
Petrova vas pobratena s Šiško

zanske vojske. Tudi Petrovčam so 
navezali z Beograjčani dobre odnose 
in začeli so se pogovori, da bi po
bratimstvo postalo trojno: Petrova 
vas—Ljubljana -Beograd.

Belokranjska delegacija je z osta
lima dvema v Ljubljani prisostvovala 
tudi otvoritvi vojaške gimnazije Sta
neta Rozmana, prav tako so bili na 
akademiji, ki jo je pripravila šišenska 
mladina.

Od delavnic 
do Iskre

V Semiču so se srečali 
ustanovitelji partizanskih 

delavnic

V soboto, 8. novembra, je 
bilo v prostorih tovarne kon
denzatorjev Iskra v Semiču sre
čanje ustanoviteljev partizan
skih delavnic, ki so delale v Sta
rih žagah leta 1943 in 1944 in 
jih štejejo za zametek današnje 
velike ISKRE.

V Semiču je bilo zbranih okrog 
50 nekdanjih obrtnikov-partizanov 
in precej gostov, saj so svečanosti 
prisostvovali tudi predstavniki vseh 
Iskrinih tovarn. Domača šola je po
skrbela za kulturni program, govor
nika pa sta bila Rudi Jančar, ki ima 
veliko zaslug, da Iskra v Semiču sto
ji, in pa Franc Košir. Zatem je Jože 
Kočevar, direktor tovarne, povabil 
udeležence srečanja na ogled proiz
vodnje, kar je marsikdo z veseljem 
naredil. Ustanovitelji so videli, kaj je 
nastalo iz skromnih delavnic, in pre
senetila jih je urejenost semiške to 
varne. Kot običajno je sledilo tovari
ško srečanje, kjer so v pogovorih še 
dolgo obujali spomine.

R. B.

r̂i krajevne skupnosti z imenom Franca Rozmana- 
Staneta so v soboto podpisale listino o pobratenju

8. novembra je šla delegacija 
cnionialjskih občinskih družbe- 
^političnih organizacij in kra
j e v  iz Petrove vasi — vodil jih 

Alojz Povše — na slovesnost v 
Ijansko občino Ljubljana— 
a. Tam so praznovali krajev- 

Pfaznik, ob tej priložnosti pa 
podpisali tudi listino o po-

^ t e n i l l  k n i p v n A  c l n i n n n c t iraienju krajevne skupnosti 
*®oya vas, kjer je blizu spo

t i k  padlemu partizanskemu 
^ndantu Rozmanu, s kra- 

J"00 skupnostjo Franca Roz- 
"“ (»-Staneta v Šiški.
Dorin' i.n 50 Ljubljančani iz Šiške 

hkrati tudi pobratenje z 
čnip^u^0. °bčin0 Vršac, kjer ena 
nosi • ” ajeVnih skupnosti prav tako 

_une našega komandanta parti-

1

Za stanovanja!
Na osmi strani objavljamo

f* P °^v za zbiranje vlog 
Ustavitev prednostnih list 

pravičencev za pridobitev 
janovanjskih pravic v soli- 
^nostn ih  stanovanjih na 

m°čju občine Novo me- 
ki ga objavlja Samo- 

Pravna enota za družbeno 
Ponioč v stanovanjskem
gospodarstvu pri Samo- 
pravni stanovanjski skup
ki Novo mesto. Hkrati 

^Javljamo v Skupščinskem 
enjskem listu pravilnik o 

nie *n meri^h za dol o ča
s tn e g a  reda upravičen- 
za pridobitev solidar-

J
, Pridobitê
\ ? t n  ih stanovanj.

V petek, 21. novembra, bodo v Veliki Loki pri Trebnjem slavnostno izročili namenu novo tovarno 
avtomobilskih tesnil, ki jo je zgradil Donit iz Medvod. Na sliki: notranjost nove, najsodobnejše Doni- 
tove tovarne. (Foto: Vesel)

VISOKA
ODLIKOVAN JA

REVO LUCIO N ARJEM

V ponedeljek, 10. novem
bra, je predsednik CK ZKS 
France Popit izročil v Ljub
ljani visoka odlikovanja 
šestim uglednim družbeno
političnim delavcem in bor
cem NOB, s katerimi jih je 
odlikoval predsednik repub
like Josip Broz Tito. Med 
odlikovanci sta tudi Dolenj
ca, narodna heroja Jože 
Borštnar, ki je prejel red re
publike z zlatim vencem in 
Jože Boldan-Silni, ki je pre
jel red zaslug z zlato zvezdo. 
V imenu odlikovancev se je 
za izkazano čast zahvaljl 
tov. Boldan.

Nov spodbujevalec razvoja
V Posavju so ustanovili medobčinski odbor Gospodarske zbornice Slovenije

■i  ̂ D;j p
Pošlo zaostaja za slovenskim razvojem, potrjuje tudi analiza

f Nar0(Td!1Ja organizacij združenega dela za prvo letošnje polletje. 
Hega J 11 dohodek na prebivalca dosega komaj 67 odst. povpreč- 
vSevn-0dne8a dohodka v Sloveniji. V Brežicah znaša 14.863 din, 

IC1 14.601 din in v Krškem 20.757 din.

yito
se in pn el Pokrajine sega v neraz- 

« 3 ? ? * k0 območje in prav to 
ivsu;JSu|f  narodni dohodek v 

V5inah> čeprav sodi po- 
^niji  ̂ ,ed bogatejše predele v Slo- 
K°j- ugodne pogoje za raz-

$ ^Žhah j'*1 lahko le ob večjih
A b k nuino P°trcbujeA 'Otot,* ^  °d drugod.

^  *  °beta razvoj v treh 
7 mdustriii, kmetijstvu in 

p ne v K »^aditvijo jedrske elek- 
l/^Setike * *  začenja razmah 
■̂ lne 0n^. 2 gradnjo tovarne sili- 
f  temelj v “ repicah pa postavlja- 

t  lr?dustriji gradbenih ma- 
J&lio 23 katero so v bližini na 
'«^0, i^ ^ e  količine surovin. V 

L ^osti . ^  industrijo celuloze, 
^  zaposlitev pa bodo 

^ k a n 0  ̂ *c tudi kovinska, lesna 
^  ^elovalna industrija. 
«*^Vsern u bi kazalo izkoristiti 
» »  vinn u8°dne pogoje za sadjar-
^ S f adništvo in živinorejo, v
l t°yiti c P3 .s Pogozdovanjem za- 

Y° i^ d u ^ V*ne m celulozno

^ P tV «  Vsebuje že razvojni kon- K  za obdobje do 1 9 8 5 .
v 1 Za un^8OVo uresničevanje in s 

?^.cjS razvoj se bo poslej 
todar u1 medobčinski odbor 

j^ke zbornice Slovenije za

Posavje, ki mu predseduje Stanko 
Rebernik iz Brežic. Odbor so usta
novili minuli teden delegati tozdov 
na zboru v Čateških Toplicah.

Med nalogami, ki jih je odbor

m

te*1

^O H IN JC I NA 
^  QO LEN JSK EM

||Ji KUD „Triglav“ iz Srednje 
JJJarjeto Preteklo soboto obiskali 

^  na tamkajšnji proslavi
slcu • nastoP‘li s ^93° fo,‘ 

30.i ‘ ° lr

n c*1

‘U V  j i r t ,  p a  w

vstojn n Pester program ponovili 
L°Wice X zdravilišču Šmarješke 

tni Z- dan 510 s* og^dali Do- 
vjedeijo ni galerijo ter Pleterje, 
L̂ U, lj^Pa s°  nastopili še v Sentru- 

Jcr so prav tako naleteli na 
v Gostje iz

»edeif^ ot amaterji pokazali lep 
Ioni.. M} povsod poželi za nasto-

Priznanja.

Na avtomobilski cesti Ljubljana-Zagreb se je
Štrbj

je 5. novembra 
pripetila hujša prometna nesreča. Milan Štrbac z Javornika 
pri Dvoru je na mostu čez Krko na Čatežu po neuspelem 
prehitevanju oplazil tovornjak, ki ga je vozil Danijel Kastelic 
iz Gornjih Praproč pri Trebnjem. Voznik Kastelic je pri tem 
skočil ven in se huje poškodoval, tovornjak pa je podrl ogra
jo na mostu in padel več kot 10 m globoko v Krko. Tovor
njak je bil naložen z betonskim železom in je popolnoma 
uničen. (Foto: V. Podgoršek)

Donit v Vel, loki že dela
Prihodnji petek bodo novo tovarno izročili namenu

nakazal v okvirnem programu, je da
janje pobud za reševanje perečih 
gosodarskih problemov, usklajevanje 
srednjeročnih družbenih planov na 
vseh področjih, povezovanje gospo
darskih organizacij v pokrajini ter 
zagotovitev sodelovanja med občin
skimi skupščinami. Odbor se bo na 
seji 21. novembra v Krškem natanč
neje dogovoril, katerim nalogam bo 
dal prednost.

JOŽICA TEPPEY

Nova tovarna motornih tesnil 
je velika pridobitev za vso ob
čino. Posebno so je veseli ljudje 
v tem delu Temeniške doline.

V novi tovarni je sedaj zaposlenih 
že 107 delavcev. Ko bo v polnem 
zagonu, bo v njej imelo v obeh izme
nah kruh 210 delavcev. Vsi vodstve
ni delavci v proizvodnji so bili na 
priučevanju v obratu v Medvodah. 
Nekvalificirane in polkvalificirane 
delavce sprejemajo, če ugodno pre
stanejo testiranje.

Skupno z obratnimi sredstvi je 
bilo treba za tovarno 68 milijonov 
dinarjev. Ob polni zmogljivosti naj 
bi po letošnjih cenah ustvarili pro
izvodnjo. vredno 105 milijonov di
narjev. Gradbena d ta  je opravil 
medvoški Gradles, proizvodne dvo
rane so narejene v trebanjskem 
Trimu.

Nekoliko težav v poskusni proiz
vodnji jim povzroča zamujanje ne
katerih dobaviteljev domače opre
me; enemu je potekel rok že avgu
sta. Kar so do nedavnega naredili v 
Veliki Loki, je bilo namenjeno še 
domačemu trgu, v tem mesecu 
imajo naročila tudi že za izvoz.

Konec negotovosti
V Sevnici bodo organizaci
jo za tehnično kulturno fi
nancirali z družbenim 

dogovorom

Ljudska tehnika — ali po 
novem organizacija za tehnično 
kulturo — je bila kot nekaka de
setnica. Vsakdo jo je izrival iz 
svojih finančnih načrtov. V sev- 
niški občini bo občinska konfe
renca SZDL temu naredila ko
nec s posebnim družbenim do
govorom.

Med drugimi naj bi bile podpisni
ce tudi nekatere interesne skupno
sti: izobraževalna skupnost <0,15 
promilov; letnih dohodkov), kul
turna skupnost (2 odst.), telesno- 
kulturna skupnost (1 odst.) in sklad 
za ljudsko obrambo občine (3 
odst.), tako da bi se za letos nateklo 
deset tisočakov. Načrti vseh treh 
sekcij (radioklub, foto-kino klub in 
raketni klub) dajo sicer dvanajstkrat 
večji seštevek, vendar doslej niti 
toliko ni kanilo, kolikor bi moralo 
po novem sporazumu.

Neurejeno, predvsem pa nego
tovo financiranje je pustilo globoke 
rane: ostali so samo najbolj zagreti 
posamezniki, za bolj razvito širjenje 
tehnične kulture med mladimi ni 
bilo pravih možnosti. Kaj so vseeno 
lahko storili, so prikazali na uspeli 
skupni razstavi minulo soboto in ne
deljo v učilnici, ki jim Jo je dobro
hotno odstopila sevniška osnovna 
šola. Radioklub je bil osmi na jugo
slovanskem tekmovanju kratkova
lovnih postaj, raketarji so bili na 
republiškem prvenstvu v Logatcu 
drugi, prav tako so si na odprtem 
slovenskem prvenstvu v Ljubljani 
med 160 udeleženci priborili drugo 
mesto.

Na sobotni skupščini organizacij 
za tehnično kulturo sevniške občine 
jo predsednik republiške zveze Karel 
l orte- Marko odlikoval dva Sevni- 
čana: Janka Kuslja s Kidričevo pla
keto, Jožeta Teraža pa s plaketo 
Organizacije za telim«.'»o ku.i*.io 
Slovenije.

A. Z.

Skrbijo tudi za družbeni standard 
delavcev zaposlenih.

A. Ž.

BOŠTANJ NIZA  
ZMAGE

O rokometu do nedavnega v Bo- 
štanju ni bilo slišati, možnost zanj 
so dobili šele na novem šolskem igri
šču. Na nastopih v zasavski ligi so v 
soboto v Dobovi slavili že četrto 
zaporedno zmago (20 : 18). Sedaj 
imajo že 12 točk, le dve manj kot 
vodilne Cerklje. V nedeljo ob 11. uri 
se obeta v Boštanju nadvse zanimivo 
srečanje z vpdilnim moštvom na 
lestvici!

Razstava 
znamk nove 
Jugoslavije

V prostorih osnovne šole 
Grm bo na ogled do nede

lje — Tematske zbirke

Filatelistično društvo Novo 
mesto prireja v počastitev 
30-letnice osvoboditve razstavo 
na temo „30 let v svob'' ii“ . 
Otvoritev bo jutri ob 18. ui* na 
osnovni šoli Grm. Videti bo 
mogoče prav vse znamke, \ 1 so 
bile v Jugoslaviji izdane po 
osvoboditvi, razen tega p co 
pripravili mladinska sekcija dru
štva in filatelistična krožka 
osnovnih šol Grm ter Katja Fu- 
pena tudi nekaj tematshih 
zbirk: „Tito in heroji“ , „Parti- 
zani“ , „Velikani naše kulturne 
preteklosti” , »Šport v novi Ju
goslaviji", „Turizem“ , „Gospo- 
darstvo“ , „Rdeči križ“ in »Te
den otroka“ .

Ilija Slijepčevič, član uprav
nega odbora društva, je pove
dal, da želijo novomeški filateli
sti s to razstavo prispevati svoj 
delež ob praznovanju obletnice 
svobode, obenem pa pokazati, 
da se ljubezen do domovine ter 
druge plemenite človeške last
nosti lahko krepe in razvijajo 
tudi skozi znamke. Razstava bo 
na ogled do nedelje.

L i s t  za v s a k o g a r  
» D o l e n j s k i  l i s t «

POVEJTE NAM!
V torek, 18. novembra, bo naše uredništvo gostovalo v 

sevniški občini in to

NA BUČKI
Pričakujemo vas v osnovni šoli od 17. ure dalje. Občani 
Bučke, ne pozabite na srečanje z novinarji. Ponuja se vam 
možnost, da spregovorite o svojem delu, vsakdanjih skrbeh 
in načrtih in da bo to tudi objavljeno, sporočeno še drugim 
ljudem!

Skupnost le po imenu
Sevniški gasilci nejevoljni zaradi odlaganja zakona

Gasilci v sevniški občini so v 
času ustanavljanja samouprav
nih interesnih skupnosti pohi
teli in ustanovili tudi skupnost 
za požarno varnost v upanju, da 
bodo tako slednjič uredili 
gmotni položaj organizacije. 
Skupnost sicer imajo, kot pa so 
lahko ugotavljali na nedeljski 
proslavi 20-letnice občinske 
gasilske zveze na Studencu, so 
glede denarja še vedno odvisni 
od dotacije občinske skupščine 
ali prispevkov članov in obča
nov.

Zakon o gasilstvu je dala republi
ška skupščina namreč znova v „hla- 
dilnik“ za tri mesece.

V I 2 prostovoljnih in 5 industrij
skih gasilskih društvih v sevniški 
občini imajo v operativi 435 članov. 
V svoiih vrstah imajo 140 pionirjev 
in mladincev, premorejo tudi 16 
sodnikov, večinoma republiških. 
Kljub nezavidljivemu gmotnemu sta

nju, so si nabavila nove kombije vsa 
večja gasilska društva v občini, prav 
tako so si priskrbela sodobne motor
ne brizgalne. Denar za letošnje leto 
so dobili vse prepozno, komaj 
oktobra, za prihodnje leto kaže še 
slabše. Pohvaliti je treba tudi vnemo 
članov in občanov pri skrbi za gasil
ske domove.

A. Ž EL E Z N IK

V začetku tedna je bilo 
oblačno in deževno vreme. 
Do konca tedna bo prevla
dovalo pretežno oblačno, 
zlasti sprva še občasne pada
vine.

Na proslavi 204etnice dela sev
niške občinske gasilske zveze v 
nedeljo na Studencu so podelili 
tudi priznanja najzaslužnejšim 
gasilcem. Podpredsednik občin
ske gasilske zveze Vlado Senčar 
(na desni) ga je podelil tudi 
Jožetu Smodeju, ki predseduje 
tej zvezi že vseh 20 let.
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tedenski
mozaik

Velika predstava v puščavi se 
je  končala: okoli 200.000 Ma
ročanov, ki jih je zbobnal sku
paj kralj Hasan II, da bi vdrli v 
Zahodno Saharo in tako prisilili 
svetovno javnost do odločitve, 
da sodi to ozemlje k Maroku, se 
je vrnilo domov. Tak je končni' 
razplet tega nenavadnega do- 
godka, ki se je začel z malce 
trmoglavo odločitvijo maro
škega suverena, da bo poslal v 
puščavo svoje rojake in dosegel 
priključitev tega, s fosfati iz
redno bogatega ozemlja, k Ma
roku. Toda vmes je  posegel Var
nostni svet Združenih narodov 
in ukazal kralju, naj preneha 
pohod, kar je  ta tudi storil, z 
besedami (za domačo rabo), da 

-,,so dosegli svoj cilj“ . . .  Kakor 
za koga. . .

Tačas pa so se v Združenih 
državah Amerike že pomirili 
duhovi zaradi velikih sprememb 
v vr, u Fordove administracije. 
Kissinger, ki je  izgubil položaj 
predsednika sveta za nacionalno 
varnost, je  pa ostal minister za 
zunanje zadeve, je  dejal, da bo 
še t&prej služil predsedniku, 
njegov nepomirljivi sovražnik 
Schlezinger (ki je  izgubil po
ložaj obrambnega ministra) pa 
se še ni izjasnil o svoji nepo
sredni bodočnosti. Menda bo 
postal predsednik neke velike 
ameriške družbe . . .  nihče ni 
večen . .  .

Kljub temu, da je Gerald 
Ford odstavil svojega obramb
nega ministra Schlezingerja, ki 
je  bil nasprotnik popuščanja na
petosti, se detente med ZDA in 
SZ zadnje čase nekam slabo 
razvija. Dokazov za to je  vse 
več, med najpomembnejšimi pa 
je  ta, da generalnega sekretarja 
komunistične partije Sovjetske 
zveze ne bo na obisk v Zdru
žene države Amerike ko t so na
črtovali. Priti bi moral letos. Še 
posebej se je  zataknilo pri raz
govorih o omejitvi strateškega 
oboroževanja . . . sili se je  težko 
odreči. . .

Prav nobenega popuščanja 
napetosti pa ni tudi med tremi 
nasprotujočimi si osvobodil
nimi gibanji v Angoli, kjer se 
kljub formalni priglasitvi neod
visnosti nadaljujejo ogorčeni 
boji med pripadniki MLPA, 
FNLA in UNITA, medtem ko 
so Portugalci veseli, da so se 
lahko umaknili, pa čeprav šele 
po petsto letih . . .  v neslogi je 
slabost. . .

IZUMITELJSTVO SE BUDI
Ob koncu leta tehnoloških inovacij — že uspehi

V letošnjem letu smo zagotovili številne, čeprav predvsem orga
nizacijske možnosti za napredek izumiteljstva in tehničnih iz
boljšav, kjer smo Jugoslovani zavzemali doslej eno zadnjih mest v 
Evropi. Pomembno je predvsem dejstvo, da smo v mnogih delovnih 
okoljih leta 1975 sprejeli ne samo kot eno samo leto tehnoloških 
inovacij, temveč predvsem kot ustvarjanje poglavitnih pogojev za 
razvoj najrazličnejših oblik ustvarjalnega dela.

Zato lahko ugotavljamo, da Prav na področju gospodai- 
se vedno več ljudi zanima za stva je največja naloga, da z
pomen te dejavnosti in da so se 
v akcijo vključili predvsem sin
dikati in mladina, hkrati pa m o
ramo kritično povedati, da še 
marsikje premalo spodbujamo 
tovrstno ustvarjanje novih vred
not, ki bi zadovoljevale vedno 
zahtevnejše družbene in s tem 
tudi osebne potrebe.

T E L E G R A M I
BEOGRAD -  Danska princesa 

Benedikta in njen mož princ Ri
chard prideta v sredo na obisk v Ju
goslavijo. V naši državi bosta do 15. 
novembra na povabilo predsednika 
republike Josipa Broza Tita in nje
gove žene Jovanke Broz. Ugledna 
gosta iz prijateljske Danske bosta 
razen Beograda obiskala še nekaj ju 
goslovanskih mest.

MOSKVA -  Na šestdnevni urad
ni obisk v ZSSR, med katerim  bo 
poleg Moskve obiskal še Taškent in 
Samarkand, je dopotoval zahod- ~ 
nonemški predsednik Walter Scheel 
v spremstvu zunanjega ministra 
Genscherja in izvedencev za po
samična področja odnosov med 
ZRN in ZSSR. Na letališču sta 
Scheela pričakala predsednik pre- - 
zidija Nikolaj Podgomi in zunanji 
minister Andrej Gromiko.

NEW DELHI -  Bangladeš še na
prej živi v ,,vojnem stanju” , v ka
terem ima novo imenovani pred
sednik A. M. Sajem v vlogi vojaScega 
adm inistratorja v rokah vso oblast.

lastnimi silami dosežemo kar 
največje vključevanje v medna
rodno delitev dela, zlasti na 
področju izmenjave tehnologije 
in s tem tudi manjšo odvisnost 
od uvoza iz drugih, predvsem 
razvitejših dežel. To še posebej 
zato, ker se uvrščamo med šest 
dežel sveta, ki imajo najhitrejšo 
stopnjo gospodarske rasti v 
svetu, kar je nedvomno pred
vsem rezultat ustvarjalne spo
sobnosti, navdušenosti in po
žrtvovalnosti naših delovnih 
ljudi. Zato je toliko bolj pre
senetljiv zaostanek zadnjih let 
na področju izumiteljstva in no- 
vatorstva, saj se lahko postav
ljamo s tremi milijoni šolanih 
ljudi, s poltretjim tisočem znan
stvenih delavcev, s 15 univer
zami in 300 tisočem rednih in 
izrednih študentov.

Pomembno je predvsem, da 
smo v letošnjem letu na pod
ročju izumiteljstva dosegli že 
precej uspehov, še posebej v de
lovnih organizacijah, kjer so 
ustanovili posebne komisije in 
sklenili tudi samoupravne spo
razume, zlasti glede nagra
jevanja dosežkov na tem pod
ročju. V nekaterih občinah so 
celo predlagali in kasneje spre-

LIZBONA-^- Portugalska prestaja hude dneve: vse več je znamenj, da prihaja desnica v odločaj* 
akcijo, ko icuša z nemiri in demonstracijami ter atentati spodkopati sedanji režim ter nato z državiau 
udarom ali kako drugače priti nazaj na oblast. Na sliki: razdejano poslopje, v katerem so ParT0. 
razstrelili katoli& o radijsko oddajno postajo. Zakaj so jo , še ni nihče zadovoljivo pojasnil. (Telet0 
UPI)

IZ ZADNJEGA PAVUHE

Streli v Prekmurju

jeli, da od nagrad za izume in 
novosti ni treba plačevati avtor
jem davkov. Prav tako so že ne
katere delovne organizacije pri- 
Kranile na račun lastnih iz
boljšav sredstva, ki segajo letno 
v milijone. Kot novatorji ali 
celo izumitelji so se pojavili ne 
le strokovnjaki, temveč tudi 
preprosti delavci, ki jim delo za 
strojem ni pomenilo samo ru
tinske ročne spretnosti, temveč 
jih je spodbujalo k razmišljanju, 
kaj bi lahko sami prispevali za 
boljše delo,- Njihove nagrade, 
predvsem tam, kjer takšna pri
zadevanja znajo in hočejo ce
niti, pa so spodbudila tudi 
druge.

Zato je nujno, da moramo to 
dejavnost z vso pozornostjo 
vključiti v razvojne programe in 
načrte organizacij združenega 
dela, da se vključijo v prizade
vanja predvsem samoupravni 
organi in družbenopolitične 
skupnosti na vseh ravneh in da 
se pomena tega področja jasno 
zavedamo v načrtovanju sred
njeročnega in dolgoročnega raz
voja. Kajti vsak prihranjeni di
nar na tem področju je po
membna pridobitev za celotno

tedenski zunanjepolitični pregbf}

-  PlSta, hitro ga skrij, soj veS ,da Italijani streljajo na n a še  8 o s P o d a r s t v o  
vsakega »tiča! ,AMCJANEZ KOROŠEC

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled

Rezultati letošnjega gospodarjenja dobi
vajo prav v teh dneh še poseben odmev — v 
razpravah, ki pomenijo oceno ter uskladitev 
za naprej, za prihodnje leto. Gre namreč za 
to, da sedaj zelo intenzivno potekajo pri
prave za dokončno izdelavo razvojne reso
lucije za leto, ki je pred nami, pri tem pa so 
seveda realne ocene narejenega, doseženega, 
bistvenega pomena za trezno presojo naših 
prihodnjih razvojnih načrtov.

V skupščini SFRJ so sredi prejšnjega 
tedna delegati že podrobno obravnavali 
predlagano zasnovo naše razvojne politike za 
prihodnje leto. Predsednik ZIS Džemal Bi- 
jedič je v svojem poročilu orisal rezultate iz
vajanja letošnje razvojne resolucije ter podal 
tudi osnutek razvojnega dokumenta za na
prej. Poudaril je težnje, ki se kažejo v našem 
gospodarjenju — kajti to je tisto, je dejal, na 
kar ne smemo pozabiti pri oblikovanju bo
dočih razvojnih planov, saj se gospodarska 
gibanja (ki se ne spreminjajo kar čez noč) 
tudi tokrat prenašajo iz letošnjega v pri
hodnje leto.

Zadnjih nekaj mesecev, je poudaril pred 
sednik ZIS, opažamo počasnejše naraščanje 
cen na našem trgu -  bodisi pri industrijskih 
kot pri kmetijskih proizvajalcih -  kar je do 
bro, saj to pogojuje delno tudi počasnejše 
naraščanje življenjskih stroškov ter blaži in 
flacijo. Opažamo tudi manjšanje trgovin 
skega primanjkljaja navzven — in oktobra j< 
bilo prvič opaziti pomembno rast našega iz 
voza (tudi na konvertibilno območje), p; 
tudi obseg sklenjenih izvoznih pogodb se vs< 
boli veča.

Se vedno pa ne moremo biti zadovoljni 
strukturo naše investicijske porabe, jc še de 
jal Bijedič. Rast te porabe se vse prepočas 
usklajuje z našimi resničnimi možnostmi 
Navzlic vsemu pa je predsednik ZIS v svojen 
govoru pred skupščino SFRJ izrazil določei 
optimizem dede naših dosedanjih ter bc

dočih gospodarskih gibanj. Na splošn 
vzeto, je dejal, lahko trdimo, da smo o 
srede letošnjega leta dosegli določeno 'u 
boljšanje našega gospodarskega stanja -  
tem pričajo gibanja v drugi polovici leta, k 
so bistveno boljša kot poprej.

Dva temelja, ki ju določam o v resoluci 
za prihodnje lpto, sta bistvena. To je ure: 
ničevanje politike ekonomske stabilizacije 
brez česar ni možen skladen in hitrejši drui 
beni razvoj nasploh, razen tega pa je izredn

Izhodišča 
za prihodnje 

leto

joineinbno tudi ohranjevanje zunanje bi- 
ančne likvidnosti naše države, za kar si 
501110  seveda prizadevali z vsemi močmi naše 
zunanje trgovinske menjave.

Predlagani dokument -- torej resolucijo o 
razvoju naše države v prihodnjem letu -  
Dodo sedaj pretresle vse republike in po
krajini ter poslale svoje pripombe do prvih 
dni prihodnjega meseca. ZIS naj bi do 20. 
decembra pripravil dokončno besedilo tega 
pomembnega dokumenta, pri čemer bo imel 
že usklajena stališča republiških in zvezne 
skunščine.

Prejšnji petek je predsednik Tito med svo
jim obiskom v Vojvodini obiskal tovarno 
,,Pobeda“ v Novem Sadu ter ob tem sprego
voril delavcem te tovarne. Dotaknil seje pri
tiskov, ki so uperjeni proti nam, ter notra
njih sovražnikov, s katerimi se moramo vse
skozi še spoprijemati. Tistih, ki rovarijo, je 
dejal predsednik Tito, ni toliko, da bi morali 
stvari pri nas dramatizirati. Vsak pa jim 
mora odstranjevati iz svojih vrst. Proti njim 
se morajo bojevati ne samo varnostni organi, 
marveč tudi vsi delavci, vsi naši ljudje.

Jugoslavijo kot aktivno neuvrščeno drža
vo zdaj spet mnogi napadajo, je še dejal 
predsednik Tito. Glave so dvignili naši so
vražniki mnogih barv — vendar delavski raz
red Jugoslavije ni samo proizvajalec, marveč 
je tudi samoupravljavec, kar je velikanska 
pridobitev. Te pridobitve našim ljudem 
nihče ne more vzeti, je poudaril predsednik 
Tito, in prav v tem je naša m oč. Sedaj pa je 
zelo pomembno, da premagamo težave, ki 
smo se jih že lotili — da premagamo nelikvid
nost, da obrzdamo inflacijo in še drugo v 
našem gospodarjenju.

Zvezni izvršni sw t jc na svoji seji prejšnji če
trtek med drugim razpravljal tudi o uspehu ukre
pov za spodbujanje proizvodnje sladkorja in olja 
pri nas. Menili so, da so bili že sprejeti ukrepi sicer 
primerni, vendar da so bili premalo izkoriščeni. Z 
drugimi besedami to pomeni, da nam letos ni uspe
lo uresničiti planiranega programa proizvodnje 
sladkorja in olja, čeprav so bili ukrepi usmerjeni v 
to. ZIS je v svojih stališčih menil, da se je treba 
bolj učinkovito ko t doslej držati družbenega do
govora o cenah za ti pomembni živili kakor tudi 
dogovora o zagotovitvi potrebnih količin olja in 
sladkorja na dom ačem  tigu.

Poročila z naših km etijsko najbolj plodnih 
območij iz Vojvodine in Slavonije govorijo o 
tem, da letošnja jesenska setev pšenice napreduje 
zelo dobro in je domala že končana. Pobrana mi
nula letina (koruza, sončnice, sladkorna pesa itd.) 
zagotavlja zadostne količine pridelka -  vendar je 
prav glede sladkorne pese treba povedati, da ta le
tina ni najboljša. Vsebnost sladkorja v pesi je nam 
reč letos precej manjša kot prejšnja leta.

Vladi republike Italije in 
SFRJ sta podpisali pogodbo o 
dokončni ureditvi nekaterih 
obmejnih in drugih vprašanj iz 
.odnosov med obema državama.

Z uveljavitvijo te pogodbe 
preneha v odnosih med Jugo
slavijo in Italijo veljati london
ski memorandum o soglasju z 
dne 5. oktobra 1954 s svojimi 
prilogami. Vsaka od obeh strani 
bo to sporočila vladama Velike 
Britanije in ZDA, kakor tudi 
Varnostnemu svetu OZN, v 30  
dneh po uveljavitvi te pogodbe. 
Hkrati preneha veljati tudi po
sebni statut, priložen londonski 
spomenici o soglasju, ki se na
naša na manjšine, zato vsaka od 
obeh strani izjavlja, da bo ob
držala v veljavi notranje ukrepe, 
ki so bili že sprejeti pri izvjanju 
omenjenega statuta in zago
tovila v okviru svojega notra
njega prava, da varstvo pripad
nikov manjšin ostane na ravni, 
predvideni v določilih poseb
nega statuta.

Prvi člen pogodbe ureja del 
meje med obema državama, ki 
kot takšen v mirovni pogodbi z 
Italijo z dne 10. februarja 1947 
ni označen. Ta del meje je 
opisan v prilogi I in vrisan ma 
zemljevidu v prilogi II te po
godbe.

Drugi člen ureja mejo med 
državama v Tržaškem zalivu, 
kar je opisano v prilogi III in 
vrisano na zemljevidu v prilogi 
IV te pogodbe.

Obe strani sta s to pogodbo 
dosegli soglasje o ureditvi vpra- 

I sanja državljanstva, kakor tudi 
soglasje, da bosta v čim krajšem 
roku sklenili sporazum o od
škodnini za ljudi, ki pripadajo 
obema manjšinama, ki pa so na 
podlagi te pogodbe pridobili 
pravico do preselitve pod po
goji, predvidenimi v izmenjanih 
pismih v prilogi pogodbe. Vladi 
obeh držav se bosta o tem za
čeli pogajati v dveh mesecih po 
uveljavitvi te pogodbe. Italija in 
Jugoslavija bosta činiprej skle
nili tudi sporazum o preostalih 

I vprašanjih s področja socialnega 
I zavarovanja in pokojnin za 
I ljudi, omenjeni v 3. členu te 
I pogodbe.

Italija in Jugoslavija -  je na 
I dalje rečeno v pogodbi — po 
I trjujeta svojo odločenost, d £ 
I bosta še naprej pospeševal 
I medsebojno ekonomsko sode 
I lovanje, pri čemer bosta gledal 
I zlasti na zboljšanje življenjski! I pogojev obmejnih prebivalstev 
I obeh držav. V ta namen sta ob< 
I strani sklenili tudi sporazum < 
I pospešitvi gospodarskega so 
I delovanja.

Obe strani s pogodbo po 
[ trjujeta privrženost načelu ka 
I največjega možnega varstva pri 
I padnikov manjšin, ki izvira 
I njunih ustav in njunega no 
I tranjega prava in ga vsaka strai 
I uresničuje po avtonomni poti

upoštevajoč načela ustan^11j. 
listine OZN in druge 
rodne dokumente o pra (0 
človeka. Obe strani želita ■_ 
pogodbo izraziti skupni na 
da v obojestranskem inte 
razširjata sedanje dobre ^  
sedske odnose in miroljubn  ̂
delovanje, prepričani, 4a 0

Podpisana
pogodba

med 
Italijo in
Jugosla*

vijo
in

prispevalo k okrepitvi ^  
varnosti v Evropi. j^bi

Obe strani sta se v žeUj’ jfff' 
zboljšali medsebojno 8oS^,jc. 
sko in tehnično sodelo . (  ̂
zlasti pa zboljšali 
razmere obmejnega preb,v ^  
obeh držav, sporazumen o 
novitvi svobodne 
cone, ki bo obsegala z5 v stra- 
na območju vsake od 0
ni, podpisnic te pog°'^ • |ri 
svobodni industrijski &  J a  
pomeni izraz želje obeh  
prispevati k industrijdeen1 
voju Trsta in obmejnih 
obeh dežel ter s tem P? ppr 
možnosti za zaposlovanj6^  
bivalstva teh območij. % ^  p 
poseben protokol tega 
razuma. isp0'

V celoti vzeto je p«dP 
godbe velik prispevek 
k boljšim odnosom med ^  
njima državama, marveč ^  
in varnosti v Evropi in

t e l e g r a m i  V

RIM -  S sprejemom BjjJ» ij 
Kapverdskih otokov, Gr 
Papue Nove Gvineje nar.-aO, ^  l  
redne dvoletne skupščini o$. 
povečalo število članic . 
m zadje OZN na 135. K itaj* je * 
loc za izključitev Južne 
FAO niso sprejeli.

• l i ^ J
HANOI -  Stalni konUt® ijS*

skupščine DR Vietnam j®
sprejel predlog vlade in Pr poli*.j .
tega kom iteja za izv rševan j^  i f
združitve Vietnama, P°r 
____ i . „ __ v/w a ^



nekrfrna ^°^evŝ  (na sliki), naslednica 
K?anje partizanske tiskarne Urška, ima nove 

P iz  vodne prostore in stroje, ki so veljali 5,5 
rajona dinarjev. 100-članski delovni kolektiv je 

dka0^  c*0se2e* ^  milijonov din celotnega

Telesnokultuma skupnost Novo mesto je ob 
30-letnici osvoboditve pripravila prejšnji petek v 
osnovni šoli Grm podelitev priznanj in nagrad 
uspešnim telesnokultumim organizacijam, delav
cem, vaditeljem in trenerjem ter tekmovalcem. 
Na sliki: prizor s slavnostne podelitve.

2ACENJA SE AKCIJA

Hi7‘ novembra je v Črnom- 
p Zasedala konferenca dele- 
n,°.v> .izvoljenih v koordi- 

odbor za usklajeva
ni jSvV^enega plana v obči- 

• Najprej so se delegati se-

usti* S Pomenom in vlogo 
reševalnega postopka, iz-

rili t j°  0(̂ >or ^  se dogovo- 
akr- enotna stališča in 
li t ^^ga ti bodo ime- 
v ez^? in odgovorno nalogo 

sam CZi z ^delavo predlogov 
^upravnih  planov za ob- 

n S C !976 - 1980, zato 
nikr. • ne ^i smelo biti 
za« ̂ ar’ ^  bi seje smatral 

avadno sestankarstvo.

O  _  • • v  v

Sejmišča
jem :e , ^ESTO: ponedeljkov se- 
^iskom ^?t navadno živ, z 
niih obči mno8ih kupcev iz sosed
ami kot1 m Pribtižno z enakimi ce- 
ftodjj: , Prejšnji ponedeljek. Na- 

^  Duilt- ? ^ ^o tri mesece sta
r š e  °v m 26 starejših prašičev. 
“30 djn Prodajali po 400 do 

^do  iv? , r* mesece stare pa po 
Bj^pi^Udin.

$*ev Sn ^a sobotni sejem pra
v i l  naH *Cl Pr‘PeUal' 4^7 pujskov 
j ih mesece starih prašičev.
T̂Ugih **„godali 366 - po 25 din, 
VeteŽe P° 20 din kilogram ži-

Po podatkih triindvajsetih lesno
industrijskih in gozdarskih delovnih 
organizacij v nasi republiki, ki zapo
slujejo 24.000 delavcev oziroma 
63,3 odstotka vseh, ki si služijo 
kruh z lesom, so izumi in najrazlič
nejše tehnične izboljšave v teh 
podjetjih v letošnjem prvem polletju 
dale za več kot 4,6 milijona dinarjev 
čiste gospodarske koristi. Približno 
tretjino te vsote so dobili za nagrado 
sami izumitelji in novatorji.

Tovrstna gospodarska korist je le
tos za 12 odstotka večja od lanske v 
enakem obdobju. Lani so samo izu
mitelji v lesni industriji prihranili 
svojim podjetjem nad 7,5 milijona 
dinarjev, sami pa dobili za nagrado 
nekaj več kot 1,6 milijona dinarjev. 
Ob tem ugotavljajo, da se je letos 
zmanjšalo število prijavljenih in regi
striranih izumov, tehničnih zboljsav 
in koristnih predlogov - to pa kljub 
temu, da je leto 1975 proglašeno za 
leto inovacij.

Sindikati za lesnoindustrijsko in 
gozdarsko področje so poskusili po
iskati tudi razloge za nazadovanje 
izumiteljstva. Ena splošnih ugotovi
tev kaže, da možganom niso povsod 
enako naklonjeni. Ko so spraševali 
po pravilnikih, po katerih naj bi v 
delovnih organizacijah nagrajevali 
izumitelje in novatorje, so dobili 
precej porazen podatke: med lesno
industrijskimi podjetji jih ima take 
pravilnike le devet, med njimi tudi 
Straški Novoles, vrsta pa jin je, med 
njimi tudi gozdna gospodarstva, ki 
so brez njih - na našem območju 
tudi GG Novo mesto in GG Brežice. 
Bržkone bi bila podoba še temnejša, 
ko bi na vprašalnik, s katerim so po
izvedovali po inovacijah, vsi odgovo
rili. Dolga vrsta podjetij sploh ni od- 

- govorila, med njimi z našega ob

Kmetijski nasveti

možnosti, da vse skazišv
?e Ha^Zn’ Jeseni, ko je večina poljskega dela postorjenega, pri- 
j« žganjekuha. Iz odpadkov, bolje rečeno slabega sadja,
^Pod e Stisniti še marsikateri dinar za kmetijo in dober 

l tr^kVeSt.no °Prav>t0 delo.
ž . ^ i t i  >4jubitelj frakeljčka“ , da bi vedel, kako zelo se 

l^edj razlikuje od žganja. Postopek pri žganjekuhi lahko 

' I u ° Pa Povsem neuporabno pijačo. Iz slabega, gni-
^ ani e®3, Prezrelega, močno poškodovanega sadja se- 

> I *rb niogoče narediti dobrega destilata, zato velja sadju prva 

f i ’ Do ^ 8a P3 čistoči.
feS dobrega žganja vodi naslednja pot. Pečkato sadje jc 

' ^rno ■ PreJ zmlet>» s°k iztisniti, ga takoj zažveplati s soraz- 
5 ti,le kv-10̂ 00 ^ozo kalijevega metabisulfita, dodati selekcioni- 
1' (dobiti jih je mogoče s pomočjo Kmetijskega
$ 'H k 111 Pustiti, da sok prevre. Namesto kvasnic ustreza tudi 
J' r 8a uporabljamo pri peki kruha. Če ravnamo tako, se

/ r f^ a č ^0 naPak' ki premnogim skazijo pijačo, kije, četudi 
*acijV’ nePr*merno s*abša od tiste, ki jo da industrijska

,l? ^  izognili napakam in preprečili neželene kemične
M  ,Pri alkoholnem vrenju sadnih drozg, pripravljenili za 

priporočajo strokovnjaki dodajanje fosforne in 
H n0 peline, da se drozga primerno okisa. Razen tega je po

li ^de r0z®0, kolikor je mogoče, na tesno nabiti v lesene kadi 
d ^ ViJ • o da je zrak iztisnjen in ne more spodbujati neže- 

v i  0z“’oma kemičnih sprememb. Sod zabijemo, če je pa 
kadi, jo neprodušno zapremo s folijo in obtežitvijo 

ĵe • met ve, a naj vseeno ponovimo: kvalitetno domače 
W e mogoče skuhati samo v bakrenih kotlih, drugačni niso 

Ce ■ *• žganjekuhe ne smemo predolgo odlašati, ne glede na 
\  si rozga dobro zavarovana pred zrakom; kajti po daljšem 

*ačne razkrajati.
Inž. H. L

močja ribniški Inles, trebanjski Tre- 
les, kočevski LIK in sevniški Stilles.

Ugotavljajo, da se bo slovensko 
izumiteljstvo v lesni industriji in 
gozdarstvu povečalo le tedaj, če bo
do pogled na to vprašanje spremenili 
v samih delovnih organizacijah. Pra
vilnik naj bi bil obvezen za vse, zato 
kaže pozdraviti zahtevo sindikata, 
naj bi podjetja take pravilnike spre
jela najkasneje do konca leta 1975. 
Inovacije bi morali obravnavati sa
moupravni organi, zdaj pa se dogaja, 
da o usodi patentov odločajo posa
mezniki, ki najčešče niti strokovnja
ki niso.

I. ZORAN

Jesen, dež, megla, nevarnost prometnih nesreč se 
veča, zato so tudi prometne kontrole na cestah 
domala vsakdanja stvar. Čeprav se vozniki morda 
jezijo, ko je potrebno odpreti denarnico, je njim 
v korist. Slabe zavore, brez luči in nesreča je bli
zu. (Foto: Bačer)

V soboto so z nastopom vojakov iz Cerkelj in 
telovadnih vrst sevniškega Partizana svečano za
ključili letošnje sindikalne delavske športne igre v 
Sevnici. V letnem in jesenskem delu je sodelovalo 
421 delavcev. Na sliki: znani rokometaš Svažič 
(na levi) sprejema pokale za Jutranjko.

Možnosti tudi pod zemljo: pre
mogovnik v Kanižarici

Glavo pokonci!
Je menda že tako, da nam morajo 

često drugi dajati korajžo in zaupa
nje vase, ker Dolenjci obojega očit
no sami ne premoremo dovolj. Izraz 
tega jc bila, denimo, razprava na po
svetovanju o planiranju na Dolenj
skem in v Posavju, ko je eden izmed 
udeležencev vprašal, kaj pa bo z na
mi, potem ko je slišal, da bodo Šli 
predvsem tisti, ki imajo razvojne 
možnosti, še hitreje naprej. Kaj bo z 
nami, manj razvitimi?

Zdravko Praznik z republiškega 
Zavoda za planiranje je na to odgo
voril, daje nujno treba upoštevati še 
solidarnostno pomoč, ki bo v pri
hodnje imela veliko vlogo, čeprav ta 
čas sc ni dokončno razčiščena in 
določena. Sicer pa ima Dolenjska, je 
dejal takoj nato, sama mnoge mož
nosti (in je pesimizem njenih prebi
valcev odveč). Dolenjska ima lepe 
možnosti za razvoj nekovinskih de
javnosti, ima več velikih nosilcev 
razvoja, že uveljavljenih, ima dobre 
prometne zveze, iniciativo prebival
cev. Ima tako rekoč vse - razen ka

pitala, ki ga ni dovolj in ki že vse
skozi nastopa kot omejitveni dejav
nik.

Toda denar je mogoče dobiti od 
drugod. Po novem je tako in tako 
predvidena tako imenovana realoka- 
cija akumulacije, kar, po domače 
povedano, pomeni, da bo samo
upravna družba zavestno posegala in 
odločala, kam vlagati denar, da bo s 
stališča narodnega gospodarstva kar 
najbolje naložen. Do konca leta bo v 
naši republiki sprejet tudi družbeni 
dogovor o odpiranju delovnih mest, 
ki bo uveljavljal širše družbene inte
rese in bo usmerjal gradnjo tovarn 
tja, kjer je delovna sila, torej tudi v 
naše manj razvite predele. Nekatera 
neskladja, ki že ovirajo razvoj razvi
tih, narekujejo, da je treba delati ta
ko.

M. L.

- Kaj bo z vami, če vas že sedaj 
račun za elektriko tako stresa? 
Saj vas bo čez nekaj mesecev 
kar ubil! (Pavliha).

Oktobrski skoki
S podatki o naraščanju cen in živ

ljenjskih stroškov v oktobru je re
publiški Zavod za statistiko pohitel 
bolj kot običajno - četudi niso naj
bolj razveseljivi. V oktobru so cene 
na drobno narasle povprečno za 0,6 
odstotka, kar je za pol več, kot je 
zna&il septembrski prirastek cen 
(0,4 odst.).

Jeziček na tehtnici so postala ži
vila, ki so bila septembra za 1,7 
odst. cenejši kot v avgustu, v okto
bru pa so se podražila za 0,2 odst. 
predvsem po zaslugi podražitve 
vrtnin. Slednje so se namreč podra
žile kar za 8,4 odst.

K nadaljnji rasti cen, ki se nika
kor noče umiriti, so prispevali 
tekstilni izdelki z 1,8-odst. podražit
vijo, obutev z 0,5, razsvetljava s 
15,8, pohištvo z 0,3, aparati za go

spodinjstvo z 0,6, kmetijsko orodje 
z 1,6, umetna gnojila in škropiva z 
1,9-odstotno podražitvijo itd. Ne
spremenjene cene so obdržali tobač
ni izdelki, kurjava, prometne storit
ve, pocenil se je gradbeni material 
(1,1 odst.), PIT storitve (za 24,9 
odst.), gumijasti izdelki (0,2 odst.) 
in alkoholne pijače v trgovini (za 
0,3).

V oktobru so bile cene življenj
skih potrebščin, ki jih uporablja 
povprečna štiričlanska družina, za 
23,9 odst. Višje kot v lanskem 
oktobru, v primerjavi z lanskimi 
povprečnimi cenami pa je bil letoš
nji oktober kar za 31 odst. dražji. 
So se vam za enak odstotek povečali 
dohodki, ste na slabšem ali na bolj
šem?

Razmetavanje
Medtem ko v delovnih organizaci

jah sprejemajo stabilizacijske načrte, 
ponekod varčujejo tudi s papirjem 
in znamkami, pa na drugi strani uha
jajo iz kolektiva veliki denarji zaradi

E)škodb pri delu ali poklicnih obo- 
nj. Lani je bU v Sloveniji poškodo

van vsak petnajsti delavec, po številu 
poškodb smo prvi v Jugoslaviji!

Po statističnih podatkih, ki so jih 
sporočili nedavno tega na posveto
vanju v Portorožu, je bilo pri nas 
48.315 nezgod, domnevajo pa, da 
jih je bilo še dosti več, kjer pa je

— Kaj se čudite, ali niste ni
koli videli človeka, da spi v pi
cami!?

nastala samo materialna škoda. Za
mislimo se lahko ob tem, da jc v 
nezgodah izgubilo življenje 69 delav
cev, poškodovani delavci pa so izgu
bili milijon delovnih dni. Gospodar
ska škoda dosega astronomske šte
vilke. Izračunavajo jo samo v mili
jardah novih dinarjev.

Prav tako mečemo skoz okno mi
lijone in milijarde zaradi izostankov 
z dela in boleznin, nastalih kot po
sledica poklicnih obolenj. V minu
lem letu smo zaradi teh stvari izgu
bili 1,600.000 delovnih dni, „na 
bolnišld“ pa je bilo zaradi poklicnih 
obolenj ali drueih bolezni v zvezi z 
delom kar 1 30.000 zaposlenih.

Tudi o tovrstnem razmetavanju 
denarja bi morali v kolektivih reči 
svojo besedo, ko zastavljajo varče
vanje. Z dobro organizirano var 
nostjo pri delu in S preprečevanjem 
poklicnih obolenj bi zapravili goto
vo mnogo mani, kot izdamo za te 
stvari kasneje. Čakamo le, da sc člo
veku kaj zgodi, v isti sapi pa smo 
polni velikih besed o skrbi za delov
nega človeka.

R.B.

KLUB 
SAMOUPRAVLJALCEV  

TUDI V BREŽICAH

V torek. 1 8. novembra, sc bo v 
Brežicah sestal iniciativni odbor za 
ustanovitev kluba samoupravljalcev. 
Na sejo so povabljeni tudi predstav
niki občinske skupščine in občin
skih vodstev družbenopolitičnih 
organizacij, da se bodo skupaj dogo
vorili za akcijo.

r r e d n o j ^  
z a p is a t*  ' • • •

Samoupravno planiranje 
je pionirsko in zato toliko 
bolj zahtevno, odgovorno 
ter resno delo. Bolj, kot se 
tega mnogi zavedajo. Lote
vamo se £a prvič in brez do
volj velikih izkušenj - če
prav je obče znano, da je iz
kušnja najboljša šola (samo 
šolnina je lahko zelo draga, 
kot pristavlja Sartre).

Da pa ne bi bila šolnina 
draga in da bi res sprejeli kar 
najboljše, še bolje rečeno, 
kar najbolj stvarne srednje
ročne načrte (obdobje 
1976-1980), je treba odgo
vornost pri planiranju za
ostriti, si ne dovoliti zamud 
in si vseskozi prizadevati, da

Želja ni plan
bodo načrti resnično samo
upravno sprejeti, pa naj gre 
za delovno organizacijo, kra
jevno skupnost ali samo
upravno interesno skupnost.

To misel je na medregij- 
skem posvetovanju na 
Otočcu (sodelovalo je sedem 
dolenjskih in posavskih ob
čin) odločno posebej nagla
sil predstavnik RK SZDL 
Slovenije. Ne brez razloga; 
tudi v naši pokrajini smo pri
ča nekakšni mlačnosti, poja
vom formalističnega pristo
pa, centralističnega planira
nja, kar vse ima za posledi
co, da planiranje ne seže po
vsod do delavcev, ki so po 
novi ustavi postali nosilci na
črtovanja. Organizacije So
cialistične zveze (posvet sta 
sklicala medobčinska sveta 
SZDL za Dolenjsko in Po
savje), pa tudi druge čaka še 
obilo dela, zakaj te stvari je 
treba spremeniti in še je čas, 
da jih.

Mnogo dela, strokovnega 
in političnega, bo nadalje za
htevalo usklajevanje. Ne bo 
lahko blokirati velike apetite 
in želje, prav to pa bo treba 
odločno storiti, če hočemo 
zares imeti načrte, ki bodo 
po svoji vsebini stabilizacij
ski. Drugačnih tako in tako 
ne potrebujemo. V naših 
občinah so želje zelo velike, 
to dokazujejo načrti za pri
hodnje leto, ko nekatere sa
moupravne interesne skup
nosti načrtujejo za 30, 40 in 
celo več odstotkov večjo po
rabo. ,JVe“ ali „da“ lahko 
rečejo samo tisti, ki denar 
ustvarjajo in dajejo, to pa so 
delavci. In spet smo pri smi
slu novega načina planiranja, 
ki mu je šele treba utrditi 
pot.

M. LEGAN
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LJUBLJANA DOBILA  
VOJAŠKO GIMNAZIJO

7. novembra, jc bila v Ljublja
ni slovesna otvoritev vojaške 
gimnazije, ki nosi ime narodnega 
heroja Franca Rozmana-Staneta. 
Pri otvoritvi so odkrili doprsni 
kip Franca Rozmana-Staneta. 
Slovesnosti so se udeležili pred
stavniki slovenskega družbeno
političnega življenja in JLA. Ve
lik pomen sodobne vojaške 
gimnazije je v svojem govoru 
poudaril podpredsednik I§ skup
ščine SRŠ dr. Avguštin Lah.

S kulturnim programom so na 
otvoritvi sodelovali dijaki voja
ške gimnazije in pihalna godba 
JLA. S slovesnosti so poslali 
pozdravno pismo tovarišu Titu.

PREDAVANJA ZA 
BORCE

Metliški občinski odbor ZZB 
NOV je na enem izmed zadnjih 
sestankov sklenil, da bo poskr
bel za izobraževanje svojih čla
nov, in sicer z zanimivimi pre
davanji o notranjepolitični in 
zunanjepolitični situaciji. Za 
predavatelje bodo poskrbeli čla
ni metliškega kolegija družbe
nopolitičnih organizacij, pre
davanja pa naj bi se začela pri
hodnji mesec.

List za vsakogar 
»Dolenjski list«

PRISPEVEK

Kmečke ženske — ustvar
jalke, ki so se ob mednarod
nem letu žensk zbrale 24. in 
25. oktobra v Trebnjem iz 
vse države, so sprejele tud, 
nekaj sklepov, pomembnih 
za bodoča srečanja. Kmečke 
ženske — ustvarjalke, ki se 
ob napornem delu udejstvu
jejo v slikarstvu, kiparstvu 
ali literaturi, so prepričane, 
da s tem prispevajo k osvo
bajanju človeka in dela; nji
hovo delo na vasi in umetni
ško ustvarjanje so del enot
nega gibanja za boljše pogoje 
umetniškega ustvarjanja vseh 
delovnih ljudi. Medrepubli
ška srečanja zbližujejo naše 
narode, s svojimi deli želijo 
ohraniti še druge žene in 
mladino k umetniškemu 
ustvarjanju. Želijo buditi 
smisel za lepoto na vasi. 
Hvaležni so trebanjskim pri
rediteljem, galeriji Tabora li
kovnih samorastnikov in re
publiškemu odboru za pro
slavo mednarodnega leta 
žensk. Želijo, da bi postala 
takšna srečanja tradicional
na.

Vsaka druga srajca gre v tujino
Labod računa prihodnje leto na pol milijarde dinarjev celotnega dohodka

V Labodu, ki ima svoje tozde na črti Novo mesto. Krško in Ptuj, 
izdelalo že po 15.000 srajc na dan. S tako proizvodnjo je največji 
dobavitelj srajc na jugoslovanskem trgu. Domači naročniki poku
pijo 53 odstotkov vseh njegovih izdelkov, 47 odstotkov pa jih gre 
čez mejo.

gradnjo konfekcijske tovarno v 
Keniji, pri čemer poleg Laboda so
delujejo tudi Lisca, Jutranjka in Ju- 
gotekstil.

V razvojnem načrtu do leta I98U 
so napisali, naj bi Labod zaposloval

Lani je Labod izdelal za jugoslo
vanske kupce 1.600.000 srajc, za 
tuje naročnike pa 1.500.000. S tem 
jc dosegel 240 milijonov dinarjev 
cclotnega dohodka. V prvih devetih 
mesecih 1975 so bile pošiljke za 
tujino vredne več kot 1,3 milijona 
dolarjev.

Podatki za prvo polletje kažejo, 
da je nekaj manj kot 1.200 Labodo
vih delavcev v vseh tozdih ustvarilo 
197 milijonov dinarjev celotnega 
dohodka. Ostanek dohodka se je 
povečal za približno 63 odstotkov. 
Povprečni mesečni osebni dohodek 
je bil do oktobra 2.800 dinarjev.

Za leto 1976 predvidevajo, da bo 
celotni dohodek presegel pol mili
jarde dinarjev. Znatno naj bi se po
večal izvoz, saj pričakujejo kar 4 
milijone dolarjev čistega iztržka. 
Hkrati gredo h koncu priprave za

HORTIKULTURA  
76 BO V B R E 2IC A H

Brežice bodo prihodnje leto 
prizorišče republiške razstave 
cvetja in zelenja „Hortikultura 
7 6“ . Predsednica pripravljalne
ga odbora je Jelka Kraigher, 
podpredsednik pa Ivan Zivič. 
Razstava cvetja bo od 4. do 6. 
junija v brežiškem gradu. Do 
takrat nameravajo urediti in 
olepšati mesto.

V SOBOTO: 
TABORNIKI 

NA JAVOROVICI
Jubilejno leto svobode naših na

rodov in samoupravljanja v socialt- 
stični Jugoslaviji bodo to soboto po
častili tudi taborniki novomeške 
občine: odredi in čete iz Straže, 
Šentjerneja, Bršlina in Novega mesta 
se bodo v soboto zjutraj podali na 
partizansko-taborniški pohod iz 
Pletcrij na Javorovico, kjer bodo že 
v petek popoldan postavili maniši 
propagandni tabor. Nekaj nad 200 
tabornikov in tabornic se bo zbralo 
ob spomeniku Cankarjevega bataljo
na, kjer jim bo govoril o revoluciji v

igrami in družabnostjo 
nem ognju bodo izpopolnili pro
gram, namenjen tudi 25-letnici ta
borniške organizacije na Slovenskem 
in 50-letnici taborništva v Jugosla
viji.

Ce bo slabo vreme, bo pohod 
teden dni kasneje. Vodstva čet in 
odredov prosijo starše mlajših tabor
nikov, naj pridejo otroci na pohod 
toplo oblečeni in obuti v močne 
čevlje.

Prvi /še majhni/ uspehi
Preveč besed za stabilizacijo in premalo dejanj

Letos začrtani gospodarski 
cilji ne bodo doseženi. Tako so 
ugotovili med razpravo o izvaja
nju stabilizacijskih nalog na 
zadnji razšiijeni seji občinskega 
komiteja ZK Kočevje 6. novem
bra. V devetih mesecih letos so 
bili sicer bolj S uspehi kot ob 
polletju, vendar so še precej za 
načrtovanimi.

Stabilizacijskih programov ni iz
delalo še 20 delovnih organizacij, ki 
pa zaposlujejo le 8 odstotkov vseh

ZAMENJALA JU JE
V pismu, ki ga je s trebanjskega 

srečanja žensk ustvarjalk poslala 
Marija Nemanič in smo ga v celoti 
citirali tudi v reportaži „Podnevi 
kmetice, ponoči pisateljice in slikar- 
ke“ , je stalo, da je Nemaničevi po
magal prevajati humoreske Bogdan 
Osolnik. To pa ni res, saj tovariš 
Osolnik ni mogel biti hkrati na dveh 
krajih -  v Beogradu in Trebnjem, 
marveč ga je Nemaničeva zamenjala 
z Janezom Gartnarjem. Prizadetim 
se opravičujemo za pomoto, ki ni 
nastala v našem uredništvu.

niiiiiiiiiliiiiiiiiiliiiiiiii!!:

zaposlenih v občini. Vendar so le 
redki programi konkretni in dobri, 
kar kaze, da stabilizacijska prizade
vanja še vedno niso prodrla do vseh 
delovnih ljudi in občanov. Zanimivo 
in hkrati obsodbe vredno je, da so 
ponekod začeli zaradi stabilizacije 
varčevati pri kadrih, se pravi, da da
jejo manj denarja za štipendije in 
sploh za vzgojo in izobraževanje.

Na seji je bilo spet veliko govora
o tozdih, ki imajo največ izgube 
(Govedoreja, Trikon) in tistih, ki bi 
morali v primerjavi z vloženimi inve
sticijami več donašati (1TAS>. Ven
dar so bile tokrat nakazane tudi re
šilne poti iz izgube.

Seje so se udeležili tudi predstav
niki nekaterih delovnih in družbeno
političnih organizacij, v razpravi pa 
sta sodelovala še član IK CK ZKS 
Miran Potrč in sekretar medobčin
skega sveta ZK Ljubljana Ivan Go
dec. Tovariš Potrč je med drugim 
opozoril na znano resnico, da smo 
pravzaprav še vedno država v razvo
ju, trosimo in razmetavamo pa, kot" 
da sodimo med najbolj razvite. Dal 
je tudi več koristnih in konkretnih 
napotkov, kako bi lahko prispevali k 
stabilizaciji v posameznih delovnih 
organizacijah in občini, s tein pa tu
di v republiki in državi.

J. PRIMC

Alkoholizem
G

m i dr. J A  mz
Kdo naj bi te ukrepe izvajal? 

Zdravnik? Miličnik? S kakšnimi 
sredstvi? Ob tem problemu se pora
jajo še številna druga vprašanja, n. 
pr.: Koliko časa imeti zaprtega? 
Kaj z njim napraviti, če se zdravlje
nju upira? Ce se potuhne in po 
odpustu spet pije -  kolikokrat ga 
spraviti za rešetke? Kaj, če se v za
vodu obnaša nesramno, kaj storiti z 
njim? Itd.

NI MOŽNOSTI ZA 
PRISILNO ZDRAVLJENJE

Zavoda za prisilno zdravljenje 
alkoholikov pri nas še nimamo in ga 
tudi zlepa ne bomo imeli. Zakaj? 
Poleg ostalih razlogov tudi zato ne, 
ker pri nas ni mogoče dobiti stto- 
kovnjakov, ki bi hoteli postati tera
pevti v zavodu za prisilno zdravlje
nje alkoholikov. Sam sem na raznih 
seminarjih, posvetovanjih in preda
vanjih anketiral na stotine sicalnih 
delavcev, medicinskih sester, zdrav
nikov, kadrovikov in drugih z na
slednjim vprašanjem: Ali je kdo od
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prisotnih pripravljen podpisati izja
vo, da bo za tri leta prevzel dolžnost 
terapevta v zavodu za prisilno zdrav
ljenje alkoholikov pod naslednjimi 
pogoji: imel bo dvojno plačo in 
dvojno benificirani delovni staž? 
Nihče se ni prijavil. To jc zelo po
učno, saj zgovorno potrjuje domne
vo, da tisti, ki vztrajno zahtevajo 
prisilno zdravljenje alkoholikov, 
pravzaprav alkoholikom niso pri
pravljeni pomagati, pač pa so do 
njega v bistvu sovražni in bi ga radi 
nekam zaprli in se mu maščevali za 
vse tisto, kar so zaradi njega prestali. 
Ni tako redko, da so ljudje iz pro
svete, socialne službe, zdravstva itd. 
alkoholikovo soprogo tolažili in jo 
odvračali od namena, da začne raz- 
vezni postopek, ko pa so razmere 
postale brezupne, se tudi od nek
danjih „tolažnikov“ pričakuje, da 
nekaj storijo. Spet ne vidijo drugega 
izhoda kot prisilno zdravljenje, ker 
se tako najlažje in najhittejc pro
blem črta z dnevnega reda, pa če
prav samo začasno.

Zaradi zanemarjanja otrok, mal
tretiranja okolja, groženj itd. svojci

2.000 zaposlenih. I ega ne bi dosegli 
zgolj / novimi gradnjami, ampak 
tudi z nadaljnjim povezovanjem 
(integracijami) že obstoječih zmog
ljivosti. Poudariti velja, da Labod s 
svojimi tozdi že zdaj obsega 35 od
stotkov vseh jugoslovanskih zmoglji
vosti lahke in okoli 18 odstotkov 
težke konfekcije. Prepričani so tudi. 
tla bodo vzdržali konkurenčnost 
območij s cenejšo delovno silo le 
tako, če bodo krepko povečali sto
rilnost in sicer z večjo mclianizacijo 
in avtomatizacijo. Zato so se odlo
čili. da bodo v razvojni načrt vnesli 
še program za lahko športno kon
fekcijo. Z vključitvijo v sanacijo 
ljubljanske tovarne III’ IOP v le
tošnjem letu in po pripojitvi večjega 
dela podjetja Rog se je število delov
nih mest v Labodu nenadoma znat
no povečalo, tako da je nastalo sko
raj povsem novo izhodišče za po
dobo tega novomeškega podjetja v 
letu 1980. Tako naj bi 2.280 zapo
slenih v petih tozdih proizvajalo 
perilo (srajce), vrhnja oblačila in 
športno konfekcijo.

Nič več vsak zase
Komisija za povezovanje po

savskega srednjega šolstva, ki so 
jo ustanovili na pobudo med
občinskega sveta Zveze komu
nistov, je imela v 
Krškem novo sejo. Ugotavljali 
so, da doslej ni bilo pomemb
nejšega medsebojnega sodelova
nja.

Da bi usklajevalno in načrtovalno 
delo potekalo bolj sistematično, 
potrebuje komisija vrsto podatkov, 
od obsega oddelkov, prostora za te 
oddelke in kadrov, ki delujejo v 
srednjem šolstvu, do opisa glavnih 
problemov, ki sedaj tarejo posavske 
ustanove, tudi delavske univerze.

Poleg tega bodo od brežiškega in 
krškega »Šolskega centra", vseh treh 
delavskih univerz in sevniške pokli
cne šole oblačilne stroke zahtevali 
še koncepte usmerjenega izobraže
vanja. Le-ti morajo zajemati načrte 
prehoda na usmerjeno šolstvo, ob
činski program (srednjeročni) 
usmerjenega izobraževanja, predloge 
za sodelovanje in povezovanje tega 
šolstva v regiji in predloge o organi
zaciji, kadrih in prostorih za izobra
ževanje. 2. ŠEBEK

PREMALO 
SINDIKALNIH SKUPIN

Delo v sindikatih bi se mora
lo odvijati predvsem prek sindi
kalnih skupin. V trebanjskem 
zdravstvenem domu jih sploh 
nimajo, ravno tako jih ne po
znajo na občinski upravi in 
Mercatorju. Le po eno imajo na 
trebanjski pošti, čeprav zajema 
tudi ostale pošte, v obratu La
boda (Tip-top), kjer je 210 za
poslenih in Komunalnem podje
tju. Mirenska IM V, ki ima 400  
delavcev, ima le štiri sindikalne 
skupine; toliko jih imajo tudi v 
KPD Dob.

praktično lahko vsakega alkoholika 
(v določeni fazi njegove asocialno
sti) postavijo pred sodišče in zahte
vajo tudi izrek varnostnega ukrepa 
obveznega zdravljenja alkoholizma. 
Vendar morajo postopek sami za
četi, nihče ne bo tega napravil na
mesto njih.

Zakaj svojci tako redko izrabijo 
omenjeno možnost? Po mojem 
zato, ker se zavedajo, da takšen 
način ni učinkovit. Konkretni pri
meri, ki jih ni malo, to dokazujejo. 
Poglejmo! Neka oblika prisilnega 
„zdrav|jenja“ alkoholizma obstoji v 
naših zaporih, saj je med obsojenci 
do 60 %, med povratniki pa še več 
alkoholikov. In kaj napravi obsoje
nec, ko je, recimo, po petih letih 
odpuščen iz zapora (in konča tudi 
petletno prisilno ,,zdravljenje" alko
holizma)? Ce gre ob devetih do
poldne z Doba, je ob pol desetih že 
v gostilni na Mirni, opoldne se pijan 
usede na vlak, zvečer pa ga v Ljub
ljani zaradi razgrajanja odpeljejo na 
streznitev v Povšctovo. In tako je 
začarani krog spet sklenjen.

Vse to so nam povedali zdravljeni 
alkoholiki, ki so nekoč zaradi posle
dic alkoholizma kolovratili po za
porih. S tega vidika jc seveda zapor
-  brez sodobnih prevzgojnih in 
rehabilitacijskih postopkov -  čisto 
agresivno, maščevalno dejanje, ki 
alkoholika samo uničuje, njegovo 
okolico po zgolj začasno zaščiti 
pred njim.

Ne poznamo namreč alkoholika, 
ki bi se po končanem prisilnem 
..zdravljenju” v zaporu res rehabiliti
ral, če seveda potem ni nekje začel s 
pravim zdravljenjem.

Navedena spoznanja počasi legajo 
v našo zavest in podzavest ter pri
spevajo k temu, da prisilno zdravlje
nje alkoholikov opredeljujemo kot 
nesmiselno. Zato takšnega sistema 
..zdravljenja“ v demokratičnih po
gojih naše samoupravne družbe ni 
možno institucionalizirati. V posa
meznih totalitarnih družbenih siste
mih pa se jc to posrečilo, seveda z 
dvomljivim uspehom.

