spomeni
kov NOB, ki pa bi poslej imela 
le evidenco nad spomeniki, 
predlagala popravilo ali obnovo 
in nadzorovala opravljena dela.

I. Z.

NOVOMEŠKA TRIBUNA
Stara Beletova hiša, v kateri je imel vse do teh dni vulkanizersko 
delavnico Tone Mestnik, se umika novemu. Na tem kraju — ob 
stičišču treh najbolj prometnih novomeških cest: Ceste komandan
ta Staneta, Ceste herojev in Ljubljanske ceste — naj bi v letu 1975 
zrasel velik poslovno-trgovski objekt. (Foto: I. Zoran)

se je skliceval na to, da družbeni do
govor (do takrat) še ni bil objavljen, 
poleg tega mu je bilo znano, da do
govora še niso podpisale vse občine 
ali pa so ga podpisale pogojno, z do
datnimi zahtevami, ki pa podpisni
cam niso bile znane.

Ves teden za JLA
V novomeški občini so že po 

tradiciji lepo počastili 22, de
cember, dan JLA. Po izročitvi 
plakete Novega mesta enotam  
JLA so se slovesnosti prejšnji 
teden nadaljevale.

Večjo proslavo so imeli v vojašni
ci Milana Majcna, kjer so med dru
gim podelili odlikovanja najzasluž
nejšim vojakom in starešinam. Sledil 
je sprejem, ki ga je priredil ko
mandant novomeške garnizije pod
polkovnik Rade Petrovič.

Slavnostni sprejem je priredil tudi 
rezervni polkovnik Ivan Slapnik, ko
mandant štaba dolenjske operativne 
cone. Udeležili so se ga vodilni kadri 
s področja SLO. Ob tej priložnosti 
so prebrali pohvale najzaslužnejšim 
za razvoj in utrjevanje SLO v letu 
1974.

Tudi kulturnih dogodkov ni 
manjkalo. Tako sta občinska kon
ferenca Socialistične zveze in garni
zija JLA povabila v goste znani 
ansambel „Komedija44 iz Zagreba.

PLAVALNI TEČAJ

Ko smo pisali zadnjo „Mini anke
to44, je bil v teku šele prvi dan za 
prijave plavalnega tečaja, zato nismo 
mogli navesti točnega števila prijav- 
ljcncev. Do zadnjega dne prijavnega 
roka, to je do 23. decembra, pa se je 
prijavilo kar 96 ljudi. Vsi tečajniki 
bodo razdeljeni v pet skupin. Prva je 
imela začetne ure žc v torek, kandi
dati iz ostalih skupin pa bodo o 
sporedu tečaja še obveščeni. '

Dneve, ki nas še ločijo od naj
daljše noči, ko se staro leto prevesi v 
novo, lahko že preštejemo na prste 
ene roke. Ni malo takih, kijih šteje
jo na obe roki po večkrat že dalj 
časa, Kajti možnosti, kje silvestro
vati, je zares veliko in izbira ni la
hka. Toda ne motimo se, ko zapiše
mo, da nas bo gotovo največ doča
kalo novo leto kar doma v toplih 
copatah ob kolikor toliko polno na
loženi mizi. Ta kolikor toliko zate
gadelj, ker se že vse staro leto bode
mo s cenami, ki so ostre zobe poka
zale tudi prav pred kratkim, sploh 
pa v gostinstvu.

Novo leto
Jože BELE, delavec: „Veliko jih 

gleda na novoletno praznovanje sko
zi liter, sam pa sem abstinent, zato 
bom dočakal novo leto doma. V 
krogu družine ob radiu bo kar pri- 

•jetno, postregli si bomo čisto po do
mače. Tudi ko bi imel ne vem koli
ko denarja, ga ne bi puščal za 
enkratno veseljačenje po lokalih.44

Marija ŠUMJERGA, poslovodki- 
nja pri „Semenu44: „Sem mati dveh 
šoloobveznih otrok in veliko časa v 
službi. Zato vsak prosti trenutek po
svetim otrokoma, prazniki pa so gle
de tega prav dobrodošli. Praznovala 
bom torej doma. Ko bi bilo kako 
drugače, bi morda tudi kam šla, ne 
glede na cene. Bolj skromni bomo, 
pa bo.44

Janko CVELBAR, poklicni voz
nik pri „Gorjancih44: „Že precej ča
sa vem, da bom na Silvestrovo malo 
pred polnočjo pripeljal avtobus v 
Brežice, zato se nič ne pripravljam 
na kakšno posebno praznovanje. V 
prvih urah novega leta bom prišel 
domov in vsem voščil srečo. Sicer 
pa so danes rezervacije za čakanje 
novega leta v hotelih in restavracijah 
tako visoke, da je res najbolje, ee je 
človek doma.44

Niko KNEZ, avtobusni sprevod
nik: „Na Silvestrovo bom do pozne
ga popoldneva še na. delovnem me
stu, novo leto pa bom dočakal v 
Šentjanžu. Še ne vem natanko kje; 
ali doma ali s prijatelji. Kaj posebne
ga ne bo, saj si ob teh cenah človek 
ne more ne vem koliko privoščiti.44

D. R.
1   N

DEDEK MRAZ SPET NE
ENAK ZA VSE OTROKE

Od jutri dalje bo dedek 
Mraz na Prešernovem trgu v 
Novem mestu vsak dan pri
povedoval pravljice naj mlaj
šim in kramljal z njimi. 
Kajpak bo dedek Mraz obi
skal tudi središča krajevnih 
skupnosti po občini. Kraji 
bodo okrašeni in razsvetlje
ni. Ni pa se posrečilo, da bi 
dedek Mraz za novo leto 
obdaroval vse otroke enako. 
Čeprav so se delovne organi
zacije tu in tam odzvale 
prošnji koordinacijskega 
odbora za prispevke, se bo 
letos še vedno dogajalo, da 
bodo nekateri otroci obda
rovani po večkrat, drugi pa 
le enkrat.

Novomeška kronika
VELIKE KAZNI ZA TATOVE -  

Bližajo se novoletni prazniki in zno
va bomo okrasili novoletne jelke. 
Nekateri si bodo kupih plastično 
jelko, drugi bodo stanovanje okrasili 
s pravo. Vse tiste, ki že sedaj premi
šljujejo, kam bi se „zapeljali44 po 
smrečico, obveščamo, da bodo letos 
izvajali poostreno kontrolo sečnje 
(tudi na tržnici). Kršilcem prepovedi 
sečnje jelk in smrek grozijo velike 
kazni.

KDO BO JEDEL KRAVICE? -  
Kot kaže, bere rubriko J. Justa na 
sredini našega tednika veliko obča
nov. To sodimo po tem, ker morajo 
gostinci „Pri Rotovžu44 vedno, kadar 
ponujajo krvavice, večkrat napisati 
zbrisano črko v. Da ne bi kdo mislil, 
da res prodajajo kravice.

LEPO OKRAŠENA IZLOŽBA -  
Novomeške trgovine se počasi pri
pravljajo na novoletne dni. Vse že 
bolj aU manj uspešno in posrečeno 
okrašujejo izložbe trgovin. Za pri
jetno spremembo so poskrbeli v 
trgovini Novotehne pri Kavarni. No
voletno okrasitev svoje izložbe so 
prepustili učencem osnovne šole iz 
Smarjete. Ob domiselni „razstavi44 
se ustavi kar precej občanov.

POGREBI -  Umrli so: Vlasta 
Vidmar v 48. letu starosti, gospo
dinja iz Regerče vasi 66, Martin Kre
se v 84. letu starosti, upokojenec iz 
Doma počitka v Metliki, Marija Kle
menčič v 73. letu starosti, upoko

jenka iz Regerče vasi, in Karel Ma- 
horčič v 74. letu starosti, upokoje
nec s Kidričevega trga 1.

TRŽNICA -  Prejšnji teden je bila 
tržnica v znamenju prodajalcev vol
nenih nogavic in številnih prepirov 
med branjevkami in gospodinjami. 
Po mnenju nakupovalk so bili pri
delki tokrat predragi. Cene: so Lita 
18 do 20 dinarjev, ananas po 12 din, 
jabolka po 5 do 8 din, limone po 14 
din, jajca po 1,60 do 1,80 din, zelje 
po 14 din, čebula po 5 din, koren 
po 10 din itd.

— Ena gospa je rekla, da je 
bilo na ponedeljkovi „Metli“ 
najbrž zato toliko direktoijev, 
ker so bojda od Tofa pričakova
li nasvet, kako naj pometajo z 
drugimi. Je rekla, da jih je Tof 
gotovo globoko razočaral, ker 
je stresal ves čas samo poper.



Za preboj iz zaostalosti letošnji gospodarski rezultati niso dovolj

Leto se izteka in čas obračunov je vedno bliže. Tudi delegati 
občinske skupščine bodo 30. decembra povedali, kaj jih vznemiija 
v poročilu o gospodaijenju delovnih kolektivov v domači občini. V 
njem so zbrani podatki za obdobje devetih mesecev.

V tem času je gospodarstvo 25,8-odstotnem
v občini povečalo dohodek za 
34,3 odst. ob 6,7-odstotnem  
povečanju zaposlenosti in ob

RAZLIKE V ŠTEV ILK AH

Razmeije med najnižjimi in 
najvišjimi osebnimi prejemki se 
v brežiški občini gibljejo od 1:
3, to je med 1300 in 4500  di- 
naiji. Nekatere panoge precej 
izstopajo. Tako imajo na primer 
pri Prevozu razmeije 1: 7,5. 
Najnižji osebni dohodek je 
1200, najvišji 9020 din. V 
Tovarni pohištva je najnižji 
prejemek 1342 din, najvišji 
6126 din, v Opekarni pa se gib
lje osebni dohodek med 1233 
in 5598 din. Agraria ima raz
meije 1 : 4, z najnižjim prejem
kom 1233 in najvišjim 5084  
din, Slovenijavino 1: '5 (od  
1227 do 5578 din) in Gozdno 
gospodarstvo l: 4,5 (od 1600 
do 6671 din).

V ELIK O  E V IDENTIR A NIH

Za vodilne funkcije v skup
ščinah samoupravnih interesnih 
skupnosti so v brežiški občini 
evidentirali okoli 150 delegatov 
od 757 izvoljenih.

porastu pro
duktivnosti. Nad občinskim 
povprečjem je industrija, pred
vsem tovarna IMV (ki je v tem 
obdobju normalizirala proiz
vodnjo), Beti Dobova in Rud
nik Globoko. TOZD IMV je 
lani v devetih mesecih izdelala 
11900 avtomobilskih prikolic, 
letos 26060.

Zelo velik porast dohodka 
ima prometna panoga, v kateri 
se je povzpel Prevoz na prvo 
mesto. Svoj dohodek je povečal 
za 51,4 odstotka. Podjetje ve
liko investira v nakup novih 
tovornih vozil.

Gozdarstvo beleži v tem 
obdobju veliko povečanje do
hodka (za 74 odstotkov), pred
vsem zaradi podražitve lesa in 
prodaje zalog, pa tudi na račun 
povečane sečnje v družbenih 
gozdovih.

Vse druge panoge so pod 
občinskim povprečjem. Kmetij
stvo je prizadeto zaradi nesoraz
merja med cenami kmetijskih 
pridelkov in industrijskega 
blaga. Položaj je kritičen zlasti 
zaradi zastoja v prodaji živine in 
težav pri prodaji jabolk, krom- 
piija in nekaterih drugih pridel
kov.

V težavah se je znašla tudi 
trgovina, zlasti „Posavje“ , med-

Varovanci otroškega vrtca na sprehodu težko zdržijo v vrsti, ko pa 
se dogajajo okoli njih same zanimive reči. (Foto: Jožica Teppey)

NOVO V BREŽICAH
ZDRAVSTVENI NADZOR 

UĆENCEV. -  Po podatkih ravnate
ljev so bili vsi učenci tretjih, prvih, 
petih in sedmih razredov sistema
tično pregledani. Večina učencev je 
imela tudi zobozdravstvene pregle
de. Učence osmih razredov so bese- 
žirali, šolarje iz prvih razredov pa so 
cepili proti otroški paralizi, v breži
ški osnovni šoli zelo uspešno dela 
šolska zobna ambulanta. V minulem 
šolskem letu so sistematično pregle
dali zobovje 530 otrokom, 457 
učencem so vlili zalivke, 59 učencev 
pst so ozdravili kariesa.

KNJIGARNA JE EDINA. -  V 
minuli številki smo pisali, da v Breži
cah ni dobiti novoletnih čestitk 
mednarodne organizacije UNICEF. 
Medtem smo zvedeli, da jih naroča 
papirnica in da jih kupci lahkq do
bijo, ker je zaloga še zadosti velika.
V papirnici so bogato založeni tudi 
z okraski za novoletno jelko.

seji spregovorila o pripravah 
skupščine krajevnih

PRIZNANJA BORCEM. -  Zveza 
združenj borcev NOV je na sobotni

na
združenj in 

predlagala podelitev priznanj bor
cem za šestdeseto, sedemdeseto, 
osemdeseto in devetdeseto obletni
co rojstva. Na isti seji so sprejeli de
lovni program za 1975. leto.

PREMOGA PA NI. — Nekateri 
naročniki kurjave pri brežiškem Ku
rivu morajo tudi letos neobičajno 
dolgo čakati na dostavo premoga. 
Tisti, ki imajo svoj prevoz, so se s 
kurjavo oskrbeli pravočasno, me
dtem ko drugi, ki čakajo na prevoz 
podjetja, težko pridejo na vrsto.

PRIREDITVE ZA DAN JLA. -
V počastitev dneva JLA sc je v Bre
žicah zvrstilo več športnih in drugih 
prireditev. Vodstvo, doma JLA v 
Brežicah je vpeljalo letos novost -  
srečanje mladih iz vseh treh posav
skih občin. Znani revolucionarji so 
jim obujali spomine na ljudsko revo
lucijo.

b r e ZiS ke  v e s t i

tem ko to ne velja za Dinos in 
Petrol. Kolektiv „Posavja" je 
tik pred novo investicijo. Ubada 
se z velikimi težavami, pred
vsem zaradi stanja v trgovini z 
živili. To podjetje je povečalo 
dohodek za 13,2 odst., celotni 
dohodek za 26,1 odst., skladi 
pa so se zmanjšali za 42,4 odst.

Tudi v gostinstvu ob 11,1- 
odstotnem povečanju dohodka 
ni obetajočih rezultatov. Vodi 
motel Petrol z 18-odst. pove
čanjem,, medtem ko so v Cate- 
ških Toplicah zabeležili komaj 
7,2 odst. V obrti izstopa Dekor- 
les s 30,3-odstotnim poveča
njem dohodka in 37,8- 
odstotniin povečanjem skladov. 
Stanovanjsko komunalna dejav
nost nazaduje, za kar pripisu
jejo vzroke zamrznjenim stana
rinam.___________________ ____

S IN D IK A T  ZA OM EJITEV

Sindikalna lista za 1975. leto je 
predmet živahne razprave tudi v bre
žiški občini. Občinski svet Zveze 
sindikatov meni, da bi bilo vendarle 
treba določiti zgornjo mejo osebnih 
dohodkov, čeravno jo bodo določali 
že sporazumi za posamezne dejavno
sti. S takim popravkom bi se obva
rovali pred prevelikimi razlikami pri 
izplačevanju osebnih dohodkov.

PR OG RA M  STAB ILIZA CIJE

Občinska skupščina v Breži
cah bo .30. decembra obravna 
vala poročilo o gospodaijenju 
za devetmesečno obdobje. In
formacijo o tem je dobila tudi 
komisija za družbenoekonom
ske odnose pri občinski konfe
renci ZKS
r

Leto in dan 
s cvetjem

Ivanka Balon že trinajsto 
leto živi med cvetjem. Na 
vrtnariji v Čateških Toplicah 
vodi zdaj sektor za lončnice. 
Zanjo je vsaka zima pomlad. 
Sredi najhujšega mraza je v 
rastlinjakih toplo. Kamorko
li se človekozre, povsod ga 
razveseli cvetje, ki je, tako 
misli tudi Ivanka, vedno naj
lepši izraz pozornosti in naj- 
prisrčnejše darilo.

Razkazala mi je, kaj vse 
so pripravili v rastlinjakih za 
to letno obdobje. Pod 
stekleno streho žarijo boži
čne zvezde, ki so zaradi dol
gega cvetenja zelo priljublje
ne sobne rastline. Oko pri
vlačijo še bogato cvetoče 
azaleje in eksotične ehmeje, 
pa tudi dekorativni ananas z 
dvobarvnimi listi. Ananas in 
ehmeje naročajo iz Holandi
je, zadnje čase pa tudi iz 
Madžarske.

Tovarišica Ivanka se raz
veseli vsake rastline, ki jo 
dobijo na novo in jo potem  
sami vzgajajo. Tako na pri
mer zdaj prvič gojijo flarnin- 
govce, posebno sorto za re
zanje cvetov. Ti zahtevajo 
vlažno tropsko klimo, zato 
jih imajo čisto zase. Posadili

so jih v igličasto zemljo, ki 
so jo nalašč zanje pripeljali 
iz gozdov v Dobravi. Novost 
so tudi rdečelistnati fikusi. 
Peljala hie je še med gerbere, 
ki so jih pravkar posadili. 
Nazadnje pa mi je Zaupala, 
da bodo za pomlad razmno
žili dvajset tisoč pelargonij, 
da bodo lahko ustregli vsem, 
ki želijo okrasiti svoja okna 
in balkone.

J. T.

S sobotne prireditve pod arkadami mogočnega kostanjeviškega 
samostana, v katerem so odprli galerijo za dela Jožeta Goijupa, 
Božidaija Jakca in Toneta Kralja. (Foto: J. Teppey).

Vasi Planina, Brezje, Bre
zovica, Gradec, Brlog, Pru- 
šnja vas in Gradnje so se 
brez vodovoda, zato želijo 

vodo čimprej pripeljati v 
hiše. Občani so sklenili pri
spevati po dva t iso č  dinarjev 
na gospodarstvo. Občinska 

skupščina je obljubila 1 
tisoč dinarjev pomoči, kra
jevna skupnost Podbočje pa 
50 tisoč. Ljudje bodo ze 
pred novim letom izkoris 
lepe dneve za kopanje ja 
kov. J

MALO ZA PODPORE

Povprečni znesek ..sOĈ to 
podpore za tiste, ki J1IT1 
edini vir p r e ž i v l j a n j  
občini 350 dinaijev. O s t a u  v 

j e m a j o  p o  1 8 0 d o  2 0 0  * - g  
pomoči. Ti zneski s  ^

skromni. V občini je ^
namene na voljo 2,0» „ a
dinarjev na leto, potreb ^
bi vsaj pet mUijonoV’ -
lahko dostojno reševaliitaKF 
mere. Tisti v domovin * 
boljšem, ker jim mora 
plačati vso oskrbo.

Kruh za 250 novih delavcev
Čez poldrugo leto bo v Krškem zrasla nova tovarna celuloze - Krri^u ur 

sničenje obetov za povečano proizvodnjo časopisnega papfrJa _

Papirna in celulozna industrija je v krški občini ena temeljnih sta ji omogočili 120 j T ^ e f l i  
dejavnosti, ki je pomembna tudi za širše območje. Upravičeno jo nnsniila v dinariih, Prl ,_i.,;pta 
imenujejo jugoslovanska tovarna, kajti za njen bodoči razvoj zdru
žujejo denar slovenske papirnice in časopisnozaložniške hiše iz vse 
Jugoslavije.

Tovarna gradi nove zmoglji
vosti za proizvodnjo časopisne
ga papirja in predelavo papirnih 
odpadkov. Starega papirja bodo 
v Krškem predelali 50 tisoč 
ton. To ima še drugo veliko 
prednost, saj za tolikšno količi
no ne bodo potrebovali novih 
surovin — lesa. Proizvodnja pa- 
piija se bo povečala od 85 tisoč 
na 135 tisoč ton. V podjetju so 
se letos odločili tudi za novo 
tovarno celuloze, za proiz-_ 
vodnjo beljene in nebeljene 
magnefitne celuloze. Obratovati

naj bi začela julija 1976. Letna 
proizvodnja bo 158 tisoč ton. 
Od te količine je bodo upora
bili 34 tisoč ton za lastne potre
be.

Opremo za novo tovarno so 
naročili pri tujih tvrdkah, ki jim  
jo bodo postopoma pošiljale do 
konca prihodnjega leta. Zanjo 
bodo morali odšteti nekaj nad 
414 milijonov dinarjev.

Celotna vrednost investicij- 
_skega programa za tovarno celu
loze je 696 milijonov dinarjev. 
Ljubljanska in Dolenjska banka

sia ji om uguuu . 
posojila v dinarjih, Pn delujeta 
delu kredita Pa banka.
madžarska in avstrijs*
Z madžarskimi podje JI J , s0Iu 
loza skupa} s S h J J J * *  
podpisala pogodbo o eIcitSr
nem tehničnem -m K ari bo 
nem sodelovanju, p° 
dobivala krška tovarna

oŠiljfy

Krške111 ■

nem termičnem kateri 00 
nem sodelovanju, p °  ^ajset 
dobivala krška t°var^
let po 280 t i s o č  p r o sto r ^ .
metrov lesa, njim pa rJw\ov 
la letno 40 tisoč ton 

Nove zmogljivosti v 
torej veliko obetajo. -
kla vsa proizvodnja,

trebovali še 250 ^e âjC<̂ gppE

YU 3 kliče svet
Krški radioklub praznuje 15 let delovanja 

rekordno število radijskih zvez
Letos

Krški radioklub YU 3-J-P-Q 
je pred dnevi počastil pomem
ben jubilej, 15-letnico ustanovi
tve. Ta čas je v njegovo po
membno dejavnost vključenih 
kar 106 članov. In če vrednoti
mo njihove uspehe samo po šte
vilu vzpostavljenih radijskih 
zvez, potem so res veliki. Med
tem ko so jih lani „navezali*4 
nekaj več kot 3600 zvez, so le
tos to število že v desetih mese
cih presegli. O uspešnih prizade
vanjih kluba pričajo tudi števil
ne diplome, ki krasijo lastne 
prostore.

Seveda pa vsi uspehi niso prišli 
kar naenkrat, marveč so bila v 
15-letnem delu tudi obdobja, za raz
voj dejavnosti manj ugodna. Z radio
amaterstvom so se v Krškem pričeli 
ukvarjati na pobudo nekaterih dija
kov srednje tehniške šole v šolskem 
letu 1957-58. Z amatersko izdela
no postajo so vzpostavili prvo zvezo 
I. decembra 1959. Brez primernih 
delovnih prostorov, gostovali so v 
raznih „podnajemniških** sobicah, 
se klub pravzaprav ni mogel bolj raz
mahniti in seje ohranil le zaradi res
nične zavzetosti posameznikov. 
Vendarle pa je po letu 1972 prišlo 
do izboljšanja razmer. Nov klubski 
prostor, ki jga je radioamaterjem od
stopila tovarna celuloze in papirja 

Djuro Salaj**, in nova postaja ja
ponske izdelave, za katero je dala 
denar občinska skupščina, vse to je 
prineslo končno urejene razmere in 
osnovo za poživitev dejavnosti. Za
nimanje za radio telegrafijo znova 
narašča, v klub vstopa vse več mla
dih, pa tudi tistih, ki so si tako zna
nje pridobili, ko so bili pri vojakih. 
Z voljo, ki so jo člani kluba pokazali 
doslej, bo ta dejavnost, za našo 
družbo izredno pomembna, v 
Krškem Še napredovala. Za to so po
rok ludi najbolj zvesti člani: Milan 
Žuraj, Rajko 'Zupanc, Vinko Pirc,

Črtomir Čargo, Peter Lupšina, Mari
jan Pešec, Rajko Zupanc ml., Anton 
Gubenšek, Boris Škrlcc, Edita 
Renier, Silvo Škrbina, Bojan Kovač, 
Slavko Starešinič in Boško Karabaš.

Z. SEBEK

V EČ JA  VSOTA V 
p r o r a č u n u

krš«
Pritok dohodkov 

občini je tolikšen, a oračufl* 

ščina lahko P°^eca)fdstotka. T* 
sko porabo za dva o ^ o t u j  
je dovoljena ob jgcem* 
izterjavi davkov do • 
bra. Povečati želij0 ^poflioc 
izdatke za družbe .^  v 
občanom, za var*
domovih, za z r̂f v nseb i11  ̂ *
stvo nezavarovanih ar0vanja ,
kritje starostnega
kmetov. ;•*, ^

KRŠKE NOVICE
RAZGIBAN KONEC TEDNA -  

Toliko prireditev in akcij, kot jih je 
bilo minulo soboto, v krški občini 
že dalj časa ne pomnimo. Dopoldne 
je bila letna skupščina posavske pev
ske zveze in sprejem za najboljše 
športnike tega leta, popoldne slo
vesna seja občinskega odbora Zveze 
rezervnih vojaških starešin in otvori
tev „Jakčeve galerije**, zvečer pa še 
osrednja akademija v počastitev 
dneva Jugoslovanske ljudske arma
de.

OBILNO DELO -  Za krško fila
telistično društvo- je pomenilo leto, 
ki se končuje, še eno uspešno de
lovno sezono. Rezultate svoje dejav
nosti so njegovi člani prikazali na 
treh klubskih razstavah, dveh pionir
skih razstavah in z udeležbo na med
narodni prireditvi v Bolgariji, na 
srbski republiški in slovenski re
publiški pionirski razstavi. Poleg te
ga so ob različnih priložnostih izdali  ̂
še štiri spominske ovitke z žigi.

ZAUPANJE ŽENAM -  Krajevna 
skupnost'Zdole je bila ob nedavnih 
volitvah dclccacij za skupščine sa
moupravnih interesnih skupnosti 
edina, kjer so na volilnjh listih pre-

r .k o  b o d o č i  
vlado vale ženske, ^ „ j . s a j ^
desetimi delegati v 
izvolili kar osem. |U AtA 
o njihovem zavzetem 
čani znajo tudi ceniti-

USKLAJEVANJE JJL?
VANJE -  Pred nedavni vS|cin 
Ijeni koordinacijski i^pno*1' ^  
km etijskih zemljiški** eCiscdn 
na prvi skupni seji g  »J K rJ g f j 
izvolil Staneta Nunči j | 0g ob^
Sestavil je že skupni P' ^  za j.,
skih odlokov o prispe j^c tiJ8 •
membo namembnost' ^  nen
zemljišč, sedaj pa ses'la, J:tej||h  ̂
la za določevanje ..za!> 

tij“ - ; cefAr

DEJAVNOST 
V družbenopolitična' jočeifl**
krške občine kljub p jedvs^ jr j 
koncu leta ni zatiSja- 0t>č|nie| 
aktivna Zveza kom unis^ ■ u spftJ . 
komite je v minulem ^ p o v  , 
program uresničevanj 7j(S, jh
predsedstev CK ZKJ m ^
pa je še vrsto nič manj r '  pa .. 
sestankov. Danes dopoW 
zbrali na zadnjo IctoŠnjO.J^e ^  
jo tudi vsi trije zbori o 
ščine.

Podatki, vredni premisleka VSAKA HIŠA PO 
DVA TISOČAKA



Ine

jbraževanje kmetov ni pozabljeno
.j&a za kooperacijo ima pripravljen program izobraževanja kmetov

Sk"'i petek so se začela kmetijska predavanja v Šentjanžu, 
četrtek se bodo na Studencu, v petek pa še v Sevnici.

, Kooperacija v sev 
Kmetijskem kombinatu 
1J°> da kmetje radi 

j**ete in pomoč. Kako 
i. j ePij° tržno proizvod- 
| ePše pove podatek, da 

rfos prodali 1.860.000 
to je 310.000 li-

% IE V A L N A  p r o g a  
SEGA ZE NA KAL

ledine decembra je po- 
0semenjevalna proga še 

{*• Do kraja osemenje- 
Ini krajih sedaj noben 

to dalj kot kilometer, 
ški L 2daj tudi veterinarji 
ie' ĥ*°.na^abo stanje nove 
jev L°|} Kalu. Če je pozimi 
reS te osemenjeval-
te L ? *  ne bi.mogel. Dol- 
na }2 ® nievalne proge v ob- 
pa sedaj že 124 kilo-
bl' ^  Sa veterinarji
 ̂ V ! ° Za *e Pot* i e do

na * to bo treba kupiti no- 
na

& C A  DELAVCEV, 
° SI-ENIH z u n a j  

o b č i n e

upravi so zbrali 
P Številu delavcev, za- 
v drugih občinah. Ugo- 
^  je teh delavcev kar 
Pa je toliko, kolikor 

Je največji sev- 
Število vozačev 
krajevnih skup* 
Tolikšno šte vi

da krajevnim 
. bi smelo biti žal 
a bi z delovnimi or- 

kjer ti delavci de-

za r  samouPravne SP°' 
) \jL  . financiranje potreb
t | lskupnosti.

trov več kot lani, kar pomeni 
4,65 milijona dinarjev let
nega dohodka.

Zanimanje za gradnjo sodob
nejših hlevov raste. Za prihod
nje leto je pripravilo načrte že 
20 gospodarjev. Na zborih 
kooperantov so kmetje izrazili 
tudi željo po strokovnih preda
vanjih. Na prvih predavanjih 
bodo letos v Šentjanžu, na 
Studencu in Sevnici (sledilo bo 
Tržišče) obdelali gnojenje, v 
preostalih zimskih mesecih 
bodo govorili o spravilu krme, 
siliranju in prevetravanju krme, 
na kraju pa še o varstvu rastlin.

Razen teh predavanj pred
videvajo še skupna predavanja v 
Sevnici o vzdrževanju in ravna
nju s kmetijskimi stroji. Spo
mladi bo razgovor s kmeti, ki 
oddajajo 'mleko. Sedaj je na 
območju občine že 220 naprav 
za hlajenje mleka. V prihod-

BUČKA: IZGLASOVALI 
SAM OPRISPEVEK

V nedeljo so občani krajevne 
skupnosti Bučka glasovali o 
uvedbi petletnega samoprispev
ka. Akcije niso imeli pripravlje
ne ob volitvah delegacij samo
upravnih interesnih skupnosti, 
vendar so občani tudi na poseb
no glasovanje o samoprispevku 
prišli v velikem številu. Od 448  
volilcev se je za uvedbo samo
prispevka odločilo 72,16 odst. 
občanov. Na volišču v-Raduljah 
so našteli le tri glasove proti. 
Zbrani denar prvih dveh let 
bodo namenili za asfaltiranje 
ceste skozi Bučko, denar pre
ostalih treh let pa bo namenjen 
za obnovo ostalih vaških poti 
na območju krajevne skupnosti.

občani Studenca nadvse slovesno izročili namenu 2 
ceste skozi vas. Vaščani so zbrali ISO tisočakov, 
vljalnih del, ki so jih tudi opravili sami, cenijo na 

%  . | V- Na sliki: po prisrčnem programu učencev studenške 
Je predsednik sveta KS Jože Marušič prerezal trak na 

nem cestišču. (Foto: Železnik)

SEVNIŠKI PABERKI
V KORIST 

Jia v oV Papirnici Gostinskega 
t 6v0i^iVH'c' sc končno dobijo

N  tcr<igaCC’ k‘ Zala?a UNI’osrednja skrb je
S tav  vsega sveta. To so 
Vi »1̂ : /^ e tn iš k o  oblikovane 
v kto_ vr°d° prišle prav tudi za 
iv S  „ .J k s t i tk a h  so upodob- 
HjJjh u” ajboU znanih svetovnih 
V '  ak?e tr ‘k°v , k i so’ s tem 

k oh'*0 Združenih narodov. 
Ul̂ o Pr°daje teh čestitk gre 

w dobrodelne namene.

A F O R IS T IČ N A  POSLO- 
, \ r VU07 ^U ski Izletnik pri- 
w  *0 Si0Vno' stanovanjski stav- 

jOt, v banka, stanovanjsko 
V&ni? tVa družbenopolitič- 

svojo poslovalnico, 
u 1̂  i?Stoni' boljšo povezavo s 
V ^dv končno posodobljeni 
^ clavaCm Pa z vsc bolj razveje- 
| 7* VJ5 Prevozi bo središče

bolj privlačno za avto

busna podjetja. Ravno tako postaja
jo iz leta v leto številnejši izleti, ki 
jih pripravljajo razna društva, tako 
da dela ne bo manjkalo.

ZA MESO ALI SMETI -  Ker je 
bilo med delegati na prejšnji seji 
občinske skupščine več pomislekov 
na račun stanovanjskega podjetja, ki 
je zahtevalo višje cene pri odvozih 
smeti, je njegovo poslovanje pregle
dala občinska komisija za družbeni 
nadzor, kar so želeli tudi predstavni
ki podjetja sami. Komisija je ugoto
vila, da z odvozom smeti res nastaja 
v podjetju izguba. 100-odst. poveča
nje na stare cene za odvoz smeti, ki 
veljajo še od leta 1969, bi pomenilo, 
kot je komisija izračunala, za 70 
kvadratnih metrov veliko stanovanje 
mesečni izdatek 25,20 dinarjev. To 
je kilogram govedine, liter dobrega 
vina. Vendar, kot ugotavlja komi
sija, kdo od občanov bi za ta denar 
sežigal ali zakopaval goro odpadkov,, 
ki se nabirajo pri hiši?

m i k

njem letu bi radi posvetili še 
večjo pozornost urejevanju 
zbiralnic. K sodelovanju bodo 
pritegnili tudi strokovnjake iz 
celjskega Živinorejsko-veteri- 
narskega zavoda.

Živinorejce izobražujejo 
tudi veterinarji. Kot nam je 
dejal dipl. vet. Alojz Mihev, 
kažejo posebno kmečka živino
rejska društva zanimanje za pre
davanja o prvi pomoči. Kjer 
bodo imeli takšne želje, jim 
bodo radi ustregli.