KAKO PRISILNO  
ZD R A VITI ALKOHOLIKA?

Kljub vsem izrečenim pomisle
kom bi bilo koristno uvesti neko 
obliko prisilnega zdravljenja, in sicer 
v naslednjih okvirih:

-  V izjemnih primerih, ko so 
svojci (zaradi nevednosti in alkoholi
kovih manipulacij) morda res za
mudili priložnost, da bi alkoholika z 
..ultimatom" pripravili do razmišlja
nja in odločanja za zdravljenje, bi 
alkoholika (mimo njegove volje, z 
zdravniškim spričevalom psihiatra- 
alkohologa, ki bi sam tudi prevzel 
odgovornost za njegovo zdravljenje) 
odpeljali v zavod za zdravljenje alko
holikov in ga tam mimo njegove 
volje streznili

-  tudi žena oziroma drugi svojci 
alkoholika bi odšli z njim v zavod, 
kjer bi se družinski člani v okviru 
skupinskega družinskega zdravljenja 
počasi urejali in zbliževali. Žena jc 
običajno namreč še bolj bolna in 
prizadeta kot alkoholik, zato se 
mora zdraviti vsa družina -  na dolo
čen način pa tudi delovna skupina.

-  Pri (v začetku prisilnem) sku
pinskem družinskem zdravljenju bi

Josip Broz-Tito:

Kdo bi mogel iztrgati iz rok?
Toda kdo, tovarišice in tovariši, bi vam mogel danes iz

trgati samoupravljanje iz rok? Milijonske množice samo
upravljalcev se globoko zavedajo svoje vloge, svojih mož
nosti, svojih moči. Kdo bi to mogel? Mar takšne skupinice? 
Imamo Socialistično zvezo z osmimi milijoni članov, ki ures
ničuje program izgradnje socializma. Kdo bi mogel to osem- 
milijonsko Socialistično zvezo odvrniti od poti, po kateri 
stopa? Ali recimo, kdo bi mogel premagati našo armado, ki 
bi štela, če bi bilo treba, milijone ljudi? Kajti naša armada je 
globoko zavedna, je sestavni del vas, samoupravljavcev, zrasla 
jc iz krvi med osvobodilno vojno, iz vseh naših narodov in 
narodnosti. Vse naše narodnosti so dajale svoj prispevek orja
škemu boju, ki smo ga bojevali. Danes imamo tudi teritorial
no obrambo, ki šteje skoraj milijon ljudi, in to z orožjem- 
Vzgajajo se v socialističnem duhu, na temeljih našega sistema 
samoupravljanja. Ti nasprotniki, ti modrijani potemtakem ne 
vidijo te sile v naši državi. Zato jim tudi ne prisojam poseb
nega pomena. Opozarjam samo, da za takšne ni prostora v 
naših vrstah. Nič drugega!

(Predsednik republike v svojem govoru v Novem Sadu)

Djemal Bjedič:

i f fNe zadeva le »tistih tam zgoraj
Izkušnje iz naše prakse nas učijo, da ne moremo napredo

vati, če obranimo dosedanjo strukturo investicij, če pretira
vamo v porabi, uvažamo prek vsakih možnosti, če se navaja
mo živeti in delati v pogojih izrazite inflacije in da se v takin 
pogojih dohodek ustvarja na račun višjih cen oz. nasploh na 
račun drugih. Napredovati tudi ne moremo, če ostanemo na 
sedanji stopnji povezanosti, organiziranosti in učinkovitosti- 

Od tod še en poduk, ki ga očitno še nismo vsi enako 
razumeli in sprejeli: po uveljavitvi ustavnih sprememb je *  
veliko manj sprejemljiva praksa, da politiko in ukrepe, Pa 
potlej tudi odgovornost, pričakujemo samo od zgoraj. K-0 
enkrat sprejmemo skupno politiko, potem imamo v tern 
splošnem okviru vsi odgovornost, sleherni ožji in širši k° 
tiv, vsaka asociacija, vsaka družbenopolitična skupnost. H* 
ne gre samo za obvezo izvajanja „direktive“ , to  je predvsem 
obveza lastne iniciative in ustvarjalnega prispevka širšemu 
naporu, obveza stvarnega planiranja in gospodarnega ravna 
nja s sredstvi družbene lastnine.

(Predsednik ZIS na skupni seji zveznega zbora in zbo# 
republik)

Franc Šali:

Pomembna je vsebina partijske besede
Mi komunisti nočem o, da se s pisano besedo lakira družben^ 
stvarnost, prikazuje neresnica, beži v svet abstraktnega n 
manizma, smo pa tudi proti sleherni njeni zlorabi zoper s 
cialistični samoupravni sistem ter izhodišča, vsebino in cuj* 
socialistične revolucije. Zato se ne bomo nikoli pomirili 
vsemi kritikarji naše socialistične prakse ter nosilci humani 
mu in samoupravljanju tujih idejnih tokov. Pisana bese 
mora biti in ostati na strani najglobljih stremljenj delovneg 
človeka po človeških odnosih med ljudmi in hkrati nje® 
najzvestejša zaveznica v boju za takšne odnose. Zajem ali 
bomo tudi v prihodnje za svobodo pisane besede, hkrati y 
za njeno večjo družbeno odgovornost in vpetost v čas.

(član IK CK ZKS ob tednu komunista v Posavju)
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moral sodelovati (recimo enkrat na 
teden na sestanku skupine v bolnici 
ali v ambulanti oz. klubu) tudi tisti 
socialni delavec, medicinska patro
nažna sestra, zdravnik, sodnik itd, ki 
bi predlagal in vztrajal pri prisilnem 
zdravljenju.

-  Ko bi se alkoholik streznil in 
uredil, bi ga bilo treba z ustreznimi 
postopki (ki so znani iz tehnike 
skupinskega družinskega zdravljenja 
alkoholikov) pridobiti za njegovo
zdravljenje.

-  Zdravljenje v zavodu bi trajalo 
samo krajši čas, nadaljevalo pa bi se
v ambulantni skupini in v klubu 
zdravljenih alkoholikov. Zdravljenje 
alkoholizma moramo razumeti pred
vsem kot odpravljanje posledic od
visnosti od alkohola v družini, v de
lovni skupini, zato si »pravega" 
zdravljenja ne moremo niti predstav
ljati brez sodelovanja oz. zdravljenja 
družine in delovne skupine.

S tesnim vključevanjem v sistem 
(začetnega prisilnega) zdravljenja 
alkoholikov vseh tistih, ki bi sprožili 
zahtevo za takšnim zdravljenjem 
(torej tudi socialnega delavca, me
dicinske partonažne sestre, sodnika, 
zdravnika) bi zavirali nekoristno 
agresijo do alkoholikov, onemogo
čali bi birokratsko prelaganje bre
mena odgovornosti in dela z ramena 
enega (ki noče delati) na ramena 
drugega (ki naj bi delal), obenem pa 
bi alkoholiku lahko res konstruktiv
no pomagali, ker bi smiselno aktivi
rali njegovo prizadeto okolje. '

Posku&li smo malo obširneje na
vesti na&i razmišljanja in izkušnje o 
poskusih in zahtevah po prisilnem 
zdravljenju alkoholikov, ker na tem

0 0 ^
■ ,ŽiŠ^n°' b 

področju marsikaj še m 132 ^ 0$  j
Morda se bodo oglasili p°  ̂vef [- 
bralci in s svojimi mislimivn 
jasnosti. j .

ZAKAJ POSKUŠA^ 
NEKATERI L J U P f 

z d r a v l j e n e g a  
a l k o h o l i k a  
SPET ZVABIT) 

NAZAJ MED PlVcc
■ • ne&*FNajprej m oram o razložiti

re pojme. .
Alkoholik je človek, ki im3 ^  v \ 

odvisnosti od alkohola Pr° jgdi 
družrtii in v službi, prišlo p3 J ĵjir 
do zdravstvenih okvar, čep1® (
malnih. V bistvu pa je a j ĵa  ̂
vsakdo, ki kljub ljubečim P ^gjli 
in opozorilom žene (ali P3 ^  j 
svojcev) pije naprej, saj » t® k£)t a 
zuje, da ima rajši alko h01. ^  od' ► 
ženo oz. družino. Človek, -j*«’ j* 
visen od alkohola, ne b0. 
nikoli riskiral družinske sre «, 
alkohola, to se dogaja samo J
likom.

Za zdravljenega a ^ : ’ -eft ^  
značilno, da je dalj časa pjjis^ 
jc uspešno dokončal * ^  
zdravljenje v bolnišnici ali 
ju, da je s svojci aktivno v J 
klub zdravljenih alkoholi 
čedalje večjo osebnostno goj 
pripravljen je pomagati orU®c(jeijtff 
reahio samospoštovanje,
se za zdravo življenje in se J. tjst°' 
va, da postopoma nado k n ad il«  
kar je v času alkoholiznia 
in sicer na vseh področjin 
vega udejstvovanja.

Uk«
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Graditelji se 
ne strinjajo!

V Zeljnah pri Kočevju je 
interesentov, ki bi si želeli 

hit r  družinske stanovanjske 
Gradili bi radi na vmesnih 

F^storih v naselju. Po zakonu o 
m J i$ skih zemljiščih glede spre- 
,.,7:®  namembnosti navedenih 
npm* j ^ d i P° urbanistič- 
ovj « * »  23 pozidavo ne bi bilo 
Čet« P3 Je na^a^ minuli 
, « ek, ko si je komisija oddel- 
ohA? ,?°spodarstvo in finance 
oplodi skupščine Kočevje 
ueot uvedena zemljišča in 
ker v°t ^  ^ ^ d a v a  ni možna,
^ ^m  naselju ni kanalizacije 

zadnja leta ob vsakem

gojiščanCkatera niŽC leŽCČa*aze h , pop^vlja voda. Ne 
kanoV bo kdai v tem naselju 

2310 so majhne 
dili CrlStl’ da bi v tem kraju zgra-

fiSi x.n°V0 hišo.
Odu*:* * graditelji pa se s to 
menlrtVlJ° ne strinjajo, ker 
ponlavi’- ^  Večji del krivde za 
E l - *  zemljišč odpade na 
sta h;!, ne re îjo vprašanja, zakaj 
ralnika pred nelcaj leti dva poži- 
vaičan« ^ .^ ta  brez vednosti 
pravno m krez kakršnekoli 
Predin« p?dlage. Po njihovem 
cem 4® P°trebno prebival- 
njo hi«^v j? om ogočiti grad- 
v a n i a . P 3 ]™  dodeliti stano- 

v n-OCevju.
VIKTOR DRAGO S 

Kočevje, Črnomaljska 2

S o r t n i d a n  n a  
j e v s i

5mL°SnoVne Senovo smo 
0dprav?M dan- izpred šole smo se 
^krebp 03 JevSo- P° dolgi poti 
?0*dom I, Sn?° v k°tanji, obdani z 
zaradi . nagledali nekaj hiš. Tu so 
^°rai v«; u JstXa "^d vojno padh 

 ̂ spom m10* kozjanskega odreda. 
Pfavili žrtev smo učenci pri-
* t°vaxR^ JPr?rgram • nato pa nam
0 Napadi. 0 Kozole pripovedoval 

Učeno;03 P^tizane na Jevši.
^h, nek smo se zbrali po skupi- 

speui; Jen smo zakurili ogenj in 
^®iveli i anj- Vsi smo na Jevši 
^ovoiir.;6^0 dopoldne in sno se 

01J»n vrnili domo v.

MAJA RADEJ 
°-a, novinarski krožek 

OS Senovo

UMctT R2 a S k I č e t n i k  v  k rš k e m

h?1 sUbl0Hia krSko galerijo obi- 
« ^ v a ty  iz T il ta ,  ki je tu 

ferskim i 0Ja ~  k p e  akvarele 
F°' ^ m e tn ^ otiv’ draško pokra-
a. Dnir'1 j e p rikazal lepo

t i  na § h ^ ^ .lne» je, žal, ostala 
S|ju ,

^  Nâ H; P ^ u h n i l  pozdravu pio- 
d S C S  P^er, ki je dejala: 
jfp o ieg ^ 0 Vain, da ste vse življe- 
vv*4Polcli^ ^ 0111̂ 3 zobozdravni- 
i S m S £  VstVarjali še s 
J *  lerv!! nU ste dela,
S & 2 & ? ® 1 k a je v

r > b li^^ ja .^M  Pr ejeli tu d i številna * 
^  h i  U t o n i l 0 nas je u m e tn ik  po 
^  h  Veseliln s.sv° j 'm * deli. Posebno 

et®Ost ’ ^  ruladi zanim am o

^Pe
^ n j 0puU Jn bogatemu večeru je 

«Ceya tudi harfistka Pavla

LEA ZUPA NC 
n e  , novinarski krožek 

^  ^ Jurij Dalmatin, Krško

Zakaj si zakrivajo oči?
Kdo vse se je dolžan zanimati za probleme alkoholizma?

Na rednih terapevtskih sestankih 
kluba zdravljenih alkoholikov v Se
miču vedno govorimo tudi o alko
holizmu na našem območju. Raz
pravljamo o težavah v druzinas  al
koholikov, v podjetjih, kjer so le-ti 
zaposleni, saj se vsak dan srečujemo 
z niimi.

Srečni smo, da smo se pravi čas 
začeli zdraviti in živeti drugo življe
nje. Ne čutimo se osiromasene, ker

Pionirji pionirskega odreda Janka Starihe iz črnomaljske osnovne 
šole so v petek, 7. novembra, ob obletnici smrti narodnih herojev 
Janka Starihe in Franca Rozmana-Stane ta obiskali njuni spominski 
obeležji. Skupaj s predstavnico ZB so pionirji k spomenikoma polo
žili venec in cvetje ter prižgali svečki.

MALOMARNOST ALI 
SLABA EVIDENCA?
V nedeljo, 26. oktobra, je bil 

v Dol. Straži zbor aktivistov tega 
okrožja. Žal pa več nekdanjih 
aktivistov zaradi neurejene evi
dence sploh ni dobilo vabil, po
slali pa so jih tistim, ki na tem 
področju niso delovali. Aktivisti 
in borci opozarjamo, da se kaj 
takega ne sme več pripetiti.

MILAN GRACAN 
Rakovnik 32, Šentrupert

„Kmet, ki bi potreboval letališče”
Pojasnilo „Novotehne" na članek s tem naslovom, objavljen 16. oktobra

V 42. številki Dolenjskega lista z dne 16. 10. 1975 je bil objav
ljen članek z gornjim naslovom, v katerem nas pisec članka dolži, 
da smo samovoljno in neopravičeno zapili pot do domačije Janeza 
Gramarja iz Male Bučne vasi 13.

Trditev je netočna in je posledica 
nepoznavanja dejanskega in pravne
ga stanja.

S pogodbo o oddaji in ureditvi 
stavbnega zemljišča št. Z-866/74-15  
z dne 23. 1. 1974 smo od podjetja 
»DOMINVEST“ kupili nezazidano 
stavbno zemljišče, ld leži med skla
diščem, v katerem imamo mi in 
,,DOLENJKA“ poslovne prostore, 
in carinskim skladiščem, da na njem 
zgradimo nove zaprte in odprte skla
diščne prostore. Zemljišče je bilo 
kupljeno brez bremen in je po zazi
dalnem načrtu v celoti namenjeno 
za gradnjo skladišč.

Naše podjetje ima izdelano loka
cijsko dokumentacijo, ki je v skladu

z zazidalnim načrtom za gradnjo 
skladišč. Na podlagi te lokacijske 
dokumentacije smo 26. 2. 1975 za
prosili oddelek za gradbene in ko
munalne zadeve ObS Novo mesto, 
naj nam izda soglasje za zunanjo 
ureditev zemljišča za potrebe od
prtega skladisča. Na našo vlogo je 
oddelek za gradbene in komunalne 
zadeve izdal potrdilo . št. 
351-1054/73 z dne 2. 4 .1 9 7 5 , s ka
terim nam dovoljuje, da lahko izva
jamo dela na zemljišču. Začeli smo 
urejati zunanje skladišče, pri čemer 
smo upoštevali, da bodo ta dela slu
žila kot priprava za bodočo gradnjo 
zidanih skladišč.

Kot pisec članka prav ugotavlja,

Dobovški lovci, preberite!

■

I

Vsak normalen človek ob
soja trpinčenje živali, ker se 
mu te smilijo. Še bolj pa je 
za mučenje živali obsojanja 
vreden tisti, ki ima z njimi 
dosti opravka, ki govori o 
zaščiti živali, in ki ima tako 
rekoč smisel za živali. 
Tokrat so nekateri lovci iz 
Lovske družine Dobova do
kazali ravno nasprotno. Po
hajkujejo po njivah, ki so 
čisto blizu hiš, in namesto 
divjih živali streljajo domače 
mačke, ki nič hudega sluteč 
delajo uslugo ljudem in 
uničujejo miši.

Lovci! Ce vam je bila naša 
mačka res v napoto, zakaj 
niste svoje dejanje opravili 
tako, kot se za lovca spo
dobi. „Tarčo“ ste imeli pred

nosom, toda niti s tretjim 
strelom niste uspeli ustreliti 
mačke, ki je celo pričakova
la mladiče. S prestreljenim 
zadnjim koncem se je pri
vlekla domov in nato še dva 
dni umirala v naši kleti. Prav 
z veseljem bi vas bila pova
bila pogledat vaše „heroisko 
delo“ .

Čeprav gre le za življenje 
mačke, nas je takšno posto
panje prizadelo. Nad vami, 
ki ste to storili, se ne zgraža 
le naša družina, ampak tudi 
ljudje, ki so vaše dejanje vi
deli, ter še marsikdo, ki je o 
tem slišal. Vaše dobro ime je 
šlo po vodi.

Marija Presker 
Dobova

smo že p e d  začetkom izvajanja del 
poklicali Janeza Gramarja m ga ob
vestili o tem, da bomo zemljišče, 
čez katero vozi, utrdili in ga ogradi
li. Povedali smo mu, da bo lahko, 
dokler ne bo urejen dostop do nje
gove domačije, vozil prek našeiga 
skladišča, čeprav tam ni javne poti. 
Javna pot do Gramarjeve domačije, 
ki leži na parceli št. 1 8 3 /2  in 
18 7 /1 ,vi. št. 345 k.o. Bršlin.je, kot 
je razvidno iz katastrskega načrta, 
pod progo v smeri bršlinskega poto
ka in nosi pare. št. 1058 /1 .

Ne moremo razumeti Janeza Gra
marja niti pisca članka, ki obsoja na
še podjetje in nas opisuje v članku 
kot samovoljne in nerazumevajoče. 
Oba vesta, da smo, čeprav ni bila 
naša dolžnost, pomagali reševati 
problem kmeta in delavca Gramarja 
s tem, da smo napravili v ograji vra
ta, mu dali ključ teh vrat in dovolili 
ter omogočili prehod prek našega 
skladiščnega prostora.

Trditev, daje nenadoma zmanjka
lo prostora za Gramarjevo pot prek 
skladišča, ni resnična, o čemer se la
hko bralci prepričajo celo s fotogra
fije, ki je bila objavljena ob članku.

Za„NOVOTEHNO“
vodji 1. sektorja: 

IR.1L MIRTIČ

KMETICE 
USTVARJALKE 
V TREBNJEM

24. oktobra so se v počastitev 
mednarodnega leta žensk v avli 
osnovne šole Trebnje srečale 
kmečke žene ustvarjalke, ki so prišle 
iz vseh koncev naše domovine. Kot 
gostje so se srečanja udeležile tudi 
tovarišice Vida Tomšič, Mara 
Rupena-Osolnik, Magda Stražišar in 
drugi kulturni in družbenopolitični 
delavci Prisotnai sta bila tudi pred
stavnika FAO pri OZN iz Japonske 
in Nemčije.

Predsednica SZDL Trebnje Ivan
ka Pavlin je pozdravila ^oste in dala 
priznanje kmečkim ženskam, ki 
poleg vsakdanjega težkega dela 
najdejo čas tudi za slikanje, čudo
vita ročna dela. Po kulturnem pro-

framu smo si ogledali razstavo izdel- 
ov, ki so jih naredile spretne roke

kmečkih žensk. Tako srečanje je za 
Trebnje res velik in lep dogodek.

V. ŠTRUKELJ

nočemo niti poskusiti alkohola, če
prav nas večina nepoučenih zaradi 
tega pomiluje. Mi pia želimo poma-

fiti se drugim številnim alkoholi- 
om v naših krajih.

Da bi jim laže pomagali, smo na 
naš 17. redni sestanek povabili pred
stavnike družbenopolitičnih organi
zacij, predstavnika „Iskre“, obrato- 
vodji IMV in GG Crmošniice. Žal pa 
sta prišla le predsednika KS in 
SZDL Semič. Po tem bi lahko skle
pali, da alkoholizem pri nas sploh ni 
problem.

Tudi slaba produktivnost in ne- 
stabilizacijsko obnašanje sta večkrat 
posledica alkoholizma. Nepoučeni si 
zakrivajo oči pred temi problemi, 
krivdo valijo na vse drugo, ne vidijo 
ali pa nočejo videti, da alkoholik 
živi na račun družbe, sodelavcev.

Kaže, da se tudi predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij v Se
miču ne zavedajo tega.

KLUB ZDRAVLJENIH 
ALKOHOLIKOV 

Semič

2RTVE  
NISO PADLE ZAMAN
25. oktobra je bilo srečanje bor

cev in aktivistov mirnopeške doline 
z vaščani. Prireditev v kulturnem 
domu je bila res zelo lepa. Ko je 
Milka Krese -Maruša sprejemala do
micilno listino rajonsicega odbora 
OF, smo bili vsi ganieni.

Zelo prisrčni so bili tudi pionirji. 
Mladinci so na lepo okrašenem odru 
izvedli recital. Pesmi in misli so nas 
ponesle v čase trpljenja in boia in 
pred nami so spet zaživeli obrazi 
mladih padlih žrtev. Prevevala nas je 
misel: „Ni bilo zaman, mladina zna 
ceniti žrtve za svobodo."

Vsem, ki so prispevali h kultur
nemu užitku na malem vaškem od
ru, najlepša hvala!

DRAGICA ROBIČ 
LJUBLJANA

Še: za jesti 
in piti je bilo!

Pod tem naslovom so gasilci iz 
Kapel odgovorili na moj članek 
»Lačni in žejni ob glasbi44. Ne bi se 
ponovno oglašal če mi ne bi očitali 
obrekovanja. Morda je kdo res po
mislil da sem si drznil obrekovati 
požrtvovalne gasilce, ki ob nesreči 
vedno priskočijo na pom oč, kar v 
odgovoru tudi poudarjajo. Vendar 
jaz nisem kritiziral njihovega dela, 
pač pa le prireditev; in zapisal sem 
resnico. To pa gasilci potrjujejo prav 
v svojem odgovoru, saj vsak ve, da z 
200 klobasami niso mogli ustreči 
množici obiskovalcev. Pa tudi ena 
klobasa in steklenica piva še ni vese
lica.

Tudi ni res, da v okolici ne bi 
mogli dobiti nekaj deklet za strežbo. 
Zamolčali so tudi, da so točili izred
no slabo vino. Vseh pomanjkljivosti 
sploh nisem om enil da ne bi koga 
prehudo zadelo. In zakaj se godba 
sklicuje na gasilce? Kaj pri organiza
ciji ne delajo z roko v roki? Očitno 
je, da bi bilo med njimi samimi 
urediti nekatere stvari.

Po objavi mojega članka mi je 
nekaj članov reklo, da je kritika za 
tako hude spodrsljaje veliko prebla
ga. Slišal sem tudi, da je godba v 
Kapelah privilegirana in da je dobila 
za svoj jubilej precejšnja sredstva, 
gasilci pa da so bolj na tesnem z 
denarjem. Kaj ne bi bilo pošteno, da 
bi to gasilci na glas povedali, če je 
res?

Gasilcem svetujem, naj priznajo 
resnico in urede stvari, ki jih teže.

iv a n  Se p e t a  v c
Kranj

OPOZORILO

Ugotovljeno je bilo, da obis
kovalci razvalin gradu Fridrih- 
štajn nad Kočevjem odkopavajo, 
razkopavajo in odnašajo material 
s tega spomeniško zavarovanega 
mesta, v smislu Zakona o var
stvu kulturnih spomenikov (Ur. 
list SRS 26/61 in 1 /6 7 )  in načel 
varovanja kulturne dediščine na 
območju občine Kočevje je 
povsem nezakonit in kazniv ka
kršenkoli poseg na tem ali na 
drugih spomeniško zaščitenih 
objektih. Za raziskovalne posege 
izdaja dovoljenja posebna komi
sija pri Zavodu za spomeniško 
varstvo SRS, in še to le, če so za 
to izpolnjeni vsi pogoji, kot jih 
našteva omenjeni zakon. Zato je 
vsako izkopavanje v tem pri
meru, ker ne gre za strokovni iz- 

_kop, ampak za pravo uničevanje, 
protizakonito in bo spomeniška 
služba Regionalnega zavoda za 
spomeniško varstvo Ljubljana, ki 
je pooblaščen za varstvo kultur
nih spomenikov na območju ob
čine Kočevje, ukrepala proti sto
rilcem kot predvidevajo zakon
ska določila.

Občani naj bi se zavedali, da 
je vsak spomenik obča kulturna 
dediščina, ki smo jo dolžni varo
vati in ohranjati!

Kulturna skupnost 
občine Kočevje

OBNOVA OBELEŽIJ

Krajevna skupnost Studenec je 
skupno s KO ZŽB NOV dala obno
viti spomenik vojakom, padlim v I. 
svetovni vojni ki stoji na pokopali
šču Studenec in je bil zelo potreben 
obnove. Obnova je stala 
7 .0 0 0 .- din. Dah so obnoviti tudi 
spominsko ploščo, ki je vzidana v 
hiS KU Studenec 7 padlim borcem 
v NOV, ki je že tudi bila potrebna 
obnove. Ta dela so stala 
1.2000.— din.

Z obnovo spominskih obeležij so 
se hoteli vsaj delno oddolžiti tistim, 
ki so dah svoje življenje za našo svo
bodo.

JOŽE ŽIBERT

Obsodba obsodbe
6. novembra sem prejel pi

smo, ki je imelo na kuverti slo
venski grb, napis »Skupščina so
cialistične republike Slovenije44 
ter natipkan moj naslov.

Se bolj pa me je začudila vse
bina v kuverti. V njej namreč ni 
bilo nobenega pisma, pač pa le 
zadnji bst „P44, priloge Dolenj
skega lista, z dne 30. oktobra 
1975. Na tem listu je nekdo 
podčrtal z modro barvico več 
delov besedila, ki govori izmišlje
no zgodbo o divjem možu v ro
ških gozdovih. Razen tega je po- 
šljatelj nad naslovom tega član
ka napisal »Bedak -  ne novi
nar!44 Sam članek, ki sicer ni 
podpisan, pa je podpisal, spet z 
modro barvico, „J. Primc44.

ftesenečen sem, da lahko v 
kuverti našega najvišjega organa 
pride na moj ali kateri koli na
slov anonimno pismo. Razoča
ran sem, da je pri organih repub
liške skupščine zaposlen vsaj en 
uslužbenec, ki nekoga obsodi 
(pa čeprav anonimno), ne da bi 
se prepričal če je tisti sploh č e 
sa Kriv. Članka o divjem možu 
namreč nisem napisal jaz, niti ni
mam s tem pisanjem nobene zve
ze.

Možnosti so sicer še druge: da 
je na primer kdo vzel kuverto v 
kakšnem skupščinskem uradu ah 
pa v tiskarni, kjer so jo tiskali, in 
mi potem poslal pismo. Vendar 
ti dve možnosti nista preveč ver
jetni.

JOŽE PRIMC

e o trebanjskih bikih /I./
Poučen primer za kmetovalce, pa tudi za druge

in to, 
določili

il bi
pi je ii^Lotovili resnico o nepravilnostih pri odkupu govedi i 
0d' ebnje v resnici odkupovala govedo v skladu z dol 

v®ega sporazuma (o tem so bralci DL lahko prebrali več 
>  ’ j* bilo treba slišati mnenje in ugotovitve še nekaterih

in « ^ ? ^ ^ K T O R  republi-
i  V r M i *  SRS M etod Ko- 

Povedal: 
tržn i in šp ek to ra t je

f  P rijav il1 oSkim tr*0 ™ mipek- 
Si]% d v J * - septembra kontrol- 

^ n sk o  rrebnje, da bi ugo- 
Nh. j,/?. stanje pri odkupu 
& , S C dlvid^ ln ih  kmetij: *
S i l  *  b iif0Sebej g,ede pol<H iten j \  zadnjem  čas 
J i *  % ke « in v rad 'jski oddaji 
v ^  ^Urn Pro,zvajalce. 
V ^ b T nta^ije. ki je bila pred- 

®kW?!r°*ncm  pregledu, je 
spornem

primeru odkupa enega bika od kme
tovalca Gričarja dejansko prišlo do 
zamenjave živali da pa jc nastala 
nepravilnost že odpravljena, in sicer 
tako, da bo premalo izplačani zne
sek KZ Trebnje nakazala oškodo
vanemu rejcu. Torej ni osnove in 
potrebe po kakršnihkoli ukrepih in 
sankcijah od strani tržna inšpckcija- 

Taldh ali podobnih napak, kol se 
jc zgodila v KZ Trebnje, je več. Ne 
moremo trditi da so napravljene 
zlonamerno ali iz materialnih Kori
sti, res pa jc, da je vsako napako naj
laže opravičiti z zmoto. In zmotiti 
seje najlaže na račun drugega.44

Z apisnik o kon tro lnem  pregledu
9. septem bra t. L, na katerega sc 
sklicuje glavni tržn i inšpek tor, sta 
istega d ne  pri S tanku  G ričarju , Hra- 
stovica 10, p. M okronog, sestavila 
tu d i republišk i in špek to r Janez 
Kregar in občin sk i tržni inšpek tor 
Slavko T eran . V tem  zapisniku jc 
dobesedno  zapisano tu d i to le:

„S trank i se p re d o č l  da sc teh ta jo  
polovice B R I’7. repa. glave in kože, 
LEDVIČNEGA LOJA IN VSE 
D RO BO V IN E in spodnjih  delov nog 
z o d b itk o m  na 1 % k a lo - to p lo tn i  
K ) DOLOČBI JUS -E C 1 -0 2 1 , 
kakor tu d i glede cene po  en o ti klav- 
nosti mesa.*4 (Vse p o d č ita l S. K .)

ta jn ik  kom isije za proizvodnjo in 
predelavo inesa pri Ž ivinorejski 
skupnosti Slovenije dipl. vet. N iko 
Mikolič jo povedal:

..G lede na naš republiški spora

zum in na obstoječe predpise se ži
vina prevzame na naslednji način: 
Klavno maso goveda predstavlja 
masa zaklane živali iz katere so 
odstranjeni notranji organi in tkiva 
prsne, trebušne in medenične votli
ne, koža, glava in spodnji deli nog, 
RAZEN LEDVIC IN LEDVIČNE
GA LOJA. Periferno mesno tkivo, 
kakor tudi tisto, ki se nalega na 
notranje telesne votline in predstav
lja sestavni del polovice, se ne od
strani in predstavlja sestavni del 
klavne mase tople polovice.

Pravilnik o kakovosti mesa klavne 
živine, perutnine in divjadi določa v
1. členu, drugi odstavek, da s tem 
pravilnikom določeni pogoji morajo 
biti izpolnjeni v proizvodnji mesa 
klavne živine in perutnine v njenem 
prometu, ne pa na liniji prevzema za 
industrijsko predelavo. Za industrij
sko predelavo pri prevzemu in pri 
obračunu oziroma ugotavljanju 
kvalitete sc pa do danes še vedno 
uporabljajo predpisi o kvaliteti gove
di in ovc za klanje, to jc PK -  E 2, 
TRETJE PRENOVLJENO IZDA- 
NJE, po katerem se ugotavlja koli
čina tople polovice na podlagi prej 
naštetih določil tega predpisa, in na 
ta način sc ugotavlja randma oz. 
procent klavnosti živine. V LETU

1974 JE IZŠEL JUS-ECI-0 2 2 , ki 
točno predpisuje, kaj predstavlja 
meso govedi v trupih in polovicah za 
industrijsko predelavo in način, 
kako se to meso klasificira. Ker pa 
samoupravni sporazum med proizva
jalci in predelovalci še ni bil podpi
san, ta standard še ni v veljavi in se 
še ne izvaja, zato se izvajajo še ved
no DOLOČILA PREDPISA 
P K -E -2 . Razlike med tem in no
vim predpisom JUS-ECL-022 n i 
razen v malenkostni spremembi, da 
se od mase polovice lahko odbije 
tudi rep.*4

Kontrolor JUGOINSPEKTA 
Alojz Kranjc pa je povedal:

„JUS ECL-021 (ki ga navajata 
republiški in občinski tržni inšpek
tor v navedenem zapisniku, op. S. 
K.), to je jugoslovanski standard za 
mesnate prašiče za industrijsko 
predelavo (objavljen v Ur. l  SFRJ 
št. 12 /69), SE NANAŠA NA PRA- 
SlCE, na ocenjevanje prašičev na 
liniji klanja, V NOBENEM PRI
MERU PA NE NA GOVEDO. 
Ocenjevanje goveda se vrši na podla
gi predpisa o kakovosti klavnih in 
pitanih govedi in ovc PK—E 2 (tretja 
spremenjena izdaja) in se tudi odlok
o garantiranih cenah sklicuje na 
kakovost živine, ki jc predpisana s

tem predpisom (PK -E 2), odlok pa 
je objavljen v Ur. l  SFRJ št. 29 /7 5 .

Jugoslovanski zavod za standardi
zacijo je izdal tudi standard za gove
do z veljavnostjo od 1. 1. 1975, 
vendar se še ne izvaja, ker ni sprejet 
samoupravni sporazum o izvajanju 
standarda med proizvajalci in prede
lovalci Tudi ta predpis predvideva, 
da se kot primarno obdelano meso 
od zaklane govedi šteje trup ali 
topla polovica, iz katere so odstra
njeni Koža, glava, dolnji deli nog 
(točeni v tar žalnem in karpalnem 
sklepu), rep in vsi notranji organi 
prsne, trebušne in medenične votli
ne, RAZEN LEDVIC IN LEDVIČ
NEGA LOJA. Torej govori prvi*in 
drugi predpis o tem, da se meso 
tehta v toplem stanju Z LEDVI
CAMI IN LEDVIČNIM LOJEM.44 
(Vse podčrtal S. K.)

Čeprav je že iz navedenih izjav 
razvidno, kaj jc in kaj ni pravilen 
prevzem živine po določilih samo
upravnega sporazuma, je k zadevi

fatreben Še zaključni komentar, 
ega bomo objavili v prihodnji šte

vilki.

STEFAN KUHAR 
RADIO LJUB LIANA

DOLENJSKI LIST



POKLICNI OGLAR 
OSTANE SAMEC

Oglarski poklic je zahteval nenehno seli
tev iz ene gozdne parcele na drugo, precej 
enolično življenje v samoti, brez neposred
nega stika z ljudmi, kjer že tako pičli prosti 
čas ni mogel biti izkoriščen za izobrazbo ali 
kako drugo intenzivnejšo umsko dejavnost. 
Oglje je kuhal skoiaj vedno tako blizu do
ma, da so mu domači lahko prinašali hrano, 
bil je torej povezan s svetom in informiran
o vseh pomembnejših domačih dogodkih.
V  gozdu je ostal le toliko časa, dokler ni 
skuhal svoje kope, potem se je posvetil spet 
delu na kmetiji, kjer je bil delovni ritem 
veliko bolj raznolik. Tudi njegova miselnost 
in stanovska opredelitev sta bili kmečki, 
medtem ko je poklicni oglar rad poudarjal 
svoj neodvisni položaj v odnosu do zemlje 
in večjo strokovno veščino. Osamljeno živ
ljenje v gozdu je bilo tudi poglavitni vzrok, 
da je marsikateri poklicni oglar ostal vse do 
svoje smrti samski, medtem ko je kmet že 
zaradi nemotenega poteka dela na posestvu 
nujno potreboval pomoč žene in otrok. Vse 
te razlike oziroma njihove posledice sodijo 
v področje socialne kulture in niso vplivale 
na sam način priprave oglja. Osnovni način 
je bil v glavnem enak tako pri kmetih kot 
pri poklicnih oglarjih, čeprav se je v razli
čnih časih in okoliščinah nekoliko spremi
njal.

VELIKO TRUDA IN DELA

Čas kuhanja kop je trajal približno od 
marca do novembra, pri čemer pa so se ko
likor mogoče izogibali delu v vetrovnem in 
deževnem vremenu, če je bila zima toliko 
južna, da zemlja ni bila zmrznjena, so kuha
li kope tudi pozimi. Oglje so kuhali večino
ma iz bukovega, le malokrat pa tudi iz 
smrekovega lesa ali leskovih vej. Les za svo
jo kopo je navadno pripravil kmet sam, 
medtem ko so ga poklicnemu oglarju pri
pravili gozdni delavci Postavili so mu 
klaftrske skladovnice 1,20 m dolgih in 
15-20 cm debelih „okroglic“ in oglatih 
„cepanic“ . Ta les večkrat ni bil blizu, zato 
ga je oglar s posebnimi sanmi zvozil v bliži
no kope. Sani so bile lesene in dolge pribli
žno 1,50 m, ob obeh vzdolžnih stranicah pa 
so imele po dve leseni palici, med kateri je 
oglar naložil cepanice. Železne šine je na
mazal s Špehom ali mastno kožo, potem pa 
vlekel sani proti prostoru, pripravljenemu 
za kopo. Da so sani raje drsele, je podnje 
polagal suhe bukove veje. Za kuhanje kope 
si je že prej izbral primeren okrogel prostor, 
ki je od sredine proti obodu moral viseti 
navzdol za približno 10-15 cm, to pa za
to, da so se pri kuhanju kope drva bolje 
odcejala.

Nedaleč vstran si je postavil preprosto 
bajto, in to na takem mestu, da dim in plini 
od kope niso silili vanjo, če je bilo dela le 
za eno ali dve kopi, je bajto naredil iz nekaj 
drogov in streho iz smrekovega lubja, sla
me, smrekovih vej ali iz desk. Če pa je bilo 
dela za dalj časa in še posebno za mrzlejše 
mfesece, pa si je postavil pravo kolibo iz 
brun. Taka koliba je imela navadno prosto
ra za štiri ležišča. Na sredini je bilo pol 
metra visoko ognjišče, zloženo iz kamenja, 
prekrito z zemljo in opasano z lesenim 
okvirom. Nad ognjiščem je na verigi visel 
železen kotel, v strehi pa je bila odprtina za 
dim. V novejšem času so nekateri prinesli v 
bajto štedilnik. Vrata so se zapirala z lese
nim zapahom. Ležišča so naredili tako, da 
so na tla najprej položili vzporedno po dve 
bukovi poleni, jih počez prekrili z leskovi
mi palicami, čez to položili smrekove veje, 
listje ali slamo in jih pregrnili z vrečami.

DOLENJSKI LIST

Vse poredkeje zakadi kopa
O „kuhanju" oglja in oglarjih iz okolice Osilnice na Kočevskem

Pokrivali so se z dekami, včasih pa je prišla 
prav tudi stara, ponošena suknja. V dana
šnjem času si postavijo oglarsko kolibo iz 
nekaj drogov in jih prekrijejo s katransko 
lepenko.

NATANČEN POSTOPEK
Ko je bila bajta nared in les pripravljen, 

je začel oglar zlagati kopo. Za kopo, ki je 
vsebovala 50 m3 lesa je postavil sredi oči
ščenega prostora pokonci 3 palice, visoke
2,20 m, tako, da so bile 10 cm narazen, 
ftribližno meter od tal je med palice prive
zal z vrvico obroč iz zvite vitre, v višini 
dveh metrov pa drug tak obroč. Da bi bilo 
to ogrodje še stabilnejše, ga je z zunanje 
strani nekajkrat prevezal z vrvjo. Potem je 
ob ogrodje prislanjal metrske okroglice ali 
cepanice, najprej navpično, nato pa vse bolj 
položno, dokler ni dosegel takega naklon
skega kota, pri katerem nametana zemlja ni 
več drsela s kope. Ko je postavil spodnjo 
plast cepanic, se je na isti način lotil še 
zgornje; Kopa je bila tako visoka 1,40 m 
(dve plasti cepanic po 1,20 m). Cepanice je 
prekril s smrekovimi ali leskovimi vejami ali 
z drugimi lesnimi ostanki, včasih pa je kdo 
pustil cepanice tudi nepokrite. Kopo je po
sul z listjem, travo ali mahom, potem pa jo 
je „počrnil“ , t.j. z lopato nametal nanjo do
10 cm debelo plast zemlje. Najboljša je bila 
stara prst, ki je bila že prej uporabljena za 
kuhanje oglja.

Na vrhu kope je ostala odprtina, ki je 
segala skozi sredino do tal. Namesto ogro
dja iz treh palic so nekateri v sredino kope 
postavili lesen drog s premerom približno
10 cm in ga, ko je bila kopa izdelana, k 
odstranili, da so dobili potrebno odprtino.
V odprtino je oglar vrgel za lopato drobno 
narezanega lesa, nato nekaj lopat žerjavice, 
čez to pa je nasul do vrha odprtine drobnih 
lesnih ostankov, ali še bolje, drobnega oglja. 
Proti vrhu je polagal že do 20 cm dolga 
polena.

Tako je kopa začela tleti, če je bila pra
vilno postavljena, je ogenj v 24 urah moral 
priti do vrha stržena. Pooglenitev je poteka
la od vrha kope proti tlem. Če ni bilo tako, 
je moral oglar spustiti v stržen več zraka. 
Za zrak je naredil tik ob tleh 6 do 8 od
prtin: manj na privetrni strani in več na 
tisti strani, ki je obrnjena od vetra. Gorečo 
kopo je moral ves čas nadzorovati. Zato je 
naredil na vrh kope „most“  iz dveh vzpo
rednih smrekovih drogov, ki sta slonela na 
eni strani na tleh, na drugi strani pa sta 
segala do vrha kope. V oba droga je navrtal 
luknje, zabil vanje lesene cveke in med cve- 
ke počez položil oglate cepanice. Po tako 
napravljenem mostu je prišel do vrha kope

in s 4 do 5 m dolgo palico „bokalanco“ , 
narejeno iz hoje - sušice, drezal v kopo in 
ugotavljal, kako kopa gori — „kam kopa 
v lečeP& lica  je oglarju tudi pomagala, da 
se je rešil, če se je kopa zaradi neenakomer
nega gorenja nenadoma udrla. Gorenje ko
pe je oglar reguliral s tem, da je odpiral in 
zapiral odprtine ob tleh kope. Če je kopa 
neenakomerno gorela, se je en del udrl in 
začela je goreti s plamenom. V tem primeru 
je bilo treba „bokat“ , t.j. nametati v nasta
lo odprtino nove cepanice in jih prekriti z 
zemljo. Da se to ne bi zgodilo, je moral 
oglar nadzorovati kopo tudi ponoči, in to v 
lepih nočeh vsaj enkrat, ob slabem vremenu 
pa včasih celo noč ni smel zatisniti očesa. 
Ponoči je kopo ogledoval ob svetlobi petro
lejske svetilke „šturlampe“ , kije bila sestav
ni del njegove opreme.

OGLJE JE POGANJALO 
CELO PARNIKE

Pet desetmetrska kopa je gorela 10-1 2  
dni, stometrska pa približno 3 tedne. Naj
boljši izkoristek je imela 10 do 50 metrska 
kopa; kuhali pa so tudi do 350-metrske ko
pe Če so kuhali kopo iz samih smrekovih 
vej, le-ta ni smela biti večja od 10 m3. Iz 
kubika jelševega lesa so dobili okrog 50 kg 
oglja, iz kubika lipovega lesa 60 - 70 kg 
oglja in iz kubika bukovega lesa 100 - 110

kg oglja. Navadno so delali tako, da so med 
žganjem prve kope postavljali že tudi drugo 
kopo. Na tak način sta dva dobra oglarja 
lahko v enem mesecu nažgala za dva vagona 
oglja.

Iz skuhane kope je oglar s „šturhaklom“ 
izvlekel vse večje kose oglja, s širokimi lese
nimi grabljami pa pograbil še manjše kose, 
ki so bili pomešani z zemljo. Oglje je naložil 
v vreče in s tem je bilo njegovo delo konča
no. Po vreče z ogljem je prišel z vozom in 
konji, pozimi pa s sanmi gospodar, odjema- 
lec-kovač, ali „furman“  in jih odpeljal v do
lino. Največji odjemalci oglja v okolici Osil
nice so bili kovači v Čabru. Ti so vse do 
začetka uporabe varilnih aparatov porabili 
na dan po 400 kg oglja. Bilo pa je še več 
manjših kovačnic v Ložu, Loškem potoku 
in Črnem potoku, ki so prav tako odkupo
vale oglje. Spravljali so ga v posebne shram
be. Kot zanimivost naj omenim, da je s po
dročja Kočevske dobivala oglje tudi ladij
ska družba v Trstu (trgovec Matto Pozzo) 
za pogon parnikov. Slo je le za debelejše 
oglje, ki so ga iz Kočevja z vagoni prepeljali 
prek Postojne v Trst.

„K ILA  OGLJA -  KILA KRUHA"
Pred prvo svetovno vojno in med njo so 

oglarji razmeroma zelo dobro zaslužili- Ver-

Oglarsko orodje: I. železne vile, 2. lesene vile, 3. lesene grablje, 4. kljuka, 5. 
grebljica

„VSI OGLARJI Pl JANC1'

Zimo je prebil oglar pri *
tih, včasih pa kar v svoji oglarsb a 
dolino je šel le vsakega prvega v i 
hrano in po zaslužek. Le če je bl1 | 
selja, je šel po hrano vsak teden en ' 
radi samotnega življenja se je 0 JJ,# 
dneh v dolini tudi bolj težko v ^ 
družbo. To je še najlaže storil v. y f 8 
Zaradi tega je veliko ljudi menilo. d 
oglarji pijanci*4. Ker je le težko n, 
stike z ljudmi, se marsikateri od Vj 
nikoli poročiL V  vas je prišel j ̂  ki 
smolnat in tak je navadno tudi od ^  
kočo. Ni se umil in preoblekel. 5*̂  je> sk 
imel stanovanja. Kot delovna ob16 y{f ^ 
žila ponošena vsakdanja obleka- . ^ . 
sodil še predpasnik iz žakljevine- ^  
je imel ponošene čevlje, na g laviP"^ !^  
ali še bolje, kapo, ki ga je manj 0 ̂  ̂  
nošnji polnih vreč oglja na pok*'*1
bila precej enolična: trikrat na d 
z zabelo, vsak četrtek in nedeljo P3^
Na teden je oglar porabil p rib ij®  
lente in 1 do 2 kg zabele. P01̂  jji  ̂
prišli na mizo še koruzni žga® ^   ̂
..krompirjeva polenta“ , tj. jj|
s koruzno moko in polit z ocvir ■ 
mleka običajno niso pili- Glavna 
bila voda oz. čaj, ki so ga kupova jjf $|
ni. Za priboljšek so včasih zVrnj^ | i£f. j< 
mošta ali žganja. Tistim, ki so K .  m   ̂
blizu doma, so prinesli hrano 0 r.
ma v košku na ramenih. Kadili s° ' 
cigarete, ki so sijih sami n,
papirčkov in tobaka. V starej* 9 
so kadili pipe in žvečili tobak.
tudi smrekovo smolo. fj v

Pri delovnih nezgodah je bu ^ ^   ̂
tako prepuščen sam sebi. H
primeri, ko se je goreča l<
udrla, ko je stal oglar na njej- ^
škodbah - če se je urezal ah ^   ̂
rano zamazal s smolo ali čez”.Pa;* 
dva suha bukova lista, če se 
opeklino ovil z vrečo in pustil P
časi sama zacelila.

ZATON OGLARSTN/A \

Po drugi svetovni vojni je _ p. *
okolici Osilnice začelo zamirati- ^  jc 
ha jo sicer še danes kmetje v sv .^  
vih, vendar le občasno, rne t̂e^f Vliv f i  ̂
enih oglarjev, ki bi bili še ajd*  ̂
zelo malo. Temu je kriva 1
šana poraba oglja, ki gre na taču K 
acetilena, koksa itd. Stari izre*’ ’ y CL
- kila kruha“  danes ne velja ve 
ponujajo za kilogram oglja 1.-’ 2 ‘O  | 
tranjskem pa cene nihajo nic 
Ndin. Pbnudba oglja je večja °  
vanja. Tudi sam način P̂ st? L
je pod vplivom industrializacij6 j 
spremenil:

Les, ki ga odkaže logpr, P ° 
žagajo z motorno žago,

dere)0 • A 
* ■ >

merjavi s starim načinom 
nek časa. Kope postavljajo 
gozdnih cest, odkoder je in0 ûnujrj<?lfl' 
kamionom ali vsaj z vozom .>8 ^  
konji. Oglja ne vozijo več v jut a rt 
v cenejSh papirnatih vrečah- ^  
narejena iz brun ali lubja, 
uveljavlja koliba iz lesenega ^  v«1 
ta s katransko lepenko. t $  -
nosi stare, ponošene vsa^<7eI)o^e 
ampak uporablja posebno 
obleko, teinno modre barve, K* 
tudi tovarniški delavci. vjc “"J

Tako se pojemajoče oglar w ■
itaonia in spreminja Dod vpprilagaja

razmer.
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f  Razvoj oglarstva v širšem okolišu 
Osilnice so omogočili predvsem raz- 
sežni gozdovi in bližina kovaških obra
tov, končno pa je k temu pripomogla 
tudi skopo odmerjena zemlja z raz
drobljenimi parcelami, ki tamkajšne- 
mu kmetu ni mogla pomeniti zadost
nega in edinega vira preživljanja. Zato 
je razumljivo, da so se oprijeli oglar
stva predvsem revnejši sloji prebival
stva. Zaposlovali so se na dva različna 
načina: za nekatere je delo v gozdu 
pomenilo dobrodošel postranski zaslu
žek oziroma dopolnilno gospodarsko 
panogo, ki jim je omogočila, da so 
vztrajali na svojih kmečkih posestvih, 
za druge pa je gozdno delo postalo 
osnovni poklic in so se kot najemniki 
vdinjali trgovcem, kovačem ali boga
tejšim kmetom.

Pri prehodu iz oglarja-kmeta v oglaija- 
delavca so se izvršle velike in zelo zanimive 
spremembe v načinu življenja: oglar-kmet 
je kuhal oglje le občasno, in sicer kadar je 
čistil in izsekaval svojo gozdno parcelo. 
Oglje je prodal najboljšemu ponudniku. 
Sam pa je s svojo družino ostal še vedno 
tesno vezan na svoje kmečko posestvo. 
Oglar-delavec pa je navadno izviral iz kme
čke družine z več otroki. Ker kmetij niso 
radi delili, jo je po pravilu dobil najstarejši 
sin, mlajši sinovi pa so dobili izplačan svoj 
delež. Ker so ostali brez zaposlitve, so jo 
iskali v poklicih, ki so jim bili poleg kmetij
stva najbližji in katere so najbolje poznali 
torej v gozdarstvu, žagarstvu in oglarstvu. 
Ker so delali pri različnih delodajalcih in 
službe tudi večkrat menjavali, skoraj nikoli 
niso stanovali blizu doma in so bili v celoti 
odvisni od svojega gospodarja.

jetno izvira iz teh let izrek „kila oglja 7Tj 
kruha “ . Kasneje, v stari Jugoslaviji, j*, 
zaslužek nekoliko slaba. Poklicni ogb151 * 
lahko izbral in najel ljudi, ki so mu ponBfx.
li postavljati kope in nakladati oglje- 
val jim je (v času stare Jugoslavije)!10 
din na mesec, hrano in socialno‘tf*r 
vanje. Kuharju, ki je pomagal tudi pri ' 
gih delih, je dal 750.- din na IneseĈ 'l,,! 
plačno hrano in zavarovanjem. S pofljr 
je sklenil oglar pogodbo za določeno®** 
Nekateri so ostali pri njem mesec, ; 
dva, tretji tudi samo po 14 dni. Delo'?* i 
je bilo zmeraj dovolj. Od vagona (1® j  j 
oglja je dobil oglar čistega zaslužka 1 
do 2500 din. Na leto je lahko na^^*^. 
paj s pomočniki tudi do 20 vagonoy 
To je bil kar dober ‘zaslužek. Za 
gozdni delavec je dobil za požagan 
panice napravljen les po 11.- din od  ̂
ka. Iz tega lesa je oglar dobil približno 
kg oglja, kar mu je prineslo 22 do Z  ̂
čistega zaslužka ali še enkrat več. 
dobil gozdni delavec. Oglarsko delo j®
lo za strokovno in več vredno kot P31, 
darsko delo. Tega dela so se 
pri starejših oglarjih tako, da so jim v  ̂
ku pomagali pri delu, kasneje pa s° ^  
kuhati na svoje. Tako je npr. og\& ̂  
Janež odšel L 1927 s 16 leti k og^jv ( 
okolico Kočevja. Kot pomagaču j
čevali po 200 din na mesec in mu dali j i  , 
tega še delovno obleko. Drugi so seu . 
različnih oglarjih, ki so bili po r0 Ûwyjf 
čini, Gorenjci ali Primorci (i2 J  , 
Istre). Kljub kratkotrajni učni doto1  ̂ l 
trajala navadno po nekaj mesecev. J® , li 
začetniku potrebnih še precej let P® {;. t 
je postal res dober oglar. Kljub do \ 
zaslužku in razmeroma veliki sain0!^' * 
sti, ki mu jo je dal delodajalec, pa F  ̂  
vo življenje imelo tudi senčne stiant ^

" ; c
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GORA 
PET VASI ZA ENO IME

q0 "" kraj, ki bi ga zaman iskali tudi na najboljših zemljevidih. 
* Bet̂  k  ^ P 00 'me za Pet vas': Petrinci, Kržeti, Janeži, Kračali 
k Sorl°n° VO‘ ^ oro ^  tre >̂a zav‘t ' z makadamske ceste, ki pelje 
k* dražice proti Loškemu potoku. Ob samotni kmetiji je edini 

še kake tri kilometre po ozkem makadamu in 
kako** Ustav' v vas' Petrinci, kjer je šola, srce Gore. Za dokaz, na 
kmetsan>otnern območju leže te majhne vasi, naj zapiševa samo 

, iz SoHV ?*90vor* al' sva na Prav* pot'- B'l°  je nekaj sto metrov ven 
Vendarra*'Ce' ko nama je odgovoril: „Pri prvi hiši zavijta na desno, 

, trovj« °e bodita neučakana; prva hiša je šele čez slabih pet kilome-

v ^  uredništvo je bilo v torek, 4. novembra, v gosteh pri ljudeh 
dobrota*'*1 vas‘cah. Ker vseh pet vasi ne premore gostilne, so nas 

100 sprejeli v edinem razredu štirirazredne šole. Malo pred

tem se je končal popoldanski del pouka, otroci so zapustili sedeže 
in klopi, kjer so se učili nove matematike — po stenah so bili 
narisani znaki za množice — namesto njih pa so v šolske klopi 
ponovno sedli Gorniki: kmetje na skopi višinski zemlji in delavci, 
ki se vsak dan vozijo v dolino.

Čeprav je bila že tema, so ljudje potarnali, da smo se zbrali 
prezgodaj, saj so se težko odtrgali od dela. Od 230 prebivalcev, 
kolikor jih živi na območju Gore, se jih je v učilnici zbralo več kot 
30. Tudi v teh pogovorih so se izluščile podobne resnice kot na 
nekaterih prejšnjih uredništvih v gosteh: mladih ni in kraj izumira, 
težave s cestami, drugi komunalni problemi, težave v kmetijstvu, 
želja po industrijskem obratu in domačem kraju. Tudi na Gori se je 
izkazalo, kakšno močno voljo do dela imajo ljudje. Vsi se trudijo, 
da bi ohranili kraj pri življenju, da bi zajezili izseljevanje.

^°do km etovali
!Ie starci?
p NekH ■
ifitva jn 50 vs' Gorniki živeli od kmetij- 
i« daje nit^02(?ar.stva' ^ ai pa kmetijstvo ne 
' ^ t i  u' P^bljžno takih življenjskih mož- 
1 ^okou0* ^  imai °  delavci, kar je eden od 
» ^etova Za izselievanje. Slabe možnosti za 
5 kjo h ^  f in s k ih  kmetijah povzro- 
* ^  km rn'*c' n 'so konkurenčni dolin- 
\  teh kra’ ht0m ’ ^ at0  n ' n '^ budnega, da je v 
* Ur*»rlj- praznih. Ne le da so stari
j $°le, sta V50 ^  zaPustil'' otroci so odšli v 

fiatih so se zaposlili in se naselili v 
nis0 "em|jo ^  ukvarjajo starejši, mlaj- 

nftelo v ^ c .Pravi kmetje, ker se vozijo na 
t ? M jQ °*ino in le občasno obdelujejo 
? ^ o n a ' 6t ostarelih občanov obiskuje 
l ^vilka2na ses*ra 'z Sodražice . . .  Ali bo ta 
)̂ >jno : V. naslednjih letih še večja? Pred 

j j ' r j j j 16*3 ^ 0ra prebivalcev, zdaji Tisti J
A ^ i o  rn' 50 ukvarjajo s kmetijstvom, se 
t>’ l0, Skor-r'0 ^ern'z'rat'' kolikor pač zmore- 
4 ^žago J VSaka hiša ima kosilnico, m otor
ik %ih - e k a j  je tudi traktorjev, specializi- 
ijtf iileka e îj pa ni. Živinoreja in odkup 
fli frevsakrt dobro organizirana: z Gore 

Stank ^  ?^ro9 400 litrov mleka. 
i v P̂ravr? ze> predstavnik kmetov z Gore 
ti ur81? .0c*boru ribniške zadruge, je v 
jh| I'0'*: pe ni^tvu povedal še drugim vašča- 
I' k ^ Q"nfav danes sem v dolini izvedel ža- 
$ [|ra plaA°Vlc.°' da bodo od prvega novem- 
v  £er je v ' pri *itru m|eka po 7 par manj, 
^ Pade| 9' °b  tričetrtletju  odkup mle

t j a  HZa 0Sem odstotkov. Doslej smo s 
V  a°bili za vsak liter 3 ,40  do 3,50

SlV°  n . *  VnaPrej? Jasno je, da kmetij- 
k^stva v korak z razvojem ostalega go
ri ̂  P o s ^ 9 °^ 'tno zaostaja in da zdaj- 

^  ..Sij ,\7. Va'ne akcije v kmetijstvu niso 
% Ir^  teCln 0̂vite. Razumljivo je, da se 
t j  > iCQ pano9e odrekajo. To pa prinaša 
/  l ^  J? r? b,emov. Potrebno bo ustvariti 
J  /*iih( jn zn°sti za kmetijstvo v višinskih 
J  H  kje t0 ne le na Gori, ampak tudi dru- 
J '• ^  Srečujejo s podobnimi težava-

nobenega  
°šolčka

Ji, SVa« da je šola srce Gore. V tej 
r ^  stiska šola, je tudi trgovina,

svoje stanovanje pa ima v njej tudi edini 
učitelj Edvard Uršič, doma iz Volčje Drage 
pri Gorici, ki že šesto leto uči na Gori, prej 
pa je desetletja učil po majhnih vaseh, med 
drugim tudi v Suhi krajini.

To srce utriplje vse bolj slabotno. V leto
šnjem šolskem letu je vpisanih v štiri razre
de 16 učencev. Dopoldne pridejo v šolo 
učenci tretjega in četrtega razreda, popol
dne prvošolčki in drugošolci. Učenci višjih 
razredov se vozijo v Sodražico. Učitelj jim 
vtepa v glavo modrosti, jim kuha malico, 
pripravlja proslave, je skratka človek za 
vse. Učencev je pa zmeraj manj: ko je pri
šel, jih je bilo še 22, 1979. leta pa v prvem 
razredu ne bo nobenega več! Sicer pa se 
pouk seli v Sodražico: letos se dva otroka 
vozita v malo šolo v dolino, kjer bosta pri
hodnje leto šla v prvi razred.

Šola je hkrati tudi hram kulture; ljudje 
radi obiskujejo kulturne prireditve, ki pa so 
iz razumljivih razlogov zelo poredko. Kul
turne programe pripravijo učitelj in šolski 
otroci, ker mladih ni ali pa svoje kulturne 
potrebe potešijo v dolini.

To pa ne pomeni, da se ljudje ne zanima
jo za izobrazbo in kulturo. Podatki, ki jih 
je zbral učitelj, govore, da je iz petih vasi 
Gore 19 ljudi z visoko izobrazbo ter več s 
srednjo in poklicno šolo. Žal je treba ob 
tem zapisati, da svoje znanje razdajajo dru
god, ne v domačem kraju.

Ko bi bila cesta  
kot vodovod

Volja in ljubezen do domačih krajev, že
lja prebivalcev, da bi dvignili kraj iz zaosta
losti in da bi vcepili ljudem veselje do živ
ljenja v rodnem kraju, se že obrestujejo. 
Prebivalci Gore so se upravičeno pohvalili, 
da so s složnim nastopom prišli do pitne 
vode. Domala iz lastnih sredstev so naredili 
vodovod. Predračun je nanesel vrtoglavo 
vsoto 1,81 milijona dinarjev — toda vaščani 
se niso ustrašili. Vedeli so, da bodo z last
nim delom in denarnimi prispevki — vsaka 
domačija je skopala 120 metrov jarka in 
prispevala po 4 tisočake — sami opravili 
večino dela. Iz območnega sklada samopri
spevkov so dobili 200.000 dinarjev, 50.000 
dinarjev pa so primaknila podjetja. Celotna 
trasa je dolga okrog pet kilometrov; bila je 
težka in so porabili pol tone razstreliva. Iz
kazal se je tudi kočevski Hydrovod, ki je 
solidno opravil strokovna dela. Prav te dni 
bo pritekla voda še v najbolj oddaljeno vas 
Betonovo in tako bo 54 hiš imelo zdravo 
pitno vodo. Prav tako se vaščani lahko po
hvalijo s tem, da so napeljali telefon.

Eden od vaščanov, ki je bil svojčas od
bornik v občinski skupščini, je povedal, da 
se vse obljube in sklepi končajo, ko pride 
na vrsto Gora. Sklenjeno je bilo, da bodo 
uredili prometne oznake po vsem območju 
ribniške občine, a vendar ni na območju 
Gore nobenega • prometnega znaka, niti 
table ni, ki bi označevala imena posamez
nih vasi. Enako je z javno razsvetljavo: dru
ge vasi so razsvetljene, pet gorskih vasi pa 
živi v temi.

„lmamo elektriko, dovolj pitne vode, te
lefon, naravne lepote, čist zrak, terene, pri
merne za smučišča — vse, kar ljudje danes 
iščejo," pripovedujejo ljudje. A turizem se 
bo lahko razvil šele tedaj, ko bodo popravi
li ceste. V načrtu je, da bi šla čez Goro 
regionalna cesta iz Sodražice proti Loške
mu potoku. Gorniki so za kakršnekoli reši
tve, da bi le prišli do asfalta. Še najbolj bi 
bili navdušeni, če bi asfaltirali cesto Sodra- 
žica-Vagovka-Gora, ker se po njej že zdaj 
vozijo. Nekaj denarja pričakujejo prihodnje 
leto tudi od občine, prispevali pa bodo še 
sami, da bodo uredili cesto, ki povezuje pe
tero vasi.

Prve turistične lastovke so že priletele: 
na hribu Kladnik so prodane štiri parcele 
za vikende, pet prošenj pa je na ribniški 
občini. Vaški in tudi lovski turizem sta mo
rebiti tisti dve okenci, skozi katere bodo 
posijali boljši časi.

Vse oči so  uprte 
v obrat

Stara osnovna šola v Petrincih stoji praz
na, bolje povedano: uporablja jo mladina, 
ki ima v njej disco klub. Ko so šolo preselili 
v novo zgradbo, je v stari še nekaj časa bil 
sedež krajevne skupnosti, potem pa so jo 
začeli prenavljati. Vanjo so vtaknili 70 ti
soč dinarjev, kmetje so prispevali hlodovi
no -  vsako gospodarstvo 50 do 60 kubikov 
— vendar so dela obstala na pol poti. Zdaj 
ni denarja, da bi jo popravili do konca. Kaj 
s staro šolo? O tem je več načrtov: pred
log je, naj bi jo adaptirali v center za pred- 
vojaško vzgojo v ribniški občini. S tem na
menom se je pred leti obnova tudi začela. 
Drugi načrt pravi, naj bi v obnovljeni šoli 
uredili središče za zimske športe v ribniški 
občini.

Oba načrta preglasi želja prebivalcev Go
re, da bi v stari šoli uredili dislociran tovar
niški obrat za 40 do 50 delavcev. Toliko 
ljudi se namreč vsak dan vozi na delo v 
Sodražico, Ribnico in izgubijo namesto 
osmih po deset ali dvanajst ur! Če bi dobili 
obrat, potem bi mladi ostajali doma, kme
tije ne bi bile zapuščene: v obratu vidijo 
edino možnost za razvoj kraja. „Pripravlje- 
ni smo delati doma tudi za znatno manjše 
osebne dohodke, kot jih imamo v dolini!" 
trdijo vsi po vrsti. Ker doma doslej ni bilo 
priložnosti za zaposlitev, jih je 30 vzela tu
jina. Polovica se jih je vrnila — vendar ne 
živijo več vsi na Gori. Edino priložnost, da 
bi prišli do obrata, vidijo v akciji ribniške, 
kočevske in cerkniške občine, ki želi ob
močje, na katerem je tudi Gora, vnesti med 
manj razvite kraje. Delavci, ki se vozijo na 
delo v dolino, so pretežno kovinarski in les
ni delavci, na Gori pa si želijo kakršenkoli 
obrat, še najraje takega, ki bi zaposloval 
tudi ženske.

MILAN MARKELJ 
JOŽESPLICHAL

IZJAVE, IZJAVE

Edvard Uršič, učitelj iz 
Petrincev: ,,Gorniški otroci, ki 
hodijo v višje razrede osnovne 
šole v Sodražico, se z avtobusom 
pripeljejo tja že 15 minut pred 
sedmo, potem pa čakajo do za
četka pouka. Kadar je sneg, pe
lje avtobus celo od glavne ceste 
in morajo biti otroci že ob pol 
sedmih tam: iz Betonovega, naj
bolj oddaljene naše vasi, morajo 
na pot že 15 pred šesto, še pol 
ure prej pa v s ta ti. . . "

Janez Arko, vodja trgovine v 
Petrincih: ,,Ta trgovina je edina 
za vse območje Gore. Ljudje se 
radi zadržujejo v nji in večkrat je 
bilo rečeno, da jo bodo uredili. 
Prav bi bilo, da bi takrat postavi
li tudi manjši bife, ker daleč na
okoli ni nobene gostilne, lahko 
pa bi tako dobili tudi eno delov
no mesto več. Zaenkrat je trgo
vina še rentabilna, toda če bo 
ljudi vse manj, tudi prodaja ne 
bo več šla."

Janez Košir, predsednik gasil
skega društva, iz Kržetov: „Ob  
pomoči vseh smo lani napeljali 
vodovod. Vode imamo zdaj, hva
la bogu, dovolj — a gasilci si vse
eno ne moremo z njo nič poma
gati. Nikjer namreč ni nobenega 
hidranta. Če ne bomo v vsaki va
si dobili vsaj dveh, potlej bo v 
požaru vse zgorelo, čeprav ima
mo vodo in motor ko. Še to: v 
ribniški občini dobi deset dru
štev toliko dotacije kot v ljub
ljanski eno samo!"

Ludvik A rko, kontrolor iz 
Kračalov: ,,Moji otroci so odšli s 
kmetije v službe in se tudi naseli
li drugje. Doma je ostal le naj
mlajši, ki hodi še v šolo. Upam, 
da bo sin Ludvik prevzel kmeti
jo, saj ima veselje do nje. Samo 
na udobje se je že navadil in na 
vse tiste ugodnosti, ki jih prinaša 
služba. Ko bi pri nas imeli kak
šen obrat, kjer bi se zaposlil, bi 
gotovo ostal na zem lji."

Jože Debeljak, kmet iz Krača
lov: „Divjad dela precejšnjo ško
do na naših poljih. Lovci sicer 
škodo ocenijo in plačajo, ampak 
vse škode ni mogoče sproti oce
niti, zato smo kmetje na izgubi. 
Pritožili smo se na občino in za
htevali, naj se lovcem poveča od
strel. Tako bi se vsaj malo raz
bremeniti škode, ki jo povzroča 
divjad."

Peter Levstek, kmet iz Petrin
cev, tajnik vaškega odbora: »M o
ram reči, da smo prebivalci petih 
vasi složni, kadar gre za skupne 
akcije. To se je lepo pokazalo tiri 
gradnji vodovoda. Ce ram  bo 
uspelo dobiti v opuščeni stari šo
li še industrijski obrat, potem ne 
bo več skrbi, da bi Gora izumrla 
in da bi mladi dokončno odšli v 
dolino. Prav zato je obrat na Go
ri zdaj naš veliki načrt in upanje 
hkrati."