A. ŽELEZNIK

Ni recepta
Organizacija za teh

nično kulturo išče 
svoje mesto

Ob ustanavljanju številnih 
interesnih skupnosti so pri zvezi 
organizacij za tehnično kulturo 
(nekdanja ljudska tehnika) v 
sevniški občini, pa tudi drugod 
ugotovili, da v nobeni od njih

JOŽE TERAŽ: „S spora
zumom in programom dela 
odpraviti prosjačenje.“

nimajo svojega mesta. Vrsta or
ganizacij, ki je.bila na seznamu 
za dotacije v komisiji za društva 
pri občinski konferenci SZDL, 
so nekako prešla pod okrilje 
interesnih skupnosti. Posvetova
nje, ki ga je o tem pripravil izvr
šni odbor te organizacije v re
publiki, kot pravi predsednik 
zveze za tehnično kulturo v 
sevniški občini Jože Teraž, ni 
prineslo rešitve,’ ki bi se je lahko 
oprijeli.

Zaradi tega iščejo v Sevnici 
rešitev, ki jo ponuja življenje. „Z 
našo dejavnostjo se vključujemo 
v dejavnosti interesnih skupno
sti. Tako je z vzgojo mladine, 
kar spada v delovno področje 
izobraževalne skupnosti, vzpo
stavljanje radioamaterskih zvez s 
planinskih vrhov je povezana s 
planinstvom, lov na lisico terja 
že kar tekaške sposobnosti; zato 
mora za nas imeti razumevanje 
tudi telesnokultuma skupnost. 
Obrambne priprave terjajo ljudi, 
vešče vzpostavljanja radijskih 
zvez; zato računamo tudi na 
sodelovanje oddelka za narodno 
obrambo, po novem pa smo še 
kolektivni član Zveze socia
listične mladine. Z vsemi temi 
skupnostmi in organi namera
vamo skleniti samoupravni 
sporazum, tudi glede potrebnega 
denarja,“ pravi o tem Jože 
Teraž.

Ta sporazum pripravljajo 
sedaj brez posebnih izkušenj. 
Prepričani pa so, da bodo nale
teli na razumevanje.

A. Z.

OSTREJŠE KAZNI

V gostinskih lokalih ne bodo sme
li več točiti niti prodajati zaprtih 
stekleničic z alkoholom od 4. do 7. 
ure zjutraj, razen ob nedeljah in 
praznikih. Gostinci bodo
morali še vnaprej odpirati svoje lo
kale ob isti uri, saj obstajajo tudi še 
druge pijače in napitki«

V DELEGACIJAH VEČ 
MLADIH IN ŽEN A

Že ob evidentiranju za dele
gate samoupravnih interesnih 
skupnosti so ugotavljali med 
predlaganimi vse več mladih in 
žensk. Pregledi izvoljenih dele
gatov kažejo, da jih je bilo lepo 
število tudi izvoljenih. Tako je 
bilo ob zadnjih volitvah v te
meljnih organizacijah združe
nega dela med 348 delegati iz
voljenih 118 mladih v starosti 
do 27 let, v krajevnih skup
nostih pa 23. Med izvoljenimi 
delegati v delovnih organizaci
jah je tudi 162 žensk, v krajev
nih skupnostih pa 25. Izboljšala 
se je tudi kvalifikacijska in 
izobrazbena sestava izvoljenih 
delegatov.

V trebanjski osnovni šoli ni lahko izvajati pouka, ker vse bolj manjka prostorov. Učenci rešujejo' to 
stisko tudi tako, kot vidimo na sliki: če je vreme le količkaj lepo, se ob čakanju na šolske avtobuse 
preobujejo kar na ploščadi pred šolo. Na zaostajanje pri gradnji šol opozarjajo na vseh sestankih. Brez 
republiških posojil je denar, zbran s samoprispevkom, prepičel. (Foto: Železnik)

Iz šolskih klopi vsem enak start
Učni uspehi se vidno izboljšujejo, zastoj v gradnji šol pa lahko ogrozi 

otrokom trebanjske občine možnost enakega starta v življenje

Učni uspeh učencev osnovnih šol v občini se že vrsto let vidno 
izboljšuje. V minulem šolskem letuje izdelalo 96,04 odst. učencev. 
Kot nam je ob pregledu učnih uspehov dejal predsednik temeljne 
izobraževalne skupnosti Roman Ogrin, so v učiteljskih vrstah 
mnogo govorili o še vedno trajajoči prostorski stiski; zaradi nje še 
dolgo ne bo mogoče imeti celodnevne šole.

Posebno skrb predstavljajo odst.). V enem letu se je stanje
še vedno tisti učenci, ki v teku 
osemletnega šolanja ne končajo 
osmega razreda. Poročilo Zavo
da za šolstvo ugotavlja, da je 
bilo takih učencev v občini 
125. Ta osip, kot temu pravijo, 
je še vedno velik, znaša 34,9 
odst. Na Dolenjskem imajo 
večjega le še v Črnomlju (36

popravilo za 1,64 odst. Peda
goška služba ugotavlja, da je 
največji osip v šestih razredih, 
zato bodo morali učitelji storiti 
vse, da bi z boljšim poukom  
tudi tu izboljšali uspeh. Med 
šolami, ki so imele slabši učni 
uspeh, je tudi mokronoška šola, 
ki je že znana zaradi slabih pro-

Kako prihodnje leto?
Zagotovljena pospešena gospodarska rast

Občinski izvršni svet je v skladu z resolucijo o gospodarski poli
tiki v republiki pripravil oceno možnosti družbenoekonomskega 
razvoja trebanjske občine v prihodnjem letu. Leto 1975 je za 
občino še posebno pomembno, saj gre za zadnje leto izvajanja 
srednjeročnega gospodarskega načrta, sprejetega leta 1971.

O tem gradivu in tudi izho- spodarsko rast. Novoles bo 
diščih za novi srednjeročni 
program (do leta 1980) bodo 
povedali svoje mnenje tudi dele
gati na jutrišnji seji občinske 
skupščine. Najpomembnejše za 
minulo obdobje, kot ugotavlja 
izvršni svet, je dejstvo, da so 
dosedanja prizadevanja prinesla 
želene uspehe. Materialni 
uspehi sicer ne bodo tolikšni, 
kot so predvidevali v programu 
(pri tem imajo vmes prste infla
cija in druge naše splošne go
spodarske težave), vendar se 
začrtani programi v glavnem 
uresničujejo.

Še vedno primanjkuje stro
kovnih kadrov, prepočasi se 
razvijajo trgovina, gostinstvo in 
turizem, komunalne dejavnosti 
in razne storitve, zaostajata 
posodabljanje cestnega omrežja 
in stanovanjska gradnja, pred
vsem pa vlada zastoj v gradnji 
Šol, ker ni posojil.

Za prihodnje leto prav tako 
računajo ija nadpoprečno go-

rast.
začel z redno proizvodnjo, med 
letom pa pričakujejo začetek 
dela tudi v novih zmogljivostih 
Dane in Trima. Prvič je predvi
den zastoj v zaposlovanju delav
cev izven občine. Računajo, da 
bo prihodnje leto v občini de
lalo že 4.400 občanov. V priha
jajočem letu želijo posvetiti vso 
pozornost področjem, ki so v 
minulem obdobju zaostajala v 
razvoju. Viri denarja za splošno 
in skupno porabo v občini v 
prihodnjem letu kljub napred
ku, še ne bodo zadoščali za 
kritje vseh potreb.

A. Ž.

štorov.
Pomembna je ugotovitev iz 

poročila, da bi se dalo'uspeh 
popraviti z dopolnilnim 
poukom med počitnicami za 
učence z negativnimi ocenami. 
V podaljšano bivanje v šoli je 
bilo v minulem šolskem letu 
vključenih le 1,9 odst. učencev, 
kar samo po sebi govori, kako 
težko bo priti do celodnevne 
šole.

A. ŽELEZNIK

U D E L EŽ B A  ŠEPA

13. decembra se je v Trebnjem 
pričela politična šola, katere pro
gram je sprejela zadnja seja občinske 
konference ZK. Udeleževati bi sc je 
moralo 32 slušateljev, vendar z obi
skom na začetku'niso bili zadovolj-

N EZA DO VO LJNI Z 
O DGOVOROM  ZAD RUG E

Komite občinske konference 
z £  Trebnje je na seji 16. de
cembra zavrnil odgovor kmetij
ske zadruge, kjer pravijo, da ne 
bodo ustanovili temeljnih orga
nizacij združenega dela. Člani 
komiteja so odgovoru zadruge 
zamerili, ker v njem ni bilo no
benih izračunov in utemeljitev 
za drugačno organiziranost. 
Člani komiteja menijo, da se 
delavci zadruge in kmetje 
kooperantje ne morejo odrekati 
organiziranosti po TOZD, kot 
to omogoča ustava. Sklenili so, 
da morajo o odgovoru zadruge 

.in njeni bodoči samoupravni 
organiziranosti „ razpravljati 
komisija za uresničevanje usta
ve v občini, občinski izvršni 
svet in sekcija za kmetijstvo pri 
občinski konferenci SZDL.

IZ KRAJA V KRAJ

O KRAJEVNI SAM OUPRAVI 
NE LE V SR ED IŠČ IH

Predvidoma do konca meseca 
naj bi bila po krajevnih skupno
stih zaključena akcija ustanav
ljanja pododborov SZDL in de
legatov krajevnih skupnosti. 
Krajevne konference SZDL 
morajo biti ravno tako sestavlje
ne na delegatski osnovi. Pone
kod so delegate imenovali kar v 
središčih krajevnih skupnosti, 
vključevati pa bi morali ljudi iz 
vseh družbenopolitičnih organi
zacij, društev, ravno tal^o bi 
vanje morali vključiti člane 
sindikatov iz delovnih organiza
cij. Novi sveti KS morajo izhaja
ti iz zborov delegatov, ne pa da 
jih volijo kar na zborih obča
nov, kot se je to ponekod do
gajalo.

MOKRONOG: LARl'ARJI SI
ŽE ZBIRAJO -  Čeprav je pred 
nami šele novoletno praznovanje, v 
Mokronogu že z vso zagnanostjo 
razmišljajo o pripravi letošnjega 
pustnega karnevala. Pri turističnem 
društvu se že vrstijo sestanki, kjer 
zaenkrat oblikujejo zamisli, kaj in 
kako za prihodnji pust kar najbolje 
prikazati v šaljivi obliki.

PRAVA TISKARNA -  V miren
ski šoli so pred nedavnim postavili 
prave tiskarske ofset stroje. Večino 
denarja za nakup strojev je prispeva
la temeljna izobraževalna skupnost, 
saj bodo to opremo rabili predvsem 
za tiskanje raznih učnih pripomoč
kov.

KAKŠEN DEDEK MRAZ? -  
Društvo prijateljev mladine si je pri
zadevalo,- da bi v občini po krajev
nih skupnostih pripravili enotno 
obdaritev otrok, kar bi odpravilo 
neugoden občutek nekaterih otrok,

ki doslej pogostokrat sploh niso bili 
obdarovani, drugi, katerih starši 
delajo v tovarnah, pa celo po več
krat. Družbeni dogovor, s katerim je 
društvo želelo zbrati denar za obda
ritev, so v delovnih organizacijah 
podpisali le v nekaterih manjših 
kolektivih. Pomembnejši znesek (40 
tisočakov) je nakazala tudi občinska 
skupščina.

MANJKAJO ŠE SOGLASJA -  
Oddelek za gospodarstvo občinske 
skupščine je pripravil obsežen odgo
vor na vprašanje delegatov z Mirne o 
tem, zakaj še vedno ni rešeno vpra
šanje novih stavbišč in pokopališča. 
Iz odgovora je razvidno, da si je 
občinska uprava prizadevala čim- 
preje urediti ta vprašanja. Novo
meški Dominvest, ki je zadolžen za 
zazidalni načrt Roje III, ga še vedno 
ni dokončal, oddelek za gospodar
stvo pa tako ne more pridobiti vseh 
soglasij. Že od julija so naročeni 
izvedbeni načrti komunalnih na
prav.
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Tudi majhen kolektiv veliko zmore
V Loki pri Črnomlju gradijo sodobno veterinarsko postajo za potrebe ce

lotne Bele krajine - Pravijo, da bo spomladi otvoritev

Ko je belokranjska veterinarska postaja pred 15 leti začela delo
vati, je dobila od občine vsega 3.000 din in odtlej nikdar več 
nobene finančne pomoči. Že takrat so organizirali veterinarsko
službo za obe občini skupaj.

Današnja veterinarsKa postaja go
stuje v podstrešnih prostorih grada, 
kjer ima upravne prostore občinska 
skupščina. Veterinarji imajo eno so
bico in osemenjevalnico v Loki. Na
jemne prostore imajo majhne, da ni
majo kam skladiščiti potrebni ma
terial in zdravila.

Te razmere bomo lahko kmalu 
šteli za bližnjo preteklost, kajti v 
gradjiji je nova veterinarska postaja. 
Na „Kozjem placu“ , kot se imenuje 
po domače predel Loke, je Begrad 
postavil 22 metrov dolgo in 8,5 
metra ?iroko poslopje, ki je že pod 
streho. V tej stavbi' bodo sodobni 
upravni prostori, soba za veterinarje, 
laboratorij, kirurška dvorana, pro
stor za osemenjevanje in lekarna.

Najbolj pohvalno, deloma pa tudi 
nenavadno je, da zaradi te investicije 
ni. še nikogar bolela glava. Sami so 
začeli, sami gradijo z lastnimi sred
stvi in z normalnim bančnim posoji
lom. Direktor veterinarske postaje 
vet. Zdenko Ofner je izjavil: „Do 
zdaj smo dobili od oblasti le mo
ralno podporo. Če bo za dokonča
nje investicije potrebno več denarja, 
kot ga imamo sami, menda lahko ja- 
čunamo na finančno pomoč. Grad
nja bo namreč veljala 500.000 din.“ 

Nova veterinarska postaja bo 
predvidoma.odprta spomladi 1975 
in bo zlasti v strokovnem pogledu 
velikega pomena. Veterinarske uslu
ge bodo vsekakor boljše, ker bodo 
boljši delovni pogoji, sicer pa občani 
tudi doslej ^iso imeli glede tega no-

Še imamo prostovoljce
Vojaki mladina in vaščani v skupni delovni akciji 

za vodovod Dobliče-Črnomelj

Blizu Doblič je v sredo, 18. 
decembra, več kot 100 ljudi ko
palo globok jašek za vaški vodo
vod. Mladino, vojake in vaščane 
so obiskali predstavniki voja
k ih  in civilnih oblasti, dolga 
kolona žensk z jerbasi pa je na 
delovišče prinesla malico.

Ker je oskrba s pitno vodo v 
črnomaljski . občini ena naj
večjih težav, saj uživa zdaj ko
maj 35 odst. prebivalstva pitno 
vodo iz vodovoda, je razumlji
vo, da skušajo vodovodne teža
ve odpraviti s skupnimi močmi. 
Nujno je čimprej okrepiti vodo
vod z napeljavo dodatnega na
pajalnega voda od zajetja nad 
Dobličami do rezervoarja nad 
Črnomljem. Nova trasa v dolži
ni 6.770 metrov bo zagotovila 
razen Črnomlju vodovod še v 
Jelševniku, v nadaljevanju grad
nje pa bo napajala tudi del se- 
miškega predela s Tuševim do
lom. Dela v prvi fazi bodo po 
predračunu veljala blizu 5 mili
jonov dinaijev; od tega je za ze
meljska dela predvidenih malo 
manj kot 3 milijone dinaijev. 
Prav pri tem pa občanom zelo 
uspešno pomagajo vojaki iz 
enote starešine Stojana Šonca, 
nedavne skupne akcije pa se je 
udeležilo tudi več mladih pro
stovoljcev iz Črnomlja.

Vojaki so pri izkopu jarkov 
delali že 8 dni in imajo največ 
zaslug, da je okrog 3 km vodo-

GLAVNO BO KMETIJSTVO

V ponedeljek, 30. decembra,* je 
sklicana v Črnomlju seja zbora zdru
ženega dela, zbora krajevnih skup
nosti in družbenopolitičnega zbora 
občinske skupščine. Med 13 točka
mi dnevnega reda bo najpomemb
nejša obravnava položaja kmetijstva 
in gozdarstva ter uresničevanje 
zemljiške politike v občini. Za dele
gate bo zanimivo tudi poročilo o 
uresničevanju programa javnih del 
in osnutek programa javnih del za 
leto 1975.

vodne trase že izkopane. Da so 
jim občani od srca hvaležni, se 
je pokazalo tudi minulo sredo, 
koje bila delovna akcija združe
na s prigrizkom. Domačinke so 
spekle kokoši, svinino, skuhale 
klobase, spekle domač kruh in 
se založile s pletenkami dobrega 
vina in prinesle vse to na delovi
šče. Marsikatera med njimi je 
tokrat le ponovila staro prakso, 
saj so na podoben način ljudje 
iz Doblič in Jelševnika prehra
njevali med NOB partizane.

benih pripomb. Na stavbo bodo 
vgradili spominsko ploščo, ki je za 
zdaj še v muzeju, kajti v Beli krajini 
je začela delovati prva partizanska 
veterinarska bolnišnica v Sloveniji.

Funkcij se 
ne branijo

Od 19. do 25. decem
bra- zasedanje skupš
čin SIS

V preteklem tednu so se v 
Črnomlju sestale vse skupščine 
sampupravnih interesnih skup. 
nosti. V gjavnem so se skupšči
ne konstituirale, delegate pa so 
hkrati obvestili o dosedanjem 
delu skupščin in o načrtih za 
prihodnje leto.

Izvršni odbor občinske kon
ference SZDL je evidentiral 
kandidate za vodilne funkcije v 
SIS, na skupščinah pa so volili 
predsednike, namestnike in 
predsednike ter namestnike 
zborov, kjer so skupščine dvo
domne. Obenem so izbrali tudi 
delegate za regionalne in re
publiške skupščine.

Kot ugotavljajo, je pripravlje
nost za delo precejšnja. Tudi 
kandidati za vodilne funkcije se 
dolžnosti ne branijo, čeprav se 
zavedajo, da jih čaka veliko od
govornega dela. Med 30 kandi
dati za vodilne funkcije jih je 
več kot 20 takoj pristalo na 
kandidaturo.

Krepko so vihteli krampe in lopate možaki iz Jelševnika, mladina iz 
Črnomlja in vojaki v skupni akciji za gradnjo vodovoda. Na foto
grafiji so udeleženci udarniškega dela preteklo sredo, ko jih je z 
drugimi gosti obiskal tudi podpolkovnik Rade Petrovič (Foto: R. 
Bačer)

ČRNOMALJSKI DROBIR
KDAJ BOLJŠA? — V novi Loki 

v Črnomlju raste vedno večje in 
modernejše naselje. Hiš je kar precej 
in novi lastniki parcel pridno plaču
jejo komunalne prispevke. V teh 
prispevkih je najbrž vračunana tudi 
cesta, ki pa je tako slaba, da še hodiš 
po njej težko. Kdaj bo boljša, ne ve 
nihče.

„DOBRA" ZABAVA — Čudno 
zabavo so si izbrali nekateri mlado
letniki iz Črnomlja. S kolesi na 
pomožni motor divjajo po mestnih 
ulicah in ogrožajo promet. Najbolj 
se jih bojijo pešci, saj velikokrat ne 
manjka dosti do nesreče. Nekateri si 
celo odvijajo izpušno cev, da je za
bava še večja.

PRESENEČENJE -  Precej začu
deno so pogledale gospodinje, ko so 
zvedele, da sta se podražila olje in 
sladkor. Ponavadi se je očakih stva
reh šušljalo nekaj dni prej, tako da

so si gospodinje napravile zaloge, 
trgovine pa so ostale prazne.

SILVESTROVANJE -  Te dni se 
v Črnomlju in okolici največ govori 
o silvestrovanju in o prostih dnevih 
med prazniki. Zaradi visokih cen v 
restavracijah bo večina občanov 
pričakala novo leto kar doma. .

USTANAVLJAJO SKUPNOST -  
Za sredo, 25. decembra, je bila v 
Črnomlju sklicana prva seja skupšči
ne občinske zdravstvene skupnosti. 
Na prvi seji so bile volitve vodilnih 
ljudi y  skupščini in delegatov za 
regionalno in republiško skupnost.

BELOKRANJSKA AMERIKA -  
Po podatkih odseka za notranje za
deve v Črnomlju je bilo na območju 
občine pred desetimi leti vsega 534 
vozil.in 610 izdanih vozniških do
voljenj. Danes je v občini 3200 
motornih vozil, medtem ko ima 
3300 občanov vozniški izpit.

ŠE VEČ KOT KRIVOLOV

Belokranjski lovci ugotav
ljajo, da je pri ljudeh kar 
precej zračnih pušk preure
jenih na delovanje s krogel- 
sko municijo in s tem 
orožjem nekateri mladi in 
stari uničujejo ptice in 
divjad. Lovcem delajo veliko 
škodo, spravljajo pa tudi v 
nevarnost življenje ljudi. 
Nujno bi bilo takim stopiti 
na prste.

STAREJŠI SO IZČRPANI

V letošnjem letu je 184 občanov 
črnomaljske občine darovalo kri na 
novomeški transfuzijski postaji. Plan 
odvzema krvi sicer ni bil dosežen, 
saj bi morali zbrati 200 krvodajal
cev, vendar so organizatorji vseeno 
zadovoljni. Upoštevati je trelia, daje 
letos vreme izredno nagajalo kmeto
valcem in da je med stalnimi krvo
dajalci že nekaj takih, ki zaradi sta
rosti ne morejo več sodelovati. Zal 
je ined mlajšimi občani iz delovnih 
kolektivov premalo zanimanja za 
krvodajalstvo. V letu 1975 računajo 
na izdatnejšo pomoč od mlajših voz
nikov motornih vozil.

KS Jugorje - na vrsti le SLO
Peter Badovinac: »Od teorije bomo sedaj prešli k praksi - Veliko dela«

O splošnem ljudskem odporu in družbeni samozaščiti smo v 
zadnjem času veliko slišali. Ce bomo hoteli na tem področju do
seči zares vsestransko pripravljenost, bodo morali pri izgrajevanju 
koncepta SLO in njegovega uveljavljanja v praksi sodelovati vsi 
družbenopolitični dejavniki v okviru krajevnih skupnosti, zlasti 
Socialistična zveza in Zveza komunistov.

Kako se pripravljajo na predavanj iz SLO, veijetno se
splošni ljudski odpor v krajevni bomo tudi povezali z drugimi
skupnosti Jugoije, je spregovo
ril predsednik delegacije KS 
Peter Badovinac:

„Bom kar odkrit. V naši 
krajevni skupnosti smo se že 
precej pogovarjali o konceptu 
SLO, do sedaj pa nismo ravno 
veliko naredili. Zato lahko 
povem le nekaj misli, ki smo jih 
na enem izmed sestankov pošte
no premleli. Pri nas se zaveda
mo, da je KS osnovna celica, v 
kateri občani in delovni ljudje 
uresničujemo svoje samouprav
ne pravice in dolžnosti. Zato je 
KS izhodišče za graditev celot
nega sistema vseljudske obram
be.

Že zadnja vojna je dokazala, 
da imajo pri nas ljudje izredne 
organizacijske sposobnosti. Te 
so z junaštvom naših ljiidi priza
dejale okupatorju na našem 
koncu tako hude udarce, da se 
ni nikoli dobro opomogel. 
Vemo, da so prav KS v vojni 
tiste, ki organizirajo in izvajajo 
splošni ljudski odpor na svojem 
območju. So tiste, ki spreje
majo vse ukrepe za zaščito in 
reševanje prebivalstva in skrbijo 
za organizacijo in izvedbo 
mobilizacije. Zato pri nas me
nimo, da je moč vseljudske 
obrambe in družbene samoza
ščite v veliki meri odvisna od 
stopnje samoupravne organizi 
ranosti delovnih ljudi in obča
nov v KS, ta pa zopet od pre- 

| potrebnega znanja.
Zato bomo pripravili nekaj

POGOVOR Z ZDOMCI!

SZDL in Zveza sindikatov metli
ške občine organizirata v ponede
ljek. 30. decembra, ob 9. uri razgo
vor z občani, ki so na začasnem 
delu v tujini in so se te dni vrnili 
domov. Sestanek z zdomci bo v 
sejni dvorani občinske skupščine. 
Namen razgovora je obojestranska 
izmenjava mnenj in problemov.

Volitve so 
šeia začetek
N i dolgo tega, kar smo 

volili. Nekaj nad milijon 
dvesto tisoč volilnih upravi
čencev iz 1.059 krajevnih 
skupnosti v naši republiki se 
je  na več ko t štiri tisoč voli
ščih odločalo o delegatih 
delegacij za skupščine samo
upravnih interesnih skupno
sti. Tudi v m etliški občini je  
bila dobra organizacija, 
dober obisk volišč in dobro 
delo volilnih komisij. Ka
snejši podatk i so dokazali, 
da naši ljudje s srcem pod 
pirajo p n e  začetke pravega 
samoupravnega organizira
nja. Na vsa družbena pod 
ročja bom o namreč občani 
neposredno vplivali v samo
upravnih interesnih skupno
stih.

Zakaj tako dolg uvod? 
Zgodilo se m i je  namreč, da 
m i več občanov, ki sem jih 
vprašal, kaj smo z izvoljeni
m i delegacijami pridobili, ni 
vedelo odgovoriti. Volili so 
pač zato, *ker so bili prepri
čani (m so še), da so bile tr  
volitve šele prvi korak v novi 
smeri izgrajevanja neposred
nega vplivanja občanov. Ta 
prvi korak bom o morali 
podaljšati v drugega, tega v 
tretjega . . . .  Se pravi: ne 
smemo ostati samo pri volit
vah, ki šb zelo uspele. V de 
legacijah je veliko mladih, 
neizkušenih ljudi. Te delega
cije bo treba sedaj naučiti 
tudi delati, da nas bodo, 
kadar bo šlo za našo prihod
nost, znale dobro in pravič
no zastopati.

J. PEZELJ

KS, prav tako s temeljnimi 
organizacijami združenega dela, 
samoupravnimi interesnimi

skupnostmi ter drugimi samo
upravnimi interesnimi organiza
cijami. Prav tako bomo posku
šali uresničiti osnovno načelo 
koncepta SLO: v krajevni skup
nosti bomo poskušali usposo
biti slehernega občana, vsako 
družino, stanovanjsko hišo in 
organizacijo združenega dela za 
odpor proti morebitnemu na
padalcu.“

Na sliki: ko je Ribničan razstavil suho robo, 

takoj nabralo veliko gospodinj ^
se je ob

ZMANJKALO JE DENARJA!

GASILSKI DOM — Vaščani 
Lokvice so spravili svoj gasilski dom 
do pod strehe, v skladu negospodar
skih investicij občine pa je zmanj
kalo denarja' za pokritje strehe. 
.Občinsko vodstvo bo poskušalo 
skupno z vaščani Lokvige najti sred
stva za dograditev doma. Pri graditvi 
so se vaščani lepo izkazali.

Medtem ko smo se Metličani 
skoraj ves prejšnji teden „ko
pali" v megli, sta Janez in Štef
ka Plut na sončnih Gorjancih 
pospravljala steljo, ki jo je 
močno poležal letošnji sneg. Na 
sliki: zakonca Plut pri delu.

Žensk je malo
Pred dnevi so v metliški obči

ni naredili analizo o konstituira
nju delegacij za skupščine samo
upravnih interesnih skupnosti. 
Tako imajo sedaj 13 delegacij v 
krajevnih skupnostih. Na kandi
datnih listah je bilo 165 kandi
datov, izvoljen ih je bilo 150 de
legatov. V skupščinah je sedem 
delegatskih mest. Tri krajevne 
skupnosti imajo samostojno 
konferenco delegacije (Metlika, 
Rosalnice in Podzemelj), ostale 
pa tvorijo 4 konference delegacij 
(Drašiči in Božakovo, Gradac in 
Dobravice, Radoviča in Slamna 
vas-Suhor-G abrovec-Lokvica 
-Jugorje). In kakšna je struktu
ra delegatov iz krajevnih skupno
sti? Največ jih je iz krajevne 
skupnosti Metlika: 3 ženske in 
14 moških. Nasploh je analiza 
pokazala, da so v delegacijah v 
glavnem moški. Od 150 je 122 
ali 82 odstotkov moških in 28 
ali 18 odstotkov žensk. Analiza 
je še pokazala, daje od 150 dele
gatov samo 23 članov Zveze 
komunistov.

In še vodje delegacij in konfe
renc delegacij: Metlika -  Lovro 
Ribič, Drašiči in Bcžakovo -  
Niko Pečarič, Rosalnice -  Mar
tin Dragovan, Suhor-Gabrovec 
-Lokvica-Jugoije -  Vinko 
Kepic, Gradac in Dobravice -  
Milan Kovačič, Radoviča in 
Slamna vas -  Jože Gosenca, 
Podzemelj -  Martina Kapušin.

SPREHOD PO METLIKI
VEČ SVETLOBI-: -  Ljudje, ki 

stanujejo ob Vinogradniški cesti, bi 
radi videli, da bi postavili več luči 
javne razsvetljave. Posebno temno je 
na stičišču Vinogradniške ceste s ce
sto, ki pelje proti osnovni šoli. Cesta 
do osnovne pa je sploh brez raz
svetljave, kar je neprijetno za šo
larje, ki obiskujejo pouk popoldne 
in sc vračajo domov ponoči.

Udeležilo se ga je veliko mladih, kar 
kaže, da mladina pogreša zabave.

KONFERENCA MLADIH -  Mla
di so imeli 21. decembra redno let
no konferenco. Kritično so sprego
vorili o delu v preteklosti, sprejeli 
pravila o organiziranju in delovanju 
ZSMS v občini, akcijski program de
la za naslednje mandatno obdobje, 
šestmesečni delovni načrt občinske 
konference ZSMS. Izvolili so novo 
predsedstvo občinske konference, 
za predsednika pa je bil imenovan 
Jože Nemanič, kmetijski tehnik.

PLES Učenci tretjega letnika 
poklicne'šole Beti so pripravili prej
šnjo soboto ples v tovarniški menzi.

KJE STANUJEVA, ' 
TOVARIŠ?

Dva metliška fanta st^ se 
šla učit za trgovca v Ljublja
no. Že prvi dan sta se ga ta
ko nalezla, da nista mogla 
najti stanovanja. Pa sta po
zvonila na nekih vratih. Na 
njih se je pojavil njun razred
nik.

„Oprostite, tovariš, nama 
lahko poveste, kje stanuje
va? “

,,Ali vidva, fanta, vesta, 
kdo sem jaz? “

„Pojdiva, Ivan, ta naina 
gotovo ne pove, kje bivava, 
ko pa še zase ne ve, kdo je.‘\

metliški tednik



■
m

***

čenci osnovne šole Trava v kočevski občini se pridno pripravljajo na praznovanje novega leta, lepo 
Pa so proslavili tudi dan republike. Na fotografiji so učenci nižjih razredov s priljubljeno tovarišico, 
nekdanjo partizansko učiteljico Nado Vreček. (Foto: Primc)

Voda dražja za 70 par pri kubiku
2a zajetje »Izber« po 40 par od kubika vode, za vodovode na podeželju pa 

po 60 par - Treba bo najemati tudi posojila

Zbor krajevnih skupnosti (KS) občinske skupščine Kočevje je 
114 seji 17. decembra nekoliko manj razpravljal o gospodarskem 
^ o j u  občine, zato pa več o raznih komunalnih vprašanjih, pred
a m  o preskrbi z vodo.Si _____________

ročja preskrbe z vodo je 
nbor KS razpravljal o poročilu 

vJ?ydrovoda glede poslovanja v prvih 
C v e tih  mesecih 1974, o načrtu 

^^o ja  oskrbe z vodo na območju 
°?cin Kočevje in Ribnica ter o sta
rc ih  izvršnega sveta do tega vpra
š a ;  potrdil je novo ceno vode, ki 

yečja za 0,70 din pri kubiku vode, 
j*1. izglasoval poroštveno izjavo za 
J^jetje posojila za prvo fazo del pri 
razširitvi vodovoda.

V zadnjih tednih in mesecih smo 
el° podrobno poročali o oskrbi z 
odo na območju občin Kočevja in 

goniča. Glavna ugotovitev je bila, 
j/j vode tako za gospodinjstva kot 
pspodarstvo že primanjkuje, zato je 
r*°a najprej zajeti še izviz „Izber“

‘ Sodražici, kar bi veljalo okoli 5

potekala v lastni režiji Hydrovoda in 
ob pomoči JLA, je potrebnih 3,6 
milijona dinarjev, ki bodo zagotov
ljeni tako: sklad za razširjeno repro
dukcijo za nove gradnje vodovod
nega. omrežja bo dal 600.000 din 
(Ribnica 200.000 din in Kočevje 
400.000 din), posojilo zavarovalnice

ŠOLSKI DEDEK MRAZ

Izvršni odbor sindikalne podruž
nice na osnovni šoli Kočevje bo 
poskrbel, da bo tudi ob letošnjem 
novem letu dedek Mraz obiskal 
otroke vseh članov podružnice. Pri
reditev bo v šoli 28. decembra. 
Otroci do starosti 11 let bodo preje
li tudi skromna darila..

IJvke iz Željn pri Kočevju, ki jih vodi tovarišica Trkovnikova, so 
rjf večkrat uspešno nastopile na raznih prireditvah v Kočevju in 
pjotici. V nedeljo, 15. decembra, smo jih videli in slišali tudi na 
televiziji. (Foto: J. Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
P t ic a m  h r a n o  -  Ptice so v 
*ski, kg,. j im zamrznjena zemlja 
'ežuje iskanje hrane. Postaviti je 

l krmilnice in jim polagati 
? ni0» kjer koli je mogoče. Ne govo- 
jjjno samo o varstvu živali, ampak 
*?>» kaj naredimo zanje. Za varstvo 

je potrebno občutno manj de- 
j^Ja kot za razne čistilne naprave 
^  vodo in ozračje.
Ho • .NOVOST -  „ Kolekcionari“ je 
ta l '  ■)u8°slovanski časopis za zbi- 
jTCe znamk in starega denarja. Izšli 

* dve številki, lepo urejeni in pre- 
J ilustrirani. V njem dobijo ko-

~~ Od Avto—mota sem dobil 
**ato značko.

-  Jaz pa tudi od A vto-m ota  
Pjstno brez znamke 
^oral plačati kazen.

m sem

ristno gradivo začetniki in že izkuše
ni zbiralci. V Kočevju je že veliko 
naročnikov novega časopisa.