Franc Samsa, upokojenec iz 
vasi Kračali: „Na našem obmo
čju vsako leto odstrelimo 70 srn 
in dva medveda. Turisti, ki do
bro plačajo, polože na dlako oba 
medveda, nekaj srnjakov in tudi 
kakega jelena. Denar je potre
ben, saj moramo kmetom plača
ti precej odškodnine za škodo, 
ki jo naredi divjad. Lovci bomo 
dobili tudi nov dom, saj bomo 
na Travni gori preuredili nekda
njo pastirsko kočo."

Jože Modic, delavec iz Beto
novega: ,,Ker sem edini, ki imam 
v Betonovem avto, moram kar 
sam vzdrževati in popravljati pot 
do Kračalov, če hočem v službo. 
Za zapuščene vasi, ki so bogu za 
hrbtom , družba premalo skrbi. 
Prav ceste so pri nas največji 
problem: že tista iz Sodražice 
proti Loškemu potoku je slaba, 
odcep na Goro je še slabši, cesta 
med petimi vasmi pa komaj za
služi to im e."

Anton Šilc, brat narodne he
rojke iz Kržetov: ,,Radi bi dobili 
v naše kraje kakšen manjši obrat, 
da bi se naši ljudje lahko zaposli
li blizu doma. S tem bi zajezili 
veliko odseljevanje, ki grozi Go
ri. Naši ljudje so močno zavzeti 
za razvoj kraja, imajo veliko vo
lje sodelovati, pomagati, ampak 
sami ne zmoremo vsega. Potre
bujemo tudi družbeno pom oč."

Anton Kraševec, delavec in
kmet: ,,Doma imamo manjšo 
kmetijo, na kateri delam v pro
stem času. Od dela na km etiji bi 
ne mogel živeti, zato sem se m o
ral zaposliti v Sodražici. Ko sem 
videl, da drugi odhajajo v dolino, 
sem šel še jaz. Doma bom ostal 
samo, če bomo dobili kakšen 
obrat, drugače pa je razumljivo, 
da bom drugje iskal boljše delov
ne in iivlienjske razmere."

Jože Košmrtj, delavec iz Krže
tov: „S cestami je pri nas križ, 
posebno pozimi, ko se je težko 
prebiti do delovnega mesta. N« 
vem, kako da cesta do naše vasi 
pozimi ni plužena, saj ostale so. 
Odkrito povedano: močno me 
vleče, da bi odšel drugam, tako, 
kot so odšli že mnogi iz naših 
krajev in kot bodo verjetno odšli 
ie  drugi."

Anton Arko, kmet iz Krže
tov: ,,Odvoz mleka poteka v re
du, narobe je le to, da meritve 
to Išče in plačevanje ne veljata. 
Kmetijska zadruga nam plačuje 
mleko z dvomesečno zamudo. 
Težave pa so tudi s posodo, ki se 
iz mlekarne vrača umazane. Na
še ženske jo morajo same umiva
t i."
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SOLIDARNOSTNA STANOVANJA
v občini Novo mesto

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST 
OBČINE NOVO MESTO 
Samoupravna enota za družbeno pomoč v stanovanj
skem gospodarstvu

objavlja na podlagi 10. člena pravilnika o pogojih in merilih za 
določanje vrstnega reda upravičencev za pridobitev ter o do
deljevanju stanovanjske pravice v družbenih stanovanjih, zgra
jenih ali kupljenih s sredstvi sklada za družbeno pomoč v stano
vanjskem gospodarstvu (Službeni Dolenjski list št. 26/75),

JAVNI POZIV

za zbiranje vlog za sestavitev prednostnih list upravičencev za 
pridobitev stanovanjske pravice v solidarnostnih stanovanjih na 
območju občine Novo mesto

I. Razpisni pogoji:

Upravičenci za pridobitev stanovanjske pravice v solidarnostnih 
stanovanjih so:

a DRUŽINE IN OBČANI Z N IZK IM I DOHODKI 

b. MLADE DRU2INE

c. UPOKOJENI OBČANI

?. Družine in občani z nizkimi dohodki lahko zaprosijo za
uvrstitev v prednostno listo in za dodelitev stanovanjske
pravice v solidarnostnem stanovanju, če izpolnjujejo na
slednje pogoje:
— da prosilec ali član njegove družine ni imetnik stano

vanjske pravice ali lastnik primernega stanovanja v 
občini Novo mesto;

— da prosilec ali član njegove družine doslej še ni imel 
ustrezno rešenega stanovanjskega vprašanja v občini 
Novo mesto;

— da poprečni mesečni dohodki prosilca in članov nje
gove družine v letu 1974 niso presegli 50% višine 
poprečnega mesečnega osebnega dohodka na zaposle
nega v SR Sloveniji za preteklo leto — to je
1.407,50 din na člana družine mesečno;

— da je vsaj eden od zakoncev zaposlen na območju 
občine Novo mesto najmanj tri leta, računajoč od 
dneva objave tega razpisa nazaj;

— da ima stalno bivališče na območju občine Novo 
mesto.

Matere samohranilke se razvrste na prednostno listo ne 
glede na višino njihovega poprečnega mesečnega dohodka in ne 
glede na čas njihove zaposlitve v občini Novo mesto.

b. Mlade družine lahko zaprosijo za uvrstitev v prednostno
listo in za dodelitev stanovanjske pravice v solidarnostnem
stanovanju, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
— da prosilec ali njegov zakonec ni imetnik stanovanjske 

pravice ali lastnik primernega stanovanja v občini 
Novo mesto;

— da družina doslej še ni imela ustrezno rešenega stano
vanjskega vprašanja v občini Novo mesto;

— da prosilec ali njegov zakonec namensko varčuje pri 
poslovni banki za nakup stanovanja ali za gradnjo 
lastne stanovanjske hiše, oziroma

— da delovna organizacija, v kateri prosilec ali njegov 
zakonec združuje delo, poda pismeno izjavo, s katero 
se obvezuje, da bo najkasneje v roku petih let rešila 
prosilčevo stanovanjsko vprašanje;

— da starši prosilca ali njegovega zakonca niso imetniki 
stanovanjske pravice v stanovanju ali lastniki stano
vanjske hiše v občini Novo mesto, ki za 50 % presega 
velikost standardnega stanovanja, kjer bi prosilec 
lahko rešil svoje stanovanjsko vprašanje;

— da je vsaj eden od zakoncev zaposlen na območju 
občine Novo mesto;

— da ima vsaj eden od zakoncev stalno bivališče na 
območju občine Novo mesto.

Strokovni delavci deficitarnih poklicev, ki se na novo za- 
posle na območju občine Novo mesto, se razvrste na prednost
no listo ne glede na to, da še ni bil noben od zakoncev zaposlen 
ali ni imel stalnega bivanja na območju občine Novo mesto.

c. Upokojeni občani lahko zaprosijo za uvrstitev na prednost
no listo in za dodelitev stanovanjske pravice v solidarnost
nem stanovanju, če izpolnjujejo naslednje pogoje:
— da prosilec ali njegov zakonec ni imetnik stanovanjske 

pravice ali lastnik primernega stanovanja;
— da prosilec ali njegov zakonec doslej še ni imel ustrez

no rešenega stanovanjskega vprašanja;
— da ima prosilec ali njegov zakonec stalno bivanje v 

občini Novo mesto najmanj tri leta, računajoč od 
dneva objave tega razpisa nazaj;

— da nimajo otroci prosilca ali njegovega zakonca na 
območju občine Novo mesto stanovanjske pravice, ki 
za 50 %  presega velikost standardnega stanovanja, 
kjer bi lahko prosilec rešil svoje stanovanjsko vpraša
nje.

Ne glede na izpolnjevanje razpisnih pogojev se pri sestavlja
nju prednostne liste ne bodo upoštevale vloge vseh tistih prosil
cev, ki so se naselili v neprimernih stanovanjih, zaradi katerih so 
prejšnji stanovalci pridobili stanovanjsko pravico v solidarnost
nih stanovanjih.

II. Merila za dodeljevanje stanovanjske pravice v solidarnostnih 
stanovanjih

a. Družine in občani z nizkimi dohodki — upravičenci z 
dokončne prednostne liste — lahko na število članov dru
žine — skupnega gospodinjstva — pridobijo stanovanjsko 
pravico v solidarnostnem stanovanju po naslednjem norma-, 
tivu:

za dve osebi stanovanje do 40 m2 
za tri osebe stanovanje do 56 m2 
za štiri osebe stanovanje do 68 m2

in za vsakega nadaljnjega člana družine še dodatno do 
8 m2.

Za člane družine štejejo: zakonci, otroci, starši prosilca in 
starši prosilčevega zakonca ter osebe, ki jih je prosilec dol
žan po zakonu vzdrževati, če živijo s prosilcem v skupnem 
gospodinjstvu.

b. Mlade družine — upravičenci z dokončne prednostne liste
— lahko na število članov družine — skupnega gospodinj
stva — pridobijo stanovanjsko pravico v solidarnostnem 
stanovanju za določen čas — pet let — po naslednjem nor
mativu:
— zakonca brez otrok garsonjero do 28 m2
— zakonca z enim otrokom enosobno stanov, do 40 m2
— zakonca z več otroki enoinpolsobno stanov, do 50 m2 
Za člane družine štejeta samo zakonca in njuni otroci, če 
živijo s prosilcem v skupnem gospodinjstvu.
Za mlado družino štejeta zakonca:
— katerih poprečna starost ne presega trideset let in
— katerih zakonska zveza ob dnevu objave tega razpisa 

ni bila daljša od osem let.

c. Upokojeni občani — upravičenci z dokončne prednostne 
liste — lahko glede na število družine — skupnega gospo
dinjstva — pridobijo stanovanjsko pravico v solidarnostnem 
stanovanju po naslednjem normativu:
— za eno osebo garsonjero do 28 m2
— za dve osebi enosobno stanovanje do 40 m2 
Za člana družine štejeta samo zakonca, če živita v skup
nem gospodinjstvu.

I I I .  Vlaganje vlog

Prosilci za uvrstitev na prednostne liste upravičencev za 
pridobitev stanovanjske pravice v solidarnostnih stanovanjih vla
gajo vloge na posebnih tiskanih obrazcih, in sicer:
— zaposleni: v temeljnih organizacijah združenega dela, kjer 

združujejo svoje delo;
— borci NOV: pri občinskem odboru ZZB NOV Novo mesto;
— upokojanci: v Društvu upokojencev — podružnica Novo 

mesto;
— civilne žrtve vojne: pri Zvezi civilnih žrtev vojne Novo 

mesto;
— delavci, zaposleni pri občanih: neposredno pri samo

upravni enoti za družbeno pomoč v stanovanjskem gospo
darstvu.

a. Družine in občani z nizkimi dohodki morajo vlogi priložiti
naslednja potrdila in izjave:
— obvezno:
1. potrdilo delovne organizacije oz. zasebnega delodajal

ca o delovni dobi in osebnih prejemkih prosilca (obr. 
1 );

2. potrdilo delovne organizacije oz. zasebnega deloda
jalca o delovni dobi in osebnih prejemkih prosilčeve
ga zakonca in ostalih članov skupnega gospodinjstva 
(obr. 1/.a);

3. potrdilo — odrezek — o višini pokojnine oz. invalid
nine za mesec december 1974 za prosilčevega zakon
ca ali člana skupnega gospodinjstva;

4. izjavo prosilca, da niti sam niti nobeden član njegove 
družine ni imel v preteklem letu drugih dohodkov, 
kot jih je navedel v svoji vlogi (obr. 6);

— neobvezno:
5. potrdilo poslovne banke o namenskem varčevanju

prosilca ali njegovega zakonca za rešitev njiho
vega stanovanjskega vprašanja (obr. 2);

6. potrdilo zdravnika o invalidnosti in trajnih obolenjih 
prosilca, njegovega zakonca oz. otrok;

7. potrdilo občinskega odbora ZZB NOV o udeležbi 
prosilca v narodnoosvobodilni vojni (obr. 3);

8. izjavo pristojnega samoupravnega organa delovne 
organizacije, ki ima pravico uporabe družbenega sta
novanja, katero bi izpraznil prosilec, da prenaša na 
Samoupravno stanovanjsko skupnost enkratno pravi
co oddajanja stanovanja (obr. 5).

b. Mlade družine morajo vlogi priložiti naslednja potrdila in L
izjave:
— obvezno:
1. potrdilo delovne organizacije oz. zasebnega deloda

jalca o delovni dobi in osebnih prejemkih prosilca 
(obr. 1);

2. potrdilo delovne organizacije oz. zasebnega delodaja1 
ca o delovni dobi in osebnih prejemkih prosilčevega 
zakonca (obr. 1/a);

3. potrdilo poslovne banke o namenskem v a rč e v a n j 
prosilca ali njegovega zakonca za rešitev njihovega sta
novanjskega vprašanja (obr. 2) oziroma

4. izjavo pristojnega samoupravnega organa delovne 
organizacije, da bo v roku 5 let rešila prosilčevo sta
novanjsko vprašanje (obr. 4);

5. izjavo prosilca, da niti sam niti njegov zakonec ni ii™ 
v preteklem letu drugih dohodkov, kot jih je navede 
v vlogi (obr. 6);

— neobvezno: ...
6. potrdilo zdravnika o invalidnosti in trajnih obolenj1 

prosilca, njegovega zakonca oz. otrok.

c. Upokojeni občani morajo vlogi priložiti naslednja potrd' ^
in izjave:
— obvezno: .
1. potrdilo — odrezek — o višini'pokojnine oz. 'nva\. 

nine za mesec december 1974 za prosilca in njegovi 
zakonca;

2. potrdilo delovne organizacije oz. zasebnega del#1 
jalca o delovni dobi in osebnih prejemkih prosile 
vega zakonca (obr. 1/a); -jj j

3. izjavo prosilca, da niti sam niti njegov zakonec ni , 
v preteklem letu drugih dohodkov, kot jih je naved
v vlogi (obr. 6 ); J 9  ,

— neobvezno: ..j,
4. potrdilo zdravnika o invalidnosti ali trajnih obolel 

prosilca oz. njegovega zakonca; |
5. potrdilo občinskega odbora ZZB NOV o udele* 

prosilca v narodnoosvobodilni vojni (obr. 3); ^
6 . izjavo pristojnega samoupravnega organa delovne 

druge organizacije, ki ima pravico uporabe družbe 
ga stanovanja, katero bi izpraznil prosilec, da Pren 0 
na Samoupravno stanovanjsko skupnost enkra 
pravico oddajanja stanovanja (obr. 5).

Organ samoupravne enote za družbeno pomoč v st,n o«** |

skem gospodarstvu lahko v nejasnih ali dvomljivih prime 
zahteva od posameznih prosilcev dodatna dokazila. j0

Vse nepopolne vloge ali vloge brez obveznih prilog b 
zavrnjene. *(a-

Organizacije, ki zbirajo vloge svojih delavcev oziroma 
nov, so dolžne prosilcem pomagati pri izpolnjevanju °^ra ^  
vloge in pri zbiranju zahtevanih dokazil ter v objavljenem r 
predati popolne vloge samoupravni enoti za družbeno pom 
stanovanjskem gospodarstvu.

IV . Obrazec vloge in potrdil
l*

Prosilci za uvrstitev na prednostno listo upravičence^ 
pridobitev stanovanjske pravice v solidarnostnih stano .Q 
oziroma predstavniki delovnih in drugih organizacij P . . pri 
tiskane obrazce vlog, obveznih in neobveznih potrdil 'n.lZLgiri* 
strokovni službi Samoupravne stanovanjske skupnosti ^  
Novo mesto, Novo mesto, Prešernov trg 8/I — soba št. 
dobijo tudi vsa potrebna pojasnila. cuo\^'
% Potrebni podatki se na obrazec vpisujejo s pisalnim tr£jiU» 
ali tiskanimi črkami. Podatke, ki jih na obrazec vloge in P^po 
vpisuje organizacija združenega dela ali drug organ, je P ° 
overiti s pečatom in podpisom pooblaščene osebe.

V. Rok za sprejemanje vlog

Vloge prosilcev sprejema strokovna služba Samoup1̂  
stanovanjske skupnosti občine Novo mesto, Novo m esto . ^
šernov trg št. 8/I -  soba št. 23 vključno do 2. decembra ^

V tem roku morajo popolne vloge vložiti tudi organ'.^. 
združenega dela in druge organizacije za svoje delavce oZ- |  r 

Vse vloge, vložene po tem datumu, bodo zavrn jene-

V I. Posebno obvestilo
.d0bit*

Upravičenci z dokončne prednostne liste za prl 
stanovanjske pravice na solidarnostnih stanovanjih iz le*a 3 pi 
katerih stanovanjsko vprašanje do dneva objave tega P0.^  o*- * 
bilo rešeno, morajo ponovno vložiti vlogo z vsemi °bvezn^ ^  
neobveznimi potrdili in izjavami, ker bo sedaj veljav 
končna prednostna lista prenehala veljati.

V Novem mestu, 6. 11. 1975
Samoupravna ^

za družb, pomoč v stan. gospod
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O NAŠEM ZABAVNOREVIALNEM TISKU

Kljub jasnim stališčem, sklepom in dogovorom, ki jih je 
sprejela sekcija leta 1973, so ugotovili, da zabavnorevialni 
tisk razen redkih izjem še vedno objavlja članke, ki so ne
sprejemljivi z vidika idejnih in etičnih norm naše samouprav
ne socialistične družbe. Spremembe, seveda kolikor jih je, so 
v glavnem na površju. Resnih posegov ni. Priznamo, poleg 
stare vsebine se pojavlja nekaj novega, kar diši po socializmu, 
takšen tekst je celo poudarjen, toda preostala celota, žal, 
prevladuje nad eno takšno stranjo s tako imenovano sociali
stično vsebino, k iji v tem primeru rabi kot kritje.

Malomeščanščina in plaža, provincializem in primitivizem, 
nekulturnost in slab okus, nehumanizacija in lažno junaštvo, 
vse to so še vedno poglavitne odlike tovrstnega tiska. Takšne 
stvari, ki so del nam tujega pogleda na svet, najdemo v ome
njenem tisku, pa naj teče beseda o kriminalu ali o odnosih 
med ljudmi in spoloma ali pa o zasebnem življenju, zdravju, 
poklicu itd .

ZAKAJ PRIHAJA DO TEH POJAVOV V TISKU

Do takšnih posledic prihaja zaradi skoraj neomejene in 
vsekakor nekritične usmerjenosti k tujim virom, predvsem k 
zahodnim. Po sistemu „škarij“ prihajajo k nam senzacional
ne in nam povsem tuje vsebine. Na ta način se negativen 
sistem vrednosti uveljavi, celo poveličuje in vpliva na zavest 
zlasti mladih bralcev . .  .

V tej zvezi je treba povedati, da takšen tisk odobraVajo 
izdajateljski sveti, v katerih so pomembni delavci iz našega 
družbenopolitičnega, kulturnega in znanstvenega življenja. 
Kaže, da sveti ponekod in v nekaterih uredništvih pomenijo 
nekakšno družbeno potuho, ne pa družbenega vpliva na 
uredniško politiko.
Povzetek razprave o položaju zabavnega in revialnega tiska ter 
o nalogah Socialistične zveze 2. jun. 1975

• Dolenjskem je že do zdaj 
lo bore nialo od Dolenjcev pi-

knjig, poslej pa jih bo, kot
*  lahko poučimo iz tega, kaj 
*«uturne skupnosti načrtujejo za 
prihodnje leto in za obdobje

^ ~ 1980, še manj ali pa 
P°" nobena. Iz teh načrtov 

"*®reč ni niti med vrsticami 
l^ d n a  možnost objavljanja le- 
rih v5jh» zgodovinskih in dru- 
za Za, 0 ênjsk° pomembnih del 
rt, * uPne oziroma družbene 
jOŠke. Kulturne skupnosti, ki 
rii^I0 ~ naJ t0 ^ d i tukaj pouda- 
2  ~ skrb za založništvo napi- 
io nabl statutih, so to svo- 
£  nalogo pri načrtovanju ali pre- 

ah pa soglašajo s tem, da do 
BiH«« l  m Dolenjskem ne 

e nobena knjiga vec.
j./^dpisanemu se zdi manj ver- 
čan3 j  č3 m°žnost in je prepri- 
i ,  da je založniška dejavnost 

Padla bolj zavoljo površnosti 
. na^rt°vanju kot zavestno. 

VpJ° Verjetno je, da bi si kdo za- 
ortuv, dovolil tak spodrsljaj in 
ki t  23 nedoločen čas stvar, 
rini i-̂ Vman j enakovredna dru- 
detav Iturnim in umetniškim 
v 23 katere prostora
. crtu ni zmanjkalo in bo za

pri za8°tovljen tudi denar. Da 
zavni-m<tem ne g16 za milijone, 
strani?- kterih  bi morali drugi 
čniv bi lahko dokazal svin
ja na majhnem koščku papir-

leta J1981
- .n i

Pod

Spodrsljaj?
&olenfi!VOril?10 ° založništvu na 
fenki- »imamo v mislih Do
ta ^ esnica je, da 
ga kot Ze ne*®j let ni druge 
1a t nne» Prav tako pa je res, 
so pr«*!?,?1 kriva sama, marveč 
Te<?a . (neodgovorni ljudje, 
ko bi iOVo.ne bi vlekli na dan, 
ski zaiS*i?^m odlokom Dolenj- 
Ijenip v  tudl Pravno vzeli živ 
28odiio • *  to do zdaj še ni 
o n i » i 111131110 Pravico govoriti 
^ doklej b0 •duaio tako stanje.

I. ZOR Al1

s e m in a r j i z a  ' 
v k u l t u r n ik e

žačei|Sr̂ d°> novembra, se bodo 
Otganj, ovem mestu seminarji za 
nega jj~. 0rje in animatorje kultur
ah. Sk v dei°vnih organizaci
jo  kuu 23 ^ko imenovano delav- 
r»a min,,IH0 s° nekajkrat izpostavili 
kongjp. J1*1 Partijskih in sindikalnih 
jfe nref1 ’ v Novem mestu pa so se 
#h za >nIVeseci dogovorili o komisi- 

dr lu ro’ k* naj bi delovale pri 
cijah. 7 be no politični h organiza- 

UrpcZ. ? rganiziranjem seminarjev 
^ h s k l  C ^  tildi enega od

VALVASOR ČAKA NA PREUREDITEV — Načrti za preureditev hiše v Krškem, v kateri je leta 1693 
umrl slovenski zgodovinar Janez Vajkard Valvasor, so stari, uresničili pa naj bi jih do leta 1977, ko bo 
Krško slavilo 500-letnico podelitve mestnih pravic. Pred hišo stoji spomenik Valvasorju (na sliki), delo 
plfaripimkpga kiparja Vladimirja Štovička. (Foto: I. Zoran)

Oktobra je predsedstvo občinske konference Socialistične zveze 
v Krškem razpravljalo o bližajočem se jubileju enega najstarejšh 
mest na Slovenskem — o 500-letnici podelitve mestnih pravic 
Krškemu. Občinski skupščini je predlagalo, naj imenuje 60-članski 
odbor za pripravo praznovanja, vanj pa vključi poleg domačinov 
tudi Krčane, ki sicer ne živijo več v svojem rojstnem kraju, so pa za 
razvoj Krškega in občine zaslužni.

S Socialistične zveze je prišel tudi 
predlog, kaj naj bi predvsem upošte
vali v programu praznpvanja. Tako 
naj bi do leta 1977, ko bodo praz
novali jubilej, preuredili Valvasor
jevo hišo, odprli v njej več spomin
skih sob (Valvasorjevo, Mencingerje
vo, luteransko, Štovičkovo) in stal
no razstavo tamkajšnji galeriji po- 
Larjenih umetniških slik. V jubilej- 
lem letu naj bi postavili spomenik 
datiji Gubcu (gre za odlitek v bronu 
:ipa, ki ga je ustvaril Tone Kralj).
Zavzemajo se za to, da bi spomenik 
stal na levem bregu Save, nasproti 
pošte in pred novim domom lailtu- 
re, ki naj bi ga leta 1977 pričeli

Saditi in bi bil poimenovan po 
atiji Gubcu. Odlili bi grb mesta 

Krškega, ki ga je v mavcu izdelal 
Vladimir Štoviček. grb bi bil tudi na 
plaketah in značkah. Nekdanja 
meščanska šola, ki jo jc ustanovil 
Martin Hočevar in ki bo leta 1977 
slavila 100-letnico, pa bo dobila 
novo zunanjo podobo. Kulturne in 
druge spomenike v mestu bodo 
obnovili. Jubileju bo posvečen tudi 
almanah, ki ga snujejo in bo Krško 
predstavil z besedilom in fotografi
jami.

OD p o d e l it v e  p r a v ic
MESTO SLAVNIH M 0 2
Krško je dobilo mestne pravice 5. 

maja 1477. Dotedanji trg je v mesto 
povzdignil cesar Friderik IV. S po
sebnim pismom mu je zagotovil pra
vice po ..celjskem zgledu44. Iz tega 
pisma je razviden tudi razlog, zakaj 
se je cesar tako odločil: zato, ker so 
Turki to mesto nenehno napadali.
Krško do tedaj ni imelo obzidja, 
potem pa so ga zgradili. Vladarji so 
te pravice Krškemu potrdili še de
vetkrat, zadnjič 24. maja 1784.

Protestantizem (luteranstvo) seje 
v Krškem zgodaj razširil. Na mešča
ne je najprej vplival sam Primož Tru
bar, ko je služboval v Loki pri Zida
nem mostu in Šentjerneju. Novo 
vero je širil s pomočjo deželnih st
anov in s slovenskimi knjigami, ki 
jih je dal natisniti. Posebno marljiv 
razširjevalec protestantizma je bil 
pridigar Ivan Weyxler, ki je zbral 

oli sebe kakih 200 ljudi in so ga 
posebno ženske rade poslušale.

V Krškem se je rodil Jurij Dalma
tin, vnet pospešitelj nove vere, zaslu
žen pa, ker je prvi na Slovenskem 
prelil v „kranjščino“ Sveto pismo, 
da so ga ljudje lahko brali v doma
čem jeziku. Izpod njegovega peresa 
je izšlo še več drugih del.

Dalmatin je prvo znanje dobil v 
šoli, ki jo je v Krškem leta 1551 -  
torej isto leto, ko je dal Trubar na
tisniti »Abecednik in katekizem44, ki 
se šteje za prvo slovensko tiskano 
knjigo -  ustanovil Adam Bohorič, 
znan kot pisec prve slovnice sloven
skega jezika (Arcticae horulae). 
Bohorič je v Krškem v lastni hiši 
poučeval sinove dolenjskih grašča
kov do leta 1566, ko so ga poklicali 
v Ljubljano.

Tretji znani mož, ki je živel v 
Krškem, ie pisec . .Slave vojvodine 
Kranjske4' Janez Vajkard Valvasor. 
V Krškem je Valvasor preživel zad
nja leta svojega življenja. Potem ko 
je nekdaj premožni baron zavoljo 
tiskanja svojih knjig zašel v strahot
ne dolgove, je se zmogel toliko 
denarja, da si je v Krškem kupil 
hišo, kasnejšo hiralnico, in nekaj 
mesecev nato 19. septembra 1693 v 
njej umrl pooolnoma obubožan.

Martin Hočevar, kateremu se 
nameravajo Krčani ob jubileju svoje
ga mesta tudi pokloniti, sicer ni bil 
sloveč mož peresa, vendar bo spo
min nanj večen, ker je Krškemu

Trdinovi nagrajenci - učitelji
Trdinovo nagrado m  leto  nem, družbenem in drugih po- Belo ccrkev, organiziral obnov«l97ČMU10V0 nagrado za leto 

*k0 ^ b i l i  trije šolniki: Sre 
njem !^ re iz Žužemberka (c 

več v današnji pri 
m ^ J ze Kastelic iz Nove 

»n Boris Plantan iz 
Po^n^si- To priznanje so jim 
delov/1. Za njihovo vsestransko 

le na kultumo-prosvet-

(o

nem, družbenem in drugih po
dročjih.

Kastelic se jc s kulturno dejav
nostjo ukvarjal že kot mlad učitelj. 
Kamor koli ie prišel poučevat, je 
ustanovil šolski oder, če ga še ni bi
lo, potem pa neutrudno režiral in 
tudi sam pisal igre. Eno takih mu je 
režirala in v njej tudi igrala Bogdana 
Stritarjeva, zdaj znana operna pev
ka. Malo pred drugo vojno jc prišel v

^ V enska  lit e r a t u r a  v
^ J 3 ^  Uvre Slovenc, ki jo 

^ i i h  k ensld Pcnklub, je v eni 
F sC S k objavila ruske prevo- 
3 j$a Z"10n pesnikov in pisateljev. 
^'orniProzna in pesniška dela ter 

'  r v sn 12 ‘kljSih leposlovnih spi- 
T ic,C „ PrcVed“ M. Rižovoi, M.

M kM ' Andrejeva, A. Volon- 
b ‘kulinoj, E. Rjabovoj, I. 

ihtavi-" Marjeva, K. Belokurova. 
%?tton J eni so pisci Miško Kranjec, 
ftibec ln.8°lič, Kajetan Kovič, Ciril 

fr, , n Potrč, Ciril Kosmač, 
v a*8hf>r Janez Menart, Nada 

• Katarina Špur, Marko Kra- 
( ‘°ne Kuntner

1 S A& R1JE Se DANES -  Raz- 
‘j Cvetke Miloš v menzi 

VVta it0Varnc zdravil Krka bo 
j  nes- Zanimive izdelke, s
ffl' w 1 *° okrašeni najrazličnejši

objekti po domovini, si je ogledalo 
veliko Krkinih delavcev. «

RAZSTAVA IVANA KOSA V 
LJUBLJANI -  V ljubljanski Moder
ni galeriji so v torek odprli razstavo 
slikarskih del Ivana Kosa. Gre za iz
bor iz umetnikove retrospektivne 
razstave, ki jo je priredila predtem 
mariborska Umetnostna galerija.

LUTROVA KLET NA TOPLEM 
-  Lutrova klet na sevniškem gradu 
bo poslej ogrevana, zato se bodo v 
njej tudi v mrzlih mesecih vrstile 
kulturne prireditve. Izvedli so akci
jo, pri kateri se je izkazala mladina.

RAZSTAVA FOTOGRAFIJ -  
Na Vrhniki so minulo soboto odprli 
republiško razstavo fotografije. Za
nimive fotografije so prispele iz vse 
Slovenije. Zlasti so sc izkazali neka
teri posamezniki in foto-kino klubi.

Belo cerkev, organiziral obnovo šo
le, oživil šolski oder in storil precej 
koristnega za kraj. Vključil se je v 
OF, leta 1942 pa je okusil grenkosti 
taboriščnega življenja. Leto kasneje 
so ga obsodili na dosmrtno ječo. Po 
osvoboditvi je učiteljeval v Mirni pe
či, postal okrajni načelnik za pro
sveto in kulturo pa šolski nadzornik 
itd. Z njegovim imenom je povezana 
ustanovitev revije ..Dolenjska pro
sveta44, v kateri je tudi sam objavljal. 
Na kulturnem področju je bil sploh 
ves čas zraven, do upokojitve celo 
profesionalno kot direktor Zavoda 
za kulturno dejavnost.

Težko pot skozi življenje in vihar
ne čase je prehodil tudi Boris Plan
tan. Učiteljevati je začel na Štajer
skem, pred izbruhom druge svetov
ne votne pa sc je zaposlil v osnovni 
šoli Dolenjske Toplice. Z OF sc je 
povezal 1941., že naslednje leto pa 
bil interniran v Italiji. Po vrnitvi je 
postal terenski delavec in sc kmaiu 
pridružil partizanom. Po vojni je na
daljeval učiteljski poklic v Dolenj
skih Toplicah in Vavti vasi, prevzel 
dolžnosti na okraju, zaradi bolezni 
pa se je spet vrnil na šolo. Ravnate- 
ljeval je do upokojitve. V karakteri
stikah ima zapisano, da jc bil ves čas 
vzoren učitelj in ravnatelj. Sodeloval 
je v najrazličnejših organizacijah in 
društvih, največ na kulturnem po
dročju. Bil je priljubljen in uspešen 
pevovodja, režiser, scenarist in igra- 
icc. Delo, ki Je preseglo obseg in 
kvaliteto dosežkov povprečnega de
lavca v amaterizmu, jc opravljal 
brezplačno. Kot ljudski učitelj ni ni
koli klonil pred ovirami.

I. Z.

Folklora je shodila
Novomeško folklorno skupino vodi Branka Moškon

Dejavnost novomeške 
ZKPO je od te jeseni boga
tejša za novo ustanovljeno 
folklorno skupino. V njej je 
po šestnajst deklet in fantov, 
to pa je že ustaljeno število 
parov, saj se jih je na razpis 
prijavilo kar 20. Skupina 
marljivo vadi dvakrat na te
den ob večerih v dvorani 
pod vrtcem v Kristanovi uli
ci, tako da si prostore izme
njuje z novomeško pihalno 
godbo. Vpisovanje še ni kon
čano, vendar novi interesen
ti ne bodo prej povabljeni na 
vaje, dokler jih ne bo za no
vo skupino.

Tako je predstavila novo
meške folkloriste Branka 
Moškon, ki je na prošnjo 
ZKPO prevzela vodenje sku
pine. Lani je bila na poseb
nem strokovnem seminarju 
in uspešno prestala zaklju
čno preizkušnjo. Za nalogo, 
ki jo je morala ustno zago
varjati, je pripravila za oder 
tri belokranjske plese. „Ni 
mi bilo t e ž k o j e  pripove-

(zdaj je v njej lSS). Iz svojega žepa 
je dal za zidavo 100.000 goldinarjev.

V Krškem so delovali tudi drugi 
pomembni možje, znani iz sloven
skega slovstva in zgodovine. Kaže

Eedvsem omeniti, da se je v tem 
aju iztekla življenjska doba pi

satelju, slovenskemu klasiku dr. 
Janezu Mencingerju. To omenjamo 
še posebej zato, ker naj bi ta zasluž
ni mož po tolikem času le „doča- 
kal44 otvoritev svoje spominske sobe 
v Valvasorjevi hiši. Zal je smrt pre
hitela tudi Toneta Kralja, da ne bo 
mogel prisostvovati odkritju spo
menika puntarjem — kipa Matije 
Gubca, ki je eno njegovih zadnjih
deL I. ZORAN

„Naša skupina je repro
duktivna, kar pomeni, da se 
bo lotila vseh plesov iz Slo
venije in še vrste iz drugih 
republik. V tem je razlika od 
izvirne skupine, ki pleše le 
plese svojega domačega kra
ja. Začeli smo z belokranj
sko folkloro, ki nam je naj
bližja, posegli pa smo tudi že 
v Prekmurje. Vsi ti plesi med 
ljudmi še živijo, se pravi, da 
so verna dediščina ljudske 
kulture. V skupini je nekaj 
članov, ki so že plesali, veči
noma pa so začetniki, zato 
nekoliko počasneje napredu
jemo. Skupina bo nastopala 
v okviru ZKPO, javnosti pa 
se bo predstavila šele v prvih 
mesecih novega leta.“

Branka Moškon
dovala, „belokranjske plese 
dobro poznam, saj sem več 
let sama plesala in igrala 
tamburico. Med študijem v 
Ljubljani sem plesala tudi 
pri akademski folklorni sku
pini ,France Marolt*. Do fol
klore imam posebno vese
lje /4 V družini Zupaničevih 
v Metliki, kjer je Branka do
ma, so se vsi ukvaijali s fol
kloro, Brankina mama je bi
la dolga leta vojarinka metli
ških folkloristov. Tudi v tem 
je jamstvo, da je novomeška 
folklora zaupana pravim ro
kam.

I . Z .

Posredovanje umetniških izročil
Dolenjska galerija posega z razstavno politiko tudi izven meja novomeške občine -  
Letos je obiskalo zbirke v Dolenjskem muzeju in razstave v Dolenjski galeriji že neka

nad 14.000 ljudi

Prejšnji teden je bila v Do
lenjskem muzeju prva seja nove
ga galerijskega sveta Dolenjske 
galerije, na kateri so člani sveta 
oblikovali predvsem program
ska izhodišča za delo galerije za 
leto 1976, hkrati pa so tudi ve
rificirali dolgoročna izhodišča 
za poslanstvo osrednje pokrajin
ske razstavne institucije.

Sejo je vodil dr. Ivan Komelj, 
umetnostni zgodovinar in konzerva- 
tor, ki ga je zbor delavcev muzeja 
imenoval za predsednika galerijskega 
sveta. Priprava okvirnega delovnega 
načrta, ki bo poleg osnovne galerij
ske dejavnosti zajemal tudi del hi- 
storijskih nalog Dolenjskega muzeja, 
je bila pri tem osnovna naloga čla
nov sveta. Posredovanje sodobnih 
umetniških izročil vseh smeri in 
usmerjanje razstavne politike s po
močjo poslovnika ter stalnih in ob
časnih žirij ostaja eno izmed temelj
nih področij galerije. Člani sveta so 
poudarili, kala> skromno je v Novem 
mestu poskrbljeno za razstavišča, 
kar narekuje pri izboru razstav še 
prav posebno tenak posluh za naj
potrebnejše. Vprašanje je tesno po
vezano z likovno vzgojo, še večjim 
obiskom mladine in ziasti delovnih 
ljudi tako v muzeju kot v galeriji, pa 
tudi s sodelovanjem z drugimi delov
nimi organizacijami, ki lahko občut
no pripomorejo, da bosta muzej in 
njegova galerija kar najbolje „v služ
bi ljudstva44 v pravem pomenu bese
de.

Na seji so člani sveta sklenili, da

ZA CANKARJEVO LETO
Prihodnje leto bo Cankarjevo leto 

-  100-letnica rojstva slovenskega pi
satelja Ivana Cankarja. Na pooudo 
republiške konference SZDL bodo 
ta jubilej proslavili po vsej Sloveniji. 
Osrednja proslava bo v Ljubljani, v 
njenem okviru pa bodo postavili tu
di Cankarjev spomenik.

KULTURNIKI Z 
OBEH STRANI

V Dolenjskih Toplicah bo v sobo
to, 15. novembra, skupščina med
občinske kulturno-prosvetne zveze 
Bratstvo in enotnost, v kateri sode
lujejo občine s slovenske in hrvaške 
strani Kolpe. Osrednja točka bo po
svečena dogovoru o sodelovanju sa
mih odborov kakor tudi kultumo- 
umetniških društev in skupin v slo
venskih in hrvaških občinah. Pred 
tedni sklicana seja te zveze v Cateš- 
kih Toplicah se ni posrečila, ker se 
je niso udeležili predstavniki iz vseh 
občin, ki so članice te organizacije.

je treba aktivno sodelovati tudi z 
matičnimi galerijami (Narodna gale
rija pripravlja npr. veliko retrospek
tivno razstavo slikarja Ivana Vavpo
tiča). Retrospektivne razstave do
lenjskih slikarjev, informiranje o so
dobnih likovnih dogajanjih in med
sebojno sodelovanje sorodnih razsta
višč ter galerij v sosednih regijah bo
do nadaljnje stalne naloge Dolenjske 
galerije.

Mandatna doba galerijskega sveta 
bo trajala dve leti, v njem pa so po
leg predsednika dr. Ivana Komelja 
naslednji člani: Joža Miklič, Janez 
Kramarič (za občino Črnomelj), Jo
že Dular (za Metliko), Janez 
Gartnar (za Trebrne) in Niko Go
lob, Branko Suhy, Štefan Simončič, 
Tone Gošnik, Teodora Marn, Miran 
Simič, Bogo Komelj in Jovo Gro- 
bovšek kot vodja galerije.
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PROSTO DELOVNO MESTO!

C DONIT Medvode, n. sol. o.
TOZD tovarna Sodražica, n. sub. o. 
61317 Sodražica

Odbor za medsebojna razmerja 

objavlja prosto delovno mesto 

RAČUNOVODJE TOZD

Poleg splošnih pogojev, ki jih predpisuje zakon in družbeni 
dogovor o kadrovski politiki, mora kandidat izpolnjevati še 
naslednje pogoje:
— višja izobrazba ekonomske smeri
— najmanj 3 teta delovnih izkušenj na enakih ali podobnih 

delovnih mestih
— moralno politična neoporečnost in aktiven odnos do 

samoupravljanja
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema 
splošno-kadrovska služba TOZD 8 dni po dnevu objave pro
stega delovnega mesta.

LICITACIJA!
..DOLENJKA",
trgovsko podjetje na debelo in drobno,
Novo mesto

razpisuje 
JAVN O  D RAŽBO

za prodajo stanovanjske hiše v Novem mestu, Kastelčeva uli
ca 5, stoječe na pare. št. 143, k. o. Novo mesto, s pripadajo
čo pravico uporabe zemljišča pare. št. 143 in 204.
Izklicna cena znaša 349.000,00 din.

Kupnino mora plačati najugodnejši ponudnik takoj ob pod
pisu pogodbe.
Kavcijo v višini 17.450,00 din mora ponudnik položiti hkrati 
s ponudbo. Kavcijo mora ponudnik nakazati na račun št. 
52100—601—10238 (kavcija). Iz kazilo o vplačilu varščine 
mora biti priloženo ponudbi.

Rok za dostavo ponudb je vključno 28. 11. 1975. Odpiranje 
ponudb bo 2. 12. 1975 ob 7. uri v prostorih podjetja „Do- 
lenjka", Novo mesto, Glavni trg 28. Odpiranju ponudb lahko 
prisostvujejo tudi ponudniki. Ponudbe morajo biti v zapeča
teni ovojnici ter označene z oznako „ JA V N A  D R A Ž B A ". 
Ponudbe pošljite na naslov: Trgovsko podjetje ,,Dolenjka", 
Novo mesto.
Vse potrebne informacije dobijo interesenti v splošnem od
delku podjetja „Dolenjka". Ogled stanovanjske hiše je mo
žen vsak dan, do vključno 26. 11. 1975, od 15. ure dalje.

LICITACIJA!
ISKRA, INDUSTRIJA ZA AVTOMATIKO  
TOZD ELA 
NOVO MESTO

Razpisuje:

JAVNO PRODAJO

rabljenih osnovnih sredstev, ki bo dne 24. 11. 1975 ob 11. 
uri v prostorih podjetja -  obrat Graben. Licitacija bo ustna.

Izklicna cena:
1 par vzvodnih Škarij 450,00 din
1 tajfun 10.0000,00 din
1 brusilni stroj 200,00 din
1 robil ni stroj -  KLIM A 800,00 din
1 ekscentrična stiskalnica (12 t) 800,00 din
1 krivilni stroj 100,00 din

23 kovinskih miz 150,00 din
1 elektromotor 400,00 din
1 vrezenska stiskalnica 100,00 din
1 izzračevalna komora 70,00 din

Pravico do licitacije imajo vse pravne in fizične osebe, ki 
polože 10-odst. varščino od začetne cene. Varščina se plača 
neposredno pred licitacijo.
Kupljeno blago je treba plačati in prevzeti v petih dneh po 
dnevu prodaje.
Ogled je možen uro pred začetkom licitacije.

ZAHVALA

Ob prerani in nenadomestljivi izgubi 
mojega moža, našega sina, brata, svaka 
in strica

ZVONETA 
URBANCA

šoferja avtobusa

se zahvaljujemo vsem njegovim znancem, prijateljem, posebno 
stanovskim tovarišem-šoferjem za častno stražo ob mrtvaškem 
odru, kakor tudi za spremstvo k prezgodnjemu grobu, tov. 
Stefanu Galiču, direktorju Avtoprometa GORJANCI, za tolažilne 
besede, tov. Smrketu za občuten govor ob odprtem grobu, kolek
tivu podjetja Avtopromet Gorjanci v Straži za izkazano priznanje 
- zlato značko kot vzornemu vozniku, ki leži z njim v grobu. 
Iskreno se zahvaljujemo tovarišema dr. Leopoldu Moreli ter dr 
Željku Ostojiču, ki sta mi stala ob strani o d  sporočilu žalostne 
vesti o njegovi smrtni nesreči. Zahvaljujem se kolektivu splošne 
bolnice Novo mesto za podarjeni venec in tolažbo. Vsem daro
valcem vencev, veliki množici spremstva na njegovi zadnji poti, 
pevcem, godbi ter duhovniku za opravljeni obred najlepša hvala, 
prav tako vsem sosedom v Cankarjevi ulici za izkazano nesebično 
pomoč in izraze sožalja.

Žena Marija, mama, bratje in drugo sorodstvo

V Novem mestu, dne 7. novembra 1975

PROSTO DELOVNO MESTO!
r

Kmetijski šolski center Grm,
Novo mesto

razpisuje prosto delovno mesto 

EKONOMSKEGA TEHNIKA

Pismene prijave je treba poslati v roku 15 dni po objavi 
delovnega mesta na gornji naslov.
Kandidati bodo pismeno obveščeni o izbiri.

KŠC GRM, NOVO MESTO

BERITE DOLENJSKI LIST!

ANTON BONČA 
NOVO MESTO 
PARTIZANSKA 1 
(PRI HOTELU KANDIJA)

IZD ELU JEM  IN PO PRA VLJA M  VSE V RSTE  O ČAL TUDI 
PO ZD RA VN IŠK IH  RECEPTIH . SE PRIPOROČAMO.

KOKOŠI!
PROIZVODNO IN TRGOVSKO  PO D JET JE  A G R A R IA  
BR EŽ IC E , delovna enota Kmetijsko posestvo Cerklje, 
obvešča vse zainteresirane potrošnike, da od 10. novembra 
dalje razprodaja kokoši nesnice po 20,— din.
Nakup je možen ob delavnikih od 7. — 15. ure na 
Kmetijskem posestvu v Cerkljah.
Priporočamo ugoden nakup. — A G R A R IA  B R EŽ IC E

PROSTO DELOVNO MESTO!
VOJNA POŠTA 740 Ljubljana

objavlja prosto delovno mesto 

DAKTILOGRAFA.

Delovno mesto je v Novem mestu. Osebni dohodek je P° 
sistemizaciji. Pogoj je administrativna šola. Prošnje poslati na 
vojno pošto 740 Ljubljana.

NOVO I NOVO n
KMETIJSKI STROJI NA POTROŠNIŠKI KREDIT  

Kmetovalce obveščamo, da prodajamo priznane stroje na potrošniški kredit:

SIP Šempeter
— samonakladalna prikolica Senator 22
— samonakladalna prikolica Pionir 17
— samonakladalna prikolica Pirat 15
— obračalni zgrabljalnik Favorit 220
— obračalni zgrabljalnik Favorit 160 T V
— obračalni zgrabljalnik Favorit 160
— obračalni zgrabljalnik Maraton 140 B
— obračalni zgrabljalnik Sokol 140
— trosilnik hlevskega gnoja Krpan 30 V
— trosilnik hlevskega gnoja Krpan 30 H
— čelni, prednji nakladalnik Težak 8
— kosilnica—kombinator M 200

TEHNOSTROJ Ljutomer
— traktorske prikolice
— trosilnik hlevskega gnoja

AGROTEHNIKA, PROIZVODNI OBRAT Brežice
— razsipalnik gnojil Ferti
— kultivator (peresni) „Breko"
— voziček kosilnice BCS, dvoramni
— žaga—cirkular za BCS
— kabine (ceradne) vseh vrst
— obračalnik—zgrabljalnik Sonce 3
— obračalnik—zgrabljalnik Sonce 4

Vse informacije o kreditiranju dobite v prodajalnah Agrotehnike: „Jurček" 
Ljubljana, Celje, Maribor, Murska Sobota, Ljutomer, Lendava, Škofja Loka, 
Poreč, 2minj, Buzet in Beograd.
Za gotovino dajemo poseben izvensezonski popust.
Izkoristite Ugodne priložnosti, ki vam jih nudi Agrotehnika Ljubljana.

TRGOVSKO 
PROIZVODNO 
IN SERVISNO 
PODJETJE agrotehnika

_____ L J U B L J A N A  n. sol. o.

NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! NOVO! 
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Olimpija ia pretesna dvorana
Zvezni ligaš privabil 2000 gledalcev — Izid: 115:85

Prva uradna košarkarska 
tekma v novi športni dvorani — 
domači Novoteks je imel v 
gosteh zveznega ligaša ljubljan
sko Olimpijo — je pokazala, da 
novomeška dvorana še zdaleč ni 
prevlika, saj je bila celo prete
sna za številne gledalce. Okrog 
2.000 obiskovalcev je bilo za
dovoljnih z igro in tudi z rezul
tatom: Novoteks je proti zvez
nemu ligašu, ki je nastopil z naj
boljšimi igralci, iztržil ugoden 
izid, 85:115(41:62).

Začetek je sicer kazal, da bodo 
Novo meščani doživeli katastrofo, 
saj so igrali zmedeno in preveč spo
štovali večkratne državne prvake; v

20 lat RK BreZice
Začetki rokometne igre segajo 

v Brežicah v leto 1953, ko je 
profesor Brane Elsner za ta šport 
navdušil dijake domače gimnazi
je. Dve leti zatem je bil ustanov
ljen klub, ki je uspešno združil 
množičnost in kvaliteto, saj je 
skozi njegove vrste šlo okoli 800 
igralcev in igralk, ki že vrsto let 
sodelujejo v republiških konku
rencah, članice pa so dve sezoni 
igrale tudi v drugi zvezni ligi.

Za rokomet so se začeli za
nimati tudi v drugih krajevnih 
središčih in po šolah, stiki so bili 
navezani s sosednjimi klubi in 
inozemskimi ekipami, Brežičani 
so igrali v mladinskih republiških 
reprezentancah, posamezniki pa 
zastopajo barve slovenskih klu
bov v zveznih nastopih.

Rokometni klub Brežice — 
sedaj šteje 100 članov — bo svoj 
jubilej proslavil 15. novembra, 
m  igrišču TVD Partizan bo od 
16. do 18. ure srečanje veterank 
Brežic in Alplesa ter veteranov 
Brežice - Krško, zatem pa bosta 
še dve prvenstveni tekmi. Na 
družabnem večeru bodo podelili 
spominske značke, dolgoletnim 
članom pa diplome in priznani 

V. POP

deveti minuti so gostje vodili 26:9. 
Potem pa so domači košarkarji 
uredili svoje vrste in so bili do konca 
tekme enakovreden nasprotnik.

Tekma z Olimpijo, s katero so 
Novomeščani počastili občinski 
praznik, je znova potrdila, da za na
slednja leta glede košarke v Novem 
mestu ni treba biti v skrbeh, saj so 
se mladi igralci izkazali. V domači 
ekipi so bili najboljši Ivančič, ki se 
je dobro boril pod obema košema in 
dosegel tudi največ košev, Cukut, ki 
je odlično zadeval z vrha rakete, in 
mladi Plantan, ki je dobro organizi
ral igro domačih. Pri Olimpiji, ki je 
imela precejšnjo prednost v višini in 
je izpod koša dosegla tudi večino 
zadetkov, sta se kot strelca še pose
bej izkazala Ivanovič in Križnar.

Novoteks: Bajt 8, Cukut 19, Ž. 
Kovačevič 9, S. Kovačevič 10, Ivan
čič 20, Seničar 7, Janežič 2, Be
sednjak 2, Plantan 8.

Olimpija: Križaj 3, Lorbek 6 , Po
lanec 14, Subotič 6, Vujačič 7, 
Ivanovič 24, Gvardjančič 8, Križnar 
20, Nuhanovič 12, Zorga 15.

O B U T E V -V E T E R A N I 
73:67 (32:42)

V predtekmi med ljubljansko 
Olimpijo in Novoteksom sta se v 
novi športni dvorani v Novem mestu 
pomerili prejšnji teden ekipi novo
meških Veteranov in Obutve. Ne
dvomno so nekdanji igralci poskrbe
li za presenečenje, saj so vodih vse 
do 17. minute drugega polčasa. Ce 
jim ne bi pošla sapa, bi bila tekma 
bržkone izenačena do zadnjih 
sekund.

Pri veteranih sta se izkazala še 
vedno aktivna Splichal in xPirc ter 
Bele in Franko, ki sta bila dobra
gedvsem v prvem polčasu, pri 

butvi pa sta bila boljša od ostalih 
Poredoš in Pibernik.

Obutev: Cemaz 7, Jaklič 2, 
Munih 7, Juntez 8, Pibernik 14, 
Avsec 3, Podržaj 8, jakša 12, Pore
doš 10 in Jevšek 2.

Veterani: Pirc 12, Bele 14, Uhan, 
Splichal 19, T. Petrič 1, Medle, 
Klemenc, Franko 14, Šetina 3, J. 
Petrič 4.

m teden so novomeške nogometaše obiskali Olimpijini igralci in prijateljsko tekmo dobili s 4:1. 
Po tekmi so v Novem mestu ustanovili klub prijateljev Olimpije, ki bo poslej v stalni povezavi z 
ljubljanskimi ligaši. Na sliki: ekipi Olimpije in Šentjerneja. (Foto: P. Miklič)

Nove rokometne točke za Dolenjce
Ribničani so v II. zvezni rokometni ligi po 10. kolu na devetem, Sevničani pa na osmem 

mestu — V naslednjem kolu se obetajo nove točke

V  predzadnjem kolu II. zvezne rokometne lige-sever so Sevni
čani izgubili v Celju, Inlesovi rokometaši pa so močno odpravili 
Pirančane, ki so dosegli le 8 zadetkov. V  slovenski rokometni ligi 
so zmagali vsi klubi z Dolenjskega: Dobova je doma osvojila po
trebni točki v boju z Mlinotestom, Brežičani so bili boljši v Gornji 
Radgoni, Brežičanke pa so doma premagale Velenjčanke.

CELJE -  SEVNICA  
32:21 (17:7)

Oslabljeni Sevničani - nastopili 
so brez najboljšega igralca - so 
se v Celju pokazali v dobri luči. Kar 
štiri minute so pretekle, preden so 
domači rokometaši potresli njihovo 
mrežo. Po prvem zadetku pa so 
popustili in ob boljši igri Celjanov 
dobili 17, dali pa le sedem zadetkov.
V drugem polčasu so se gostje 
močno popravili in bili ves čas ena
kovredni najboljšemu moštvu v 
republiki in ligi, kar dokazuje tudi 
rezultat iz drugega dela igre: 15:14 
za Celje.

Sevnica: Možic, Krištofič, Gane
9, Vrtačnik, Jazbec, Biziak, Svažič 
6 , Dernač, Doblekar 5, Novšak 1 in 
Gologranc.

IN L E S -P IR A N  
26:8 (14:6)

Inlesovi rokometaši so v zadnji 
tekmi pred domačimi navijači želeli 
igrati kar najbolj atraktivno, to pa

Šah: razen Črnomlja -  porazi
V slovenski šahovski ligi so izgubili Ribničani, Novomeščani in Kočevarji

Dolenjski šahisti v prvi slovenski ligi—zahod so zadnjo nedeljo 
razočarali, posebno Novomeščani, ki so izgubili doma. V  II. sloven
ski ligi tudi letos nastopajo Črnomaljci, ki so v 6. kolu doma pre
magali goste iz Cerknice.

LESCE -  KOČEVJE 
7,5:2,5

Kočevarji so gostovali pri najbolj
ših šahistih v ligi, ki bodo skoraj go
tovo igrali na kvalifikacijah za II. 
zvezno šahovsko ligo. Po tem pora
zu so na lestvici nazadovali m so 
sedaj na šestem mestu.

Posamični izidi: Roblek - Čimer 
remi, Petek - Ivič 1:0, Matjašič - 
Mestek 1:0, Mali - Ofak 1:0, 
Hrimski - Podkoritnik 0:1, Kaše - 
Zupančič 0:1, F. Peter - Sega 1:0, 
Borštnar - Čajnik 1:0, Deželak - 
Molnar 1:0, Mencinger - Dumin 
1:0 .

R IB N IC A -IS K R A  
3:7

Z malo več sreče bi Ribničani 
lahko dosegli ugodnejši rezultat, 
čeprav so imeli v gosteh eno izmed 
najboljših ekip v republiški ligi. 
Tokrat so dobro igrah šahisti na zad
njih deskah. Kot kaže, bodo Ribni
čani v nadaljevanju zbrali še precej 
točk, tako da po vsej verjetnosti ne 
bodo zadnji.

Izidi: Pisar -Teiner 0:1, Janež - 
Gale 0:1, Mohar - Bratko 0:1, 
Rakovič — Mahnič 0:1, Kmičnik — 
Srebrnič 0:1, Golja — Rate remi, 
Tanko - Stainar 1:0, Drobnič - 
Polak remi, Trobec - Pirš 1:0, 
Levstik - Drnovšek 0:1.

NOVO MESTO -  
JESENICE 4,5:5,5

Z neprica nova nun pu razom so 
novomeški šahisti po vsej verjetnosti 
izgubili vse možnosti za osvojitev 
prvega mesta v I. slovenski šahovski 
tigi-zahod in s tem pravico ude-

TURSlCEVA ZMAGALA

____J H  ciial
ligo. Šibka točka Novomeščanov so 
zadnje plošče, predvsem mladinci, 
kar kaže, da bo v bodoče potrebno 
več pozornosti posvečati pionirske
mu in mladinskemu šahu.

Izidi: Osterman - Zorko remi, 
Penko — Pavlin 1:0, Praznik — 
Krajnik remi, Sitar - Tretnjak remi, 
Poredoš - Trante 1:0, Šporar - 
Kamšek 1:0, Praznik-Bucher - 
Pongiac 0:1, Peterle - Marušič 0:1, 
Pucelj - Železnik 0:1 in Golobič - 
Simončič 0:1.

T. S.

ČRNOMELJ -  CERKNICA  
7:3

Črnomaljska šahovska ekipa bi 
morala letos nastopati v prvi repub
liški ligi, pa jc svoje mesto prepustila 
Ribničanom. Letos igrajo za Črno
melj predvsem mlajši in neizkušeni 
igralci, kljub temu pa se lahko po
hvalijo z dobrimi igrami. V 6 . kolu 
so imeli doma v gosteh vrstnike iz 
Cerknice in iih premagali s 7:3. 
Zmagali so Petrič, Kobe, Papež,

Zupančičeva, Popovičeva, Ivanovič, 
neodločeno pa sta igrala Žlogar in 
Betič.

Vrstni red: Lesce 44,5, Novo 
mesto 36, Borec 35,5, Iskra 35, 
Jesenice 33,5, Kočevje 30, Svoboda 
29, Solidarnost 28,5, Nanos 24, 
Borovnica 23, Koper 20, Ribnica 
18.

iim ie preprečil preslabi nasprotnik. 
Medtem ko je bila tekma v prvem 
polčasu zanimiva, so v drugem za
devali le domači igralci Gostje so 
namreč v 30 minutah drugega pol
časa dosegli dva zadetka.

Inles: Lajbaher, Ponikvar, 
Mikulin, S. Kersnič 2, Matelič 2, 
Sile 7, Andoljšek 3, Ambrožič 5, 
Tanko 1, J. Kersnič 4, Zuk 2, in I. 
Kersnič.

M. G.
DOBOVA -  MLINOTEST 

28:21 (13:8)
Proti najslabšemu moštvu v ligi so 

Dobovčani znali igrati tako, da so 
najlaže prišli do novih prvenstvenih 
točk. Tekma je bila dokaj zanimiva, 
toda takoj, ko so domači gostom 
ušli za nekaj zadetkov, se je vedelo, 
da bodo tudi zmagah.

Dobova: Skofca, Ostrelič 2, 
Vaster, Šetinc, Deržič 3, Arh, Po
gorelec 2, Novak 1, M. Doberšek 9, 
Bosina 10, B. Doberšek 1, Tomše.

RADGONA -  BREZICE  
23:28 (12:14)

Okoli 300 Radgončanov je pri
čakovalo, da bodo domači rokome
taši osvojili nove točke, toda gostje 
so z dobro igro zmagali. Tekma je 
bila ves čas izenačena, v zadnjih 
minutah pa so bili Brežičani pri- 
sebnejši in so po požrtvovalni igri 
vseh igralcev zasluženo zmagah.

Brežice: J. Rožman, Buzančič 8, 
F. Rožman 3, Ban 4, Bršec 3, No
vak, Knific, Zavadlav, Vervega 6, 
Blatnik 4, Verstovšek in Jurkas.

BRE2ICE -  VELENJE 
20:15(10:8)

V 10. kolu slovenske rokometne 
lige so Brežičanke zasluženo zma-

»Jeseniške” točke za Krko
Novomeščane pokopala neenotnost — sedaj so peti

V petem kolu slovenske 
odbojkarske lige so v Novem 
mestu gostovali odbojkarji iz 
Bovca in dokazali, da so precej 
boljši, saj so domačine odpravili 
v dabi uri. Novomeške igralke 
so gostovale na Jesenicah in 
brez težav dobile prvenstveno 
srečanje.

JE S E N IC E -K R K A  
0:3 ( - 9 ,  - 6 , - 1 3 )

Novomeške odbojkarice so na 
Jesenicah dokazale, da se bodo tudi

Na novomeškem kegljišču na 
Loki je bila prejšnji teden odigrana 
dolentska kegljaška revija v disciplini
1 x 100 lučajev. Nastopilo je 22 
igralk. Najboljša jc bila Brežičanka 
Turšičeva, ki je podrla 426 kegljev.

Vrstni red: 1. Turšič (Brežice) 
426, 2. Barbič 417, 3. Tratar 405,
4. Rosenberger 386, 5. Baškovec 
384 (vse Krka), 6 . Bračiko (Pionir) 
382 idr. Prvih šest igralk bo sestav
ljalo reprezentanco Dolenjske, ki bo 
v kratkem nastopala na republiški 
reviji.

D. BRATOŽ

Nagrade v prave roke
Prejšnji teden je novomeška TKS podelila priznanja 
najzaslužnejšim delavcem, trenerjem in športnikom

V počastitev 30-letnice osvo
boditve je novomeška telesno- 
kulturna skupnost pripravila v 
osnovni šoli Grm podelitev pr
iznani in nagrad uspešnim teles
no kulturnim organizacijam in 
športnikom. Priznanja so dobili: 
Marjan Dobovšek, Vlada Janko
vič, Karel Adam, Sonja Požar, 
Jože Glonar, Milan Smerdu, 
Božo Vesel, Milena Bučar, Slav
ko Sitar, Anton Žerjal, Nada 
Jevšček, Jože Mrzlafc, Majda 
Slijepčevič, Robert Romih, 
Draga Mislej, Franc Pučko, 
Vinico Rodič, Marjan Sonc, 
Adolf Mavrovič, Roman Doljak, 
Slavko DokL Priznanja za letoš
nje leto so dobili: Alojz Dragan, 
Slavko Dravinec, Brane Ralijan, 
Jože Kegljcvič, Tine Zaletelj, 
Matija Wachter, Dominik Bratož

st., Darine Grgovič, Matevž Aš, 
Marjan Potrč.

Priznanja so dobili tudi na
slednji vaditelji, trenerji in šport
niki: Janez Turk, Tone Avsec, 
Bojan Bencik, Jakob Smid, Ruža 
Kovačič, Marjan Kavčič in Jože 
Majes, Rudi Osterman, Tone 
Praznik, Jože Splichal, Tone 
Pirc, Maja Klemenc, Franc 
Zrimšek, Vane Kerian, Milan 
Šimunič, Marjan Ristič, Božo 
Mijajlovič, Marjeta Pučko, Maja 
Dokl in Janez Penca.

Za posebne zasluge pri razvo
ju in uveljavljanju samoupravnih 
odnosov na področju telesne 
kulture ie dobil priznanje Boris 
Gabrič m za izredne zasluge pri 
gradnji športne dvorane Ivan 
Kočevar.

letos potegovale za republiški vrh. 
Jeseničanke so potihoma upale, da 
bodo v srečanju z Dolenjkami prišle 
do točk, toda v nedeljo so bUe za 
Krko preslabe nasprotnice, Novo- 
meščanke so bile zelo dobre na 
mreži, tako da so skoraj vse žoge 
končale v polju domačih igralk. V 
zadnjem nizu so gostje popustile, 
tako da je bila igra v tem nizu še 
najbolj zanimiva, toda Jeseničanke
- spodbujalo jih je več kot 50 gle
dalcev - so zbrale le 13 točk.

Krka: Pilič, Forte, Fila, Adam- 
čič, Zevnik, Fabjančič in Rajer.

NOVO MESTO -  BOVEC 
0:3 (6 :15 ,1 1 :15 ,7 :15 )
Medtem ko so se novomeški od

bojkarji v novi športni dvorani v
tekmi s Fužinariem pokazali v dobri 

efi°
čarali in izgubili še nekaj privržen-
luči, so v nedeljo popolnoma razo-

gale. V  derbiju kola so po dobri igri, 
predvsem po zaslugi dobre obrambe 
in dokaj natančnega napada, osvoji
le novi točki in so na dobrem 
četrtem mestu.

Brežice: Hribernik, Balon 3, 
Satuber 1, Vogrinc, Bah 3, Dimic, 
Zakšek 1, Kežman 8, Lipej 3, Cetin, 
Levačič in Rožman 1.

K R K A -IN L E S  
37:11 (16:5)

V prvenstveni tekmi ljubljanske 
conske rokometne lige so na novo
meški Loki gostovale Inlesove roko
metašice. Štrukljeve varovanke so 
bile veliko boljše nasprotnice in so 
Ribničanke premagale s 26 zadetki 
razlike. Zadetke so dosegle vse 
Novo meščanke, najboljše pa so bile 
Kastelčeva (11), Štularjeva (6) in 
Dergančeva (4).

DOBOVA -  JADRAN 
23:27 (10:16)

V dokaj zanimivi tekmi za pokal 
mladosti so domači igralci nastopili 
s tremi novimi in še neizkušenimi 
rokometaši in doživeli časten poraz. 
Posebno dobro so zaigrali v drugem 
polčasu, saj so dosegh kar 13 za-- 
detkov.

Dobova: Skofca, Ostrelič 2, 
Kolnik, Šetinc l, Deržič 4, Arh 2, 
Ogorelc, Vascer, Čovran, Bosina 7, 
B. Doberšek 7, Tomše.

K R K A -O L IM P IJA  
15 : 17 ( 6 : 10)

Četrtfinalna rokometna tekma za 
„Pokal mladosti" med ženskima 
ekipama Olimpije in novomeške 
Krke - odigrale so jo prejšnji 
četrtek - je na Loko privabila okoli 
500 ljubiteljev rokometa. Gledalci 
so pričakovali, da bodo bolj izku
šene Ljubljančanke - dokaj uspešno 
nastopajo v II. zvezni rokometni ligi
- brez težav premagale mlado Krki
no ekipo, toda domače igralke so

E rešene tile. V začetku so zaradi 
ude treme naredile precej napak in 

to jih je veljalo zmago.
Po tekmi je Olimpijin trener Mitja 

Vidic povedal, da so pred srečanjem 
pričakovali lahko tekmo, v kateri bi 
njegove igralke trenirale, toda zaradi 
dobre igre domačih so se morale 
zvezne ligašice pošteno potruditi, da 
so zmagale. Pri Krki so dobro igrale 
vse, izkazale pa so se predvsem Hri
barjeva. Kastelčeva in Štularjeva.

LISCA -  SLOVAN 
17:22 (8:11)

Pred tekmo za pokal mladosti so 
Kovačeva, Rugljeva, Mlinaričeva in 
Žvegličeva prejele nagrado za 100 
odigranih tekem. V  lepem in izena
čenem srečanju so oile domače 
rokometašice v prvem delu prvega 
polčasa boljše, v drugem delu pokal
nega srečanja pa so gostje dokazale, 
da so ta čas boljše igralke.

Lisca: Aubič, Savič, Kovač, 
Rugelj 8, Mlinarič 7, Me»k, Popo
vič 1, Pes«k, Skerbec, Zveglič 1, 
Popelar in Plazar.

E R .

cev. Igrali so neborbeno, ponovila 
pa se je njihova stara slabost: na
mesto da bi „grizli“ , kot pravijo 
športniki v svojem žargonu, za vsako 
žogo, so se prepirali. Mlado in na
darjeno moštvo iz Bovca pa je Novo- 
meščanom pokazalo, kako se igra, 
kakšna je zrela, enotna in disciplini
rana ekipa.

Za Novo mesto so nastopili: 
Golež, I. Babnik, Vernig, L. Babnik, 
Grabcrski, Jenko, Primc in Cotič.

KOPER -  BELA 
KRAJINA 1:3 (1:2)

Črnomaljci so dosegh še en 
uspeh: tokrat so gostovali v Kopru 
in po dobri in lepi igri brez težav 
premagali domače moštvo. Gostje 
so dosegli prvi zadetek iz zelo lepega 
napada, uspešen pa je bil Vveiss, 
eden izmed najboljših nogometašev 
v zahodni conski nogometni ligi. 
Tudi drugi zadetek je dosegel Weiss, 
tik ob koncu srečanja pa je domače
ga vratarja ukanil še Curk.

KEGLJAČI 
SO IZENAČENI

V nadaljevanju prvenstva v bor
benih igrah so za presenečenje po
skrbeli Novoteksovi tekmovalci, ki
so premagali kandidate za prvo 
mesto, ekipo Vseh 9. Nadaljevanje v 
prvenstvu novomeškega kegljaškega 
društva se obetajo zanimivi boji, saj 
imajo sedaj Železničar, ekipa Vseh 
9 in Novoteksa enako število točk.

Rezultati 3. kola: Železničar - 
Stari 9 366:343, Novoteks - Vseh 9 
412:364, Luknja - Iskra 362:307, 
Mirna peč — Novoteks II 402:352, 
Gozdar - Pionir 341:345 in Borac
- Dama 371:366.

D. BRATOŽ

CRNUCE -  RIBNICA  
1 :2

V prvenstveni tekmi ljubljanske 
nogometne podzveze so Ribničani 
gostovali v Črnučah in zmagah z 
2:1. Povedel jc Dejanovski z zadet
kom, ki ga je dosegel 30 metrov od 
gola, zmagoviti gol pa je dosegel 
Nosan. Letos nastopajo Ribničani v 
tej ligi prvič in so dosegli zelo lep 
uspeh — tretje mesto.

M. G.

K RM ELJ - V  prvenstveni tekmi 
ljubljanske conske rokometne lige 
so v Krmelju gostovali rokometaši iz 
Krškega in po dokaj izenačeni tekmi 
srečanje izgubili s 26:22. Domači 
rokometaši so dobro igrali in zaslu
ženo osvojili novi prvenstveni točki. 
Izredno slabo pa so Krmeljčani 
igrali proti Hrastniku in izgubili z 
28:40. (B. D.)

LESKOVEC — Leskovčani so 
prejšnjo nedeljo gostovali v Zagorju 
in prvenstveno srečanje LCRL - jug 
močno izgubili. Nerazumljivo je, 
zakaj igrajo Leskovčani neborbeno. 
Tudi v zadnji tekmi so bili počasni 
razen J. Vehčeviča. Za Leskovec so 
nastopih: Plut, Mlakar 4, Veličevič
6 , Hribar, F. Starc 1, Šribar 2, 
Olovec, Janc 3, Bajda, M. Starc, F. 
Veličevič, R. Pirc 2. (L. S.)

LESKOVEC - V jesenskem delu 
zasavske mladinske rokometfle lige 
so mladi Leskovčani kljub petemu 
mestu dosegh uspeh, in sicer z eno 
samo zmago, ki je tudi prva zmaga 
po dveh letih igranja. Poudariti mo
ramo, da so v mladinski ekipi igrah

Eredvsem pionirji, med katerimi so 
ili najbolj marljivi S. Petrič, P. 

Petrič, T. Božic, F. Božič, N. 
Bizjak, S. Cešnjevar in M. Pirc. (L.
S.)

LESKOVEC - V  prvenstveni 
rokometni tekmi sta se pomerili 
ekipi Leskovca in Rudarja. Tekma je 
bila ves čas izenačena, rezultat pa je 
bil kar petnajstkrat izenačen, tako 
da je neodločen izid (20:20) najbolj

Kavičen. Pri domačih so se izkazali 
ut, E. Šribar in L. Šribar. (L. S.)

RIBN ICA - V prvenstveni tekmi 
ljubljanske conske rokometne hge 
so v Ribnici gostovali rokometaši iz 
Radeč. Okoli 200 gledalcev ie videlo 
lepo in zanimivo tekmo, v kateri so 
tesno, a zasluženo zmagah domači 
igralci. Največ zadetkov je dosegel 
Ilc - 8. (M. G.)

SODRAŽICA - Igralci namizne
ga tenisa iz Sodražice tudi letos 
nastopajo v II. republiški ligi. Zadnji 
petek so se v Ljubljani pomerili z 
istoimenskim moštvom in srečanje 
izgubili s 5:0. (M. G.)

RIBN ICA - Letos so začeli 
tekmovati tudi ribniški igralci na
miznega tenisa. Nastopajo v ljubljan
ski področni ligi. V petek so pri njih 
gostovali Iskrini igralci in jih pre
magali s 5:0. (M. G.)

Elan -  
Olimpija 1 : 4
Ob ustanovitvi Kluba prijateljev 

Olimpije je ta ljubljanski nogometni 
zvezni ligaš odigral na Stadionu- 
bratstva in enotnosti prijateljsko 
tekmo z domačim Elanom. Gostje, 
ki so prišli v najboljši postavi - 
manjkal je le poškodovani vratar 
Dalanovič — so zlasti v prvih tride
setih minutah zaigrali prav dobro. V 
tem času so sicer dosegh en sam gol, 
zato pa so trikrat zadeli vratnico, 
vratar domačih Retelj pa je imel 
polne roke dela. V drugem polčasu 
so do besede prišli tudi Elanovi 
igralci, ki so iz enajstmetrovke, ki jo 
»e dosodil zanesljivi zvezni sodnik 
Novakovič iz Novega mesta, dosegh 
častni zadetek. Gole so dali: za 
Olimpijo Lalovič 2, Hodžič in 
Grubor. za Elan pa Brakočevič.

Za Elan so igrah: Retej, Bučar, 
Brakočevič, Pavlin, Sadelt, Grabič, 
Weiss, Diklič, Skulič, Bradač, Ro
žanc (Jerman, Brčič, Zrilič, Marja
novič, Turk, Avbar, Hlapovič in 
Medžimurec).

S to tekmo se je od aktivnega 
igranja poslovil dolgoletni Elanov 
nogometaš Bučar.

KAJ, KJE, KDO?

V zadnjem jesenskem kolu II. 
zvezne rokometne lige bodo 
Sevničani igrah doma z Rudar
jem, Ribničani pa gredo v Ro
vinj. V  slovenski rolcometni ligi 
bodo Brežičani in Dobovčani 
verjetno ob točke, in sicer prvi v 
tekmi s Šoštanjem, drugi pa z 
Izolo. Brežičanke gredo k vo
dilnim igralkam Alplesa.

V slovenski odbojkarski ligi se 
novomeškima ekipama obetajo 
nove točke: Krka gre na morje, 
in sicer v Koper, Novomeščani 
pa bodo doma igrah s Kamni
kom.

V šahovski ligi so izenačeni in 
zanimivi boji. Kočevarji se bodo 
doma pomerili z Borcem, Rib
ničani gredo k Solidarnosti, 
Novomeščani pa se bodo po
merili z Borovnico.
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Dr. BO2 0  OBLAK

Kako J V  6 
ohraniti
zdravje im  m

Telesne vaje razdelimo na telovadbo, šport in športne igre. 
Čim več ljudi bi se moralo ukvarjati s športom in telovadbo, 
posebno mladina. Samo z načrtnimi in vsakodnevnimi te
lesnimi vajami lahko dosežemo pravilen telesni in duševni 
razvoj in si ohranimo dobro telesno zmogljivost, pa tudi du
ševno zmogljivost do pozne starosti.

Najmanj, kar je za človeka potrebno, je jutranja telovadba 
vsak dan pri odprtem oknu. Sicer pa človeka najbolj razgib- 
ljejo plavanje, smučanje in kolesarjenje. Veliko je vredna ho
ja v planine in sploh izleti v naravo. Vsak dan imamo pri 
vsakdanjih opravkih veliko prilik za telesne vaje. Tecimo po 
stopnicah navzdol, poskočimo, ko se vzpenjamo po stopni
cah! Pri hoji pohitimo in zdaljšajmo korak. Pojdimo v službo 
peš in po opravkih, če je to blizu. Kontrolirajmo težo, da ne 
bomo tehtali preveč, pa tudi ne premalo.

Telesne vaje so potrebne umskim delavcem, ki preveč po
sedajo v zaprtih prostorih, pa tudi fizičnim delavcem, ki so 
ponavadi le enostransko obremenjeni. V  dobi industrializaci
je in mehanizacije se vsi premalo gibljemo.

Prav gotovo si vsi želimo približati se popolnemu zdravju.

(Konec)

-  Ko) po to tovorna delo?
-  V glavnem probleme 1

M aN M M  P n i 2SICti )
Poiskati skrite rezerve
BREZ TRUDA in poštenega prizadevanja ne bo šlo. In zaman 

bomo govorili in zahtevali višjo življenjsko raven, če podjetja še 
vedno skušajo uporabljati sklade za prosto razpolaganje in osta
la sredstva za investicije, njihovi delavci, člani delavskih svetov 
in upravnih odborov pa v isti sapi zahtevajo izboljšanje plač, 
nižje cene izdelkov in podobno. Vse sile je treba vložiti, da do 
kraja izrabimo zmogljivost razpoložljivih strojev v podjetju in da 
šele potem mislimo na nabavo novih. Delavca moramo usposo
biti, da bo spoznaval in uporabljal tehniko ter njen napredek. 
Poiskati in izkoristiti moramo vse skrite rezerve, ki jih v naših 
podjetjih ni malo.

VOLČJA NADLEGA je za mnoge kraje v kočevskem okraju 
še vedno pereče vprašanje. Z raznimi ukrepi sicer zatirajo te 
nevarne roparje, ki jih pa, kakor kaže, kar nič ne zmanjka. Pred 
nedavnim so volkovi v okolici Loškega potoka uničili dve srni. 
Lovci gojitvenega lovišča „Rog“  in člani posameznih lovskih 
družin so se to jesen znova odločili za resen boj proti volkovom.

ZADNJE DNI je zajel vasi in okoliške predele Dobrega polja, 
Velikih Lašč, Ortneka, Ribnice in Kočevja val potrošniške 
mrzlice za sladkorjem. Navadno so ljudje kupovali manjše koli
čine sladkorja; sedaj pa, ko je le-ta prišel v vasi, so ga pri posa
meznikih kar dnevno porabili po več kilogramov, kupovali pa 
tudi po 10 kilogramov. Tudi za olje je bilo povpraševanje, ker se 
je razlegalo od ust do ust, da se bo podražilo.

POKOPALIŠČE JE  kraj, ki ga vsak človek spoštuje. Lahko 
trdimo, da ie pokopališče kulturno ogledalo ljudi. Pri nas, v 
Šmarjah pri Šentjerneju, imamo na pokopališču razmere, ki niso 
v ponos prebivalcem, saj imajo nekateri pokopališče za prostor, 
kjer odlagajo odpadke. Ali res ni nikogar, ki bi tu napravil red?

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
11. novembra 1955)

po svitu mu
SVETLEČE SE KRAVE -

Krave, ki žive v okolici Londo
na, imajo že dolgo pravico, da 
se svobodno pasejo naokoli. To 
njihovo pohajanje je v tako go
stem prometu, kakršnemu smo 
danes priča, postalo nevarno. 
Nedolgo tega je neki motorist 
izgubil življenje, ko seje zaletel 
v kravo, ki je spala na cesti. Za
to je Anglež Marcus Lipton 
povsem resno predlagal — ne, 
da naj pašnike ogradijo, ampak 
naj krave pobarvajo s fluore
scentno barvo.

PRODAJALEC — Arnolda 
Moralesa, Američana iz Tucso
na, je mučila trgovska žilica. 
Ker ni imel ničesar, kar bi lah
ko prodal, je dal v časopise 
oglas, da prodaja zemljišča na 
Luni. Več kot 900 ljudi mu je 
poslalo že kar prvi obrok in 
predujem za pogodbo. Želje teh 
kupcev, da bi imeli svojo parce
lo na Luni, si ne moremo razla
gati drugače, kot da so sami že 
dolgo - za luno.

PO TREBUJE GA -  Trenut
no se ugandski predsednik Idi 
Amin močno zanima za avto
mobila, ki sta ostala po bivšem 
grškem diktatorju Papadopulo- 
su. Gre za avtomobila, ki imata 
karoserijo iz centimeter debelih 
jeklenih plošč. Pa ne, da je 
Amin podvomil v ljubezen svo
jega ljudstva?

ZELO KORISTNO -  Knji
garna v angleškem mestu 
Plymouth je začela v svojih 
izložbah takole vabiti kupce: 
„Kupite že zdaj knjigo za novo
letni dar. Imeli boste še dovolj 
časa, da jo tudi sami prebere
te!"

POGREŠANO ZOBOVJE -
Ni dolgo tega, kar je lokalni ča
sopis ameriškega mesteca Man- 
cato prinesel obvestilo, da so 
komunalni delavci v kanalu na
šli umetno zobovje. Že nasled
nji dan se je začela prava gonja. 
Sledili so telefonski pozivi, pred 
upravo mestne kanalizacije pa 
se je zbrala lepa gneča avtomo
bilov. Toliko vrlih meščanov je 
menilo, da je najdeno zobovje 
njihovo. Pravega lastnika še niso 
našli, niso pa tudi odkrili čudne 
skrivnosti: kaj meščani počno, 
da jih je toliko mislilo, da je 
prav njihovo zobovje najdba v 
mestni kanalizaciji.

Kmet najbolj zapuščen od vseh
( K m e t j e  t i r j a j o : )  da država skrbi 

pred vsem za kmete in ne samo za neko vrsto 
ljudij; da pomaga pred vsem kmetu, ki je še 
zmerom najbplj zapuščen, k boljšemu stanju, 
ker sedaj ima komaj toliko, da more živeti, 
marsikdo pa niti toliko ne. Konec mora biti 
misli, da je kmet le zato na svetu, da ga bogatini 
izsesavajo in zatirajo ter da davek plačuje! Tre
ba je z vsemi silami lotiti se dela, da se tako zelo 
zadolžena posestva razbremene ter da se denar 
porabi v korist trpečim, doslej skoro pozablje
nim revežem, ne pa v take namene, ki so boga
tinom in sploh gospodi v razveseljevanje.

(P o ž a r.) Na praznik vseh Svetnikov zjut
raj ob 2. uri ie začelo plat zvona biti in ljudi 
buditi iz sladkega spanja, da gori. Mnogi udje 
novo ustanovljene požarne brambe šobili takoj 
na nogah in hiteli na kraj požara, ki je bil v 
Vavpči vasi blizo Semiča. Pogorela je stara lese
na hiša, ki je bila saino spodaj zidana.

( P o d p o r o  p o š k o d o v a n i m )  po 
povodnji in drugih uimah je izprosil te dni po
slanec g. Pfeifer v državnem zboru iz državne 
blagajne. Kdor živi zaradi letošnjih nesreč v po
manjkanju, ali pa mu pomanjkanje žuga čez 
zimo, obme naj se s prošnjo na svoje okrajno 
glavarstvo, kjer se mu bo podpora odkazala.

( K m e t i j s k a  p o d r u ž n i c a )  v No
vem mestu bode letos svojim članom brezplač
no razdelila sadno drevje in ameriške trte in 
sicer dobi vsak član po 4 sadna drevesca (jabla
ne ali hruške) ali pa 200 sajenic xameriških trt. 
Cepljene ameriške trte se letos ne bodo oddaja
le.

(O g 1 a s.) Slavnemu občinstvu uljudno na
znanjam, da imam v svoji zalogi fine ruske ga- 
lošne iz najboljše tovarne.

( I z  DOLENJSKIH NOVIC 
15. novembra 1895)

nNo” in „njet”
ZDA in Sovjetska zveza 

odločno proti NLP

Z nedavnim pojavom ne
znanih letečih predmetov 
nad Jugoslavijo so se ponov
no začela vprašanja in ugiba
nja, kaj je s to stvarjo; ali gre 
za predmete, ki jih je izdelal 
človek, ali za glasnike neke 
zunajzemeljske civilizacije?

Strokovnjakov in nestro
kovnjakov, ki zagovarjajo 
mani veijetno mnenje o 
obiskih nam še neznanih bi
tij, je po vsem svetu dovolj. 
V zadnjem času so pripadni
ki Daenikenovega mišljenja 
našli celo nove predmete, ki 
naj bi nedvoumno dokazova
li, da so se nekoč Zemljani 
že srečali s pripadniki neke 
druge civilizacije. In če smo 
to že doživeli, zakaj bi se 
g-eČanje ne ponovilo?

Močan dokaz o poskusih 
ponovnega srečanja Zemlja
nov in nezemljanov (s tem 
pa resničnost NLP) vidijo 
pristaši teh tez v sporočilu, 
ki ga je Armstrong, ko je kot 
prvi človek stopil na Mese
čeva tla, poslal kontroli na 
Zemlji. Besede „ Vidim veli
ke predmete. Videti so kot 

ike ladje . . se v tele- 
m prenosu niso sliša

le, a zabeležili so jih številni 
radioamaterji. Tako vsaj 
trdijo.

Ko so kasneje Armstronga 
novinarji vpraševali, kaj je na 
Luni videl, je astronavt od
vrnil, da na to vprašanje ne 
bo odgovoril.

Obe svetovni velesili, 
ZDA in Sovjetska zveza, ki 
zaenkrat o dogajanjih v veso
lju še največ vesta, vztrajno 
zanikujeta obstoj NLP. Tako 
ameriška kot sovjetska po
sebna komisija sta že dva
krat preučili vse dosedanje 
»dokaze" in jih zavrnili.

Po mnenju obeh komisij, 
ki sta povsem samostojno 
delali, so vsi pojavi NLP ze
meljskega izvora.

mmi
Angleški dirižabel ponovno išče 
izgubyeno priznanje. Na sliki: 
dograjeni balon na prvem pole
tu.

Baloni niso za 
staro laro

Ponovno gradijo dirižable, 
ki so bili že pozabljeni

Napovedi strokovnjakov o 
ponovnem vzponu velikih balo
nov dirižablov so bile še pred 
nekaj leti videti smešne. Le kaj 
naj počasni in ogromni baloni 
počno v času, ko po nebu leta
jo potniška letala z nadzvočno 
hitrostjo? Vendar so raziskave 
in poskusi z baloni nemoteno 
potekali dalje in zdaj so že v ra
bi.

Nedavno so v Veliki Britaniji 
zgradili balon, ki ga je naročila 
Brazilija. Balon so zgradili v me
stu Cardington, kjer so leta 
1930 spustili v zrak prvi angle
ški dirižabel. Sedanji je po obli
ki sicer podoben svojemu pred
niku, vendar je močno izpopol
njen. Dolg je 22 metrov in na
polnjen s helijem. Poganjata ga 
dva motorja, vsak z močjo 20 
KM. Največja hitrost, ki jo la
hko doseže, znaša 48 kilome
trov na uro.

In kaj bodo s tem čudom iz 
preteklih časov?

Brazilci so ugotovili, da bo 
prav balon najprimernejši za 
raziskovanje in fotografiranje 
nepreglednih območij ob naj
večji reki sveta, Amazonki. Ti 
predeli so namreč skoraj še ne
raziskani in nepoznani. Balon 
bo zaradi sposobnosti, da lebdi 
ali se počasi pomika, lahko po
snel fotografije in filme, ki bo
do v veliko pomoč znanstveni
kom, katerih naloga je odgrniti 
plašč neznanja in nepoznavanja 
s tega dela Brazilije.

Na videz okorni balon se je v 
prvih poskusih zelo dobro izka
zal.

Veličanstvo 
gospod sir
V nekem kanadskem mestu 

stoji nenavaden spomenik, ki so 
ga meščani postavili ne politi
ku, velikemu vojskovodji, uče
njaku ali pisatelju, ampak - v 
čast siru. Take časti ni do sedaj 
doseglo še nobeno živilo. Prav ti 
meščani so svoje občudovanje 
do sira dokazali še s tem, da so 
naredili največji hlebec sira, kar 
jih je kdaj bilo. V premeru je bil 
dolg 10 metrov, tehtal je 10 
ton, zanj pa so porabili kar 100 
tisoč litrov mleka.

Čemu neki?
Sir ima za seboj že častitljivo 

starost in njegova preteklost 
sega daleč nazaj. Veliki Homer 
je precej verzov slavne pesnitve 
o junaku Odiseju posvetil siru, 
kar je znak, da so ga že takrat 
častili in znali ceniti.

rRešitev prejšnje krilanke
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(Ne) resnice 
z  napako

Mnogi ljudje se ukvaijajo z 
nečistimi osli (posli).

Poglavitna nadloga (naloga) 
bo nadaljnja pomoč osnovnim 
organizacijam pri uresničevanju 
njihovih zalog (nalog).

Ženskam velja vabilo, naj se 
lotijo n<
jih bod o razstavili.
lotijo nočnih (ročnih) del, da

Na seji so ponovno zapeli 
(načeli) vprašanje razpihovanja 
(razpisovanja) natečajev.

V  leni (lesni) industriji se 
večkrat počijo (potijo).
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Sire raznih okusov in sestavin 
ponujajo tudi naše trgovine.

Sir so cenili tudi Rimljani. 
Že takrat so poznali več nači
nov priprave dobrega sira in so 
jih strogo čuvali. Posebno zna
menit je bil „mesečev sir“ , ka
terega so se posluževali tudi 
pesniki, kadar so hoteli prav 
posebej pohvaliti lepoto svojih 
ljubic -  primerjali so jo z oku
som tega sira.

Danes poznamo okoli 800 
receptov za pripravo sirov vseh 
vrst. Postal je živilo, ki ga poz
najo vsi narodi, kar ni nič čud
nega, saj velja za eno najboljših 
jedi. V  njem so vitamini, nepo
grešljive amino kisline, mineral
ne snovi, masti, beljakovine,\ 
ogljikovi hidrati, mineralne soli. 
Sir pride v organizem kot hra
na, ki je že povsem pripravljena 
za metabolizem. Prav zato op 
zdravniki radi predpišejo kot 
dietno prehrano za bolnike.

Torej Kanadčani le niso za
man postavili svojega spomeni
ka!

rživ a l iz davnine še živi)
I
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Biologi iz Paragvaja so odkrili krdelo veprov, ki sojih poznali le paleontologi v 
Avstraliji odkrili miš vrečarico, prav tako do sedaj še nepoznano

Če nanese pogovor na 
divje živali, je največkrat sli
šati, da jih je vse manj. Zato 
je toliko bolj presenetljivo, 
ako se dogodi, da odkrijejo 
kakšno novo, še nepoznano 
vrsto iz živalskega sveta. 
Prav to pa se je v sedanjem 
desetletju zgodilo kar dva
krat. Statistika sicer govori, 
da je bila do sedaj nova ži
valska vrsta odkrita le izje
moma, poročilo, ki je pred 
nekaj meseci prišlo od raz
iskovalcev iz Avstraliie in

Paragvaja, postavlja statisti
ko na laž, v obeh deželah so 
namreč odkrili dve novi 
živalski vrsti.

V  Avstraliji so lepega dne 
v pasti, namenjeni lovu na 
kuščarje, našli živalco, kate
re zunanjost ni bila nič po
sebnega. V vsem je bila po
dobna običajni domači 
miški in za tako so jo imeli, 
dokler niso presenečeni ugo
tovili, da ulovljena miš ne 
sodi med glodalce, ampak 
med vrečarice, živalsko

Miška vrečarica in risba vepra, za katerega so menili, da je 
izumrl pred tisočletji. Obeh živali do sedaj niso poznali.

vrsto, ki prenaša svoj zarod v 
posebni vreči na trebuhu. 
Kasneje so v okolici našli še 
nekaj primerkov te nenavad
ne miši, med njimi samičko 
s sedmimi mladiči v vreči.

Še bolj presenetljivo vest 
so sporočili biologi iz Parag
vaja. Neka njihova ekspedi
cija, ki je proučevala okostja 
živali, plen divjih lovcev, je 
našla še sveže kosti nenavad
ne živali. Po okostju so so
dili, da gre za ameriškega 
meijasca. Presenetila pa jih 
je tako velikost živali kot 
njena ušesa, ki so bila, po 
ostankih sodeč, večja, kot 
jih imajo divje svinje in mer
jasci.

Ralph VVetzel je končno 
odkril, da gre za žival, ki 
smo jo do sedaj poznali le v 
dobrih peleontoloških knji
gah in za katero smo bili 
prepričani, da je živela in 
izumrla skupaj z mamutom 
in kosmatim nosorogom v 
pleistocenu.

Letošnje poletje je po
sebna odprava odkrila krde
lo teh živih fosilov, vendar 
jim ni uspelo nobene živali 
ujeti.
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Ponovno se 
učijo Dvoriti

V  neki staroegipčanski 
grobnici so našli papirusov zvi
tek, na katerem je med drugimi 
življenjskimi modrostmi pisalo 
tudi tole: „Uči ae za mojstra 
govorništva, ker boš s tem pre
magal vsakogar!“

To modrost je mrtvi Egip- 
čanpred tremi tisočletji odnesel 
s seboj v grob, da bi mu v po
smrtnem življenju koristila. In 
po tako dolgem obdobju sojo 
našli naši sodobniki in ugotovi
li, da danes prav tako velja, kot 
je nekdaj: govoriti se moramo 
naučiti.

Ni dovolj znati govoriti tako, 
kot pač znamo. Strokovnjaki, 
ki se ukvarjajo s tem vpraša
njem, menijo, da ogromna veči
na vseh nesporazumov izvira iz 
tega, ker sploh ne znamo go
voriti. Ali govorimo nerazloč
no, momljamo, požiramo po
samezne glasove in se celo sploh 
ne znamo izraziti. Pomemben 
pa je tudi sam glas, saj so ugoto
vili, da dobro intoniran govor, 
poln glas in jasen govor lahko 
delajo čudeže.

Nič čudnega torej, da so se 
za te raziskave začela zanimati 
nekatera velika podjetja. Svoje1 
vodilne uslužbence, predstav
nike in trgovce so poslali na po
sebne tečaje, kjer se morajo 
učiti pravilnega govora, prav 
tako pa so v nekaterih podjetjih 
zaposlili psihologe in učitelje 
retorike, da bi bili vedno jrri 
roki, kadar je potrebno v kor 5t 
poslovnega uspeha izb olji. ti 
tudi tako, za marsikoga samo
umevno stvar, kot je govor.

Vsak no svoje
Vsako jesen se megle spu

ste k tlom, da včasih človek 
vidi komaj nekaj korakov 
predse in potlej čakamo sa
mo še snega, pa se jesen pre
vesi v zimo. Takrat se človek 
nerad poda na pot, zato raje 
ostane doma in prične uživa
ti sadove svojega dela.

Ena prvih priložnosti je 
ravno Martinovo. Kajpak, ta
kih praznikov je še več, ven
dar se človek najraje spomi
nja prvega in zadnjega, ki je 
o pustu. V tem času je manj 
dela, zato pa več prilike za 
uživanje. Tak praznik in obi
čaj nam je še slajši zavoljo 
tega, ker se bojimo pozabe. 
Prav tako se v življenju naj
bolj oklepamo tistega, za kar 
se bojimo, da bomo za ve
dno izgubili. Velikokrat vidi
mo brezbrižne otroke, ki po
zabljajo na svoje starše, da 
zapuščeni,- v revščini umira
jo. Ko jih ni več, se šele za
vedo, da svoje napaka ne bo
do mogli več popraviti, pa se 
pri odprtem grobu od srca 
zjokajo.

„Za Martinovo mora biti 
gos na mizi,” pravijo stari 
ljudje, „pa tudi pijača, ki je 
pridelek tega leta, drugače 
ne moremo krstiti niti oceni
ti letine. “

,JPri nas bomo ubili pete
l i n a s e  hvalijo otroci te 
dni.

„Pri nas pa prašiča, ki je 
večji, “ oporekajo drugi.

Tisti pa, ki so reveži in v 
celem letu užijejo le malo 
dobrot, bodo tudi zdaj ostali 
brez njih in so tiho. Žalostni 
so, ker njihovi očetje ali celo 
matere praznujejo v krčmah 
v petek in svetek ter požene
jo zadnje novce po grlu. Ko 
se pijani vrnejo domov, do
bimo čisto drugo sliko praz
novanja, katere žrtve so 
otroci.

Pri nas smo vajeni popre
čij. Eni se bodo preveč ma
stili, akoravno jim bo škodo
valo, drugi pa bodo cedili sli
ne. A ko vse to razdelimo na 
vse, poprečno vsi dobro jedo 
in pridno zalivajo.

MARTIN KRPAN

Riše in piše: 
Marjan Bregar l i A SUROVEM DIVJEM ZAHODU

8. Paradižnik je zgrabil sod in ga z vso silo zavalil v
a pr

so se udrla in v silnem trušču in v oblakih prahu so se

K je zgi
pokončni tram, Iti je podpiral strop. Tla pred šankom 

v silnem trušč 
razgrajači udrli v temo kleti.

Paradižnik jih ni čakal. Dirjal je po stopnicah, po
tem ko je trdno zapahnil hrastova kletna vrata, in pri
dirjal v točilnico. Težki sank je zavlekel nad odprtino 
v podu, nato si je obrisal roki v predpasnik, stopil na 
prag in zaklical: ~

„Mimo kri, happyendovci! Tički so v kletki.44
Pritekla je Klara iz kuhinje, objela soproga; priril je 

na svetlo Potegon in na tigu so se jeli zbirati meščani. 
Saj niso mogli verjeti, da je 8o tako naglo.

Proti gostilni je koračil šerif z lisicami v rokah — in 
tedaj se je izkazalo, da vendarle še ni vse urejeno!

Paradižnik na pragu gostilne se je ta hip sunkovito 
obrnil. Pištola se je zasvetila v njegovi desnici. ..

Pojasnimo zadevo,dragi bralci!

V  kleti so bili na varnem le trije tički. Eden, najhuj
ši med njimi, je še plahutal na prostosti -  Plešasti 
Jack! Medtem ko so njegovi fantje vdrli v pivnico, je 
on stopil k brivcu, da ga očedi in po pleši poškropi s 
kolonjsko . . .  No in v ogledalu si je kot na ekranu 
ogledal zabavo v krčmi . . .

Ko pa so njegovi pajdaši izginili v kleti, je Jack 
menil, da je čas, da stopi na sceno tudi sam. Z revol
verjem v roki, seveda!

ZAHVALA
Ob tragični smrti nas je mnogo pre

zgodaj zapustil naš nepozabni mož, oče, 
stric in bratranec

JOŽE 
KRAŠEVEC

iz Herinje vasi 15 
podelila

kruta te nam je vzela, ko najlepse bi živel. Nesrečna tvoja barka 
zdaj sama plove in se potaplja brez krmarja v dno morja, a žalost 
tvojih ljubih vseh razjeda srca vsa. Iskreno se zahvaljujemo vsem, 
posebno traktoristom, ki ste ga v tako velikem številu spremili na 
zadnji poti, izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter sočustvo
vali z nami. Posebno zahvalo smo dolžni Ivanu Drganu in Ivanu 
Zoranu,
Toplic,
Smarjeta, _ _ _ _ _ _ _ _  ___ ______
njegovim prijateljem iz okolice za denarno pomoč. Se enkrat 
vsem iskrena hvala.

Neutolažljivi: žena Štefka, hčerke Zdenka, Joži, Dragi, 
mama, sestre Jožica, Majda, Rozi z družinami ter drugo 
sorodstvo

Z A H V A L A

Ob prerani in neutolažljivi izgu
bi našega dragega sinčka

BOŠTJANČKA
RAČECIČ

iz Dol. Toplic,

ki nas je za vedno zapustil v starosti 5 let in 4 mesece, se 
iskreno zahvaljujemo vsem, ki so mu darovali vence, cvet
je, z nami sočustvovali in nam kakorkoli pomagali ter ga 
spremili na njegovi zadnji poti.
Žalujoči: očka, mamica, sestrica Vanja in drugo sorod
stvo

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi našega dobrega 

moža, očeta in starega očeta

JOŽETA
BAKŠETA

po domače Piparja 
iz Kire pri Šentjerneju

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in sosedom, ki 
ste pokojnika tako številno spremili na zadnji poti ter darovali 
vence in cvetje. Posebna zahvala organizacijam ŽZB NOV, SZDL 
in ZKS Orehovica za organizacijo in poslovilna govora. Hvala 
organizaciji ZZB NOV Šentjernej, ZZB NOV Novo mesto, prosto
voljnim gasilskim društvom ter Društvu upokojencev Šentjernej. 
Se posebna zahvala dr. Baburiču, Sentjernejskemu oktetu ter 
godbi iz Novega mesta. Iskrena zahvala vsem, ki ste karkoli pri
spevali na zadnji poti našega ljubega očeta.

Žalujoči: žena Jožefa, hčerka Mimi, Joža in Vida z 
družinami, hčerka Martina z Ingrid, sin Jože ter drugo 
sorodstvo

Z A H V A L A

Ob prerani, boleči, težki in nenadomestljivi izgubi naše drage 
mame, stare mame in sestre

JUSTINE GORIŠEK
iz Gor. Vrhpolja 80

se iz srca zahvaljujemo sorodnikom, sosedom, prijateljem, znan
cem, vaščanom in vsem, ki ste nam stali ob strani ter nam v 
težkih trenutkih lajšali bolečine. Hvala za vence in cvetje ter 
denarno pomoč, ter vsem, ki so pokojnico v tako velikem številu 
sprejnili na njeni zadnji poti. Zahvaljujemo se zdravnikom in 
strežnemu osebju kirurškega oddelka splošne bolnice Novo 
mesto, tovarni Iskra Šentjernej, IMV-oddelek za izdelavo oken in 
šip, KZ Krka-mesarija, Knjigotisk in župniku za opravljeni obred. 
Vsem tistim, ki so nam ustno ali pismeno izrekli sožalje še enkrat 
hvala.

Žalujoči: hčerke Tončka, Pepca in Pepi z družinami, 
sin Jože, sestre in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Po težki bolezni je umrla naša draga žena, mama, stara mama, 
sestra in teta

MARIJA MOLAN
iz Krškega

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sodelavcem, sosedom, 
prijateljem in znancem, ki ste nam izrekli sožalje, darovali vence 
in cvetje ter spremili pokojnico na zadnji poti. Posebno zahvalo 
izrekamo dr. Tatjani Hvala-Andrijaševič iz Krškega, onkološkemu 
inštitutu v Ljubljani, dr. Teppeyu, dr. Košenini in vsemu zdrav
stvenemu osebju v bolnici Brežice, ki ji je v času bolezni ne
sebično pomagalo ter ji la j ša lo bolečine. Zahvaljujemo se godbi in 
kolektivu Tovarne celuloze Krško, kolektivu Elcktro Krško, 
Kovinarski Krško, Papirkonfekciji Krško in republiškemu sekre
tariatu ;a  notranje zadeve v Ljubljani.

Žalujoči: mož, hčerka Mimica z družino, Olga z dru
žino, Jožica z družino, Štefka z možem in sin Franci z 
družino



P O T A
IN H T I l f Pred prvim snegom

Dežurni 
poročajo

DVA PONIJA UKRADENA - 2. 
novembra zvečer je Antonu Sbilu iz 
Gradca nekdo ukradel kolo z motor
jem, ki ga je bil pustil pred gostilno 
„Grozd“. v Metliki. Ob pony pa je 
tudi Novomeščan Marko Švent, ker 
se je 5. novembra popoldne nekdo 
odpeljal z njegovim vozilom v ne
znano.

ČUDNI LOVEC - Novomeški 
lovci so ugotovili, da so imeli v svo
jem lovišču nenavadnega lovca. Go-* 
spodar družine je 8. novembra prija
vil, da je voznik osebnega avtomobi
la novomeške registracije med No
vim mestom in Mirno pečjo povozil 
sno, žival naložil v avto in odpeljal. 
Lovski družini plena ni prijavil in 
kajpak tudi ni plačal 1.000 din, ko
likor po lovski tarifi lovcem gre.

VROČO GLAVO SI JE  HLAD IL
— Miličniki iz Dol. Toplic so 8 . no
vembra ponoči odpeljali iz stano
vanja 28-letnega Dušana Viranta iz 
Gor. Straže 30. Ta je namreč vinjen 
tako razgrajal v stanovanju, in razbi
jal, da je motil nočni počitek stano
valcev. Vročo glavo si je hladil v 
prostorih za ta namen, moral pa bo 
še pred sodnika za prekrške. Tudi v 
svojem stanovanju si ponoči ne mo
re kdo privoščiti vse, kar se mu zdi.

NEPREVIDEN KOLESAR
Drago Cemič, 14 let, stanujoč v 

domu Dušana Remiha v Kočevju, je
1. novembra ob 20.15 pripeljal z ne
prednostne Prešernove ceste v Ko
čevju na Roško in trčil v osebni 
avto, ki ga je vozila 35-letna Lidija 
Kobola iz Salke vasi 94. Cemič sije 
pri trčenju zlomil levo nogo in si 
poškodoval glavo. Prepeljali so ga v 
ljubljansko bolnišnico. Na avtu je za 
okoli 1.500 din škode.

LJUBLJANČAN TR Č IL
Ko je 4. novembra ob 14.35 

peljal z osebnim avtom 23-letni 
Alojz Janežič iz Podgorske ulice 
proti Petrolu v Kočevju, mu je na 
Ljubljanski cesti pripeljal naproti 
42-letni Drago Miljavec iz Ljubljane. 
Ljubljančan je peljal po sredini 
ceste. Pri trčenju sta bila voznik Ja
nežič in sopotnik Alojz Levstik iz 
Kidričeve 3 laže poškodovana po 
glavi in rebrih. Preizkus je pokazal, 
da sta oba vozila trezna. Na avtih je 
za 20.000 din škode.

KDO JE TAT?
3. novembra med 10.30 in 16. 

uro je nekdo vlomil v stanovanje 
Franca Nagliča iz Ajbla v kočevski 
občini in ukradel 27.800 din. Nagli
ča med vlomom ni bilo doma. Za 
storilci miličniki še poizvedujejo.

Dvakrat poneveril pa še zažgal
Kot inkasant naročnine RTV in še blagajnik hišnega sveta je Stane Miklavčič poneveril

precej denarja, ko pa se je skesal, je zažgal

Na dve leti in 8 mesecev strogega zapora je bil pred novomeškim 
okrožnim sodiščem obsojen 28-letni Novomeščan Stane Miklavčič, 
ki bo do pravnomočnosti sodbe počakal v priporu.

V pičlih petih mesecih 
letošnjega leta — trajalo je od 
januarja do maja — je Miklavčič 
precej družbenega denarja spra
vil v svoj žep in ga zapravil. Kot 
inkasant naročnine RTV je 
20.641 dinarjev pobral pri 
strankah in jih zadržal zase, kot 
predsednik in blagajnik hišnega 
sveta v naselju Majde Sile 22 pa 
je poneveril 15.528 dinarjev. To 
je bil denar, vplačan od stano
valcev za kurjavo, vodarino,

skupen električni tok in druge 
take stroške.

Dve smrti pod 
traktorjem

Pri Otočcu in pri Vinici 
sta se prevrnila trakto

rista

Kot žrtev traktorja je 5. 
novembra okrog 22. ure zve
čer najprej podlegel 38-letni 
Jože Krašovec iz Herinje va
si. Vozil je proti lokalni cesti 
Paha-Otočec in malo pred 
križiščem zapeljal na desni 
rob, tam pa se je traktor pre
vrnil po nasipu na streho, 
medtem ko se je prikolica 
utrgala. Krašovec je pod 
traktorjem obležal mrtev.

Isti dan in domala ob 
istem času se je podobna ne
sreča zgodila tudi v Hrastu 
pri Vinici. Janez Balkovec, 
46-letni kmet iz Malega 
Nerajca, je vozil traktor po 
vaški poti skozi Hrast, na 
zadnjem blatniku pa je sedel 
61-letni sovaščan Slavko 
Jesih. Balkovec je zapeljal s 
ceste čez jarek na njivo, 
Jesih je padel z blatnika in 
zadnje kolo traktorja je za
peljalo čezenj. Hudo poško
dovanega so prepeljali v no
vomeško bolnišnico. Balko
vec je s traktorjem odpeljal 
še dalje proti Vinici, toda v 
ovinku je zapeljal na banki
no, nakar se je traktor pre
vrnil in voznika pokopal pod 
seboj. Balkovec, ki je imel ta 
večer kar dve nesreči, je v 
drugi takoj podlegel.

V zadnjem času so pod 
traktorjem umrli štirje 
ljudje, zato naj se vsi, ki se
dejo za krmilo tega vozila, 
zavedajo, da ni dovolj trak
tor spraviti v pogon, ampak 
je potrebno poznati še druge 
vozniške veščine in lastnosti 
vozila.

Šentjemejsko ozko grlo v pro
metu je križišče sredi trga. Na 
štiri strani zavijajo tod avtomo
bili, dostikrat pa tudi vprege, 
traktorji, kolesarji. Pa še pešci 
gredo kar tako čez cesto. Nič 
čudnega, če se ta zmešnjava za 
marsikoga konča v bolnišnici. 
(Foto: R. Bačer)

Miklavčič je kar jemal. Mor
da je mislil vrniti, a 10. maja 
letos se je zavedel, da se je pre
več ,,tujega“  nabralo v njego
vem žepu in da z vrnitvijo de
narja ne bo nič. Potem je zaužil 
preveliko dozo zdravil, ki jih je 
dobival kot alkoholik, in v ne
uravnovešenem stanju — tako je 
izjavil psihiater - zažgal v blo
ku kavč, kije stal blizu drvarni
ce. Če ne bi ljudje dima takoj 
opazili in ognja pogasili, bi lah
ko nastala ogromna škoda.

Obtoženec je na sodišču vse 
priznal in se močno kesal. Dejal 
je, da je bil ob vselitvi v novo 
stanovanje v denarni stiski, 
ampak tega mu niso verjeli, kaj
ti le malo poneverjenega denar
ja je šlo za družinske potrebe. 
Večino je zapravil sam. Ugoto
vili so tudi, da je zažgal v tako 
nevrotičnem stanju, da pravza
prav ni vedel, kaj dela, medtem 
ko je preveč tablet zaužil zato, 
ker je uvidel, da bo vse prišlo na 
dan.

Pri odmeri kazni je senat pod 
predsedstvom Janeza Kramari
ča upošteval mnenje psihiatra, 
ki je za obtoženca olajševalno, 
po drugi strani pa so upoštevali 
tudi to, da je na hitro jemal 
družbeni denar in ga zapravljal 
za lahko življenje.

Po malem je nosil »en
Za krajo avtomobilskih delov v IMV je Milan Vezmar 

dobil kazen: za dva meseca gre v zapor

22-letni Zagrebčan, zaposlen 
avtomobilov, se je zagovarjal 
kraje.

Vezmar je imel v tovarni tako de
lo, da je imel dostop do vseh obra
tov in avtomobilskih delov. Tako je 
večkrat na dan šel mimo vratarja v 
drugo stavbo, ob takih priložnostih 
pa ga vratar ni pregledal. To je fanta 
zapeljalo v izkušnjavo in je začel po 
malem odnašati tovarniški material. 
Enkrat je pod plašč skril avtomobil
ske sirene, drugič luči, tretjič žmi- 
gavce in tako naprejr Vse od aprila 
do novembra lani je jemal, kadar je 
bila priložnost, dokler ga niso 
dobili.____________________________

POTNIKOM NI 
BILO NIC

10. novembra zjutraj se jc blizu 
Dol. Toplic zgodila prometna nesre
ča, ki se je dokaj srečno končala. 
Voznik tovornjaka Mirko Marič iz 
Jurke vasi je vozil proti Dol. Topli
cam in v desnem ovinku srečaval 
avtobus ljubljanske registracije, kije 
vozil na redni progi Ljubljana-Novo 
mesto. Tovornjakar je že skoraj 
ustavil pred srečanjem, voznik avto
busa Vlado Mrzljak iz Ljubljane pa 
tega ni mogel, zato je avtobus zadel 
v tovornjak, nakar ga je odbilo in je 
zadel še v škarpo ob cesti. Trk ni bil 
hud, zato potnikom ni bilo nič, ma
terialna škoda pa znaša 7.000 dinar
jev.

kot električar v novomeški tovarni 
pred občinskim sodiščem zaradi

Vezmar je odnesel za 5.482 dinar
jev raznih avtomobilskih delov, ki 
pa so jih miličniki iz Karlovca j>ri 
njem še na šli, ko so opravili hišno 
preiskavo. Vse ukradeno je tako 
prišlo nazaj v tovarno, Vezmar pa je 
mdral pred sodnike.

Zdaj se kajpak kesa, sram ga je, 
vseeno pa mu je senat novomeškega 
občinskega sodišča, ki mu je pred
sedovala Marija Kastelic, prisodil 2 
meseca zapora. Upoštevali so, da je 
mlad, doslej ni bil kaznovan in da je 
povzročena škoda vrnjena. Senat 
meni, da bo Vezmaija to izučilo in 
da bo še lahko pošten državljan. 
Sodba še ni pravnomočna.

Vremenoslovci, najsi 
bodo laiki ali strokovnjaki, 
že več kot sto let napovedu
jejo, da je novembra priča
kovati prvi sneg. Vsak čas 
nas torej lahko preseneti dež 
s snegom in buijo, ki pa rada 
prinese še poledico. Dolgo
letne izkušnje kažejo tudi, 
da je ob takih priložnostih 
največ karambolov, ker voz
niki na vremenske spremem
be niso pripravljeni. Poglej
mo, kaj so nam iz svojih 
izkušenj s prvim snegom po
vedali:

FRANCE BUC lN EL, pomoč
nik komandirja postaje milice v 
Krškem: „Na našem koncu pro
metne nesreče že zdaj naraščajo, 
kar bojim pa se, kako bo ob ne
nadni spremembi vremena, ki jo 
lahko pričakujemo vsak hip. 
Ugotavljam, da je vozniška kul
tura majhna: šoferji ne upošteva
jo dovolj prometnih znakov, ne 
prilagajajo vožnje- razmeram na 
cesti in dostikrat vozijo z enako 
hitrostjo kot ob lepem vremenu. 
Kdor gre v tem času z vozilom 
na pot, naj posluša vremensko 
napoved, naj vozilo opremi z 
zimskimi gumami in naj vozi po
časneje. Ker se veliko ljudi v 
službo vozi z avtom, bi jih mora
li tudi v delovnih organizaciji 
opozarjati na te stvari."

VLADIM IR JANC, mojster 
mehanik v servisu Novotehne v 
Novem mestu: »Vozniki naj pra
vočasno nabavijo zimsko opre
mo za vozilo. Predvsem so važne 
dobre gume, s seboj je dobro 
imeti verige, vodi je treba dodati 
hladilno tekočino „antifriz“ , za
menjati letno olje z zimskim, da 
ne nastanejo težave pri vžigu. 
Posebej pa priporočam previdno 
vožnjo, zlasti novim šoferjem, ki 
bodo prvič vozili po snegu. Ne
vajeni novih razmer in zanašanja 
na ovinkih, ravno taki velikokrat 
pristanejo v jarku. “

PETER KURENT, mizar iz 
Brezja pri Šentrupertu: „Avto 
vozim že štiri leta, imam že ne
kaj izkušenj pri vožnji, pa vseeno 
pravočasno opremim avto za 
zimsko vožnjo. Najbolj pozoren 
sem na gume. Ob slabem vreme
nu, četudi je le dež, vozim poča
sneje. Do zdaj še nisem imel pro

metne nesreče. Po mojem je 
boljša previdnost kot pa kesanje, 
morebiti celo poškodbe in mate
rialna škoda ob nesreči. “

R. B.

K ARTELJEVO : PREPOZNO 
ZA ZAVORE - 7. novembra dopol
dne je Franc Kocjan iz Gor. Grčevja 
vozil avto od doma proti Karteljeve- 
mu, na gozdni cesti pri Hmeljniku 
pa je vozil navzdol z ugasnjenim mo-

Z izgubo je prodajal
Kazen za nedovoljeno trgovino, H pa ni bila donosna

Pred novomeškim okrožnim sodiščem se je 55-Ietni Avgust 
Jerlah, sicer kmet iz Velikega Gabra, zagovarjal zaradi nedovoljene 
trgovine. Za dva kamiona so mu prodajo dokazali, za tretjega je bil 
oproščen obtožbe.

Jerlah je na javni dražbi v Šem
petru pri Gorici 15. oktobra lani ku-

V našem sistemu kazenskih 
sankcij je kazen osnovna sankci
ja, varnostni ukrepi pa imajo 
značaj dopolnilne sankcije, ki 
dopolnjujejo kazen. Poleg kazni 
sodišče lahko izreče enega ali 
več varnostnih ukrepov. Samo v 
primeru storilčeve neprištev
nosti, ko torej ni krivde na nje
govi strani, ko ni pogojev za iz
rek kazni, samo v tem primeru je 
varnostni ukrep edina kazen (na 
primer oddaja v zavod za varstvo 
in zdravljenje).

nevarnost, da bo kazniva dejanja 
ponavljal. Tak storilec se zdravi 
v kazensko poboljševalnem do
mu ali v zavodu za varstvo in 
zdravljenje. Čas, ko se zdravi v 
zavodu, se mu všteje v kazen.

Če je storilec zlorabil svoj po
klic, samostojno dejavnost ali 
službo za kaznivo dejanje ali pa 
sodišče ugotovi, da bi bilo nevar
no, če bi še naprej opravljal ta 
poklic, mu sodišče izreče var
nostni ukrep prepovedi opravlja
nja poklica. Tak ukrep se izreče

Varnostni ukrepi
Varnostni ukrep oddaje v za

vod za varstvo in zdravljenje iz
reče sodišče, če ugotovi, da je 
storilec neprišteven ali zmanjto- 
no prišteven in da je nevaren za 
svojo okolico. Sodišče v tem pri
meru odredi, da se storilec odda 
v zavod za duševne bolezni ali pa 
v kakšen drug zavod za varstvo 
in zdravljenje. Storilec je v ta
kem zavodu, dokler sodišče ne 
odredi, da ga odpustijo iz zavo
da. Cas, ki ga zmanjšano prište
ven obsojenec prebije v zavodu, 
se všteje v izrečeno kazen.

Obvezno zdravljenje alkoholi
kov ali narkomanov izreče sodi
šče storilcu, ki se jc vdal alkoho
lu ali mamilom in jc zaradi tega 
storil kaznivo dejanje pa je tudi

za dobo od enega do desetih let. 
Ukrep traja od dneva, ko je za
porna kazen prestana ali odpu
ščena, če pa mu je bila izrečena 
pogojna obsodba ali denarna ka
zen, pa od pravnomočnosti sod
be.

Storilcu kaznivega prometne
ga dejanja sme sodišče izreči var
nostni ukrep odvzema vozniške
ga dovoljenja, če ga še nima, pa, 
da se mu ne sme izdati. Ta 
ukrep, ki se sme izreči za čas od 
treh mesecev do petih let, izreče 
sodišče, če spozna, da okolišči
ne, v katerih je bilo dejanje stor
jeno, ali pa dejstvo, da je storilec 
že prej kršil prometne predpise, 
kažejo, da je nevarno, če ima 
vozniško dovoljenje. Če pa gre

za storilca, ki ima tuje vozniško 
dovoljenje, se namesto odvzema 
dovoljenja lahko izreče, da ga v 
Jugoslaviji ne sme uporabljati. 
Cas, za katerega se izreče ta 
ukrep, se šteje od dneva, ko jc 
zaporna kazen prestana, oziroma 
od pravnomočnosti sodbe, če je 
sodišče izreklo pogojno obsod
bo, sodni opomin ali denarno 
kazen. Veljavnost vozniškega do
voljenja pa preneha s pravno
močnostjo sodbe.

Ce jc storilec zlorabil javno 
nastopanje za kaznivo dejanje, 
mu sme sodišče izreči varnostni 
ukrep prepovedi javnega nasto
panja za čas od enega do petih 
let. Tudi ta ukrep traja od dne
va, ko je zaporna lcazen prestana 
ali odpuščena, oziroma od 
pravnomočnosti, če je izrečena 
pogojna obsodba ali denarna ka
zen. Od pravnomočnosti sodbe 
pa tisti, ki mu je bil tak ukrep 
izrečen, ne sme več javno nasto
pati.

Z varnostnim ukrepom odvze
ma predmetov odvzame sodišče 
predmete, ki so bili uporabljeni 
ali namenjeni za kaznivo dejanje 
ali pa so nastali s kaznivim deja
njem. Ti predmeti se odvzamejo 
tudi takrat, kadar niso storilčeva 
last, če to terjajo splošna varnost 
ali moralni razlogi.

Denar, vrednostni predmeti in 
vsaka premoženjska korist, ki je 
bila dosežena s kaznivim deja
njem, sc storilcu vzamejo z var
nostnim ukrepom odvzema pre
moženjske koristi. Ce pa to ni

mogoče, se storilcu naloži, da 
mora plačati denarni znesek, ki 
ustreza doseženi premoženjski 
koristi. Ne drži torej mnenje 
mnogih, da se pač „izplača“  od
sedeti kazen za doseženo premo
ženjsko korist. Ta se vedno od
vzame, če oškodovanec ne pose
že nanjo s premoženjskopravnim 
zahtevkom, ali pa se odvzame v 
tistem delu, ki ni zajet s premo
ženjskopravnim zahtevkom. Nih
če torej ne ostane obogaten s 
premoženjsko koristjo, doseženo 
s kaznivim dejanjem.

Kadar pa izreče sodišče kazen 
tujcu, mu sme izreči tudi izgon 
iz Jugoslavije, če iz nagibov, iz 
katerih je storil kaznivo dejanje, 
iz načina storitve ali iz drugih 
okoliščin spozna, da bi bilo 
škodljivo, če bi ostal v državi. Iz
gon iz države se sme izreči za 
čas od enega do petih let. Traja
nje izgona pa se stejc od dneva, 
ko je glavna kazen prestana ali 
odpuščena.

Varnostni ukrep prepovedi 
opravljanja poklica, prepoved 
javnega nastopanja in odvzema 
vozniškega dovoljenja sme sodi
šče iz opravičenega razloga usta
viti po treh letih njihovega izva
janja.

Varnostni ukrepi se javljajo 
kot sankcije zaradi povečane za
ščite družbe, imajo pa tudi na
men pomagati, zaščititi in nad
zorovati storilca kaznivega deja
nja ter tako pripomoči k njego
vemu poboljSinju, k njegovi pre
vzgoji.

JAN EZ KRAM ARIČ
■ ■■HMBMHOO»Mf »MHOOHMMOMOMO«!

I

m
23.0
ga

pil dva tovornjaka TAM, ju deloma 
sam, deloma s pomočjo strokovnja
kov popravil in preprodal. Za en to
vornjak je z davki in stroški vred od
štel 7.147 din, pa ga je že čez nekaj 
dni prodal doma na Pristavici za
21.000 din. Jerlah je dokazal, da ie 
imel s popravilom tega vozila za bli
zu 7.000 din stroškov.

Drugi tovornjak TAM ga je veljal 
11.591 din. Nato ga je sam popravil 

spravil v promet v Zagrebu za 
)00 dinarjev. Kupil je tudi tretje- 
za katerega pa je šele čez več 

mesecev sklenil preprodajo.
Kot se je na sodišču izkazalo, je 

hotel Jerlah z a č e t i prevozništvo in 
ie računal tako: „Dva tovornjaka 
bom popravil in prodal pa zaslužil 
toliko, da mi za tretjega ne bo treba 
veliko dati.“  Zal se je zasukalo tako, 
da prevozništva ni mogel začeti, ker 
mu je medtem umrla žena in se je 
moral oprijeti kmetije, sicer bi na 
njej vse propadlo.

Senat, ki mu je predsedoval Janez 
Smolej, je Jerlahu prisodil 4.000 din 
denarne kazni zaradi nedovoljene 
trgovine, medtem ko mu premoženj
ske koristi pri tem niso mogli doka
zati. Nasprotno: Jerlah sam je doka
zoval, da je imel s prodajo obeh po
pravljenih tovornjakov celo izgubo. 
§odba še ni pravnomočna, upajo pa, 
da bo denarna kazen obtoženca iz
učila, ker ima trgovsko žilico.

PRAPROCE: KO LESARJA  JE  
Z B IL  - Nemec Josef Wiesler, za
časno bivajoč v Trebnjem, je 9. no
vembra zvečer vozil od Mokronoga 
proti Trebnjemu, na nepreglednem 
ovinku pa ga je zaneslo v levo, da je 
zadel kolesarja Antona Curka z 
Mirne. Kolesarja jc vrglo na travnato 
mejo, potem so ga poškodovanega 
odpeljali v bolnišnico.

torjem. V nepreglednem ovinku je 
naproti pripeljal Bršlinčan Franc 
Kumer. Ker za zaviranje ni bilo več 
časa, sta trčila. Škode je za 5.000 
dinarjev.

MAČKOVEC: DRZNA V02N JA  
IN NESREČA - 7. novembra po
poldne si je neznan voznik fička pri
voščil drzno vožnjo na cesti mimo 
Mačkovca proti Zagrebu. V  ovinku 
je prehiteval kolono vozil, naproti

Si je pripeljal z osebnim avtom 
eograjčan Dušan Lukič. Ta se je 

pred fičkom umaknil na rob, od 
tam pa se je avto prevrnil. Za 
Beograjčanom je vozil še Ljubljan
čan Vinko Strojin, ki ga je fičko 
oplazil po boku in oddrvel dalje. Lu- 
kičevi sopotnici Olga Lukič in Nena 
Latinikid sta bili poškodovani in od
peljani v bolnišnico, na vozilih pa je 
za 11.000 din škode.

DOL. TOPLICE: T R C lL  V 
OGRAJO - 8. novembra zvečer je 
Milan Zamida iz Rumanje vasi vozil 
avto od Meniške vasi proti Topli
cam, med potjo pa je v ovinku vozil 
kar naravnost in treščil v kamnito 
cestno ograjo. Naredil je za
12.000 din škode.

ŠEN T JU R JE: PR ISTAL OB 
DREVESU - Jože Koželj iz Stefana 
je 9. novembra vozil osebni avto mi
mo Šentjurja in prehiteval tovor
njak, naproti pa je pripeljal drug 
avto. Koželj je zapeljal na drugo 
stran ceste na zelenico, avto pa je 
zaneslo, da je bočno trčil v drevo. 
Sopotnika Jože Ratajc in Anica 
Miklič iz Trebnjega sta se pri trče
nju ranila in so ju odpeljali v bolni
šnico, gmotna škoaa pa znaša
20.000 dinarjev.

TEŽKA  VODA: AVTO NA 
STREH I - 9. novembra popoldne je 
Pavel Kastelic iz Brusnic vozil z 
avtom čez Gorjance proti Novemu 
mestu, med potjo pa ga je na mokri 
cesti zaneslo na bankino. Voznik je 
skušal zapeljati nazaj na cesto, avto 
pa se je prevrnil in drsel po strehi še 
nekaj metrov. Gmotno škodo cenijo 
na 5.000 dinarjev.

RUM ANJA VAS: MED SREČA
N JEM  PO SRED I - Jože Gril iz 
Dol. Toplic je 5. novembra dopol
dne vozil avto proti Straži, v ovinku

Eri Rumanji vasi pa je naproti pripe- 
al avtobus Alojz Okleščen iz Pra- 

prod. Ker je avtobus med srečanjem 
vozil po sredi, je prišlo do karambo- 
la. Pri trčenju se jc Gril poškodoval 
in je moral v bolnišnico, medtem ko 
znaša gmotna škoda okrog 12.000 
dinarjev.
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Oh delu tudi teorija
Novomeški oddelek srednje politične šole obiskuje 

letos 32 slušateljev z Dolenjskega in Posavja

„ V Novem mestu že nekaj 
kt zapored dela oddelek 
Mednje politične šole pri CK 
ZK Slovenije, oddelek, ki 
ima letos 32 slušateljev z ob
močja medobčinskega sveta 
ZK Novo mesto in Posavja, “ 
ie povedal Janez Slapnik, 
sekretar občinske konferen- 
ce ZK Novo mesto.

>,Po Pismu, “ je poudaril 
Slapnik, ko je govoril o raz- 
vgih za ustanovitev te šole, 
»se je izkazalo, da je na vseh 
ravneh veliko pomanjkanje

anez Slapnik: „Šte vilni 
Plomanti srednje politične 
le so se kasneje vpisali na 

ls3e in visoke šole.“

d*užb enopolitičnih delav- 
ev. Najprej je bila šola samo 
M'ubljoni, kasneje pa so 
Velke ustanovili tudi v 

slovenskih središčih. 
n °b  je namenjena družbe- 
^.P° liričnemu usposablja
j e  delavcev iz neposredne 
£ ° lzvodnje, s čimer pa seve- 
a n i rečeno, da šola zane- 

bnlU' recimo, splošno 
se azbo. Težnja je, da naj 
n Vsi diplomanti po konča- 
/J !1 klanju vrnejo na svoja 
t n , Vn a  m e s t a > k stroju, k 
šp ?rn!afcu itd., ter od tam 
. b°lj poglobljeno opravlja- 
p°Sfa°,e družbenopolitično

H bi tem ciljem zadosti- 
• sta šolski predmetnik in 

, i j es ^merjena tako, da se 
^°d°bra seznani s 

hodej nimi teoretičnimi iz- 
lsči marksizma, samo

upravljanja, ekonomike, 
družbenega sistema, istočas
no pa slušatelji v najrazlič
nejših seminarskih oblikah 
dela in šolanja soočajo 
teoretično znanje s prakti
čnimi, življenjskimi izkuš
njami iz svojih delovnih or
ganizacij, svojega okolja.

Novomeško politično šo
lo obiskujejo tisti, ki že ima
jo določen staž v Zvezi ko
munistov ter izkušnje pri 
družbenopolitičnem delu. 
Pri tej šoli ne gre, to moram 
poudariti, za nikakršen „hi- 
tri politični tečaj", kot ne
kateri mislijo. To potrjuje 
tudi podatek, da so se števil
ni diplomanti te šole (prej so 
bili tako imenovani nepo
sredni proizvajalci) vpisali na 
višje ali celo visoke šole.

Žal pa moram dodati, da 
so na Dolenjskem in v Posav
ju še vedno tudi take osnov
ne organizacije Zveze komu
nistov, ki za tako šolanje ni
majo posebnega posluha. 
Skorajda praviloma so to 
organizacije, ki bi v tej šoli 
usposobljene ljudi še kako 
potrebovale .

Ko ob tem gledamo, kak
šna naj bi bila ta šola v pri
hodnosti, ne moremo tudi 
mimo tega, da najbrž ne bi 
bilo odveč, ko b i se je udele
ževali tudi delavci ■ takšnih 
profilov, kot so inženirji, 
zdravniki, profesorji. Kdor, 
upoštevam seveda povpre
čje, pozna njihovo politično 
izobrazbo, se bo gotovo stri
njal.

In še nekaj b i rad pod
črtal. Na šoli predavajo do
mači predavatelji, torej ljud
je, ki poleg teorije dobro po
znajo tudi prakso. Še zdaleč 
jim ni težko nekaj ur, ki bi 
jih sicer najbrž odmerili po
čitku ali rekreaciji, nameniti 
za predavanja ljudem, ki so 
prav tako kot oni po zvoku 
sirene, če temu lahko tako 
rečem, odšli z delovnega me
sta v šolo. “

MARJAN BAUER

Kdo in kako v 52 stanovanj
Nov izboljšan pravilnik za dodeljevanje solidarnostnih stanovanj in stanovanj za mlade 

družine -  Rok prijav 2. december -  Preprečili špekulacije

„Prihodnje leto bo v novomeški občini na voljo 52 tako imeno
vanih solidarnostnih stanovanj,“ je bilo rečeno na četrtkovi seji 
zbora delegatov samoupravne enote za družbeno pomoč v stano
vanjskem gospodarstvu, ko so razpravljali in sprejemali nov pravil
nik za določanje vrstnega reda upravičencev.

Da ne bo preplaha; novi pravilnik 
vsebuje večinoma iste pogoje in me
rila kot stari -  nekaj več prednosti 
daje udeležencem NOB, vojaškim in
validom in materam samo lira nilkam, 
če omenimo samo bistvene spre
membe. Zanimivo je tudi, da vse ti
ste družine z nižjimi dohodki ter 
mlade družine, ki ob lanskem razpi
su niso prišle do stanovanj, pridobe 
letos avtomatično po 50 točk, če 
seveda še izpolnjujejo razpisne pogo
je-

' Precej besed je bilo izrečenih o 
18. členu novega pravilnika, ki dolo
ča, da se lahko nekaj stanovanj izje
moma dodeli tudi ogroženim druži
nam in občanom, ki sicer ne izpol
njujejo splošnih razpisnih pogojev, 
ter strokovnjakom s področja slabo 
zasedenih družbenih dejavnosti.
Slednjim največ za pet let. Poseben 
sklep bo določil, koliko stanovanj 
od letošnjih 52 bo dodeljenih po 
tem členu. Okvirni sklep je 10 od
stotkov, treba pa se je odločiti, ali 
števila ali površine. Kaj lahko se 
namreč zgodi, da bi zneslo deset od
stotkov stanovanj kar 20 ali pa še 
več odstotkov vse površine.

Novost je dopolnilo pravilnika, ki 
določa, da tiste družine, ki so se vse
lile v izpraznjena, človeku neprimer
na stanovanja, v katerih so prej pre
bivale družine, ki so zdaj v solidar
nostnih stanovanjih, ne izpolnjujejo 
splošnih razpisnih pogojev. S tem 
naj bi preprečili morebitne špekula
cije, češ: če je moj predhodnik lani 
dobil novo stanovanje, ga bom tudi 
jaz. Seveda pa vsi taki, kakor tudi 
tisti, ki so jim ta neprimerna stano
vanja edini izhod, še vedno lahko 
konkurirajo po členu 18. novega 
pravilnika, ki določa pogoje izjem
nih dodelitev.

Dobro poučeni upajo, da bo to

NOVE ULICE V  
NOVEM MESTU

Novo mesto se nenehno širi, ulice 
in ceste se daljšajo, nastajajo nove. 
Ptedlagajo, nai bi bodočo magistralo 
Novo mesto-Dolenjske Toplice ime
novali Roška cesta, ulica ob bloku 
upokojencev in novem vrtcu na 
Drski naj bi se imenovala po Francu 
Andreju Šegi, svetovno znanem gra
verju, medaljerju in slikarju, Drska 
pa naj bi sc imenoval predel, ki zaje
ma kompleks okoli gostilne Jakše 
ter del sedanje Lrče vasi. Ulico na 
Drski naj bi dobil tudi Slavko Grum, 
sloviti dramatik, ki v „Dogodku v 
mestu Gogi“ opisuje novomeško 
žitje in bitje, ter Janez Cesar, gleda
liški igralec in prevajalec. Nekdanje 
ime Irča vas ne bo izumrlo, tako se 
bo imenovala ulica v delu tega stare
ga naselja, predlog pa je tudi, naj se 
Ljubljanska cesta podaljša tja do 
Male Bučne vasi. Predloge bo na pri
hodnji seji potrdila ah zavrnila skup
ščina občine Novo mesto.

Mladinski turizem ni regres
0rr*eški samoupravni sporazum o razvoju mladinskega turizma, ki bo podpisan konec 

leta, vnaša v to panogo nekaj vprašanj, ki pa so hkrati odgovori

F 'tnišk ^^stična poslovalnica Novo mesto, ki deluje v okviru 
V  j/e zveze Slovenije, je sklicala minuli teden tiskovno konfe- 
^frislc ^ ter* so opozorili, da bo treba v prihodnje posvetiti 

. emu turizmu večji pomen ter večjo družbeno vlogo.
podatkov: v prvih 

Matična !etos je Mladinska
* v p°-- Novo mesto
f,VeČ lco» !>0A‘tniško zvezo Sloveni
je !er 144 Pionirjev, 500 mlaj- 
QrfS'c«r mladincev, kar
? ° * o v  ‘ °; Vendar v povprečju 

Čakaj*) ^ o  kot v minulih le- 
fi«u°Vania v i ulcinitvijo regresa na 
ta^itev r»i i™ Počitniške zveze 

otrni/• V za skupinska poto- 
fc ^ 74\ m .^ d in e  je prineslo 
u^y$em I ^  je mladina oprijela 
6i*k- 7«? anj, ki so jih prireja- 
W > -Z e  en° luč“ regresov so Po- 
3  letos i. Ponovno odprli šele 
(L?. Vjnt „ je ugodno vplivalo na 

nr./)0vomeske Mladinske tu-
DoH?iVd!nicc-

v>bo sjvf kije treba omeniti tudi 
da ima danes no- 

ii^Jinska turistična poslo
v it e v  Q dinarjev izgube.
Vk[.°̂ 1o S êsa je na tako finančno 

, C a>a C dv°mno dokaj bistveno 
VJ> v b ^oli važno pa je, če gle- 
žeth^je u ?Snost, odgovoriti na 

^intJ ^ j.je  to mladinski turi- < 
fefo9 ^ č e t ^ ga Pr êja- 
'ili bon novica: še pred novim 
ji/ ^niou^ V Novcm mestu podpi 

^lad^ vravni sporazum o razvo 
e8a turizma, sporazum

ki bo prvi te vrste v Sloveniji, če že 
ne v Jugoslaviji. Dokument, taka ie 
obljuba, bodo podpisale vse štiri ob
činske konference ZSM dolenjske 
regije, najrazličnejše novomeške 
skupnosti, ki imajo opraviti z mladi
no, gospodarska zbornica in še se bo 
kdo našel.

Skeptiki pravijo, da sporazuma ni 
težko podpisati, težko ga je izpol
njevati. Nihče ne dvomi v koristnost 
tega sporazuma, ki naj bi v temeljih 
krepil šport, rekreacijo in vzgojo 
mladega človeka, še pred podpisom 
pa je treba odgovoriti na nekaj vpra
šanj.