VEČ LJUDI VEČ VE -  TVD 
Partizan Kočevje je imel sejo, katere 
osrednja točka je bila izvolitev treh 
delegatov za ustavno skupščino sve
ta telesnokulturne skupnosti. Po 
ustanovitvi te skupnosti bo prišlo v 
telesnokulturnem življenju v Ko
čevju do precejšnjih sprememb. O 
njih se bodo pogovorili na ustanovni 
skupščini STKS. K delu bo treba 
pritegniti več občanov, posebno iz 
organizacij, ki imajo na skrbi telesno 
vzgojo; to sta SZDL in ZSM.

RES VARČEVANJE? -  Splošno 
varčevanje je geslo na vseh sestan
kih. Kaže, da se letos sklepov o var
čevanju tudi držimo. Reklamnih ko
ledarjev, notesov in vseh mogočih 
svinčnikov raznih podjetij še ni vide
ti. Lani je bil ves ta reklamni mate
rial na svetlem že v novembru. Mor
da je to res prvi korak k varčevanju. 
Drugje namreč takih varčevalnih 
ukrepov še nismo opazili.

NAROBE ZASTAVE -  Ob praz
nikih obešajo mnogi zastave kar po 
svoje. Nekateri še ne vedo, kakšen 
mora biti razpored barv. Veliko pa 
je hiš, na katerih sploh ni zastav. Ali 
jih lastniki nimajo ali pa so površni. 
Tudi tu bi bilo treba napraviti red.

KOČEVSKE NOVICE

SAVA 2 milijona dinarjev in poso
jilo vodnega sklada SRS ah Ljubljan- j 
ske banke milijon dinarjev.

Dosedanja cena vode je znašala 2 
din za kubik, od tega pa je šlo 0,30 
din za razširjeno reprodukcijo. Nova 
cena vode je 2,70 din; od te cene gre 
1 din za razširjeno reprodukcijo. Ta 
dinar bo porabljen tako: 40 par pri 
kubiku (ah okoli 400.000 din na j 
leto) za urejanje zajetja „Izber“ in 
priključek na sedanji vodovodni j 
sistem Ribnica-Kočevje, 60 par (ah 
okoli 600.000 din na leto) pa za 
urejanje vodovodov po vasen, in 
sicer na območju KS Banja Loka, 
Mozelj, Vimolj, Osilnica, Draga, 
Struge, Štalcerji in morda še kje.

Prispevek za razširjeno reproduk- j 
cijo, ki je namenjen za zajetje 
„Izber“ (se pravi okoli 400.000 din 
na leto v kočevski in 200.000 din na 
leto v ribniški občini), bo porabljen 
za odplačilo obeh posojil v znesku 3 
milijonov dinarjev, ki ju bo Hydro- 
vod predvidoma dobil pri zavaroval
nici SAVA m Vodnem skladu oziro
ma Ljubljanski banki. J. p.

OTROŠKO IGRIŠČE

V Turjaški ulici v Kočevju nastaja 
med novimi bloki otroško igrišče, 
kakršnega še ni bilo doslej v Kočev
ju. Gradi ga gradbeno podjetje 
Zidar. Igrišče bo opremljeno tudi s
peskovniki.

SOLIDARNOST Z OTROKI 
VIETNAMA

V tednu solidarnosti jugoslo
vanskih pionirjev z otroki Viet
nama je Pionirski odred Ljuba 
Šercerja na osnovni šoli v Kočev
ju zbral za svoje vietnamske 
vrstnike 4155,10 din.

Učenci nižjih razredov so 
zbrali 2.104 din. Člani gospo
dinjskega krožka, ki ga uspešno 
vodi tovarišica Majda Zatler, so 
na prireditvi, ki jo je organiziral 
pionirski odred 12. decembra 
pod naslovom „Radi vas imamo, 
otroci Vietnama, ker ste hrabri", 
prodajali lične izdelke in tako 
zbrali 672 din. Ostali denar so 
prispevali učenci višjih razredov 
in starši, ki so se udeležili kultur
ne prireditve, ki jo je organiziral 
pionirski odred v sodelovanju z 
mladinsko organizacijo na šoli.

V:____________ L 5 3

Jutri nov IS
Za predsednika predla

gan France Bojc

Jutri, 27. decembra, bo 
občinska skupščina Ribnica na 
seji vseh zborov izvolila novega 
predsednika izvršnega sveta 
(IS), nove člane IS in še nekate
re funkcionarje občinske skup
ščine.

Za novega predsednika IS je 
občinska konferenca SZDL 
predlagala Franca Bojca iz 
Dolenje vasi, višjega upravnega 
delavca, ki se je rodil 8. oktobra 
1948. Najprej je delal pri 
davčni upravi občinske skupšči
ne Ribnica, nato je bil sekretar 
ZK Ribnica, zdaj pa sekretar 
INLES TOZD Ribnica in hkrati 
podpredsednik občinske skup
ščine.

Za novega podpredsednika 
občinske skupščine je predla
gan inž. Janez Novak, dosedanji 
podpredsednik družbeno
političnega zbora občinske 
skupščine. Doma je iz Loškega 
potoka, redno zaposlen pa je v 
TOZD INLES Sodražica, kjer je 
direktor TOZD.

Za podpredsednika družbe- 
no-političnega zbora je predla
gan Jože Košmrlj, učitelj na 
osnovni šoli dr. Ivana Prijatelja 
v Sodražici.

Franc Bojc

Po vsestranskih razpravah, v 
katerih je sodeloval tudi kandi
dat za novega predsednika IS 
Franc Bojc, so bili predlagani za 
člane novega IS naslednji: 
Anton Šobar — načelnik od
delka za gospodarstvo in finan
ce OS, Dušan Lavrič — načelnik 
oddelka za splošne zadeve in 
družbene službe, Angelca Rus
— načelnica davčne uprave, 
Stanko Rus -  načelnik oddelka 
za notranje zadeve, Guštin 
Vatovec — načelnik oddelka za 
narodno obrambo, Jože Benči
na -  direktor KZ Ribnica, Ivan 
Francelj — računovodja INLES 
TOZD Ribnica, Stane Kromar
— tajnik TIS, Jože Mohar -  
direktor „Jelke“ in inž. Lojze 
Marolt — vodja obrata ZKGP 
Kočevje TOZD Jelenov žleb.

VOJAŠKI FILMI

Vodstvo osnovne šole Kočevje je 
v okviru poklicnega usmerjanja 
učencev omogočilo vsem učencem 
7. in 8. razreda osnovne šole'ogled 
filmov o studiju, delu in življenju v 
različnih vojaških šolah in o uspo
sabljanju mladih fantov za oficirje 
Jugoslovanske ljudske armade.

Šolarji obiskali vojake
Vojakom nageljne - Ogled orožja in slik

V počastitev dneva JLA so 
učenci osnovne šole Kočevje 
18. decembra obiskali vojake 
ribniške enote. Učence so 
spremljale ravnateljica šole 
prof. Dana Jerše ter mentorici 
mladine Ksenija Žagar in Vladi
mira Resman. Vojakom so če
stitali za njihov praznik in jim 
izročil nageljne.

Vojaki so jih lepo sprejeli. Poka
zali so jim nekaj orožja, jim pove

dali, kako se z njim ravna, kako ga 
je treba čistiti in kako deluje. Go
stom so pripovedovali tudi o voja
škem delu in življenju.

Učenci so si ogledah še razstavo 
fotografij, ki prikazujejo zanimivosti 
vojaškega dela, ter slike, ki jih 
ustvarjajo vojaki-umetniki v pro
stem času. Še posebno zanimive so 
bile slike vojaka Bore Lekiča, ki slu
ži vojaški rok v Ribnici, s svojimi 
slikami pa sc želi predstaviti še ob
čanom Ribnice in Kočevja.

V. ILC

Urednikova pošta
Vsem dopisnikom in sodelavccm 

območja občin Kočevje in Ribnica 
želi kolektiv Dolenjskega lista, po
sebno pa njihov komunski urednik, 
srečno in uspehov polno novo leto 
1975.

Čestitke veljajo seveda tudi ti
stim, ki so se zadnje mesece zaradi 
obilice ostalega dela bolj poredko 
oglašali ali pa so že lep čas „tiho“ .

Naša želja je, da bi spet začeli redno 
pošiljati vesti, poročila, članke in 
zanimivosti iz okolja, kjer delajo ah 
žive.

O našem nadaljnjem sodelovanju 
se bomo podrobneje pogovorili na 
sestanku dopisnikov iz obeh občin, 
ki ga bomo predvidoma organizirali 
v začetku prihodnjega leta.

J. PRIMC

Tudi središče Loškega potoka napreduje. Nasproti nove trgovine in 
šole rastejo še druge nove in lepše stavbe, kar pride posebno do 
izraza zdaj, ko je odpadlo z dreves listje. (Foto: J. Primc)

Vsi skrbimo za okolje!
Aktivi za varstvo okolja v podjetjih

Medobčinska skupnost za 
varstvo okolja Kočevje— 
Ribnica je na zadnji seji sklenila 
predlagati, naj bi ustanovili v 
(T)OZD in hišnih svetih aktive 
za varstvo okolja.

V (T)OZD naj bi nad varstvom 
okolja bedeli tudi tisti, ki imajo na 
skrbi varstvo pri delu. Člani aktivov 
naj bi z osebnim zgledom, v razgo
vorih, s predavanji in na sestankih 
opozarjali, kako škodljivo je onesna
ževati okolje. S tem bi pripomogli, 
da bi imeli tudi samoupravni organi, 
več posluha, ko bi glasovah o raznih 
predpisih v zvezi z varstvom okolja. 
Tako bi bila uspešnejša prizadevanja 
za gradnjo čistilnih naprav, ki bi 
preprečevale onesnaževanje zraka ali 
vode in sploh narave.

Aktivi pri hišnih svetih pa bi 
skrbeh za lepo okolico stanovanj
skih zgradb in soseske. Tako je nam

reč okohca stolpičev qa Prijatelje
vem trgu v Ribnici še vedno tako 
neurejena, kot je bila pred osmimi 
leti, ko je „Gradbenik11 tu prenehal 
delati (kupi in jame, poljska strani
šča itd.). Tu je tudi precej stvari, ki 
ne sodijo v središče mesta.

ZAMRZNJENA VLEČNICA

Že kakšno leto dni je pri 
krajevni skupnosti Ribnica 
shranjenih 60.000 din za na
kup smučarske vlečnice, ki 
naj bi stala menda nekje pri 
Danah, namenjena pa bi bila 
zimski rekreaciji Ribniča
nov. Denar je darilo vseh 
(T)OZD ribniške občine kra
jevni skupnosti.

Naš harmonikaš Emin
Priljubljen je med vojaki in občani

Kaže, da zadnjih enajst 
mesecev ni bilo v ribniški 
občini n iti enega slavja, na 
katerem ne b i nastopil Emin 
Ibišević, vojak iz ribniške vo
jašnice Mirka Bračiča. Errin 
je  član orkestra vojaškega 
kluba in igra na harmoniko. 
Je povsod priljubljen gost, 
saj je  pravi virtuoz na har
moniki. Seveda pa ni pri
ljubljen le m ed civilnim pre
bivalstvom, ampak tu d i v vo
jašnici, m ed vojaki Vedno 
namreč rad ustreže tovari
šem, če ga zaprosijo, naj jim  
kaj zaigra.'

Obiskal sem ga ravno pred  
dnevom  JLA, ko je  ne
utrudno vadil za nastop na 
proslavi dneva JLA. Tovariše 
je  treba zadovoljiti, in če  so 
oni zadovoljni, je  najbolj za
dovoljen tu d i naš Emin. Se
veda pa bo harmonikaš

Emin razveseljeval občane in 
vojake tu di na prireditvah in 
zabavah ob novem letu. 

R A D E  RADEN KO VIC

Emin Ibišević s svojo zvesto 
prijateljico harmoniko 
„Dallap“. (Foto: R. Raden- 
kovič)

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
SPET LUKNJE -  Komaj se je 

začela zima, že so stari deli asfaltnih 
cest v ribniški občini in ulic v Rib
nici polni lukenj. Zmrznjena voda 
oziroma led namreč izriva krpe 
asfalta iz nekdanjih lukenj.

TRDEN MOST -  Novi čevljarski 
most v Ribnici še ni dokončan. 
Šoferji že komaj čakajo, da bodo 
lahko vozili po njem in se tako 
izognili velikim -ovinkom ah pa 
kazni, če bi peljah preko starega 
mostu.

PLAČE NA KNJIŽICE -  Z 
novim letom bodo tudi v OZD 
INLES prešli na izplačevanje oseb
nih dohodkoy na hranilne knjižice. 
Zaposleni bodo tako gotovo več 
privarčevali. Tako izplačevanje ozi
roma varčevanje pa bo koristno tudi 
za INLES, ker bo lahko v primeru 
potrebe dobil za nekatere namene 
posojilo.

VEČ ZA STANOVANJA r  
INLES je sprejel priporočilo zbora 
združenega dela, naj bi (T)OZD 
namenjale Doslej za stanovanjsko 
izgradnjo 8 odstotkov namesto 
dosedanjih 6 odstotkov. Razen tega 
se je INLES vključil v drugi krog 
solidarnostne akcije .na Kozjansko,

in sicer tako, da člani ne bodo delali 
en dan, pač pa bodo dali Kozjancem 
za toliko oken in vrat, se pravi svo
jih izdelkov.

ALI -  ALI -  Trdijo, da Se velja 
občinski odlok, po katerem je pre
povedano v Ribnici rediti male ži
vali, se pravi kure, zajce in podobno. 
Seveda pa te in druge Živah rede vsaj 
pri vsaki drugi hiši. Zdaj se bo treba 
odločiti: ali odlok spoštovati ali pa 
ga preklicati.

občan
vprašuj

odgovarja

— Po čem sklepaš, da ribni
ško polharsko društvo odlično 
dela?

— Ker dela v polšjem stilu: 
spi kot polh.

REŠETO
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Pred kratkim smo se pogo
varjali z inžž. Stanetom Menar
tom iz republiške skupnosti za 
ceste, ki nadzoruje posodablja^- 
nje ceste Livold-Brod na Kolpi.

DL: „Občane zanima, kako po
tekajo dela po posameznih odse
kih."

ODG: „Na tretjem odseku 
Brod-Krkovo je asfalt položen 
že od Pirč do Krkovega, z

Izdali bodo 
razglednice

Novi predsednik sekci
je fotokluba Brus, taj
nik Černač, blagajnik 

Figar

Fotoklub Diana, ki dela pri Lov
ski evezi Slovenije, ima sekcijo tudi 
v Kočevju. Vodil jo' je Janez Čer
nač. Člani sekcije so 12. docembra 
izvolili odbor, katerega predsednik 
je učitelj France Brus, tajnik Janez 
Černač, blagajnik pa Marko Figar.

Fotoklub Diana se je slovenski 
javnosti predstavil z lepim koledar
jem (za leto 1974), opremljenim z 
lovskimi slikami. Podoben koledar 
so izdali za leto 1975 v 45.000 izvo
dih in je že skoraj v celoti razpro
dan. Sekcija Fotokluba Diana v 
Kočevju je sklenila, da bo v letu 
1975 izdala več razglednic z lovski
mi in pokrajinskimi motivi z ob
močja občine, uredili in opremili si 
bodo tudi temnico. Med fotoama
terji v Kočevju je veliko zanimanja 
za fotoklub Diana, zato število čla
nov narašča.

T .O .

izjemo odsekov pri kamnolo
mih. Od Broda do Pirč opravlja
mo zemeljska dela, ki jih prej 
nismo mogli zaradi spora z 
Guštinovo. Zdaj je zadeva 
dokončno rešena in lahko de
lamo."

,,Na drugem odseku od 
Krkovega do Brige je že delno 
položen tampon do konca 
Banja Loke. Delajo drenažo. 
Asfaltirati bodo začeli spomla
di. Zaradi zime smo letos asfal
tiranje zaključili. Na prvem 
odseku od Brige proti Štalcer- 
jem opravljamo zemeljska dela. 
Miniramo tudi vseke proti 
Moravi. “

DL: „V Kočevju smo zvedeli, da 
ste pri miniranju Bukovega vrha 
naenkrat porabili rekordno količino 
eksploziva, menda vagon? “

V O LITV E  IN IMENOVANJA

Občinska skupščina Kočevje je 
na seji zborov 17. decembra izvolila 
za namestnika sodnika za prekrške 
Andreja Horvata. Še vedno pa ni za
sedeno delovno mesto sodnika za 
prekrške. Delegati so sprejeli tudi 
sklep o imenovanju Jožeta Smoleja 
v  svet glasbene šole in podaljšali 
mandat članom upravnih odborov 
gasilskega sklada, sklada Jožeta Se
ška in kmetijskega sklada do 31. 
marca 1975.

BESEDE IN 
DEJANJA OTROK

Otroci iz Kočevja, ki so se vklju
čili v igro zbiranja sličic žvečilnega 
gumija „Vali“ , mečejo ovitke žvečil
ne gume vsepovsod. Kaže, da so 
pozabili na vse tiste besede, ki so jih 
sami že večkrat izrekli o onesnaže
vanju človekovega okolja.

V. I.

ODG: „Konec oktobra smo 
res hkrati uporabili 10 ton 
eksploziva, ki je zrahljal okoli 
19.000 kubikov zemlje.

Druga posebnost' je 35 m 
dolgi in 9,5 m široki most v

Stane Menart: „Gradbišče niti 
pozimi ne bo zaprto.“

Čolnarjih. Po dolžini in širini ni 
sicer kaj posebnega, je pa za
nimiv zato, ker' je na zelo ne
ugodnem terenu, v strmi grapi.“

DL: „Bo cesta zgrajena do roka, 
29. novembra 1975 ah morda celo 
do 3. oktobra, kot se slišijo glasovi? 
Naletite med gradnjo na nepredvide
ne ovire? “ '

ODG: „Ni zadržkov, da cesta 
ne bi bila končana do roka, nič 
pa ne vem o tem, da naj bi bila 
že prej.
r~ Težave bodo na kaptolskih 
ovinkih, kjer je zemljišče 
močvirno. Poleti so bile težave 
zaradi turistov, ki so se vozili 
tod mimo na morje, po sezoni 
pa je bilo težav vse manj. Tudi 
sporov z domačini ni.“

DL: „Boste gradbišče čez zimo 
zaprli ali boste delali? “
ODG: „Delali bomo. Če bo 
pozimi vreme primerno, bomo 
opravljali minerska dela, če bo 
lepo, pa še ostala zemeljska 
dela.“

J. PRIMC
Tudi pozimi bodo na cesti Livold—Brod nadaljevali minerska dela> 
če bo vreme lepo, pa tudi ostala zemeljska dela.

Prednost proizvodnji, predelavi lesa
Upoštevati, da imamo malo vode - Čimprej posodobiti vse regionalne (republiške) ceste

Na zadnji seji zbora krajevnih skupnosti občinske skupščine 
Kočevje, ki je bila 17. decembra, so delegati potrdili usmeritev in 
delovni program občinskega izvršnega sveta (IS) ter predlog v 
izhodišč za pripravo družbenega načrta razvoja občine od leta 
1976 do 1980.

Razprava o zemljiščih
V kratkem o zemljiških zadevah razprava tudi v 

posameznih krajevnih skupnostih

Izvršni odbor Kmetijske 
zemljiške skupnosti občine Ko
čevje je na zadnji seji pod pred
sedstvom predsednika izvršnega 
odbora inž. Jožeta Andoljška 
razpravljal in sklepal o predlogu 
meril za določevanje zaščitnih 
kmetij na območju kočevske 
občine, in to v skladu z določili 
predpisov o dedovanju kmetij
skih zemljišč in kmetij. Podanih 
je bilo več predlogov, ki jih bo 
potrebno obravnavati v javnih 
razpravah po krajevnih skup
nostih.

V razpravi o ustanovitvi interesne 
skupnosti za gozdarstvo gozdnogo
spodarskega območja Kočevjfc pa so 
bili mnenja, naj bi imela ta skupnost 
svojega delegata in delegacijo.

Po ugotovitvah članov izvršnega 
odbora bo potrebno pregledu (evi
denci) zemljišč družbene lastnim; 
posvetiti v občini večjo pozornost. 
To velja posebno za kfaje, kjer teh 
zemljišč ne uporabljajo kmetijske 
organizacije združenega dela.

V zvezi s spremembo odloka o 
prispevku zaradi namembnosti kme
tijskega zemljišča, ki se ne bo več 
uporabljalo za kmetijsko proiz
vodnjo, in s pripombami sekreta
riata za zakonodajo izvršnega sveta

SRS so sprejeli sklep, da bodo to 
vprašanje obravnavali na prihodnji 
seji. ki bo še decembra.

Seji je prisostvoval tudi predsed
nik skupščine kmetijske zemljiške 
skupnosti Janez Oven.

v. d.

V razpravi o teh dveh dokumen
tih so delegati menih, da je pravilna 
taka usmeritev razvoja gospodarstva, 
ki temelji na izkoriščanju lastnih 
surovin. To pomeni, da je treba v 
občini pospesevati predvsem proiz
vodnjo, predelavo in oplemenitenje 
lesa. Seveda pa naj skladno napredu
jejo tudi ostale gospodarske in nego
spodarske dejavnosti.

Nadalje je bilo poudarjeno, daje 
treba spoštovati že sprejeta stališča 
o tem, da naj se v občini razvijajo 
predvsem take gospodarske dejavno
sti, ki potrebujejo malo vode in ki 
vode ne onesnažujejo. Vodo namreč 
že zdaj „uvažamo" v občino in jo 
homo morali tudi v bodoče, seveda

celo vedno več.
Pri posodabljanju cest naj bi 

upoštevali razen cest Livold-Brod, 
Kočevje-Dvor, Sodražica-Nova vas 
in Kočevje-Črnomelj tudi cesto 
Brod-Čabar, če ne celo še podalj
šek preko Trave, Drage in Podpre- 
ske.

Opozorjeno je bilo, naj bodo 
delovne organizacije pri nakupova
nju strojev previdne. Kupujejo naj 
res le najsodobnejše, ne pa starih 
oziroma zastarelih, ker bo sicer naše 
gospodarstvo vedno capljalo zadaj.

K poročilu oziroma informaciji o 
poslovnem uspehu kočevskega go
spodarstva v obdobju januar- 
september 1974 ni bilo posebnih

pripomb. Delegati so se tudi strinjali 
s predlogom IS, kako pokriti izgubo 
TOZD „Govedoreja44 pri ZKGP, ki 
naj bi po oceni znašala do konca 
leta 1974 še 3,5 milijona dinarjev. 
Pri tem pokritju naj bi sodelovali 
predvidoma skladi skupnih rezerv 
republike, občine in ZKGP. S poso
jili bi bilo treba proizvodnjo mleka 
in mesa posodobiti tako, da bi bila 
donosna.

Nadalje so delegati sprejeli pred
log dodatka (aneksa) k posebnemu 
družbenemu dogovoru o višini splo
šne porabe v občinah SR Slovenije v

letu 1974, odlok o spremenit 
občinskega proračuna za leto 19/4’ 
predlog odloka o financiranju prora' 
čunskili potreb občine do 31. marcj 
1975, več zadev v zvezi s preskrbo 
vode v občini (o tem poročamo 
posebnem članku), zavrnili so p re“ 
log KS Stara cerkev o ukinitvi p otl 
naselju Mldka, izglasovali nekater 
zadeve s področja volitev in 
vanj ter sklep o posojilu pogodb 
med občinsko skupščino K očevje u* 
Komunalnim zavodom za zaposlov3 
nje Ljubljana. ^

Podpora izhodiščem

-e .

Občinski komite ZK Kočevje 
se je v načelu strinjal s predlo
gom izhodišč za sestavo načrta 
razvoja občine do leta 1980, ki 
j ih je izdelal občinski IS. Na 
predlog pa je komite dal tudi 
nekaj pripomb oziroma je me
nil, daje treba dati posameznim 
zadevam večji poudarek.

lako so se člani komiteja na
čelno strinjali z izgradnjo nove 
farme bekonov. Voda zanjo bo za
gotovljena, pa tudi čistilne naprave 
bo imela; trdijo investitorji.

Poudarili so, da je za razvoj obči
ne in vsega območja zali od ne Do
lenjske posebno pomembno združe
vanje gozdarstva in lesne industrije 
ter njun napredek.

Ker v občini še primanjkuje dc' 
lovnih moči, je treba posvetiti p°' 
sebno pozornost posodabljanju go; 
spodarstva in ob tem seveda tu<* 
izobraževanju strokovnega kapJ^ 
Zato je treba v občini organizirfll 
srednje strokovno šolstvo.

Menili so, da dajejo izhodišča pre’ 
več poudarka turizmu, saj se bo 
hko začel bolj uveljavljati šele pr° . 
koncu planskega obdobja, se praV 
okoli leta 1980. Takrat bodo naiu 
reč posodobljene glavne ceste v op 
čini in kzgrajeni tudi drugi objek” | 
pomembni za razvoj turizma. D°st’ 
či je treba, da bosta čimprej PoS0 
dobljeni cesti proti Dvoru in Crn° i 
mlju pa tudi nekatere druge.

Na stanovanjskem področju Pa <4 
treba poskrbeti za pravočasno kc * 
munalno opremljanje zemljišč.

»Striček, jaz grem...

Obrat kočevske TEKST1LANE v Osilnici uspešno dela embalažo za matično podjetje. V začetlcu je 
bilo delo organizirano v dveh, zdaj pa je že v treh izmenah. Osilničani si prizadevajo, da bi dobili še 
kakšen obrat, ker bi tako zavrli propadanje svoje doline. (Foto: Primc)

V dom telesne kulture v Kočevju 
je vsak torek popoldne telovadba za 
cicibane, ki traja eno uro, vodi pa jo 
znani telesno vzgojni delavec Iko 
Žgajnar, ki je dobil za delo na po
dročju telesne vzgoje že več pri
znanj in odlikovanj.

1 K telovadbi za cicibane hodijo 
otroci, stari 3 do 6 let. Letos jih je 
že 30, lani jih je bilo 20, pred tremi

Zgled marljivega delavca
Pri osemdesetih še pridno dela

upravi Kočevje, ni pomišljal. 
Tam je vestno delal enajst let.

Mnogi poznamo in občudu
jemo Franca Jelenca iz Kočev
ja, skromnega, poštenega in 
marljivega delavca, kakršnih je v 
njegovi starosti malo.

Izhaja iz zdravega, trdnega, 
kmečkega rodu v Pijavicah pri 
Mokronogu. Rodil se je 20. 
septembra leta 1895. Njegov 
oče je bil železniški čuvaj.

Tudi France se je kot mlad 
deček zaposlil pri železnici, kjer 
je postopoma napredoval do 
glavnega železniškega nadzor
nika. Služboval je v Ljubljani, 
Celju, Kočevju, Bosni in Gro
supljem, kjer je bil leta 1950 
upokojen, nakar se je vrnil v

Kočevje k družini. Nikoli na 
zahajal v gostilne. Ne kadi inje 
še vedno zdrav. Po upokojitvi ni 
vedel, kaj bi počel. Domače 
delo, pomoč v gospodinjstvu, 
priprava drv in obdelava vrta je 
bilo premalo zanj. Zato se je s 
prijateljem Vebrom lotil pleska
nja stanovanj v Kočevju in bliž-N 
njih vaseh, samo da je delal kaj 
koristnega, pa tudi nekaj zaslu
žil-. Ker je bilo dela vedno več, 
sta sodelovala s pleskarskim 
obrtnikom Smoletom in tako 
pobelila tudi kavarno, hotel 
„Pugled“ ter Zadružni dom.

Ko mu je bilo ponujeno 
mesto blagajjnika pri Gozdni

Franc Jelenc: „Mladina je
pridna in dobra. Veliko bolje se 
ji godi, kot se je nam, ki smo 
morali vse leto pridno delati in 
varčevati, da smo šli lahko 
enkrat na izlet.“ (Foto: T. 
Ožbolt)

Leta 1962 se je začela gonja 
zoper zaposlene upokojence, 
češ da odžirajo kruh drugim. 
Vendar nihče, ki rad dela, ne 
odžira kruha drugemu. To 
počno le lenuhi, za katere dela
jo drugi. Kmalu so ga obvestili, 
da mora spet nehati. Tedaj mu 
je bilo 67 let. Bil je navajen 
dela, skrbi in reševanja zadev, a 
se spet ni imel kam dati. Kakor 
da mora v službo, je redno 
vstajal vsako jutro ob štirih, saj 
mu nikoli ni bilo ^o poležava
nja v topli postelji, posedanja 
pred hišo niti do sprehodov.

Že čez mesec dni pa je dobil 
delo v kemični tovarni, kjer je 
še danes. Rad ima ta kolektiv in 
tudi njega imajo-radi. Zdaj ima 
domenjeno delo po tri ure na 
dan. Toda • France ne bi bil 
France, Če bi skoparil z močmi 
in časom. Preostali delovni čas 
dela brezplačno in zadovoljen 
je, da lahko kaj stori za kolektiv

in širšo družbeno skupnost, 
katere del je. Če bi bili vsi taki, 
bi naša domovina cvetela!

Francetov delovni dan se 
začne natanko ob štirih, ko 
vstane in zakuri štedilnik, nakar 
sc obrije, umije in uredi za 
službo. Za njim vstaneta dve 
leti starejša žena Celestina in 
hčerka Melita, ki je zaposlena 
na občini v Kočevju. Zdaj, ko 
je noč dolga, si kmalu po zajtr
ku zapne električno svetilko za 
gumb na prsili, se usede na kolo 
in se odpelje proti kemični 
tovarni, zakaj nikdar ni zamujal 
službe.

„Ko sem sc upokojil, je bila 
moja pokojnina kar lepa. Zdaj 
pa je hudo zaostala za naraslimi 
cenami. Z ženo bi težko shajala 
z njo. Želel bi delati še do pri
hodnjega leta, ko bom dopolnil 
osemdeset let,“ je dejal, ko sva 
sc poslavljala.

T. OŽBOLT

leti, ko so s telovadbo za ciciban 
prvič začeli, pa jih je prihajalo lp..'

Trideset jih je dovolj. Več si JJ 
ne upam vzeti, čeprav mi pri 
cicibanov pomagajo tudi tri s ta r#  
pionirke oziroma dekleta. ■ '

Telovadba s cicibani je nalfl*®j 
posebno delo, pri katerem ni dovo J 
da si le dober telovadec o z iro m a  v 
ditelj. 'Kaj ti pomaga vse znanje, 
ti sredi vaje reče cicibanček: 
šel lulat.‘. Takrat moraš biti tu . 
mamica oziroma očka in Pc Jj,. 
otroka na stranišče, ga sleči in oo 
či pa opraviti še vse ostalo.

Telesnovzgojno delo s c ic iban i i 
hteva ne le znanje, ampak tudi ve
ko ljubezni do dela z n a jm la jš in u

J. P

Cicibančica leze po lestvi 
budnim nadzorstvom vadite J \ 
Ika Žgajnarja. (Foto: Primc)

Cesta Livold-Brod bo končana do roka
10 ton razstreliva razrahljalo Bukov vrh « Dela kljub zimi na vsej trasi



I PROSTA DELOVNA MESTA

carinarnica Sli ANA
objavlja prosta delovna mesta:

• VIŠJEGA STROKOVNEGA SODELAVCA za carinsko 
upravne zadeve,

• VIŠJEGA STROKOVNEGA SODELAVCA za carinske 
prekrške,

VIŠJEGA STROKOVNEGA SODELAVCA za carinjenje 
blaga,

p r i p r a v n i k a  z visokošolsko izobrazbo, 
p r i p r a v n i k a  z višjo šolsko izobrazbo,
VEČ C AR IN IKO V  na kontro li v potniškem prometu, 
TREH PRIPRAVNIKO V s srednjo izobrazbo,
ŠOFERJA „C "  kategorije,
VEČ CARINSKIH N AD ZO R NIKO V na Cl Repentabor

Za navedena delovna mesta veljajo naslednji pogoji:
Pod 1. in 3.: pravna ali ekonomska fakulteta ali temu ustre
z a  visoka šola, znanje enega tujega jezika (italijanski, angle
ški, nemški ali francoski) in 6 let delovnih izkušenj;
Pod 2.: pravna fakulteta, znanje enega tujega jezika, navede-

■ nega pod 1., in 6 let delovnih izkušenj;

i  Pod 4.: pravna ali ekonomska fakulteta ali temu ustrezna
visoka šola in znanje enega tujega jezika, navedenega pod 1.; 
Pod 5.: višja pravna, višja upravna, višja šola za zunanju trgo- 

|  v'no ali tem ustrezna višja šola in znanje enega tujega jezika, 
J Uvedenega pod 1.;

Pod 6.: ekonomska šola, gimnazija, tehniška ali tem ustrezna 
srednja šola, znanje enega tujega jezika, navedenega pod 1., 
moški do 30 let. Prednost imajo kandidati z enim letom ali 
več leti delovnih izkušenj;

Pod 7.: ekonomska-šola, gimnazija, tehniška ali tem ustrezna 
I  Srednja šola in znanje enega tujega jezika, navedenega pod 1., 
I  bloški do 30 let;

I Pod 8.: kvalificirani avtomehanik s šoferskim izpitom „C "  
kategorije, moški do 30 let;
Pod 9.: osnovna šola in delno znanje italijanskega jezika, 
moški do 30 let. Prednost imajo kandidati s končano poklic
no šolo.

Poleg navedenih pogojev morajo kandidati izpolnjevati 
tL,di splošne pogoje za sprejem na delo. Kandidati, ki izpol
njujejo pogoje razpisa bodo psihološko testirani glede spo
l n o s t i  za carinsko službo, kandidati pod 1., 2., 3., 4., 5., 
6-* 7. in 9. bodo opravili tud i preizkus znanja tujega jezika.
0 času in kraju testiranja bodo kandidati naknadno obve
z n i ,  potne stroške pa bodo k r ili kandidati.

Kandidati, ki se ne bodo udeležili testiranja, ne bodo 
uPoštevani pri sprejemu.

Prednost imajo mlajši kandidati z odsluženo vojaščino. 
Kandidati za vsa razpisana delovna mesta morajo biti držav- 

—Jiani SFRJ in imeti ustrezne družbenopolitične in moralne 
[lastnosti.

Stanovanj ni.