Kdo se naj v Novem mestu, na 
Dolenjskem, v Sloveniji in Jugoslavi
ji ukvarja z mladinskim turizmom? 
sole, Počitniška zveza, Planinska 
zveza, sindikalne podružnice delov
nih organizacij, poklicne turistične 
agencije'? Današnji odgovor jc: vsi 
po malem oziroma v svojih pristoj
nostih. Pred podpisom jc treba te 
pristojnosti seveda razmejiti ali 
uskladiti, od novomeške Mladinske 
turistične agencije namreč poten
cialni podpisniki pričakujejo, da bo
do iz svojih ne preveč bogatih skla
dov krili samo tiste stroske, ki so 
resnično nujni in potrebni (lahko so 
tudi veliki), odmisliti pa je treba

kakršnokoli zaslužkarstvo ah ribarje
nje v kalnem. Roči jc seveda treba, 
da novomeška Mladinska turistična 
agencija šc nikoli doslej ni težila za 
dinarji, očitek sc bolj nanaša na po
klicne organizatorje izletov. Ce jih 
bo novi samoupravni sporazum z 
vsebino in delom uspel premagati, 
potem ni bojazni, da sc ne bi Novo 
mesto in Dolenjska znašla na pragu, 
nekega novega obdobja v mladin
skem turizmu. Regresi da ali ne ta
krat ob dobri vsebini sploh ne bo 
vprašanje. m . B.

dopolnilo počasi izkoreninilo novo
meško prakso najemanja človeku 
resnično neprimernih stanovanj, 
hkrati pa preprečilo izkoriščanje 
človeka po človeku. Taka neprimer
na stanovanja namreč oddajajo lju
dem brez strehe za velike denarje 
nekateri zasebniki Nihče se ne bo

hotel vseliti v klet, ki je bila uradno 
prišteta med neprimerna za bivanje 
in ki ne nudi tako rekoč nobene 
prednosti za dodelitev solidarnost
nega stanovanja.

Razpis pogojev za dodelitev soli
darnostnih stanovanj je objavljen v 
današnji številki Dolenjskega lista, 
rok za oddajo prošenj pa bo 2. de
cember. Vsi uvrščeni z lanske pred
nostne hste bodo pravočasno dobili 
nove razpisne pogoje, tako da lahko 
že sredi januarja pričakujemo novo
prednostno listo. M. B.

ŽužemberŠki grad obnavljajo že od leta 1968 . Delo poteka bolj po 
obrokih, kot pač priteka denar, ki ga prispevajo kulturna skupnost 
Slovenije, novomeška kulturna skupnost, nekaj pa tudi KS 
Žužemberk. Letos so v glavnem obnavljali stolp pri vhodu in nare
dili armaturo za kletno dvorano. Če bo vreme lepo,bodo na stolp 
dali ostrešje in naredili betonsko ploščo nad kletjo. (Foto: Bartelj)

S u h o k ra jin sk i drobiž
NA SEJI SKUPŠČINE DELEGA

TOV ŽUŽEMBERŠKE KRAJEV
NE SKUPNOSTI, ki je bila 5. no
vembra, so pregledali poslovanje in 
izvajanje letošnjega programa dejav
nosti krajevne skupnosti Žužem
berk, obenem pa so sprejeli stališča 
za delo v prihodnjem letu. Programi
ranje so osvetlili z vseh vidikov in se

Praznik šole 
.29. oktober”

Slovesnosti v Šmarjeti se 
je udeležil tudi Niko 

Šilih

8. novembra je bilo v 
šmarješki osnovni šoli „29. 
oktober“ , šola nosi ime v 
spomin na ustanovitev No
vomeške čete, srečanje bor
cev in pionirjev. Poleg doma
čih borcev so se prisrčne slo
vesnosti udeležili tudi Niko 
Šilih ter najvišji predstavniki 
družbenopolitičnega življe
nja novomeške občine, med 
njimi tudi predsednik skup
ščine Jakob Berič. Navzoče 
so bile tudi pionirske delega
cije vseh šol novomeške ob
čine ter pionirska delegacija 
s Šmarjeto pobratene osnov
ne šole „Anton Aškerc“ iz 
Rimskih Toplic. Veliko po
zornost sta pritegnila pred
vsem razstava orožja, ki so 
jo pripravili pripadniki JLA, 
ter kulturni program, v kate
rem je s pesmimi, ki jih je 
pela na mitingih med 
narodnoosvobodilno borbo, 
sodelovala operna pevka 
Bogdana Stritar. Na zelo vi
soki ravni je bil tudi recital 
pionirjev iz Šmarje te, Škoc
jana, Otočca in Rimskih 
Toplic, veliko ploskanja pa 
so poželi nastop moškega 
pevskega zbora iz Šmarje te 
ter spretnosti folklorne sku
pine Triglav iz Bohinja.

zavzeli, da mora biti program za bo
doča leta postavljen na realnejših 
osnovah in ob upoštevanju vseh 
možnosti. Delegati so spregovorili 
tudi o potrebi končne zaščite spo
menika padlim borcem NOV in 
ŽFT na Cviblju, ki je v sedanjem 
stanju izpostavljen vsem vremen
skim vplivom in je brez zimske za
ščite, prav tako pa nima razsvetlja
ve, ker jo je v prvi polovici letošnje
ga marca uničila strela.

je podjetje 
Im BLATNI

V VELIKEM LIPJU 
VIBA FILM snemalo film 
DOL. Da je bilo snemanje skladno z 
naslovom filma, so barvah fasade ne
katerih hiš, med drugim stavbo nek
danje šole, v kateri so premaskirali 
tudi notranjost, da so lahko v njej 
posneli tudi pouk.

STAR PAPIR 
PRED VRATA!

V ponedeljek in v torek 
bo v Novem mestu akcija 
zbiranja starega papirja. 
Rdeči križ prosi občane, naj 
zvezane svežnje, ki bodo 
omogočili številne humani
tarne akcije, puste pred vrati 

ydx) 10. ure dopoldne.

Čeprav ste, recimo, tako bo
gati, da spite dobesedno na mili
jonih, v Novem mestu letos niste 
mogli in ne morete kupiti stano
vanja ah pa začeti graditi hiše. 
Hišo bi pravzaprav z veliko 
spretnosti in tekanja še nekako 
zastavili (ovira so lokacije), sta
novanj za tržišče pa ni. Vse, kar 
se trenutno gradi v Novem me
stu, je 44-stanovanjski blok. Ce 
pogledamo v obisti tega para
doksa, se soočimo z naslednjimi 
neveselimi dejstvi. Pri družbeni 
gradnji še vedno ni rešeno vpra
šanje investitorstva, razen tega 
pa gradnja za tržišče ni več de
ležna nekdanje »milosti41 bank. 
V soseski Irča vas-Brod, ki ie 
predvidena za družbeno gradi
tev, je treba porušiti nekaj starih 
hiš -  lastniki uprayičeno zahte
vajo nove. Razen tega bo tu mo
goče graditi šele tedaj, ko bo 
urejen nov vodovod Marof- 
Drska.

Zakaj milijoni 
niso stanovanje

Na toliko opevanem stano- 
vanjsko-poslovnem območju ob 
Cesti herojev (idejna projekta sta 
res vzorna) ni mogoče graditi za
to, ker ni investitorja, ki bi po
spešil projektiranje in priprave 
za začetek del. Poleg tega se ve
dno ni izbrana inačica zazidave, 

•ker niso narejene stroškovne 
analize. Zaradi vsega tega je to 
zazidalno območje, ki bi dalo 
poleg dragocenih poslovnih pro
storov tudi nekaj več kot 400 
stanovanj, tako rekoč začasno 
zamrznjeno.

Največji problem družbene 
stanovanjske graditve v Novem 
mestu pa je pomanjkanje denarja 
za predhodno pripravo in komu
nalno ureditev stavbnih zemljišč, 
da niti ne govorimo o pologih, ki 
so danes že ocenjeni kot nesmi
selni. Podjetje Dominvest denar 
za odkupe stavbnih zemljišč in 
druge odškodnine še nekako za
gotavlja, dinarjev pa zmanjka za 
komunalno opremljanje. In to 
kljub sodelovanju stanovanjske 
skupnosti, banke ter SGP Pionir. 
Ni za odmet tudi podatek, da 
mora družbena stanovanjska 
gradnja v Novem mestu nositi 
prav vse stroške komunalnega 
opremljanja -  na primer tudi za 
gradnjo transformatorskih postaj 
in visokonapetostnih električnih 
priključkov. Tu so seveda še 
dolgotrajni postopki za razlasti
tev in pravične odškodnine last
nikom, ki lahko, če ni sporazu
ma, tečejo leta in leta.

Za primer smo vzeli samo 
dvoje območij, predvideni za 
družbeno stanovanjsko gradnjo. 
Kje je m eč, ki bo presekal ta sta
novanjski gordijski vozel? Do 
bro podkovani v teh zadevah po
lagajo upe v novi srednjeročni 
načrt stanovanjske graditve v ob
čini Novo mesto in sveženj ukre
pov ter sporazumov, ki ga bodo 
spremljali. Do takrat pa pozabi
te, da denar imate, stanovanja pa 
ne.

MARJAN BAUER

Novomeška kronika

Novomeški Glavni trg je spet 
zaplankan; zavarovalnica Sava 
na novo prekriva streho, preure
ja pa tudi notranjščino hiše: 
stopnišče bo p« novem zaprto, 
zasteklili bodo arkadni hodnik 
in uredili sanitarije.

PODRUŽN IČNE ŠOLE 
ZAPIRAJO DURI

V novomeški občini jc kar 12 
podružničnih osnovnih šol, ki delajo 
v zelo slabih pogojih, predvsem so 
nezadostno opremljene z učili in 
opremo. Obiskuje jih, do četrtega 
razreda, 71 7 šolarjev (podatek je le
tošnji), kar pomeni dobrih devet od
stotkov vseh šoloobveznih otrok no
vomeške občine. Število šolarjev v 
podružničnih šolah se iz leta v leto 
zmanjšuje, /lasti za šole v Gabrju, 
lazah, Žameškem in Drči kaže, da 
bodo kmalu zaprle vrata.

ZARADI NESKLEPČNOSTI v 
zboru uporabnikov skupščine izo
braževalne skupnosti občine Novo 
mesto so morali preložiti sejo s 24. 
oktobra na 1 2. november. Zanimivo 
je, da bi morali oktobra razpravljati 
o otroškem varstvu, osnovnem in 
srednjem šolstvu, štipendijah in dru
gih pomembnih vprašanjih. Pa niso, 
ker sc kar 29 od 44 delegatov zbora 
uporabnikov te stvari očitno ne zde 
omembe vredne. Nenavzočnost jc 
namreč opravičil le 1 delegat.

LETOŠNJI DEDEK MRAZ bo, 
tako kaže, bolj pravičen kot minula 
leta, ko so bili nekateri malčki ob
darovani po večkrat, drugi pa no
ben krat. Občinska konferenca 
SZDL Novo mesto namreč predlaga, 
naj bi vsi malčki in otroci novo
meške občine (kar 15.017 jih je) do
bili na pragu novega leta enkratno 
darilo v vrednosti 50 dinarjev ^  *

RODILE SO: Milena Kolarič iz 
Trdinove 44 -  dečka, Majda Goljuf 
z Mestnih njiv, blok 3 -  Petra in 
Marjeta Romih iz Ragovske 16 -  
Roberta. Ta teden torej samo modre 
majčke, če je modrina znak fant
kov.

Od
tega naj bi po 40 din prispevale de
lovne organizacije iz sklada skupne 
porabe, kar pa bi manjkalo, bo pri
maknila Zveza prijateljev mladine, 
ki vodi to pomembno akcijo.

KAR 52 KRVODAJALCEV seje  
minuli teden oglasilo na Zavodu za 
transfuzijo v Novem mestu. Iz No- 
voteksa jih je bilo 17, s pošte 11, 
Novolcsa 7, iz Krke ttije, prav toliko 
iz Laboda in Javnih skladišč, ostalih 
pa so našteli 8.

Ena gospa je rekla, da je njena 
soseda od podjetja za ptt pro
met že tretjič zapored dobila 
opomin za plačilo 0,05 dinarja 
(5 par!) telefonskega dolga. Se 
sreča, da ima pošta poštnino za
stonj, saj bi sicer en sam opo
min veljal, če ovitka, dela refe
renta, obrabe pisalnega stroja in 
papirja ne štejemo, celih 120 
par.
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V osnovni šoli na Bizeljskem in okoli nje je treba še mnogokaj postoriti, zato se kljub otvoritvi še niso 
preselili v nove prostore. Ravnatelj Rok Kržan je ob otvoritvi povedal v telovadnici zbranim gostom 
(na sliki spodaj), da je samo površina tega prostora večja kot merijo vse učilnice v stari šoli. Ob 
primerni kadrovski zasedbi potemtakem ne bo ovir za postopen prehod na celodnevno šolanje. (Foto: 
Jožica Teppey)

Dobri smo, a ga še polomimo
V Tovarni pohištva v Brežicah ves čas spremljajo uspehe stabilizacije, ukrepe brez 

pričakovanega učinka pa zamenjujejo z novimi

Stabilizacijski program je za nas akcija, ki jo moramo dosledno 
izpeljati, ne le kos papiija, ki smo ga bili dolžni sprejeti zaradi 
ljubega miru,“ zatrjujejo v Tovarni pohištva v Brežicah. V tej delov
ni organizaciji so sproti spremljali njegovo uresničevanje, zato niso 
v zadregi za podatke. Zaposleni so na petkovem zboru delavcev 
natančno zvedeli, kje so kaj prihranili ali izboljšali in kje stabiliza
cijski ukrepi niso imeli zaželenega učinka.

Ob nespremenjenem številu zapo
slenih so sklenili povečati produk
tivnost za 5 odst. Pri proižvodnji za 
izvoz so dosegli to povečanje za 3,5 
odst., pri proizvodnji za domače 
tržišče pa za 6,9 odst. S spremenje
no organizacijo proizvodnega proce
sa so zmanjšali udeležbo režijskih 
delavcev na enega delavca v proiz
vodnji od 10,5 na 4,5 odst.

Stabilizacijski program je predvi
del tudi 75-odstotno izkoriščenost 
strojnih zmogljivosti. To se jim je 
posrečilo in pri nekaterih strojih so 
postavljeno mejo presegli z delom  
po rednem delovnem času. V tovar
ni pravočasno reagirajo na nepredvi
dene izpade električne energije,

ČISTA INDUSTRIJA

Tovarna silikatne opeke, ki jo gra
di Salonit Anhovo—TOZD Opekar
na Brežice, ne bo onesnaževala oko
lja. Gradnja napreduje in tovarna bo 
dokončana prihodnje leto. V njej 
bodo izdelali 30 milijonov opečnih 
enot na leto. Surovino, kremenčev 
pesek, pa bodo dovažali iz Globo
kega in Bizeljskega. Tako bodo 
Brežice dobile veliko tovarno, ki bo 
predelovala domačo surovino. V 
kratkem pričakujejo v tujini naro
čeno opremo za novo tovarno zida
kov, domači izdelovalci pa so se 
tudi že lotili dela. Med niimi so 
Kovinarska Krško, Metalna Maribor 
in Djuro Djakovič. Se nekaj mesecev 
potrpljenja in uresničili se bodo 
načrti, ki so jih Brežičani zasnovali 
skupno z močnim partnerjem v 
Anhovem.

okvare ipd. ter z dodatnim delom 
nadomestijo izgubljene ure.

Neupravičene izostanke z dela so 
zmanjšali za 7 odst. v primerjavi z 
istim obdobjem lanskega leta. Se ve
dno pa utriplje opozorilna lučka pri 
številu izostankov zaradi bolezni. Z 
njimi so od januarja do konca sep-

leglo. Delavci se namreč pogosto ne 
zdravijo in ne počivajo ter zaradi ne
discipliniranosti po nepotrebnem 
ostajajo predolgo doma.

Letos si prizadevajo zmanjšati tu
di stroške zaradi reklamacij, toda 
uspeha še ni. V devetih mesecih lani 
je bilo teh stroškov za 250 tisoč di
narjev, letos pa so se povečali na 
347 tisoč. Take stvari škodujejo 
imenu podjetja in zmanjšujejo kon
kurenčnost njegovih izdelkov, zato 
so zadnje čase vpeljali dodatno de
narno stimulacijo za kvaliteto.

Podjetje se je v minulem obdobju 
močneje usmerilo na izvoz in ga po
večalo od predvidenih 16 na 26 
odst. S tem se je kolektiv izognil 
proizvodnji na zalogo in obenem za
vestno pristal na izgubo, ki jo prina
ša izvoz.

JOŽICA TEPPEY

Iz Tovarne pohištva v Brežicah.

tembra letos izgubili 30.503 ure, to 
je polovico delovnih ur v enem pro
izvodnem mesecu. Kar je preveč, je 
preveč. Tu gre namreč samo za iz
ostanke v breme delovne organizaci
je. Odločili so se za nov ukrep, za 
kontrolo nad tem, kako delavci iz
koriščajo svoj bolezenski dopust. 
Upajo, da bo to vendarle nekaj za-

Novo v Brežicah
RAZPRODAJA KOKOSI. -  Na 

kmetijskem posestvu v Cerkljah od
10. novembra dalje razprodajajo ko
koši nesnice. Za eno zahtevajo 20 
dinarjev. Gospodinje jih lahko kupi
jo vsak dan od sedmih zjutraj do 
treh popoldne.

NIC VEC PES IZ BUKOSKA. -  
Za šolarje iz Bukoška je SAP 3. no
vembra vpeljal novo avtobusno pro
go. Po učence pride avtobus zjutraj 
ob sedmi uri, iz šole pa jih odpelje 
domov petnajst minut čez eno. 
Otroci, predvsem pa starši so veseli 
te novosti, saj so za šolarje mnogo 
manj v skrbeh, odkar ne pešačijo 
več po ozki in prometni cesti v Bre
žice in nazaj.

PREDSTAVILA SE JE SOSE
DOM. -  Brežičanka Cvetka Miloš 
zaključuje danes razstavo tapiserij v 
novomeški tovarni zdravil „K.rka v 
Ločni. Priredila je že več samostoj
nih razstav v raznih jugoslovanskih 
mestih, njene tapiserije pa krasijo

nekaj hotelov in drugih javnih stavb 
v Sloveniji.

NA BO USE GRE. -  Pri Dekorle- 
su se nadejajo letos nekoliko manjše 
proizvodnje zaradi rekonstrukcijskih 
del v Dobovi. Trenutno zaposluje ta 
temeljna organizacija ljubljanske 
Lesnine 59 delavcev. Dve leti je te
ga, odkar so se združili z Ljubljano 
m si s pomočjo močnejšega partner
ja zagotovili sredstva za sanacijo in 
rekonstrukcijo. Medtem so tudi 
opustili izdelovanje stavbnega pohi
štva.

PlSECKJ ZGLED VLEČE. -  Ure
ditev vasi Pišece je sprožila že več 
predlogov za podobne akcije v dru
gih krajevnih središčih. Zveza bor
cev je pobudnica idej za to, da bi se 
vsaj s skromnimi spominskimi pro
stori oddolžili padlim borcem tudi v 
Dobovi, na Bizeljskem in še kje. S 
pomočjo ljudi se taka ureditev zelo 
poceni.

BO DOVOLJ ZA  
NAJNUJNEJŠE?

Živahne razprave o pro
gramih interesnih skupnosti 
za prihodnje leto in njihovih 
srednjeročnih načrtih so 
vzbudile na zborih delovnih 
ljudi v podjetjih in krajevnih 
skupnostih vrsto vprašanj o 
tem, česa vsega ne bo mogo
če realizirati v letu 1976 za
radi omejitve skupne pora
be. Nalog je precej več kot 
možnosti za spreminjanje 
načrtov v dejanja. Zaostale 
bodo zlasti investicije, od 
katerih so mnoge že zamuje
ne. Prednost zahtevajo pred
vsem tista področja, na kate
rih Brežice močno zaostaja
jo za republiškim povpre
čjem. Seveda so tu še soli
darnostni viri, vendar nanje 
ne kaže računati, dokler ne 
bodo uzakonjena nerazvita 
območja, ne le manj razvite 
občine, med katere brežiška 
za sedaj ne sodi.

BREŽIŠKE VESTI

NAVZGOR

r l
garnitur

spalnic. Delovni kolektiv sc kljub te
žavam ne odreka izvozu, ampak celo 
povečuje obseg izdelkov za tujino. 
Vrednost letošnje proizvodnje bo 90 
milijonov dinarjev. Za prihodnje le
to planirajo spet večje investicije, le
tos pa so sc jim odrekli, čeprav so 
planirali zanje 9,9 milijona dinarjev.

Z RAZSTAVO  
V CERKLJE

Društvo likovnikov v Brežicah 
združuje 14 amaterjev, ki jih vodi 
likovni pedagog Vlado Cedilnik. Za 
29. november pripravlja društvo raz
stavo v Cerkljah pri Kranju. Krajev
na skupnost, družbene organizacije 
in društva tega gorenjskega kraja že 
gojijo stike z občani brežiškega ob
močja in izmenjujejo razna gosto
vanja, predvsem s Cerkljami ob 
Krki.

Pri nas se je čas ustavil
Tudi rudarji in kmetje bi radi asfalt — Vznemirajta jih zapostavljeni trgovini krške 

Preskrbe v Koprivnici in na Velikem Kamnu

Siti čakanja in obljub so se prebivalci Koprivnice odločili, da ne 
bodo več molčali. Dve stvari jih vznemitjata že vrsto let, cesta in 
trgovina.

Skozi Koprivnico pelje proti 
Kozjemu republiška cesta, po 
kateri vozi vsak dan več kot 
dvajset avtobusov. O asfaltu se
veda ni sledu. Ljudje sicer razu
mejo, da tudi v Ljubljani viri za 
te namene niso neusahljivi, da 
pa vendarle na te kraje ne bi 
smeli pozabiti. Koprivniška in 
senovska krajevna skupnost s ta . 
že povezani in skupaj iščeta pot 
do rešitve tega tako pomembne
ga problema. Ljudje ob cesti 
bodo najbrž tudi sami kaj pri
spevali za asfalt, drugi iz odda
ljenih vasi pa bodo dali svoj de
lež pri asfaltiranju občinskih 
poti. „V akcijo za asfaltiranje 
ceste od Senovega do Kozjega 
se bosta morali vključiti tudi 
obe občini, krška in šmarska,

O DREZAN I OD 
SVETA

Med Brestanico, Anžami 
in Velkim Dolom je tri kilo
metre nedograjene ceste, 
tako da so ljudje iz Jeričdola 
popolnoma odrezani. Sedaj 
je to krajevna cesta, kljub 
temu da povezuje več vasi. 
Občani so prepričani, da so 
upravičeni do občinskega 
deleža za dograditev. Cesta 
stoji napol dograjena približ
no tri leta, ker kmetje sami 
niso kos zahtevnemu delu. 
Na pomoč bi jim bilo treba 
priskočiti z mehanizacijo in 
denarjem.

CELO DNEVNA  SOLA  
NA VEL IK EM  TRNU

Predstavniki družbenopolitičnih 
organizacij, občinske skupščine in 
komisije za prehod na celodnevno 
šok) so minuli četrtek obiskali učen
ce in učitelje podružnične šole Veli
ki Tm. Tu so ob začetku tega šol
skega leta vpeljali celodnevno šolo. 
Kiju kombiniranemu pouku so bolj
ši učni uspehi že opazni, pa tudi 
starši so zadovoljni. 37 otrok od 1. 
do 4. razreda je v šoli od 8. do 15. 
ure, dvakrat na teden pa se iim pri
družijo še otroci male sole. Na skup
nem sestanku s prosvetnimi delavci 
in pedagoško svetovalko so ugotovi
li, da bo potrebno poskrbeti še za 
več učnih pripomočkov, knjižnico s 
prostim pristopom, delovne zvezke, 
ooljšo opremo, spremembo urnika 
in dograditev igrišča. Vse dosedanje 
izkušnje bodo koristno služile pri 
uvajanju celodnevne šole še na Veli
kem Podlogu, v Gornjem Leskovcu, 
Krškem in Brestanici, s čimer bi v 
naslednjih petih letih zajeli 58 odst. 
vseh šoloobveznih otrok krške obči
ne.

S PRISPEVKOM  
O BČANO V DO ASFALTA

V Kostanjevici so se ta teden na
menili asfaltirati Hmeljsko ulico. 
Vsaka hiša bo prispevala po 3 tisoč 
din. Razliko bo plačala krajevna 
skupnost. Strojna dela opravljajo po 
naročilu cestnega sklada pri občin
ski skupščini v Krškem. Istočasno 
nameravajo asfaltirati tudi odcep od 
glavne ceste Kostanjevica-Prckopa 
do Dobrave.

KMALU VODOVOD  
CRESNJEVEC

V zaselku Črešnjevec na 
Gorjancih je sedem hiš. Tudi 
njihovi prebivalci so si zaže
leli vodo v hiše. Aprila so za
čeli kopati, čez poletje so 
prenehali in zdaj nadaljujejo 
s podvojeno voljo. Delo so 
morali prekiniti, ker niso 
mogli dobiti gradbenega ma
teriala. Zajetje in rezervoar 
imajo, zidarska dela so do
končana in če bo šlo vse po 
sreči, bodo praznovali otvo

r i t e v  za dan republike.
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ter skupaj izposlovati moderni
zacijo ,“ meni predsednik ko- 
privniške krajevne skupnosti 
Franc Poljšak.

Drugi vzrok slabe volje sta 
neurejeni trgovini v Koprivnici 
in na Velikem Kamnu. V obeh 
se je čas ustavil že pred deset
letji. „Ko je koprivniški delegat 
sprožil to vprašanje na seji ob
činske skupščine, ga je delegat 
trgovskega podjetja Preskrba

zavrnil, češ da je tam premalo 
prometa,“ mi je pojasnil pred
sednik delegacije KS Ivan Ro- 
bek iz Koprivnice. »Podatkov o 
prometu naš predstavnik ni 
imel, zato je umolknil. Toda 
utemeljitev razpravljalca iz Pre-j 
skrb e ne bo držala, saj smo zve
deli, da je na primer samo v 
trgovini na Velikem Kamnu po 
200 tisoč din prometa na me
sec." Delavski svet Preskrbe bo 
potemtakem le moral drugače 
gledati na obe pastorki v hrib
ovitem koprivniškem svetu.

JOŽICA TEPPEY

Vsakdanji prizor pred trgovino kr&e Preskrbe na Velikem Kamnu. 
V kraju ni nobene gostilne, zato se mnogi ustavijo v lokalu, da 
poklepetajo ob steklenici piva. Za Žejo je torej kolikor toliko po
skrbljeno, za lakoto pa ne, saj trgovina sploh nima hladilnika, da bi 
v njem shranjevala hitro pokvarljiva živila. (Foto: Jožica Teppey)

Kako doslej in kako naprej
rPosebne oblike" delovanja OO ZK Krško — desni brea r

Med osnovnimi organizacija
mi Zveze komunistov, ki s v 
preteklih dnevih na volilnih 
konferencah ocenjevale minulo 
dejavnost in načrtovale bodoče 
akcije, je bila tudi OO ZK 
Krško-deshi breg, ki sodi med 
manjše v občini in v primerjavi 
z drugimi med „posebne“ .

„ZV EZD A " ZE SVETI
Osnovna organizacija Zveze so

cialistične mladine Krško II nam 
sporoča, da je pred dobrim mese
cem odprla prostor za svoj mladin
ski aktiv in mu dala ime Zvezda. 
Mladi so ga opremili s svojim denar
jem. V tem času so priredili v njem 
literarni večer, ob nedeljah pa pred
vajajo filme. V kratkem nameravajo 
organizirati šahovsko tekmovanje s 
člani mladinskega aktiva iz Leskov
ca ter nato v sodelovanju z njimi pri
praviti program za podelitev diplom  
z mladinskih športnih iger. S svojim 
delom želijo člani OOŽSMS Krško 
II pokazati, da nekaj zmorejo in se 
tako otresti zlobnih jezikov, kateri 
jih primerjajo z mladinskim klubom 
v Krškem izpred nekaj let.

Ta posebnost je vsekakor v J 
poklicni in starostni sestavi, k* 
kuje vodstvu iz leta V leto tu P 
sebne oblike delovanja- KlJU ' . 
da v njej prevladujejo upkojencfc 
skrbijo za sprejem novih 
vendar pa se ti v večini k m  J "  
sprejetju vključujejo v o r g a n i h  J 
po delovnih kolektivih, kjer oV_ 
sleni. V minulem obdobju je 
na organizacija poleg o*U l*  
uspešno izvedla minimalni j
idejno-političnega usP°sa3 avatelje_ ,  
čemer je poskrbela za pre 
iz lastnih vrst.

V prihodnje pa si bodo p« 
vali svoje delo še popest*1” * c ŝta11' 
pripravljati še bolj 2311101 > qCiji pre'ke Prav zato, ker v o r g a n iz a c ij .
vladujejo upokojenci, *eVaii še 
grami sestankov poslej vkij a;anj v 
redne preglede aktualnih 
krajevni skupnosti, občin r
zaciji ZK, v občinskem go 
stvu, samoupravnih intere -sti 
nostih itd. Na ta način k Q j 
bi bili le najhitreje obves y 0jc<y 
pomembnem, kar ses d c * g k0 tug 
lju, kjer žive, marveč bi  ̂ P 
pojasnjevali občanom jaVno 
marsikdaj prihajajo v sir 
bolj ali manj izkrivljene. ^

Krške
KMALU SKLIC -  Se ta mesec sc 

bodo sestali delegati samoupravne 
telesnokulturne skupnosti. Pred nji
mi je pregled letošnjega delovanja 
skupnosti in potrditev nalog, denar
no ovrednotenih, za prihodnje leto. 
Poleg tega naj bi že na tej skupščini 
obnovili dejavnost občinske zveze 
za telesno kulturo, ki bo „fizični“ 
uresničevalec načelne športne „poli- 
tike“ STKS.

ŠTEVILNE NALOGE -  Na tor
kovi konferenci občinske konferen
ce Zveze socialistične mladine krške 
občine so potrdili delovni program 
za naslednjih šest mesecev. Za vsak 
mesec naj bi konferenca izvedla naj
manj po štiri pomembnejše politi
čne ali druge akcije v okviru delova
nja svojih komisij in konferenc.

novice
SEDAJ HITREJE r  

smo na tem mestu P1531* ^  
športnega „parka“ za W  .
center. Iz nekaterih °P.0 ^vl 
azlogov so se dela neko* ua, 
a, sedaj pa, ko se leto *®bodo 

jih pospešili. Vse kaže, j0 te& 
ki in občani kmalu pn& 0V ‘° 
pričakovanih pomembnin ^

V PRVI POLO Via 
plavalna zveza je pred . ijjj je 
nila dejavnost v klubih, yaujU 
čas že petnajst. Po točk ,, 
stopov tekmovalcev v » s  .Q̂   ̂
nih skupinah so ”S 13. l2* «ti r' 
uvrstili na šesto mesto s r; j n $ 
čkami. Krčani so najvisje P1 KjeI J 
pionirjih B in C skup11! .^  flie 
osvojili tretje oziroma cc 
v Sloveniji. :
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v soboto in nedeljo so v sevniški osnovni šoli razstavljale organizacije za tehnično kulturo sevniške 
®t>Čine. Otvoritve razstave se je udeležil tudi predsednik slovenskih organizacij za tehnično kulturo 
*k*el Forte. Na sliki: člani radiokluba so svoje naprave prenesli na razstavo. Njihovo delo sta si 
ogledala tudi predsednik občinske skupščine Valentin Dvojmoč (drugi z desne) in direktor skupnih 
služb OZD Lisce Franc Ogorevc (prvi z desne). (Foto: Železnik)

Stabilizacije ni brez številk
Koordinacijski odbor za spremljanje stabilizacije pri občinski konferenci SZDL ni 
^dovoljen z doseženim — Samoupravne interesne skupnosti se že stabilizacijsko

vključujejo

• delegati vseh treh zborov občinske skupščine so na seji minuli 
^trtek obravnavali tudi analizo uresničevanja družbenoekonomske 
P°*itike razvoja občine v minulih devetih mesecih leta, poudarek 
^  je na stabilizacijskem ponašanju. Pregled zajema ne le gospodar
no, temveč tudi družbene službe in skupno porabo.

Čeprav je bilo vodjem delegacij še 
P°sebej naročeno proučiti razmere 

sama razprava ni bila odraz 
/orne vključitve delegatov v to po- 
/®mbno vprašanje, m  namreč mo- 
•L e molče mimo dokaj splošnih iz- 
v. na posamezna vprašanja, saj je 

.no, da se delavci ponavadi zani- 
za povsem določne ocene. Sa-

BLANCA: APRILA  
NOVA SOLA

Na Blanci so pričeli z zemelj- 
za ^  ^  temeljev
2 Marlesovo montažno šolo. 
r^nkrat bo postavljena le prva 
iih*’ to ê tr* učilnice manj, kot 

Je v podobni šoli v Boštanju. 
°va šola naj bi bila nared za 

Ppznik OF, 27. aprila, prihod- 
Je leto. Pouk v stari šoli je zelo 

i V̂en; v nekaterih učilnicah 
^ j °  celo podprte strope.

2AHTEVEN TURNIR

sev̂ ;*?>.v*ki turnir> ki ga je pripravil 
S Šahovski klub Milan Majcen 
6a j|̂ Vembra v počastitev občinske- 
vj je bil močnejS po sesta-
fel • »f?encev kot po navadi. Zma
gi Mirko Šribar iz Ljub 1 » ne, dru- 

bil tudi Ljubljančan Ivan Tav- 
Radečan Renko, četrti 

^  ‘leijčan Zupan, 5. do 6. mesto 
S^ fde lila  Kjmeljčan Prosenik in 
^^nD erstvenšek.

mo tekoči pregledi lahko služijo za 
pravočasne popravke. Krajevne 
skupnosti se vključujejo v stabiliza
cijsko akcijo šele sedaj, opaziti je bi
lo, da so tako pomembni programi, 
kot srednjeročni, šli mimo javnosti.

Po devetih mesecih gospodarjenja 
je na dlani, da se smernice občinske 
resolucije za letošnje gospodarjenje 
v mnogočem ne dosegajo. V  glav
nem primerjave sploh ni mogoče iz
vršiti, ker vrsta kolektivov do roka 
ni vrnila obrazcev. Lisca je v svojem 
stabilizacijskem programu predvi
dela prihranek pri porabi osnovnega 
materiala, časa in režijskih stroških. 
V  Stillesu ie stabilizacijski program 
sestavni del politike osebnih dohod
kov. Ker marsikje opažajo narašča
joče izostanke z dela zaradi bolezni, 
je bilo na skupščini sprejeto tudi 
stališče izvršnega sveta, naj skupnost 
zdravstvenega varstva pripravi poro
čilo z analizo stanja v občini. £ tem 
vprašanjem naj bi se ukvarjale tudi 
komisije delavske kontrole. Zbiranje 
Odpadnega materiala v občini je sla
bo, saj je čutiti le prizadevnost orga-

VITOVEC: GLAVNI 
ZBIRALNIK NARED

Vaščani številnih naselij, ki 
bi svoje domačije po teh hribih 
radi povezali z vodovodnim 
omrežjem, so že zgradili glavni 
zbiralnik za 50 kubikov vode. 
Sedai delajo še na drugem za 20 
kubikov. Za nedeljo se dogovar
jajo za pomoč mladih iz vse ob
čine, ki naj bi pomagali kopati 
jarke.

nizacij Rdečega križa in šoL Skušah 
bodo pridobiti drugo podjetje, saj 
brežiški Dinos ne opravlja dela, kot 
bi bilo treba. V  tem mesecu bodo 
člani koordinacijskega odbora 
obiskali posamezne sredine.

A. ŽELEZN IK

Sevniški paberki
k * 0 * .  K I N I ZLATO - Cetrt- 
Pfec • °b^‘nske skupščine je bila 
2aCj:̂  ^ha, ko je bil govor o stabili- 
Črtu | bodočem srednjeročnem na- 
Utav •rt? faJi porabi denarja samo- 
nfštvo mteresnih skupnosti. Taj- 
spje °  občinske skupščine je v 
ob d em. dopisu vodjem delegacij 
% ry?Stav! skupščinskega materiala
®ostu J' ° P ° zorilo na pomemb- 
r* Obravnave tega gradiva. Molk 
sr> * to razprave ni ravno dokaz, da

Priporočilo vzeli zares. . .

- Med Pija vicami in 
tekmnCm P °teka skoraj že pravo 
cesto ^ k d o  hitreje pripravlja 
Hjv , sk°zi kraj za asfaltiranje. Kupi 
^st ^  gramoza vzdolž vse 
ko e’ Predvidene za asfaltno prevle- 
îav/ n̂ nuti teden govorih v prid 

Hi ^anom. Seveda tudi v Tržišču 
s t o lk lo  prizadevnosti. Pod ce
de Y°rajo spraviti cevi za odtok vo- 
dj" kanalizacijo imajo opravka tu- 

"  Hinjcah v Krmelju.

skuniNlNE U K IN ILI - Delegati 
Ua> d?®  socialnega skrbstva so sc 

at*nji seji soglasno odločili za to,

da odpravijo sejnine za udeležbo na 
sejah skupščine, izplačevali naj bi 
jih le kmetom in obrtnikom. Podob
ne sklepe so sprejele tudi že druge 
samoupravne interesne skupnosti, 
h i sejninah je zaenkrat ostala le še 
občinska skupščina.

KAR JE  VARNO ZA OTROKE, 
NI ZA DELAVCE? — Iz smeri 
Simerta se bi želelo voziti z delav
skim avtobusom na delo in domov 
skoraj 60 delavcev. Avtobusno 
podjetje se otepa te proge, češ da 
eden od mostov ne ustreza, čeprav 
vozi tam avtobus šolarje. Ker so pri
pravljeni kupi gramoza, vse kaže, da 
bo tudi ta most doživel popravilo. 
Seveda bo še marsikje potrebna pri 
sreča vanju strpnost.

DENAR NAJ GRE ZA SOLE - 
V nekaterih krajih imajo opuščene 
šole, npr. v Podgorju, Velikem Cirni- 
ku in Primožu. Na zadnji seji ob
činske skupščine je bilo slišati mne
nje, naj bi stavbe prodali, saj prazne 
stavbe le propadajo. Denar, ki bi ga 
iztržili, naj bi dali za vzdrževanje 
preostalih šol.

k i:v n i&k i v e s t n ik

Za delavce na 
enem mestu

Resne priprave na usta
novitev kluba samo

upravi ja Icev

Pri občinskem sindikalnem 
svetu v Sevnici so se nemudoma 
lotili akcije za ustanovitev kluba 
samoupravljalcev, brž ko se je ta 
akcija začela v Sloveniji. Inici
ativni odbor je že pripravil samo
upravni sporazum in preostale 
podrobnosti, o čemer bodo de
lavci razpravljali v teh dneh.

Predsednik iniciativnega od
bora je ključavničar iz sevniške 
Tovarne konstrukcij Bojan Auer. 
Lani je končal srednjo pohtično 
šolo v Novem mestu, sedaj pa 
mu ne manjka dela pri stvareh, 
ki jih je tudi treba Sele začeti. 
Nova je osnovna organizacija 
ZK, katere sekretar je v podje
tju, podobno je s klubom samo
upravljalcev.

Vseeno ti klubi pri nas niso 
popolna novost, saj jih imajo že 
v drugih republikah. Po sindikal
nih kongresih dajejo pobudo za 
ustanavljanje tudi slovenski sin
dikati. Pri tem bodo lahko učin
kovitejši, ker bodo lahko nada
ljevali na najboljših izkušnjah, ki 
jih imajo drugod.

Kot pravi Bojan, naj bi klub 
zbiral na enem mestu samo
upravne izkušnje, kar je doslej 
pomenilo veliko vrzel. „To ne 
pomeni podvajanja dela delav
skih univerz, temveč njihovo 
podružabljanje. V Sevnici deluje 
ta v okviru zavoda za kulturo. 
Ker menimo, da je ravno pri 
izobraževanju treba največ stori
ti, smo zavod že zadolžili za iz
delavo programa izobraževanja. 
V klubu bomo zbrali normativne 
akte delovnih organizacij, poseb
na strokovna skupina pa naj bi 
nudila pomoč tistim kolekti
vom, ki imajo neustrezne službe.

Vsa dejavnost kluba naj bi 
skratka izhajala iz same prakse 
samoupravljanja, v pomoč delav
cem. Na novembrskih zborih de
lovnih ljudi, kjer naj bi določili 
delegate za skupščino kluba, bo 
možnost natanko zvedeti, kaj 
delavci od kluba še pričakujejo.

Bojan Auer: „Klubi samo
upravljalcev za pomoč delav
cem pri samoupravljanju.“

Za začetek bodo V Šentlovrencu asfaltirali le cesto skozi kraj. Pri krajevni skupnosti niso zadovoljni 
tudi s prispevki delovnih organizacij. Na sliki: cestni ustroj pripravlja trebanjsko Komunalno obrtno 
podjetje.

Šentlovrenc pričakuje več pomoči
Krajevna skupnost Šentlovrenc pobira največji samoprispevek, vendar manjka denarja za

asfalt

V krajevni skupnosti Šentlovrenc pobirajo poleg občinskega sa
moprispevka še svoj samoprispevek za posodabljanje cest. Zanj so 
se izrekli z veliko večino, čeprav pomeni skupno kar 4,5-odst. 
prispevek za zaposlene precejšnjo obremenitev. V  kakšni zagati so, 
pripoveduje prizadevni predsednik sveta krajevne skupnosti Alojz 
Repovž.

Ko so se občani izrekali o sa
moprispevku za svoje ceste, so 
računali, da bodo lahko asfalti
rali cesto od Male Loke do Gor
njih Praproč, kolikor jo zajema 
območje krajevne skupnosti. 
Razmere pa so take, da so se 
lahko odločili za dela samo sko
zi Šentlovrenc do mizarskega 
podjetja Hrast. Ta dela opravlja 
sedaj trebanjsko Komunalno 
obrtno podjetje. Če bo vreme 
še naprej ugodno, bodo lahko v 
kratkem položili asfalt.

Kot je dostikrat slišati med 
Šentlovrenčani gre razvoj na 
splošno mimo njih. Obnovljena 
je bila le šola, nekaj je bilo po
storjenega na železniški postaji, 
in že smo pri kraju z našteva
njem. Govorijo že kot o ne
kakšni tradiciji, da se v kraju v 
komunalnem pogledu ne da na
rediti kaj več. Predsednik sveta 
KS in direktor Hrasta Alojz Re
povž je seveda med tistimi, ki 
želijo utreti pot napredku tudi 
v te kraje. Ob tem sliši dosti
krat, da mu za hrbtom nekateri 
očitajo, kot da morajo ljudje 
plačevati prispevke zaradi nje
ga, čeprav se vse steka na teko
či račun.

Od samoprispevka se vseeno 
nabere malo, predvsem zaradi 
tega, ker premorejo sorazmerno 
malo zaposlenih, malo je tudi 
večjih kmetov, pri katerih bi 5 
odst. od katastrskega dohodka 
pomenilo kaj več. Tudi med 
upokojenci je veliko takih z niz
kimi pokojninami, tako da je 
po socialnem kriteriju dosti iz
vzetih od plačevanja.

OB OBLETNICI 
BROŠURA

V nedeljo slavi občinska ga
silska zveza v Trebnjem 20-let- 
nico dela. Zveza je ob tej priliki 
izdala brošuro s podatki o vseh 
društvih v občini, natiskana je v 
nakladi 1.000 izvodov in jo 
bodo v bodoče dali v roke vsa
kemu novemu članu ob vpisu. 
V  26 društev na območju obči
ne je včlanjenih že 1.505 čla
nov, skoraj polovica jih je vklju
čenih v gasilsko operativo. Na 
nedeljski slovesnosti bodo 70 
najzaslužnejšim gasilcem izro
čili jubilejne značke.

STIKI Z 
DELEGACIJAMI

Pred
meseci je predsedstvo občinske 
skupščine o tem pripravilo po
sebno anketo, ki so jo nato ob
ravnavali tudi na seji skupščine. 
Za naslednjo sejo skupščine se 
je tajništvo občinske skupščine 
obrnilo na vodje delegacij s 
pismom. Želijo namreč izvede
ti, kdaj se bodo delegacije ^sta
le pri obravnavi gradiva za na
slednje zasedanje občinske 
skupščine. Ob tej priložnosti jih 
želijo namreč obiskati, da bi 
tako na kraju samem ugotovili, 
kako delajo delegacije.

Predsednik Repovž se je zani
mal za velikost samoprispevkov

drugih krajevnih skupnosti v 
Sloveniji. Meni, da bi težko na
šli katero, kjer bi pobirali večji 
prispevek! Zaradi tega so tudi 
prepričani, da je pogoj občin
skega komunalnega sklada 
(50-odst. udeležba) zanje pre
majhna pomoč.

Na Mirni ni nihče pozabljen
Rdeči križ ima pregled nad vsemi ljudmi v stiski — 

V občini imajo največ podpornih članov

Preprosti ljudje imajo že 
ponavadi največ razumeva
nja za težave drugih. Pri mi
renski osnovni organizaciji 
Rdečega križa je že vrsto let 
blagajničarka Pavla Horvat, 
ki je sicer zaposlena v Dani 
kot perica. V  zvezku ima za
pisane med podpornimi čla
ni skoraj sleherno mirensko 
gospodinjstvo, skupaj skoraj 
300, medtem ko jih je npr. 
večje Trebnje lani premoglo 
le 81.

Pavla je zadovoljna z raz- 
predenostjo soseske pomoči, 
ki jo kot mentorica usmerja 
s pomočjo šolarjev sedmih 
in osmih razredov mirenske 
šole Štefka Gregorčič po 
krajih mirenske krajevne 
skupnosti. „Mladi čestitajo 
osamelim ob takih prazni
kih, kot sta novo leto ali 8. 
marec, v imenu Rdečega kri
ža in jim prinesejo skromno 
darilo. Pri tem nam bi lahko 
občinska socialna služba še 
bolj pomagala. Ni namreč 
storjeno vse, če so v pisar
nah skrbno urejene listine o 
preužitkih in podobnem, po
gledati je treba, kako je de
jansko s postrežbo in nego. 
Letos naj bi odborniki naše 
organizacije posamezne bol
nike sami obiskali, tako se 
bodo najbolje seznanili z 
razmerami, v katerih živijo 
pravi Pavla.-

Največ podpornih članov 
(kar je pomemben vir orga
nizacije) je našla, razumljivo, 
v Dani, IMV, med malimi 
kolektivi. Na šoli, na primer, 
so člani vsi, razen treh. Do
bršen del mladosti se je pre
tolkla brez staršev, zato ceni

I B '
Pavla Horvat: Letos bo na 
Mimi več kot 300 podpor
nih članov Rdečega križa.

tudi take drobne pozornosti, 
kot jih gojijo v mirenskem 
Rdečem križu: ob smrti v 
revnih družinah skušajo po
magati z denarno pomočjo, 
članov se spomnijo vsai s 
šopkom nageljnov ali nelcaj 
svečami. Večkrat seže tudi 
po papirju in kaj napiše, saj 
je, kot pravi, papir dostikrat 
zanesljivejši kot ljudje. Ko 
organizacija potrebuje de
nar, se ve, kdo gre v akcijo 
med ljudi.

Iz kraja v kraj
KA J IMAJO PRI TEM SO

SED JE? - Stara težava Velikega 
Gabra je, da ne premore primerne 
trgovine za vsakdanje stvari. Sled
njič se Mercator le zanima za odkup 
zemljišča, kjer naj bi uredili špecerij
sko trgovino. Gre za prostor, kjer je 
imela trebanjska Kmetijska zadruga 
svojo trgovino pred preselitvijo, nri 
tem pa je nenavadno to, da zahteva
jo od Mercatorja, naj preneha proda
jati živila v svoji trgovini v • Šent- 
lovrencu.

CENIJO  SVOJEGA VZORNIKA 
- Trebanjski študentski klub F^vla 
Golie je v soboto v dvorani prosvet
nega doma pripravil Goliov recital. 
Pbnavadi so tale čas »presenečali44 
samo z brucovanji. Priprava kultur
ne prireditve je zato spodbudna no
vost.

HVALEŽNE GOSTJE - Na ob
činsko konferenco prihajajo zahval
na pisma udeleženk nedavnega sre

čanja kmečkih žensk - ustvarjalk 
Jugoslavije. Pisma ugotavljajo pri
srčno gostoljubnost Trebanjcev in 
krajev, ki so jih v dveh dneh bivanja 
ustvarjalke obiskale. Tako piSejo 
Dragica in Miša Govedarica iz Tuzle, 
Maričeva iz Crne gore in Milka Žiči- 
na iz Beograda. V Trebnjem razmi
šljajo o zamisli, da bi dela kmečkih 
ustvarjalk razstavili. Kot primeren 
kraj omenjajo Muzej kmečkega 
orodja na Veseli gori pri Šentruper
tu, kjer bi bilo treba za to urediti 
katero od grajskih soban.

PREKRATKO IG R IŠČ E - Na 
prostoru za kulturnim domom v Ve
liki Loki, med progo in cesto, si 
mladi urejajo igrišče. Doslej so bile 
igre z žogo lahko le na kakšnem 
travniku, tega pa gospodarji niso gle
dali z veseljem. Skoda je, ker je pro
stor majhen, vendar bi bilo mogoče 
pridobiti nekaj metrov, če bi popu
stil lastnik vrtička. Trudijo se za za
menjavo zemlje.
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PREVEC  ENOLIČNO - Dijaki 
črnomaljske gimnazije imajo sicer 
vsak dan na voljo malice, ampak z 
njimi niso zadovoljni. Pravijo, da do
bivajo pretežno čaj in kruh z mar
melado, pašteto ali margarino. Red
kokdaj je namesto čaja kava. Mla
dim se zdi to preveč enolično, zato 
jih veliko raje malica v mlečni resta
vraciji.

BET I JE  ZAPRLA - V  Ulici Sta
neta Rozmana, kjer je nekaj let ob
stajala tovarniška trgovina Beti, je 
zdaj lokal prazen. Tovarna je to pro
dajalno opustila, ker je še ena in bo
lje založena v komaj 14 kilometrov 
oddaljeni Metliki. Lokal pa najbrž 
ne bo dolgo prazen.

VSAK PECE DOMA - Pred leti 
je tudi v Črnomlju kdo pekel in pro

dajal kostanj (kar komunalccm zara
di smeti nikakor ni bilo všeč), zdaj 
pa se s tem nihče več ne ukvarja. 
Kdor hoče pečen kostanj, ga mora 
pripraviti doma.

S KRUHOM UREJEN O  - Odkar 
v Črnomlju posluje nova pekarna, se 
stranke ne pritožujejo več nad kako
vostjo in izbiro kruha, pa tudi red
kokdaj se zgodi, da je treba na kruh 
čakati.

SE PISMENI ZAHTEVEK - Gle
de jamaste in slabo vzdržavane ceste 
Crnomelj-Kanižarica imajo občani 
vedno pripombe na raznih sestan
kih. Izvršni svet občinske skupščine 
Črnomelj je zato še pismeno zahte
val, naj popravijo ta cestni odsek. 
Dokončna modernizacija ceste pa je 
po predlogu petletnega načrta zajeta 
pri Republiški skupnosti za ceste.

€//w0)/m4
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vrtec in štirje za jasli. Vrtec bi lahko 
sprejel po normativih 128, danes pa 
se v njem stiska 160 otrok. Z njimi 
delajo 3 vzgojiteljice in učiteljica, 
razen s kadrovskimi težavami pa se 
vrtec ubada še s prostorskimi stiska
mi Igralnice so premajhne, nimajo 
primernih igrišč itd. Vzgojiteljica 
Branka Hauptman je povedala, da 
veliko mater tarna zaradi cen. V pri
merjavi z ostalimi vrtci v Sloveniji so 
cene v metliškem ugodne, zahvala za 
to pa ere metliškim podjetjem (Beti, 
TGP, Komet, Novoteks, Kmetijska 
zadruga), ki so vrtcu priskočila na 
pomoč.

Nekaj časa so med delavkami kro
žile govorice, da v vrtcu niso dobre 
vzgojiteljice, češ da se otroci vračajo 
domov bolni. Govorice so neuteme
ljene. Prav pa bi bilo, ko bi bile ne
katere 
vrtec 
namrei
nesle bolnega otroka in malček je 
oviral delo ter ogrožal ostale varo
vance.

Letos so v varstvo sprejeli vse 
otroke, kot kaže, pa bodo morah 
prihodnje leto precej prošenj zavrni
ti. Ker se vzgojiteljice zavedajo, da 
je za uspešen razvoj otrok v šolski 
dobi močno pomembna njihova 
predšolska vzgoja, upajo, da se bodo 
uresničile njihove in želje mater: da 
bi Metlika v kratkem dobila še nekaj

dodatnih kvadratnih metrov za 
vzgojnovarstveni zavod.

V KRATKEM VOLILNE  
KONFERENCE

Komite občinske konference 
ZKS Metlika je imel 10. novembra 
22 . sejo, na kateri so bili prisotni 
tudi predsedniki komisij pri komite
ju in konferenci Najprej so poslušali 
informacijo s seminarja za sekretarje 
komitejev OK ZKS in MS ZKS, nato 
so ocenili delo komisij in se pogovo
rih o prinravah na letne volilne kon
ference 00 ZK, ki bodo v tem me
secu in v prvi polovici decembra. 
Spregovorili so tudi o nadaljnje ril 
delu metliške Delavske univerze in o 
poteku priprav na 8. sejo OK ZKS.

ZAKLJUČENA RAZPRAVA
6 . novembra so se v prostorih OK 

SZDL Metlika na 1. seji sestali člani 
izvršnega odbora predsedstva občiir 
ske konference SZDL in razpravljali 
o programih samoupravnih interes
nih skupnosti, skupni porabi v pri
hodnjem letu in o devetmesečni 
realizaciji poslovanja SIS. Na koncu 
seje so člani predsedstva dobili po* 
datke o poteku Javne razprave o 
programih SIS v TOZD, organizaci
jah združenega dela in k rajevn ih  
skupnosti.

Za metliškim vrtcem gradi Transportno gradben o P°^jni
42-stanovanjski blok, ki bo v mestu največji. Ce ne bi _ 
zavlačevali podpisa dogovora o ceni, bi bila stanovanja že v J ĵj 
tako pa bodo morale družine, ki se sedaj stiskajo pri z a s e b n  
sorodnikih, počakati na stanovanja do spomladi. (Foto: Pez® J'

Sprehod po Metliki
oktobru in novembru ni n?
So pa gledalci upravičeno 
nekaj pobalinov, ki med 1 ^ jo  
predstavami glasno govprl̂ °aveiiHl|! 
neslane pripombe, pokajo i  î bilj 
mi gumiji in se vedejo, Kot . |d 
na paši. Najti bi se moral 
jih tja tudi poslal.

ĵ j v
AVTOBUSNE POSTAJE ,̂ 0&

. ,  —  na

V ZAGREBŠKI T ELEV IZ IJSK I 
oddaji „Zajednica občina1* so prika
zali prejšnji teden tudi krajšo televi
zijsko reportažo o vključitvi delav
cev iz sosednjih hrvatskih občin v 
kolektiv „Be ti“ . Gledalcem so po
sredovali krajšo izjavo tovariša Ko
čevarja, predsednika izvršnega sveta 
metliške občinske skupščine, v kate
ri je govoril o dosedanjem in bodo
čem sodelovanju z ozaljsko občino, 
iz katere je samo v Beti zaposlenih 
219 delavcev.

ŠPORT IN GLASBA je naslov 
prireditvi ki bo v domu Partizana 
21. novembra ob 18. uri. Namen 
prireditve je seznaniti prebivalce iz 
metliške občine s telesnokulturnimi 
problemi, podelili pa bodo tudi po
kale, diplome in priznanja skupinam 
in posameznikom, ki so se najbolje 
odrezali na sindikalnih delavskih 
športnih igrah.

V KINODVORANO ZAHAJA ve
dno več ljudi, k čemur so brez dvo
ma pripomogli dobri filmi, ki jih v

UTIV/L/UJU* »VUi »M J • — f—J ] ’
menu še gre, zdaj pa je ca  ̂ 0̂lg« 
prijetno. Da bi ljudje Pre?^ogov̂  
in mrzle minute, se najrajf ^ (jeval1’ 
ja jo o »vročih metliških 
med katerimi je tudi nova a ^ naj- 
postaja, ki jo bodo, kot pr 
bolj zlobni jeziki, zbili ka ^

SIN D IK A LN A  ORGANI ZA ^  
v „Be ti“  jc poskrbela, daso • pa 
d lahko kupili vložene ku g0(jn  ̂
priko in srbsko salato P? ^  
cenah. Zanimanje za n3 ,. 
ozimnice je bilo veliko, gti ’ 
pa so jo nabavili v kamni

metliški tednik

Zmogljivosti vrtcev so zdaj v črnomaljski občini tako majhne, da
~ odst. mal-imajo v organizirano otroško varstvo zajetih komaj 6,40 

čkov, s tem pa se uvrščajo prav med zadnje v Sloveniji.
tega 20 dojenčkov, in tudi ta 
bo odprta za občinski praznik. 

Po novem letu bo torej v

Gradnja dveh novih vrtcev, ki 
sta v zaključni fazi, bo položaj 

► bistveno spremenila. Vrtec 
montažnega tipa v Loki, ki bo 
odprt za februarski občinski 
praznik, bo sprejel 140 otrok, 
nekaj mest pa bo tudi za dojen
čke. Ta gradnja bo z opremo 
vred veljala 7,50 milijona dinar
jev, od katerih manjka tretjina 
zaradi podražitev in nekaterih 
nujnih novih del. Računajo, da 
bodo manjkajoča sredstva krili 
s posojilom.

V Semiču je novi vrtec že po
vsem dograjen, le praženje,ker 
tudi tu za dokončanje del in na- 

■ bavo opreme ni denarja. Semi- 
ška varstvena ustanova za otro
ke bo sprejela 72 malčkov, od

KASNO,
A NE PREPOZNO

Za 14. november je sklicana v 
Črnomlju ustanovna skupščina 
znanstveno raziskovalne skupnosti, 
ki bo predvidoma ta dan ustanovlje
na. V Sloveniji je med 60 občinami 
že 56 takih skupnosti ustanovljenih, 
Črnomelj pa je bil med zadnjimi šti
rimi. Skupščina bo imela 29 članov, 
nalog pa na pretek.

Ni vse tako
V preteklem letu in letos do 

oktobra je komisija za prošnje in 
pritožbe pri občinski skupščini v 
Črnomlju dobila 13 vlog oziro
ma pritožb občanov. Nekatere 
so prišle naravnost na ta naslov, 
nekatere so občani ah organiza
cije poslali raznim republiškim 
organom ah kabinetu predsedni
ka republike.

ftritožbe so bile večinoma so
cialnega izvora. Posamezniki to
žijo nad slabim gmotnim položa
jem, bodisi zaradi nizkih osebnih 
dohodkov, pokojnine ali social
nih podpor, pa tudi zaradi slabih 
stanovanjskih razmer. Takih vlog 
je bilo sedem.

V dveh primerih je komisija 
obravnavala zaseben spor zaradi 
uporabe služnosti prek zemlji
šča. Napeljevali so vodovod prek 
lastnine prizadetih, toda izkaza
lo se je, da so organi postopali v 
skladu z zakoni in v splošno 
družbeno korist.

Dve pritožbi se nanašata na 
kršenje pravic iz delovnega raz
merja: v eni je bil sporen letni 
dopust, v drugi ukrep zaradi 
kršitve delovne dolžnosti. Med-

vec iz Rudni 
pa v drugem

s pritožbo uspel, 
primeru zaposleni

tem ko_je v prvem primeru dela 
ika ‘

P1
iz zadruge ni dosegel, kar je ho
tel. Ostale štiri vloge se nanašajo 
na razne zadeve, ki pa niso kaj 
posebnega.

Iz teh pritožb je razvidno, da 
so ljudje marsikdaj prepričani 
da imajo prav, posebno če jim 
pritrjuje kakšna »brihtna“ glava, 
konec koncev pa se izkaže, da se 
jim ne godi krivica. Niti v enem 
primeru komisija ni naletela na 
zavestno kršitev samoupravnih 
aktov ali na kršenje kin izigrava
nje predpisov - torej nikjer ni 
šlo za nezakonito delovanje.

črnomaljski občini več kot 200 
novih mest za predšolske otro
ke v vrtcih, tako da bo deležnih 
organiziranega varstva 15,8 %

vseh predšolskih otrok. Gre za 
lep napredek, vseeno pa na po
dročju otroškega varstva črno
maljska občina še ne bo dosegla 
slovenske ravni.

V  naslednjih letih do leta 
1980 je vrtec predviden še na 
Vinici, računajo na gradnjo v le
tu 1978. Želje pa so še drugje, 
vendar ne kaže delati obljub, 
ker bi najbrž ostale na papirju.

YU-3-ACA kliče ves svet
Semiški radioamaterji so med najboljšimi, imajo zveze z 

12.000 kolegi na vseh kontinentih

Vse od ustanovitve leta 1962 
dosega radioklub ISKRA Semič 
lepe uspehe. Ima že več kot 20 
mednarodnih in jugoslovanskih 
diplom, v zadnjih dveh mesecih 
pa je dobil tudi diplomo UKV 
mesta Zagreb.

Z enim primopredajnikom, ki ga 
ie podarila Zveza radioamaterjev 
Slovenije, so začeli Semičani delati

god Iskrinim pokroviteljstvom, 
prva je bilo nekaj težav kadrov

skega značaja, ki pa so ob ponovni 
injekciji Iskre leta 1973 prenehale. 
Takrat je 6 članov opravilo izpit za 
operaterje III. razreda na UKW po
stajah, obenem pa so pritegnili k 
deni še nekaj učencev višjih razre
dov domače šole.

Vse delo že ves čas poteka v zelo 
skromnih prostorih, pohvaliti pa gre 
Iskro zaradi vsestranske finančne, 
materialne in kadrovske pomoči. 
Trenutno ima radioklub 45 članov, 
med katerimi jih ima že 26 izpit za 
operaterje III. klase, 2 pa za opera
terja na UKW postajah. V  zadnjih 
12 letih je bilo prek pozivnega zna
ka YU -3-ACA vzpostavljenih nad 
12.000 zvez z radioamaterji po vseh 
celinah. Člani primopredajne sekcije 
imajo več kot 20 pomembnih med
narodnih in jugoslovanskih priznanj, 
lepi uspehi pa so bili doseženi tudi v 
konstruktorstvu. Od 1. juhja letos 
sodeluje semiški radioklub tudi "«

kjerUKW tekmovanju „Maraton‘ 
vsak mesec dobiva pohvale.

V bodoče se obetajo prizadevnim 
članom kluba boljše možnosti za 
delo. Ko bo iz sedanjih blokovskih 
prostorov vrtec preseljen v novo 
stavbo, bo v izpraznjene sobe prišel 
Radioklub Iskra. To obljubo že ima. 
Ko bo uresničena, se bo dejavnost 
radioamaterjev lahko še bolj raz
mahnila. Računajo, da bodo prido
bili še več mladih ljudi, ker je v 
Iskrinem interesu, da jih prek radio
amaterske dejavnosti navdušijo za 
tehniko in morebitni bodoči poklic.

JO ŽE CESAR

OBISK V D U G I RESI
Zastopstvo občinske konference 

ZSM Črnomelj in mladih iz Belta in 
gimnazije je o. novembra obiskalo

Kbrateno občino Duga Resa na 
vaškem. Naši so položili venec k 

tamkajšnjemu spomeniku padlih, 
ogledali so si dve tovarni, potem pa 
so imeli pogovor s predstavniki jav
nega in družbenopolitičnega življe
nja Duge Rese. Tradicionalno sode
lovanje je imelo tokrat tudi delovni 
del srečanja s skupno sejo predsed
stev obeh mladinskih konferenc, 
kjer so sestavih skupen delovni na
črt, ki je vsebinsko dokaj zahteven.

Na Čardaku je del nove stanovanjske soseske, v kateri bo 400 
blokovskih stanovanj, že naseljen. Črnomelj na tem koncu vidno 
raste, posnetek pa kaže 52-stanovanjski blok z urejenimi parkirišči. 
Stanovalci so se vanj vselili prejšnji mesec. (Foto: R. Bačer)

Družbeni plan: 
naša bodočnost

»Uradno nismo poslali nobe
nega novega plana na občino, 
oač pa imamo v Starem trgu že 
\eč let razvojni načrt in vemo, 
kaj bi morali imeti, da bi naša 
dolina zaživela, “  je povedal 
Marko Režek, predsednik staro- 
trške krajevne skupnosti.

„M i smo poslali prejšnja leta 
že čudo raznih papirjev in naše 
želje so zapisane, nimamo pa 
kadra, da bi to znova po vseh 
pravilih sestavili kot družbeni 
plan krajevne skupnosti.

Stari trg z okoliškimi vasmi 
potrebuje v glavnem tri stvari: 
industrijski obrat, ki bi zaposlo
val jnosko delovno silo, dogradi
tev ceste Sodcvci-Radenci in 
prosvetno dvorano, ker nimamo 
nobene. Kajpak računamo tudi 
na obljubljeno boljšo cesto do 
Črnomlja, kar pa bi po naše mo
ralo biti zgrajeno z republiškimi 
sredstvi, saj je cesta širšega po
mena, ker povezuje Belo krajino 
s Kočevsko.

V kraju samem pa bi morali v 
prihodnosti urediti več drobnih 
stvari, kot so večja trgovina z 
boljšo izbiro, zdravstvena posta
ja, pogostejše uradovanje krajev
nega urada in krajevne skup
nosti. “

Rdeča nit-
izobraževanje

Pred kratkim je dobila metli
ška mladina novega predsednika. 
Delegati na programski in volilni 
konferenci so zaupali zahtevno 
funkcijo Jožetu Matekoviču, do
sedanjemu članu predsedstva 
metliške občinske konference 
ZSMS, kije na vprašanje, kako si 
je kot poklicni predsednik zasta
vil delo, odgovoril:

„Do 1. decembra bom delal šc 
naprej v Novoteksu, nato pa se 
bom posvetil zgolj mladinskemu 
delu. Na programski konferenci 
smo namreč sprejeli dokaj obse
žen in zahteven program, in če 
ga bomo hoteli uresničiti, bomo 
morali z delom pohiteti. Prepri
čan sem, da bomo uspeli in do
kazali, da ne spadamo med tiste 
organizacije, la načrtujejo, se
stankujejo, se dogovarjajo in zo
pet - načrtujejo. Rdeča nit na
šega dela bo v glavnem izobraže
vanje mladine. Zavedamo se 
namreč, da delo temelji na zna
nju. Bržkone smo v preteklosti 
naredili na tem področju nekaj 
napak. Mladi smo bili - seveda 
je tudi precej izjem - morda 
aktivni le v naši organizaciji, po 
delovnih organizacijah in v kra
jevnih skupnostih, medtem ko 
smo drugje .zaspali1.

Zavedamo pa se, da nas čaka 
najtežje delo na področju stano
vanjske politike. V kratkem bo
mo pripravili analizo, s katero 
bomo dokazali, da Metlika nuj
no potrebuje samski dom. Ce 
nam bo uspelo, bo odpravljena 
marsikatera težava, ki je sedaj 
zavirala delo.“

Našteto je le delček zares pi
sanega mozaika načrtovanega 
dela. Ker so v novem vodstvu 
sposobni mladinci in mladinke, 
bo poslej o njihovem delu bržko
ne precej več sli&ti, kot pa je 
bilo do sedaj.

J. P FZ EU

S t .  40 (1373) - 13. novembru

Z zadnjega klina navzgor
Prihodnje leto bo v otroško varstvene ustanove zajetih skoro 16 odst. vseh predšolskih 

otrok — Kar dva vrtca bosta odprta po novem letu

V metliškem vzgojnovarstvenem zavodu se stiska 160 otrok, 32 več od normativa

Zaradi vse večjega zaposlovanja Belokranjk so 1969. leta zgradili v Metliki sodoben otrolti vrtec,
vendar je že preiesen. Normiran je za 128, v njem pa se stiska 160 otrok.

Skupna želja žena - večji vrtec

Črnomaljski drobir

Tudi metliška občina, pravzaprav 
Metlika, se lahko pohvali z dokaj na
glim gospodarskim razvojem, s to
varnami, v katerih so našle boljši kos 
kruha predvsem Belokranjice. Z nji
hovim zaposlovanjem pa je v mestu 
in okolici nastajal nov pereč pro
blem. Metlika ni imela otroškega 
vrtca iit tako se je morala marsikate
ra ženska odpovedati tovarniškemu 
dinarju.

Z vse večjim zaposlovanjem žensk 
pa so rastle potrebe po organizira
nem otroškem varstvu in pred dobri
mi šestimi leti je Metlika dobila so
doben vzgojnovarstveni zavod, v ka
terem so danes štirje oddelki za

MLADINCI NISO 
IMELI SREČE

Prejšnji teden je bilo v Novem 
mestu v dvorani Doma JLA  v poča
stitev 25-letnice samoupravljanja, 
30-letnice osvoboditve in novome
škega občinskega praznika mladin
sko srečanje, na katerem so se po
merile na kvizu „S  Titom od zmage 
do zmage “  mladinske ekipe iz Metli
ke, Novega mesta, Črnomlja in 
Trebnjega. Metliška ekipa se je za 
tekmovanje dobro pripravila, pred 
novomeškim srečanjem pa so se po
merila s črnomaljskimi vrstniki in 
jih brez težav premagala. Na glav
nem tekmovanju pa jo je zapustila 
sreča. Osvojila je najmanj točk, 
kljub temu pa so se njeni člani izka
zali kot dobri poznavalci Titovega 
dela med narodnoosvobodilno voj
no.



Mrihštajn nad Kočevjem, kjer je Friderik Celjski skrival Veroniko Deseniško, je priljubljena izlet- 
““Ka točka planincev in kočevskih občanov. (Foto: J. Primc)

Koliko denarja za skupnosti?
Usklajevalni odbor za družbene dejavnosti je dal v javno razpra- 
osnutke programov vseh SIS za prihodnje leto. Na kratko bomo 

®nuh povzeli najpomembnejše predloge.
^Kupnost otroškega varstva Ko- <rt0rmif

predlaga,
tega 

naj bi prispevno

AH že veste...
. ' • • da je nerazvito območje v 
v £evski občini skoraj dvakrat 

od Brkinov in veliko kot 
j ° 2jansko, vendar so ostala ne- 
K « a  območja v več občinah 

evsko pa le v kočevski?
• da morajo že ob manj S 

in*23 nekatere krave ZKGP po 
111 več km daleč voziti vodo? 

ju/ • • da je izvršni svet občinske 
ohv? . oblikoval sanacijski 

°?r, ki bo pomagal Trikonu 
pot iz izgube? 

k 1 • • da povsod v občini manj- 
? ro kovnih kadrov, razen v 

®^torstvu in morda še kmetij-

n J ' - da se obnašamo še vedno 
žii ^bilizacijsko, saj so kljub ni- 
nnc?° ktivnosti in ekonomič- 
(k, . porastli osebni dohodki in

izdatki?
„  ; da ie bila diplomska nalo- 
r  11 AS ocenjena kot najbolj- 
ni ^ . ^ j n i  fakulteti v Ljublja
ne S ! P3 & skoraj nihče 

povoha, čeprav podjetju ne 
Preveč dobro? 

ski ‘ ‘ ^  so najboljši stabilizacij- 
Program Izdelali v TOZD 

S 3?8* 0 ..Rog" in da so v 
točno določili, kaj mora 

w  .P?^amezni član kolektiva 
bili? *** bodo s tem prido

b i: • da pravijo neposredni pro- 
• jaici v Trikonu: „Ce moram 
j. ‘ iveti s 160 jurji, bo tudi 
se j,.10VnJak s 400,“ pri tem pa 
ko 5ayedaJo, da jih rešijo lah- 
^  težav le dobri strokovnjaki 
stroif?3 J.e. ^d i, da je za slabe 
Več)? ^  tudi 400ji

OrpaPr ipravl jajo občinski 
sko e*a^ l iz o ,  kakšno je dejan
j u  2 ozirom na nespošto- 
oh&«i • “i^c ijsk ih  ukrepov v 
nje x  10 kakšno bi bilo to sta- 
Ufo* * * VSe sklepe oziroma
J^P e  upoštevali?

• jurjev pre-

stopnjo od sedanjih 0,43 odstotka 
od bruto osebnih dohodkov zvišali 
na 0,55 odst. Tako bi letos zbrali 
2,194.646 din. Največ tega denarja 
(954.278 din) je namenjeno za pre
ureditev vrtca »Kekec “, za kar bo 
porabljen tudi ostanek iz lanskega 
leta 1,506.643 din.

Izobraževalna skupnost Kočevje 
načrtuie za prihodnje leto 
25,170.283 din izdatkov za obvezni 
del programa osnovnega šolstva in 
5,812.981 din izdatkov za dogovor
jeni del programa.

Skupnost socialnega skrbstva Ko
čevje bo imela letos predvidoma 
3,322.300 din izdatkov, za prihod
nje leto pa jih načrtuje 3,978.525 
din ali za 19,75 odstotka več.

Telesnokulturna skupnost Ko
čevje načrtuje za prihodnje leto 
1,371.700 din dohodkov in izdat
kov.

Kulturna skupnost Kočevje naj bi 
imela prihodnje leto 3,145.504,65 
din dohodkov, od katerih bi porabi
la za poklicno dejavnost 
1,045.165,85 din, za amatersko de
javnost (ZKPO) 424.250 din, za de
javnost kulturne skupnosti 
19.088,80 din, za akcijo v Kostelu 
40.000 din, za investicije 490.000 
din in za odvod Kulturni skupnosti 
Slovenije 956.000 din.

Vsi ti programi so objavljeni v po
sebni knjižici, ki je izšla v nakladi

REBALANS PRORAČUNA
Tudi občinski komite ZK 

Kočevje je te dni sprejel reba
lans proračuna za letos. Do 
sprememb je prišlo le znotraj 
posameznih postavk, medtem 
ko načrta vseh prejemkov in iz
datkov niso spreminjali. Po na
črtu bo imel komite letos 
708.600 din dohodkov, od tega 
694.000 iz članarine. V prvih 
devetih mesecih so znašali de
janski dohodki 606.840 din. 
Letni načrt dohodkov je tako 
ob tričetrtletju dosežen z okoli 
85 odstotki, načrt izdatkov pa 
z okoli 72 odstotki.

Drobne iz Kočevja
* *  tat!LTURNA“ n e k u l t u r a  -
W Tv0ma robčke je zelo veliko rek- 
Mor rad»u, televiziji in časopisju. 
% č e Pobija te mehke svilnate, 
prej ,P a Pirnate robčke, je že vna- 
kuitujr^&asen, vsaj po reklami, n  

in higieno ljubečega čle-

Hite^**1 x Vê  za vse »Paloma 
nia]:p- • videl sem, kako je prišla 

Pobii,;1 mlada žena. Na mizo je 
iLiav*te.k cigaret filter 57, vži- 

maP .^o j^ek  paloma robčkov. 

0stanekl^e na prazen krožnik 
to> ttiau r,uha in zmečkano servie
to je „3 , , ečo od šminke. Na vrsto 
*  je » & Paloma robček. Lepo 
P* vrtb robček zmečkala in
kom na krožnik k drugim ostan-

NAPACNA RABA - V krajevni
skupnosti Kočevje resno premišlja
jo, da bi spomladi postavili po spre
hajališčih klopi brez naslonjal. Ždaj
mladi radi sedijo na naslonjalih, zato 
so vsa sedišča blatna in onesnažena. 
Tako so klopi neuporabne za vse 
ostale, ki iz kulturnih razlogov ali 
starosti ne lezejo na naslonjala. 
Morda bi le kdo kdaj opozoril 
mlade, kaj se spodobi in kaj ne.

NI SPOŠTOVANJA - Dan mrt
vih je minil in z njim tudi skrb z 
urejanjem grobov in ieza zaradi ško
de, povzročene po aivjadi. Na dan 
mrtvih so prihajali ljudje na poko
pališče večinoma skozi vrata. Bili so 
pa tudi taki, ki so lezli po bližnjicah 
skozi živo mejo smrek sami ali z vso 
družino. Stopali so na žico ograje 
električnega pastirja, ki je tam za-

m
\ fm e d v e d  

o d g o v a r ja

\ da je res divjad kri-
škodo na novem po-

Pî lT1̂ erietno ji res lahko pri- 
iiivpn ’ Je požria nekaj rož 
je u l*v, boli težko pa bi ji, da 
ki j j r 11*3 električnega pastiija, 
Po|t0^  preprečeval dostop na

njica res več vredna kot urejeno
pokopališče? Mnogim manjka spo
štovanja do kraja, kjer je zadnji dom 
njihovih svojcev. To dokazuje tudi 
o b na & nje na pokopališču. Precej 
obiskovalcev je kadilo ob grobovih 
in se sprehajalo s cigaretami, kot da 
so na veselici.

POTRJENE IZKUŠNJE - Stolet
na pratika drži. Napisali smo že: 
„Ce je Matevž vreden, bo še prijetna 
jesen“ in res je tako. Od Matevževe
ga dne (21. septembra) imamo lepo 
jesen. Pratika pravi tudi: ..Kakršno 
vreme na Lenarta (6. novembra) 
kane, tako vse do božiča ostane. “ 
Bomo videli. Matevž se je že odre
zal, kaj pa Lenart?

Kočevske novice

5.000 izvodov, kar pomeni, da jo bo 
lahko dobila vsaka družina. Zanimi
vo je, da so nekateri boli razumljivi, 
drugi manj ah težko. Nekateri so 
podpisani, drugi nepodpisani, kar 
daje nehote neljubo sliko, da se sku
ša predsednik skupnosti skriti.

Podatki skupnosti Zdravstvenega 
varstva in Skupnosti za zaposlovanje 
so tudi objavljeni v tej brošuri, razen 
tega pa še dva predloga samouprav
nih sporazumov za združevanje sred
stev, in sicer za uresničevanje skup
nih interesov in potreb v krajevnih 
skupnostih in za izgradnjo male 
industrije v manj razvitih krajevnih 
skupnostih v občini

J. PRIMC

SLAB ZAČETEK

Potek akcije za združevanje sred
stev za gradnjo doma za medicinske 
sestre v Ljubljani in študentskega 
doma se je v kočevski občini slabo 
začel. Do 15. oktobra se je za pod
pis sporazuma izreklo le 5 delovnih 
kolektivov, ki štejejo 4,29 odstotka 
vseh zaposlenih v občini, proti pod
pisu pa štiri velike delovne organiza
cije, ki štejejo kar nad četrtino vseh 
zaposlenih v občini.

Kaže, da je bila akcija slabo pri
pravljena. Do takega glasovanja je 
ponekod prišlo tudi, ker so delavski 
sveti razpravljali hkrati o svojih sla
bih gospodarskih rezultatih in so se 
branih novih obveznosti, ker so že 
zdaj v težavah. Zaradi tega je bilo na 
zadnji seji občinskega komiteja ZK 
sklenjeno, da bo treba akcijo bolje 
pripraviti in ponekod tudi ponoviti. 
Pojasnjeno je tudi bilo, da je akcija v 
nekaterih drugih občinah ljubljan
skega območja že uspešno zaključe-

Ne pozabimo
28. oktobra je praznovala 

80-letnico Karolina Mazzoni 
iz Kočevja. Ob tej priložno
sti jo je obiskala delegacija 
krajevne skupnosti Kočev- 
je-mesto. Obiska je bila 
zelo vesela, posebno še zato, 
ker je videla, da ni pozablje
na.

Karolina Mazzonijeva je 
imela težko življenje. Mož je 
izgubil življenje v kočev
skem rudniku. Dva sinova so 
ji ubili okupatorji v kočev
skem kamnolomu. Vsa dru
žina je bila napredna.

Pogosto je bilo ugotovlje
no, da na stare ljudi pone
kod mislijo, drugod pa jih 
preradi pozabijo. Zato ne
kateri predlagajo, naj bi ob
vezno enkrat na leto prire
dili družabno srečanje za vse 
starejše občane oziroma 
upokojence. Spet drugi 
predlagajo taka srečanja za 
ljudi, stare nad 70, 75 ali 80 
let.

Nekateri menijo, da bi 
uvedli obiske ob okroglih 
obletnicah jubilantov na 
domu. Opravili naj bi jih 
predstavniki tistih delovnih, 
družbenih in političnih orga
nizacij ter društev, katerih 
član je jubilant bil, oziroma 
je še.

Prav bi bilo, da bi se pred
stavniki političnih organiza
cij in krajevnih skupnosti 
dogovorili, kako naj bi orga
nizirali taka srečanja oziro
ma obiske. Vsekakor bi jih 
morali prilagoditi svojim 
možnostim. Pri tem naj upo
števajo, da ni prav pozabiti 
na ljudi, ki so ustvarjali to, 
kar danes imamo, in da si ti 
ljudje niti ne želijo daril, 
ampak predvsem tople be
sede ter dokaza, da niso po
zabljeni in da torej njihovo 
delo in življenje nista bila 
zaman.

J. PRIMC
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Glavni dobitek 
Knavsu s Hriba

Hranilno-kreditna služba 
pri Kmetijski zadrugi Ribni
ca je organizirala 31. okto
bra, na dan varčevalcev, na
gradno žrebanje hranilnih 
vlog. Glavni dobitek je bila 
naprava za hlajenje mleka, 
vredna 4.150 din. Dobil jo je 
Anton Knavs s Hriba.

Izžrebanih je bilo še 17 
dobitkov od 150 do 700 
din. Prejeli so jih: Franc 
Šilc, Zamostec, Franc Arko, 
Ravni dol, Ivana Boh, Breg, 
Ivan Rigler, Praproče, Vik
tor Starc, Ribnica, Franči
ška Zobec, Goriča vas, Alojz 
Šmalc, Sušje, Angela Lesar, 
Prigorica, Ana Gorše, Dole
nja vas, Franc Bojc, Dolenja 
vas, Marija Andoljšek, Hrib, 
Anton Maležič, Ribnica, Ma
rija Lovšin, Jurjeviča, Ivanka 
Turk, Retje, Janez Vesel, 
Travnik, Ludvik Lavrič, 
Travnik in Danilo Knavs, 
Mali log.

Žrebanje so organizirali 
tudi v počastitev 20-letnice 
obstoja hranilno-kreditne 
službe pri KZ in 30-letnice 
ZK Ribnica.

Malo znanja
V novi dvorani DC—16 v Do

lenji vasi sta se pred kratkim 
pomerili v radijskem tekmova
nju »Spoznavajmo svet in do
movino “ ekipi Ribnice in 
Žalca. Prireditev si je ogledalo 
okoli 500, v glavnem starejših 
občanov. Kviz je organizirala 
RTV Ljubljana pod pokrovitelj
stvom občinske konference 
ZSM Ribnica. Zmagala je ekipa 
Žalca z 8 : 6.

Ekipi sta pokazali manjše 
znanje, kot bi pričakovali od di
jakov in študentov. Za vsak 
točni odgovor je dobila ekipa 
200 din nagrade. Vsaka je štela 
5 članov. V zabavnem delu pro
grama so nastopili Frane 
Milčinski, Ivo Mojzer in Plesni 
orkester RTV Ljubljana. Pro
gram sta vodila Vili Vodopivec 
in Milanka Bavcon.

M.G.

Človek - zver
Ljudje se pod vplivom 

alkohola (pijani) različno 
obnašajo. Žejo redki ostane
jo mirni, večina se rada kre
ga, zafrkava, pretepa ali celo 
popolnoma izgubi oblast 
nad seboj.

Pije večina ljudi, vsaj v 
Ribnici. Največ se jih seveda 
napije v gostinskih lokalih.

Zanimivo je opazovati 
tistega, ki pije, in onega, ki 
mu s pijačo streže. Pivec se 
počasi „naliva“, hkrati pa se 
spreminja tudi njegovo ob
našanje. Medtem ko je pivec 
z vsakim popitim kozarcem 
bolj „pogumen“, je običajno 
strežnik vedno bolj ponižen 
oziroma uslužen. Nemalo
krat se zgodi, da mora stre- 
žaj pred pijanim gostom 
končno celo pobegniti.

Videl sem, kako sta v neki 
ribniški lokal prišla dva že 
rahlo okajena gosta. V 
kakšni uri sta spila kar 30 
steklenic piva. To je bil 
družbeni lokal, nič bolje pa 
ni v večini zasebnih.

Za pijančevanje, alkoholi
zem in izgrede so pogosto 
krivi sami gostinci. Zakaj 
gostom, ki ga imajo že do
volj „pod kapo“, ne prene
hajo točiti alkoholnih pi
jač? To bi bili dolžni storiti 
že zaradi veljavnih predpi
sov! Kaže pa, da gostincem 
denar ne smrdi Zanje je naj
pomembnejši zaslužek, malo 
pa se brigajo za žalostno 
dejstvo, da spreminjajo ljudi 
v alkoholike, da so krivi za 
izgrede v lokalih in izven 
njih in da s takim nepošte
nim delom zakrivijo tudi 
mnoge družinske tragedije in 
prometne nesreče.

M. G LA VONJIČ

Kupi cevi od Sodražice proti Ribnici so 2e izginili, ker sojih zako
pali v zemljo. Tako je opravljeno veliko dela pri gradnji vodovoda 
Izber—Ribnica. (Foto: Primc)

Pili bomo dražjo vodo
Vode zmanjkuje, zato je bilo treba zagotoviti denar za 

nova zajetja in vodovode

Vodo so podražili tudi v rib
niški občini, in sicer za okoli 
0,70 din pri kubičnem metru, 
kjer imajo vodomere, pavšali- 
stom pa nekoliko več. V kočev
ski občini so vodo podražili že 
precej prej.

Veliko večino s podražitvijo 
zbranega denarja bo Hydrovod 
Kočevje—Ribnica porabil za 
gradnjo vodovoda Izber—Ribni
ca, kasneje pa še za podaljšek 
do Pod stenskega studenca in za 
čistilne naprave. Del tega denar
ja bodo porabili tudi za uredi
tev vodovodov tam, kjer zdaj še 
nimajo vode, na primer za 
vodovod Loški potok-Mali 
Log.

V komunalni sklad (za grad
njo novih vodovodov) je šlo 
doslej po 0,30 din od kubika 
vode, medtem ko bo šlo po 
novem okrog dinar od kubika.

NIC PROŠENJ
V letošnjem načrtu solidarnostne

ga sklada pri samoupravni stanovanj
ski skupnosti Ribnica so znižali 
predvideni izdatek za subvencionira
nje stanarin od 50.000 din na 2.500 
din ah za 20-krat, vendar vse kaže, 
da tudi ta vsota ne bo izplačana ob
čanom. Doslej namreč še nihče ni 
vložil zahtevka za subvencijo. Obča
ni ugotavljajo, da stanarina sama ni 
draga, pač pa so zelo dragi obrato
valni in drugi stroški v zvezi s stano
vanjem. Zanje pa ni predvidena sub
vencija.

ZAM UDA PRI MOSTU

Urejanje in asfaltiranje okolice 
novega čevljarskega (nekateri pra
vijo Urbanovega) mostu v Ribnici je 
precej v zaostanku zato, ker je most 
veljal ne le  700.000 din, kot je bilo 
predvideno, ampak več kot še za 
polovico več. Zato je zmanjkalo 
denarja za urejanje okolice, kar bo 
veljalo spet okoli 800.000 din.

DOslej se je na leto zbralo v 
tem skladu okoli 280.000 din, 
medtem ko se bo poslej toliko, 
da bo dovolj za odplačilo 
anuitet za nadaljnjo razširitev 
vodovodnega omrežja, ki bodo 
znašale na leto predvidoma 
okoli 850.000 din.

Razširitev glavnega vodovoda 
oziroma gradnja nove napeljave 
iz smeri Sodražica in Podsten je 
potrebna zato, ker sedanje za
jetje Obrh ne zadošča vsem po
trebam po pitni vodi na območ
ju občin Ribnica in Kočevje. 
Nova stanovanja, nove investi
cije v kmetijstvu in gospodar
stvu ter priključevanje novih 
naselij na vodovod pa terjajo 
tudi več zdrave pitne vode. Prva 
etapa gradnje novega vodovoda 
se je začela in cevovod Izber— 
Ribnica je v glavnem položen.

J. P.

NEVARN I PSI

pa
Pes je človeku prijatelj, lahko 
tudi sovražnik. Nekateri so 

lepo vzgojeni, drugi pa potepen- 
ci, skoraj kot ljudje. V zadnjem 
času se potepa po Ribnici vedno 
več psov, ki hodijo od hiše do 
hiše, od smetišča do smetišča in 
iščejo hrano. Tako postajajo pre
našalci bacilov in bolezni. Naj
več potepuških psov je iz naselja 
Romov v Lepovčah. Gotovo bo 
potrebna strožja kontrola o re
gistraciji psov in njihovem po
tepanju, saj bo to v korist vseh 
Ribničanov.

M. G.

STREHA BO POPRAVLJENA - 
Streha nove potoške šole, ki pušča, 
bo popravljena še pred zimo. Tako 
so Soli obljubili predstavniki ribni
ške občinske skupščine.

Ribniški zobotrebci
KOMEMORACIJA - Na dan 

mrtvih je organizacija ZZB NOV pri
redila svečanost za padlimi borci in 
žrtvami. Ob tej priložnosti so osvet
lili like borcev revolucije in jim še 
enkrat dali priznanje za vse, kar so 
darovali za svobodo. Tak način oživ
ljanja likov revolucije je zelo pri
meren za prenašanje tradicij NOV 
na mlajši rod.

VELIKO CVETJA PRODALI - 
Za dan mrtvih so „oživela“ vsa po
kopališča. Od zgodnjih juttanjih ur 
do poznega večera so sorodniki 
pokojnih, njihovi prijatelji in znanci 
polagali cvetje in vence na grobove 
ter prižigali sveče. Pred dnevom 
mrtvih so ljudje pokupili veliko 
cvetja. Nova ribniška cvetličarna je 
imela izredno velik promet. Na 
tržnici pri avtobusni postaji pa so 
prodajali cvetje tudi prodajalci iz 
drugih krajev države.

KRI DARUJEJO - Tudi letos 
oddajajo kri prostovoljni krvodajalci 
iz ribniške vojaške enote. Odziv vo
jakov je velik. Tako mladi vojaki do
kazujejo svojo človekoljubnost.

LISTJE NA ULICAH - Jesen 
zadaja največ skrbi vsem, ki so dolž
ni čistiti mestne ulice. Tudi v Rib
nici so ulice jeseni precej bolj zasme- 
tene, kot so bile poleti. Listje, ki 
prav te dni močno odpada, otežuje 
čiščenje. Na avtobusni postaji je ve
liko listja, ki že dolgo ni bilo očišče

no. Čistilca sta stara. Nekateri misli
jo, da sta verjetno že zaslužila po
kojnino. Vprašanje pa je, kdo bi 
potem čistil ribniške ulice.

MUZEJ ZAPRT - Muzej v rib
niškem gradu je imel letos v primer
javi s prejšnjimi leti največ obisko
valcev in razstav. V avgustu in sep
tembru pa so začeli nekatere grajske 
prostore preurejati, da bi tal«) pri
dobili več razstavnih prostorov. Pre
urejanje še traja, zato ni razstav.

M. G.

- Slišal sem, da se je repub
liški inšpektor pozanimal za 
novo cesto proti smetišču v 
Sodražici. . .

— Ljudje pa bi bili še bolj 
veseli, ko bi bflo na republiških 
cestah manj lukenj in več asfal
ta.

REŠETO
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Albina Aubel se je rodila 23. feb
ruarja 1897 v Ljubljani. Tam se je 
poročila s Francetom Huberjem. 
Rodilo se jima je dvoje otrok: Bo
žena in Mito.

Pred petdesetimi leti sta z možem 
kupila v Kočevju staro skladišče, ga 
obnovila in zgradila hišo ter odprla 
trgovino z železnino. Oba sta bila 
prizadevna in varčna. Franc je bil 
vnet član Sokolskega društva, oba 
pa neomajna Slovenca.

Komaj sta se postavila na noge, se 
je začela vojna. Oba sta že v začetku 
podpirala Osvobodilno fronto in de
lovala v njej. Sin Mito je odšel v 
partizane in zdaj je upokojen major 
jugoslovanske vojne mornarice.

Po Mitovem odhodu v partizane 
so Italijani aretirali očeta, mater ter 
Boženo in jih zaprli. Ob italijanski 
kapitulaciji so se vrnili v Kočevje, a 
ne za doigo. Kmalu so jih aretirali 
Nemci in odgnali vse tri v Salzburg, 
od koder so se ob koncu vojne sreč
no vrnili. Toda njihovega doma ni 
bilo več: vse je bilo uničeno in 
požgano. Vendar so njune pridne 
roke kmalu dom obnovile. Ljudje so 
ju občudovali, kako vse to zmoreta.

Maja 1952 je Franc Huber umrl 
in Huberjeva mama je ostala sama 
doma. Vedno smo jo videvali čilo in 
zdravo. V  njeni hisi in okoh nje je 
bito vselej vse pospravljeno. Razen 
tega je pridno delala v družbenih 
organizacijah, ZB NOV, pri Rdečem 
križu in SZDL. V  znak priznanja za 
svoje delo je prejela bronasti, srebrni 
in zlati znak Rdečega križa, srebrni 
znak OF ter plaketo mesta Kočevje.

Žična ograja, dolga 2.700 m, obkroža vas Črni potok, vendar kljub temu divjad vdira na čmopotoška 
polja in celo v vas. (Foto: Primc)

V

Ljudje za žično ograjo
Tako so se skušali zavarovati pred divjadjo, ki pa jih kljub ograji ogroža

Pri odcepu za Črni potok pri Livoldu v kočevski občini smo 
dohiteli šepajočega možakarja. Povabili smo ga v avto, on pa nam 
je med potjo povedal, da se piše Bruno Dogliani in da je prav iz 
Črnega potoka, vasi za žično ograjo, ki naj bi varovala čmopotoška 
polja in sadovnjake pred divjadjo. Pokazal nam je glavno ograjo, ki 
je iz pletene žice, v smeri proti Zajčjemu polju pa je bila ponekod 
še dodatna ograja iz bodeče žice.

Bruno, ki je po rodu Tirolec, je 
tudi lovec. Med ogledovanjem ograje 
je povedal, da je visoka dva metra, 
dolga 2.700 m in da popolnoma ob
kroža vasico in polja. Videli pa smo, 
da je ponekod, na primer pri vaškem 
bazenu, ograja gotovo še višja. Na 
več krajih je bila strgana.

„Sme, jeleni, lisice, kragulji in ce
lo medvedi prihajajo kljub ograji v 
vas. Nekatera divjad ograjo presko
či, druga se zaletuje vanjo in jo trga 
oziroma zvija in dela v njej lukn' 
nekatera jo pa prepleza," je pove 
Bruno in zatrdil, daje bil medved tri 
tedne pred našim obiskom na Dolin-

Na zadnjo pot smo jo pospremili 
5. novembra. Vsi, ki smo jo poznali, 
jo bomo ohranili v lepem in trajnem 
spominu.

TONE OŽBOLT

škovi hruški. Videl ga ni sicer nobe
den, a na hruški so ostali zgovorni 
sledovi krempljev, ki jih je lahko pu
stil le kosmatinec.

Slavka Mihelič je povedala, da so 
Berti Vončina jeleni požrli vso peso,

Kotiček pobratenih
TOČKE  

ZA SODELOVANJE
Na nedavnih razgovorih o na

daljnjem sodelovanju med po
bratenima krajevnima skup
nostma Prokuplje in Kočevje, pa 
tudi med obema občinama so 
bili sprejeti naslednji sklepi: 

Okrepiti je treba sodelovanje 
na kulturno-prosvetnem, zdrav
stvenem in . telesnokulturnem 
področju. Okrepiti in utrjevati je 
treba sodelovanje na gospodar
skem področju, zato bosta obe 
strani izdelali gospodarske anali
ze občin, v katerih bodo prika
zane možnosti nadaljnjega razvo
ja teh odnosov. Krepiti je treba 
sodelovanje z organizacijami 
borcev, sindikatov in z muzeji. 
Pogostejše bodo izmenjave sta
lišč, pogostejS medsebojni 
obiski katerih cilj je utrjevanje 
medsebojnih odnosov.

Obe strani bosta pripravili 
predloge za razvoj in utrjevanje

odnosov ter izmenjali delegacije, 
ki se bodo pogovorile o vseh teh 
vprašanjih. Prek organizacije 
ZSM bodo organizirali skupno 
mladinsko akcijo za pomoč Kra
gujevcu.

ZBIRAJO 
ZA SPOMENIK

Na nedavni svečani seji v 
počastitev osvoboditve me
sta Prokuplje je bil izglaso
van odlok o ustanovitvi skla
da za zgraditev partizanske 
grobnice v Prokuplju. Tudi 
kočevska delegacija je po
zdravila ta ukrep in obljubi
la, da bo naše mesto prispe
valo svoj delež za zgraditev 
tega objekta. Prvi prispevek 
1.0Q0 din je prispevalo AMD 
Kočevje.

Med divjadjo, ki dela največ 
škode na čmopotoških njivah 
in v sadovnjakih, so razen jele
nov in srn še medvedje (zgoraj) 
in lisice (spodaj), tako vsaj po
vedo domačini. (Foto: Primc)

Lovec pod medvedom
Polde Vidmar praznoval 70-letnico

Lovec Polde Vidmar iz Šalke 
vasi pri Kočevju je 11. novem
bra obhajal sedemdesetletnico. 
Rodil se je v Kočevju, kjer je 
dokončal osnovno šolo, zatem 
pa je tri leta v rudniku kopal 
premog. Počutil se je kot jet- 

ik. Zato sije našel delo drugje. 
Ko je odslužil vojaščino, se je 

zaposlil v Kočevju pri Čehu 
Horaku. Gradil je novo tekstil
no tovarno. Zaslužil je komaj 
tristo dinarjev na mesec, delal 
pa je po dvanajst ur na dan. 
Tedaj delavci še za kilo kruha 
niso zaslužili na uro. Najbolj je 
Vidmarju ugajalo v tekstilni

tovarni; tam je bil zaposlen kar
24 let, dokler ni šel 1. 1961 v 
pokoj.

Med vojno je šel dvakrat v 
partizane, dvakrat so ga Nemci 
ujeli. Ker je znal nemško, so ga 
obakrat izpustili.

Leta 1946 je bil med ustano
vitelji lovske družine Kočevje, 
nato pa osem let pozneje, ko se 
je družina razdelila, je bil med 
ustanovitelji LD Mala gora. N e
štetokrat je prehodil njeno lepo 
lovišče podolž in počez in uži
val v lepi naravi. Najraje je ča
kal lisice, ki jim je tudi nastav
ljal pasti.

niti ena ni ostala. Divjad požre vse, 
nekaj pa tudi pohodi. Sme so prišle 
celo na njen vrtiček ob hiši, kije še 
posebej ograjen z leseno ograjo in v 
Katerem ima solato in drugo zelenja
vo.

»Čeprav smo ograjeni, se ne izpla
ča nič pridelovati, saj je vsako delo 
zaman,“ je zatrdila Miheličeva.

Albert Jaklič, ki je tudi lovec, je 
povedal, da stoji ograja že okoli 7 
let. Gojitveno lovišče ZKGP je ta
krat plačalo žično ograjo, kar je ve
ljalo okoli 10.000 din, vaščani pa so 
io s prostovoljnim delom postavili. 
Takrat so sklenili pogodbo, da lovi
šče zaradi te pomoči ne bo plačeva
lo 10 let morebitne škode po divjadi 
na črnopotoških njivah in sadovnja
kih. Ograjo je težko vzdrževati, ker 
se vanjo neprestano zaletava divjad 
in jo trga ter ruši. Divjad je preštevil
na in ljudje oziroma njihova polja in 
vrtovi niso varni pred njo niti za 
ograjo. Seveda si marsikatera srna ali 
jelen ob trku z ograjo zlomi tilnik in 
potem konča običajno na medved
jem mrhovišču.

Na vprašanje, zakaj divjad ne dela 
škode na površinah ZKGP, so Črno- 
potočani povedali, da tiste površine 
pač niso obdelane. Divjad pa tudi 
razloči, kaj je bolj okusno in kaj 
slabše. Tako pusti pri miru travo 
ZKGP in gre na zasebne njive nad 
peso, solato, fižol, krompir in dru- 
g °.

Vas Črni potok je razmeroma bli
zu Kočevja. Sodi h krajevni skup
nosti Livold, se pravi tistim redkim 
KS v občini Kočevje, ki se ponašajo 
kot razvite, čeprav v resnici tudi te 
niso. Še slabše pa je v bolj oddalje
nih KS, kjer kmetje opuščajo kme
tovanje, kjer propadajo cele vasi, ker 
bežijo ljudje pred divjadjo in revšči
no v mesta.

J. PRIMC

Kako soliti in dimiti, 
da bodo dobre klobase

Nekaj nasvetov mesarskega mojstra

Sezona klanja prašičev na 
podeželju in v mestu se je 
pričela. Marsikdo bi si rad 
napravil dobre salame in klo
base, toda večkrat se zgodi, 
da se meso in mesni izdelki 
zaradi različnih vzrokov po
kvarijo. Obiskali smo Ivana 
Lampeta, mesarskega moj
stra iz Kočevja, in ga vpraša
li, kaj svetuje izdelovalcem 
mesnih izdelkov. Dejal je:

„Najprej bi opozoril izde
lovalce domačih salam in 
klobas, da je pravilno solje
nje zelo pomembno za ohra
nitev mesa in izboljšanje nje
gove kakovosti. Ce solimo 
premalo, je izdelek 'sicer 
okusnejši, toda njegova traj
nost je krajša. Če solimo 
preveč, pa je izdelek traj
nejši, toda škodljiv človeške
mu organizmu. V mesno te
sto za salame damo od 2 do 
2,5 kg soli na 100 kg, za 
kranjske klobase od 1,5 do 2 
kg soli, v meso za dimljenje 
pa od 2,5 do 3 kg soli na 
100 kg. Če želimo dobiti 
prijeten vonj, dodajamo di
šave in začimbe, kot so lovo
rov list, česen, cel poper, 
brinove jagode.

Zelo pomembno je tudi 
pravilno dimljenje oz. suše
nje mesnih izdelkov. Še tako 

. dobra masa se bo pokvarila, 
če ne bo pravilno sušena.

Najnevarnejše so spremembe 
vremena. Temperatura dima 
mora biti skladna s tempera
turo vremena in vremenskih

Ivan Lampe je znan tudi kot 
organizator kočevskih sa- 
lamiad. Upamo, da bodo 
njegovi nasveti koristili 
marsikomu, ki sam izdeluje 
mesne izdelke.

razmer. Tako je treba v času 
vedrih, sončnih dni prekaje
vati na slabem ognju in z 
močnejšim dimom (n^' 
boljša so bukova drva), med- 
tem ko pri oblačnem 10 
hladnem vremenu prekajuje
mo pri močnejšem ognju z 
manj dima.

Seveda pa ni nič manj p° 
membno tudi shranjevanj®- 
Najprimernejše so kleti 
drugi hladni P10^  p ^ C

Dva predloga
Poskrbeti za odvoz večjih 
smeti in za boljši televizij

ski sprejem

Stanovalci Kidričeve ulice v 
Kočevju so sklenili, da bodo na
slovili na svojo krajevno skup
nost dva predloga, ki sta po
membna za vse mesto.

Prvi se nanaša na ureditev odvoza 
velikih „smeti“  oziroma kosov. Zdaj 
namreč starega pohištva, štedilni
kov, velike embalaže itd. nihče ne 
pobira. Zato nekateri vozijo vse to v 
Bližnje gozdove ali mečejo v Rinžo 
in onesnažujejo naravo; drugi jih 
trpajo v smetnjake, ki so namenjeni 
le manjšim smetem, spet tretji pa jih 
puščajo po skupnih prostorih v sta
novanjskih blokih. Verjetno bi mo
ral pri zbiranju koristnih odpadkov 
(železa, stekla, papirja, krp) sodelo
vati tudi DINOS.

Drugi predlog pa se nana& na 
ureditev boljšega televizijskega spre
jema oziroma sprejema drugega pro
grama TV. Ponekod so to začele 
urejevati že manjše krajevne skup
nosti (na primer Ortnek) ah imajo 
že urejeno (Sodražica), prav pa bi 
bito tudi, da bi to storila KS Ko
čevje v sodelovanju z okoliškimi KS 
in seveda z RTV.

REKLAMA ZA 
TRIM

Mladinci
nosti

lladinci in člani kraje''«.. • ^
___ i Mozelj v kočevski ° b T£lM
postavili dve reklamni tabli z» 
stezi v Mozlju. Nailepše se po
jejo delavcem kolektiva 11 0be 
čevje, ki so brezplačno izde
tabli. V. V

ŠE DO LŽNIKI 
KUMROVCA

Za dom borcev in mladine v 
Kumrovcu iz kočevske občine dol
gujejo prispevke še štiri večje delov
ne organizacije (Kovinar, Avto, LIK , 
Komunala), ki pa so obljubile, da 
bodo obveznost v kratkem poravna
le. Med dolžniki je še nekaj manjših 
delovnih organizacij.

iiiiiiiiiittiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiitimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiH

Ker. odvoz izrabljenih P -jjj- 
tov in embalaže ni rešen, P Vt 
ja v Kočevju do takih pr* jj 
za katere pa le niso 
izključno krivi samo stan 
(Foto: Primc)

\00^

Za seboj ima veliko lepih, a 
tudi pretresljivih lovskih doži
vetij in kdove koliko jih je še 
pred njim, zakaj naš jubilant je 
še vedno čil in zdrav. Prisluhni
mo dvema njegovima spomi
noma:

„Nekoč sem se odločil, da 
bom šel čakat prašiče. Bilo je 
lepo in toplo jesensko popold
ne. Ves razgret sem pod večer 
splezal na visoko, košato smre
ko, kjer je bilo že ostarelo lov
sko gnezdo. Bil sem prepoten, 
zato sem slekel vse, razen spod
njih hlač, osušil perilo in čakal. 
Na rogovili sem imel obešeno 
puško. Nerodno sem se zavihtel 
in puška je zdrsnila nizdol po 
deblu. V trenutku je počil strel 

tin krogla je švignila mimo mene 
v nebo, da bi se od strahu kma
lu zvalil na tla. Kaj bi si mislila 
žena, če bi me našli nagega in 
mrtvega? Po nedolžnem bi me 
obdolžila še česa grdega . . .

Leta 1961 sem za Šalko vasjo 
čakal lisice. Zadržal sem se v

Polde Vidmar. (Foto: T. 
Ožbolt)

noč. Svetlikala se je že večerni
ca, pasji lajež v vasi je bil potih
nil in gozd je zaživel nočno živ
ljenje, ko sem krenil proti do
mu. Se petsto metrov sem imel 
do vasi, ko sem pred seboj zag
ledal postavno senco. Ko sem 
prišel bliže, sem na temnem  
obrazu opazil bele zobe; bilo je 
videti kot prava smrt. Prestrašil 
sem se, vendar sem odpel puško 
in napel petelina, a je bilo že 
prepozno! Pošast je planila na
me in me grozovito mahnila. 
Padel sem na tla, pošast pa me 
je obdelovala, grizla in valjala. 
Sam ne vem, kako mi je uspelo 
sprožiti puško. Ko je pod zveijo 
počilo, jo je kar vrglo z mene.
V smrtni grozi je zarjula in 
hušknila v goščavo.

Bliskovito sem se pobral in 
nabil puško, čeprav mi je iz 
ranjene roke lila kri. Zmeden 
sem dospel do Šalke vasi in pla
nil v Teršičevo gostilno. Stari

gostilničar Nikolaje ostm1
— Ma šta je, Polde?
— Medved me je. . rald-
— Kako, medved? DaJ ,  jfl 

ju! je hitro ukazal nek0 ^ 0. 
mi nato z žganjem izpra ^

Ko sem se malce P 
smo ugotovili, daje Pu L; f  
na koncu razširjena, za Ljl* 
padcu pod medveda se jf ^  
v zemljo. Ko sem sprozj - ^  
razprla. Še sreča, da je n* 
slo.

Domov sem prišel k<? ’’ $  
ka martra“ . 2ena mi Je vjiav 
rano, nato pa me je odp jt 
ambulanto. Od tam ^  
zdravnik dr. Janez Kiun 
doma odpravil v Lju j^li 
Zdravnik in dve sestri so ^ 
celo uro opravka z moj|* y,‘l  
nami. Naredili so mi 2 - yjd'J

Zelja vseh, ki Poldct ^  
marja poznamo, je, da.^e. m 
dolgo zahajal v lovske 
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Ji v predalu?
Oo roka je v trebanjski 
ičini podpisalo družbeni 
Ogovor o enotnih osnovah 
ufrovske politike le dvoje 
aktivov: Trimo in mokro- 
Nka Iskra! Dogovor ni le 
)s papirja. Z njim naj bi se 
^ače lotili tega kočljivega 
*ašanja o ljudeh, ki oprav- 

pomembne družbene 
r^ostL Z njim hočejo 
piti demokratično postav- 
mie najboljših delavcev na 

mesto. Stvari ne bi 
te« več reševati zgolj spro- 
temveč za leto in vrsto let 

toprej. V delovnih organi- 
Ujah bi bilo treba preveriti 
femizacijo, oblikovati 

ezne kadrovske službe, 
y**fovt na leto naj bi v 
aktivih preverili samo- 
ovne akte, ki vplivajo na 

lovsko politiko.
/ e tudi za ustrezno uva
le novih delavcev, pravil- 

v lzvajanje reelekcije, de- 
em naj bi bilo omogoče- 
splošno in družbeno- 

flottisfco izobraževanje, 
govorjeno je tudi, kako je 
'nt,nariem za izobraževanje.

moralo biti tudi 
PKi nja tujih delavcev s 
Vdevanjem .

k t e ^ f 6 neka] nak>8, P r i

"'riec 
*idol 

J* epla

f e * * se morali po dogo- 
občhi' ravnati vsi v
je n 1 ^črnska skupščina 
Delav%°VOr ^ j e l a  junija. 
obravJn T 1 bi dogovore 
tem i m  zborih. O 

so bili na po- 
p r e d 0P°z°rjeni tudi 
E S 6*sindikalnih orga- 

morai° Pogledati, 
ni*azaj Plsan*h dogovorov

«.___  A . 2 .

Predzadnjo sredo in torek je bih v trebanjski občini spet jesenska krvodajalska akcija. Na Mirni je 
darovalo kri 254 občanov, v Trebnjem pa 303. Na sliki: krvodajalci med vpisom v trebanjskem 
zdravstvenem domu. (Foto: Železnik)

Delegat ne sme biti le številka
V Trebnjem so izmenjali izkušnje delegati in namestniki za zbore republiške skupščine -

Doslej bili preveč prepuščeni sami sebi

Trebanjska občina ima za zbor združenega dela republiške skup
ščine 20 delegatov in namestnike za šest področij, za zbor občin pa 
imajo šest delegatov. Na pobudo občinske konference SZDL in 
tajništva občinske skupščine so se sestali 5. novembra na posveto
vanju o dosedanjih izkušnjah in napotkih za bodoče delo.

CATE2: V
gasilsk i

iabetr?01 so čate& i gasil
o m  ?n.lrali ploščo na doži
v i  laku doma- Garaža bo 
Pudobjij l^ ° metre daljša, 
ti. Vsa h i ^ k o  tudi dve sobi- 
jtoin je a opravijo sami. Mali 
Wili _ strezal> dokler niso na- 
n̂ar 7ane®a or°dja in avta. 
r̂ali nj . gradbeni material so 

0(1 ^kupička pri zabavah.

Trebanjska občinska skupsčina je 
na zadnji seji sprejela dvoje stališč, 
za katera se bodo morali zavzeti tu
di delegati v republiški skupščini. 
Gre za odpravo pologa pri gradnji 
objektov, ld se financirajo iz samo
prispevka, in za podporo novi zako
nodaji o manj razvitih, kjer naj bodo 
vključena tudi določila o solidar
nosti.

V  občinski skupnosti opažajo, da 
iz trebanjske občine manjka v re
publiški skupščini celo takih spod
bud, kot so npr. delegatska vpraša
nja. Kot je dejal predsednik občin
skega izvršnega sveta Janez Zajc, de
legat ne bi smel ostati nedejaven, ko 
prejme skupščinski material. Po 
mnenju delegata Jožeta Zupana iz 
Šentruperta je tudi delegat v skup
ščini lahko le številka, če ni večjega 
sodelovanja z družbenopolitičnimi 
organizacijami. Po ugotovitvah tajni
ka občinske skupščine Lojzeta Ra
tajca se vrtijo razprave v skupinah 
delegacij pretežno okoli vsebine 
skupščinskega gradiva, zato tudi ne 
prihaja do drugih spodbud. O tem 
bo treba narediti še analize, kar naj

bi napravil medobčinski svet SZDL.
K zajetnosti skupščinskega gradi

va in dolžini dnevnega reda zasedanj 
pripomore po svoje tudi družbeni 
trenutek, ko je treba vrsto zakonov 
usklajevati z ustavo. Obveščanje, sti
ki s posameznimi sredinami povzro
čajo delegatom republiške skupšči
ne podobne težave, kot jih imajo

jenci so povezani
društvo šteje že 340 članov — Po novem 
bodo imeli tudi občinsko zvezo

J0 uPokojenci se bo-
i^lio nna občnem zboru v 
%  ..^Poldne. Upokojeni 

Pavle Japelj> bj J. .društvu že peto leto. 
t*11 ’ v takem dru- 

^  - m<>re biti veliko dela, se 
namreč ni-

P tičku  ob četrtkih 
0' o? v kleti bloka v Ulici 

s te ^a. „Ne manjka pozi- 
i ’ d 0ne strani, z občine 

Živimo od tega, 
odmerjajo odstotki pri

republiški skupnosti pokojnin
skega in invalidskega zavaro
vanja, truditi se moramo, da do
bimo še kakšen priboljšek," 
ocenjuje delo v društvu pred
sednik Japelj.

V času, ko je malokdo v ob
čini zadovoljen z dokaj pičlo 
stanovanjsko gradnjo, so upo
kojenci zložili skup denar za 16 
stanovanj. Tudi pri sedanjih na
črtih stanovanjske skupnosti so
delujejo v vseh treh krajih: na 
Mirni (kjer so najbliže cilju), 
Trebnjem in Mokronogu raču
najo v vsakem kraju po dvoje 
stanovanj. Ravno tako sodeluje
jo pri gradnji doma počitka na 
Impoljci (1,26 milijona dinar
jev) in Metliki. Na zadnjem re
gijskem posvetu svojih društev, 
so izvršnim svetom občinskih 
skupščin prepustili odločitev za 
lokacijo bodočega doma upo
kojencev.

Kolikor morejo, skušajo ugo
diti tudi največji želji članov 
glede izletov. „Letos smo kreni
li na tri izlete: enkrat od Bistre 
prek Snežnika in doline Kolpe 
na Karlovac, drugič smo si ra
zen Gonarsa in Benetk ogledali 
Doberdob, zadnji izlet pa nas je 
popeljal tudi na Koroško. Ne 
zmoremo seveda še takšne de
javnosti kot na primer novo
meško društvo. Po novih pravi-, 
lih naj bi ustanovili občinsko 
zvezo društev. V vsej občini je 
še okrog 900 članov, po lanskih 
podatkih pa je bilo vseh upoko
jencev 1.176. Le peščica jih to
rej stoji ob strani, če pa se za 
kaj potegujemo, sc v okviru 
možnosti borimo za vse.“

Jezni na cesto.
Hrastovičane duši vse 

večji promet skozi vas

Vaščani Hrastovice se že 
lep čas jezijo na jamasto ce
sto, ki jih povezuje z obči
no. Negodovanje je zadnje 
čase vse večje. Besedo o tej 
cesti (Puščava do meje s 
sevniško občino) je na zad
nji seji občinskega komunal
nega sklada povzel tudi Ivan 
Vovk, ki je sicer vodja proiz
vodnega okoliša Mirna — 
Šentrupert pri trebanjski 
Kmetijski zadrubgi.

„Ves promet, posebno 
težki tovornjaki z železom iz 
Zenice za krmeljsko Metal
no, vozijo tod namesto skozi 
Mokronog. Pred šesto uro 
zjutraj peljejo skozi kraj 
štirje avtobusi. Na dan 
mrtvih je skozi kraj samo do
8. ure peljalo 150 avtomobi
lov," pripoveduje Vovk. V 
Hrastovici ne vidijo pravega 
sorazmerja glede skrbi za nji
hove ceste in druge. Za 
kontrolo tega ali cestaijem 
navozijo dejansko toliko gra
moza, kot izkazuje Komu
nalno podjetje Trebnje, 
predlagajo nadzor, ki bi ga 
brez posebnih težav lahko 
opravil kdo iz krajevne skup
nosti.

Pri Komunalnem podjetju 
v Trebnjem imajo podatke o 
tem, koliko gramoza so pri
peljali na posamezno cesto 
za sleherni mesec. Direktor 
Stane Kolenc pravi, da je 
bila cesta od Komarja do Je 
senic, ko so jo prevzeli od 
krajevne skupnosti, v izred
no slabem stanju. Da so jo 
usposobili kolikor toliko, je 
bilo treba do pokopališča 
navoziti mnogo gramoza, da 
se je kaj poznalo. Aprila je 
bilo napeljano na to cesto 
45 kubičnih metrov peska, 
maja 32, junija 64, julija 16, 
avgusta 25, septembra 60 in 
oktobra 6. Na cesto Puščava 
(konec asfalta) - Hrasto vica 
-  občinska meja so navozili 
februarja 60 kubikov, marca 
3, aprila 24, maja 28, junija
9, julija nič, avgusta 20, sep
tembra 15 in oktobra 26.

ostali delegati. Na posvetovanju so 
menih, naj bi predstavniki občine 
obiskali nekatere sto venske občine, 
ki se že pohvalijo z delovanjem in
formacijskih dokumentacijskih cen
trov. Nekatere delegacije, npr. za 
prosveto in kulturo v pokrajini, ki 
ima sicer sedež v Črnomlju, izme
njuje kraje, kjer proučujejo skup
ščinska gradiva, ob tem pa vedno 
najdejo tudi kakšen način za sezna
njanje s krajem. Na zadnjem sestan
ku te delegacije v Trebnjem so si 
ogledali nekatere zanimivosti tabora 
likovnih samorastnikov.

Namestniki delegacij so opozorili, 
da ne prejemajo gradiva, zato ne 
moreio biti na tekočem. Ker je v 
preteklosti vrsta sklicev v skupščini 
imela težave s sklepčnostjo, se za
vzemajo tudi za večjo odgovornost 
delegatov. Zavzemajo se vrh tega za 
medsebojno obveščanje delegatov, 
kadar gre za posebno pobudo v po
samezni skupini.

A. ŽELEZN IK

NISO ZA ZGLED

V občini je nekaj mladinskih 
organizacij, ki po dejavnosti ob
čutno zaostajajo za drugimi. 
Takšne organizacije imajo v 
nekdanjem mokronoškem Ro
gu, Labodu (Tip-Top), med or
ganizacijami v krajevnih skup
nostih pa najbolj zaostajajo na 
Mirni, Sentlovrencu, Trebnjem 
in Mokronogu. Kritika ne velja 
le mladim, temveč tudi tistim, 
ki naj bi tem organizacijam po
magali najti zanimivejšo vsebino 
dela, predvsem pa pomoč.

KUPCI 2E 
ZAGOTOVLJENI

V novem bloku, ki ga gradi stano
vanjska skupnost na Mirni, bo na vo
ljo 25 stanovanj. Blok bo premogel 
1.153 m2 stanovanjske površine. 
Kupci so v glavnem že znani, vseeno 
pa še ni prišlo do sklepanja kupo
prodajnih pogodb, ker je trenutno 
največja ovira 50 odst. polog.

Z Romi se da delati!
Ponekod z razumevanjem zaposlujejo tudi Rome — 

V Komunalnem podjetju delajo štirje že vrsto let

Računajo, da je v trebanj
ski občini 145 Romov. Za
držujejo se v okolici Male 
Loke, Velikega Gabra, Dobr
niča, Mokronoga in Račjega 
Sela (Hudeje). Programi ob
činske skupnosti socialnega 
varstva za naslednje obdobje 
se lotevajo tudi tega vpraša
nja.

Seveda ne manjka stališč 
o tem že iz predhodnega ob
dobja. Občinska skupščina 
je npr. sprejela svoja stališča 
že leta 1972. O tem smo se 
pogovarjali s socialno delav
ko Anico Miklič in nekateri
mi delavci v Komunalnem 
podjetju, ki, kot kaže, zapo
sluje še največ Romov. Splo
šni vtis je , da je mogoče priti 
do uspehov samo, če se 
vključijo vsi dejavniki. Klju
čno vprašanje je predvsem 
razselitev taborov. Se vedno 
imajo največje težave s tisti
mi Romi, ki so na Račjem 
selu.

Kot pravi Anica Miklič, je 
velika škoda, ker se otroci 
ne šolajo redno. Za to bi bil 
potreben poseben oddelek, 
pa v preteklosti zanj ni bilo 
ne prostora niti učitelja, pa 
tudi ne dovolj denarja. Če bi 
hoteli, da bi romskim otro
kom taka šola kaj hasnila, 
ugotavljajo pri socialni služ
bi, bi jih morali nekako 
vključiti že v predšolsko var
stvo, saj dostikrat otroci še 
slovensko ne znajo. Tudi za 
to bi potrebovali posebnega 
vzgojnega delavca.

„Ljudje dostikrat očitajo, 
da socialna služba daje Ro
mom le potuhogovori o 
svojem delu Anica Miklič. 
To seveda ni res. Pri dodelje
vanju denarnih pomoči se 
ravnajo po istih merilih kot 
pri ostalih občanih: samo 
nesposobnim za delo. Otro
ški dodatek prejemajo le 
otroci zaposlenih Romov; ti
sti, ki ne hodijo v šolo, ne 
dobivajo dodatka kot kme
čki otroci.

Tudi zaposlovanje Romov 
ni prepuščeno zgolj naklju
čju. Občinska skupščina je 
leta 1972 delovne organiza
cije opozorila, naj zaposluje
jo tudi Rome. Da je v tem

rešitev, je dokaz šest hišic, ki 
so jih ob pomoči delovnih 
kolektivov postavili zaposle
ni Romi v bližini Račjega se
la. Žal so se na takratni po
ziv zganila le tri podjetja: 
Komunalno podjetje, Stano
vanjsko podjetje in mirensko 
gradbeno opekarsko podje
tje.

Kakšne izkušnje z zapo
slenimi Romi imajo v Komu
nalnem podjetju, je povedal 
delovodja Dane Kranjc. „V  
skupini za snago in druga de
la imamo štiri že skoraj štiri 
leta. Odkar so prišli, nihče 
od njih ni prekinil delovnega 
razmerja. Seveda je treba z 
njimi delati z razumevanjem. 
Ostali delavci jih kličejo po 
imenu in ne s kakšnimi 
manjvrednostnimi izrazi Se
veda so bile predvsem ^rva 
leta velike težave, posebno v 
zimski službi. Lani sta si s 
pomočjo kolektiva postavila 
hišici dva, dva pa predlani**

Dane Kranjc: „Ne podcenju
jemo in ne omalovažujemo 
jih, na delovnem mestu so 
vsi delavci enaki.

Kot je dejal direktor Sta
ne Kolenc, jim je podjetje 
omogočilo posojilo, poma
gali so tudi s prevozi in pri 
nekaterih drugih delih. Elek
trike distribucijsko podjetje 
ni hotelo priključiti, dokler 
Komunala za to ni izdala na
ročilnice, kar sedaj Romi 
odplačujejo. V  trebanjskem 
Komunalnem podjetju opa
žajo, da največjo zgago dela
jo predvsem nezaposleni. Le
ti nadlegujejo zaposlene Ro
me predvsem na plačilni 
dan. To je še tem težje, ker 
gre za delo na prostem na 
velikem delu občine.

A .Ž ELEZ N IK

ZMANJKALO DENARJA

Gasilci v Ornuški vasi so mi
nuli teden pozidali že nadstrop
je na svoj dom. Les za ostrešje 
bodo še nekako zbrali med ob
čani na svojem območju, denar
ja pa ni za okna in druga zaklju
čna dela. Menijo, da bi potrebo
vali še 20 tisočakov, vendar ne 
vedo, kam bi se obrnili, ker so 
že tudi brizgalno in avtomobil v 
glavnem nabavili s pomočjo pri
spevkov vaščanov.

ODKUP NE ZAOSTAJA 
ZA LANSKIM

Na območju kmetijskogospo- 
darskega odbora Mirna — Šent
rupert odkup krompirja bistve
no ne zaostaja za količinami, ki 
sojih odkupili ob ugodnejši lan
ski letini. Lani so odkupili 600 
ton krompirja, sedaj pa je od
kup že tudi narasel na 550 ton. 
Za to je treba seveda vložiti več 
truda pri samem odkupovanju.

2Ẑ J -  13, novembra 1975 Stran uredil: ALFRED 2ELEZNIK

Večina naprav v mirenski Kolinski, TOZD za predelavo krompirja, stoji, ker tržne razmere letos niso 
naklonjene predelavi krompirja. Draga oprema ne more služiti namenu, delavci pa imajo vseeno dovolj 
dela s prebiranjem filoža (na sliki) državnih rezerv. Socialna varnost jim je tako zagotovljena, doslej 
zaradi negotovosti še nihče ni zapustil kolektiva. (Foto: Železnik)

121



tcdensK6le
Četrtek, 13. novembra - Stanislav 
Petek, 14. novembra - Lovrenc 
Sobota, 15. novembra - Leopold 
Nedelja, 16. novembra - Otmar 
Ponedeljek, 17. novembra - Elizabeta 
Torek, 1 8. novembra - Roman 
Sreda, 19. novembra - Izak 
Četrtek, 20. novembra - Edmund

LUNINE MENE

18. novembra ob 23.28 - ščip

M O
BRESTANICA: 15. in 16. 11. 

ameriški barvni film Mož, kije ljubil 
Cat Dan cine.

BR EŽ IC E: 14. in 15. 11. špan- 
sko-italijanski barvni film Texas 
dzo. 16. in 17. 11. francoski barvni 
film Varuj se prijateljev. 18. in 19. 
11. ameriški barvni film S. B. zapira 
krog.

ČRNOM ELJ: 14. 11. ameriški 
barvni film Karate Jones. 16. 11.

SLUŽBO DOBI

IŠČEM  natakarico za strežbo v go
stilni. Stanovanje in hrana pre
skrbljena, plača po dogovoru. 
Gostilna Majolka, Krško, telefon 
(068) 71-345.

TAKO J ZAPOSLIM kolarskega ali 
mizarskega pomočnika. Kolarstvo 
Medic, Irča vas 7, Novo mesto.

SLUŽBO ISCE

IŠČEM  zaposlitev, po možnosti v

fostilni, pazim tudi na otroke, 
tanovanja nimam. Slavica Niko

lič. Mirna peč 16.

STANOVANJA

ZDOMCI! Prodam za gotovino eno
sobno stanovanje (28 m2) v Ljub
ljani v Šiški. Ponudbe: Pri Maksu, 
Novo mesto, Lobetova 4.

SAMSKEMU oddam opremljeno, 
centralno ogrevano sobo s so
uporabo kopalnice. Cesta herojev 
33/a.

MLAD PAR brez otrok išče stano
vanje. Davorin Kugler, Strma pot
2, Novo mesto, telefon 22-163 od
8. do 12. ure.

USLUŽBENEC vzame takoj v 
najem garsonjero ali enosobno 
stanovanje v Novem mestu ali 
bližnji okolici za nedoločen čas. 
Naslov v upravi lista.

SPREJM EM  na stanovanje dve 
dekleti. Naslov v upravi Usta 
(2722/75).

P R O D A M

PRODAM diatonično harmoniko, 
tritonsko, trikrat glašeno. Sandi 
Zore* Bogneča vas, 68231 Tre
belno./

SINGER čevljarski šivalni stroj na 
električni pogon ugodno prodam. 
Naslov v upravi lista (2666/75).

PRODAM dnevno sobo. Miro Mitro
vič, Zagrebška 8 a, Novo mesto.

PRODAM magnetofon Philips R 
522. Anton Gorenc, Mirna vas 7, 
Mokronog.

PRODAM skoraj nov štedilnik na 
drva. Meglič, Šolska 14, Novo 
mesto.

PRODAM 3-vrstno diatonično 
harmoniko znamke Hohner. Cena 
ugodna. Peter Malnar, Črni potok 
3 pri Kočevju.

PRODAM malo rabljen sod (1300 1) 
in kad (1400 1) za belo vino. 
Franc Malnarič, Krupa 15,68333 
Semič.

PRODAM plinsko peč Super ser in 
10-kilogramsko jeklenko. Ogled 
popoldne. Bečirevič, Novo mesto, 
Zagrebška 4/a.

PO UGODNI ceni prodam spalnico. 
Gregorič, Trdinova 5 c, Novo 
mesto.

TAKOJ PRODAM dva jogija in peč 
na olje Emo 6 . Zoran, Trdinova 
5 c, Novo mesto.

UGODNO PRODAM plašč za no
sečnico. Telefon (068) 21-747.

PRODAM enoosno prikolico za 
traktor. Vprašajte po telefonu
21-575.

LOVSKEGA T ER IER JA , starega 4 
leta, sledoglasen in dober jamar,

Ero dam po ugodni ceni. Petar 
lenigman, Dol. Toplice 66, 

68350 Dol. Toplice.
PO UGODNI ceni prodam okoli

5.000 kg repe. Ivan Jakše, Škrjan- 
če 4, Novo mesto.

POCENI prodam razne dele za NSU

italijanski barvni film Tedeum. 19. 
11. ameriški barvni film Emigrant.

KOSTANJEVICA: 16. 11. itali
janski barvni film Danes meni, jutri 
tebi.

KRŠKO: 15. in 16. 11. ameriški 
film Ropar, ki je prišel zvečer. 19.
11. ameriški film Človek, imenovan 
„ Poldan".

M ETLIKA: Od 13. do 17. 11. 
ameriški barvni film Veliki Getsbi. 
Od 14. do 16. 11. ameriški barvni 
film Policijska značka 373. 19. in 
20. 11. ameriški barvni film Veliki
VcilČčlt.

MIRNA: 15. in 16. 11. film Kra
ljica za tisoč noči.

NOVO MESTO, KINO KRKA: 
Od 14. do 16. italijanski barvni film 
Karambol. 17. 11. domači barvni 
film Črno dekle. Od 18. do 27. 11. 
domači barvni film Doktor Mladen. 
18. 11. klavirski koncert Irena 
Smorodin.

RIBN ICA : 15. in 16. 11. italijan
ski barvni film Pustolovca v zraku.

SEVNICA: 15. in 16. 11. ameri
ški film Veliki valček. 19. 11. ameri
ški film Tom Sawycr.

T R EBN JE: 15. in 16. 11. ame
riški barvni kavbojski film Dock 
Holydai. 19. '11. češka drama Lju
bezen ene plavolaske.

1200 C. Peter Langer, Krško, 4. 
julija 52, telefon (068) 71-503 od
14. ure dalje.

ZARADI SELITV E prodam po
hištvo in kurjavo. Malešič, Parti
zanska 11, Novo mesto.

PRODAM motorno žago Jobi, malo 
rabljeno, za 3.500 din. Viktor 
Zaplatar, 68230 Mokronog 113.

PRODAM malo rabljen 14 eolski 
gumi voz. Lojze Junc, Gorenja 
vas, Šmarjeta.

PRODAM kostanjevo kolje za vino
grad. Karel Bobnar, Brezova reber 
2,68361 Dvor.

PRODAM tri harmonike. Peter 
Legan, Dol. Ajdovec 20, Frata.

PR IK LJU Č EK  za prikolico za 
Zastavo 101 prodam za 1.200 
din. Naslov v upravi Usta.

PRODAM kravo, brejo 8 mesecev, 
staro 6 let, težko 700 kg. Anton 
Kump, Bršlin 1, Novo mesto.

PRODAM železno balkonsko ograjo 
100 x 335 in sadike za živo mejo 
(liguster). Informacije na telefon
22-172.

K U P I M

TAKO J KUPIM  Zastavo 101, letnik 
1972/73. Sporočite dopoldne na 
telefon (068) 21-456.

Motorna vozila

PRODAM karamboliran avto Volks- 
vvagen 1300. Ogled vsak dan od
1 5. ure dalje v Cankarjevi ulici št. 
23.

NUJNO in poceni prodam rahlo 
karamboliran DKW F 102. Infor
macije na telefon 21-456.

PRODAM malo rabljen moped, tip 
14 TLS. Slavko Gregorčič, Gor. 
Kronovo 5, Otočec.

UGODNO prodam škodo 1000 MB, 
letnik 1 % 6 , karambolirano, sicer 
malo voženo in dobro ohranjeno. 
Lešnjak, Kristanova 55, Novo 
mesto.

PRODAM traktor Zetor 2511. 
Goričar, Slivje, Podbočje.

PRODAM ZASTAVO 750, L, letnik 
1972. Brumat, Novo mesto, Nad 
mlini 19.

PRODAM FORD ESCORD 1100 44 
PS. Lojze Medle, Žabja vas 47 
(pri transformatorju).

PRODAM fiat 750, star tri leta. 
Gubčeva 18, Novo mesto.

PRODAM motor za Škodo 1000 Š, 
prevoženih 35.000 km in moped 
T 12. Cena ugodna. Ogled vsak 
dan od 15. do 18. ure na naslov: 
Alojz Pavlič, Vel. Bučna vas 39.

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1965. Ogled od 15. do 1 8. ure pri 
Alojzu Pavliču, Vel. Bučna vas 
39, Novo mesto.

SIMCO 1000 prodam po delili. In
formacije na naslov: Saje, Ragov- 
ska 10 a, Novo mesto.

PRODAM ŠKODO 100 L, letnik 
1970. Legan, Nad mlini 19. Novo 
mesto.

PRODAM traktor Ferrary s pri
ključki. Naslov v »pravi lista 
(2721/75).

PRODAM nov vinograd z zidanico. 
Vinograd je oddaljen 100 m od 
asfaltirane ceste. Možen dostop z 
avtomobilom do vinograda. Ogled 
vsak dan. Ivan Unetič, Gorica 19, 
Leskovec.

PRODAJAMO parcele pri Mavser na 
Uršnih selih. Oglasite se na na
slov: Zunec, Celovška 1 81, Ljub
ljana.

PRODAM vinograd z zidanico (14

arov) v Novi -gori k.o. Prečna. 
Dovoz možen z vsemi vozili, elek
trika v bližini, ter travnik pri 
Prečni (Ključ), velik 2 ha. Cena 
po dogovoru. Rozalija Šmalc, 
Zalog 6, Novo mesto.

PARCELO (35 arov) prodani. 
Sončna lega, lep razgled, dovoz z 
avtomobilom. Leži 7 km od 
Krškega. Informacije 15. in 16. 
novembra pri Babniku, Spodnja 
Pohanca 35 a (Čela).

R A Z N O

POROČNI PRSTANI! - Ste v 
zadregi, kaj bi kupili za trajno 
darilo? Stopite k Otmarju Zida
riču, zlatarju v Ljubljani, Gospo
ska 5 (poleg univerze). - Z iz

rezkom tega oglasa dobite 10 odst. 
popusta!

UPOKOJENEC z lastnim stanova
njem želi zaradi skupnega življe
nja spoznati žensko do 45 let, 
zaposleno aU upokojeno. Ponud
be pod šifro „skupno življenje" 
pošljite na upravo lista.

PR EJŠN JI TOREK okrog 19. ure 
sem pred kavarno Metropol iz
gubila majhno črno denarnico z 
več ključi. Poštenega najditelja 
prosim, naj jo proti nagradi vrne 
na naslov: Vlasta. Krhin Šmarjeta 
35.

iffočVESTILA I
IZD ELU JEM  vse vrste rolet, izvršim 

montažo in vsa popravila. Cene 
ugodne, dobavni rok po dogo
voru. Naročite jih lahko pri 
Lojzetu Medletu, Žabja vas 47 
(pri transformatorju), Novo 
mesto.

KLUB ZA VZREJO  ŠPORTNIH IN 
SLUŽBEN IH  PSOV NOVO 
MESTO PR IR EJA  III. MED
KLUBSKO SREČ AN JE ŠOLA
NIH PSOV 16. NOVEMBRA
1975 NA STADIONU BRAT
STVA IN ENOTNOSTI V NO
VEM MESTU. Pričetek tekmo
vanja ob 9. uri. Tekmovanje se bo 
izvajalo po mednarodnem pro
gramu; a) vaje poslušnosti, b) 
napori in obramba. Ljubitelji 
psov, vabljeni!

DOM F R A l A vabi v soboto, 19. in 
20. novembra na MARTINO
VAN JE S PLESOM. V A BLJEN I!

PODPISANA ANTONIJA
M AVSER, Uršna sela, prepovedu
jem vožnjo, hojo ter odmetavanje 
odpadkov na moje parcele.

JO ŽE KRŠTINC, posestnik iz Dra
gomlje vasi št. 15, prepovedujem 
vsako pašo in sprehajanje kokos, 
kakor tudi ostale perutnine po 
mojem vrtu in dvorišču v Dra-
gomlji vasi. Kdor tega preklicane 
bo upe " 
ganjal.

števal, ga bom sodno pre-

DRAGEMU možu STANETU 
JU RŠIČ U  iz Ajbaha v Nemčiji za 
praznik vse lepo in veliko zdravja 
želi žena Majda, sinova Igor in 
Andrej ter sestra Mici z družino.'

LJUBIM A očetu in mami FRANCE
TU in EL IZA BET I KOCMUT iz 
Jurke vasi za njuno 25-letnico 
skupnega življenja želijo, da bi 
bila vedno tako dobra in zdrava, 
sin Slavko z družino, hčerka 
Rezka z možem Jožetom, sinovi 
Stane, Edo in Ludvik, hčerki 
Jožica in Anica, posebno pa 
vnukinji Nataška in Slavica.

SAM {M  «5
Ob boleči izgubi našega dragega 

moža, očeta, brata, strica in svaka

ALOJZA LUKŠETA
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem, ki so nam izrekli sožalje, 
darovali vence ter cvetje in ga spre- 
miU na njegovi zadnji poti. Posebno 
se zahvaljujemo GD Lakovnice, tov. 
Šušteršiču za poslovilni govor, 
pevcem za žalostinke, splošni bol
nici Novo mesto, GD Stranska vas in 
Šmihel, SVP Novo mesto, slušatelji- 
cam VESŠ in duhovniku za oprav
ljeni obred.

Žalujoči: žena Marija, hčer
ka Slavi, sestre in drugo sorod
stvo

Za vedno nas je zapustila naša 
ljubljena maina in stara mama

IVANKA ŠKRABEC
iz Bregov pri Krškem

Iskrena hvala vsem, ki ste jo pospre
mili na njeni zadnji poti, darovaU 
vence in cvetje ter nam izraziU so
žalje, in vsem, ki so nam kakorkoU 
pomagali v teh težkih trenutkih.