Prošnji priložite: prepis šolskega spričevala, izpisek iz 
r°jstne matične knjige, potrd ilo  o državljanstvu, potrd ilo  o 
nekaznovanosti, potrd ilo , da niste v sodnem postopku, potr
dilo o odsluženi vojaščini, lastnoročno napisan življenjepis in 
^  2,00 din upravnih kolekov. Kandidati pod 8. naj prošnji 
V lož ijo  še prepis vozniškega dovoljenja. Prošnje z navede
n i  prilogami pošljite na naslov: C AR IN AR N IC A SEŽA-
Na .

Razpis velja do zasedbe delovnih mest.
, C AR IN AR N IC A SEŽANA

L

Ko l e k t i v  b l a g o v n ic e

KZ KRKA,

^O vo  MESTO-ŽABJA VAS

obiščite
blagovnico
vZaUivasi

„ nudi v svojih oddelkih:

RADIJSKE IN TV  APARATE 

POHIŠTVO IN GOSPODINJSKO OPREMO 
PREPROGE IN TALNE OBLOGE 
KERAMIČNE PLOŠČICE s

ELEKTRO -  IN VODNOINSTALACIJSKI M ATER IAL 
PEČI ZA CENTRALNO OGREVANJE 
CEIVENT, APNO, OPEKO IN DRUGO ZA GRADNJO 
TEHNIČNO BLAGO

KMETIJSKE STROJE, ORODJE IN UMETNA GNOJILA
m e s o  in  m e s n e  iz d e l k e  
Ra z n o  p r e h r a m b n o  b l a g o  
g a l a n t e r i j o , p l e t e n in e  in  d r u g o

Pr i č a k u j e m o  v a s  v  d o b r o  z a l o ž e n i h  
o d d e l k ih  b l a g o v n ic e , z  v e s e l j e m  v a s  b o m o  
^o s t r e g l ,!

P l o v n im  l j u d e m  ž e l im o  s r e č n o  n o v o  l e t o

OBVESTILO
O UREDITVI CESTNEGA PROMETA

V NOVEM MESTU

V  današnji (29 /74) številki 

Skupščinskega dolenjskega lista je objavljena odredba Izvr
šnega sveta občinske skupščine Novo mesto, s katero je 
določeno, da se začne izvajati 29. člen odloka o ureditvi 
cestnega prometa v mestu Novo mesto (Odlok je bil objav
ljen v Skupščinskem dolenjskem listu št. 22 /72).
Po 29. členu navedenega odloka je v času med 5,30 in 7. uro 
in v času med 13,30 in 15. uro prepovedan promet s tovor
nimi m otornim i vozili z nosilnostjo nad 2 toni, traktorji, 
delovnimi stroji in počitn iškim i prikolicami v Novem mestu 
po Cesti komandanta Staneta, Glavnem trgu in mostu čez 
Krko. Prepoved ne velja za gasilska vozila, vozila organizacij 
za vzdrževanje cest in gradbenih organizacij, če imajo po
sebno dovoljenje od upravnega organa občinske skupščine 
Novo mesto, pristojnega za promet.
Prepoved začne veljati 3. 1. 1975. Izvršni svet občinske 
skupščine Novo mesto je sprejel ta sklep z namenom, da se 
odpravijo zastoji v cestnem prometu, ki jih  povzročajo 
tovorna motorna vozila na mostu čez Krko v Novem mestu, 
ker se zaradi premajhne širine mostu ne morejo srečevati. 
Lastnike in voznike tovornih motornih vozil opozarjamo na 
prepoved ter priporočamo, da svoj delovni čas in prevoz 
opravijo izven časa, v katerem je promet prepovedan.
Vozniki tovornih m otornih vozil, ki bi k ljub temu prišli v 
času, ko je po navedenem odloku promet prepovedan, pa 
bodo lahko parkirali na naslednjih mestih:
1. vozniki iz smeri Metlika in Šentjernej v kamnolomu v 
Pogancah,

2. iz smerr Otočec — Mačkovec v kamnolomu v Mačkovcu,
3. iz smeri Ljubljana (odcep Karteljevo, Prečna in Mirna 
peč) v Kolodvorski ulici in Bršljinu pri bivši steklarni,
4. iz smeri Straža v Irč i vasi pri gostilni. Jakše,
5. iz smeri Birčna vas v Šmihelu (stara cesta pri pokopa
lišču).

Objavljamo tud i skico cestnih povezav in dela cest, v kate
rem je promet prepovedan.

Delovnim organizacijam in lastnikom tovornih motornih 
vozil iz mesta Novo mesto in njegove bližnje okolice pripo
ročamo, da ne pošiljajo v promet svojih vozil v času, ko je 
promet prepovedan in bi zaradi tega morali parkirati (zasta
ti) na parkirnih mestih, ki so namenjena predvsem voznikom 
tovornih vozil, ki prihajajo v Novo mesto iz drugih občin in 
republik.

PROSTO DELOVNO MESTO
PROIZVODNO IN TRGOVSKO PODJETJE A G R AR IA  

BREŽICE razpisuje za poslovno enoto Trgovina z reproduk
cijskim materialom v Brežicah prosto delovno mesto

POSLOVODJE Poslovalnice za kmetijsko opremo in trgo
vine z avtomobilskim i deli.
Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje:
— da je VKD  trgov stroke z najmanj 5 leti delovnih izkušenj 
ali

— KD trgovske stroke z najmanj 10 leti delovnih izkušenj.
— da je vojaščine prost.
Poskusno delo 3 mesece.
OD po pravilniku o OD podjetja.
Nastop možen takoj ali po dogovoru.

Pismene ponudbe z dokazili o strokovnosti in opisom 
dosedanjega dela pošljite najpozneje do 10. januarja 1975 na 
naslov: A G R AR IA  BREŽICE — splošni sektor.

[stavbna zemljiSCa] 
v METLIKI

Na podlagi 11. in 12. čl. zakona o urejanju in oddajanju stavbneoa 
zemljišča (Ur. list SRS št. 4 2 /66  in 20/71) ter 14. in 15. čl. odloka o 
urejanju m oddajanju stavbnega zemljišča na območju občine 
Metlika (Skupščinski Dolenjski list št. 24 /73)

RAZPISUJE
TRANSPORTNO GRADBENO PODJETJE „TG P" 
M E TLIK A  po sklepu komisije za oddajo stavbnih zemljišč 
pri izvršnem svetu ObS Metlika z dne 20. 12. 1974

JAVN I NATEČAJ

za oddajo delno urejenega stavbnega zemljišča za gradnjo 20  
individualnih stanovanjskih hiš po zazidalnem načrtu za 
območje zazidalnega otoka ,,Zvirkov vrh", ki obsega 
območje med Vinigradniško cesto -  potjo  na Veselico in 
mejo naselja Svržaki na naslednjih parcelah v k.o. Metlika:

-  pare. - št. 2019/6  njiva v velikosti 140 m2, št. 2020/4  njiva v 
velikosti 349 m2 in pare. št. 4132/9  pot v velikosti 26 m2 (lokacija 
št. 1)
— pare. št. 2004/13 njiva v velikosti 20 m2, št. 2019/7  njiva v 
velikosti 200 m2, št. 2020/5  njiva v velikosti 205 m2, pare. št. 
2086/4  pašnik v velikosti 190 m 2  in pare. št. 4 1 32 /8  pot v velikosti 
67 m2 (lokacija št. 2)

pare. št. 2004/12  njiva v velikosti 154 m2, št. 2019/8  njiva v 
velikosti 80 m2, št. 2019/9  njiva v velikosti 25 m2, pare. št. 2086/3  
pašnik v velikosti 260 m2 in pare. št. 4132/7  pot v velikosti 34 m2 
(lokacija št. 3)
-  pare. št. 2004/8  njiva v velikosti 462 m2 (lokacija št. 5)
-  pare. št. 2005/8  njiva v velikosti 346 m2 in pare. št. 2004/10 njiva 
v velikosti 327 m2 (lokacija št. 6)
-  pare. št. 2005/7  njiva v velikosti 299 m2 in pare. št. 2004/9  njiva 
v velikosti 209 m2 (lokacija št. 7)
-  pare. št. 2005/6  njiva v velikosti 62 m2 in pare. št. 2004/6  njiva v 
velikosti 306 m2 (lokacija št. 8)
— pare. št. 2004/5  njiva v velikosti 473 m2 (lokacija št. 9)
-  pare. št. 2005/1 njiva v velikosti 392 m2 in pare. št. 2004/3  njiva 
v velikosti 273 m2 (lokacija št. 10)

I. -  pare. št. 2009/1 njiva v velikosti 701 m2 in pare. št. 2005/2  njiva 
v velikosti 282 m2 (lokacija št. 11)
-  pare. št. 2009/2  njiva v velikosti 438 m2 in pare. št. 2005/3  njiva 
v velikosti 84 m2 (lokacija št. 12)
— pare. št. 2009/4  njiva v velikosti 41 0 m2 (lokacija št. 13)
— pare. št. 2009/4  njiva v velikosti 705 m2 (lokacija št. 14)
— pare. št. 2000/4  vinograd v velikosti 455 m2 (lokacija št. 15)
— pare. št. 2003/8  njiva v velikosti 125 m2 in pare. št. 2094/5  njiva 
v velikosti 464 m2 (lokacija št. 21)
— pare. št. 2003/9  njiva v velikosti 70 m2 in pare. št. 2094/4  njiva v 
velikosti 417 m2 (lokacija št. 22)
-  pare. št. 2003/10 njiva v velikosti 23 m2 in pare. št. 2094/3  njiva 
v velikosti 587 m2 (lokacija št. 23)
— pare. št. 2001/2  njiva v velikosti 166 m2 in pare. št. 2003/2  njiva 
v velikosti 310 rr>2 (lokacija št. 25)
— pare. št. 2001/4  njiva v velikosti 254 m2 in pare. št. 2003/3  njiva 
v velikosti 206 m2 (lokacija št. 26)
-  pare. št. 2001/5  njiva v velikosti 240 m2, št. 2003/4  njiva v 
velikosti 167 m2 in pare. št. 1997/5  njiva v velikosti 112 m2 
(lokacija št. 27)

Pogoji natečaja:
1. Izklicna cena stroškov komunalne ureditve (priprava in urejanje) 
za eno lokacijo znaša: 121.140,10 din.
2. Odškodnina za uporabo stavbnega zemljišča znaša 24,30 din za 1 
m2. Poleg te odškodnine plača najugodnejši ponudnik tudi prispevek 
za spremembo namembnosti zemljišča po zakonu o kmetijskih 
zemljiščih in odloku. --
3. Odškodnino za zemljišče in stroške komunalne ureditve mora 
plačati najugodnejši ponudnik takoj ob podpisu pogodbe o oddaji in 
ureditvi stavbnega zemljišča.
4. V stroške komunalne ureditve je zajeta izgradnja cestnega omrežja 
v asfaltni izvedbi s primernim odvodnjavanjem, izgradnja kanalizacije, 
vodovoda in elektrike s transformatorsko postajo, vse brez prik ljuč 
kov, katere financirajo investitorji v skladu s pogoji, ki jih bodo 
postavile pristojne komunalne in druge organizacije.
5. Najugodnejši ponudniki bodo lahko pričeli gradnjo predvidenih 
objektov, takoj ko bo zgrajeno cestno, vodovodno, kanalizacijsko in 
električno omrežje, kar je predvideno najkasneje do 1. junija 1975.
6. Na parcelah, ki se oddajajo, bo možno obvezno zgraditi le takšne 
stanovanjske hiše, kot so določene z zazidalnim načrtom in ustrezno 
lokacijsko dokumentacijo.
7. Najugodnejši ponudnik mora pričeti gradnjo stanovanjske hiše v 
enem letu ter jo dograditi vsaj do tretje gradbene faze v roku petih let 
po podpisu pogodbe o oddaji in ureditvi stavbnega zemljišča, ker mu 
bo sicer zemljišče odvzeto in dodeljeno drugemu investitorju proti 
Dovrnitvi koristnih gradbenih stroškov.
8. Varščina, ki jo priora položiti ponudnik hkrati s ponudbo, znaša
5.000,— din in jo mora ponudnik nakazati na račun: 
52110-601-14034 (Sredstva za pripravo in komunalno ureditev 
gradbenih zemljišč pri Transportno-gradbenem podjetju, ,,TGP" 
Metlika). Ponudbi mora b iti priloženo izkazilo o vplačilu varščine.

9. Prometni davek od nepremičnin, kakor tudi vse ostale stroške v 
zvozi z zemljiškoknjižnim prenosom oddanega zemljišča, plača 
najugodnejši ponudnik.
10. Predmet natečaja so stroški komunalne ureditve (priprava in 
urejanje) stavbnega zemljišča.
11. Rok za dostavo ponudb je vključno 15. dan po uradni objavi v 
Skupščinskem Dolenjskem listu.
12. Odpiranje ponudb bo 19. dan po objavi ob 7. uri v prostorih 
Transportno-gradbenega podjetja „T G P " Metlika in mu lahko pri
sostvujejo tudi vlagatelji ponudb.
13. Ponudbe morajo b iti v zapečatenih ovojnicah ter označene z 
oznako „JA V N I NATEČAJ ZA STAVBNO ZEMLJIŠČE". Ponudbe 
pošljite na naslov: Transportno gradbeno podjetje „T G P " Metlika.
14. Vsa dokumentacija in ostali pogoji natečaja ter formularji za 
ponudbo so interesentom na razpolago pri Transportno-gradbenem 
podjetju „T G P " Metlika.

Transportno gradbeno podjetje 
TGP M E TLIK A

PROSTA DELOVNA MESTA
Osnovna šola Dol. Toplice

razpisuje naslednja delovnd mesta:

SNAŽILKE za nedoločen čas
POMOŽNE KUHARICE za določen čas (od 1. 1. 1975 do 
30. 6. 1975)
Nastop službe lahko takoj.
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T E D E N S ^ B
Četrtek, 26. decembra -  Štefan 
Petek, 27. decembra -  Janez 
Sobota, 28. decembra — Živko 
Nedelja, 29. decembra -  Tomaž 
Ponedeljek, 30. decembra -  Branimir 
Torek, 31. decembra -  Silvester 
Sreda, 1. januarja -  Novo leto 
Četrtek, 2. januarja -  Gregor 
LUNINE MENE 
29. decembra ob 04.50 ščip

KRŠKO: 28. in 29. 12. nemški 
barvni film „Klic Črnih volkov". 

METLIKA: 27. in 29. 12. ameri-

SLUŽBO DOBI

MIZARSKEGA POMOČNIKA in 
delavca sprejmem. Janez Lavrič, 
Zdešaijeva 9, Ljubljana-Polje. 
Zaposlitev je stalna, drugo po do
govoru.

TAKOJ ZAPOSLIM moškega na 
stroju za predelavo plastike. Hra
na in stanovanje preskrbljena. Ja
nez Zaletel, Stanežiče 22, Ljub
ljana.

NATAKARICO ZAPOSLIM TA
KOJ, gospodinjsko pomočnico pa 
s 1. januarjem 1975. Stanovanje 
in hrana v hiši. „Belokranjski 
hram“ , Jarška cesta št. 23, Ljub
ljana, telefon 401-788.

STA NOVANJA

IŠČEM enosobno stanovanje za eno 
leto v Novem mestu ali okolici. 
Ponudbe pod „PLAČILO PO DO- 
GOVORU“ .

ODDAM dvosobno stanovanje v 
okolici' Novega mesta. Naslov v 
upravi lista (2993/74).

STANOVANJE v bloku oddamo 
^starejši samski ženski. Informacije 
popoldne na Lebanovi 19.

ODDAM opremljeno sobo samske
mu moškemu. Naslov v upravi 
lista (3011/74).

IŠČEM opremljeno sobo s februar
jem 1975 za dijaka v Novem 
mestu ali bližnji okolici. Jože 
Matkovič, Dragatuš 15.

Motorna vozila

PRODAM nov traktor Fiat 300 (28 
KM) in kosilnico. Alojz Drobež, 
Gor. Gomila 2, 68220 Šmarješke 
Toplice.

PVODAM FIAT 850 kupe, letnik 
1969. V račun vzamem tudi ček. 
Stane Jaklič, Brusnice 52.

UGODNO PRODAM škodo MB 
1000 de lux, letnik 1968. Bukvič, 
Nad mlini 23, Novo mesto.

PRODAM karamboliran AMI 6 
break. Cena ugodna. Hostnik, 
CKŽ 48, Krško.

UGODNO prodam škodo L 100, let
nik 1971, dobro ohranjeno in re
gistrirano do 16. decembra 1975. 
Ogled je možen vsak dan od 16. 
ure dalje in v nedeljo. Ponudbe 
pod „UGODNA CENA“ .

PO ZELO ugodni ceni prodam ka
ramboliran fiat 750, letnik 1970. 
Naslov v upravi lista (3017(74).

UGODNO PRODAM osebni avto 
NSU 1100, letnik 1967. Rudi 
Druškovič, Krško, Tončke 
Čečeve 15.

PRODAM traktor Universal s kosil
nico, letnik 1973, traktor Masser 
Ferguson 45 KS, letnik 1972, dve 
traktorski kosilnici in samonakla- 
dalno prikolico za seno, vse v 
dobrem stanju. Franc Jordan, 
Ostrog 21, 68310 Šentjernej.

PRODAM fiat 750, letnik 1972, 
prevoženih 18.000 km. Cegelnica 
58, Novo mesto, popoldne.

PRODAM AUDI 60, letnik 1970.
- Jože Bevec, Štatenbcrk 9 , 'Tre

belno.
PRODAM traktor Ferguson FE 35. 

Stane Žičkar, Leskovec 46 pri 
Krškem.

P R O D A M

MEHANIČNO delavnico _prodafn. 
Možnost nadzidave. Kuhar, 
Mokronog 86, telefon 82-769.

PRODAM barako, primerno za grad
bince ali drvarnico, pri postaji Se
mič. Naslov v upravi lista 
(2990/74).

PRODAM smuči ter moške in žen
ske pancerje. Damjanovič, Krista
nova 14, Novo mesto.

PRODAM kalupe za izdelavo beton
skih cevi (profil 10,20,30,35,40

ški barvni film „Čatoova zemlja". 
27. in 31. 12. ameriški risani film 
„Podvigi slavnega mornarja Popaja“ .

MIRNA: 28. in 29. 12. „Plačanec 
in Dio Blek“ .

NOVO MESTO: 27. do 29. 12. 
italijanski barvni film „Danes meni 
jutri tebi“ 29. 12. sovjetski film „Na 
ščukino zapoved". 30. in 31. 12. 
ameriški barvni film „Popajeva dru
žina". 1. in 2. 1. ameriški barvni 
film „Ivanhoe".

RIBNICA: 28. in 29. 12. angleški 
barvni film „Maščevanje Hanie 
Coulder".

SEVNICA: 28. in 29. 12. ameri
ški barvni film „Grof Jorga vampir".

ŠENTJERNEJ: 28. in 29. 12. 
„Žudnja za vampirom".

TREBNJE: 28. in 29. 12. ameri
ški barvni vojni film „Rdeči baron" 
1. 1. angleški barvni kavbojski film 
„Brandon lovec na ocene".

O S
in 50), kompletne, v odličnem 
stanju. Možen je tudi nakup posa
meznih profilov. Anton Čepin, 
Bukošek 1, Brežice.

PRODAM večjo količino vinograd
niških kolov (smreka), obeljenih 
in ošiljenih. Hubert Tomšič, 
Trebnje, Rimska 19.

UGODNO PRODAM 12, 13 in 
15-colski gumi voz. Bulc, Jurkova 
pot 73, Ljubljana.

TRAKTORSKI kombiniran obračal
nik in samonakladalko (21 m3) 
prodam. Vse dobro ohranjeno. 
Ponudbe pod „UGODNO".

PRODAM spalnico, 1,5 m drv in ne
kaj kuhinjskega pohištva. Gavra- 
novič, Ragovska 12, Novo mesto. 
Ogled popoldne.

PRODAM kombinirano omaro, jogi 
ležišče z jogijem, mizo in dva fo
telja, primerno za otroško ali 
samsko sobo. Naslov v upravi li
sta.

PRODAM pritlično hišo v Leskovcu 
pri Krškem in sobno ter kuhinj
sko opremo po ugodni ceni. In
formacije dobite na naslovu: Kri
stina Valentine, Pod- goro 8 , 
68270 Krško.

PRODAM kompletno rabljeno dnev
no sobo ter kavč z dvema fotelje
ma. Naslov v upravi lista 
(2980/74).

PRODAM prašiča, težkega nad 200 
kg. Jože Rupar, Goriška vas 7, 
Škocjan.

TELEVIZOR RR NIŠ, dobro ohra
njen, prodam. Bauer, Vrhovčeva 
18 (dvorišče), Novo mesto.

PRODAM ELANOV plastični čoln 
T 300 za 6.000 din. Naslov v 
upravi lista.

PRODAM kosilnico Motofaciontricc 
7,5 KS, primerno za hribovite 
predele. Poizve se pri Lužarju, 
Orešje 4, Šmarješke Toplice.

ZARADI selitve ugodno prodam 
celotno spalnico iz orehovega 
furnirja, raztegljivo mizo iz oreho
vega furnirja za 12 oseb, električ
ni štedilnik na 4 plošče znamke 
Elegant. Interesenti si navedeno 
lahko ogledajo vsak dan med 15. 
in 18. uro pri Tataloviču, Zagreb
ška 4, Novo mesto.

K U P I M

KUPIM samico volčjaka v starosti 
od enega do petih let. Cena ni 
važna. Janez Lobe, Lopata 22, 
Hinje.

KUPIM manjši kavč ali divan. Po
nudbe pod „UGODNO".

KUPIM
rabljen betonski mešalnik z elek
tromotorjem. Franc Janežič, 
Hrastovica 16, Mokronog.

P O S E S T

PRODAM 20 arov vinograda z zida
nico na Ljubnu pri Uršnih selih. 
Prodam tudi samo 10 arov vino
grada. Primerno za vikend: v 
bližini je elektrika, dostop z avto
mobilom. Danica Jakše, Regerča 
vas 17 a, Novo mesto.

PRODAM hišo v Ribnici na Dol. 
Hiša stoji na lepem kraju, primer
na za manjšo obrt. Interesenti sc.' 
lahko zglasijo tudi pozneje na 
naslov: Matija Fink, čevljar, Graj
ska pot 6 , Ribnica na Dol.

UGODNO prodam takoj vseljivo 
kmečko hišo z gospodarskim 
poslopjem in 4 ha zemlje. Alfonz 
Urbanč, Leskovec 72 a pri Kr
škem.

PRODAM posestvo 64 a. v zelo 
lepem kraju, poleg prometne 
zveze z avtobusom in vlakom. 
Informacije pri Filipu Povšetu, 
Prelesje, 68232 Šentrupert.

PRODAM 7 arov vinograda, primer
nega za vikend. Dostop z vsemi 
vozili, cena po dogovoru. Lužar, 
Orešje 4, Šmarješke Toplice.

PO ZELO UGODNI ceni prodam 
vinograd z zidanico na lepem, 
sončnem kraju. Dostop z vsakim

avtomobilom. Parcela leži pod 
Debencem pri Mirni na Do'-n.- 
skem. Ogled možen vsak dan. 
Naslov v. upravi lista (3034/74).

PRODAM vinograd v velikosti 10 
arov in nekaj zemlje po ugodni 
ceni v neposredni bližini železni
ške postaje Semič, ob cesti. Pri
merno za gradnjo vikenda ali 
stanovanjske hiše. Resni kupci se. 
lahko oglasijo pri Antonu Šuštari
ču, Lipovec 4, Semič.

ZARADI STAROSTI IN BOLEZNI 
ugodno prodam dvostanovanjsko 
hišo v Konci vasi 3 pri Stari 
cerkvi-Kočevje. Elektrika in vo- 

^da v hiši. Delno takoj vseljivo. 
Oaled vsak dan. Informacije pri 
Frančiški Vidrih, Konca vas 3.

PRODAM hišo z vrtom. Naslov v 
upravi lista (2962/74).

ENODRUŽINSKO hišo z lepim 
vrtom (približno 400 m2) pro
dam po ugodni ceni v centru 
Trebnjega. Stevo Petrovič, Ulica 
heroja Slaka 13, Trebnje.

VINOGRAD in sadni vrt bom pro
dal na javni dražbi v nedeljo, 29. 
decembra ob 13. uri. A nton' 
Šime, Veliki Cerovec 23, p. Stopi
če.

GOZD v k. o. Smednik pri Leskovcu 
pri Krškem, 144 a, prodam. 
Informacije v krajevnem uradu 
Leskovec ali po telefonu (061) 
21-293.

V NEPOSREDNI bližini Celja pro
damo hišo z gospodarskim po
slopjem, 4 ha zemlje, 1 ha gozda, 
urejenimi sadovnjaki (breskve in 
drugo sadje). Elektrika, vodovod 
v hiši. Poženel, Celje, Lisec 3.

PRODAM vinograd (29 arov) v Boj
niku. Dostop z vsakim avtomobi
lom. Poizve se pri Antonu Alešni- 
ku, Vel. Poljane 25, Škocjan.

PRODAM vinograd z zidanico v le
pem kraju semiških goric. Infor
macije na telefon 78—307 od 19. 
do 21. ure.

PRODAM vinograd in zidanico. Po
nudbe pod „LEP RAZGLED".

PRODAMO dvostanovanjsko hišo v 
Krškem izven centra, zgrajeno le
ta 1962. Lepa lega, primerna za 
vsako obrt. Voda,  ̂elektrika in te
lefon v hiši. Cena zelo ugodna. 
Naslov v upravi lista (2918/74).

V NOVEM MESTU, na Cesti hero
jev 41 (pri tovarni Labod), proda
mo odlično grajeno dvostanovanj
sko vseljivo hišo z vrtom (3000 
m2), delavnico (40 m2), vse pod
kleteno. Idealna lega in dostop 
oziroma dovoz. .Ogled in dogovor 
v soboto in nedeljo, 28. in 29. de
cembra.

a «  um «
Ob prerani izgubi ljubega očeta, 

deda in pradeda

F RAN CA  B OŽ IČ A
iz Leskovca 123 pri Krškem

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, prijateljem in znancem, ki so v 
težkih trenutkih sočustvovali z na
mi, in vsem, ki^so pokojniku daro
vali toliko vencev in cvetja ter nam 
izrekli sožalje. Posebno se zahvalju
jemo sosedu Skrabarju, župniku in 
kaplanu za obred in dr. Tatjani 
Hvala-Andrejašcvič.

Žalujoči: hčerka Marta, vnu
kinji Helena in Anica z družino 
ter drugo sorodstvo

Ob izgubi svojega dragega moža
I

A VGUS TA P L E N IČ A R JA
iz Črnega potoka št. 8 

pri Kočevju

se iskreno zahvaljujem vaščanom in 
sosedom, ki so mi stali ob strani ob 
težki izgubi, organizacijam in 
društvom za poklonjene vence in 
poslednje spremstvo občinski Zvezi 
borcev Kočevje, org. ZB Črni 
potok-Zajčje polje, org. Rdečega 
križa Črni potok-Zajčje polje, 
Gasilskemu društvu Livold-Črni 
potok-Zajčje polje, Gasilskemu 
društvu Dolga vas, Društvu upoko
jencev Kočevje, tov. Verbiču za 
poslovilne besede ob grobu, delavski 
godbi Kočevje za poslednje žalostin- 
ke, dr. Rupniku in sr. Zori Figar, ki 
sta več let skrbela za njegovo zdrav
je, župniku iz Kočevja m vsem osta
lim za poslednje spremstvo k 
večnemu počitku.
-  Žalujoča žena Berta in drugi 

sorodniki

NOVO LETO je pred nami in opo
zarja vse dolžnike, da poplačajo dela 
dobrotnikov. Tudi midva sva velika 
dolžnika, tako velika, da se ne da 
poplačati. Zahvalo dolgujeva naji
nemu dobremu zdravniku dr. Juriju 
Pesjaku iz Sevnice, ki naju je pred 
leti rešil gotove smrti in ki naju še 
danes skrbno zdravi. Oba bolna (saj 
sin potrebuje ortop. voziček) bova 
zadovoljna in srečna stopila v novo 
leto. Tako pa želiva srečo in zdravja 
v novem letu tudi dr. Pesjaku in 
njegovi družini in še enkrat iz srca 
iskrena hvala. JUSTINA IN VINKO 
SMEH iz Sevnice.

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

JA NK A  PEZDIRCA
krojaškega mojstra v pokoju 

iz Črnomlja

s e iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
sočustvovali z nami, darovali pokoj
niku vence in cvetje ter ga pospre
mili na njegovi zadnji poti. Posebna 
zahvala zdravnikom in strežnemu 
osebju nevrološkega oddelka novo
meške bolnice, Gasilskemu društvu 
Črnomelj, Občinski gasilski zvezi 
Črnomelj ter ostalim gasilskim dru
štvom in obrtnikom. Enako se 
zahvaljujemo sodelavcem Begrada, 
Novosti, Brivsko-frizerskemu
podjetju, sorodnikom, prijateljem, 
znancem, sosedom, župniku ter 
cerkvenim pevkam. Vsem še enkrat 
iskrena hvala.

Žalujoči: žena Anica, hčerka 
Alenka, sin Branko in hčerka 
Marjanca z družinama, brat 
Tone z družino, sestre Micka, 
Nanika, Pepca z družinami ter 
drugo sorodstvo

Črnomelj, 20. decembra 1974

Ob boleči izgubi naše drage žene in 
mame

J O Ž E F E  J A N E Ž I Č
z Jelševca pri Trebelnem

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, sosedom, prijateljem in vsem, 
ki so drago pokojnico spremili na 
zadnji poti. Zahvaljujemo še pevcem 
in župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: mož Franc, sinovi 
Jože, Franc, Alojz, Anton, 
hčerke Pepca, Lojzka, Milka, 
Marija in Pavlina z družinami in 
drugo sorodstvo.

V SPOMIN

Dne 23. decembra 1974 je minilo 
leto dni, odkar nas je za vedno za
pustil naš dragi, dobri in nikdar po
zabljeni sin in brat

BRANKO  FU Č K O
iz Rajca

Čas beži, a ne celi ran. Te so vse 
globlje, žalost vse večja, a naša srca 
polna solz. Hvala vsem, ki ga niste 
pozabili in še vedno prinašate cvetje 
in prižigate sveče na tako prezgod
njem grobu.

Neutolažljivi starši, bratje in 
drugo sorodstvo

KRAJEVNA SKUPNOST
BUČNA VAS in njeni delovni ljudje 
se najlepše zahvaljujemo delovnemu 
kolektivu tekstilne tovarne Novo- 
teks Novo mesto in njenemu direk
torju ing. Avgustu Fajfarju za soli
darnostno pomoč pri gradnji vodo
voda. Obenem jim želimo srečno in 
uspehov polno novo leto 1975.

ŠTEFKA SKETELJ, Sela 2, Šmar
ješke Toplice, opozarjam Danico 
Sketelj iz Vrhpolja 53 pri Šent
jerneju in Ponikvarjeve iz Vrh
polja, da prenehajo širiti lažne go
vorice o meni, ker jih bom v na
sprotnem primeru sodno pre
ganjala.

LOJZKA RAPUS, Foersterjeva 12, 
Novo' mesto, opozarjam Staneta 
Tekavca in njegovo ženo, naj pre
nehata pretepati mene in moje 
otroke in širiti neresnične besede 
po tovarni. Če tega ne bosta upo
števala, ju bom sodno preganjala. 

FRANČIŠKA ČINKOLE, Šmarjeta 
24, prepovedujem grabljenje listja 
po mojem gozdu na Koglem. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjala. (

ALOJZ FERKOLJ, Dobrava 4, 
Škocjan, opozarjam Alojza Šterka 
ml., naj preneha širiti neresnične 
besede o mojem očetu, ker ga 
bom v nasprotnem primeru sodno 
preganjal.

ELA IN IVAN ŠKOF, Jurjeviča 37, 
61310 Ribnica, prepovedujeva 
vsako nadaljnjo uporabo parcele 

št. 2194/113Klvorišča k. o. Jurje
viča, ki se nahaja poleg najine hiše 
št. 37 v Jurjeviči. Vsakogar, ki bo po 
dnevu objave tega obvestila samo
voljno uporabljal navedeno dvo
rišče, bova sodno preganjala. Zlasti 
prepovedujeva hojo in vožnjo. 
Pripominjava, da sva lastnika nave
dene parcele po sklepu občinskega 
sodišča v Kočevju.

R A Z  N O

OSAMLJEN MOŠKI (65) s srednjim 
posestvom vseh kultur, hišo in

gospodarskim poslopjem ob 
glavni cesti, 20 minut od avtobu
sne postaje, trgovine in pošte, želi 
spoznati vdovo ali upokojenko od 
50 do 60 let za skupno gospodinj
stvo. Ostalo po dogovoru. Alko
holičarke izključene. Ponudbe 
pod „V NOVEM LETU SREČA 
ZA OBA".

POROČNI PRSTANI! -  K moderni 
.obleki -  sodoben nakit! Dobite 
ga po naročilu ali izbiri pri zlatar
ju v Ljubljani, Gosposka 5 (poleg 
univerze). Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta!

^OBVESTILA I
CENJENE stranke obveščam, da 

bom od 24. decembra 1974 dalje 
posloval neprekinjeno od 7. do 
18. ure. Priporočam se za na- 
dalnji obisk in želim vsem srečno 
novo leto 1975. DAVORIN NO
VAK, brivec-frizer, Trebnje.

STRANKE obveščam, da bo s 3. ja
nuarjem 1975 delavnica odprta 
od 7. do 12. in od 13. do 16. ure, 
v soboto pa od 7. do 12. ure. 
VINKO PLANKAR, TV servis, 
Krško.

BRIVSKO-FRIZERSKI SALONI 
Jurij Pestner, Zlata Kastelic, Jože 
Novak, Ciril Pucelj in Tomo Bec 
obveščajo, da bodo odprti tudi v 
ponedeljek, dne 30. decembra 
1974. Cenjenim strankam želimo 
srečno novo leto 1975 in se pri
poročamo.
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MESNICA JANISE iz Kostanjevice 
čestita svojim odjemalcem in jim 
želi srečno in zdravja polno*novo 
leto 1975. Obenem sporoča ce
njenim odjemalcem, da zarad i let
nega dopusta v januarju 1975 ne 
bo poslovala.

DRAGEMU očetu ANTONU 
HORZENU iz Jelše iskreno česti
tamo za 70. rojstni dan in mu že
limo mnogo sreče, zadovoljstva, 
posebno pa zdravja. Obenem mu 
kličemo še na mnoga leta! Sinova 
z ženama iz Nemčije, posebno pa 
vnukinja Andrea. Lep pozdrav tu 
di mami.

DRAGEMU možu in očetu JANE; 
ZU ZIDARIČU iz Gor. S ta re  vasi 
pri Šentjerneju želijo vse najbolj^ 
za njegov praznik in 75-letnic° r 
življenja ter srečno in zdravja 
polno novo leto 1975 žena Pepca> 
hčerki Anica, Nežka ter sinovi Jo- 
že, Ivan in Lojze z družinami.

DRAGI teti JEREZIJI MOVRIN * 
Griča pri Črnomlju za 80. rojstni 
dan želijo obilo zdravja nečakinja 
Anica, Lojze z družino ter Jože> 
France, Matija z družinami in Sti*

. ne iz Amerike.
LJUBI mami, stari mami in babic' 

NEŽKI BLAŽIČ iz Karlovško>l» 
iskreno čestitajo za 80. rojstni 
dan in 51 let skupnega življenja 
mož Jože, otroci Pepca, Rezka. 
Jože, Nežka, Franci, Anica z dru; 
žinami. Vnuki Miran, Dani, Janl 
in Irenca pa se zahvaljujejo za vso 
oskrbo in ji pošiljajo 80 poljub; * 
čkov. Enako želi Gorenčevi mam1 
in atu iz Reštovega srečno novo 
leto 1975 Janko z družino.

Č E S T I T K A

M IZARSTVO Č R TA LIČ , Dobrava pri Kostanjevici, 
želi vsem svojim strankam srečno novo leto 1975 in se 
priporoča za nadaljnja naročila.

j

HVALA
za sodelovanje

Izteka se drugo leto, odkar izdaja pokrajinsko glasilo 
SZDL časopisno založniško podjetje Dolenjski l is t  Ob tej 
priložnosti izrekamo tovariško zahvalo vsem delovnim orga
nizacijam, ustanovam, zavodom, društvom ter občinskim 
skupščinam v 9 občinah našega območja, ki so tud i letos 
objavljali v našem tedniku svoja obvestila, razpise, komerci
alne in druge objave, reklamne reportaže in najrazličnejša 
druga sporočila občanom in poslovnim partnerjem.

Prav tako zahvalo izrekamo vsem delovnim organizacijam, 
ko so objavljale v domačem tedniku razne čestitke za prazni
ke in svoje, delovne jubileje. Dohodek iz vseh teh objav je 
tud i letos mnogo pripomogel, da je pokrajinsko glasilo So
cialistične zveze izhajalo redno in v znatno povečanem obse
gu. K ljub ponovnim podražitvam papirja, povečanim tiskar
skim cenam in drugim večjim izdatkom naročnine ne bomo 
spreminjali, in to  tud i po zaslugi dohodka, ki smo ga ustvarili 
z zgoraj omenjenimi objavami in reklamami. Ob koncu leta 
izhaja pokrajinski tednik Dolenjske še vedno v več kot 
29.000 izvodih, razširil pa se je in obdržal že v skoraj vsakem 
drugem gospodinjstvu večine izmed devetih občin.

S tako pomočjo, ki postaja sestavni del skrbi socialistične 
samoupravljalske družbe za kar najbolj vsestransko razvejano 
obveščanje, želimo izvrševati vedno odgovornejše naloge v 
domačem pokrajinskem tedniku tudi v letu 1975. Vsem na
ročnikom , bralcem, sodelavcem in drugim prijateljem našega 
lista doma in na tujem želimo zdravo, mirno in novih uspe* 
hov zvrhano novo leto 1975!

DOLENJSKI LIST

DOLENJSKI UST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 
mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice,.Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Vlado Silvester, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Su.jdohar in Ivan ŽiviČ • 

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni _ in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, 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 dinarjev, polletna naročnina 59.50 din, plačljiva vnaprej -  
Za inozgmstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM (oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
5 2100-6 20-107-3 2002-009-8-9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 45 din, 1 cm na določeni 
strani 68 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 90 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 17 din, vsaka nadaljnja beseda 1,50 din. Za 
vse druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 6 do 1.1. 
1974 -  Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421-1/72 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo mdr 
to, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon: (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto — Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana



RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 

6 - 0 0 ,  7 . 0 0  , 8.00, 10.00, 12.00,
1 5 . 0 0 ,  18.00. 19.30 in ob 22.00. 

glasbeni spored od 4.30 do
8.00

Če t r t e k , 26. d e c e m b r a :
&•!0 Glasbena matineja. 9.05 Radij
ska šola za višjo stopnjo -  Partizan
ko gledališče -  III. 10.15 Po Tali- 
jinih poteh. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za naše goste iz tuji- 
Jj,8- 12.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
*U|omir Cajnko: Naloge gozdarstva 
v luči zakona o gozdovih. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  15.45 „Vrtiljak44. 
|9.40 Minute z ansamblom Dorka 
jkoberneta. 20.00 Četrtkov večer 
jtomačih pesmi in napevov. 23.05 
Je ram i nokturno.

PETEK, 27. DECEMBRA: 8.10 
r^sbena matineja. 9.05 Radijska 

-j°<a za nižjo stopnjo -  Energija. 
*0.15 Uganite pa vam zaigramo po

11.00 Poročila -  Turistični 
‘̂“potki za naše goste iz tujine. 
*2.30 Kmetijski nasveti -  inž. 
Piane Lobnik: Nove raziskovalne 
^'oinosti na biotehnični fakulteti.

10 Popevke brez besed. 13.30 
‘'fijioročajo vam • • • 14.30 Naši

foslušalci čestitajo in pozdravljajo.
5.45 „Vrtiljak44. 16.50 Človek in 

*dravje. 18.15 „Signali44: 19.40
,• ' ute z ansamblom Lojzeta Slaka.

~ 1 nhko noč, otroci! 20.00 
pta'*-pops 20. 21.15 Oddaja o mor- 

22.2jLBgsede in

oepa matineja. 9.05 Pionirski 
. ^dnik. 10.15 Sedem dni na radiu. 

11-00 Poročila -  Turistični napotki 
J* :iaše goste iz tujine. 12.30 Kme
č k i  nasveti -  inž. Rado Dvoršak: 
^apotki živinorejcem za leto 1975. 
‘'•40 Ob bistrem potoku. 13.30 
[Sporočajo vam . . .  15.45 „Vrti- 
H ' 4. 17.20 Gremo v kino. 19.40 
Minute z Ljubljanskim jazz ansamb-

19.50 L^hko noč, otroci! 
^1.30 Oddaja za naše izseljence.

; ^-05 S pesmijo in plesom v novi 
i-den.

# NEDELJA, 29. DECEMBRA: 
0.O7 Veseli tobogan. 9.05 Še pom- 

tovariši. 10.05 Koncert iz naših 
' raj«v. 11.00 Poročila -  Turistični 
‘.'•Potki za naše goste iz tujine. 
‘•15 Naši poslušalci čestitajo in

pozdravljajo. 14.05 1 8.00 Nedelj
sko popoldne. 18.03 Radijska igra - 
A. Andersch: „Smrt Jamesa
Deana44. 19.40 Glasbene razgledni
ce. 19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
V nedeljo zvečer. 23.05 Literarni 
nokturno.

RADIO SEVNICA
Nedelja, 29. decembra: -  10.30 

reklame, oglasi in obvestila — 11.00 
po domače —  11.15 v Novo leto 
1975 -  11.30 naše delovne organi
zacije voščijo za Novo leto -  11.50 
naš razgovor -  12.00 za vsakogar 
nekaj -  12.30 poročila -  12.45 
čestitke in pozdravi naših poslušal
cev -  14.30 zaključek sporeda 

Sreda, 1. januarja: -  16.00 poro
čila — 16.10 reklame, oglasi in obve
stila -  16.30 čestitke in pozdravi 
naših poslušalcev -  17.00 kotiček 
za šoferje -  Ledena težava -  17.10 
disco klub brez imena -  18.00 
zaključek sporeda

Sobota, 4. januarja: -  16.00 
SOBOTNI VRTILJAK -  16.15 pet 
minut z a . . .  -  16.20 EPP I. del -
16.30 poročila -  16.35 EPP II. del
-  16.45 mini anketa -  17.00 
zaključek SV in napoved sporeda za 
nedeljo

PONEDELJEK, 30. DECEM
BRA: 8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Pisan svet pravljic in zgodb. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 13.30 Priporo
čajo vam . . . 14.30 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Vrtiljak44. 19.40 Minute z Zado
voljnimi Kranjci 19.50 Lahko noč, 
otroci! 23.05 Literarni nokturno.

TOREK, 31. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo -  Večo za 
srečo. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  Kmetij- 
cem ob koncu leta. 12.40 Po doma
če. 13.30 Priporočajo v a m . . .
15.45 „Vrtiljak44. 19.50 Novoletna 
čestitka otrokom. 20.00 -  22.00 
Naše trideseto silvestrovo. 24.00 
Srečno 1975! 00.05 Prvi ples v novo 
leto.. 01.05 V veseli družbi. 02.00 
Silvestrski disco club.

SREDA, 1. JANUARJA: 8.07 
Novoletno voščilo n^šim najmlaj
šim. 9.05 Koledar melodij. 11.00 
Poročila -  turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 12.10 Čestitke 
za Novo leto. 14.05 Novoletno po
poldne ob kmečki peči. 15.05 Lepe 
želje. 17.05 Ura brez kazalcev.
19.40 Minute z ansamblom Francija 
Puharja. 19.50 Lahko noč, otroci!
22.20 Melodije in ritmi.

ČETRTEK, 2. JANUARJA: 8.07 
Radijska igra za otroke -  Frane

PROSTA DELOVNA MESTA!
„O dbor za medsebojna razmerja 
ZAVARO VALNICE SAVA -  
POSLOVNE ENOTE NOVO MESTO

razpisuje 
prosta delovna mesta za:

1. ZASTOPNIKA za premoženjska in osebna zavarovanj^ za 
zastop KOČEVJE

2. ZASTOPNIKA za premoženjska in osebna zavarovanja za 
zastop M E T L IK A

3. ZASTOPNIKA za premoženjska in osebna zavarovanja za 
zastop ŠMIHEL pri Novem mestu.

POGOJI:

— srednja ali osnovnošolska izobrazba ter sposobnost in ve
selje za delo s strankami,

— obvezna dvomesečna poizkusna doba,
prednost imajo kandidati, ki stanujejo v območju zastopa.

Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih /ogojev 
naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi razpisa na naslov: 
Zavarovalnica SAVA — Poslovna enota Novo mesto, Glavni 
trg štev. 24 z oznako „O dbor za medsebojna razmerja".

Puntar: Biba leze. 9.05 Vesele
otroške pesmi. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 13.30 Skupna otroška oddaja 
jugoslovanskih radijskih postaj.
16.00 „Vrtiljak44. 19.40 Minute ,z 
ansamblom Latinos. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 23.15 
Literarni nokturno.

RADIO BREŽICE
ČETRTEK 26. decembra: 16.00

-  16.30 -  Napoved programa, 
poročila in turistični napotki, Nove 
plošče RTB 16.30 -  17.00 -  
Aktualnost tedna, obvestila in rekla
me 17.00 18.00 -  glasbena odda
ja Izbrali ste sami

SOBOTA -  28. decembra: 16.00
-  16.20 -  Malo za vas -  nekaj za 
vse 16.20 -  17.30 -  Občani česti
tajo in pozdravljajo, Jugoton pred
stavlja'17.30 -  17.50 -  KRONIKA, 
Med zabavnimi zvoki nekaj obvestil 
in reklam 17.50 -  18.00.- Za naše 
najmlajše, Iz naše glasbene šole

NEDELJA -  29. decembra:
10.30 -  Domače zanimivosti -  
Poročilo z zasedanja vseh treh zbo
rov skupščine občine Krško -  Za 
naše kmetovalce: Jožko Verstovšek
-  Na prelomu leta -  Nedeljski raz
govor : Kako se dogovarjamo pri 
izdelavi urbanistične dokumentacije 
v brežiški občini -  obvestila, rekla
me in spored kinematografov 12.00
-  16.00 -  Občani čestitajo in po
zdravljajo

TOREK -  31. decembra: 16.00
-  16.30 -  Napoved programa in 
srečanje z ansamblom Avsenik, Po
ročila, Novo v knjižnici 16.30 -
17.00 — S športniki poslednjič v 
tem letu, obvestila, reklame in film
ski pregled 17.00 -  18.00 -  
MLADI ZA MLADE -  in slovo od 
starega leta

SREDA -  1. januarja 1975:
10.30 -  10.50 -  Novoletni poslani
ci predsednikov občinskih skupščin 
Brežice in Krško 10.50 -  13.00 -  
Delovni kolektivi čestitajo za novo 
leto

NEDELJA -  5. januar: 10.30 -  
Domače zanimivosti -  Poročilo s 
skupne seje vseh treh zborov skup
ščine občine Brežice -  Za naše 
kmetovalce -  Obisk pri kmetijskih 
proizvajalcih -  INVENTURA 74 -  
pregled pomembnejših dogodkov v 
minulem letu — obvestila, reklame 
in spored kinematografov 12.00 —
14.30 -  Občani čestitajo in po
zdravljajo

TOREK -  7. januarja: J 6.00 -
16.30 -  Napoved programa in sre
čanje z ansamblom Feniks, Poro
čila, Kaj prinaša nova številka Do
lenjskega lista, Novo v knjižnici
16.30 - 17.00 -  Tedenski športni 
komentar, obvestila, reklame in 
filmsi pregled 17.00 -  18.00 
MLADI ZA MLADE -  vmes rubrika 
Iz življenja v JLA

TELEVIZIJSKI
SPORED

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. Vitezovič: 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).

PETEK, 27. DECEMBRA: 8.10' 
TV v šoli (Zg). 14.10 TV v šoli -  
ponovitev (Zg). 17.00 Kuhinja pri 
violinskem ključu -  balet (Lj).
17.30 Obzornik (Lj). 17.45 Pevski 
tabor Šentvid -  II. oda «ija (Lj).
18.15 Mozaik (Li). 18.20 Začetki 
življenja -  4. oddaja (Lj). 18.30 
Človek in okolje (Lj). 18.55 Kljukec 
pri dedku Mrazu (Lj). 19.10 Cikcak 
(Lj). 19.30 TV dnevnik (Lj). 19.50 
Tedenski notranjepolitični komen
tar (Lj). 19.55 Propagandna reporta
ža (Lj). 20.00 3 -2 - 1  (Lj). 20.10 
Charlie -  barvni film (Lj). 21.50 
Propagandna oddaja' (Lj). 21.55 
Harlem — 4. del barvne oddaje (Lj). 
TV kažipot (Lj).

SOBOTA, 28. DECEMBRA: 9.30 
TV v šoli (Bgd). 17.35 Spoznavajmo 
indijsko glasbo -  barvna oddaja 
(Lj). 17.55 Obzornik (Lj). 18.10 
Mozaik (Lj). 18.15 Pelerinova hči -  
barvni film (Lj). 19.00 Pri dedku 
Mrazu (Lj). 19.20 Cikcak (Lj).
19.30 TV dnevnik (Lj). 19.50 Te
denski zunanjepolitični komentar 
(Lj). 19.55 3 - 2 - 1  (Lj). 20.00 No
voletne čestitke -  humoristična od
daja (Zg). 20.30 Moda za vas — 
barvna oddaja (Lj). 20.40 V gosteh 
pri orkestru -  barvna oddaja TV 
Beograd (Lj). 21.45 Zadnji vlak iz 
Dunhilla -  celovečerni film (Lj).
23.15 TV dnevnik.

NEDELJA, 29. DECEMBRA: 
9.25 Svet v vojni -  serijski doku
mentarni film (Lj) -  10.15 Otroška 
matineja: Viking Viki, Življenje v 
gibanju, barvna filma (Lj) -  11.05 
Poročila (Lj) -  11.10 Mozaik (Lj) -
11.15 Kmetijska oddaja (Zg) -
12.15 Oberstdorf: smučarski skoki
-  barvni prenos (EVR) - Nedeljsko 
popoldne: Veseli planšarji, barvna 
oddaja, Igre brez meja, Za konec 
tedna -  17.50 Moda za vas, barvna 
oddaja (Lj) -  18.00 Poročila (Lj) -  
18.05 Vidocq -  serijski barvni film 
(Lj) -  19.00 Kljukec pri dedku 
Mrazu (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) -  19.50

Tedenski gospodarski komentqj (Lj)
-  19.55 3-2-1 (Lj) -  20.00 Odpi
sani -  TV nadaljevanka (Bg) -
20.45 Propagandna oddaja (Lj) -
20.50 30 let od tistega silvestra (Lj)
-  21.20 Športni pregled (Bg) -
22.55 TV dnevnik (Lj).

PONEDELJEK, 30. DECEM
BRA: 9.30 TV v šoli (do 10.35) 
(Bg) -  15.30 TV v šoli -  ponovitev 
(Bg) -  16.00 Košarkarski finale v 
Solunu -  posnetek (Sk, Lj) -  17.20
E. Majaron: V znamenju dvojčkov
-  8. del (Lj) -  17.35 Mozaik (Lj) -
17.40 Obzornik (Lj) -  17.55 Naši 
zbori — Trbovlje — barvna oddaja 
(Lj) -  18.25 Svet črt — barvna 
oddaja (Lj) -  18.55 Odločamo (Lj)
-  19.05 Kljukec pri dedku Mrazu 
(Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 
TV dnevnik (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj)
-  20.05 H. Boell: Kakor v slabem 
romanu -  drama TV Zagreb (Lj) -
20.50 Sodobna oprema -  barvna 
oddaja (Lj) -  21.00 Kulturne diago
nale (Lj) — 21.30 Mozaik kratkega 
filma (Lj).

TOREK 31. DECEMBRA: 17.20
F. Baum: Čarovnik iz Ozza -  3. del 
barvne oddaje (Lj) -  17.45 Obzor
nik (Lj) -  18.00 Življenje v gibanju, 
barvni film (Lj) -  18.25 Mozaik 
(Lj) -  18.30 Praznovanje po svetu 
(Lj) -  19.00 Kljukec pri dedku 
Mrazu (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) -  19.55 
3-2-1 (Lj) — 20.00 Novoletni spored
01.30 Novoletna oddaja -  barvni 
posnetek iz Wiesbadna (Zg) -  3.00 
Celovečerni film -  do pribl. 4.30 
(Bg).

SREDA, 1. JANUARJA: 9.00 
Novoletna čestitka (Lj) -  9.05 
Kurirčkov festival (Lj) -  9.35 Trije 
lešniki za Pepelko — barvni film (Lj)
-  11.00 Štirje letni časi -  barvna 
oddaja TV Zagreb (Lj) -  11.45 P. 
M. Lefevre: Poroka cesarja Janeza -  
barvna oddaja (Lj) -  12,10 Poročila 
(Lj) -  12.15 Dunaj: Novoletni 
koncert -  barvni prenos (EVR) *
13.30 Garmisch: Smučarski skoki -  
barvni prenos (EVR) 15.30 Šport v 
letu 1974 (Zg) -  16.25 Nikogar ni 
doma -  film (Lj) -  16.35 Viking 
Viki -  barvni film (Lj) -  17.00 
Mladi za mlade, oddaja T\f Zagreb 
(Lj) - 17.40 Maček s klobukom -  
barvni film (Lj) -  18.05 Poročila 
(Lj) -  18.10 Mozaik (Lj) -  18.15 
Narodna glasba (Lj) -  18.45 Kitaj
ska (Lj) -  19.15 Risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnev
nik (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -  20.00 
Vzemi denar in zbeži -  barvni film 
(Lj) -  21.20 Tijardović; Mala Flo- 
ramy, opereta TV Zagreb (Lj) -
22.30 TV dnevnik (Lj).
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ivopirkovifr

osvobodili republiki pod gorjanci 
in njenem kirovskem junaku 
piparju bakšetu 23

^oštar Škerl je bil Celjan in je zapustil mater in 
sestri. Bil je tih samotar, ki ni sklepal prija- 

jjstev in ni sprejemal obiskov. Videč nasilje, ki 
,rihaja s tujcem in belimi, je v temnih slutnjah 
jfkaj tednov pred kruto smrtjo prosil sodnika 
ežhikaj naj mu kot priča podpiše oporoko, s 
Nercr zapušča hišico in košček zemlje v Kožlje- 

na Notranjskem neki sorodnici, oboje pa naj 
svoje smrti uživa mati Marija.

^ ponedeljek nato je šest velikih kamionov 
>. Peljalo prijete vaščane (nekaj sojih pripeljali iz 

tanjevice) v zapore in internacijo. V njihova 
*?^na stanovanja so legisti z Javorovice in drugih 

‘■mašnih vasi preselili svoje družine, ki so se iz 
p i i h  omar gosposko oblekle, dekleta pa si po
b ile  kmečke kite. Neki legisti z Javorovice so 
.1 lato sami požgat lastne slamnate koče, prepri- 

,^ i ,  da se iz velikih hiš pri fari ne bodo več 
^ili v neprijazno goro.

SKRBI NA GOLEM CEMENTU (nedelja,
■ septembra)

• prestrašeni zaradi nepričakovanega spopada s 
 ̂ 'ati, so se legisti na Gracaijevem turnu tri dni 

„'Jo utrjevali, kar jim je odložilo pripravljene 
/irte . Kmetje v okolici pa so prav tako hiteli 
opravljati skrivališča za imovino, predvsem za 

cno, žito, mast in prekajene zaloge svinjskega 
£8a. Na varno so spravljali oblačila, perilo, ko- 
A  denar in dragocenosti. Tudi Janez Šiško s 
istega vrha je v nedeljo, 20. septembra, po- 
‘gal hrastovskemu Jožetu Franku seliti imetje 
nič več varnega vinskega hrama pod tolsto-

vrško cerkvico v nov ,,bunker« v Jakšetovi, po 
domače Škrbinčevi zidanici za Hrastjem. Franko 
je slišal, da komandant na gradu že zapreza nje
govega konja v gosposki zapravljivček, ki ga je 
vzel Pavličevim v Orehovici. Sedaj bo prišel po- 
goltnež še po kaj drugega.

Šiško se še ni utegnil doma odpočiti, ko mu je 
okoli pol enih hišo obkolilo krdelo legistov. 
Devet jih je naštel skoz okno. Komandir Anton 
Erjavec z Loke je imel opraviti s kolesom, ki ga je 
vlekel iz dvoriščne kleti.

,,Kje je stari? “ je pred hišnimi vrati kričal 
eden od obeh Ciganov Hudorovičev, Martin ali 
Nace, ki sta se s prvimi pridružila belim. „Gremo, 
boš padel, boš ubit!“ se je med podboji vrat na
pihnil, ko je vdrl v hišo. Za Ciganom sta v veži 
stala dva legista.

„Pet spredaj, njega v sredo, štirje zadaj!“ je 
glasno poveljeval Ločan in se oklepal kolesa, ka
kor da mu ga hoče kdo vzeti.

„Sedaj pa pravega tipa ženejo!“ je na grajskem 
dvorišču vzkliknil stari Turk z Loke, ki je prišel 
obiskat dva sinova v legiji.

„Eno piko imaš, pa bomo že kako stvar rešili,“ 
se je v zadregi prestopal in jecljal narednik Cvel
bar pred dobrim znancem. Janez Šiško je namreč 
služil na Gracaijevem turnu in je za grajske po
trebe kupoval vedno pri Cvelbarju T

Jetnika so na arkadnem hodniku v pritličju 
pahnili v hištrno, poselsko sobo v jugozahodnem 
trdnjavskem stolpu. Pred vrati je stala posebna 
straža.

Šiško je v mračnem prostoru presenečen zagle
dal Jožeta Franka in sina Viktorja iz Hrastja, ka

terima je še pravkar »pomagal skriti imetje. Spo
znal je vsega obupanega mizarskega mojstra 
Janeza Kosmača iz Gorenje Stare vasi s sinom 
Jožetom, ki se je pri očetu učil obrti. Z njimi je 
bil širokopleči Jože Hudoklin-Jernečkovec, ki se 
je bil iz Gorenje Stare vasi priženil v Vrhpolje in 
so ga tam vaščani izvolili za svojega zaščitnika. Iz 
njegove vasi sta bila tudi Janez Bratkovič-Petre 
in ugledni krčmar Jože Kos, ki so mu klerikalci 
že očeta v prvi svetovni vojni vrgli v ječo na 
Ljubljanskem gradp, ker je postajal nezvest 
habsburški Avstriji, kakor se je sedaj sin upiral 
osvajalnemu Rimu. Staremu Kosu so očitali, da 
je njegova Jugoslovanska ideja“ hudičevo delo, 
ker je revolucionarno rušila podonavsko cesar
stvo, sedaj pa so prav tako dolžili sina, da je v 
hudičevih mrežah socialne revolucije, ki proti 
božji volji razkraja razredno družbo.

Za zapahi hištrne so bili končno še Jože Koželj 
s sinom Jožetom iz Zapužev; premožni Jože Pi
letič z Gradišča; ujeti mladi partizan Anton Švalj 
iz Kočarije nad Kostanjevico ter neki starec z 
Vodenic, bos in s krvavimi rokami, ki so mu jih 
ožulile verige. Dveh jetnikov Šiško ni poznal.

Pred večerom so na grad pripeljali zvezanega 
mlinarjevega sina Albina Drobiževega z Golega, ki 
se šteje k Cadrežam. Surovi legisti Janez Cujnik-z 
Gradišča in Mokropoljca Franc Ručigaj in 
orožnik Martin Zorko so ga bili popoldne prijeli 
pri dekletu Pepci Rusovi v Maharovcu. „Plesko
vič (z Dolenje Gomile) in Praznik (iz Dolenjega 
Maharovca) ne bosta več tlačila po Golem zem
lje, tako je tudi ti ne boš niti Pavlin,“ je Ručigaj 
kričal na mlinarja, ko se je branil, da bi si pustil 
zvezati roke.

Mladega mlinarja so imeli teden dni zaprtega 
Italijani v Dragi in so ga šele pred nekaj urami 
izpustili. Komaj je začel dekletu pripovedovati, 
kako kruto so z njim ravnali, že so ga zopet 
zgrabili in zvezali, sedaj njegovi stari znanci.

„Kmalu se vidimo,“ seje fant obotavljaje se in 
ves v solzah poslavljal od Rusove, kakor da sam 
prav ne verjame svojim besedam. V mlinu je pu- 
stil malega bratca Lojzeta čisto samega. Mati je 
bila že dve leti v grobu, očeta so Italijani 
odpeljali kdove kam, starejši brat pa je bil v 
nemškem ujetništvu.

Drobiževa zgodba je bila prav nenavadna. Pred
nica šmihelskega samostana notredamskih sester 
Marija Stanislava je 20. junija vpletla gojenki 
Pepci Rusovi v kite droben listič za farovž v

Šentjerneju. V njem je šmihelski kaplap Nande 
Babnik šentjemejskega kaplana Vinka Kastelca 
grajal, da že na drugi ukaz ni poslal svojih fantov 
na zborno mesto. Sedaj naj čaka na tretje po
velje, orožje pa naj takoj pripravi na Mokrem 
polju.

Pošto, ki jo je Babnik podpisal z izmišljenim 
imenom ,,Zabreščan“, je Rusova pokazala fantu, 
Drobižev pa jo je paslal v Gorjance. Razjaril je 
zarotnike v farovžu, ne belih, za katere še ni ni
česar slišal in nihče zanje vedel.

Jetniki so v hištrni ležali na golem cementu, 
brez odej, vsak s svojimi črnimi skrbmi. Najne- 
mirnejši je bil Jože Hudoklin, dvainštiridesetletni 
oče treh otrok iz Vrhpolja. Daje bihvaški zaščit
nik, ga še ni toliko skrbelo, kot to, daje v juniju 
prijel in izročil partizanom Ivana Superino, lesne
ga trgovca reškega podjetja Raitano. Italijanovi 
domači nakupovalci lesa in manipulanti so bili 
prikrita.mreža okupatorjevih ogleduhov in obve
ščevalcev. Po aretaciji in ustrelitvi šefa je Gorjan
ski bataljon hitro uničil tudi Superinovo nevarno 
obveščevalno mrežo. Vrhpoljskega zaščitnika je 
mučil strah, da bodo sedaj morda legisti od njega 
izterjali neporavnani račun z Italijani.

Mizar Kosmač je patrulji, ki ga je prišla mobi
lizirat v legijo, povedal, da „bratov po krvi ne gre 
pobijat“ . Takoj so prišli ponj Ločani, ki so bili 
Starovčanom že dolgo gorki, in mojstra odpeljali 
v verigah. Kosmačko, ki je hitela za možem, je 
mesar Rangus prestrašil, d ajo  bo legist „v stran 
potegnil in ustrelil". Starovčani, ki so mizarja 
postavili za svojega vaškega zaščitnika in „so se 
zmenili, da bodo vedno vsi za enega“ , so pa le šli 
pogumno na grad, pa. se je narednik Cvelbar 
razhudil, naj se naglo izgube, dokler je še čas. 
(Lojze Učjak, Gorenja Stara vas, 10. sept. 1946.)

„N E  VPRAŠAJ ZA KRAVO, AMPAK ZA 
G LA V O " (ponedeljek, 21. septembra)

Na grajskem dvorišču je bilo živo kakor na 
sejmu. Med množicami kmetov, ki sojih patrulje 
gonile iz okoliških vasi, se je samozavestno spre
hajal požigalec Zidarič-Kramarjev z Grb in rož
ljal z verigo, s katero je uklepal jetnike.

Pravkar so prihajali Selanci, Vratljanci, 
Volčkovljani in fantje iz Drče. Prejšnji dan jim je 
Kramar zapretil: „Pojdite sami na Gracarjev turn, 
ne čakajte, da pridemo po vas jutri mi, ker vas 
bomo zvezali in tepli.“



Še korak, pa v Novo leto 
stopil vrli bo občan . . .  
Zdajle dajmo na rešeto, 
kar ga trlo je vsak dan.
Kaj doživljal je v štacuni, 
ko je gledal skok vseh cen, 
kaj počenjal je v komuni, 
mar zavzet je bil, mar len?

Res smo bredli skoz težave; 
kot orkester, ki brez not 
več ne najde štime prave, 
vsak.je hodil svojo pot.
Ta izvažal je pod ceno, 
ta uvažal kravji drek, 
oni z vztrajnostjo jekleno 
trošil sredstva na pretek.

U 4
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Nove sape so zavele 
na cestah in vseh poteh, 
prej harmonike so pele, 
zdaj je glažek velik greh. 
In bentijo zdaj oštirji, 
da v slabo vrti se svet, 
da na cestah so vampirji 
da bo treba „kšeft" zaprei

Ko.sprejeli smo ustavo, 
smo zakleli se v en glas, 
da spreminjamo državo, 
da prišel je novi čas,  ̂
da oblast v rokah občana 
ne prenaša se naprej, 
da nasprotja so pregnana, 
da navzgor bo šlo odslej.

V  centru regije dolenjske 
še čez Krko pne se most, 
vzorec skromnosti slovenske,! 
za obirat lepa kost.
Vsak občan besni in zmerja, 
ko v koloni leze čez, 
most normalen znova terja, 
ne obljube, most zares!

I # 1
C /

Vendar praksa resno kaže, 
da spotika se korak.
Vsak zgovarja se in laže, 
češ: začetek je težak.
Vse preveč je papagajev, 
ki čebljajo brez možgan, 
z raznih mest in položajev,"' 
marsikdo kar tja v en dan.

*
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Gospodarstvo je kot krava, 
ki jo vlečeš za seske. 
Dokler kaj v vimenu plava, 
vse je dobro, vse še gre.
Če pa vime se izteče, 
ti pa molzeš kar naprej, 
krava brcne te in reče, 
da bedak si, trot brez mej.

&
Trot čebelam je v veselje, 
ker jim lajša samski stan.
Ko izpolni nežne želje, 
vržen v mraz je in izgnan. 
Njemu človek naš je sličen, 
kdor se trudi in peha.
Ko dobil bi red odličen, 
nekdo koj ga osvinja.

4 TO Z D I, P O Z D I,S IS I, ISI -
V glavah letos nam šume, 
vsi smo budni, vsi kot risi, 
saj za našo stvarnost gre.
Kaj bi zakon in prisila, 

j bistvo naš je sporazum, 
zraven še enakost mila, 
pa odločnost in pogum.

1
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Ker je doba združevanja, 
Francelj k Micki pohiti, 
ko petelin dan oznanja, 
še v objemu se mudi.

J
 Vse se spaja, povezuje, 
kmet, zdravnik, mizar in pek, 
družno vse se načrtuje, 
se spečal je s KRKO LEK.

Raca je žival domača, 
lepa ptica je labod, 
biftek dobra je jedača, 
a tovariš — ni gospod!
Vse smo šole prevetrili, 
bliskovito in brez muk, 
Marxa znova smo odkrili, 
da idejen bo pouk.

V  Prečni zraslo letališče 
je ponos meščanom vsem, 
kot na Loki je kegljišče 
v radost duši in očem. 
Vendar v Prečni jumbo—jeta 
videl še nihče ne bo,
Ker — o smola — cerkev sveta 
preveč sega pod nebo.

Kje je nova pasja uta, 
nas obvešča vrli tisk, 
kakšna jajca nese puta, 
kakšno tele je od lisk.
Mnoge pa vse bolj zanima, 
kdaj bo zdomec spet doma, 
kdaj bo spet pri plači plima 
in ta kriza bo prešla.

j ? '
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za Evangelista in drugih apostolov ter Kristusa, 
bomo bržkone izvedeli že čez mesec ali dva. 
Slike so zdaj v rokah strokovnjaka, dolenjskega 
rojaka V iktorja  Povšeta, ki dela ko t restavrator 
v Celju.