Žalujoči: otroci Vera, Elka, 
Ivanka, Franci in Marica z dru
žinami ter drugo sorodstvo

Po dolgotrajni in mučni bolezni 
je dotrpela moja ljuba žena

MARIJA PUST
iz Dol. Straže

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste 
jo med boleznijo obiskovali in ji 
pomagali. Posebno se zahvaljujemo 
vsem, ki ste jo spremili na njeni zad
nji poti in za podarjene vence. Naj
lepša hvala tudi župniku iz Prečne 
za opravljeni pogrebni obred.

Žalujoči: mož Alojz in so
rodniki

Z A H V A L A

Ob mnogo prerani in boleči izgubi 
naše ljubljene, nepozabne hčerke, sestre 
in tete

ROZI JAKŠA
iz Kota pri Semiču

se vsein, ki ste ji darovali cvetje in jo v tako velikem številu 
pospremili na njeni zadnji poti, iskreno zahvaljujemo. Še posebej 
iskrena hvala tovarni Iskra Semič, GG obratu Črmošnjice, trg. 
podjetju Dolenjka Črnomelj, trgovini Semič, osebju bolnice Novo 
mesto, sosedom, prijateljem in znancem in vsem, ki ste sočustvo
vali z nami in nam kakorkoli pomagali.

Žalujoči: mama, oče, sestre Francka in Mimica z dru
žinama, brata Tone in Matija z družinama ter drugo so
rodstvo

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega dragega oče
ta, brata, starega očeta in strica

FRANCA
KUMPA

iz Dolenjskih Toplic 101

se iskreno zahvaljujemo vsem znancem, prijateljem in sosedom, ki 
ste ga spremili na zadnji poti, mu darovali vence in cvetje ter z 
nami sočustvovali. Posebno si' zahvaljujemo zdravnikom in osebju 
internega oddelka novomeške bolnišnice za vso skrb in trud, pev
skemu društvu Gorjanci iz Straže ter govornikom Gozdnega 
gospodarstva Novo mesto in družbenopolitičnih organizacij Kra
jevne skupnosti Dolenjske Toplice za poslovilne besede. Hvala 
vsem. ki ste nam ustno ali pismeno izrekli sožalje.

Žalujoči: sin Franci in hčerka Anica z družinama, brat 
!\an ter sestri Marija in Rozalija

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše sestre in tete

FRIDE JALEN
roj. H O EFFERLE 

iz Poljan pri Dol. Toplicah

se zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekli sožalje, jo spremili na 
zadnji poti ter darovali vence in cvetje. Posebna zahvala zdravni
škemu in strežnemu osebju ginekološkega oddelka novome^ 
bolnišnice in onkološkemu inštitutu v Ljubljani za lajšanje bole
čin v času njene bolezni. Hvala tudi župniku Romanu Kavčiču m 
Ivanu Grilu za obred in poslovilne besede.

VSI N JEN I!

Z A H V A L A

Ob mnogo prerani in boleči izgubi našega ljubega 
moža, ata, zeta in starega ata

FRANCETA 
CESARJA

Golobinjek 22 pri Mirni peči

ki ga bomo ohranili v trajnem spominu, se iskreno 
ljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in '■ 

cem, zdravnikom, govornikoma, pevskemu z^orU,w°tro’ 
vojski, ZB, podjetju Krka, gostinskemu podjetju Me 
pol za podarjene vence ter vsem, ki so nam izrekli soz 
in vsem, ki so z nami sočustvovali. Vsem, ki so ga SP 
mili na njegovi zadnji poti še enkrat hvala.

Žalujoči: žena Stanka, sin Darko, hčerka Danica 
žino, Mariči z malo Darkico in Romančkom, tasca 
drugo sorodstvo

Z A H V A L A
• h u d e *11V neizmerni žalosti nas je p ° 

trpljenju za vedno zapustil na 
moz, ata, stari ata, brat in stric

FRANC 
JAKELJ

železniški upokojenec 
iz Prečne

v starosti 61 let. Iskrena hvala vsem sorodnikom, priMel̂ alje 
znancem, ki ste mu poklonili vence in cvetje, nam î relr _ 1i rfi’ 
.............................................. - remiU k zad n je *^in pokojnika v tako velikem številu pospremili * 
čitku. Zahvaljujemo se železniškemu podjetju Novo mesto. 
tivu tovarne Novoteks, podružnici SDK in LB-podruznica 
mesto, Pekarni, Gasilskemu društvu Prečna, zdravnišketfiu 
internega oddelka bolnice, posebno dr. Starcu za .̂ 0.^.zap<r 
zdravljenje, sosedom Pečaričevim. Parkljevim in CesarjevljP yseH' L« 
moč v težkih trenutkih ter župniku za opravljeni obred- ^  
iskrena hvala. jji

Žalujoči: žena Marija, sin Franci, hčerki MileIlfl 
Danica z družinama ter drugo sorodstvo

D O L E N JS K I U S ’
IZDA JA : Časopisno založniško podjetje DO LEN JSKI 0fr 

mesto - USTANOVITELJI LISTA: občinske konference ~ ^ tSe 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Rib111 ’ 
nica in Trebnje. otfi

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovor ^  
nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez 
Primc, Jože Splichal (urednik Priloge), Jožica Teppcy, Ivan % ; 
Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič. pred-

IZD A JA TELJSK I SVET je družbeni organ upravljanja- : 
nik: Slavko Lubšina.

IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 5 din - Lett\ j- 
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva v ĵ (0*; 
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) D e v izn i 
52100 -620 - 107-32000 009-8-9 . y M

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na J* 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 “ p  vj* 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 uin-j 3 , 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 \̂p\ 

»o mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 7 , veR ^
3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni o

1975. Po
od 28. 3. I /  n /  .A. LU VVIVIIJJAl ll<M piUVHjV ivihvj .
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v N o vem  ^  
52100 (>01 10558 - Naslov uredništva in uprave: 6 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon ( 0 6 8 ) '  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopis. j-jjjjii

1 (061
»kopisov in totogratij ne vračamo - Čase 

filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto - Barvni
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.
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RADIO L JU BLJA N A

E

.VSAK DAN: Poročila ob 5.00, 
ifjj. J.00 , 8 .0 0 , 9 .0 0 , 1 0 .0 0 , 
S ’ !£00> l3-°°. 14.00, 15.00,
» 24’nn °’ 19-00> 22-00, 23-00’ 
^ 0  do 8 O O ^ 11 g la s b e n i s p o r e d  o d

13. NOVEMBRA: 
sb {““sbena matineja. 9.05 Radij-

*' ?  Vî ° st0 PnJ°- 9 -3 5  Sl°* 
eitai.: *°«DVska glasba iz dobe 
po 9 ;J5 ^ j .  kam, kako in 
btaČ' -45 Turistični napotki 
nite rJ ’0s*e iz tujine. 11.03 Uga-
l2.3o P  v®?n zaigramo po želji. 
W » W d  nasveti -  ing. Pavel 
nje v J  . načrtnejše gospodarje- 

gozdovihf 1130 Pri- 
)L ld^A1? 1 • • • 14.10 Iz glasbenih 
ft*7® Mehurčki. 15.45 „Vrti- 
7-20 !•» h ĵ ez*kovni pogovori.

18.20 i ^ ^ č e g a  opernega arhiva.
1 ljubita«̂  T ^ n e  produkcije RTV 

i,-40 Minute z ansam- 
(•troci! 1 9 5 0  La1* 0  noč,
®aiih « • četrtkov večer do-

•̂20 Si 21.40 Lepe melodije.
11900 H°Vej S*ca komorna glasba od 
aoktumr? £ P es- 23.05 Literarni 
S * £ : 15 Paleta popevk in

S S ? ’. 14‘ NOVEMBRA: 8.10 
^  * V * tin e ja .  9.05 Radijska 

narJ°i stoPnj°- 9.30 Jugoslo- 
dna ^ ^ a -  10.15 Kdaj, 

‘K niS? ^ .P 0  čem? 10.45 Turi- 
U .o fp k z a  .naše goste iz tuji- 

ort- * ahjinih poteh. 1 2 .1 0  
»^iiski rov 'm solistov. 12.30 
?*kus J e t i  -  dr. Jože Ferčej: 
.P oročaJ^11̂  prvesnic. 13.30

lci N ašiP°-titajo in pozdravljajo.

ijOjOSEVNICA
NOVEMBRA: -  L45 tisS  i Programa in EPP -  

S č e en nasvet -  10.55 po 
^nica i v*® otrok in domača 
H o S ;  11.20 EPP -  11.30 za- 

fovror “ tehmke -  n .4 0  naš 
k -30 Domi-i 23 vsakogar nekaj 

1 2 -5 0  čestitke
S b ^ ju Č e K -  poslušalcev -  

|.sREDa i n Programa 
L6°°Epp 19- NOVEMBRA: -
IrL " 16 9  ̂ tisoč en na- 
fet Pom^ i melodija za vas -  
f fa °n  1 ° ^  -  16.40 športni 
dli ® poveH }. '50 P° domače -  

■SSfoteke S  ste nam . . .  17.15 iz 
naf ? h, Poslušalcev -  17.40 

I b i ^ s v i S & ^ i  (dimnikar) -
, 5 & ^ „ r sem 2as,ovoin
^ z a v r t ^ ,22- NOVEMBRA: -  

+ e n T fi0 * ! (napoved SV in 
"  16 A02 ~ ^ l O  smeh je 
EPp j Pet minut za . . .  -

^ en je  /mini anketa -  16.58
* * • (napoved za ne.dp.linl

15.45 „Vrtiljak“. 16.50 Človek in 
zdravje. 18.05 Ogledalo našega časa-
18.15 Zvočni signali. 19.40 Minute 
z ansamblom bratov Avsenik. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Stop-pops 
20. 21.15 Oddaia o morju in po
morščakih. 22.20 Besede in zvoki iz 
logov domačih. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Jazz pred polnoč-

J° SOBOTA, 15. NOVEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pionir
ski tednik. 9.35 Glasba vam pripo
veduje. 10.15 Kdaj, kam, kako in po 
čem; 10.45 Turistični napotki za 
naše goste iz tujine. 11.03 Sedem 
dni na radiu. 1 2 .1 0  Godala v ritmu.
12.30 Kmetijski nasveti -  dr. Stojan 
Vrabl: Problem botritisa na grozdju 
v letošnjem letu. 13.30 Priporočajo 
vam. . .  14.10 S pesmijo in besedo 
po Jugoslaviji. 15.45 „Vrtiljak“.
16.45 S knjižnega trga. 17.20 
Gremo v kino. 18.15 Sobotni glas
beni omnibus. 19.40 Minute z an
samblom Jožeta Privška. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Radijski 
radar. 21.30 Oddaja za naše izseljen
ce. 23.05 S pesmijo in plesom v novi 
teden.

NEDEUA, 16. NOVEMBRA: 
8.07 Radijska igra za otroke. 8.47 
Skladbe za mladino. 9.05 Se pom
nite, tovariši. . .  10.05 Koncert iz 
naših krajev. 11.00 Poročila -  Tu
ristični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.*0 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 14.05 Nedelj
sko popoldne. 17.50-18.26 Radij
ska igra. 19.40 Glasbene razgledni
ce. 19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
V nedeljo zvečer. 22.20 Skupni pro
gram JRT -  studio Beograd. 2j .05 
Literarni nokturno. 23.15 V lučeh 
semaforjev.

PONEDELJEK, 17. NO
VEMBRA: 8.10 Glasbena matineja.
9.05 Pisan svet pravljic in zgodb.
9.20 Pet minut za novo pesmico in 
pozdravi za mlade risarje. 10.15 
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.45 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Dopoldanski komorni 
koncert. 12.30 Kmetijski nasveti — 
prof. Janez Mihelič: Problemi 
izobraževanja v čebelarstvu. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.30 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 „Vrtiljak ‘. 17.20 Koncert po 
željah poslušalcev. 18.20 Ob lahki 
glasbi. 19.40 Minute z ansamblom 
Fantje treh dolin. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 „Ti in opera“ . 22.20 
Popevke iz jugoslovanskih studiev.
23.05 Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 18. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo. 9.30 Iz glas
benih šol — glasbena šola Trbovlje.
10.15 Kdajj kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Promenadni 
Koncert. 12.10 Popevke brez besed.
12.30 Kmetijski nasveti — ing. Jože 
Sile: Premiki pri poljščinah v nasled
nji petletki. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.40 Na poti s kitaro.
15.45 „Vrtiljak“. 16.45 Narava in 
človek. 18.05 V torek nasvidenje!
18.35 Lahke note. 19.40 Minute z

>•20

ansamblom Slavka Žnidaršiča.
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 Slo
venska zemlja v pesmi in besedi.
20.30 Radijska igra. 22.20 Po sledeh 
Bachovega priimka. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Popevke se vrstijo.

SREDA, 19. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 9.25 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik. 12.10 Opoldanski koncert 
lahke glasbe. 12.30 Kmetijski nasve
ti -  ing. Milena Lekšan: Breskve v 
gosti sadnji. 13.30 Priporočajo 
v a m. . .  14.10 Ob izvirih ljudske 
glasbene umetnosti. 14.30 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 „Loto-vrtiljak44. 17.20 Iz re
pertoarja Komornega zbora RTV 
Ljubljana. 18.05 Po poteh odloča
nja. 18.35 Instrumenti v ritmu. 
19.40 Minute z ansamblom Atija 
Sossa. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 Komorno glasbeni studio.
22.20 S festivalov jazza. 23.05 Lite
rarni nokturno. 23.15 Revija jugo
slovanskih pevcev zabavne glasbe.

PETEK, 14. NOVEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (do 16.30) (Zg) -  17.25 
Morda vas zanima: Hokejisti (Lj) -
17.55 Obzornik (Lj) -  18.10 Cez 
tri gore, čez tri vode: Študentski 
oktet, barvna oddaja -  18.35 
Mozaik (Lj) -  18.40 100 let Rdeče
ga križa (Lj) -  19.10 Barvna risanka 
(Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 
TV dnevnik (Lj) -  19.50 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj) -
19.55 3 -2 - 1  (Lj) -  20.05 Prostor 
na soncu -  celovečerni film (Lj) -
22.10 625 (Lj) -  22.45 TV dnevnik
(Lj)

SOBOTA, 15. NOVEMBRA:
9.30 TV v šoli (Bgd) -  12.00 TV v 
šoli (do 13.15) (Sa) -  16.25 625 -  
ponovitev (Lj) -  17.00 Skitska

robnica -  barvni film (Lj) -  17.20 
Kraj nesreče -  filmska burleska (Lj)
-  17.45 Mozaik (Li) -  17.50 TV 
obzornik (Lj) -  18.05 Vroče sledi
-  mladinski film (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV dnevnik (Lj) -
19.50 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj) -  19.55 3 - 2 - 1  (Lj)
-  20.05 Življenje je lepo, oddaja 
TV Beograd (Lj) — 20.35 Moda za 
vas, barvna oddaja (Lj) -  20.45 TV 
magazin (Lj) — 21.35 Barvna pro
pagandna oddaja (Lj) — 21.40 
Kojak -  serijski barvni film (Lj) -
22.30 TV dnevnik (Lj)

NEDELJA, 16. NOVEMBRA:
9.00 Poročila (Lj) -  9.05 R. 
Bratny: Kolumbovci -  TV nanizan
ka (Lj) -  10.08 Barvna propagand
na oddaja (Lj) — 10.10 Otroška 
matineja: Klovn Ferdinand, Veliki 
živalski vrtovi (Lj) — 11.10 Mozaik 
(Lj) -  11.15 Ljudje in zemlja (Lj) -
12.15 Poročila (do 12.20) (Lj) -
14.45 Morda vas zanima (Lj) -

RADIO BREŽICE
_  (
Č e t r t e k  -  1 3 . n o v e m b r a :

16.00-16.35 -  Napoved programa, 
Povejmo na glas, Poročila, Nove plo
šče RTB -  16.35-16.45 -  
AKTUALNOST TEDNA 
16.45-17.00 -  Obvestila in rekla
me -  17.00-18.00 — Glasbena od
daja Izbrali ste sami

SOBOTA -  15. NOVEMBRA:‘
16.00-16.20 -  Za gram humoija in 
glasbe — 16.30—16.40 -  Jugoton 
vam predstavlja — 16.40-17.00 -  
Sobotno kramljanje -  17.00—17.30
— KRONIKA — Obvestila in rekla
me -  Za naše najmlajše -
17.30-18.00 -  Domače zabavne na 
valu 192 m

NEDEUA -  16. NOVEMBRA:
10.30-12.00 -  Napoved programa
— UVODNIKA radia Brežice — DO
MAČE ZANIMIVOSTI -  Za naše 
kmetovalce -  Nedeljski magneto
fonski zapis: Imeli smo toplice -  
Obvestila in reklame -  Spored naSh 
kinematografov -  12.00-15.00 -  
OBČANI ČESTITAJO IN PO
ZDRAVLJAJO

TOREK -  18. NOVEMBRA:
16.00-16.30 -  Napoved programa
— Iz produkcije RTV Ljubljana -  Iz 
naše matične knjižnice -
16.30-17.00 . -  Kaj prinaša nova 
številka Dolenjskega lista -  Športni 
pregled -  Obvestila in reklame -
17.00-18.00 -  MLADI ZA MLA
DE

15.15 Prodali so jih milijon -  
barvna oddaja (Lj) -  15.30 Za 
konec tedna (Lj) -  16.20 Moda za 
vas, barvna oddaja (Lj) -  16.35 Pro
pagandna medigra (Lj) -  16.40 
Košarka Borac : Jugoplastika -  pre
nos, v odmoru Propagandna oddaja 
(Bgd, Lj) -  18.20 Pionirji letalstva
-  barvna serija (Lj) -  19.10 Barvna 
risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV dnevnik (Lj) -  19.50 
Tedenski gospodarski komentar (Lj)
-  19.55 3 -2 - 1  (Lj) -  20.05 M. 
Kerstner: Gruntovčani -  oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  21.05 Karavana: Ska- 
darsko jezero — II. del barvne od
daje -  i  1.40 Športni pregled (Sa) -
22.15 TV dnevnik (Lj) 

PONEDELJEK, 17. NOVEM
BRA: 8.10 TV v šoli (Zg) -  10.00 
TV v šoli (do 11.05) (Bgd) -  14.10 
TV v šoli -  ponovitev (do 16.00) 
(Zg) -  16.35 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec do 16.55) (Bgd)
-  17.15 Miline: Medvedek Pu -  
oddaja TV Skopje (Lj) -  17.30 Ča
robna žoga -  barvna risanka (Lj) -
17.45 Obzornik (Lj) — Večer TV 
NDR: 18.00 Jan in Tini na potova
nju -  barvna oddaja -  18.30 Gra
dovi in velikani kemične industrije, 
barvna oddaja — 19.00 Odločamo 
(Lj) -  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnev
nik (Lj) -  19.55 3 -2 - 1  (Lj) -  
Večer TV NDR: nadaljevanje —
20.00 Mačke mojih bratov, TV 
drama (Lj) -  21.35 Boj med Tan- 
credom in Clorindo. barvna baletna 
oddaja (Lj) — 22.00 TV dnevnik 
(Lj)

TOREK, 18. NOVEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli 
(Bgd) -  11.05 TV v šoli (Sa) -
16.35 Madžarski TVD (Pohorje, Ple
šivec do 16.55) (Bgd) -  17.35 Krap 
v ribniku -  barvni film (Lj) -  17.40 
Cas sanj -  otroška oddaja (Lj) -
17.55 Obzornik (Lj) -  18.10 Veliki 
živalski vrtovi, barvna serija: Frank
furt (Lj) — 18.40 Mozaik (Lj) -
18.45 Ne prezrite: Umetnost zgo
dovinske edicije (Lj) — 19.10 Barv
na risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj)
-  19.30 TV dnevnik (Lj) -  19.55 
3 -2 - 1  (Lj) -  20.05 Diagonale, 
Izbor iz sporeda drugih jugoslovan
skih študijev (Lj) — 20.55 Barvna 
propagandna oddaja (Lj) -  21.05 A. 
Strindberg: Prebivalci Hemsoa, TV 
nadaljevanka (Lj) -  22.05 TV dnev
nik (Lj)

SREDA, 19. NOVEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do 
10.35) (Bgd) -  16.20 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.40) 
(Bgd) -  16.50 Madžarski TVD 
(Pohorje, Plešivec do 16.40) (Bgd)
-  16.50 Klovn Ferdinand in konec 
tedna, barvna oddaja (Lj) -  17.20 
Obzornik (Lj) -  17.35 Propagandna 
oddaja (Lj) -  17.45 Športno po
poldne (Bgd, Lj) -  19.45 Barvna ri
sanka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) —
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3 -2 -1  (Lj) -  20.35 Film tedna: De 
Jongovi, barvni film (Lj) -  22.10 
Gorenje novosti, propagandna od

daja (Lj) -  22.15 TV dnevnik (Lj)
-  22.30 Miniature: Jožef Petkov
šek, barvna oddaia (Lj)

ČETRTEK, 20. NOVEMBRA-
8.10 TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v 
šoli (do 10.35) (Bgd) -  14.10 TV v 
šoli -  ponovitev (do 16.00) (Zg) -
16.35 Madžarski TVD (Pohorje, Ple
šivec do 16.55) (Bgd) -  17.30 
Knjiga, barvna oddaja iz zagrebške 
serije Bistrooki (Lj) -  18.00 Obzor
nik (Lj) — 18.15 Mozaik (Lj) —
18.20 Tretji svetovni mir -  9. del 
(Lj) -  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnev
nik (Lj) -  19.55 3 -2 - 1  (Lj) -
20.05 Bitka za ranjence -  barvna 
nadaljevanka TV Zagreb (Lj) -
20.50 Kam in kako na oddih (Lj) -
21.00 Četrtkovi razgledi: Bistri 
učenci (Lj) — 21.30 Po belih in 
črnih tipkah (Lj) -  22.00 TV dnev
nik (Lj)

PETEK, 21. NOVEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do 
11.05) (Bgd) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (do 16.30) (Zg) -  16.35 
Madžarski TVD (Pohorje, Plešivec 
do 16.55) (Bgd) -  17.20 Pisani svet 
(Lj) -  17.50 Obzornik (Lj) -  18.05 
Pevski tabor -  II. del barvne oddaje 
(Lj) -  18.35 Mozaik (Lj) -  18.40 
Svet, ki nas obdaja — barvna oddaja 
(Lj) -  18.55 Bivališča rastlin m 
živali -  barvna oddaja (Lj) — 19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30 T v  dnevnik 
(Lj) -  19.50 Tedenski notranjepo
litični komentar (Lj) -  19.55 
3 -2 -1  (Lj) -  20.10 Lev pozimi — 
barvni film (Lj) -  22.15 6 /5  (Lj) -
22.35 TV dnevnik (Lj) -  22.50 
Mednarodno prvenstvo Jugoslavije v 
namiznem tenisu (Lj)

SOBOTA, 22. NOVEMBRA:
9.30 TV v šoli (Bgd) -  10.35 TV v 
šoli (Zg) -  12.00 TV v šoli (do 
12.45) (Sa) -  14.10 625 (Lj) -
14.30 Mednarodno prvenstvo Jugo
slavije v namiznem tenisu -  prenos
-  15.55 Nogomet Borac : 
Vojvodina -  prenos (Sa) — 17.50 
Obzornik (Lj) -  18.05 Kako se je 
kalilo jezero -  barvna serija (Lj) -
19.10 Barvna risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) — 19.30 Tv dnevnik 
(Lj) -  19.50 Tedenski zunanjepoli
tični komentar (Lj) -  19.55 3 -2 - 1  
(Lj) — 20.00 Življenje je lepo -  
barvna oddaja TV Beograd (Lj) -
20.30 Zagreb 75 -  prenos festivala 
zabavnih melodij (Zg) -  21.45 
Moda za vas, barvna oddaja (Lj) -
21.55 TV dnevnik (Lj) 22.10 Barv
na propagandna oddaja (Lj) -  22.15 
Kojak -  serijski barvni film (Lj)

Pretekli teden od 30. 10. do 5.
11. 1975 so v novomeški 
porodnišnici rodile: Djurdja 
Domenkuš iz Starega loga — 
Snježano, Olga Trlep iz Podturna -  
Janjo, Slavka Tranar iz Cegelnice -  
Mileno, Anica Šinkovec iz Goriške 
vasi -  Tonije, Antonija Zagorc iz 
Šmarja -  Roberta, Vladimira 
Potočar iz Črnomlja -  Tamaro, 
Danica Hočevar z Gorice -  
Damjana Marija Pucelj iz Martinje 
vasi -  Sabino, Alojzija Hanov iz 
Tribuč -  Natašo, Anica Kržičnik iz 
Kostanjevice -  Jožeta, Marija Vene 
iz Strita -  Boštjana, Marija Ovniček 
iž Dolža -  Janeza, Cvetka Avguštin 
iz Črnomlja — Tjašo, Ana Grivec iz 
Brezja -  Marka, Pfcvla Kosec iz 
Lokev -  Renato, Jožica Strugar iz 
Dolenje vasi — dečka, Zlata Jratn ik  
iz Broda -  dečka, Anica Žulič iz 
Črneče vasi -  deldico, Zlata Mavsar 
iz Krškega -  deklico, Ivanka Olovec 
iz Oštrca -  dečka in Anica Kralj iz 
Gotne vasi -  deklico. Čestitamo!

Pretekli teden od 26 .10 .1975  do 
31. 10. 1975 so v brežiški porod
nišnici rodile: Marija Gane iz Jab
lanca -  Mitjo, Martina Cizelj iz 
Dolenje vasi — deklico, Marica 
Remu s iz Hrastine — dečka, Branka 
Beronja iz Brežic -  dečka, Marija 
Bahčič iz Bučerce -  dečka, Marija 
Jagodič iz Samo bora -  deklico, 
Anita Brumen iz Trnja -  dečka, 
Marija Pili iz Celin -  Mirjano, Vera 
Ristič iz Brežic -  Igorja, Vida SpUer 
iz Jurkloštra -  deldico, Nežka Hor
vatič iz Mihalovca -  Vesno. 
ČESTITAMO!

Pabod labod labod labod
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Soy0r ’ naJ se zgodi kar koli,“ je bil nezavesten

I ^eje l Je ga je popravila in ugovarjala: „In
AIp a P a ^ ’ ne ®rem nazaJ- grem!“
% da j ^  Ûmela č ez jez in Francki se je 
L °dj>ov° .Samo še ona posluša in da samo še 
> 3 °  Zan ĵa na vPrašanje: »Kam? “ Kaj se
k!V ^  n j i v i V ^ ’ kaJ x  meni zanJ° PolJe ’ 
rod ena bilu l°b °va> ki jo je tolikokrat plela?
tal hfca s ■Se âne’ ^es v vas' ne za âJavfll ( | \  O »  i   ̂ w  7 * j  *

L4 v noč- Pi / n ^a n*’ ce °̂ matere ki bi zakli- 
je u’! ’ Ffancka? “ Le reka je šumela, 

fcv Posk i! •’ ka^or da se bl‘ža šum, da že vidi, 
y V ire: P r i ! w e Pena čez skale, kako ji valovi 

k  'Slg p ’ ko te nihče ne mara. „ 0  Kriste!“ je 
^rh^la ra.ncka *n pogledala na križ. Se huje je

^ ko ■ 8 ČCZ jez’ kot bi teWa tik za kri‘ je Francka strmela v nagnjeno glavo 
fen iti nJA Je. rastla m oč v duši; stopila jc do 
|L. ltlsnila ustnice na steber, od rose vla-
•tp ^ d vi 56 oddaUil’ Francka jc objela
Jv nooaJ ^ a do ranjenih nog in poljubila že-

LP°teni ^ lič a r jev ih .
in Pobrala sveženj, ga nataknila na

v̂ nV> zadela na ramo ter odšla.Ly Ve , .

edin^C n* skrbe 0̂, tolikokrat jc našla v
0 Pot v hribe do daljne sorodnice, ki je

za Kozjim hribom s priletno hčerjo živela v 
majhni kajži. Tam bo našla, je upala, usmiljeno 
srce, tam bo najbolj skrita; k maši bo hodila v 
sosednjo faro tako dolgo, da se Matija vrne z voj
ske.

Preden je zavila na pot v hribe, se je še enkrat 
ozrla na domačo vas in zaželela si je materinega 
klica: ,»Francka, vrni se!“

Počasi je hodila. Ko jo je zakrilo grmovje, jo je 
postajalo strah. Prva splašena ptička, ki je tik ob 
poti nočevala, jo je razburila, da se je vsa stresla. 
Ali prepodila je drugo in tretjo in strah jo je gi- 
neval. Po nekaterih podružnicah je zazvonilo dan. 
Francki je rastel pogum, zamislila se je in načrti 
za prihodnost so seji križali v glavi.

Sama ni vedela, kako in kdaj je prišla na vrh. 
Obstala je. Izpod rute so ji tekle potne kaplje. 
Snela jo jc, si otrla pot in si popravila lase. Daleč 
na vzhodnem nebesu se je že svitalo. Francka je  
sedla na sveženj in naslonila glavo na dlani. Se 
enkrat je pogledala v temno prihodnost. Kakor bi 
se bila šele sedaj jasno zavedela, kaj se je zgodilo, 
je začela ihteti.

Tisti hip pa se je zasvetila drobna lučka v smeri 
od Kozjega hriba. Francka je ni opazila, ko si je 
zakrivala obraz z rokami. Lučka pa seje neslišno 
bližala, dokler ni nekaj korakov od nje obstala.

Matičeva Lojza je šla k rani maši. Veliko, rdeče 
rezano knjigo, ,,Večno molitev44, je držala v levi
ci, izpod nje je visela na sredincu majhna svetilka, 
v desnici je držala molek. Ko je Lojza zaslišala 
ihtenje, se je ustavila. Mislila je prvi hip, da je kak 
otrok, ki je zašel v gozdu. Ali dne je bilo že 
toliko vrhu hriba, da je zapazila sključeno žen
sko, k ije sedela ob poti.

Lojza se ji je približala toliko, da je lučka že 
obsvetila med dlani stisnjeno glavo Franckino. 
Lojza je ni spoznala. „Dobro jutro!44 je izprego- 
vorila Lojza.

Francka se. je vsa zganila in hitro dvignila 
glavo. Od sob. orošene oči so zagledale pred sabo 
velik, megleno svetel kolobar; Lojze ni videla. Ali 
ta jo je v tem hipu spoznala.

„Moj Bog, Francka! Za božjo voljo, kaj delaš 
tukaj? “

Stopila ie k njej in ji položila roko na rame.
„Lojza, ‘ je izpregovorila Francka in vstala s 

svežnja. Vsa je bila še oplašena in ni mogla odgo
voriti.

Lojza ji je pogledala v objokane oči, opazila 
sveženj na tleh in vprašala zopet:

,,Kaj vendar delaš? “
„Pokoro,“ je rekla počasi Francka in iskala v 

robcu suhega prostora, da bi si obrisala solze.
Lojza je nekoliko pomolčala in povesila 

pogled, ko je razumela odgovor.
.A li je res? “
,,Ne veš, kako sem nesrečna.“
,,Kam greš? “
„Spodili so me od doma, ko so zvedeli, in 

sedaj grem k Blagonki. Kaj hočem? Ta me ne 
zapodi, upam.“

,,K Blagonki? Tja ne moreš.“
Francka se je prestopila, da bi hitro nadaljevala 

pot, ker se je že očitno danilo. Lojzina beseda pa 
jo jc ustavila.

„Ne morem? “ jc pogledala Lojzo s široko raz
prtimi očmi. Dolge vejice so bile kot v tankih 
čopkih sprijete od solz.

„Blagonka in hči sta nekje na ravnem pri otavi 
in hiša je že več dni zaprta.14

Francki je zdrsnila cula na tla. Prijela se je za 
glavo z rokama in obupno kriknila:

„Kriste, kaj moram res v vodo!“
,JMoj Bog, Francka, ali nimaš duše? “ je Lojza 

vsa vztrepetala in stopila tesno k dekletu, ki seje  
začela stresati v joku.

Lojza jo je prijela za roke, Francka ji je omah
nila na prsi in jokala. Lojza ji je objela glavo, jo 
tešila z rahlim božanjem in mislilav kako bi ji 
pomagala.

„Francka, lepo te prosim, izbij si iz glave tako 
misel, nič ne obupuj. Vse bo pozabljeno. Veš kaj, 
domov se vrni. S teboj grem, če hočeš, in jaz 
bom prosila očeta zate. Najbolj prav bo tako. Kaj 
bi se potikala okrog? Kajne, da greš? 4‘

Lojza se je počasi ločila od Francke, upihnila 
svetilko, jo skrila v grm, prijela za sveženj in spet 
prosila: ,,Kar pojdiva, Francka.“

Francka je stala nema in gledala v Lojzo. Ali 
njen pogled ni motril Lojze. Strmela je v daljavo, 
kakor bi nečesa iskala. Po licih so se sledile srage, 
ki so jih začrtale posušene solze. Hipoma, kot bi 
nekaj našla, je odgovorila odločno: ,Ne grem 
domov! Kamor koli, samo domov ne.“

Iz besedi je zvenela toliko odločnost, da si 
Lojza ni upala več omeniti doma. Spet sta obe 
pomolčali.

„Tedaj, kam pa? “ je vprašala Lojza.
Francka je skomizgnila z rameni.
„K nam pojdi, ko nimaš drugam.“
,,K vam? “ se je začudila Francka in se zasme

jala s suhim, prisiljenim smehom, polnim nevere.
„Zares. Vsaj za nekaj dni. Ta čas se morda vse 

kako prenaredi. Kar pojdiva.“
1,-ojza je naglo poprijela sveženj, segla po 

Franckini roki in jo potegnila za sabo.
„Ne bodi abotna. Jaz ne grem. Taka, kakor 

sem, in k vam. Pomisli vendar!“
„Za sedaj je to najboljše. Kar hitro!“
Francka je šla kakor otrok brez volje za Lojzo, 

ki ni izpustila njene roke..
„Le hitro in tiho,“ je za hipec obstala pri hiši 

in se ozrla po dvorišču. „Jera je v hlevu, brat še 
spi. Za mano.“

Lojza je odložila sveženj na skrinjo v svoji 
sobici.

„Glej, Francka! Kar lezi v mojo postejo in se 
počij. Jaz grem vendar še na faro. Maše ne zamu
dim, za uro molitve, ki jo imam danes pisano, mi 
Bog ne bo zameril. Ko se vrnem, se pomeniva in 
premisliva nadalje.“

Nato je Lojza naglo odšla, zaprla vrata, zasu
kala ključ in si ga vtaknila v žep. Neopažena je 
spet prišla na stezo in hitela v dolino.

Po maši je Lojza prestregla župnika pred za
kristijo in ga vprašala, če ji utegne dati sveta v 
neki stvari. Župnik jo je povabil v pisarno. Po
toma je govoril:

DOLENJSKI LIST



Trdnjava kraljice športov
Novo mesto po velikosti 

ni dvanajsto največje mesto 
v Jugoslaviji in vendar so 
novomeški atleti v letošnji 
sezoni osvojili 12. mesto v 
SFRJ, atletinje pa petnajsto. 
Luciano Sušanj je letos pole
ti ob tekmovanjih na novem 
Pionirjevem športnem igri
šču dejal: „ Vidite, vaš naj
boljši pionir preteče 600 
metrov za 9 sekund hitreje, 
kot sem ga jaz v njegovih 
letih." Novomeški atleti in 
atletinje so bili na letošnjem 
krosu ,,Dela“ v vseh katego
rijah tretji v Sloveniji, na 
republiškem prvenstvu so si 
letos priborili 41 medalj, na' 
državnem pa 8, po dve zlati 
in srebrni, ostale so bile bro
naste.

Nikakršen čudež torej ni, 
če je novomeški Atletski 
klub ob občinskem prazniku 
prejel visoko odličje: p la 
keto mesta Novo mesto". 
Atletika, kraljica športov, 
ima v dolenjski metropoli 
globoke korenine: lani so 
praznovali pol stoletja te 
športne panoge. Še bolj na
črtovano in uspešno je bilo 
delo po vojni. Jože Glonar, 
tudi sam uspešen tekmova
lec, je vzgojil atlete, ki so 
ponesli glas in veljavo novo
meške atletike po vsej do
movini in tudi čez meje. 
Kdo se ne spominja imen 
Špilar, Zaletelj, Penca, 
Hudetova, Penko in še ne
katerih, ki so upravičeno in 
častno nosili dres z jugoslo
vanskim grbom?

Spomini so seveda eno, 
sedanjost in bodočnost pa 
drugo. In ko govorimo o 
slednjih dveh, nas ni treba 
biti strah za bodočnost no
vomeške atletike. Pred peti
mi leti osnovana Pionirska 
atletska šola -  za njeno 
uveljavitev ima velike zaslu
ge zlasti Marjan Špilar -  ima 
dandanes že tako zaledje, da 
lahko trdimo, kako jedro 
slovenske mladinske atletske 
reprezentance sestavljajo 
prav novomeški atleti.

Velelnik dandanašnje no
vomeške atletike sta mno

žičnost in stalni stiki z osta
limi slovenskimi atletskimi 
središči. Samo nepoučeni se 
čudi, ko zve, da so novome
ški pionirji lani v dvoranski 
atletiki premagali Ljubljan
čane, samo tisti, ki o novo
meški atletiki ničesar ne ve, 
je začuden, kako je bilo ven
dar mogoče, da je jugoslo
vanski časnik ,,Politika” 
podelil Atletskemu klubu 
Novo mesto posebno prizna
nje za uspehe v pionirski 
atletiki Pionirji zrastejo v 
mladince, pionirke v mladin
ke. V ekipnem finalu atlet
skega mladinskega prvenstva 
Jugoslavije so Novomeščani 
dosegli osmo mesto. Ob že 
omenjenem dvanajstem 
mestu članov je ta podatek 
še en dokaz nenehnega in 
načrtnega razvoja novo
meške atletike.

Bralcu, nepodkovanemu v 
atletiki, seveda prav ničesar 
ne pove podatek, da je novo
meški članski rekord na 100 
metrov 10,9 sekunde, na 
400 metrov 49,3, v daljavo 
7,07 metra in tako naprej. 
Nepoučeni vidi in spoštuje 
samo svetovne in državne re
korde, vse ostalo zanj ni 
vredno omembe. Če jugoslo
vanskega povprečneža vpra
šaš: se ukvarjate s špor
tom? “ bo prepričljivo odgo
voril: ,,Seveda, gledam nogo
metne tekme!" Treba pa je 
povedati, da bi tega taistega 
„športnega zanesenjaka“  že 
vsak od dvestotih članov 
novomeške pionirske šole v 
teku na sto metrov prehitel 
vsaj za 10 metrov, da o 
kakšni daljši progi niti ne go
vorimo. Na dlani je torej 
vprašanje: vrednotenje atle
tike.

V Novem mestu raste in 
bo rastel atletski rod, ki bo 
dal jugoslovanski atletiki 
nova imena, v najslabšem, 
samo teoretičnem primeru 
pa bo vsaj spoštljivo in argu
mentirano govoril o atletiki 
-  resnični kraljici športov.

MARJAN BAUER

Za v jamo potrebuješ denar
Na Dolenjskem je še mnogo neraziskanih jam

Začetki Straških jamarjev segajo 
nekaj let nazaj, ko so fantje gojili 
jamarstvo še bolj za rekreacijo. Imeli

niso opreme, ki je nujna za uspe: 
delo. Kasneje jim je pomagalo 
ljubljansko Društvo za raziskovanja 
jam. Straško d ru štvo  je P °^ !°, Z  
hova sekcija in začelo s P0®®?- 
strokovnjakov iz Ljubljane orga 
rano d e la t i .  Spuščali so se> v' *  
raziskana brezna in jame, fotognu 
rali lepote podzemnega svete ® 
d o k u m e n ta c ijo  p o šilja li na liuj?? 
ski kataster. Se vedno pa so bili P 
slabo opremljeni, da b i se lahkoi 
li večjih raziskovanj. Stike so n 
zali tu d i z Zvezo rezervn ih  voja 
starešin, ki jim je dala denar za 
k u p  najlonske vrvi. M

Mladi Straški jam arji z z?uP .%  
gledajo v prihodnost. Upajo, f lf .  
d o  njihovo d e lo  o p a ž ih  in znaji

delo,
apre
fes

JASNA DOKL -
še  e n o  p r v o  m e s t o

Na gimnastičnem tekmovanju 
za pionirje in mladince, ki so ga 
pripravili v Sremski Mitroviči v 
počastitev obletnice osvobodit
ve, so nastopih tudi Novomešča
ni, pravzaprav Novomeščanke. 
Med pionirkami je Kavškova - 
nastopala je poškodovana — 
zavzela dobro 10. mesto, Požar
jeva je bila 14., Morova 17. in 
Kočevarjeva 19. Med mladin
kami se je še enkrat izkazala 
Jasna Dokl, ki je prvo mesto 
osvojila po odlično izvedenih 
vajah.

t i  tu d i v  d e lo v n ih  o /g a n ^ v *  
j im  p o m a g a li z d en arjem . Ne®"***

Gglarjeva hisa v ulici Na Požek 1, kjer so se pred kratkim odvijali 
dramatični dogodki. Zaradi škarpe! (Foto: R. Bačer)

»Bežite, bom sprožil mine...”
Spor zavoljo škarpe bi se kmalu končal s hudo eksplozijo — Zgodilo se je v Metliki, ko 

so hotele uradne osebe opraviti sodno izvršbo

n ih  ja m  je  n a  D o len jsk e m  *  b  ̂
in  lju b ite j i p o d z e m n e g a  sv 
S tra že  k o m a j č a k a jo , da se bo<w 
hko spustili vil"-gARK0

Kar se je dogajalo 27. oktobra sredi Metlike, je bilo kot napeta 
kriminalka. V uUci Na Požek 1 je Pavle Ciglar nastavil 7 min pri 
svoji hiši, že prižgal vrvico, ljudje so bežali, vendar seje po zaslugi 
prisebnih miličnikov vse srečno končalo.

Miličnika Matevž Babič in Božo 
Špoljar sta šla po službeni dolžnosti 
k sodni izvršbi. Pavle Ciglar in nje
gov sosed Franc Guštin sta dalj časa 
sprta zaradi škarpe. Po odločbi sodi
šča bi morah ta dan delavci komu
nalnega podjetja s sodnim uslužben
cem odstraniti Ciglarjevo škarpo, in 
ker je bila naelektrenost na obeh 
straneh znana, so prosili za navzoč
nost milice.

Prišli so k hiši, kjer so se najprej 
srečah s Ciglarjevo ženo. „Ne dovoj' 
hm, da bi rušili škarpo,“  je kričala 
in rekla, da moža ni doma. Opažih 
so, da ima Ciglar za ograjo na obeh 
straneh dostopa k hiši nameščeno 
tablo: »Minirano, smrtno nevarno“ .

Miličnika sta preskočila ograjo in 
skočila na pesek, ravno na minsko 
polje. Iz peska so namreč molele ži
ce, te so vodile h kablu v hišo. Takoj 
so videli, da gre zares. En miličnik je 
potegnil kabel, drugi je odstranil ži
ce od vžigalnih kapic, vtem pa se je 
na balkonu pojavil lastnik. „Božo, 
beži, miniral bom!“  je zavpil mili
čniku Špoljaiju, s katerim sta si si
cer dobra znanca. Miličnik pa nazaj: 
„Pavle, bodi pameten, pridi dol! “

Ni pomagalo. Ko je še Ciglarjeva* 
žena vpila: »Pavle, spusti prasce v 
zrak! “  je začela teči proti obrtnemu 
domu, za njo pa so tekli tudi komu- 
nalci in drugi navzoči. Miličnika sta 
ostala na dvorišču in še pregovarjala 
lastnika, on pa Je  na podstrešju še 
vpil, da bo sprožil, in res je vžigalna 
vrvica začela goreti. Vrgel jo je na 
dvorišče, priletela je tik pod noge 
miličnika Babiča, kije brž ločil vrvi
co od vžigalne kapice. Pregovarjanje 
se je nadaljevalo in dramatični tre
nutki so se vrstili kot na filmskem 
platnu.

V PRIPORU BO ČAKAL
Postaja milice v Brežicah je jav

ne 'iu tožilstvu prijavila 33-letnega 
Ludvika Brceta iz Rajca, ker je 
osumljen več tatvin v gostišču 
Mokrice. Kot natakar naj bi no
vembra lani iz prostora šefa strežbe 
odnesel 3.400 dinarjev, februarja 
letos pa je osumljen vloma v iste

Sostore, kjer je našel še več plena, 
dnesel je 6.700 dinarjev. V istem 

gostišču naj bi še enkrat na podoben 
način prišel do 3.088 dinarjev. 
Razen tega je osumljen tudi tatvine 
na škodo gosta J. R., ki mu je 
zmanjkalo 1000 nemških mark, bil 
pa je tudi ob vozniško in prometno 
dovoljenje. Za Brceta je preiskovalni 
sodnik odredil pripor.

Končno je miličnik Špoljar le 
pregovoril razburjenega Ciglarja, da 
je prišel na balkon, takrat pa ga je 
zgrabil. Ko je Ciglar uvidel, da je

Na dveh straneh je bil za ograjo
postavljen napis: „Pozor, mini
rano, smrtno nevarno44. Ni bilo 
šale.

njegova namera propadla, je pove
dal, da je zaminiral 7 lukenj v škar
po in v vsako namestil po 100 gra
mov angleškega vojnega razstreliva 
— plastik. Medtem so se delavci ko
munalnega podjetja znova približali, 
da bi nalogo izpolnili in škarpo od
stranili, Ciglar pa je spet pobesnel. 
Skočil je na balkon, vzel minersko 
torbo z eksplozivom in ponovno 
grozil z eksplozijo, pa so ga spet pre
govorih. Končno so možakarja ob
vladali in ga odpeljali na postajo mi
lice, kjer pa seje s krušil.

„Močno sem razburjen. Čutil sem 
se prizadetega glede razsodbe sodi
šča, ki mi je naredilo krivico,44 je ves 
bled ponavljal. Spoznal je, kako ga 
je polomil, ko si je hotel sam krojiti 
pravico.

Ciglar je po pokhcu miner pri 
Transportnem gradbenem podjetju v 
Metliki. Moral bo še pojasniti, od 
kod mu nevaren eksploziv, vsekakor 
pa se bo zadeva končala pred sodi
ščem.

Lepe kapnike, kipb && Ji
večna tema podzemlja, s® r 
maiji iz Straže posneli v ja®* 
Srobotniku nad Stražo.

f  V PLITVI VODI 
UTONIL

4. novembra P°P°!f*J?l jft*
potoku pri Trsteniku buz ^
ne našli utopljenega v#  $o 
Janeza Žagarja z Mirne, 
Žagarja našli, je večkra^  
perilo in se tudi umival- 1 
namreč sam, hodil pa P *gg 
čanom pomagat pri ^  ̂  
delih. Komisija, ki si je 
dala, domneva, da je Zag"bj $e 
ta dan prišel k potoku, 
umil, vendar je z brega o j 
v vodo. Globoka je sice* 0 * 
25 centimetrov, * ,e vsê  
njej utonil.

Še pred kratkim je bil to dom Koželjevih. (Foto: Senica)

Hči zdaj »stanuje" v čebelnjaku
V Klečetu pri Žužemberku čaka enaka usoda kot Koželjevo še dve hi?1

Zaleteljevo in Rutarjevo hišo v Klečetu pri Žužemberku čaka 
enaka usoda, kot jo je doživel sosedov Koželjev dom, o katerem 
smo v prejšnji številki Dolenjskega lista poročali,da seje poruši.

O porušitvi bočne stene stare Ko- nn„nm0!Vn

bo

željeve hiše je krajevna skupnost

O B JEK TIVN O ST PO REPIŠKO
V Repičevi dragi ie pri

manjkovalo moških, da bi s 
svojo zapeljivostjo zadrževali 
ženske na domačem terenu, 
pa so se občinske glave odlo
čile, da zgrade tovarno peči, 
takšnih na olje. In so jo pred 
leti resnično sezidali, ji dali 
ime KURIPEČ, nastavili di
rektorja in drugo osebje, 
nekaj krepkih moških pa se je 
potilo po prostorih neposred
ne proizvodnje. Peči so se 
čudovito prodajale, trgovina 
je cvetela, kot temu radi pra
vimo v ljudskem jeziku, in še 
tako površne oči so lahko 
zapazile, da sije z obrazov, za
poslenih v KURIPEČU, notra
nje zadovoljstvo.

Koledarji na stenah so se 
menjavali, iz KURIPEČA so 
odhajali ljudje v pokoj ali pa 
kam drugam, kjer jih je čakala 
zajetnejša kuverta.

Njih delov
na mesta so zavzeli strokov
njaki, ki so nosili v notranjem 
žepu suknjiča diplome, pri
znanja in priporočila. Začudo 
pa so ob polletnem pregledu 
rezultatov ugotovili, da je pro
daja peči na olje zelo padla v 
primerjavi s prodajo prejšnjih 
let, kar pa je zbranim delega
tom iz vseh številnih temelj
nih organizacij združenega 
dela prepričljivo pojasnil to
variš komercialni svetovalec. 
Dejal je:

„Tovarišice in tovariši dele
gati! Resje, da nismo prodali 
toliko peči, kot je bilo plani
rano, vendar verjemite, da so 
peči ostale v našem skladišču 
iz objektivnih razlogov. Le
tošnja zima je bila zelo mila in 
kdo, lepo vas prosim, si kupi 
peč takrat, kadar ga ne 
zebe? 44

Ob koncu leta je bilo skla
dišče še bolj zabasano in dele
gati delavskega sveta podjetja 
so terjali jasen in glasen odgo
vor. Pa se je oglasil komercial
ni svetovalec: „Tovarišice in 
tovariši delegati! Ne bom vas 
moril z dolgim govoričenjem, 
kajti zadeva je jasna kot beli

dan. Brez dvoma poznate 
naftno krizo. Torej vam ni 
neznano, da velikokrat zmanj
ka kurilnega olja, ko zunaj 
najbolj pritiska mraz in zavija 
burja. In kdo, lepo vas pro
sim, si bo kupil peč na olje, 
ko pa mu nihče pod soncem 
ne more stoodstotno zagoto
viti, da bo jutri, ko se bo pre
budil, še dobil kurilno olje? 
Še tako kratkoviden človek 
torej lahko spozna, da so naše 
peči v skladišču iz objektivnih 
razlogov.44

In tako so objektivne teža
ve krojile subjektivno življenje 
Repičanov.

TONI GAŠPERlC

obvestila novomeško občinsko 
skupščino, le-ta pa je takoj po obve
stilu poslala na kraj komisijo. Ta si 
je ogledala najprej porušeno Kože
ljevo hišo, nato pa se sosednji hiši, 
to je Rutarjevo in Zaleteljevo. 
Ugotovila je, da so vse tri hiše zgra
jene iz slaboveznega materiala in da 
nimajo temeljev. Hiše so stare 80 let 
do 125 let in stojijo na terenu, kjer 
so temeljna tla izpostavljena izpira
nju, ki povzroča usedanje sten. 
Tako se je že pred leti na Zaleteljevi 
hiši poru Sla stena, medtem ko ima 
Rutarjeva hi Si že zelo nevarne raz
poke tudi na čelni steni. Iz istega 
vzroka se je porušila tudi bočna ste
na Koželjeve hiše.

Obe hiši, Zaleteljevo in Rutarje
vo, bi večji potresni sunki zanesljivo 
poruSli. To pa lahko opravi tudi 
večja obtežitev strehe z južnim sne
gom.

V Zaleteljevi hiši je 9 stanovalcev, 
od tega trije odrasli in šest otrok, v 
Rutarjevi hiS pa jih jc 5, in sicer 
trije odrasli in dva otroka. Zaletelje
vi in Rutarjevi si sicer gradijo vsak 
svojo novo hišo. Zaleteljeva je še 
brez strehe; pri njih je gospodar za 
delo nesposoben, zato se zaganja v 
gradnjo gospodinja in vsi otroci 
razen najmanjšega, ki je star štiri 
leta. Pri Rutarjevih imajo novo hišo 
že pod streho in stame njihove dru
žine je tudi sicer boljše.

Za obe družini je sedaj važno, da 
se čimprej preselita iz starih h it 
Potrebovali bi posojilo, toda nc ena 
ne druga še nima gradbenega dovo
ljenja, zato zaenkrat ne morejo do

biti posojila, vendar Pj* .  ̂
stanja le potrebno m  
pomoči. .. tudi

Pri Koželjevih je blla * 
delavka iz centra za 50 
Novo mesto, z njo P® jp 
lavka iz Iskrinega tozua ^ 
krajevne skupnosti. * °  
ki je stara 77 let, so ponu 
v domu počitka, s cjtn 
zadovoljna. Tudi hčerka n|w , 
pusti mame v dom P ° JL flo**% 
svojeglavi in nočeta v sj* tejti 
Žužemberk. Drugi dan fP' 
sku je Kristina mamo s10 9 
rodnikih v Drašči va.sl,fc.icu. 
naprej domuje v čebelni®

Na Zaleteljevi hiti *  J* 
leti zrušila ena stena-



ViERJETNIH
EVERJETNOSTI

^a zadnji strani današnje Priloge objavljamo 
. naslovom OKNO V CAS drugo zgodbo iz 

j*nie VER JETN E N EV ER JETN O ST I. Za razli- 
°d prve pripovedi, REN Č EČA  SENCA RO- 

GOZDOV, sega tokratni zapis na drugo 
° ročje človekovega razmišljanja. 

ot že naslov naše nove serije pove, gre za 
3odbe, kj ^  njs0 a se konec koncev lahko 
9̂°di|e. Skratka, gre za zapise, ki bi jih še najla- 
^vrstili med znanstveno fantastiko. Kako pa 

, J t0 rečjo, je znano: ko je svoje romane pisal 
es ^erne, so dejali, da je fantast; čas je njego- 
naPovedi potrdil in v mnogočem celo prese-

'/ /  /.

t Pri mJo^L 1 ^ edenu se kolesa ne obračajo več, pri
v°da SO ^  tud' ustavila, v Drašči vasi je 
HiitTl0 an' odtrgala jez in je ves dan rjava voda 
Pran,, ml'na tekla . . utrujeno našteva

 ̂̂  Kastelic, Dimčev mlinar iz Budganje vasi. 
br6ri vt0Plem jesenskem soncu opazujeva, kako 
kot 10 ^ebele. Dimčev oče ne more v breg 

ri\̂ ne ^'va ĉe' ^er 9a pr' ^  *et^  daie 
vem * vis°ko v bregu nad Krko, je po rja- 
Deta n rc*ečem listju, ki šelesti pod nogami, pri-
ražPe|1ê  n '̂ve ‘n 9ozc* star' ^rv‘v ^ °9 ec na letja U' Globoko doli v kotanji se že skoraj sto* 
'etj ^ ° račajo mlinska kolesa: pred kakimi 25 
in |0 Pr' Dimčevih nazadnje zamenjali vretena 
sih. 'n Krka je zažuborela po novih kole
b a  9 'n ^as sta i'h obdala s spomini, težka 
â J rna s°  jih utrudila in pred letom ali dve* 

^ 1  odrezali eno kolo; nikogar več ni, ki bi 
 ̂ ,,arediti novo!

pripoveduje: ,,Moj stari oče je šel v 
Vrni| ' ° ’ 'n s' Je nat>ral nekaj denarja, se je 
ti$0£V tešečo vas, tam vse skupaj prodal in za 
Ojj v goldinarjev kupil zemljo v Budganji vasi. 
v°  so 6 ma*e ma ê s0 2i^a*i 'n za Martino- 
kar Se *e vselili; pravijo, da so bila okna takrat 

' ‘̂‘Pirjem zadelana!"

Mnogi se norčujejo iz čedalje pogostejših za
pisov o neznanih letečih predmetih (enega zad
njih primerov, o katerem je poročalo celo naj
bolj resno časopisje, so zabeležili pred dnevi tu
di na zagrebškem letališču!), a vse več je tudi 
resnih znanstvenikov, ki z vso resnostjo razprav
ljajo o možnosti drugih, bolj razvitih civilizacij.

In nikjer ni zapisano, da bi se kaj podobnega 
ne moglo uresničiti tudi v stvareh, ki jih bo 
opisovala naša serija. Se enkrat pa velja poudari
ti: zgodbe v seriji V ER JE T N E  N E V E R JE T 
NOSTI so izmišljene!

Tako je bilo leta 1888, ko je bil sezidan mlin 
v Budganji vasi, eden najmlajših na Krki; večina 
jih je bila postavljena že v 17. in 18. stoletju. In 
ob spominih na hude čase gre Dimčeva misel v 
njegovo mladost: ,,Od majhnih nog sem delal v 
mlinu. Ko sem pritekel iz Žužemberka, kjer 
sem hodil v šolo, sem moral v mlin. Ta<rž?t so 
bili drugačni časi; v Žužemberku sta bili dve 
kolesi, morebiti celo tri. Kjer je bilo kolo pri 
hiši, je bila doma huda imenitnost. Danes pa 
tudi na kmetih skoraj pri vsaki hiši stoji 
avto . .

Pri Kastelčevih še meljejo, saj od Žužember
ka do Zagradca ni nobenega drugega mlina. 
Vendar pa ni več toliko dela kot včasih: samo 
še dvakrat ali trikrat na teden dvignejo zaporni
ce in spustijo vodo . . .

Za majhnimi okni v breg stisnjene hiše počasi 
teče življenje. Otroci so se preselili in poženili 
ter si spletli nova gmezda. Sin ne mara biti mli
nar, zaposlen je v ljubljanskem Litostroju. In 
kot v večini drugih mlinov na Krki bodo bržko 
ne tudi pri Dimčevih v Budganji vasi za vedno 
obmirovala mlinska kolesa.

Trdinova, Stritarjeva in Vodnikova podoba 
na okenski polici, stare podobe svetnikov na

KOT OBRHU
srm ir

DANES■jll POISKATI
mio mi
BRONOM

S V ..

steni, prijazna domačnost krušne peči, pogled 
na Krko — to je idilična podoba sicer težkega 
življenja mlinarja in kmeta, ki ne pozabi prista
viti: „V  življenju sem imel največ veselja s čebe
lami. Tudi po pol stota medu sem pridelal. To 
so živalce, ki človeka nikoli ne pustijo na cedi
lu . . ."

Mlin v Budganji vasi je menda največkrat fo
tografiran mlin med vsemi na Krki. Zaradi zani
mivega jezu, zaradi bele, majhne hišice in veli
kih mlinskih koles, zaradi strmega zelenega bre
ga za domačijo — kdo ve? Fotografi morajo 
danes že ujeti pravi čas, <la se tudi na koledarjih 
še lahko vidi zlagana idila.

Pri Kastelčevih pa minute vse večkrat tikta
kajo vprašanje: prodati ali ne?

Otroci namreč silijo očeta in dve leti mlajšo 
mamo Ivano, naj prodata mlin in se preselita 
nekam drugam, bolj na ravno. Kastelic ob tem 
preprosto pove: ,,Rojstno hišo je težko prodaja
ti. Kar poglejte, same skale so v breg: kako smo 
se morali matrati za najmanjši cimprček! In to 
naj bi pustil? Res ne vem . . ."

Ko sem se pred nekaj leti s čolnom pripeljal 
od izvira Krke, je bilo prav tako kot te dni. 
Dimčeva mama se je zdaj celo spomnila, da sem

jo takrat fotografiral na oknu, obudili smo ta
kratni pogovor. V mlin so hodili vseh vrst ljudje 
in ponujali milijone za nakup. Prišel je celo tak, 
ki je ponudil 25 starih milijonov in lastnikoma 
užitek do smrti — a je mlin ostal Kastelčev. Že 
takrat je Ivana tiho dejala: „Franc je preveč 
navezan na to zemljo in na ta breg, ne bo ga 
prodal." Prav je imela . . .

Tako je še vedno Dimčev mlin, kot takrat, ko 
je stari oče prišel iz Amerike in se s takratnim 
lastnikom zemlje Hočevarjem pogodil za nakup 
enaindvajsetih klafter zemlje ob vodi ter v enaki 
širini, kar sliši v breg.

Po strmi poti mimo osamljenega kozolca še 
nosijo kmetje mlet pšenico in kuruzo in kljub 
astmi Dimčev oče še požene mlinska kolesa. A 
od nekdaj cvetoče obrti so tako rekoč ostali 
samo še spomini. V tečajih kolesa utrujeno 
škripljejo, vse manj je ljudi, ki še nosijo mlet.

Demčev mlin v Budganji vasi, tolikokrat fo
tografirani lepotec s stenskih koledarjev, je zapi
san umiranju. A še ko umira, umira ponosno. 
Človeka v njem, Franc in Ivana Kastelic, pa živi
ta v tehtanju težke odločitve: prodati ali ne?

J. S.

* DOLENJSKI UST 25



DOVOLJ 
ŽALOSTI „  
ZAPHOEK

PA BI RES 
POGASILE’
Predlani je občinska gasilska zveza Novo me

sto poslala prostovoljnemu gasilskemu društvu 
Bela cerkev, ki bo prihodnje leto praznovalo 
70-letnico ustanovitve, dopis, naj se udeleži ga
silskega tekmovanja ženskih desetin.

f,Izziv" ni obležal v predalih, Rajko Rajer, ki 
je zasebno kemijski laborant, pri gasilcih v Beli 
cerkvi pa vodja treninga, je takoj zbobnal sku
paj deset deklet; dva meseca so trenirale vsako 
soboto in nedeljo. In na tekmovanju je bila žen
ska gasilska desetina iz Bele cerkve v tridelnem 
napadu (gašenje s tremi cevmi) druga najboljša v 
občini.

Tradicija ženskega gasilstva v Beli cerkvi po 
tem uspehu ni zamrla, danes sestavljajo desetino 
Stanka Gregorčič, Anica Hribar, Metka 
Gregorčič, Anica Miklavčič, Helena Perše, Joži
ca Gregorčič, Majda Ivančič, Vida Turk, Dragi
ca Drečnik in Marinka Krnc. Zanimivo je, da so 
vse v službi in da nobena ni poročena, s čimer 
pa seveda ne trdimo, da niso več kot prikupne. 
Zajec te zadeve tiči nekje drugje, njihove pred

hodnice, nekoč prav tako neporočene, so se 
morale na „pritisk" mož (ljubosumje ali kaj? ) 
odreči treningom in zdaj velja v Beli cerkvi ne
napisano pravilo, da so gasilke samo ,..ledig" 
dekleta.
' Ko so v Beli cerkvi pred dnevi praznovali kra
jevni praznik, je Jakob Berič, predsednik občin
ske skupščine Novo mesto, ko je opazoval pri
kaz tridelnega ženskega gasilskega napada dese-- 
tine iz Bele cerkve, vzneseno, vendar tudi neko
liko nejeverno vzkliknil: „Hudiča, če bi zares 
gorelo, bi se dekleta dobro znašla!"

Tako je tudi res. Ognja ne bi samo pogasile, 
večina njih namreč dobro pozna tudi umetnost 
vožnje z gasilskim kombijem, da o drugih, za 
navadnega zemljana skrivnostnih gasilskih vešči
nah niti ne govorimo.

Gasilske umetelnosti deseterice iz Bele cerkve 
so si pridobile celo naklonjenost vedno godrnja
vih vaških starin. „V  naših dobrih, starih časih 
tega sicer ni bilo," pravijo, ,,vendar jih je kar 
lepo videti."

POKRIVALO, PIKA NA

Vsako leto se na velikih tržiščih zabavne glas
be pojavi tudi do 4500 različnih pop albumov. 
Morebitni kupci so z novostmi seznanjeni že 
pred izidom plošč; gramofonske družbe delajo 
velik pomp okoli nove plošče slavnih ali manj 
slavnih skupin, prodajajo potiskane majice z na
slovno sliko albuma, v revijah objavljajo celo
stranske oglase, skratka: nič nočejo pustiti na
ključju. In vendar se zgodi, da se na tržišču 
pojavi neopaženo in brez reklame plošča, ki 
kasneje pride na vrh najbolj priljubljenih.

Tak primer se je dogodil tudi z albumom sko
raj neznane ameriške pevke Phoebe Snovv, ki je 
izšel že lansko leto, a se je šele letos uvrstil na 
visoka mesta. Mala plošča ,,Poetry Man"„je 
segla med deset najboljših veliko hitreje, saj so 
disc jockeyi v letošnjem letu že dobro vedeli za 
pevko žalostnega glasu.

Phoebe Snovv, s pravim priimkom LaU ' 
pravzaprav pevka, ki po nekaterih .*aStn0ReS( 
močno spominja na slavno Billie 
da ji manjka intenzivnost Lady Day, a boleč ' 
ki se prepleta v njenem glasu, je pristna, r J 
resnično čustveno globino. pj.

Pesmi, ki jih poje, večinoma tudi sama n 
še. Najprej „vrže" na papir besedilo, pote 
poišče še primerno melodijo. Skoraj vse nJ 
pesmi so žalostne in izražajo razočaranje, 
razumljivo, če pomislimo, da črpa snov za p 
mi kar iz lastnega življenja, ki je bilo P °  '«0- 
zaupanja do same sebe, razočaranj, blodni P  ̂
tov v izmišljenem svetu marihuane in alk° jn

Zdaj Phoebe ne pije več, ne jemlje marn! je 
se izogiblje celo aspirinov. Svoja razočarani 
izpela in pred njo so, kot sama pravi, boljši 
„Utrujena sem že od žalostnih pesmi!'

OREHI

Navadno uporabljamo orehe 
za potice in sladice, radi jih 
jemo v vinogradu ob kozarčku 
domače kapljice, manj pa je 
znano, da so orehovi listi upo
rabni v zdravilstvu.

V listih je mnogo čreslovine, 
zelene orehove lupine pa imajo 
precej jabolčne, citronove in 
deteljne kisline in so dobre kot 
čistilo za kri. Tako lahko vodo,

v kateri smo kuhali orehovo 
listje, uporabimo za zdravilo za 
rane. S čisto krpo, namočeno v 
to raztopino, rane obložimo, 
kar izcedi gnoj in rane zaceli. V 
domačem zdravilstvu pa iz 
orehovih lupin ali listov priprav
ljamo čaj (2 do 5 gr na skode
lico vode). Ta pomaga pri skro- 
fulozi, oteklih žlezah, kožnih 
boleznih, čirih, izpuščajih. Ra-

. igj pfl
zen tega priporočajo taK ^  
protinu, pri želodčnem 1 
vesnem katarju, celo pn 9 ^  
Bolnik naj pije dve sko ^  
čaja na dan. Se bolj P0013̂ ,  v 
se istočasno umivajo v v ^  
kateri smo skuhali ° r j 
liste.

Pri bolečinah v želodcu se n3

deželi radi zdravijo z oreh0

VAMPI
P O  K 0 M 0 Č A R J E V 0

Anic« Jankovič

Resda zaenkrat še ni bilo takega mraza, da bi 
si morale zavarovati glavo s pokrivali, ampak 
pokrita glava ni zmeraj znak, da nas zebe, tem
več dopolnjuje jesensko in zimsko garderobo. K 
novemu plašču ali kostimu bodo letos bareta, 
turban ali klobuček z majhnimi krajci kot pika 
na i.

Letošnja modna pokrivala so zelo razno
vrstna, zato bo lahko vsaka našla kaj primernega 
zase. Ne pozabite pa, da so vodilne barete, ki 
pristajajo mladim in starejšim ženam. Barete so 
potisnjene globoko na oči, nosimo jih postrani, 
so malo manjše, kot smo jih natikale pred tremi 
leti, ko so si prav tako priborite prvo mesto na

lestvici modnih pokrival.
Manjši klobučki z malce nazaj privihnjenimi 

krajci imajo lahko cvet ob strani ali pa tudi 
tančico, vendar so primerni le za večerne in sve- 
čanejše priložnosti. Najbolj enostavno, poceni 
in praktično je, če iz dolgega šala zavežemo tur
ban. Za mlajše, šolarke, študentke in njihove 
vrstnice, ki so že v službi in ki menijo, da ,,na 
glavo sploh nič", pa bo morda dobrodošla ka
puca. Tudi ta ima v letošnji zimski sezoni vidno 
mesto. Seveda je kapuca pripeta na sodoben 
plašč športnega kroja ali pa na daljšo cevasto 
jopo, ki jo lahko same napletete.