Ob koncu poletja smo pisali o dvanajsterici 
izredno starih pleterskih slik, za katere smo me
nili, da jih je morebiti naslikal celo znameniti 
holandski slikar van Dyck. To mnenje smo op i
rali na primerjavo ene izmed slik apostolov v 
pleterski kartuziji, ki se po formatu in tudi po 
barvah popolnoma ujema s tako sliko v 
budimpeštanskem muzeju. Edina razlika: v Ple
terjah je slika narejena na les, v Budimpešti na 
platno.

Kako stara je v resnici pleterska podoba Jane-

Kajpak bomo v Prilogi o mnenju strokovnja
ka čez čas obširneje poročali, tokra t pa na dru
gi strani objavljamo zapis A LI ZARES VAN 
DVCK? , v katerem pišemo o tem, kar je doslej 
že znanega.

Nekaj več ko t leto dni star odlok novomeške občinske 
skupščine, ki govori o prepovedi točenja alkoholnih pijač 
pred sedmo uro zjutraj, smo v nekaterih novomeških lokalih 
preizkusili v praksi. Akcijo , ki nosi naslov NOBENEGA KO
ZAR Č KA  PRED SEDMO ZJUTRAJ! objavljamo na tre tji 
strani priloge, v njej pa opisujemo, kaj sta naša novinarja 
doživela, ko sta še v prepovedanem času hotela dobiti alko
hol.

Znameniti ruski pisatelj Lev N. Tolstoj je dejal: „V ino  
zastruplja človeške duše in njihovo potomstvo . . Zato 
smo ob koncu akcije zapisali še nekaj ugotovitev znanstveni
kov, kako vpliva alkohol na nosečnice in njihove še nerojene 
otroke, pobrskali pa smo tudi za podatkom svetovne zdrav
stvene organizacije, ki trd i: od 16 oseb, ki občano uživajo 
alkohol, postane ena kroničen alkoholik!

DOLENJSKI LIST
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AUZARES
VANDVGK?!^«

v vesolju

V naši prilogi smo sredi avgu
sta pisali o domnevi, da je 12 
slik (10 olj na lesu in 2 na p lat
nu) apostolov in Kristusa more
b it i nastalo pod roko znameni
tega slikarja Anthonisa van 
Dycka oziroma celo Rubensa 
ali pa njunih šol. Domnevo smo 
opirali na sorazmerno starost 
slik, ki jo je bilo mogoče spo
znati s prostim očesom, še bolj 
pa na presenetljivo odkritje  Du
šana Dežmana, ki je leta 1970 v 
budimpeštanskem „Szepmuves- 
zeti Muzeum" naletel na popol
noma enako podobo Janeza 
Evangelista, ko t jo imajo v Ple
terjah — le da je tista v Budim
pešti na platnu, ta v Pleterjah 
pa na lesu. Obe podobi sta do 
milimetra enaki: obe merita 
49,5 x 64,5 cm!

V članku „Zanim ive lorenske 
umetnine v slovanskih deže
lah", ki je izšel v reviji Lorena 
leta 1939, piše med drugim, da

je pleterska slika „Devica z 
o tro ko m " stara in dobra van 
Dyckova kopija, n ik jer pa ni ni
t i  besede, kdo naj bi naslikal 
apostole. Pač: omenjeno je, da 
je čas njihovega nastanka iskati 
v Rubensovih začetkih.

To so bila izhodišča, po ka
terih je bilo  moč verjeti, da gre 
zares za dela velike umetniške 
vrednosti in hkrati za izredno 
stara dela. Dokaz več za mož
nost smo takrat videli tud i v 
tem, da je Janez Evangelist, ki 
ga v Budimpešti štejejo 'za van 
Dyckovo delo, naslikan na plat
no, medtem ko je enaka pleter
ska slika na lesu. In v 17. sto
letju je bilo kaj malo verjetno, 
da bi kdo kopiral na les s p lat
na . . .

Upoštevati velja, da je 
Bosserville, od koder so prinesli 
v Pleterje podobe apostolov, 
komaj 50 km od belgijske meje, 
van Dyck pa je, ko t je znano.

nekaj časa živel tud i v Antvverp- 
nu.

In kdo bo razvozlal uganko? 
Pleterska kartuzija je dala v ana
lizo vseh 12 podob, za katere 
sodijo, da so znamenito delo 
starega slikarja. A li gre za van 
Dycka ali za njegovo šolo ali za 
kaj drugega, bo povedal resta
vrator V ik to r Povše, Dolenjec iz 
Dolenjskih Toplic, ki pa zdaj 
dela v Celju. Znan je ko t izbo
ren strokovnjak, saj so nekatera 
njegova restavratorska dela — 
mednje gre šteti restavracijo 
ptujske Pieta iz 15. stoletja — 
požela tud i evropski sloves.

Prve analize kažejo, da gre 
pri 12 slikah apostolov in K ri
stusa, ki so v lasti pleterskega 
samostana, za olja na tesanem 
lesu. Dokončno sodbo o sta
rosti teh del in o morebitnem 
avtorju bo lahko restavrator po
vedal morebiti že čez mesec ali 
dva. Kajpak gre za izredno na

tančno in tem eljito delo, pri ka
terem je potrebno opraviti tud i 
več primerjav, preden bo mogo
če izreči tako pomembno sod
bo.

Če bo restavrator Povše po
trd il domneve o starosti in ka
kovosti teh del, potem bo 12 
podob postavljenih na prvo me
sto med več ko t 70 umetniški
mi deli, ki jih  hrani pleterski sa
mostan. In med pleterskimi 
umetninami so tud i take, kot 
na primer marmornati oltar, ki 
ga je opatiji v Salignacu podari
la madame Pompadour, relikvi- 
arij s krvo Janeza Krstnika, hra
stovi kip i nancyjskega umetnika 
Klema in številne slike od 
Notre-Dame de Lorette do slik 
Prefontaina, morebiti tud i 
Bassana in Restouta.

Toda na končne sodbo poča
kajmo še mesec ali dva . .

J. S.

t

V letu, ki se izteka, se je na 
glasbene odre vrn ilo  precej zna
nih imen, o katerih nekaj časa 
ni bilo dosti slišati. Eric Clap- 
ton, Bob Dylan, Johnny Win- 
ter, Electric Flag, Bloodwyn Pig 
so med najbolj znanimi povrat
niki, ki so ponovno stopili na 
pot k slavi.

Za Eriča Claptona je bil po
vratek zelo uspešen. Zanj' se je 
prvič slišalo, ko je igral pri 
Vardbirds, slavo pa mu je p ri
neslo igranje pri Bluesbreaker- 
sih Johna Mayalla, Postal je 
eden najbolj cenjenih belih k ita 
ristov bluesa. Po sodelovanju v 
skupini Cream, Blind Faith in 
Derek and the Dominoes, s ka
terim je posnel slovito Laylo, je

bilo  njegovega sodelovanja s 
skupinami konec. Pojavil se je 
še na dveh koncertih, nato pa se 
je umaknil.

Letos se je veliki mojster k i
tare po dveh letih, ko t kaže, za 
dalj časa vrnil na glasbeno sce
no. V Ameriki je s pomočjo 
ameriških glasbenikov posnel 
album „461 Ocean Boulevard", 
ki je njegovo ime ponesel na 
top lestvice. Čeprav kritika  nad 
albumom ni bila preveč navdu
šena, je kmalu postal zlat, prav 
tako pa je postala kmalu zlata 
tudi mala plošča „ I  Shot the 
S heriff". Po teh uspehih se je 
Clapton odpravil na turneje. 
Med drugim je nastopil v 
Muenchnu, kjer ga je poslušalo

tudi več jugoslovanskih ljub i
teljev rock glasbe.

Ta koncert mi bo ostal še 
dolgo v spominu. Od prvih 
skladb, ki jih  je Clapton zaigral 
na akustično kitaro, pa do vseh 
tistih  na e lektričn i k itari je na
vdušenje poslušalcev rastlo. 
Znane skladbe so zvenele malo 
drugače, ko t jih  poznam s 
plošč, čemur je vzrok verjetno 
drugačen aranžma in sodelova
nje pevk.

Clapton je na koncertu delo
val skromno in prav nič zvezd
niško, spremenjen pa je tudi 
njegov zunanji videz. Le v igra
nju je ostal stari Clapton, ki je 
ponovno dokazal, da sodi v vrh

rock kitaristov. Sicer ne več ta
ko dolgi soli na kitari so izzve
neli čisto. Clapton je igral 
nežno in občuteno ali pa h itro 
in agresivno.

Ko je zaključil redni nastop z 
„L a y lo ", je moral na zahtevo 
publike dodati še nekaj skladb.

Nastopa je b ilo  konec, p ri
žgale so se luči, road managerji 
so začeli pospravljati opremo. 
Prehitro je bilo konec, a kaj 
smo hoteli? Ne preostane nam 
nič drugega, kot da poslušamo 
njegove plošče in pri tem obuja
mo spopiine na to  lepo glasbe
no doživetje.

Pa še to : plošča „461 Ocean 
Boulevard" se dobi tudi pri nas.

CVETO ŠALI

Decembra 1962 je na seji ameriškega raketnega društv, 
Karl Sagen, svetnik ameriških oboroženih sil za vpra l 
življenja zunaj Zemlje, dejal, da mora b it i človeštvo prif 
5 je no, da so nas inteligentna bitja iz vesolja že obiskala i 
imajo ali so imela svoje baze na temni strani Meseca. So 
ska zveza je do 1966 poslala dva instrumenta za snem 
dovolj blizu našega naravnega satelita, da sta lahko pos 
in poslala na Zemljo kvalitetne fotografije. Zamisliti se 
nad dejstvom, da so slikali le temno stran Meseca in se s| 
niso zanimali za tisto, na kateri je kasneje pristal prvi čle 
in na katero so Sovjeti poslali tud i svoj Lunohod 

Zanimivo je tudi, d ^ je ^ d  7.000 slik, ki jih  je na Zer 
poslal Ranger 8, b ilo objavljenih v časopisih samo ne 
Takrat se je precej govorilo o tem, da jih  nočejo da 
javnost zato, ker bi se na njih lahko marsikaj videlo. Ve 
da je večina slik prikazovala krater Alfonsus, kaj pa je bil 
kratru, to  se ne ve. Začelo se je govoriti o nekakšnih J 
sečevih kupolah", majhnih zaobljenih vzboklinah, ki sol 
vedno bolj številne. Strokovnjaki so izračunali, da merijc 
kupole v premeru kakšnih 250 metrov in da se selijo 
mesečevi površini. Pojavili so se prvi'glasovi, da bi to  laf 
bile nekakšne vesoljske postaje.

V noči 29. oktobra 1963 so severno od kratra Herodol 
Mesecu opazili dva snopa močne rdeče svetlobe. Ponoči 
novembra je ta svetloba izginila in se pojavila ob južr 
obodu kratra Aristarh.

Junija 1962 je Frank Edvards presenetil javno 
poročila o petih sovjetskih vesoljskih žrtvah, f1. 
opisal tud i primer dveh kozmonavtov, moškega 
so ju izstrelili v vesolje 17. februarja 1961. N 
so postaje za radijsko spremljanje v Upsali, 
rinu zabeležile pogovore med tema nesrečni 
njihovo postajo na Zemlji. Zaradi neke okvar! 
vrn iti iz orbite in sta najbrž umrla v vesolju.

Kozmonavta sta v zgodnjih večernih urah 24. 
sporočila na Zemljo, da se dobro počutita, veodar 
zaloga kisika skoraj že pošla in da luči ne gore. Moški l,. 
povedal, da je praktično nemogoče opazovati ina»iume 
Dodal je še, da so radijski signali, ki prihajajo do njiju, 
šibki, vendar se vesoljska ladja drži določene orL te.

Takrat se je vmešal razburjen ženski glas: „Prijela ga b 
in močno držala z desno roko! Glej skozi odprtino za op** 
vanje! Držim ga . . . "  Čez nekaj sekund je spet spregov*' 
moški: „Poglej, tukaj je nekaj! Če se ne rešiva, svet ne* 
n ikoli zvedel za to. Držim ga . . .  Težko je . . Nat o sc 
zaslišalo nekaj nerazumljivih glasov, potem pa se je vmeJ1 
njihova zemeljska postaja in objavila, da je po moskovsk* 
času ura osem zvečer. , ,

Gotovo je, da sta nesrečna vesoljca videla blizu svoje' 
soljske ladje nekaj, kar ju je najprej presenetilo, nato! 
prestrašilo.

Aprila 1964 so Američani izstrelili v vesolje veso lji 
ladjo Gemini 8 brez posadke. Ko je bil Gemini že v orbiti, *! 
se mu prid ruž ili štirje neznani leteči predmeti. Zaprepad^! 
tehniki in znanstveniki v spremljevalnih postajah na Ze^' 
so videli, kako se neznani leteči predmeti razmeščajo b ' u 
Geminija: dva nad njim, eden za njim, eden pa pod n jiV 
Neznani leteči predmeti so tako spremljali ladjo cel 
okrog Žemlje.

Ko je major Gordon Cooper maja 1963 letel zaJ°i: 
krog okrog Zemlje, je po radiu poslal v spremljevalno po*#c 
blizu Pertha v Avstraliji poročilo, da se mu približuje i«1/ 
zelenkast predmet, ki se giblje v smeri vzhod -  zahod, kafi*1 
ravno nasprotno od smeri o rb it umetnih satelitov. Ta pi*^ 
met je na instrumentih za spremljanje vesoljskih ladij vi<J«'° 
več sto tehnikov in tud i nekaj novinarjev. O tem dogod^ 
sta poročala tud i radio in televizija. Ko pa so Coopra f  
tegnili iz morja, kjer je pristal po svojem vesoljskem poleta 
so novinarjem prepovedali, da bi mu postavljali vprašanj*/ 
tem nenavadnem dogodku, in rekli, da da lahko vsa pojasni 
le NASA. Seveda ni NASA kasneje dala o tem nobene i*ir  j 

v e . . .
Prva ameriška dvojica v vesolju, Edvard White in Jat** 

MacDivvitt, je 4. julija 1965 letela nad Havaji, ko '' 
MacDivvitt opazil neki čuden predmet, iz katerega so štrl’|e 
nekakšne „ro k e " . White je ravno takrat spal. Astronavt j f l l | 
predmet posnel s kamero, ki je bila vgrajena v kabini Gem’,' 
ja. Nekaj m inut kasneje sta oba astronavta videla še dvrt j 
predmeta, tokra t nad Karibskim otočjem. Vojno letalsvc ! 
takoj objavilo, da sta vesoljca videla satelit Pegaz. Venda; «* 
sistem za odkrivanje in spremljanje predmetov v vesolju w 
kril, da je bil Pegaz v tistem trenutku 1200 m ilj oddaljen c 
Geminija! Dejstvo je, da so instrumenti za odkrivanje tak1 
natančni, da lahko pokažejd-točno lokacijo vseh umetni1 
satelitov v vesolju.

Po končanem poletu so del filma, ki ga je po^e 
MacDivvit, dobili novinarji. Na film u je dobro viden 
met diskaste oblike, za katerim se je vlekla tenka sled 31 
svetloba.

Major Joe VValker je z raketnim avionom X-15 letel 5 ^  
trostjo  3200 km na uro na meji zemeljske atmosfere. K 
razvili film e iz kamere na zadnjem delu aviona, so videl'* ° ‘1 
je nekaj časa spremljala avion skupina petih diskasto obl'^T 
vanih predmetov. Podoben primer je doživel tudi major , 
White. Tudi on je letel z avionom X-15. Na veliki višin' 96 
mu je pridružil neznani leteči predmet, ki je nekaj časa ' 
ob njegovem desnem krilu, potem pa izginil iz p ilo to ',ê  
vidnega polja. j

Vsi t i primeri kažejo na to, da se neka bitja v inteligc'1̂  
vodenih letečih predmetih zanimajo tud i za vesoljske ' 
ki prihajajo z Zemlje, in spremljajo njihovo pot po v e S ^ '
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DOBEIIEGn KOZHRtKn
pred s a m o  u u m u !

Ob sedmih zjutraj — navadno pa že nekaj mi- 
n,Jt  prej — je mogoče slišati v gostilnah, pred 
bifeji, ki jih  bodo odprli šele čez m inuto ali dve, 
Podobne izjave: „Še dve m inutki, pa ga bomo 
sPet p ili! Saj nismo pijanci, ampak človek je zju
traj potreben kozarčka, sicer ne more dobro dela
ti! To je za moč in za zdravje." In ko se odpro 
bifeji, imajo natakarice takoj polne roke dela: 
rumček, dva deci, brizganec, vinjak, mali vinjak, 
Pivo, konjak, brinjevec in druge alkoholne pijače 
tečejo po grlih žejnih občanov. Kot da bi se hote
li opravičevati, mrmrajo nekateri: „Sokovi so 
Predragi. . . '

kaj prnui 
odlok ?

In ker so včasih neovirano to č ili alkoholne pi
jače že navsezgodaj zjutraj, so prenekateri priha
jali na delovna mesta malce okrogli: po delovnih 
organizacijah so imeli težave z nerednim prihaja
njem na delo, z vinjenim i delavci, s poškodbami 
Pri delu, ki jim  je botroval alkohol, in podobnim. 
*r> kot mnoge druge občinske skupščine je tudi 
novomeška 18. oktobra lani v 24. številki Skup
ščinskega Dolenjskega lista objavila odlok, ki 
Pravi: „Organizacije združenega dela, druge orga
nizacije, ki opravljajo gostinsko dejavnost, in 
občani, ki opravljajo gostinsko dejavnost z delov
nimi sredstvi v zasebni lasti, ne smejo to č it i alko
holnih pijač v času od končanega normalnega 
obratovalnega časa do 7. ure zjutraj, razen ob 
nedeljah in praznikih, ko prepoved ne velja." V 
naslednjem členu je pojasnjeno, da ta prepoved 
ne velja za hotele in druge enote, ki nudijo go
stom prenočišča glede njihovega internega poslo- 
vanja z gosti, ki pri njih prenočujejo. Kazni, ki so 
Zagrožene za kršitev tega odloka, znašajo: od 300 
do 3.000 dinarjev se kaznuje pravna oseba, do 
300 dinarjev odgovorna oseba pravne osebe, do 
1-500 dinarjev pa samostojni gostinci.

preizkos po 
novomeških 
lokalih

Na najbolj uč inkov it način so se skušnjavi, da 
bi toč ili pred sedmo uro zjutraj, postavili po robu

I Povsod tam, kjer odpirajo šele ob sedmih. Ob 
sedmih odpre svoja vrata vinotoč pri Industriji 
Motornih vozil, zaradi katerega je imela tovarna 

| obilo preglavic, ker so zaposleni pred delom, med 
delovno malico in tud i po delu radi zavili na poži- 
rek alkohola, njihova storilnost pa je bila v podje
tju bolj šibka. Prav tako so se pametno izognili 
skušnjavi v gostilni „P ri ro tovžu", pogostem sha- 
lališču netreznih, od koder se dostikrat tudi sredi 
dneva razlega vesela pesem pijanih pevcev. Tudi 
kolodvorska restavracija v Bršlinu je imela pred

i odločilno u r o jć  zaprta svoja vrata, čeprav je bilo 
J'elikokrat slišati, da je dolenjski vlak pravo zbira
lišče prijateljev dobre kapljice. Oskrbujejo se pač 
Pri drugih virih . .  . Zaprta je bila tudi „Gadova 
Peč" v Bršlinu, ki je v večletnem času svojega

obstoja dobila že sloves lokala, kjer se ne zbirajo 
zgolj tre z n i. . .  In končno je bilo pred sedmo zju
traj zaprtih tudi več drugih novomeških lokalov.

V tistih lokalih, ki so že pred sedmo zjutraj 
imeli odprta svoja vrata, sva naredila obhod, v 
katerem sva na vse mogoče načine skušala doseči 
eno: da bi dobila vsaj kapljico alkohola! Kaj sva 
doživela?

hotel kandija
Nekaj m inut čez šesto sva premražena stopila 

iz jutranje megle v topel in še nezakajen ter čist 
hotel Kandija. Najina prva pot: naravnost k 
šanku, na katerega so se že obešali prvi jutranji 
gosti. Pogled ni obetal nič dobrega: nekateri so 
p ili ekspres kavo, eden se je že navsezgodaj nali
val z mrzlo coca-colo in — o, sreča! — eden je 
imel v roki dva deci rdečega, žal — ribezovega 
soka. K ot iz puške sva ustrelila: „Ekspres in mali 
vinjak; čaj z rum om !" Natakarica se ni dala 
zmesti: „M a li vinjak ob sedmih . . . "  in je dala 
skodelico pod avt9mat za ekspres kavo, v kuhinjo 
pa je zaklicala: „Č aj z lim ono !" Naj sva ji še tako 
prigovarjala, da rumček in vinjak zares ne moreta 
škoditi, naj sva ji povedala, da v tej jutranji uri 
n iti požirek strupa ne bi storil nič žalega — ostala 
je neomajna. Še več, sploh se ji ni zdelo vredno 
prepirati se z nama.

Sosed, ki je slonel na šanku na najini levi, na
ma je svetoval: „Poskusiti morata drugače: ko 
bosta dobila naročeno, postavita skodelici pod 
pu lt in pokažita, kaj bi rada. To se opravi brez 
besed!" Zares je bilo brez besed: natakarica se je 
delala, kot da ne vidi najinih nemih prošenj. Po
tem je izkušeni gost povedal, da so v tem hotelu 
zaradi preranega točenja enkrat že plačali kazen.

Tega sicer ne veva — vendar je dejstvo, da nisva 
dobila n iti kaplje alkohola, čeprav je b ilo  v šanku 
lepo razvrščenih kar 80 steklenic različnih vrst 
alkohola. Bila sva sicer narobe postrežena, ker 
čaja z limono ni nihče naročil — toda občinski 
odlok ni bil prekršen . . .

kavarna na 
glavnem trga

Poznate tisto šalo, ko je pijanec prišel pozno 
domov in si je v temi pripravil čaj z limono? 
Ožeto limono je vrgel na mizo in odšel spat. Zju
traj pa je ugotovil, da je zavil vrat — kanarčku. 
Navsezgodaj zjutraj je bilo tudi v kavarni na Glav
nem trgu tako, kot da bi pom orili celo farmo 
kanarčkov. Sam čaj z limono, na vsaki mizi ožeta 
limona . . . Brrr. Hrabro sva naročila: „Brizganec 
in ekspres z rum om !" Čaj z rumom sva iz var
nostnih razlogov opustila — lahko bi se primerilo, 
da bi morala spet p iti čaj z limono. Čisto mirno, 
toda dovolj odločno nama je natakarica poveda
la: „A lkoho la  pa pri nas pred sedmo ne morete 
d o b it i!"  In je bila povrh močno začudena, češ da 
je že več kot leto dni v navadi tako. Midva sva 
sicer še nekaj kobacala, češ da si s kavo še grla ni 
mogoče oprati, vendar je bilo vse najino govorje
nje bob ob steno. Ker nisva polovičarja, tudi kisle

vode in ekspres kave nisva marala, saj nama niso 
privoščili ne vina ne ruma.

pri vodnjaku
Kako je bilo včasih lepo, ko se je tej restavraci

ji še reklo „R ib ja "  . .  . Opolnoči so peli, ob šestih 
zjutraj so pa že pili. Zdaj pa ni več tako. Junaško 
sva stopila k šanku in mladega natakarja strogo 
pogledala, ko sva naročila: „V in jak  in dva deci 
rdečega!" Ko je začel majati z glavo, sva bila 
pripravljena vse skupaj zamenjati za pivo, a tudi 
tega ni hotel dati. „K ako  naj pa delava, če ne 
bova dobila ničesar po grlu? "  sva ga spraševala. 
„Počakajta do sedmih, takrat začnemo to č it i tu 
di a lkoho l," je bil neomajen, midva pa se tudi 
nisva dala: „Saj pivo ni a lkoho l!" sva poskušala s 
staro pijansko zvijačo. In ko iz te moke ni b ilo  
kruha, sva zagledala nekaj kozarcev pod vodo v 
koritu in sva ga pritisnila ob steno: „Aha, drugim 
točiš, nama pa ne maraš. Vidiš, kakšen s i!"  „K a r 
poglejta, da so kozarci suhi, da so še od vče
raj . . . "  nama je dokazoval.

In tako z alkoholom ni bilo nič, čeprav se 
restavracija z eno noč nepomitim i kozarci ni pre
več izkazala. Do pijače bi lahko prišla edino ta
ko, da bi prejšnjo noč najela tu tudi prenočišče
— potem bi si alkohol lahko po postavi naročila v 
sobo pred sedmo . . .

metropolov 
ekspres

Ekspresna restavracija hotela Metropol na no
vomeški avtobusni postaji ima neprekinjen pro
met, toda trdosrčne ljudi, kar se spoštovanja 
predpisov tiče. Sicer pa je tu zares majhna mož
nost, da bi pred sedmo prišla do pijače, ker bi 
morala pretentati najprej blagajničarko in potem 
še natakarico za šankom. In že blagajničarka je 
odločno odbila vsakršne pogovore o alkoholu.

Tako v štirih novomeških lokalih pred sedmo 
uro zjutraj nisva dobila n iti kapljice alkohola. Če 
bi se ga hotela napiti, bi morala na Otočec, v 
tamkajšnji bife ob avtomobilski cesti, ki je odprt 
vseh 24 ur na dan, kjer ta predpis ne velja -  saj 
lokala sploh ne zaprejo. Toda tam bi bila druga 
nerodnost, ker se dostikrat ustavi patrola pro
metne milice -  in kaj lahko se zgodi, da je človek 
ob vozniško dovoljenje že navsezgodaj z ju tra j. . .

mnenje 
pnklicanega

Po končani, tako „s labo" opravljeni akciji sva 
po telefonu vprašala za mnenje še načelnika med
občinskih inšpekcijskih služb Franca Kotnika. O 
točenju alkohola pred sedmo uro zjutraj je pove
dal naslednje: „Ugotavljamo, da se odloka po
vsod dosledno držijo in tudi iz podjetij se nič ne 
pritožujejo, da bi ga v kakšnem lokalu kršili. Tudi

naši inšpektorji doslej niso zasledili kršitev prepo
vedi točenja pred sedmo uro zjutraj. Edino v no
vo odprti slaščičarni Šolskega centra za gostin
stvo na Glavnem trgu so nekaj časa to č ili tudi 
alkohol, potem pa smo jih  opozorili in napisali 
odločbo o prepovedi, pa se zdaj držijo odloka."

Saj res: midva pa v slaščičarno sploh nisva šla, 
misleč: „Tam  prodajajo le tortice in čaje in rum 
bi lahko dobila le v rumovi t o r t i . .  . "

Zares, kako mirno, prijetno in čisto je bilo 
pred sedmo zjutraj v novomeških lokalih: nič 
alkohola, nobenega pijanskega prepevanja! Ko 
sva se nekaj ur pozneje spet pojavila v kavarni na 
Glavnem trgu, je bilo vse drugače: zrak zakajen, 
da bi ga lahko z nožem rezal, na mizah pa komaj 
kje kaj brezalkoholnega. Še v čaj so to č ili rum — 
kot da bi vse limone in vse brezalkoholne pijače 
prodali že do sedme ure z ju tra j!

Kajpak je odveč pričakovati, da bo zgolj pre
poved točenja alkoholnih pijač pred sedmo 
zjutraj pomagala zatirati alkoholizem. Po neka
terih podatkih je v Sloveniji že okrog 100.000 
alkoholikov. To pomeni prib ližno to liko  nesreč
nih družin, ogromno osebnih tragedij, razdrtih 
zakonov, nesrečnih otrok.

Znameniti ruski pisatelj Lev N. Tolstoj je de
jal: „V in o  zastruplja človeške duše in njihovo po
tomstvo . . . "

Znanstveniki pa ugotavljajo: v NDR so pregle
dali 149 otrok, katerih očetje in matere so alko
holiki. Ugotovili so, da so t i  otroci začeli pozneje 
hoditi ko t normalni, da so zaostali v fizičnem in 
umskem razvoju. Pogosteje so imeli glavobol, bo
lečine v trebuhu, padali so v nezavest in lotevala 
se jih  je vrtoglavica.

Sovjetski znanstvenik L. A. Bogdanovič je ugo
tovil, da pri ženskah, ki pogosto pijejo alkohol, v 
če trtin i vseh primerov pride do patološke no
sečnosti. Porod je zelo težak in vsak četrti novo
rojenček iz patoloških nosečnosti se rodi mrtev. 
Britanski znanstvenik Sullivan je dognal, da um i
rajo otroci, ki so jih  rodile matere alkoholičarke, 
v starosti od enega leta do dveh let dvainpolkrat 
pogosteje ko t otroci zdravih mater. Mati, ki doji, 
pa pije alkohol, neposredno zastruplja otroka!

Kajpak alkohol ni le sovražnik o trok: že dolgo 
časa je znano, da alkohol slabi moško spolno 
moč. Sovjetski znanstvenik B. M. Segal je z raz
iskavami prišel do osupljivega podatka: več kot 
40 odstotkov alkoholikov ima različne probleme 
v seksualnem življenju, dostikrat pride do po
polne impotence.

Podatki svetovne znanstvene organizacije so 
dovolj zgovorni: od 16 oseb, ki občasno posku
šajo alkohol, postane ena kronični alkoholik. To 
pa pomeni, da se spremeni psihični ustroj člove
ka in da pride do razvrednotenja osebnosti. . .

A lkoholizem je huda družbena bolezen: za 
zdravljenje alkoholikov gre ogromno denarja, še 
več pa ga ljudje zapravijo za nakup alkoholnih 
pijač, enega od najhujših sovražnikov človeške 
družbe.

Prepoved točenja alkoholnih pijač pred sedmo 
uro zjutraj nedvomno vsaj deloma pomaga v boju 
proti alkoholizmu, vendar si zgolj od tega ne mo
remo obetati večjih uspehov.

Na ljudi bi morali razen s prepovedmi vplivati 
še z vzgojo, da bi se odvadili tega strupa, oziroma 
še bolje: da mladi ne bi segali po njem. Da nas na 
tem področju čaka še težka bitka, dokazujejo t i 
soči alkoholikov, pa tudi vrste pred bifeji, gostil
nami, šanki -  ko ob sedmih začnejo to č it i alko
hol.

Vendar ni škoda nobenega napora, da bi pre
magali to  zlo!

A. BARTELJ 
J. SPLICHAL



Gotovo poznate kakšno 
sosedo, ki na cesti velja za 
lepo oblečeno, doma pa jo 
srečujete še sredi dopoldne
va v spalni srajci in domači 
halji ter vso razkuštrano. Ne
katere se zjutraj kar ne mo
rejo spraviti iz pižame in v 
takem oblačilu celo posprav
ljajo ali pa brklja jo 'po balko
nu, morda celo po vrtu. Ka
ko nerodno je taki ženski in 
slučajnemu obiskovalcu, ki 
pozvoni, pa je treba odpreti 
vrata.

Kako nerad tudi mož in 
otroci gledajo tako „straši
lo ", ki z metlo leta po stano
vanju in jim  taka tudi na
pravlja zajtrk ali malico. Sa
mo stvar navade je, da se 
zjutraj takoj umijemo in 
oblečemo, pa tudi naličimo, 
kot da gremo takoj na cesto.

Seveda je žena pri do
mačih opravilih napravljena 
delovno, v predpasniku, tudi 
sicer drugače ko t tedaj, ka
dar gre na cesto. Pri vsem 
tem pa je vendarle lahko 
urejena in ne daje videza za
nemarjenosti.

Tudi doma se lahko prav 
domiselno oblečete. Ko ku
pujete rožasto blago za pral
ne zavese v kuhinji, vzamete 
blaga malo več, pa imate še 
enak predpasnik in ruto za 
na glavo. Iz takega blaga la
hko same naredite tudi do l
go krilo. V stanovanjih, kjer 
imajo centralno kurjavo, bo
ste v dolgem domačem krilu 
lahko brez nogavic. K rilo , ki 
bo pogosto umazano, lahko 
večkrat daste v pralni stroj, 
nogavice pa bodo ostale ce
le.

Za razna hišna opravila, 
pri katerih mora ženska po
rabiti več energije, ko t: riba
nje poda, čiščenje oken, lo
ščenje parketa, pa so najbolj 
praktične dolge hlače. Pa še 
to: že davno ni več „n obe l", 
če preživite dan doma v do
mači halji. Sploh pa ne iz 
najlona, ki se tako rad trga. 
Tako oblačilo pride prav sa
mo še v primeru, da ga sredi 
noči ali zjutraj oblečete, ko 
greste v kopalnico ali v sani
tarni del stanovanja.

R. B.

VSLC2BI DOBIŠ 
SAMOZAVEST

Cilka Gabrijel, 31 let, delav
ka v NOVO LESU v Trebnjem, 
stanuje v svoji hiši v Trebnjem. 
Poročena s šoferjem, ima 
13-letno hčerko Marto, ki hodi 
v 7. razred osnovne šole. To so 
glavni podatki o neposredni 
proizvajalki, ki v svojem kolek
tivu velja za dobro moč. Vestno 
in pošteno.

— Tovarišica Cilka, v službi 
imate dokaj naporno delo pri 
stroju, skrbite tud i za družino 
— vas dvojni poklic ne izčrpava 
in obremenjuje?

„M e, vendar sem bolj zado
voljna, odkar sem v službi. N i
sem še dolgo, ker v Trebnjem za 
ženske srednjih let ni b ilo de
lovnih mest. Ko je odprl to 
varno NOVOLES, nas je več 
poprejšnjih gospodinj dobilo 
delo. Če je ženska doma, lahko 
ves dan gara, pa njeno delo ni 
cenjeno in tudi sama ima slab 
občutek. V službi je drugače: 
delaš, zaslužiš, in če si priden, 
te upoštevajo. Ko pridem s 
,šihta', se mirne duše po kosilu 
usedem k ročnemu delu, k po
č itku . Gospodinja pred domači
mi nerada sedi, ker m islijo, da 
nima dela. Ženska šele v službi 
dobi pravo samozavest."

— Kaj pa vam pomenita sreča 
in osebno zadovoljstvo?

„Srečna sem, kadar smo vsi 
trije  doma, skupaj cela družina. 
To se pri nas dogaja navadno le 
ob koncu tedna, ker je mož šo
fer in vozi na daljše proge, pa ga 
po tr i dni na teden ni domov. 
Največkrat vozi v N em čijo ."

— In vaša Marta? Kako jo 
vzgajate?

„Pozna se ji, da sem bila z 
njo in pri njej, dokler je bila 
manjša. Zaenkrat nimam prav 
nobenih vzgojnih težav. Je 
skromna, v šoli pridna, doma 
mi pomaga. Stroga sem z njo, 
ampak je ne tepem ."

— Kaj vdm je v vsakdanjem 
življenju v veselje?

„Rada imam doma vse po
spravljeno. Hišo smo pred krat
kim dogradili, pa še vedno kaj 
manjka. Sama sem lakirala par
ket, sama polagala tapete. Ko je 
okrog mene vse lepo in nastopi 
večerna tišjna, grem v posteljo 
in berem. Časopise in revije ku
pujem, knjige si izposojam. Tu
di televizija mi je v razvredrilo. 
Nadaljevanke imam najraje, naj
bolj pa mi je bil všeč film  
Cvetje v jeseni."

Posrebali sva kavico, po žen
sko poklepetali, in že sem imela 
občutek, da sva postali dobri 
znanki.

R IA  BAČER

GUBE
NAVRATU

Mnogim se leta poznajo 
predvsem na vratu, k i ima 
tanko kožo, zato se hitreje  
naguba k o t drugod. Razen 
tega vsebuje koža na vratu 
malo maščobe, koža pa se 
brez nege h itro  izsuši in na
stajajo prezgodnje gube.

Za vrat je na jbo lj škodlji
va nepravilna drža. Če se ho
čete izogn iti prezgodnjemu 
staranju vratu, držite p r i h o ji 
glavo zmeraj pokonci, rame
na pa imejte spuščena. Čez 
dan lahko mimogrede p r i se
denju a li med hojo nekajkrat 
brado potegnete navznoter 
in iztegnete tiln ik , da se 
sprostijo vratna vretenca. 
Spite po m ožnosti brez bla
zine, če pa jo  že morate ime
ti, naj bo majhna.

Uspešne dnevne vaje so 
še: izgovarjajte večkrat gla
sove U in X  in večkrat na 
dan obračajte glavo v krogih 
naprej in nazaj. To n ič  ne 
stane, potrebna je le dobra 
volja.

Vrat pa potrebuje, k o t  
obraz, vsakdanjo in večerno 
nego. Na č is t vrat nanesemo 
hranljivo kremo, enkrat na 
teden pa priporočajo tud i 
masažo. Masaža namreč po 

te  ste se zadnji hip od loč ili 
za silvestrovanje v lokalu in vas 
skrbi, da boste v stari obleki ne
moderne, skušajte na h itro  svo
jo  garderobo posodobiti. Pred
lagamo nekaj zamisli: okraske 
na stari č rn i obleki potrgamo in 
našijemo nove v tr iko tn i ob lik i. 
Na gladko obleko prišijemo 
lahko vezeni del ali pa staro 
„bo ljšo " obleko posodobimo z 
rožo in pasom iz enakega svetle
čega blaga. Še je čas tudi v treh 
dneh nakvačkati brezrokavnik 
in torb ico iz svetlečega garna.

spešuje kroženje krvi, poživ
lja delovanje celic in krepi 
kožo. Vrat masirajte zmeraj 
od zgoraj navzdol. Z  obema 
rokama vtira jte na sprednji 
del vratu in tiln ik  obnavlja
jočo  kremo, potem z dlanm i 
obeh rok  krepko trepljajte  
brado, s p rs ti pa masirajte

čeljustn i del brade p ro t i uše
som.

Če imate že m očno nagu
ban vrat, se uspeh take nege 
seveda ne bo pokazal čez ne
kaj dni, ampak čez čas, zato 
ne kaže preh itro  vreči puške 
v koruzo. Seveda pa je  uspeh 
tem večji, č im pre j začnete 
vrat negovati.

R. B.
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KRŠKO

Nudimo izdelke za gradbeništvo in elektrogospodarstvo 
zlasti stropne plošče, betonske zidake, betonske podstavke, 
transformatorske betonske hišice in gramoze vseh vrst. 
Opravljamo projektiranje.

OBČANOM ČESTITAMO ZA NOVO LETO!

SREČNO *75!

PRIPOROČAMO NAŠE POHIŠTVO V 

MODERNI IN STILNI IZVEDBI 

ZA CELOTNO OPREMO STANOVANJ.

trebanjska 
industrija 
montažnih objektov 
trebnje

Z nedavnega obiska tovariša Tita v Krškem

SKUPŠČINA OBČINE 
KRŠKO

OBČINSKA KONFEBENCA SZDL 
OBČINSKA KONFERENCA ZKS 
OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV 
OBČINSKA KONFERENCA ZSMS
vodstva organizacij in društev v občini

2E L IJO  VSEM OBCANOM

SKUPŠČINA OBČINE
TREBNJE

OBČINSKA KONFERENCA SZDL 
OBČINSKA KONFERENCA ZKS 
OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV 
OBČINSKA KONFERENCA ZSMS

in vodstva drugih organizacij ter društev v občini

ČESTITAJO OBČANOM ZA NOVO LETO 1975 !

VSEM ČESTITAMO ZA NOVO LETO !

lesni kombinat

novoles
novo mesto 

straža

Projektiramo, razvijamo in izvajamo montažno gradnjo 
objektov za potrebe industrije, kmetijstva, trgovine, za splo
šne družbene potrebe in druge gospodarske panoge. 
Proizvajamo in montiramo serijske gradbene elemente:
— jeklene konstrukcije
— sendvič strešne elemente MONOPANEL
— sendvič fasadne elemente SOMATHERM

Po naročilu.izdelujemo še:
— izventipske konstrukcije
— mostne žerjave
— cisterne vsebine od 300 — 200.000 I

SR EČ N O *75



INDUSTRIJA TRANSPORTNIH 
SREDSTEV IN OPREME

KOČEVJE
OBČANOM ČESTITAMO ZA NOVO LETO
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SKUPŠČINA OBČINE 
RIBNICA

OBČINSKA KONFERENCA SZDL 

OBČINSKA KONFERENCA ZKS 
OBČINSKI SINDIKALNI SVET 
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV 

OBČINSKA KONFERENCA ZSMS
vodstva organizacij in društev v občini

ČESTITAMO ZA NOVO LETO 1975!

K E M I Č N A
TOVARNA

MELAMIN
KOČEVJE

VSEM ČESTITAMO ZA NOVO LETO 1975!

m teksti.la.xia, E
KOČEVJE

OBČANOM IN POSLOVNIM PRIJATELJEM 2ELIM O VELIKO SREČE IN 
DELOVNIH USPEHOV V NOVEM LETU 1975!

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE

Z DAR
KOČEVJE

OPRAVLJAMO VSE VRSTE GRADENJ NA 

OBMOČJU KOČEVJA, LJUBLJANE IN REKE! 

GRADIMO STANOVANJA ZA  TRG!

VSEM KUPCEM 
ZA VSE VRSTE OKEN

- 10%
V VSEH TRGOVINAH Z GRADBENIM 

MATERIALOM IN V NAŠIH PRODAJNIH 
SKLADIŠČIH V :

ribnici, beogradu,ćupriji, jurdanih, nišu, slavonskem 
brodu in vinkovcih 

*

kovinar 
kočevje
RESKA CES TA 23

— centralne kurjave
— vodovodne instalacije
— klimatske naprave

— razna druga kovinska 
gradbeno-obrtna dela

PRIPOROČAMO NASE STORITVE IN HKRATI 
ČESTITAMO ZA NOVO LETO!



SREČNO *75!

PETROL

VSI, KI POTREBUJETE PROIZVODE NAFTNIH DERIVATOV  

SE OBRAČAJTE NA NASE PODJETJE.

POSTREŽENI BOSTE HITRO, SOLIDNO IN PRAVOČASNO.

ČESTITAMO ZA NOVO LETO! 

PETROL -  POSLOVNA ENOTA BREŽICE

KREIT1EN
INDUSTRIJA  

IN RUDNIKI NEKOVIN

NOVO MESTO

ČESTITAMO ZA NOVO LETO 1975!

Avtopromet, gostinstvo in turizem

NOVO MESTO-STRAŽA

Opravljamo prevoz tovora in potnikov. Priporo 
čarno gostinske storitve v hotelu METROPOL

in gostišču LOKA
ZA NOVO LETO 1975 ISKRENO ČESTITAMO!

/O  ljubljanska banka
podružnica CELJE

ŽELI VSEM POSLOVNIM PRIJATELJEM 
IN DELOVNIM LJOOEM VELIKO OSPEHA 

V LET01075

KRKA
NOVO MESTO



TRELES
TREBNJE

IZDELUJEMO POHIŠTVENO OPREMO 
ZA VSE VRSTE LOKALOV. 

PRIPOROČAMO SE ZA NAROČILA  

IN HKRATI ČESTITAMO ZA NOVO LETO!

A

Iskra
IEZE TOZD KERAMIČNI KONDENZATORJI

ŽUŽEMBERK
ČESTITAMO ZA NOVO LETO 1975 !

ljubljanska banka

Koteks Tobus tud i letos odkupuje svinjske kože. Pri vzreji 
prašičev pazite, da se njihova koža ne poškoduje. Nepoško
dovane in nezarezane kože imajo pri odkupu večjo vrednost. 
Svinjske kože oddajte najbližji zbiralnici Koteks Tobus ali 
kmetijski zadrugi, kjer odkupujejo tud i kože drugih živali.

VSEM POSLOVNIM PRIJATELJEM IN 

DELOVNIM KOLEKTIVOM 2ELIMO  
MNOGO USPEHOV V NOVEM LETU 1975 !

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

GRADITELJI!
opekarnaZALO G  Novo mesto p. o.

SPOROČA

hotel
kandijaK

NOVO MESTO

V  svoji prodajalni v Zalogu vam nudimo:
-  opečne izdelke lastne proizvodnje: v o t la k 8 /1 , predelnik, 

monta, zidak, dimne tuljave in MAP polnila
-  opečne izdelke drugih priznanih proizvajalcev: modularni 

blok, po ro lit in fasadno opeko
-  stropne nosilce MAP, okenske in vratne preklade iz 

konsignacije.
Pri pravočasnem naročilu garantiramo želeni rok dobave.

OBČANOM 

ČESTITAMO ZA NOVO LETO !

pravi naslov 
za denarne zadeve

stanovanjsko posojilo 
je za naše varčevalce zidak, 
ki je vedno na zalogi 
in s katerim lahko zgradite 
še enkrat več

cenjenim kupcem, da sprejema naročila za opečne izdelke za 

leto 1975.

Kadar pridete v Brežice obiščite naša skladišča, prodajalne 
na veliko, prodajalne in gostinske obrate s TURIST HOTE
LOM. V vseh TOZD boste prijazno sprejeti in solidno postre
ženi.
K O LE K TIV  POSAVJA Ž E LI VSEM DELO VNIM  ORGANI
ZACIJAM  IN OBČANOM SREČNO IN ZADOVOLJNO 
NOVO LETO 1975!

OBIŠČITE NAŠE GOSTINSKE OBRATE. 
ZA  NOVO LETO ČESTITAMO!

(D)
O st iq4^>

KoteksToJm*

KMETOVALCI IN REJCI PRAŠIČEV!
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Če se že zavedamo dejstva, da naša prehrana šepa, mora
mo poudariti, da niti časovno ne ustreza. Skoraj vsakdo pre
cej časa bedi v noč, ker opravlja kakšno domače delo, poslu
ša radio, gleda televizijo, bere časopis ali knjigo. Vseeno je, 
karkoli že počne, ne spi in ne počiva. Ker zjutraj potem iz 
kakršnega koli že vzroka ni časa, da bi pošteno zajtrkoval, 
gre na delo brez zajtrka ali pa le nekaj spije. Z drugimi 
besedami: od večerje do kosila dejansko večina ljudi ne je.

Znanost priporoča, naj si človek razdeli med dnevom svo
je obroke hrane tako, da bo dobil precej kalorij zjutraj in 
pozno popoldne ali zvečer. Drugače povedano: obilen zajtrk 
in obilna večerja, kjer je zajeta večina potrebnih kalorij in 
primerna porazdelitev z ozirom na skupine hrane. Mesna hra
na opoldne in obe malici, dopoldanska in popoldanska, naj 
le premoste potrebe od enega glavnega obroka do drugega.

Zakaj tako? Če vso noč počivamo ali pa tudi ne, je po
trebno zjutraj precej koncentrirane hrane kot priprava za 
delo, zvečer pa spet, ker so se pri delu potrošile kalorije. 
Vmesni obroki pa naj uduše občutek lakote in dajo le to liko  
energetskih in varnostnih snovi, da sposobnost za delo ne 
pade. Vse to je seveda odvisno od poklica, od spola in od 
starosti, vendar v načelu velja.

Pri nas so navade prav nasprotne. Najemo se opoldne, 
zanemarjamo pa zajtrk in večerjo. Pojemo količinsko veliko 
preveč hrane, ki pa je navadno revna v kalorijah, energetskih 
snoveh in varnostnih snoveh. Predvsem primanjkuje v hrani 
beljakovin, vitaminov in rudninskih soli, večkrat pa je preveč 
oglikovih vodanov in maščob. Prav gotovo bo še precej dela, 
da se ustaljena miselnost in navade spremene v sodobnejše in 
bolj koristne za zdravje. To je odvisno od splošne prosvetlje- 
nosti ljudi, od gospodarskega napredka in od organizacije 
dela. Ne gre za nič manj kot za prekinitev s tradicijo, ki se je 
podedovala iz roda v rod. To pa je vedno težko.

V državah na zahodu in v Skandinaviji so način prehrane 
že davno spremenili v pravilnejši in sodobnejši. Zato imajo 
lepe uspehe pri delu, pri zdravju in pri podaljšanju življenjske 
dobe. Njihova hrana je pestra in upošteva vsa moderna nače
la. Tudi njihov delavnik se bistveno razlikuje od našega. Delo 
se začne med 8. in 9. uro dopoldne in preneha okrog 17. ure 
popoldne. Taka prilagoditev z enournim odmorom za dva 
sendviča, malo pivo ali sadni sok, čaj ali kavico ustreza.

DR. BOŽO OBLAK

(Nadaljevanje in konec)

Stvari se še zapletejo, ker nemalokrat v imenu napačnega 
pojmovanja demokracije in svobode rušimo staršem in uč i
teljem oblikovalni ugled ter mlade naravnost pehamo v na
pačno doživljanje demokratičnosti in svobodnosti. Da nezre
li zavesti mladostnikov to  godi in da mnogokrat s podvojeno 
zavzetostjo uresničujejo naše „napredne" namige v odnosih 
do „s ta rokop itn ih " staršev in nekaterih „zastarelih" učite
ljev, je več kot razumljivo.

Mladi nas danes zaradi našega moralnega nihanja prijemlje
jo za besedo in za vest. Zlasti nas prijemljejo za razhajanje 
med našimi besedami in dejanji, za razhajanje med našimi 
zahtevami do njih in našim lastnim ravnanjem in vedenjem.

Vse to  pa naše povsem svobodno in moralno večkrat zelo 
sporno izražanje življenjskih teženj in želja pač ne more b iti 
koristen dejavnik pri razvoju in oblikovanju doživljanja in 
vedenja naših današnjih mladostnikov.

Doživljajska razpuščenost in vrednostno in moralno ne
nadzorovano ozračje, dvomljivo svobodno izražanje oseb
nosti, lov za denarjem, egoizem, pohlep po tehničnih pred
metih, sproščena spolna svoboda, napačno pojmovanje de
mokratičnosti in svobode v odnosih med ljudmi, dvomljivo 
čaščenje raznih zvezdnikov filma, športa, televizije in dvom
ljive popevkarske umetnosti, neznačajnost oziroma konfor
mizem ter uveljavljanje ljudi mimo dela pač ne morejo b iti 
ugodni vzori za naše današnje mladostnike.

Toda mladi ljudje, zlasti v puberteti, morajo imeti svoje 
zglede in vzore, morajo imeti svoje „ideale". A ker jih tako 
redko najdejo v nas, si pač iščejo te vzore na svojo pest. In 
če najdejo naši mladostniki še največ istovetenjskih možno
sti v spornem doživljanju in vedenju teh sodobnih „bogov" 
in „po lbogov", nam to odkriva za nas nekaj nadvse žalostne
ga. Kaj? To je na dlani, če nočemo b iti slepi in če se znamo 
tudi sami pogledati v neusmiljeno zrcalo . .  .

DR. FRANC PEDIČEK

Leto izhajanja naše priloge je že mimo in z njim se je 
iztekel tudi enoletni ciklus sprotnih napotil za delo v 
vrtu, vinogradu in sadovnjaku. Danes „Dela v tem času" 
prihajajo zadnjič.

VRT. Zima je na pragu, zemlja počiva, pa tudi z lon
čnicami ni posebnega dela. Zato je za vrtičkarja in ljub i
telja cvetja in narave več časa, da se zaposli s „tehn ičn i: 
m i" vprašanji, na primer, kako je s posodami za stano
vanjski vrt v malem. Trajnice, grmiči in enoletnice uspe
vajo v najrazličnejših posodah, ki skupaj z rastlinami po
stanejo nepogrešljivo dopolnilo stanovanja, zlasti v me
stih, kjer so stanovalci prikrajšani za naravni vrt. Razen 
splošno znanih in preizkušenih posod iz žgane gline se 
zelo dobro obnesejo posode iz azbestnega cementa, uve
ljavljajo se zlasti moderne posode iz eternita, ki nudijo 
izredne možnosti kombinacij, zelo lepe pa so tudi na
ravne posode iz kamna ali opeke ter viseče posode za na 
zid. Prav v izbiri posodja se pokaže smisel za lepoto in 
iznajdljivost.

V INOGRAD. Mlado vino prvič pretočimo, ko je po
vsem prevrelo in se dobro očistilo. Pri zdravih vinih z 
normalno kislino je ta čas nekako okoli novega leta in še 
prej, tako uči v svoji knjigi „K letarstvo v gostinstvu" inž. 
Zupanič. Torej je čas, da zdaj naredimo preizkus stano
vitnosti vina, da bomo vedeli, kako pretočiti. Če prej 
čisto vino v kozarcu po določenem času postane motno, 
bo zrak vinu pri pretakanju koristil; če vino v čaši porja
vi, pa mu bo škodoval, zato ga ne pretakajmo na običajen 
način — s škafi. Če pa vino v čaši ostane čisto, mu zrak 
ne škoduje ne koristi.

SADOVNJAK. Zdaj je čas, da pokažemo svojim perna
tim  prijateljem vsaj delček hvaležnosti. Noben vrt, vsaj 
večji, ne bi smel b iti brez krmilnice za ptice, saj je zima 
prinesla pomanjkanje. Usodna pa lahko postane za ptice 
krma, ki se napije vode in ponoči zmrzuje (kruh), zato so 
drobno semenje (sončnice, konoplja ipd.) ali oljne poga
če za ptice v zimi najprimernejša hrana.

Inž. M. LEGAN

Praznična, novoletna IK E B AN A  je lepo nadomestilo za novoletno 
jelko, saj vse težje dobim o primerno smrečico. Dekoracijo naredi
mo iz borovih vejic in vrtn ic. Lep dodatek je tud i lišajasta slivova 
vejica. Da bo videz ikebane res slavnosten, dodamo tr i  raznobarvne 
sveče in jih  ob priložnosti tudi prižgemo.

BEBA MURN

Če boste novo leto dočakali doma v krogu prijateljev in ne namera
vate ves večer preždeti ob štedilniku, lahko pripravite pikantne in 
okusne nadevane hlebčke. Malo šunke, malo francoske solate, ma
joneza, rib ji f i le ti, kisla smetana, košček paradižnika ali kumarice, 
pa je narejeno. Še lepo servirajte in pladenj prinesite na mizo, pa 
boste lahko tudi sami uživali v družbi, če je skromna!

KDAJ 
NAJ JEMO

STRAN 
S STARIMI 
MERILI

Če ne morete odpreti kozar- 
Cev s pločevinastim pokrovom, 
Položite čez pokrov smirkov 
PaPir. Tako dobite trden prijem 
v roki in kozarec bo mimogrede 
°dprt.

Steklena posoda ne bo poči- 
la>'če jo postavimo na zganjeno 
r(iokro krpo, preden vlijemo 
',anjo vročo tekočino. Velja po- 
Sebno za kozarce.

Če se na klobuku poznajo 
^žne kaplje, ga nalahko 
^drgnemo z mehko žično ščet
ko. pa bodo sledovi izginili.

Večji prostor, ki ga češče najdemo v starih stanovanjih, lahko 
uredite na podoben način, ko t nam kaže skica. V  njem bo več 
bivalnih ambientov hkrati. V  takem prostoru lahko spimo, poseda
mo z družbo ali ob televizorju. Če prostor dopušča, je zelo ugodno 
in lepo združiti jediln i ko t in bivalni del, medtem ko spalno- 
garderobni del č im bolj ločim o in mu namenimo mirnejši kotiček.

Omare in regali naj bodo dostopni, da se bomo najlaže izognili 
neredu. V spalnem delu si uredimo tud i delovno mizo, ki je hkrati 
lahko tudi toaletna mizica. Sedežno garnituro bivalnega prostora 
ločim o od spalnega z nizom omaric, ki se odpirajo v spalnico.

Regal v bivalnem delu postavimo ob celi steni. V  jediln ici ga 
namenimo posodi, priboru in prtom , v del ob sedežni garnituri pa 
namestimo knjige, bife, televizor, radio in magnetofon. Sedežna 
garnitura naj bo sestavljena iz posameznih elementov, ki jih  lahko 
kdaj drugič postavite drugače. Vsako skupino pohištva pa p ri
merno in posebej osvetlimo, nikakor pa ne z eno osrednjo svetilko 
sredi stropa. Svetila so povsem dekorativen element, zato jih  stilu 
pohištva lahko prilagajate.

Uskladite še barvo sten in poda. Če imate na tleh parket, ga pred 
prenovitvijo sobe prelakirajte, izberite pa barvno in stilno ustrezne 
preproge. Na okna dajte roloje, da ne bo prevelike stiske za pro
stor.

IN Ž . ARH. M AR TA RAČEČIČ
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„T o  je drobna in krhka pripoved, zgoščena na 
ozki pokončni form at slike, podobne staremu 
fo liantu, kjer se izpod prahu prikazujejo podobe 
iz pratike. Nadaljevati tradicijo je vsekakor p o -. 
membna stvar. Miheliču se je posrečilo ujeti pravi 
trenutek in pravo mesto, odkoder bo lahko na
daljeval izročilo Vesnanov. Pravljičnost, ki jo d i
hajo njegove slike, je blizu Birollovemu izročilu, 
toda ne v čisto likovnem pomenu, bolj po navdi
hu ," sodi o Miheličevem slikarstvu prof. Andrej 
Pavlovec. To nadaljevanje tradicije, to  spošto
vanje vsega starega — to  diha ne samo iz Miheliče
vega dela, pač pa tud i iz njegovega načina življe
nja. „Zb iram  vse stare stvari: panjske končnice, 
stare zibelke, gorenjske kravje zvonce. Sicer pa: 
I-.aj ni pravzaprav vse, razen ženske, več vredno, 
•:im več je staro? "

Polde Mihelič je prijel čopič v roke že pred 
drugo svetovno vojno. Zdaj 51-letni slikar, po po
klicu učite lj risanja na litijsk i osnovni šoli, sicer 
pa doma iz Vrhpolja pri Kamniku, je svoje prve 
slike naredil leta 1938. Že tedaj, ko je še delal 
akvarele, jih  je delal tako goste, ko t da bi delal v 
o lju ! Akvarele je delal še po vojni; zadnje je nare
dil, ko je bil pri vojakih v Boki Kotorski. Leta 
1949 je šel v šolo za umetno obrt in leto po 
tistem, ko je končal to  tr ile tno  šolo, je začel de
lati v olju. Pozneje je naredil še pedagoško akade
m ijo in danes je pravzaprav ves v enem samem 
poklicu: dopoldne cepi ljubezen do slikarstva na 
najmlajši rod, popoldne sede k svojim pokon
čnim  form atom  lesa . . .

Po očetu je, ko t kaže, podedovala vsaj veselje 
do slikarstva, če že ne kar talent, tud i hči Barba
ra, ki obiskuje zdaj šesti razred litijske osemletke. 
Nekaj njenih del ima spravljenih: „Č e drugega ne, 
ji bodo prijeten spomin na mlada leta; dajem ji 
ostanke lesa in ostanke s palete . .

K o likor sem imel p riliko  spoznati slikarja M i
heliča, je prej bohem ko t garač, saj pravi: „S li
kam le takrat, kadar me piči. Neznosno bi mi 
bilo, da bi moral vsak dan delati to liko  in to liko  
ur. Včasih po več dni ne naredim n iti črte, toda 
ko mi slika zaživi pred očmi, delam po nekaj ur 
na dan in jo  navadno tud i kmalu končam. Po 
končani sliki pa naredim odmor, da se pripravim 
na novo; ta odmor je odvisen tud i od dela, ki ga 
imam v šo li."

Mihelič je torej po ves dan v slikarstvu, tako da 
ga ima včasih čez glavo. „Toda med o trok i sem 
rad, zlasti med najmlajšimi. In v slikarstvu, pri 
urah risanja, sprostijo svojo fan tazijo ," pravi.

Mihelič naredi prib ližno 25 slik na leto. Od 
tega jih  je prib ližno pet takih, da so mu zares pri 
srcu in jih  ne bi prodal za noben denar. „Vsako 
sliko ocenjujem in primerjam, kako mi je zamisel 
uspelo prenesti na les. Iskreno povedano: ne po

sreči se mi tako pogosto, da bi na lesu zaživelo 
tisto, kar sem imel pred očmi, ko sem prijel za 
de lo !"

Pred nami bledijo spomini iz mladosti. Mihelič I 
ohranja svoje spomine na slikah. Spomini na ma 
mo, na njeno rojstno Tučno vas pri Kamniku, 
spomini na svoja doživetja iz mladih let — to  so 
teme njegovih del.

Še vedno je zaljubljen v tiste kraje. Zdaj si po- 
Dravlja hišo, ki so mu jo  zapustili starši. „K o  jo 
bom končal, se bom preselil v Nevlje pri Kamni
ku. V teh krajih se slabo počutim ; n iko li se ne bi 
mogel privaditi. Vse me teži: stiska me, ker ni 
nikoli pravega sonca, ker se megle vlačijo kar na
prej, ker sem utesnjen v to  Savsko do lino ." In v 
uteho ima v svoji b ližini vse tiste stvari, ki ga 
spominjajo domačih krajev: panjske končnice in 
stare podobe na steklu iz kamniške okolice, ogro
men kravji zvonec iz okolice Bohinja . . .

V Trebnjem je bil na taborskih srečanjih štiri
krat, bržkone bo šel to  poletje petič. „Najprej je 
bilo zelo prijetno, pozneje pa je postalo bolj eno
lično: vedno isti obrazi. Osvežitev je prineslo go
stovanje naivcev iz drugih republik. Nedvomno 
pa je sloves slovenskih samorastnikov v tu jin i tudi 
zasluga Trebnjega. Še to : ne bi bilo odveč, če bi 
imeli naivci v Sloveniji svoje društvo."

Mihelič je sodeloval na številnih skupinskih 
razstavah doma in v tu jin i. Samostojne razstave 
pa je imel le štiri: dve v Kranju in po eno v Treb
njem in Kamniku. Če to vemo, dobijo bolj ra
zumljiv pomen njegove besede: „Vse skupinske 
razstave po Evropi, ki se jih  tudi jaz ko t večina 
mojih kolegov kar naprej udeležujem, dam za eno 
pošteno razstavo pri nas, v Sloveniji. Jaz sem slo
venski slikar in mi je več do domačega priznanja 
kot do vseh slavospevov v tu j in i !"

V pretesnem stanovanju v litijskem bloku na 
Trgu na Stavbah, kjer živi tričlanska družina in 
kjer mora b iti tud i prostor za Miheličev atelje, se 
slike, „podobne staremu fo lian tu ", odlično uje
majo z okoljem. Plinska peč in nekaj modernega 
pohištva nekako sploh ne sodi v okvir vsega tiste
ga, kar napolnjuje prostore stanovanja. Z ne
kakšno starinskostjo diha vse pri Miheličevih. In 
tudi njegove slike, te drobne in krhke pripovedi o 
mladosti.

In značilno je, da Mihelič n iko li ne slika po
letja. Vijoličasto-rdeče in oranžno-zelene barve 
so tiste, ki prevladujejo, golo drevje je skoraj nje
gov zaščitni znak.

In ko t je zanesljivo, da ne slika poletja, tako je 
zanesljivo, da se bo nekega dne, ko bo obnova 
domačije v ljubljenih domačih krajih pri kraju, 
preselil nazaj v kamniški svet. S seboj bo razen 
spominov odnesel tudi najljubše slike. Za zdaj 
pravi: „Im am  jih  kakih 35, od katerih se ne bi 
ločil za nič na svetu . . . "

VRIKM M PBU
V četrtem stoletju pred našim štetjem je 

makedonskega kralja Demetrija Poliorktesesa 
zamikalo bogastvo na otoku Rodos. Zbral je 
svoje čete in z ladjami odplul v smeri otoka, za 
katerega je mislil, da mu bo ko t lahek, a dober 
plen padel v roke. Starodavni makedonski 
vojščak pa se je prevaril. Prebivalci Rodosa niso 
b ili mehkužni in strahopetni trgovčiči, vajeni 
samo trgovine — bili so tud i dobri borci, povrhu 
tega pa so branili svojo domovino. In makedon
ska vojska je obstala. Cele štiri mesece je oblegala 
otok, vendar brez uspeha. Ni ga mogla zavzeti in 
pobrala se je proč, za seboj pa je pustila številne 
oblegovalne naprave.

Legenda pripoveduje, da so Rodošani oble
govalne naprave prodali ter zanje iz trž ili kar 
precej denarja. Njihovo veselje nad zmago je b ilo  
veliko, zato so sklenili, da se primerno oddolžijo 
svojemu božanskemu varuhu, sončnemu bogu 
Heliosu. Veliko zaslug za svojo zmago so prip i
sovali ravno njemu. In ker je bila zmaga velika, 
o tok bogat, so meniii, da se morajo bogu oddol
ž iti x nečim res velikim, z nečim, kar bo 
osupljalo ves svet. Dali so postaviti velikanski kip 
svojega boga.

Naročilo je dobil kipar Hares. Izdelal je prve 
osnutke in potem dolgih dvanajst let ustvarjal 
rodoškega velikana. Iz brona je vlil ogromno 
podobo sončnega boga Heliosa, ki je meril v

višino menda kar štirideset metrov. K ip so 
postavili pri vhodu v rodoško pristanišče, tako da 
je razkoračeni bog stal na dveh mogočnih 
kamnitih podstavkih in v višavo dvigal z izteg
njeno roko gorečo plamenico. Med nogami 
orjaškega kipa je bilo dovolj prostora, da je lahko 
v pristanišče zaplula tudi največja ladja starega 
sveta.

Kip je daleč prekašal vse ostale kipe, ki jih  je 
bilo na otoku Rodosu, kakor pripovedujejo 
tedanji pisci, okoli tris to, med temi kar sto v 
naravni velikosti.

A li je bila mogočna postava sončnega boga 
tudi lepa? Težko bi verjeli. Še več, verjetno 
bomo morali kar pritegniti besedam Willya Hassa, 
ki je dejal, da je moral b iti pogled nanj nepopi- 
sljivo zoprn, da je bil kip neokusen, oduren in p»o 
vrhu še skrajne nespodoben. Toda fiodošani so 
bili na bronastega velikana zelo ponosni.

Žal pa je tako ko t mnoge mojstrovine starega 
veka, ki so prišle v seznam sedmerih čudes sveta, 
tudi rodoški kolos dočakal žalosten konec. Pri 
vhodu v pristanišče se je košatil samo pol sto
letja. Ko je o tok prizadel hud potres, se je sončni 
bog prav nič božansko prelomil v nogah in 
strmoglavil v morje. Na podstavkih so ostali samo 
še deli nog.

Ti štrclji so potem dolgo časa obujali spomine 
na veličastne dneve svoje mogočnosti. Leta 653 
pa so odšli še ti. Prebivalci Rodosa so bronaste

ostanke psodali nekemu židovskemu trgovcu. Ta 
je ostanke razkosal in jih  pretovoril na celino, 
kjer so jih  pretopili v bolj koristne predmete. 
Legenda pripoveduje, da je moral židovski 
trgovec ostanke rodoškega velikana porazdeliti 
kar na 900 kameljih tovorov. Tolikšen je bil 
kopni del kipa, večina pa ga je tako ležala v 
morskih globinah.

Rodoški kolos je doživel svoj trenutek še v 
sedanjih časih. Rodošani so menili, da bi b ilo 
dobro, ko bi postavili nov kip enake velikosti, da 
bi privabili č im  več turistov. Toda zamisel je 
podobno kot njen resnični prednik „padla v 
vodo". Rodoškega kolosa niso postavili . . .

Žveplasta blatna brozga grgota, veliki mehurji 
blata se napihujejo in pokajo, da leti naokoli 
smrdeče blato, cel kos tal se maje, raste in upada, 
dim uhaja iz blatnih g lo b in . . .  prizor, za 
katerega bi najprej pomislili, da je vzet iz slovite 
Dantejeve pesnitve. Toda oko bi zaman v tem 
„p e k lu "  iskalo nesrečnikov, ki se v mukah 
pokore za svoja zlodela. Zato pa najde popotn ik 
ob grgotajočem, smrdečem blatu to liko  več 
opazovalcev, ki strme v prizor. Kako tudi ne, saj 
so blatni vrelci ena od zanimivosti ameriškega 
narodnega parka Yellowstone, najstarejšega in 
največjega v Severni Ameriki. Zaradi svojih 
znamenitosti velja Yellowstone National Park za 
eno od največjih naravnih čudes sveta. Leži v 
Skalnem gorovju in obsega kar 9000 kvadratnih

kilometrov površine. Središče parka predstavlja 
2400 metrov visoko ležeča kotlina vulkanskega 
porekla. Nekdaj je bilo na tem območju veliko 
vulkanov, zdaj pa že dolgo mirujejo. Je pa to liko 
več gejzirov, vrelcev vrele vode. Najznamenitejšj 
med njim i je gejzir, imenovan Old Faithfull (Stari 
zvesti), ki že dolga leta točno vsako 65. minuto 
izbruha okoli 50.000 litrov vrele vode. Ožkar ga 
opazujejo, ni še n ikoli zatajil, zato si je tudi 
priboril omenjeno ime.

V yellowstonskem narodnem parku leži tudi 
največje gorsko jezero v Severni Ameriki. ^  
globino doseže tudi do 100 metrov, razprostrto  
pa je na površini 363 kvadratnih kilometrov* 
Reka YellowstOne, ki teče skozi park, je v teku 
stoletij izdolbla večji kanjon in ustvarila dva 
večja slapa.

V tem lepem, a tud i grozljivem naravnem 
okolju živi več vrst divjih živali: medvedje, loS'» 
gorske koze, bizoni in druge, ki jih  je civilizacija 
oropala za širna svobodna prostranstva. Za na
ravne lepote in živalski svet budno skrbe. ^  
začetku, ko je v park zahajalo še veliko divjih 
lovcev po bogat in lahek plen, je skrbela za red 
kar znamenita konjenica armade Združenih  
držav, zdaj pa čuvajo park posebni čuvaji, imeno
vani rangerji. V parku veljajo zelo stroga pravila 
in vsako kršitev ameriška zakonodaja hudo 
kaznuje.
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Še dober mesec nas loči od 
«ii|ne filmske prireditve FEST 

ki bo ko t običajno v 
^abgradu od 7. do 15. febru
ari. V teh dneh bodo v 
beograjskih kinematografih 
vrteli najboljše film e iz svetovne 
•̂•mske proizvodnje. V  tem ča- 

*U se naša distribucijska podje
tja tudi odločajo za nakup ne- 
N erih  najboljših tu jih  film ov, 
1 jih  lahko potem kmalu vidi- 

, rto tudi na naših platnih.
Značilnost FESTA 75 bodo 

f lrni iz dežel v razvoju, ki so 
bili dosedaj slabše zastopani na 
beograjskem festivalu, pa tud i v 

(r8dnih programih naših kine
matografov jih  je b ilo  težko za
b i t i .  Vodilno vlogo bodo ta
ko ko t vedno odigrale filmske 
velesile: ZDA, Sovjetska zveza, 
P ancija, Italija ter Velika Brita- 
nja. Med ameriškimi film i, ki 
bodo na sporedu in bodo verjet
no tudi odkupljeni, velja ome
sti f ilm  „V e lik i Gatsby" in 

Metulj". Oba film a sta posneta 
Do znanih l ite n rn ih  delih, 
^'bblematična pa bosta prav 
9otovo že prosluli f ilm  „Izga
njalec hudiča" in Pasolinijev 
"isoč in ena noč".
Kot je slišati, bo na FESTU 

Predstavljen tud i slovenski film . 
Kot edini predstavnik naše ki
nematografije bo na sporedu 
%n Živojina Pavloviča „L e t 
^rtve ptice".

. PLOSCE
P \V 1(; VAN BK ETH O V i
vrt /ji * iolino in orkivsi»*r > D-duru. <>{
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l\JO HI BAD

Beethovnov koncert za violi- 
no in orkester v d-duru je edina 
paritev te vrste v vsem de|u ve- 
‘^ga glasbenika. Med glasbeni- 
1 i k r it ik i velja ze eno najbolj 
^htnih skladb za to  zasedbo in 
hiogi violinski v irtuozi so se 
Okušali z njo. Na veliki plo- 
%  ki jo  je izdal Gallus pri Mla

dinski knjigi, imamo posnetek 
tega koncerta v izvedbi velikega 
slovenskega violinista Dejana 
Bravničarja. Pod vodstvom d ir i
genta Sama Hubada in ob 
spremljavi simfoničnega
orkestra RTV Ljubljana je Brav
ničar potrd il vse svoje med
narodno priznane kvalitete, za
to bo plošča dobrodošla vsem 
ljubiteljem resne glasbe. Omeni
t i  velja, da je plošča tud i tehni
čno dobra.

^PREDSTRVUflmO

Komorni studio zagrebške 
filharm onije, ki ga sestavljajo 
najboljši jugoslovanski mladi 
glasbeniki, je dobil številna pri
znanja za svoje muziciranje, če
prav deluje šele štiri leta. Na ve
lik i stereo plošči se nam ansam
bel predstavlja s skladbami Co- 
rellija, Boccherinija, Sorkočevi- 
ča in Tartinija. Za nas je še po
sebno zanimiv Koncert za v io li
no in orkester v d-duru, ki velja 
za eno najboljših del slavnega 
goslača Tartin ija, rojenega v Pi
ranu.

m
\

Bijelo dugme je jugoslovanski 
zabavnoglasbeni ansambel, ki si 
pridobiva vse več ljubiteljev. Na 
tržišču je moč dob iti tud i n ji
hovo prvo veliko ploščo „K ad 
bi bio bijelo dugme", na kateri 
so posnetki najuspešnejših 
skladb tega ansambla. Med dru
gim zasledimo na plošči, ki jo  je 
izdal Jugoton, poleg naslovne 
skladbe še „Blues za moju bivšu 
dragu", „Patim  evo deset da
na", „Selm a" in druge.

KNJIGE
Edina slovenska beseda, ki je 

prešla v svetovno znanstveno

izrazoslovje, je beseda kras. 
Sprva krajevno ime je danes 
uporabljeno ko t obči pojem za 
določeno vrsto zemljišča. Ker 
je slovensko ozemlje v precej
šnji meri kraško, nas to  zavezu
je, da ta svoj svetovno znani 
predel dobro poznamo. V tej 
smeri je šlo tud i prizadevanje 
založbe Slovenske matice, ki je 
izdala obsežno monografijo Iva
na Gamsa „K ras". A vtor je v 
knjigi obdelal na poljuden, ob
enem pa znanstveno neopore
čen način naš kras, njegove zna
čilnosti, pojave in zgodovino. 
Knjiga, ki je pomemben prispe
vek k našemu krasoslovju, je ob 
razumljivem, z likovnim  gradi
vom bogato opremljenem 
tekstu zanimiva in poučna za 
vsakogar, ki mu je pri srcu naša 
ožja domovina.

Enciklopedija glasbenih 
umetnin, ki jo  je napisal David 
Evven, je z izidom drugega dela 
popolna. Tako smo dobili tudi 
Slovenci izredno priljubljeno 
delo, ki na najprimernejši'način 
za vse ljubitelje glasbe prinaša 
veliko podatkov o znanih in 
manj znanih glasbenikih, zgodo
vini glasbe, o posameznih sklad
bah in zvrsteh. Evvenovo pisanje 
je preprosto, a vseeno na
tančno. Avtor je pri pisanju pa
zil, da ni zašel v preveč stro
kovno izrazoslovje, ter s tem 
dosegel to , da je enciklopedija 
razumljiva tudi preprostejšemu 
človeku. Ker avtor v svojo kn ji
go ni vk ljuč il jugoslovanske 
glasbe, je Državna založba Slo
venije sklenila izdati še dodatek 
k Evvenovi enciklopediji, ki bo 
na podoben način obravnaval 
jugoslovansko glasbo.

S hrano dobivamo vsak dan vase potrebno energijo, ki je za dobro delovanje 
našega organizma neobhodno potrebna. Toda s hrano, še posebno ako jo izbira
mo nepravilno, lahko načnemo tudi svoje zdravje. Zato bo priročnik „Ali zna
mo jesti? ", ki je izšel v slpvenskem prevodu pri zagrebški založbi Globus, prišel 
prav gospodinjam in vsem drugim, ki želijo s pravilnim hranjenjem ohraniti in 
učvrstiti zdravje. Knjiga prinaša navodila za pravilno prehranjevanje v vseh 
važnejših obdobjih življenja — od pubertete tja do starosti, prav tako pa tudi 
navodila za dietno prehrano v primerih posameznih bolezni. V nji je obilica 
receptov s preračunanimi kalorijami ter veliko barvnih slik, ki močno popestrijo 
to zanimivo in poučno delo.

PRESELJEVANJA
Državna založba Slovenije je 

izdala zanimivo delo s področja 
izvirnega slovenskega leposlov
nega snovanja, „Preseljevanja" 
Lojzeta Kovačiča. Knjiga prina
ša izbor proze tega pisatelja, ka
kor ga je pripravil in izbral 
avtor sam. Izbor je zasnovan ta
ko, da v njem pisatelj prikaže 
razvoj svojega pisanja od reali
stičnega opisa do psihološke 
proze. V knjigo so vključeni 
teksti, ki jih  sicer že poznamo, 
povsem na novo pa se Kovačič 
predstavlja z obsežnim esejem 
„Delavnica", v katerem je opi
sal svoje literarno ustvarjanje in 
dogodke, ki so ga spremljali.

ANTIGONA
Eno temeljnih del starogrške 

dramatike je Sofoklova „A n t i 
gona". Pripoved o tragičnem 
uporu človekove osebne morale 
proti totalitarnemu pritisku je 
večno živa, zato ni čudno, da 
smo v naši prevodni književ
nosti ponovno dobili to  delo. 
Tokrat je v zbirki „ Iz  antičnega

sveta", ki jo  izdaja mariborska 
založba Obzorja, izšel prevod 
Kajetana Gantarja. Strokov
njaki menijo, da je ta prevod 
„A n tigone " do sedaj najboljši, 
kar jih  imamo. Knjigi je dodana 
tudi izčrpna študija o Sofoklu 
in njegovem delu.

nja, uu njem pa niza vzdušje 
čutnosti in bohemstva, ki je vla
dalo v umetniških krogih pari
ških impresionistov. Besedilo je 
bogato opremljeno z doku
mentarnimi fotografijami.

ARTHUR HAIUEV

KONČNA
DIAGNOZA

Na našem tržišču je moč do
b iti prav svojevrstno knjižno de
lo — biografski roman o slav
nem francoskem impresionisti
čnem slikarju Renoiru. Delo je 
svojevrstno zaradi tega, ker ga 
je napisal prav tako znan in sla
ven mož — slikarjev sin. Pripo
ved sicer znanega filmskega re
žiserja teče lahkotno in zvesto 
podaja u trip  slikarjevega življe-

Angleški pisatelj A rthur 
Hailey je dobro znan tud i širo
kemu krogu slovenskih bralcev, 
saj imamo že prevedene njegove 
najuspešnejše romane „L e ta li
šče", „H o te l"  in „Kolesa". V 
zbirki „M o za ik ", ki jo izdaja 
Cankarjeva založba, pa je izšel 
še en roman izpod peresa tega 
priljubljenega pisatelja. V roma
nu „K ončna diagnoza" popisu
je avtor neko ameriško bolnišni
co, v kateri deluje širok krog 
ljudi. Hailey, ki je mojster opi
sovanja večjih skupin ljudi, je 
tudi v tem delu znal ob glavne
ga junaka pripovedi nanizati ce
lo vrsto likov in posameznih 
usod.

Večkrat je tako, da nekatere 
stvari v življenju lažje in bolj 
točno oceni ter spozna človek, 
ki prihaja iz drugega okolja. 
Predvsem jemlje sporna vpra
šanja bolj neprizadeto in z 
večjo mero objektivnosti, ko t je 
to zmožen narediti kdo, ki so 
mu razmere tako rekoč zlezle 
že pod kožo. Zato je treba tud i 
besede, ki jih  je o glasbenem 
življenju v Novem mestu izrekel 
Zdravko Hribar, študent druge 
stopnje Akademije za glasbo in 
glasbeni pedagog na novomeški 
glasbeni šoli, razumeti v tem 
smislu.

Zdravko Hribar je prišel v 
Novo mesto, kjer uči šele eno 
leto, iz Savinjske doline. Že od 
mladih nog je ču til močno 
nagnjenje do glasbe, zato njego
va pot na srednjo glasbeno šolo 
v Ljubljani in kasneje na akade
mijo ni naključna. Zaveda se, 
da poklic glasbenika ni lahak, 
toda tako veselje kot privrže
nost do tega poklica ga silita, da 
na začeti poti vztraja.

Ko je prišel na novomeško 
nižjo glasbeno šolo, se je srečal

z značilnostmi /našega glasbe
nega življenja. Ob tem stiku se 
mu je porodilo nekaj misli, ki 
na svoj način označujejo to  
področje našega življenja.

„Pričakoval bi, da bo Novo 
mesto ko t dolenjska metropola 
in ko t dokaj močan gospodar
ski center tud i na kulturnem 
področju močno žarišče. Ven
dar pa moram ugotoviti, da ni 
tako. Glasbeno življenje' nima 
takšne intenzivnosti, kot bi jo 
lahko imelo. Seveda ni nič iz
gubljenega in dokončnega, saj 
se da še veliko storiti. Narobe 
pa bi bilo, ako pri sedanjem 
stanju ostanemo."

Zdravko Hribar je v pogo
voru omenil, da je sicer v No
vem mestu kar precej koncer
tov, toda v veliki meri gre za 
koncerte zabavne in narodne 
glasbe, medtem ko so prireditve 
resne glasbe redkejše. To je ra
zumljivo le s tega stališča, da 
prepoznamo in ugotovimo upa
danje zanimanja za resno glas
bo. Toda izgovor to ne more bi
ti. Prav na tem področju bi mo

rala vzgoja odigrati večjo vlogo.
„N e smemo pristati na la

godno, skomercializirano življe
nje, na sprejemanje lahkotnih in 
zavračanje težavnejših 'stvari. 
Človek tako izgublja svojo pra
vo ku lturno vsebino, postaja 
prazen, ne da bi vedel, ko liko s 
tem izgublja. Začeti moramo že 
v osnovnih šolah s pravilno glas
beno vzgojo. To delo naj bi 
opravila Glasbena mladina, ki 
pa zaenkrat še ne deluje v tako 
širokem krogu. Ako človeka že 
od mladih nog ne navajamo, da 
zna ceniti in prisluhniti tud i 
zahtevni, resni glasbi, potem bo 
vsak poskus doseči to  pri zre
lem človeku veliko težji in manj 
uspešen. O tem se lahko vsakdo 
najbolj neposredno prepriča na 
koncertih, ki jih  prirejamo v 
Novem mestu. Večerne predsta
ve, namenjene odraslim, so naj
večkrat izredno slabo obiskane. 
Med poslušalci bi večkrat za
man iskali celo tiste, ki si nade
vajo naziv izobražencev. Ni jih 
tudi na drugih koncertih 
lahkotnejše vsebine. Kje torej 
so? Brez prave publike je kon

cert mrtev, poleg tega pa napol 
prazna dvorana na mlade deluje 
nevzgojno . . .  ‘

Zdravko Hribar ob sicer ne 
ravno razveseljivih mislih upa, 
da se bo to k  dogajanja spreme
nil, seveda pa bo potrebno gle
dati malo dlje, načrtovati in 
uporabiti pravilne prijeme. Pra
vi, da bi morali naše glasbeno 
življenje pož iv iti tud i z razno
vrstnostjo prireditev. Prav zna
čilno je, da je na Dolenjskem 
močna dejavnost le zborovsko 
petje, medtem ko za orkestral
no in solistično dejavnost ni to 
liko posluha.

„Poleg rednega ukvarjanja z 
izpopolnjevanjem igranja na 
trobento se ukvarjam tud i z vo
denjem večjega ansambla na 
glasbeni šoli. Zaenkrat se 
ansambel spopada z glasbo, ki 
je na meji med resno in zabav
no. Verjetno je to  ena od mož
nih poti, da poživimo in spod
budimo tovrstno dejavnost na 
Dolenjskem!"



mladina
,,Možka mladina ženi se na 

Dolenjskem strastno rada in ne 
skriva tega tudi ne med oženje
nimi v velikem društvu. Stari 
može gledajo pisano in zabavlji- 
vo, čuvši iz ust 18 letnih fanta
linov toliko hrepenenje po 7 za
kramentu. Pogovor v Gradcari- 
ci. Mlad čokljat fant govori, da 
bi se rad oženil. Star sušač; 
,Boš še počakal malo, preden se 
bo to zgodilo, bo treba mencati 
velikokrat klobuk pred gospodo
— to ni tako brž, ne gre tako' 
gladko, kakor mislijo taki mladi 
buceljni/ Drug sušač: JPredno 
ne veš, ali boš soldat ali ne, le 
nikar ne zini tega!‘ Tretji sušač: 
Jaz sem se ženil šele v 34 le tu /  
drugi sušači: ,Jaz v 30, 3 5 , 40 .‘ 
Vsi pa soglasno potrdili, da je 
bilo še prezgodaj, ženitev da je 
strašno važen korak, zakon ta
ko težaven stan kakor noben

drugi na svetu. Sploh slišim 
mnogokrat zakonske govoriti z 
nekako obupanostjo o nesreč
nem zakonu, o težkem jarmu v 
njem, o nemogočnosti stresti s 
sebe grozovito butaro, ktero na
prtil si je človek sam.

Iz pogovora sem opazil, da bi 
se tod povsod že 15 letni dečki 
hoteli ženiti, ko bi se mogli in 
deklice menda tudi ne bi imele 
nič zoper to. Na Parkljevem po
du n. pr. dala je cuzasta dekla 
kaj potrpežljivo valjati in na tla 
metati domačemu sinu, ki je 
dopolnil komaj 15. leto. Tudi 
drugje nastavljajo dekle svoje 
mreže naj raje domačim fan
tom, posebej stareje od njih, 
kajti druži se s tako ljubavjo še 
naj pred upanje možitve..“

Tako je govoril Trdina, ven
dar pa vas opozarjam, da je imel 
„o  težkem jarmu, in o grozoviti

butari, ki so si jo naprtili ljudje 
sami," novomeški bard dovolj 
o tip ljiv ih  izkušenj; ko t je zna
no, je bil dvakrat poročen.

Res pa je, da je že zdavnaj ob 
veljavo mnenje: „Preden ne veš, 
ali boš so ldat . . . "  Včasih zares 
niso hotela dekleta fanta, ki ni 
bil sposoben za vojaški stan, ni
ti pogledati — danes so se stvari 
hudo o b rn ile .,. . Včasih je bil 
jarem zopet do smrti — danes se 
ga je mogoče (in to  ljudje tud i 
izkoriščajo) kaj zlahka otre
s t i . .  . Prav zato je bržkone vse 
manj porok pri 30, 35 ali celo 
40 letih, ko t jih  je opisoval 
Trdina — in vse več v mladosti. 
Je že tako: danes hočejo mladi 
vse preizkusiti, ker verjamejo 
najbolj lastnemu izkustvu. In 
najbrž se tud i držijo starega pre
govora: „Poskusiti ni greh!"

26.XII.-8.I.

V nedeljo ob 4.50 bo ščip, 
Herschel nam prerokuje sneg in 
vihar. V sredo se začne novo le
to, navadno leto 1975, ki ima 
365 dni in se začne ter konča s 
sredo. To je 6688. leto ju lijan 
skega obdobja. Mohamedansko 
leto se bo začelo 14. januarja, 
židovsko se je začelo 6. septem
bra 1974. Prva lunina spre
memba v novem letu bo v sobo
to, 4. decembra, ob 20.04 uri, 
Herschlov k ljuč  nam za ta čas 
napoveduje sneg in dež. N ič kaj 
spodbudno. . .

Včeraj je bil božič. Poglejmo 
še nekaj božičnih zanimivosti. 
Na sveti večer je po prastarem 
običaju mogoč pogled v prihod
nost. V Beli krajin i jo razlagajo 
ob peki božičnika. Če bo raz
poka obrnjena proti sobi, bo v 
naslednjem letu nekdo prišel k 
hiši, če je obrnjena proti vra
tom , bo nekdo od domačih 
umrl. Na Dolenjskem so na 
križpotju včasih naredili ris z 
leskovko iz cvetne butare in na
redili s šibo krog tud i v zraku. 
Kdor v risu vzdrži do polnoči, 
vidi, kdo bo v vasi umrl in kdo 
vse se bo poročil.

Prav tako je znana tudi vrsta 
čarodejnih dejanj. Na Dolenj
skem pravijo, da si pridobi iz
redno moč, kdor okusi božični 
kruh devetih hiš. Še to : zakladi 
v zemlji so v oblasti hudih du
hov, na božični večer pa cveto.

Izkopati jih  je mogoče med pol
nočnico. No, za letos ste zamu
d ili — zapomniti si velja'za p ri
hodnje leto.

Še nekaj pregovorov iz de
cembra. Ako se grudna bliska in 
grmi, drugo leto vetrov dosti 
buči. Če na Štefanje (26.) burja 
buči, trta  prihodnjič nič kaj ne 
obrodi. Če o troč ič i nedolžni 
(27.) so oblačni, ob letu ne bo
do kruha lačni. Če zmrzlina 
grudna se ne otaja, še prosinca 
hujši mraz nastaja. Grom in 
blisk o zimskih kvatrih, huda zi
ma bo pri vratih. Grudna mraz 
in sneg, žita dosti prek in prek. 
Če zmrzlo zemljo sneg zapade, 
snopovja bo velike sklade.

1. januarja vzide sonce ob 
7.45 uri in zaide ob 16.26 — 
dan traja 8.41.

Danes je Štefanovo, sv. Šte
fan je zavetnik konj in živine 
nasploh. Na Štefanovo zjutraj 
so včasih kmečki sinovi po
sebno skrbno očedili in poče
sali konje in na njih odjahali 
proti fari. Navadno so jahali 
brez sedla, dekleta pa so ko
njem okrasila grivo in rep s pa
pirnatim i rožami. Včasih je bila 
imenitna in po vsej deželi znana 
„konjska božja p o t"  v Stari vasi 
pri Šentjerneju. 27. decembra je 
Sentjanževo, na ta dan so se 
svojčas posli selili od enega go
spodarja k drugemu. 28. de

cembra so nedolžnhotroci, dan, 
ki je med ljudm i bolj znan ko t 
tepežkanje. Okrog Turjaka so 
peli: „Rešte se, rešte se, zdravi, 
veseli, dolgi, debeli, da bi do
segli sivo brado in dočakali leto 
m lado." V M etlik i pa je bilo 
znano: „Rešte se, rešte se, pa se 
otešte, da bi bli zdravi in veseli, 
to lsti in debeli!"

Zadnjemu dnevu v letu pravi
jo navadno staro leto. V Ž u 
žemberku je bila včasih v nava
di podremavka, ki jo navadno 
spečejo na starega leta večer iz 
ajdove moke. V Beli krajin 
imenujejo hleb belega kruha no 
voletnica. Ponekod na Dolenj 
skem spečejo za novo leto po 
gačo iz bobove moke, imenuje 
jo jo bobov ded. Podobno ko t 
za božič tudi za novoletno noč 
veljajo šege, ki verujejo v čaro
dejno moč, vedeževanje in po
dobno. Ponekod so se še ohra
nili novoletni koledniki.

Še nekaj vremenskih prego
vorov iz tega časa. Če dežuje na 
dan novega leta, bo deževalo tu 
di mešnjeka (avgusta). Če na sv. 
Treh kraljev (6. januarja) dan 
jasen bo, za dolgo zimo hrani 
seno. Jasni dnevi prosinca so ve
selje Dolenjca!

Zakaj prav jasni dnevi 
jdnuarja prinašajo veselje in za
kaj prav Dolenjcem — o tem bi 
pa veljalo posebej ra zm is lit i. . .
Morebiti pa zaradi kolin?

Na današnjem novomeškem ozemlju stoje 
trije gradovi: Grm, Pri malem mostku in 
Kamen. Vsi trije so tudi sezidani ob istem 
času. Še zlasti zanimiv je grmski grad, ker je 
dvojček že porušenega Zaboršta, ležečega na 
poti od Grma na Graben. Ker so bili Grm, 
Graben in Zaboršt nekoč gradovi treh bra
tov, še ni umrlo staro izročilo, po katerem 
naj bi bili gradovi povezani s podzemeljskim 
hodnikom.

O grmskem gradu pravi Valvasor: „Grad 
Stauden, v kranjskem jeziku Grm, spada k 
Srednji Kranjski in je od Ljubljane oddaljen 
osem milj, od Novega mesta pa samo pičle 
četrt ure.

Izvor imena gradu nam ni potrebno 
raziskovati, če le pogledamo njegovo kranj
sko ime, kajti ime gradu pomeni šibje ali 
grmovje, ki je takrat, ko so grad zidali, raslo 
tu povsod prav na gosto; zaradi tega so tudi 
obdržali staro ime ter grad imenovali Grm ali 
Stauden.

Graščina leži na zelo majhni vzpetini in 
ima v okolici lepo ravno polje in travnike. 
Takoj pod grajskim poslopjem je dal sedanji 
gospod - lastnik zasaditi vinograd in ga 
popolnoma obzidati. Od gradu je brez 
primere lep razgled, posebno na Novo. 
mesto, saj je od tod mogoče videti na mestni 
trg.

Grad ima tudi lep in velik stolp, ki daje 
odlično zavetje, kamor se je ob preteči 
nevarnosti mogoče z begom rešiti. Na gradu 
je lep arkadni hodnik in nadvse čedne 
sobane, katerih zidove krase deloma slika
rije, deloma pa štukature ter precej veliko 
četverokotno dvorišče. Največ od vsega tega 
je pozidal in napravil sedanji gospod lastnik. 
Prav tako je dal leta 1675 sezidati dva 
streljaja od gradu na svojih tleh bogu v čast 
tudi Božji grob ter njemu pripadajočih pet 
postaj. Ko so pred nekako 100 leti gospodje 
Mordaxi imeli v lasti gradišče Graben, so bila 
z delitvijo deležev razdeljena med brate h 
gradu spadajoča posestva in premoženje. 
Eden izmed bratov je ostal na gradu Grabnu, 
drugi je sezidal grad Zaboršt, tretji pa, 
gospod Krištof Mordax, sije dal tu na Grmu 
postaviti majhno bivališče ali gradič, ki pa ga 
je zapustil popolnoma nedokončanega. Po 
njegovi smrti je gradič dobil v last njegov 
gospod sin in mu prizidal še eno nadstropje z 
arkadnim hodnikom. Ko pa se je tudi ta 
poslovil od zemeljskega življenja, ga je 
podedoval sedanji gospodar gospod Wolf 
Ferdinand pl. Mordax.“

Ivan Vrhovec je pisal: „V Zaborštu in 
Grmu so bivali baroni Mordaxi le malo časa. 
Že pred Valvasoijem so Zaboršt kupili 
Gušiči, pa ga zopet dalje prodali. O Valva
sorjevem času je gospodoval v Zaborštu 
baron Franc Rettenfeld, stotnik Saurau- 
ovega polka. A tudi Rettenfeldi ga niso 
obdržali dolgo. Leta 1755 gaje kupil Franc 
Avgust Zois, graščak z Grma, ki je dal 
zanemarjeni grad leta 1769 do tal po
dreti . .

V Vrhovčevem času je bil Božji grob zelo 
zanemarjen in že Vrhovec se je zavzemal, da 
bi ga morali ali dostojno popraviti ali 
podreti. Na srečo stoji še danes!

Valvasor ne navaja letnice zidave Grma, 
toda šmihelski župnik Anton Peterlin piše v 
svojih „Drobtinicah iz zgodovine župnije 
šmihelske“ , da so začeli zidati Grm in 
Zaboršt 1586, vendar ne navaja virov.

•Mordaxi, prvi lastniki, so bili staro 
štajersko-koroško-kranjsko plemstvo in so 
omenjeni že v 12. stoletju. Valvasor je 
zapisal, da so Mordaxi podedovali po 
izumrtju koroške plemiške rodbine Porten- 
dorfov njihova posestva in še posebno 
pravico, da so lahko takrat, ko je koroški 
vojvoda ob ustoličenju s^del na vojvodskem 
prestolu, požigali, kjer so hoteli. Ta pravica 
je imela praktično uporabnost le do 1414, 
dokler so še ustoličevali koroške vojvode. 
Kranjski Mordaxi te pravice niso nikoli 
uživali.

Hans Mordax je januarja 1527 spremljal 
češkega in ogrsko-hrvaškega kralja Ferdinan
da Habsburškega pri njegovem slavnostnem 
pohodu v Prago. Morda je bil že ta ali pa 
njegov sin lastnik gradu in posestva Graben.

Prvotno grmsko grajsko poslopje je bilo 
pritlično, imelo pa je stolp. Prvo večjo 
spremembo je doživel grad, ko je po Krišto
fovi smrti prevzel leta 1636 Grm njegov sin 
Hans Andreas. Ta se je poročil z Ano Marijo 
Jurič, hčerjo graščaka na Draškovcu in 
lastnika Struge ter zakupnika mehovskega 
gospostva.

Hans Andreas je poslopju prizidal še eno 
nadstropje in dal nad vhodnimi vrati vklesati 
svoj grb: dve prekrižani sekiri; na grbu je 
letnica 1636, ter njegov in ženin monogram 
HAM -  AMM.

Hansov sin Wolfgang Ferdinand je btl

poročen z Ano Rozino grofico Galic* 
berško. Wolfgang je prizidal gradu poslotf 
levo od vhoda in oba stranska trakta. Tak 
je nastalo obsežno dvorišče, ki je bilo $ 
južni strani obzidano z visokim zidom. Tak- 
je grad dobil podobo naših poznorenesatf 
nih ali baročnih gradov, njegova notranjo* 
pa je bila takrat gotovo med sosednjih 
gradovi najlepša.

Veliko lepote so žal uničili pri preure#  
gradu v kmetijsko šolo. Wolfgang je \tt\ 
sezidal blizu gradu kapelo Božjega groba, \ 
naj bi bila družinski mavzolej. V oporoki j* 
določil 1000 goldinarjev, vknjiženih 
grmskem posestvu. Od 6-odstotnih obre*1 
naj bi novomeški frančiškani dvakrat f 
teden brali maše za pokoj duš Mordaxovil'

Wolfgang Ferdinand se je izkazal tudi 
tem, da je ob koncu 17. stoletja ponovs 
združil v svojih rokah skoraj vso nekdaflj 
posest Mordaxov. Ob rastoči blaginji je grof' 
Wolfganga trpinčila le zavest, da 1 0  
nikogar svoje krvi. K oje  leta 1709 umrU 
vse podedovala njegova žena Ana Rozina,^ 
pa je po smrti 1726 dediščino zapus$ 
svojemu bratu Siegfridu Baltazarju grof 
Gafienbergu.

Vendar tudi Gallenbergi niso bili dol?' 
lastniki ne svojih ne podedovanih posest*' 
1753 je MIchel Angelo Zois pl. Edelsttf 
kupil vso njihovo posest, 1755 dokupil5 
Zaboršt in naslednje leto vse skupaj prepih 
na svojega prvorojenca Franca Ksaveif 
Avguština. Polbrat grmskega gospodka?  
bil baron Žiga Zois, k ije  m očno vplival5 
Vodnika, Linharta in Kopitarja.

Zoisi so bili predstavniki novega plems^ 
bogati trgovci, ki so si kupili plemiški naslc 
Michel Angelo je večal svoje bogastvo in! 
samo na Dolenjskem, kot poroča ptf 
Janko Jarc, poleg Grma, Zaboršta 

Grabna, za katere je dal 24.000 gld, kupJ' 
Svibno pri Radečah in Zavrh, Turen1 
Podpeč v Mirenski dolini, Na Golem 
drugo . . .

Franc Ksaverij, njegov sin, se je spom/ 
1756 poročil s potomko stare plemiške h; 
Frančiško Ksaverijo grofico Parade i; 
hčerko hmeljniškega graščaka Eme? 
Verjetno je dal Franc Ksaverij grrtf 
graščini prizidati še četrti trakt in ji tako; 
sedanjo štirikotno obliko, preuredil 
gospodarska poslopja in popravil Božji gr 
Franc Ksaverij je imel več otrok, od kat<‘ 
je prvorojenec umrl že po 9 dneh. Medf 
ko so otroci na Grmu rastli, je njihov s' 
oče Michel Angelo med sedemletno vof 
1756 — 1763 podaril cesarici Mariji Ter<:
40.000 goldinarjev in si tako prid  ̂
baronski naslov . . .

Toda tudi otroci nekdaj tako boj* 
družine so začeli spoznavati, da denal 
večen — in vedno več posestev je šle 
njihovih rok. Navadno so novi gospod 
postajali oskrbniki. . .

Grmski grad je tako 1810. leta dobil 
Karel Filip Smola, prejšnji oskrbnik. V  
nost denarja je prav tedaj m očno padli 
tako je Smola kupil Grm, Graben, Borši 
Dobravo napol zastonj. Zois gaje sicer to 
vendar je tožbo izgubil in na Grmu s( 
naselili Smole. Za Karlom je postal lastf 
njegov nečak Anton Ferdinand Vinc 
Smola, ki se je oženil z meščanko 9| 
movo: po odpravi podložništva je kr  ̂
začutil težko krizo, ki je zajela domala' 
graščine. Posest se je začela drobiti in 
marca 1886 je bila med Smolo in kranjs  ̂
deželnim odborom podpisana pogodb*, 
katero je grad Grm za 30.442 goldinarje' 
50 krajcarjev prešel v deželno last.

Na Grmu so ustanovili kmetijsko šolo>v 
so jo preselili s Slapa na Vipavskem., 
Vipavskem je bil namreč pouk ;za splo> 
potrebe bivše vojvodine Kranjske preo^ 
saj so poučevali v glavnem le sadjarstv^ 
vinogradništvo s kletarstvom. Zato se jê  
pogosteje slišalo, naj bi šolo preselili  ̂
Dolenjsko. Nekdanjo slapensko šolo^ 
spremenili v popolno kmetijsko šolo, 1, 
nosila ime „Vinarska, sadjarska J 
poljedeljska šola na Grmu pri Rudolfov^ 
18. novembra 1886 so se slovesno odj 
šolska vrata in ob tej priložnosti so prir;, 
sijajen banket v dvorani novomešlj 
Narodnega doma. Do 1909 je bil poul. 
grmski šoli dvoleten. V prostorih današri 
grmskega gradu pa je še danfes sre> 
kmetijska šola, ki bo kmalu slavila časti 
jubilej -  90  let obstoja. |

Takrat, ko je deželni odbor kupil grrj 
grad, se je družina Smola preselila 
odmaknjeni grad Graben.

Kako nenavadno: družina Smola st 
vrnila tja, od koder je pred 30Q leti odje 
Krištof Mordax, da si na Grmu ustvari 
dom.