RIA B A Č E R

Številni Krčani, okoličani, pa 
tudi Zagrebčani so že ugotovili, 
da imajo v Komočarjevi gostilni 
v Krškem vampi poseben okus. 
Takih ni dobiti v vsakem lokalu 
in gosti jih radi naročajo. Kako 
to jed pripravljajo po Komočar- 
jevo, je povedala glavna kuha

rica Anica Jankovič:
,.Narežemo precej čebule in 

jo zarumenimo, nato kuhane in 
zrezane vampe pražimo na 
čebuli. Čez čas dodamo nekaj 
strokov česna in zmleto zelenja
vo: koren, peteršilj, paradižnik
in ajvar. Jed popopramo in ji

tgf
dodamo malce Vegete 
nariban sir in kislo smet ^ ' 

Ko so vampi dušeni. > ^ (j. 
mokamo, nato zalijemo ^ 3\c 
Na koncu dodamo s pf0 
rdečega kislega vina, ^  „ 
vega kisa in soli po okusu- ^ %
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' Člen^H' stegnjeni kozolec je nekakšen vmesni 
ve stegnjenim kozolcem (anfkarjem) in

0 'm kozolcem (toplarjem.) 
stresuenien' kozolec je običajno krajši, brez pod
ali v a,.vsaka vrsta pa ima svojo streho. Veznice 
nen620'^ mu zagotavljajo večjo stabilnost, zato 

Potrebuje drugih opor.
jih °ln' .ste9njeni kozolci niso ravno pogostni in 
neurjrecuiemo v višjih legah. Kadar je burja ali 
siarn?' ^ držita s svojimi rokami — vezniki kot 
na raS a dy°jčka. Zgodilo se je že, da sta obležala 
°(j Zm°čeni zemlji zadeta od hudega sunka in 
nem arosti dva stegnjena kozolca, brata v dvoj- 

‘̂ egnjenem kozolcu. 
r92vo?n» 0C* Se*3e Pa se vs'*iuie nadaljnja stopnja 
°bem ^r' Anton Melik: „Prostor med
kri| • ^ 9 °  jen ima kozolcema se je namreč po- 

l̂enir S'Cer na ta način, da sta se obe strehi 
se je J V en°  celoto, v širšo skupno streho. Sedaj 
tranjo stvar'la tudi možnost, da se prostor v no

ti, med obema vrstama kozolca, dodobra

izrabi in se v njem uredijo shrambe. Po tem potu 
so končno nastali trije več ali manj ločeni prosto
ri v vezanem kozolcu, in sicer spodaj odprt pro
stor za vozove, orodje itd . . . Oba zgornja prosto
ra sta dobila s koncema, srednji tudi ob straneh, 
ograjo, ponekod iz desk, najčešče pa iz križevato 
zvezanih drobnejših tramičev. S tem se je prido
bila obsežna shramba, ne da bi se naprava za suše
nje oškodovala, gotovo pa ne skrčila. Tako smo 
dobili dolenjski ter štajerski vezani kozolec, ki 
pomeni vsekakor najbolj razvito obliko sloven
skega kozolca."

V hribih nad Višnjo goro v vaseh Mlake, 
Leskove, Sela, Kamno brdo itd. nisem videl nobe
nega toplarja. Videl pa sem impozantne stegnjene 
kozolce, postavljene nekoliko iz vasi — tudi čisto 
na novo narejene, s cementnimi stebri in novimi 
latamir Ljudje so mi pripovedovali, da je ta oblika 
kozolca stara tradicija tega kraja tudi zato, ker ni 
bilo dovolj lesa za razkošne toplarje, kakršne ima
jo v dolini, prevoz hrastovih stebrov pa bi bil

predrag in po strmih makadamskih poteh prena
poren.

V vasi Vrh sem tekel po travnati jesenski pre
progi do sonca in potem še malo, ko so se že 
nehala drevesa do ajdovega strnišča, in tam čisto 
pri njivi je stal dvojni stegnjeni kozolec s šestimi 
okni, z nasršeno slamnato streho in načetimi 
stebri. Slamnati lasje so mu štrleli kakor podivja
na konjska griva in vedel sem, da ga je prekrila 
nevešča roka tako za silo, da ga ne bi vzel hudič.

In je prišel bosonogi kmet IVAN JE V N IK A R . 
S prsti je vrtal luknje v bregu in se dvigal ko na 
vzmeteh. Ko sva si gledala v oči, mi je zatulil v 
ušesa, da je gluh in da naj govorim glasneje. Pihal 
je veter, spodaj na cesti je naraščal popoldanski 
hrup, midva pa sva se drla ko vraga pod kozol
cem, za katerega trdi oseminšestdesetletni Ivan, 
da se njegovega začetka še njegov oče ni spomi
njal, čeprav je že več kot dvajset let v grobu. 
Torej je to najstarejši kozolec v teh krajih in edi
ni, ki je še pokrit s slamo.

Zlezla sva vsak na svoj kozolček na jesensko 
vetrovo gugalnico in gledala dol proti Višnji gori, 
če bo kje oslova senca ali polž. In Ivan Jevnikar 
mi je rekel, da ne bi zamenjal tega svojega položa
ja za nič na svetu. Edino, kar ga moti, je to, da je 
že star in da ima še mlado ženo — z. ženskami pa 
je pri petinštiridesetih križ.

„Punce so se razbežale, eden, za katerega ne 
vem, ali je punca ali fant, pa hodi v tretji razred." 
Ivan pa, kakor se meni zdi, še nh rekel zadnje 
besede.

Gospodinja je prišla od prašičev, vsa zadihana, 
z ruto in predpasnikom in bila je dobra ko kme
čki kruh. Malo je tarnala zaradi moževe sestre, ki 
je stara in bolehna. Še zmerom živi, le, da ne 
more opravljati težjih kmečkih del in ne dobiva 
nobene podpore.

Na kmetiji z 12 hektari, na strmih njivah in 
košenicah s konji in kravami pa je veliko dela, in 
kot mi je zatrdil Ivan, ga gotovo še zlepa ne bo 
zmanjkalo.

Šentjanžem, je bila tam enorazredna šola. , ,Pre
malo otrok je, dajte jih še kaj narediti," se je 
postavil učitelj. Ljudje so obljubili, da se bodo 
potrudili, in že naslednje leto so imeli — dvoraz- 
rednico.

Na Kalu so ga pogosto obiskovali njegovi pri
jatelji, med njimi tudi kipar Lojze Dolinar, ki je 
včasih ostal pri njem tudi po mesec ali dva. 
Fantje so pri Majcnu v Šentjanžu radi pokrokali 
in zapeli tisto: „Kakor je ta kalski ban (ki ga pije 
vsaki dan), naj gre vince ven!" In Boža se je prijel 
vzdevek , ,kalski ban", pod katerim ga še danes 
poznajo starejši ljudje v teh krajih. Lojze Dolinar 
je postal njegov , ,minister", sin novomeškega zgo
dovinarja Ivana Vrhovca pa , ,kapetan". Račič še 
danes hrani diplomo ,,kalskega bana", ki jo je 
narisal in napisal Dolinar.

Tam se je začel tudi bolj resno ukvarjati s sad
jarstvom, medtem ko ga je ljudska tvornost zani
mala že dalj časa; tej je tudi ostal zvest vse življe
nje in za etnografijo veliko naredil.

Vzdevek Kume pa je Račič dobil v Beli krajini, 
kjer je bil od 1920 do 1925 v Adlešičih šolski 
ravnatelj. V teh krajih še danes pripovedujejo, 
kako je bilo, ko je k njim prišel Račič: po njegovi 
zaslugi je spet oživela stara ljudska obrt. ,,Tam je 
bila ta obrt še najbolj živa, vendar je bila potreb
na nekaterih popravkov. Prirejal sem tečaje, po
klical strokovnjake za pletilstvo in tkalstvo, spod
bujal ljudi," se spominja. Sam se je ljudskega 
tkanja naučil v Srbiji, kjer je bil med prvo vojno 
kot avstrijski vojak. „Srbi so me kmalu spoznali 
in videli, da sem bolj njihov kot avstrijski."

Ime Kume pa je dobil zato, ker je bil v 'Beli 
krajini boter nič koliko otrokom, in to krstni, 
birmanski in nastrižni kum. Za te svoje ,,piljune", 
kot so rekli birmancem, pa je Božo tudi prav po 
kumsko skrbel.

V Adlešičih je ustanovil tamburaški zbor, pri
rejal vesele večere, na vsakem koraku pomagal 
ljudem — tudi še potem, ko je bil že dolgo ravna
telj šole za žensko domačo obrt v Ljubljani. In 
Belokranjci se ga s hvaležnostjo spominjajo. Na 
letošnji otvoritvi asfaltirane ceste ’ Črnomelj — 
Adlešiči, ki se je je udeležil tudi Račič, je bilo na 
vsakem koraku slišati: ,,Kume, Kume."

„Kadar sem po vojni prišel v Belo krajino, so 
me ljudje zasuli z darili. No, sem si mislil, to so 
pa obresti od kapitala, ki sem ga vlagal." Vse, kar 
je v svojih belokranjskih letih videl ali slišal, si je 
zapisal in skiciral: izraze, pesmi, običaje, ljudske 
jedi. Sad tega so številne njegove knjige, članki, 
zapisi, razprave. Kljub temu pa mu je ostalo še 
veliko gradiva, ki ga vsak dan ureja, pregleduje, še 
vedno objavlja in zbira še novo. Med drugim je 
napisal tudi pet ljudskih kuharskih knjig: prvo že 
1916, zadnjo 1953.

Doctor culinaris, kalski ban Kume, kljub sko
raj devetdesetim letom ne miruje. Kako tudi bi, 
tak fant! S tisto Rozo Skle bo pa že opravil, saj je 
v svojem življenju najbrž še s kakšno bolj vsiljivo.

BOŽO RAČIČ KUME
na p J ' ravr,°  v nepravem času ste prišli," me je 
HUbija . na XVI I .  cesti v Rožni dolini v 

âknii k' spreiela žena Boža R ačiča . „Božo je 
tostitj • Uc* nahod, tako da se ga skoraj ne upam 
V a  J 2 mošnjiček s toplimi kamilicami si 
Pre9na|3r naPrei držati pred nosom, da mu bo 
'H i. d *°Prni nahod, ki ga je, revčka, hudo 
tesne v ° * °  J'e s*cer tako vesel obiskov, danes pa 

Skorr  kako se bo lahko pogovarjal."
sem ie  obupal, da bo kaj z najinim 

^aj njern: vedel sem, da je mož že y letih,

?'• d a h ® ta bolezen. No, pa smo se le dogovo
r e n ^ 0 Prišel v dnevno sobo, če lahko tako 
^  Prost° r u « ki je bolj podoben etnografske
g a  r*^u' Medtem ko sem čakal našega dolenj- 

ie°!v 3' sem s' ogledoval ta njegov muzej. 
rnn . * t0 res bolj površen ogled, saj je vsaka 

c®v, starih majolik, slik na steklu, kozar- 
&rê e ov' 'n razn'h drugih umetniških 
^ âta 'n 'zc*elkov starih ljudskih obrti vred- 
^ uoknč.ne9a opazovanja. Pogled se mi je ustavil 
v e*(j0'v,rienem ordenu zaslug za narod z zlato 
, ;<a f> * katerim je predsednik Tito odlikoval 
% rj a<̂ a 1967; na steni visi tudi diploma, na 

da je Božo R ačič od 1968 častni član  
l! Drj* .a kulturnega festivala v Kostanjevici, 
%  nanie Zveze prijateljev mladine Slovenije, 

le Podelila zlato značko.

V,

, ,Dober dan, Dolenjci!" zaslišim močan glas in 
med vrati se nasmejan pojavi možak v lovski oble
ki. Tudi če ne bi videl, da so se mu usta, ki jih 
obroblja kratko pristrižena siva bradica, razlezla v 
smeh, bi vedel, da se smeje — po očeh, teh drob
nih, hudomušnih, švigajočih plamenčkih.

„Takega fanta pri šestdesetih pa ne srečaš zle
pa," me je spreletelo. Nobene vrečice s kamili
cami pred nosom, niti sledu o kakšni potrtosti. 
Kakšen mora šele biti, kadar ni bolan? !

„Z  municijo sem se tudi dobro založil," se na
smeje in pokaže na zajeten svežen zapiskov, ki jih 
je prinesel pod pazduho. Kaj hitro sem se prepri
čal, da je tam notri toliko zanimivih podatkov in 
snovi, da bi si moral vzeti nekaj dni časa, da bi 
vse vsaj površno pregledala in se o tem pogovori
la.

„Veste, za mano hodi ta prekleta baba Roza, 
ki se piše Skle (češ da ga daje skleroza) -  v letih 
sem že, pa včasih tudi kaj pozabim. Imam pa vse 
zapisano." Na bolj ovinkasto vprašanje, koliko je 
star, se ie Božo Račič—Kume sklonil naprej in 
šepnil: „Se letos jih bom 88, pa nikomur ne po
vejte . .  ."  so se spet zožile očke in se razširila 
siva bradica. „Tako je: humoristi dalj živimo, ker 
se nimamo časa sekirati!" Kaj hitro sem se pre
pričal, da tudi tisto o Rozi Skle, ki ga baje zale
zuje, ne drži: Kume se prav do potankosti spo

minja, kako se je pred 84 leti, ko so se s Čateža 
preselili v Boštanj, prvič v življenju peljal z vla
kom in s kočijo. O dogodkih, ki so se zgodili na 
primer leta 1909, ko je maturiral na ljubljanskem 
učiteljišču in nastopil prvo službo učitelja na 
Kalu nad Šentjanžem, pa govori tako živo, kot da 
bi se vse dogajalo prejšnji teden. Spominja se tudi 
potresa, ki je 1895 porušil Ljubljano.

Račičev rod izhaja baje iz Črne gore. Tako vsaj 
je Kume slišal od neke Črnogorke -  tudi ona se 
je pisala Račič — pred vojno na mednarodnem 
ženskem kongresu v Dubrovniku, kjer je imel 
etnografsko razstavo. (Povedal je tudi, katera 
znamenita ženska je bila predsednica tega kongre
sa, pa sem pozabil — skleroza pač.) Takole naj bi 
bilo z Račiči: eden od njih je na paši pred dav
nim časom ubil Ali begovega sina in v strahu pred 
maščevanjem so se Račiči razbežali po svetu. 
Potomec te , ,slovenske veje" je Božo Račič— 
Kume, učitelj, pesnik, pisatelj, etnograf, imeno
van tudi „kalski ban" in ,,doctor culinaris", kar 
vse sem lahko prebral na raznih diplomah in pri
znanjih.

Predstaviti tako plodno, zanimivo in dolgo 
življenje na tako omejenem prostoru je nemogo
če, zato so to, kar je tu o Račiču zapisano, le 
drobci.

Ko je Račič kot mlad učitelj prišel na Kal nad



Turistični val je odneslo. Holandci, Nemci, 
Avstrijci, Angleži, Italijani — vsi tisti, ki so iskali 
pri nas modro nebo in sonce, so se že vrnili pod 
svojo sivo, deževno nebo in zdaj v toplih sobah 
vrtijo filme ali gledajo diapozitive, s katerimi so si 
košček lepote naše domovine odnesli s seboj . . .

Pri nas si zadovoljno manemo roke, ko prešte
vamo izkupiček: tudi letos nas tujci niso razoča
rali. Pri nas so pustili ogromno deviz, čeprav so 
nekateri skušali očrniti naš turizem, zlasti z zgod
bami o zastrupljenem morju zaradi strupenega to
vora s potopljene ladje Cavtat: Akcija za dvig te 
ladje se je že začela, pripravljeni so naši in itali
janski televizijski snemalci, 'ki bodo posneli po
tapljače pri delu in tako z očmi kamere dokazali, 
da strup še ni prišel v morje.

To težavno početje bo, ko bo uspešno konča
no, zavrnilo mnoge govorice, s katerimi mečejo 
tujci polena pod noge našemu turizmu. Toda kdo 
bo odstranil polena, ki jih v turizem mečemo mi 
sami?

Najlepši dokaz, da imamo prav pri organizaciji 
takih prireditev še lepe možnosti, sta edini ohra
njeni staroveški prireditvi z,našega morja: korču- 
lanska moreška in sinjska alka.

betonska džungla 
pod modrim 
nebom

Glavni tok turistov je pri nas še vedno usmer
jen na morje. Danes jim že nudimo celo vrsto 
udobnih hotelov. Gradnjo hotelov celo še pospe
šujejo, pozabljamo pa, da turisti bežijo iz mestne 
džungle in da iščejo zraka, sonca, prostora in do
živetij. In ko pridejo v naša velika hotelska nase
lja, se znajdejo v novi betonski džungli. Ne zna
mo jim ponuditi ničesar drugega kot tisto, na kar 
so navajeni že doma, le da so naše usluge še slab
še. Se vedno živimo v zgrešenem prepričanju, da 
je turizem le tisto, kar se dogaja v hotelih. In 
tisti, ki prodajajo naš turizem, znajo prodati le 
sonce, vodo, posteljo, dunajske zrezke, večerne 
plese in ničesar drugega.

Turisti se navdušujejo nad značilnostmi dežel, 
v katere potujejo. Jugoslavija je ena izmed redkih 
evropskih držav, kjer je bila še do nedavnega 
ohranjena in živa folklora. Sicer je pri nas še vse
povsod mogoče videti številne folklorne priredi
tve, stare obrti, običaje — toda turist se mora 
potruditi in jih poiskati sam. V tem pogledu je na 
morju, v Meki našega turizma, še slabše kot dru
god.

alka in moreška
Na sinjsko alko, edino ohranjeno tovrsto igro, 

ki so jo nekdaj prirejali po celi Dalmaciji — ena 
vrsta takih prireditev je bila na konju, druga pa 
peš, vendar so se razen v Sinju te igre pozabile že 
pred sredino 19. stoletja — pride vsako leto v trph 
dneh nastopov sredi avgusta po nekaj deset- 
tisočev gledalcev.

Korčulanska moreška, ki jo izvajajo 29. julija, 
prav tako privablja tisoče turistov, ki odhajajo 
navdušeni nad živopisnostjo prireditve, posname
jo desetine metrov filmskega traku, na tisoče fo
tografij . . .

O alki smo tudi pri nas že pisali, sicer pa je s 
posredovanjem televizije predstavila Janka Kela- 
vo in druge alkarske junake v veliko večino naših 
domov.

Tudi moreška je stara ljudska igra, redek pri
mer zlitja drame in n|psa. Moieška simbolizira 
zmago kristjanov, med katere so vedno sodili tudi 
prebivalci otoka Korčule, nad Mavri v Španiji. 
Vsebina igre je enostavna: črni kralj Moro hoče 
dobiti za ženo dekle, ki ljubi belega kralja. Zaradi 
nje pride med obema kraljema do borbe, v kateri 
beli kralj premaga črnega, dekle pa postane nje
gova žena. Igra ima devet prizorov, izvajalci poje
jo v starem ikavskem narečju. Avtor teksta ni 
znan, vemo le, da je igra nastala ob koncu 15. 
stoletja. Zanimivo je, da je pri ohranitvi te stare 
prireditve zaslužen tudi Novomeščan, baletni 
mojster Pino Mlakar: napisal je koreografijo in z 
njo ohranil plesne elemente v njihovi pristni obli
ki. Nevarno je namreč bilo, da bi se stare navade 
izgubile, ker so moreško dobro poznali le stari 
Korčulani. Oni so bili tudi izvajalci.

Te dve prireditvi sta ohranjeni in organizirani, 
zaradi alke in moreške slovita oba kraja daleč po 
svetu. Tudi v drugih krajih so imeli alki in more- 
ški podobne igre. Večina jih je za vedno pozablje
nih, nekaj pa bi jih lahko še rešili pred propadom. 
Vsaka taka prireditev ne pomaga le k barvitosti 
turizma in njegovemu napredku, ampak pove 
obiskovalcu tudi o starih časih, o življenju in du
hu ljudstva.

Veliko bolj daljnosežen kot zaradi turizma bi 
bil boj za ohranitev starih prireditev tudi zaradi 
tega, da ljudje ne pozabijo, iz kakšnih virov smo 
zrasli . . .

Morje in barake niso dovolj za turizem
Zmagovalec alke dobi dragoceno darilo — srebrn 
Titov ščit!

11. november je že mimo; to je dan, ki nekate
rim nič ne pomeni, dan, ki se staplja v sivini vsak
danjosti. Za nekatere pa je Martin še iz starih 
izročil zelo pomemben. Na ta dan naj bi se ves 
trud, ki ga je vinogradnik vložil v okopavanje vi
nograda, obrezovanje in škropljenje vinske trte, 
trgatev, stiskanje grozdja, poplačal. Vinski mošt 
naj bi na Martinovo postal iz sladke pijače pleme
nita in čista kapljica — vino!

vino 
skozi stoletja

Vino spremlja človeka že od davne preteklosti. 
Trta je bila na zemlji, še preden seje pojavil člo
vek. Liste vinske trte so našli v diluvialnih pla
steh; ostankih iz dobe pliocena in eocena. Vinska 
trta je vzbujala pozornost naših prednikov že ti
sočletja pred našim štetjem: gojiU so jo že stari 
Egipčani in Sumerci. Tudi Grki so na svoji skopi 
zemlji, ki pa trti prija, umetnost vinogradništva

ipovzdignili na zavidljivo visoko raven. ^ 0  
genda pripoveduje, da je mitološki kovač ^  
okrasil Ahilov ščit s podobo vzorno ureje ^  
nograda. Podobnih predstavitev vinske tr Jt 
ti skoraj v vseh civilizacijah in kulturah, nj|cC< 
nimivo je, da so enega prvih pisanih spo 
alfabeta našli vrisanega na vrču za  vino. >■ sotflFilozofi in pesniki so znali ceniti vin 
Platon in drugi veliki duhovi so se str‘nJfgVna^ 
da je vino ključ, ki odpira vrata v duln 
gastva — toda že takrat so opozarjali, da I î' 
lahko tudi ključ, ki odklene vrata v rev
propad . . .  kisel*35!/ '

Za Dolenjsko je sinonim cviček. . . .  p ov'r 
vino blagega okusa pridelujejo naši :evif
skih goricah že stoletja. V naših krajih 
ska trta obdržala kljub izrecni prepove ■ jjc 
ga cesarja Domicijana, ki je vladal v Pr oVjn̂

, , v
gradništvo. Prepoved, ki pa je niso Preve  ̂:e c^1 
no upoštevali, je ukinil dve stoletji pozn 
Probus.

V fevdalizmu so fevdalci močno 
širjenje vinogradništva. Takrat so nast vjjoX 
ske gorice, „gore'', kot jim še danes Pra 
izvira iz tega, ker so krčili gozdove na 
višinah, da so prišli do novih vinogradov- .̂^3 
ki so vzeli v zakup obdelovanje gorskih piF 
dov, so fevdalci oprostili nekaterih brern 
katerimi so njihovi nižinski tovariši se

letju našega štetja: ta je prepovedal P ° 
saditi boljše sorte trte, da bi zaščitil rims $

Franc Drmaž



p  Tj gorniki so morali kot dajatve plačevati 
^turalije — mošt in vino, zakup gorskih vino- 

i. v pa je bil deden. Nič čudnega ni zato, da 
Agilni nižinski kmetje bežali v gorice.Tako se 
' koncu srednjega veka že ustvarila osnova za 

agrarne proletarce, viničarje, osobenjke. 

3onn'°Venil' danes zasajeno z vinogradi 
_0ha a Ir 1,14 odstotka skupne površine.

Pridelek vina se giblje od 450 do 620 tisoč 

išg0 Pa so časi, ko je imela naša deže
li lnatn°  ve^ vinogradov. Pred trsno ušjo — v
,a87raN  in okolici Novega mesta se je pojavila 

"  ie imela Slovenija 50.000 ha vinogradov. 
. aravna katastrofa in obe svetovni vojni sta 

i. .. Vinogradov hudo zmanjšali.

jcam muzej 
to prostem

50 torei stara značilnost dolenjske 
'Dega 8' I3 njih je zrasla cela kultura obdelo- 

tobiča0r0^̂ a' PreProste arhitekture, porodili so 
tkalnic' 'n navade. Vinograd s hramom, st^ro 
rijepra ■’ Sod' 'n čebri, z orodjem in majolika- 
*tv p0cj' Porr,nik naše preteklosti. Kogar zanese 

«Sam90rie a*’ P™5*' Ladovi peči ali kamorko- 
p$eb0^° ?°*eniskih in belokranjskih vinogra- 

^  me<̂  nov'm' zidanicami in viken-
^  lesen° 00 ureienimi terasastimi vinogradi 
<tlndes 'j11- nizkimi in majhnimi hramčki; od 

f̂ern je^ et‘j Potemneli les teh hramov se zdi v 
^ lgub en.skem soncu kot obraz starca, prepre- 

,̂ Kostarni' J'e zarisalo veselje in trpljenje. 

:^n1ostnjeVici imai °  veliko vinsko klet v pritli- 
^nišk^H9, V P™6™ nadstropju pa nastaja vi- 
^v rnuz*'rnuzej* Franc Drmaž, vodič in skrb- 

^ k it^d ^ r S'Cer pa Sradbeni delovodja resta- 
,prekoD V ^ostanjeviškem samostanu, doma 
i^nem priP°veduje: „V našem muzeju hra- 

Sa Slo°ret-e v 'deti. Pod okriljem Tehniškega 

W j  odcfi^6 Sta na oglec* šele c,va prostora: 
^videti 8 'n pa Prodor, v katerem je mo- 
ne te vinogradniške literature in zgo-

'rtii kraj 8JMnost'' Je ta^ ° tesno povezana z 
•jen n ei se ^o z leti razširil; imamo že 
stoijt°V' rnetrov dolg prostor, na dvori-
...  ̂Pod Hi/o cticl/olnioi P o rvo

' P a

'Cčta Videti,1V4C  ̂ arkadami dve stiskalnici. Če pa 
ker jj^ . ês stare hrame, ne iščita po muze- 

^Had^p ^  mo9oče najti — v vinogradih! V 
odbočjem jih je še nekaj . . . "

mo sekira
teh kra"h

' êbjVa|1 • *<i slovijo po dobrem cvičku, sva 
p naokrneV zvedela, da ima najstarejši hram 
Km' ^ ie  ̂ ^ranc Hribar iz Podbočja. 73-letni 
fr ôkj -P° ,P°klicu izučen mlekar s šolo v 
C 0ĉ se te *8 S'Cer m‘s^  <ti sejat pšenico (,,Mla-
^'/‘UenH9 ne upa brez mene; ne zna*
lo 'n s Son ar ^  je dal pregovoriti. Lep jesenski 
. îepQ CerT1 obsijane vinske gorice, medtem 
d Ŝeh’ p.'na *̂ ê vlekla megla, sta naravnost

I* '^arli Pe^al' smo se na Bočje.
L Pa v nj vsaj ^ 'r i stoletja star hramček, ven- 
IJ ’ ôvo l8-̂  ne shranjujem več vina. Za to 

anico- Hram pa sem pustil, ker mi 
>. rarn je 1 srcu in ker je tako star."

re?-8Snî no star* čeprav ni mogoče 
iu lepo v-l' *!a je star že štiri stoletja. Vendar 
£ niti en et' njegovo starost v tem, da ni v 
K ^ P a k 6?9 Žeblja' *esa za n i n ' pripravila  
,4> ih  dg. tesarska sekira. Sestavljen je iz 

leti sq ^  zb't z lesenimi klinci. Pred 
T°. ker je ?taro slamnato streho zamenjali z 
t^Hato slarna že zgnila. „Hotel sem postavi- 
1 r°vca l6-*10 ampak kje bo človek danes 
°VQa ^ bi znal opraviti to delo! In če bi 

obil jgj danes njhče več ne seje
to '

v J1 J 3'* hram namenjen za shrambo vina, 
% n'ce zarr»an iskali ugodje, ki ga ponuja
l i  stoj- m *e v srecl' Pregrajen na dva dela; 
l6êdaj s' ^ ara stiskalnica, v drugem, kjer so 
>  vidj ni danes ničesar. V notranjosti se 
^V l̂ila u ? So v^as'h ukanili mraz in veter,
0 ^ r r i h 2' razP°*ce med bruni: špranje so 
ri(j N  in zalizali z apnom.

? ie prišel hram v njegove roke, se 
ijjpji jo ^ a: »Pred kakimi šestimi, sedmimi 

bi|i lastniki Kodriči, potem pa so ga 
,LVal jâ  predniki. Po njihovi smrti sem ga po- 
|IvKqJ yendar pa mi ni znano, kako je hram

^ eietakeVer0ke-''i» arHo • Pr|jetno grelo, da smo raje stali
1 fil. Kot h.in ob pogledu nanj se je Hribar 
&ripQV . mu hram prišepetoval, je v pega

ti ^ a k i| ° Va* °  ža lje n ju , ki je teklo ob hra-
I 'lo w v'n° 9radi so bili kmetovo veselje in 

■1 j^ e n  P°P°'clne je bil v gori; šel je, da 
'rt pQ ! s sosedi v gorici, da bi se poveselil, 

Usil pridelek. Ta običaj, obiskovanje

med sosedi v gorici, se je ohranil do danes. Tudi 
zdaj gremo iz hrama v hram, iz zidanice v zidani
co, okušamo vino, tečemo kakšno pametno in 
zapojemo. Vesela pesem gre z enega hriba na dru
gega, kot da bi se črički pogovarjali iz vinograda 
v vinograd . .

Beseda je spet nanesla na hrame — in primerjali 
smo današnjo bahavost nekaterih zidanic z nek
danjo preprostostjo. Številni hrami so bili nekdaj 
tako preprosto narejeni, da so jih morali ,,opauša- 

t i "  — se pravi obložiti z vejevjem, ki je branilo, da 
vino ni zmrznilo. In to vejevje so V jeseni zakopali 

za gnoj v vinogradu, potem ko so iz njega naredili 

majhne butarice, približno tako velike, kakršne 
so včasih nosili na cvetno nedeljo . . .

štirje lepi 
hrasti 
so potrebni

In smo si ogledali in otipali še prešo, ki zasluži 

to staro ime. Pa je Hribar dejal, da v bližini še živi 
človek, ki jih zna delati.

Oglasila sva se torej v Žabjeku pri Podbočju. 
Jože Gende je bil sicer zaposlen s koruzo, a ko je 
zaslišal, da bo beseda tekla o stiskalnicah, je samo 
dejal: „Ja, madona, sem jih naredil nekaj!" Takoj 

je bil pripravljen, kar v predpasniku je ostal, ko 
smo se odpravili v njegov hram, da bi videli ,,ta 

pravo prešo", kot je dejal. Zares smo imeli kaj 

videti! Ponosno so se Jožetu svetile oči in božale 
staro stiskalnico. ,,Dvaindvajset takih sem nare

dil. Za vsako vem, kje je. Nazadnje sem jo delal 
na Malencah pri Baškovcu; gospodarja ni več med 
živim i," se spominja in pristavi: ,,Deset nas je 
bilo pri istem mojstru, pa sem samo jaz še živ. Ni 
lahko delo preše delati!" Okroglo tri četrt sto
letja ima Gende, tesar, ki je 22 stiskalnic naredil 
in nič koliko popravil. In pribije, da „preš 
cuganc" danes ne zna nihče več delati!

Kako se je razživel, ko je začel pripovedovati o 
stiskalnicah. Najprej: štirje lepi hrasti so potrebni 
za dobro stiskalnico. Predvsem hrastov les je do
ber, za silo gre tudi kostanjev. Dva človeka, tesar
ja, ki znata svoj posel, jo lahko v šestih dneh 
naredita, če delata od svita do noči. To so bili 

stavki, ki niso trpeli ugovarjanja — tako je!

Potem je razložil ,,cuganco" po domače, z do
mačimi izrazi: „Prešaje iz klade, v katero se ste
ka mošt, ker je v kladi posebna zareza. Grozdje se 

nalaga v okrogel koš ali v trop, ki je na štiri voga

le. Sleme je leseno bruno, ki prenaša težo na 60 

do 70 cm dolg kos lesa, strelo, ki je nekakšen bat. 

Štirje stebriči držijo plate, na sveči pa visi prib li
žno 600 kg težak kamen; s kontrapezo pritiska 

na grozdje in ga stiska. V slemenu je še žmek, 
kamor se v navoj da sveča. Na vrhu preše je sura, 
kot pri vozu, in pa dve kapi, da ne grejo stebriči 
narazen. Kot sem rekel, je najboljši hrastov les, za 
žmek in za sveče je pa najboljša divja hruška, 
dober pa je tudi skurž, drevo s plodovi, podobni-' 
mi divjim hruškam, le da so debeli kot orehi. 
Samo da skurž rad razpoka . . ."

Gendetova stiskalnica je lepo izrezljana; mož 

jo je sam naredil, zato jo zna tudi ceniti. ,,Ni je 

boljše od take!" trdi. Zdi se, da na današnje 
hidravlične ne da dosti. In tudi pove zakaj: ,,Tam 

moraš biti neprestano zraven, pri moji pa vse na- 
redjš in greš — pa spet prideš, kadar te je volja."

Še starejša od stiskalnice ,,cugance" je stiskal
nica na ovna, ki pa jo je že težko videti v naših 
vinogradih. Pri tej stiskalnici je človek sukal ovna 
kot matico in je zato lahko stisnil grozdje le to li
ko, kot je bil sam močan.

še ključ 
je bil lesen

Tako, kot bodo izginili stari leseni hrami — na 
Bočju sva še slišala praviti o hramčku, ki je bil 
zares ves čisto iz lesa: tudi ključ da je bil lesen! — 

bodo počasi izginile tudi stare stiskalnice. Marsi
kje so „cugance", kot jim pravi Gende, že posta

vili pred vrata, stiskalnic na ovna pa skoraj ni več 
videti.

Kot bodo izginili stari hrami in stare'stiskalni

ce, se, žal, lahko kar zgodi, da bo izginila tudi 
stara podoba vinskih goric. Novopečeni »vino
gradniki", ki v tem starožitnem okolju iščejo po
čitek in mir — to postaja v današnjem načinu 
življenja tudi resnična potreba — pozabljajo na te 
pomnike in vnašajo v gorice neokusne visoke gra
diče, ki rušijo nekdanjo skladnost.

Zakaj se ne bi zgledovali po hramih, ki jih je 
izdelalo ljudstvo v stoletnih izkušnjah? Prav bi 
bilo, da bi današnje vikende in zidanice prilagodi
li starim oblikam: saj bi tako ohranili ne samo 
zunanjo podobo, ampak tudi vse tiste drobne 
stvari, ki so naše prednike delale srečne.

Malokje na Dolenjskem je mogoče videti to li
ko lesenih hiš, z mahom poraslih slamnatih streh 

kot v okolici Rake. Zaselki hranijo še staro podo
bo dolenjske vaši, čeprav je med lepo vzdrževani
mi hišicami z rožami na oknu, z zloženimi drvmi 
pod napušči, s koli ob drevesih, z zlato rumenimi 
vrstami koruznih strokov na gankih že mogoče 

videti tudi lesene hiše, katerih sleme se je udalo 
pod težo let, vodnjak, ki mu strešica kaže očitne 
znake propadanja. V teh hišah vztrajajo pretežno 
stari ljudje, ki nimajo ne volje ne potrebe, da bi si 

zgradili nove hiše, kakršne si postavlja mladi rod. 
Je pa to tudi znak revščine, ki iz naših vasi še ni 

izginila.

Revščina gre pogosto z roko v roki s pijačo — 
tudi tega je v teh krajih precej. Nekatere trdo 

življenje stolče na tla, drugim pa da’moč vztraja

ti, celo več: daje jim moč pomagati nesrečnim.

kruh iz 
tujih rok

Ančka Žibert, devetinšestedesetletna kmetica 

iz Ardra pri Raki, je v življenju skusila mnogo 

hudega.
Nekaj let pred drugo svetovno vojno se je po

ročila z Jožetom Žibertom. Usoda jima ni dovoli

la, da bi pošteno zastavila delo na kmetiji, že je 
nadnju prišlo izgnanstvo. Izselili soju kot mnoge 
druge Slovence iz teh krajev v Nemčijo.

,,V tej nesreči," pripoveduje Ančka Žibert, „je 
bila edina sreča to, da z možem nisva imela 

otrok, saj bi bilo njim veliko teže prenašati težave 
taboriščnega življenja. Jaz sem se še kar dobro 

znašla. Najprej sem delala v taboriščni kuhinji, 
potem pa so me dodelili neki Nemki, ki je imela 

svojo bencinsko črpalko. Tudi nemškega jezika 
sem se navadila, ampak nič ni moglo odtehtati 
želje po domovini, pa naj je bilo življenje v nji še 
tako težko."

Ančka je kar dvakrat „dobila" dopust. Ko so ji 
od doma sporočili, da ji je umrla mama, je prosila 

lagerfirerja, da bi jo pustil na pogreb. Seveda ji 
tega ni dovolil, zato je Ančka ponaredila dovolil
nico in ušla. Na pogreb v Hrastnik, kjer je njena 

mati živela pri sestri, je prišla prepozno. Izrabila 
pa je priliko in šla pogledat svojo domačijo na 

Ardrem. Tam jo je pričakala tujka — Kočevarica.
,,Ponudila mi je kruh z maslom, a ga nisem 

vzela. Na svoji domačiji rest, nisem mogla sprejeti 

kruha od tujke . . . "
Kočevarji so hitro opazili, da se v vasi potika 

tujka. Prijavili so jo in kmalu se je znašla v zaporu 
na Raki, od koder so jo poslali nazaj v nemško 

taborišče.
Drugič sta ušla z možem, a sta se prav tako 

ponovno znašla v taborišču. Šele ko je Nemčija 
vojno izgubila, sta se lahko vrnila, toda domačija 
je bila izropana. Začeti sta morala znova skoraj iz 

nič.

pet njunih 
otrok

„Ta, prva povojna leta so bila zelo huda," se 
spominja Žibertova. ..Dogajale so se tudi krivice, 
ampak jaz se nisem dala. Ko so mi hoteli pobrati 
vso prvo letino, tudi seme, sem se pritožila Lidiji 

Šentjurc in napisala pismo kmetijskemu ministr
stvu. Šentjurčeva mi je rekla, da če govorim po 
resnici, potem se mi res godi krivica, in da tako v 
naši domovini ne sme biti. Pravica je še enkrat 
zmagala."

S pridnostjo in ljubeznijo do dela in domače 
zemlje sta uspešno postavila posestvo na noge. 
Manjkalo je samo nekaj —- otrok. Svojih nista 

imela, zato je Ančka vzela k sebi enega od deve
tih bratovih otrok, temu pa so'*sledili še trije: 

Franci, Albina, Anica, Vinko. V bratovi družini 
so bile razmere zelo slabe, zato so otroci radi 
prišli k „ te ti", kakor so jo klicali vsa leta. Od 

mladjh nog prek šolskih let in do poklica jim je 

bila Žibertova domačija edini pravi dom.

„Pomagala sem jim pri učenju, navadila sem 
jih delati, najbolj pa sem si prizadevala, da jim 

vzgojim čut poštenosti. Lahko rečem, da taki 
zdaj so, in zelo sem ponosna nanje."

Za Ančkin ali Jožetov rojstni dan se vsi zbere

jo ,,doma", kot pravijo Žibertovi domačiji.
Žibertova sta rada vzela k sebi tudi povsem 

tujega otroka. Socialno varstvo, kjer imajo 

Ančko zelo dobro zapisano, jima je dalo v oskrbo 
tudi Cvetko Pečarič iz Sremiča.

,,Bratovih otrok je zmanjkalo, ljubezni do mla

dine pa ne. Rada sva vzela Cvetko. Tudi njej sva 
nudila enako kot ostalim: šolala sva jo in spravila 

do poklica. Na tihem pa sva upala, da ji bova 

lahko zapustila kmetijo. Žal se je raje odločila za 
življenje v mestu. Tako sva na stara leta ostala 
sama. Kmetija je lepo urejena, nakupila sva tudi 
kmetijske stroje, a zapustiti jo bova morala kake

mu tujemu človeku. Gledala bova, dajo bo dobil 
tak, ki zna imeti rad zemljo. Veste, če hočete, da 
vam bo kaj lepo uspevalo, morate imeti tisto radi. 
Ženo, zemljo, vinograd, otroke, prav vse je treba 
ljubiti . . ."

Ančko Žibert poznajo po vsej okolici, še po
sebno stari in onemogli, saj je bila mnogim 

skrbnica. Za vestno in pošteno delo so jo na so
cialnem skrbstvu v krški občini že večkrat pohva
lili.

Ob težkem delu na kmetiji, skrbništvu in 

ukvarjanju z otroki je Ančka še vedno našla to li
ko časa, da je prijela pero v roke in napisala pe
sem, popisala dogodek iz taborišča, iz kmečkega 

življenja . . .
Od modrosti, ki jih ji je dalo življenje, najraje 

pove tole: „Delo ni sramota! Bodi priden in po
šten, pa ti bo odprt cel svet!"

A. BARTELJ 
M. M ARKELJ

.. K



gosje
pero

7. AR ADT andrej novak: s flomastrom
TEŽKEGA
SPOMINA

Vsak dan smo med glavnim odmorom hodili 
na malico mimo drugega letnika v pritličju. Ko 
sem se spuščal po stopnicah, je na hodniku skoraj 
vsakokrat zaživelo.

„Jožica, Jožica, Lenart prihaja!" so dekliški 
glasovi izza vrat naznanjali moj prihod.

,,Presnete goflje, da se vam le ljubi," sem v 
mislih preklinjal njihovo zafrkavanje.

Komaj sem prišel okoli stebra, ki je razmejeval 
stopnišče in hodnik, sem pri oknu zagledal njene 
zlato rumene lase. Stala je in se naslanjala na 
okensko polico. Plašno je pogledovala proti meni, 
nato pa kot splašena srna prhnila v učilnico.

Na naši šoli je bila že kar navada, da so fantje 
zadnjih letnikov vrgli oči za dijakinjami drugega 
letnika. Če se kateri od njih ni zmenil zanje, so 
mu same določile izvoljenko.

Z menoj je bilo drugače. Nekaj mesecev prej 
sem doživel veliko razočaranje in deklet mi ni 
bilo mar. Kljub temu mi je šolska ,,obveščevalna 
služba" sporočila, da je vartte zaljubljena neka 
Jožica iz drugega letnika. Sprva nisem verjel, po
tem pa sem se le začel zanimati zanjo. Vsakokrat 
je zbežala, tako da je nisem mogel bolje spoznati. 
Vedno sem videl le njene zlate lase in zardeli 
obraz.

Za novoletni ples sem sklenil, da jo bom bolje 
spoznal.

Zbrali smo se v učilnici, kjer je igral šolski 
ansambel. Na plesišču se je kar trlo plesalcev. 
Opazoval sem jih. Med njimi je bila tudi Jožica. 
Vedno je plesala samo s sošolkami, kar je bil 
znak, da še nima fanta. Čakal sem na pravo pri
ložnost.

Ko je amsambel zaigral primerno melodijo, 
sem dregnil prijatelja in mu dejal: „Prosim, po
magaj mi razbiti tisti par!"

Pristal je. Odšla sva na plesišče, prijatelj je pri
jel sošolko, meni pa je ostala Jožica.

V meni sta se borila občutka odpora in dol
žnosti. Vedel sem, da sem dolžan plesati z njo, 
ker sem prišel ponjo. Upiralo se mi je. Pred me
noj je oživela Iva, tista, ki sem jo sovražil, Iva, ki 
me je razočarala.

Zaprl sem oči in pred menoj se je kot v filmu

odvil dogodek iz prejšnjih let. . . Nekoč sva z 
materjo, ko sva se prezgodaj vrnila domov, zalo
tila pri kraji sosedovo Ivo. Mama jo je oštela, Iva 
pa je ušla. Namesto da bi bila tiho in se pokesala, 
se je začela spakovati in oponašati mamino hojo 
z glasnimi besedami: „Krevsa, krevsa!" Mati je 
obstala in utihnila. V njenih očeh sem slutil sol
ze, kajti obraz si je zakrila, da bi ne videl njene 
bolečine. Že od rojstva je imela pokvarjeno nogo, 
zato je težko hodila. Ta napaka jo je stala vrsto 
ponižanj in zasmehovanj. Rad bi takrat skočil za 
Ivo in jo prebunkal, čeprav je bila dekle, a nisem 
mogel. Nemočno sem stal in poslušal zmerjanje, 
ki je tolklo vame kot s kladivom. ,,Krevsa, krev
sa!" Prepir se je zagladil, a sovraštvo in prezir 
nikoli. Nikoli nisem mogel pozabiti.

„Jožica, le zakaj si ji tako podobna? Rad bi te 
gledal v obraz, pa ne morem. Rad bi te stisnil k 
sebi, pa se mi upira . . ."

Oziral sem se po plesalcih med njenimi zlatimi 
lasmi. Vpraševal sem se, kakšne so njene misli. Bil 
sem srečen, da je molčala. Komaj sem čakal, da 
bo plesa konec.

Po končanem plesu sem jo pospremil do stola. 
Opotekala se je, bila je vsa potna.

„Naj ti pomagam? "  sem jo zaskrbljeno vpra
šal.

»Ne!"
Zahvalil sem se za ples in odšel. Bil sem odveč 

samemu sebi. Odtaval sem na hodnik, gledal v 
zasneženo okno in razmišljal: ,,Jožica, kako rad 
bi ti povedal, kaj me teži, a nimam poguma. Že
lim si tvoje bližine, pa vendar me podobnost z 
Ivo odvrača od tebe. Ne znam ti povedati, zakaj 
sem odšel. A ne želim te prizadeti. Ne misli, da si 
grda, le težak spomin me odvrača od tebe!"

Mimo je prišla Jožičina sošolka.
„A li ji je bolje? "  vprašam sošolko.
,,Je že dobro," je odgovorila.
„Kaj  ji je bilo? "
„Ne vem, najbrž zaradi tebe."
Od takrat nisva bila več skupaj, kajti še preden 

se je med nama karkoli začelo, je zaradi mojih 
bolečih spominov ugasnilo.

LENART

'HAMA,OPROSTI!
Izza sivih hiš se izlušči njena drobna postava in 

odbrzi mimo poslopij. Roke ima potisnjene glo
boko v žep, glavo ima sklonjeno med ramena. 
Dež prši po ulici, a njej ga ni mar. Hiti, kakor da 
bi hotela ubežati življenju, ki ji sledi korak za 
korakom in jo skuša potlačiti v vrtinec vsakda
njosti.

Počasi odpre škripajoča vrata in vstopi. Soba 
je popolnoma prazna. Na mizo položi torbo. Z 
vzdihom olajšanja leže na posteljo in zapre oči, 
da bi pozabila na vse, kar je okoli nje.

Nekdo potrka na vrata.
„Pismo zate!"
Vznemirjena je. Le kdo se je spomnil nanjo? 

Živi samotno življenje, daleč od vsega, po čemer 
vedno bolj hrepeni. Pismo drži v rokah in ga 
hlastno stiska k sebi, kot bi se bala, da ji bo ušlo 
iz rok.

„Mama!" dahne. „Nekaj se je moralo zgoditi, 
drugače mi ne bi pisala. Le kaj je? "

Za trenutek okleva, ali naj pismo sploh odpre. 
Strah ji z ledenimi kremplji seže v srce, a roka 
samodejno odtrga ovojnico.

„Draga hčerka . . .  vse je narobe . . . oče pijan 
vsak dan . . . prepiri . . sama sem za delo . . . pridi 
pomagat. . . tvoja mama . . . "

Te besede zvene v nji, ko pismo že obleži na 
mizi. Jokala bi, a ne more. Solze so se ji posušile 
že davno, še takrat, ko je bila čisto majhna.

V šoli. Petnajst minut do konca pouka.
,,Petnajst minut še. Bojim se. Kako je neki z 

mamo? Ali smo sploh kdaj imeli dom? Nihče 
me ni nikoli vprašal, kako živim, ali sem srečna," 
so se ji v mislih postavljala vprašanja.

Sošolka jo sune. Učitelj jo kliče k tabli. Vpra
šana je. Vprašanje gre mimo nje, v sebi čuti le
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— Halo! Reklamdruck?
— Da, da, izvolite, Reklamdruck, centrala 

Reklamdrucka. S kom naj vas povežem? Izvolite. 
S kom?

— Govoril bi s komercialnim direktorjem.
— T renutek.
— Da, izvolite, Reklamdruck, komercialni di

rektor pri telefonu. Smo vam na razpolago. Samo 
izvolite.

— Želeli bi, da nam izdelate reklamne kartone 
za naš sok Srebrna breskev.

— Poznam. Odličen sok. Sploh, solidna firma. 
Prav ste imeli, ko ste se obrnili na nas. Veste, 
Reklamdruck razpolaga z najmodernejšimi stroji 
za tiskanje, mi imamo najboljše strokovnjake, 
smo hi t r i . . .  Ste videli naš reklamni karton za 
moto cross? Seveda ste ga videli. Dovršenost 
dovršenosti. Da, pravo številko ste poklicali, pra
vo, ni kaj reči. Gotovo vas bo zanimalo, da dela 
Reklamdruck tudi za Italijane in Nemce. Zelo so 
navdušeni. Brez dvoma smo najboljši in najmoč
nejši v Jugoslaviji. Brez dvoma.

— Tovariš komercialni, konkretno vprašanje: 
do kdaj so lahko narejeni osnutki za našo Sre
brno breskev?

— Danes štirinajst dni. Naši dizejnerji bodo na
redili, da boste presenečeni. Zagotavljam. Brez

fie*
skrbi. Smo na razpolago. Na svidenje * °rfj ' ^ 
štirinajst dni. Pa hvala, da ste poklicali. Hva

kPO Š T IR IN A JS T IH  D N EV IH :

— Halo! Reklamdruck? Tovariša komerc,a
Cga, prosim.

— Da, da izvolite. T renutek, vežem.
— Tovariš komercialni Reklamdruck? ?
— Moment. Smem vedeti, od kod kličete-
— Iz Srebrne breskve. Zanimajo me • • • jn|je
— Srebrna breskev? Hja, tovariš komerc ^  

na Bledu. Seminar. Vas bom povezala z 
dizajn birojem. , . , 9

— Halo, izvolite, dizajn biro ReklamdrU 'j
— Kličem iz srebrne breskve. Rad bi ve
— Oprostite, toda napačno so vas povez ; 

poklicali tovariša komercialnega?
— Najprej, pa je na seminarju na B ledu.
— Vas prevežem, pa boste govorili Z 9 4  

direktorjem. Prav? , uck2
— Da, izvolite. Glavni direktor Reklarn M
— Srebrna breskev tu. T o v a r i š  direktor, 

komercialnim direktorjem sva govorila °  ' ^  
reklamnih kartonov za naš sok Srebrna 
Preteklo je štirinajst dni . . . âl, f*

— Da, zadeva mi je znana, da. Toda, 
narejenega še nič. Naš najboljši dizajner J ^   ̂
gripo, potem se nam je pa še tajnica pones
avtomobilom. Tako da ni nič. hl'ut)H hln

— Toda tovariš komercialni mi je oblj L
— Žal, tu ni pomoči. , 1̂
— Toda tovariš komercialni mi je reke. ^  

solidna firma, da . . . . ,e\\ $  ,ed
— Mar boste trdili, da nismo? Ste v! sO|id0°,Av. 

reklamni karton za moto cross? Če ta n' 
izdelan, kaj neki je potem za vas solidno

težak kamen, ki ji vse huje pritiska na srce. Ne 
more govoriti. Stoji in molči.

Kot iz meglene daljave prihaja do nje učiteljev 
glas: ,,Daj, potrudi se! Mogoče pa le znaš nekaj. 
Spomni se . . ."

Odhaja v klop. Še ena nezadostna. Zaslužena.
Podpre si glavo in v njej zazveni kot iz neke 

stare pesmi.
„Kje si, tiha steza, kje si, gozd, zatočišče mo

je? "

Petek. Prišel je dan, ko bo lahko odšla domov. 
V potovalno torbo strpa zvezke s trdno voljo, da 
se bo učila, da bo popravila slabo oceno.

Potovanje. Prihod.
„Mama, spet sem doma! Tu je moj svet, ki mi 

ga ne more nihče vzeti, dokler imam tebe!"
,,Kako gre v šoli? "  vpraša mati.
Ali ji naj pove o neuspehih? Ne, žalostna bo. 

Mama je prevečkrat žalostna. Lagati moram.
„Dobro mi gre, mama!"
Mama je srečna, a njo boli laž. Zbodljaje vesti 

blaži zavest, da je mati srečna in da se smeji.
Delo neizprosno terja, da ga opravlja. Težko je. 

Čuti utrujenost, a nekaj jo vleče, da dela naprej. 
Mama jo prosi, naj počiva in se gre raje učit. 
Pospravlja pozno v noč. Mati ji pomaga in med 
pospravljanjem kramlja o družini. Sreča je materi 
ožarila obraz. Čeprav očeta ni doma, je čutiti 
tiho srečo doma.

Tava po ulici. Brez cilja. Življenje jo nosi, ka
mor hoče. Kje je svet, po katerem hrepeni? Je 
res samo utvara?

,,Mama, oprosti, ker ti lažem! Da si srečna, ti 
moram lagati . . ."

BRAČ

' |

r a n i
KMET.
KMETU
KMET

Stopil je na avtobus. Malo folklorno je diša
lo okoli njega, po žganici in po golažu, pa so 
se fine gospe obračale vstran.

,,Kmet," so sikale.
Pa je prišel v urad, okoren in nič spretnega 

jezika, klobuk je vrtel v rokah in mencal je.
,,Kmet," so se posmehnile bistre tipkarice 

in se niso zmenile zanj.
Čez cesto jo je mahnil mimo zebre, zavore 

so zaškripale, miličnik zapiskal.
,,Kmet," so dejali mimoidoči.
Sedel je v gostilno, golaž je naročil in pol 

litra, pa je čakal, da je natakar mestnim po
stregel s kavicami in likerčki.

,,Kmet," so mu dejali za hrbtom.
Stal je tržnici in prodajal krompir.
,,Prekleti kmet," so mu dejali, ker ni hotel 

dajati zastonj, in še dodali, da ima najbolj ne
umen kmet najbolj debel krompir in da je nje
gov med debelejšimi.

i i J l

Najslabše blago so mu ponudili v trg0 
in ko je izbiral, so mu dejali:

,,Za na kmete je pač vse dobro." j pri 
Nič se ni ujezil, le nasmihal se je *n 5. vSi 

sebi mislil svoje, o njih pa drugače. Za k *. jn 
uporabljajo kmeta, potrebujejo ga pa le .. jp 
tudi na kmete vse češče silijo, vsak senl 
vsako kaščo bi radi preobrnili v vikend, v 
ki gostilni sprašujejo po domačih P’** . in 
po domačih žgancih . . .  Ko se napoka) 
svežega zraka nadihajo pa spet — kmet!

In je nekega dne najbolj nafrizirani 'n 
kirani občinski frajlici dejal: . (0\-

„Odkod pa si, punca? Da nisi iz D ° 
ča? Saj tvojega očeta poznam . . . "

Pa se je namrdnila in kmalu ji \e 
»kmet” . . a| o

„Kar, kar," se ji je zasmejal, „saj bo o 
med nami."

Vedel je, da bi tako lahko rekel vsako

|*ai
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RjLMSKIJu b ile j
Slovenska kinematografija 

p?« uie letos 3 0 —letnico. V  
L;.:i*nit®v tega jubileja bo v 

Jani vrsta prireditev: pre- 
večp nove9a slovenskega celo- 
Q„. ^.e9a filma režiserja Vojka 
doU®tlča. ..Med strahom in 
va n° Ŝ °  > slavnostna prosla- 
sehn,a *?teri bodo podelili po- 
^  Pr,znanja filmskim delav-

slovpni50 zaslužni 23 napredek 
ba fi, 9a filma, v ateljejih Vi- 
odprlî i-3 1  Ljub|jani Pa bodo 

I kadiva i fazstavo filmskega 
filrnslc ’ v'.zit0v. plakatov in 
bodo 6 Publikacije. Prireditve 

d0 novembra, 
H i i » v ljubljanski kino- 

r*6nslf0 retrospektiva slo- 
9a kratkega filma.

s||» 'fe iS jLciis.ko podjetje Vesna 
fS$ke ?Vp ’*0 'n pripravilo za 

ovalce italijanski 
^vnetja e.um0' ki bo za neza- 

> ^driio ? ecJalca prijetno raz- 
o sl6(luie o . a zgodba pripo- 

Poglavarju 
na ie 01 edeum, čigar dru- 

^  -  L °sta,a Ustnik rudnika 
% da n: ate êrn so vsi prepriča
l i .  p v niem niti zrnca zlata 
% odL^fP^tenih dogodivšči-

t°'n 2lat^e^°' da *e rudnik še 
Uorvta* teZave pa nastopijo, 

N  n° V,i ° '  da *  stari zla- 
^Pori ^ aj a na mestu, kjer so 
*aPor r^ ' na išče pot, kako v 

••'N bona čim  bliže svoje- 
S g  p U' ~~ F i 'm ie režiral 

larv Stellari' 9 ,avne vloge  
'^ thu  o*’ ^ack Palance, 

y °re n t, Lionel Stander.
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PLOSCE

I HUJ „

TOVARIŠI

Produkcija gramofonskih 
plošč in kaset R TV Ljubljana je 
izdala veliko ploščo „Hej, tova
riši", na kateri so posnete parti
zanske pesmi, ki jih poje moški 
komorni zbor R TV  Ljubljana 
pod vodstvom dirigenta Marka 
Muniha. Plošča prinaša 17 par
tizanskih pesmi raznih avtorjev, 
med katerimi je tudi Marjan 
Kozina, ki je zložil naslovno pe
sem „Hej, tovariši". Med drugi
mi partizanskimi pesmimi zasle
dimo tudi ljudsko „Ven z nji
m i,", češki napev „V  nove 
zarje" in pesem, ki je nastala po 
ruskem napevu, „Naglo puške 
smo zgrabili".

ik e ^ / iin a

r

/>— P R £ D r r a V U A f llO  V fll

veliki plošči ,,Feel Like Makin' 
Love", ki jo je izdala zagrebška 
Suzy. Tudi na tej plošči so po
snetki, s katerimi bo topli, lepi 
glas pevke Roberte Flack oča
ral. Značilni slog petja, ki je ne
kakšna mešanica jazza, bluesa 
in soula, pride najbolj do izraza 
v naslovni skladbi „Feel Like 
Makin' Love" in v „She's Not 
Blind".

KNJIGE

Produkcija kaset _ in plošč 
R TV  Ljubljana je pred dnevi iz
dala malo ploščo „Delila's 
Povver", na kateri sta posnetka 
dveh skladb slovite dvojice Ike- 
ja in Tine Turner. Oba pri nas 
dobro poznamo, saj sta že na
stopala v ljubljanski hali Tivoli. 
Z malo ploščo pa uvajata novo 
turnejo po Jugoslaviji, ki bo go
tovo ravno tako uspešna, kot je 
bila prva, saj ljubiteljev shovva 
Turnerjevih pri nas ni malo.

R O B E R T A  FLA C K
Novi album Roberte Flack je 

marsikdo že nestrpno pričako
val, zato bo to liko raje segel po

Slovenski književni kritik T a
ras Kermauner je zapisal, da je 
Ivana Preglja „Plebanus 
Joannes" eno najboljših sloven
skih proznih del sploh. Roman 
ali daljša povest, kot ga imenu
jejo nekateri, je poln srednje
veške mistike, njegova simboli
ka ljubezni do boga in bližnjega 
pa tako pristna in globoka, da 
bralca pritegne izredno močno 
prav zaradi te velike notranje 
moči. Sodbe o tem našem knji
žnem delu med literarnimi k riti
ki niso enotne, vsekakor pa je 
delo vredno prebrati. Izšlo je 
pri Mladinski knjigi v zbirki 
Kondor kot 157. zvezek. Študi
jo o romanu, ki govori o dvoj
nosti, vloženi v to delo, je pri
speval Taras Kermauner.

GILl.ES PERRAULT

veliki etan

6. junija 1944 se je začel 
eden največjih dogodkov druge

Izšla je že druga knjiga Male splošne enciklopedije, ki jo izdaja Državna 
založba Slovenije po izvirnem leksikografskem delu beograjske založbe 
Prosveta. Druga knjiga prinaša gesla od H do O. Tako kot za prvo velja tudi za 
drugo, da ni zgolj prevod izvirnika. Enciklopedija je prirejena za slovenske 
bralce, saj podaja gesla, katerih vsebina je v tesnejši povezavi z nami, obširneje 
kot izvirnik. Že sedaj je videti, da bo slovenska izdaja presegla srbski izvirnik 
tako po aktualnosti podatkov kot po številu gesel in obilici slikovnega gradiva, 
ki je besedilu dodan kot vmesna ilustracija in na posebnih priloženih tablicah.

svetovne vojne — izkrcanje za
vezniških vojaških enot v Nor
mandiji, ki je tisočerim trpinče
nim ljudem prineslo novo upa
nje na skorajšnjo osvoboditev 
izpod nacističnega jarma. O 
tem velikem dnevu je francoski 
pisatelj Gilles Perrault napisal 
knjigo ,,Veliki dan", ki jo je v 
slovenskem prevodu izdala za
ložba Borec. Knjigo je avtor po
svetil mladi generaciji, da bi se 
iz preteklosti naučila ceniti svo
bodo in žrtve. Gilles Perrault je 
slovenskim bralcem poznan pi
satelj, saj smo pred časom našo 
prevodno književnost obogatili 
z njegovim delom „ Rdeči 
orkester".

afera
nineB

, ,Ljubezen je le beseda", „Pa 
čeprav ni zmeraj kaviar", „ lz  te 
snovi se tkejo sanje", „Odgovor 
pozna samo veter" — to so ro
mani avstrijskega pisatelja 
Johannesa Maria Simmla, ki ga 
ljubitelji lažjega branja pri nas 
dobro poznajo, saj so omenjeni 
romani že prevedeni v sloven
ščino. Zdaj je založba Obzorja 
izdala še eno njegovo delo, 
„Afera Nine B", za katero velja 
isto, kar za njegove prejšnje ro
mane: napeto branje. Avtor ve-

1g>
membnih družbenopolitičnih  
funkcij našel tudi čas za pisanje 
romanov, povesti, esejev in knji
ževnih kritik . Poskusil se je tudi 
s potopisi. Roman „Leta nespe
čnosti" je napisan v neizumet- 
ničenem slogu, ki ga je pisatelj 
močno naslonil na ljudsko izra
zoslovje. V  slovenščino ga je 
prevedla Nada Carevska.

dunnti hude

Ija v nemško govorečem svetu 
za enega najuspešnejših. Njegovi 
romani gredo dobro v promet, 
precej pa jih tudi prevajajo v 
druge jezike.

Leta nespečnosti
Prevodi iz makedonske knji

ževnosti pri nas niso ravno po
gosti, zato je vsako delo, ki nam 
predstavi katerega od makedon
skih ustvarjalcev, dobrodošlo. V  
zbirki „ Ljudska knjiga", ki jo 
izdaja Prešernova družba, je iz
šel roman „Leta nespečnosti" 
Tomeja Momirovskega. Momi- 
rovski je mlajši ustvarjalec, ki je 
ob tem, da je opravljal več po-

V  zbirki Sinji galeb, ki jo iz
daja Mladinska knjiga, je izšla 
povest švedske pisateljice 
Gunnel Linde „Beli kamen". 
Linde je zelo plodovita pisatelji
ca, ki svojo ustvarjalnost posve
ča predvsem mladim bralcem. 
Zgodba o deklici Fii in dečku 
Hampusu je pisateljica priredila 
tudi za televizijo. Televizijsko 
nadaljevanko smo pred meseci 
lahko gledali tudi pri nas, zato 
bo verjetno marsikateri od mla
dih bralcev rad segel po tej pri
kupni pripovedi.

„Sami se spodbujamo. Morda 
se čudno sliši, a je res. Vemo, 
da je treba najprej kaj pokazati, 
potem pride priznanje. To ni 
tako nepomembno vedeti. Kar 
poglejte: dokler smo samo go
vorili in razmišljali, kaj bi, dok
ler ni bilo dejanj, se ni nihče 
zmenil za nas. Več let je moralo 
preteči, da smo prišli na trd
nejšo nogo in opozorili nase. 
Opazili so nas in naše delo."

Te misli je razpredal Srečko 
Kodre prav tedaj, ko je žužem- 
berška igralska družina z uspe
hom nastopala na domačem  
odru, na Dvoru, Suhorju, v 
Mirni peči, Semiču, Šentvidu 
pri Stični in Šentjerneju s 
Kranjčevo „Potjo do zločina" 
in ko je za naslednjo uprizoritev 
že izbrala Klopčičevo „M ater". 
»Igralci so mladi, najbrž smo 
pri nas med prvimi spoznali, da 
brez mladine ne gre. Sicer je 
tako: če ni naraščaja, nimajo 
starejši svojih izkušenj in tradi
cije na koga prenesti."

Srečko Ko^lre prav gotovo 
nima malo izkušenj. V kultur-

no-prosvetnem društvu je dolgo 
deloval kot predsednik in orga
nizator, bil je igralec, scenarist 
in režiser, nekaj let knjižničar v 
ljudski knjižnici, obenem pa je 
sestavljal filmski spored za kra
jevni kino. Vpregel se je v Ljud
sko tehniko, in ko so dobili 
dom, je bil tam vsaj z eno nogo 
kot doma. Da so bile njegove 
izkušnje namenjene zlasti šoli, 
kjer poučuje nepretrgoma od 
leta 1953, je samo po sebi ra
zumljivo. Kot mentor tehnične
ga, filatelističnega, fotografske
ga in likovnega krožka je vzgojil 
več rodov, iz katerih so izšli 
dobri fotoamaterji, filatelisti in 
tudi s slikarstvom ta ali oni še 
nadaljuje.

Kodre za vse te tisoče ur, ki 
jih je prebil z mladimi in odras
limi v Žužemberku, ni nikoli 
zahteval plačila. Veljal je za 
entuziasta, saj mu je ta ali ona 
zvrst kulturno-prosvetne ali 
tehnične dejavnosti, kakor 
pravimo, prirasla k srcu. Pred 
leti je trdil, da je zanj uspeh pri

delu največja nagrada. ,,Če že 
ima Zveza kulturno-prosvetnih 
organizacij kaj denarja v ta 
namen, naj raje kupi knjige za 
nagrade. Ce že moramo koga 
nagrajevati, dajmo strokovnja
ke, ljudi, ki prihajajo od dru
god. Tako seveda mislim jaz."

Čeprav Srečko Kodre ni naše 
„ožje" gore list — rodil se je 
pred 47 leti v Šmartnem pri 
Litiji v delavski družini — so 
njegove korenine na Dolenj
skem globoke, vraščene v oko
lje in ljudi, kot bi tod njegov 
rod bival že stoletja. O sebi 
pravi, da je Žužemberčan, pri
sten prebivalec Suhe krajine. S 
to pokrajino diha, z njenimi 
ljudmi se veseli in žalosti. Mor
da je nekoliko bolj kot drugi 
občutljiv za krivice. To je pri
nesel s seboj, to mu je ostalo od 
mladih nog. Zato se je že 15- 
leten vključil v NO V.

Čut za poštenost, medseboj
no razumevanje, pravico in res
nico vceplja vsem, s katerimi se 
druži, ki jih zbira okrog sebe ali 
pa je sam pritegnjen mednje.

„ Ljudje se morajo družiti, ker 
se le tako lahko spoprijateljijo, 
prijateljstvo in tovarištvo pa 
dandanes nista pomembna nič 
manj kot v tistih hudih časih 
pred tremi desetletji," je včasih 
razlagal. Od tod množičnost, ki 
jo je vselej zagovarjal in se zanjo 
zavzemal, tudi v kulturno- 
prosvetnem društvu. ,,Vanj se 
mora vključiti čimveč ljudi. Po
membno je, da se ljudje spozna
jo, da imajo tovariške odnose. S 
tem se oblikuje tudi njihov-sve
tovni nazor. Ne gre prezreti, da 
ljudje tudi radi nastopajo."

Ko so letos po nekajletnem 
premoru v Novem mestu spet 
podeljevali Trdinove nagrade, 
so eno od treh nagrad izročili 
Srečku Kodretu. V obrazložitvi 
so poudarili prav to, kar je 
Kodre ves čas bil: kulturno in 
politično aktiven, srce, ki je 
utripalo tako za šolo kot za na
predek kraja, motor, ki je po
ganjal življenje naprej, človek, 
ki je znal vsaditi seme ter gojiti 
klice in stebla.

I. ZO R AN
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PERGAMENT, 
SKRIT 
V SLIKI

dosti vredna; bila je že tudi toli
ko uničena, da je verjetno no
ben restavrator ne bi hotel vzeti 
v roke. Kmet nam jo je zaradi 
tega rade volje prepustil. Ker pa 
je bil okvir že ves črviv, smo se 
odločili, da bomo platno vpeli v 
drug okvir.

Med podlago in platnom smo 
presenečeni našli pergamentni 
folio z drobno, lepo izpisano pi- • 
savo. Ob robu rokopisa so bile 
številne skice, kj jih zvečine nis
mo razumeli. Se posebno po
zornost nam je vzbudila z roko 
pisana opomba v gotici: „Še bo
lje kot z okna 217 bi bilo mo
goče čas ukloniti streljaj levo < 
od gradu, približna višina 18 
sežnjev. Smer: kot okno 217."

Ta skrivnostna opomba kot 
tudi ves zapis v latinskem jeziku 
nam nista dala miru. Še poseb
no pomembno se nam je zdelo 
dejstvo, da je imel novi soteški 
grad, ki je danes povsem razru
šen, 365 oken: toliko pa je dni 
v letu in je torej zares mogoče, 
da so se nekdanji lastniki inten
zivno ukvarjali z mislijo o lomu 
časa. Verjetno so si kot Azteki 
za svoj koledar cel grad postavi
li izključno v ta namen, saj je 
znano, da so imeli na desnem 
bregu Krke še en, starejši grad.

Nemogoče je bilo odkriti, kje 
naj bi bilo okno 217, zato pa je 
bilo povsem zanesljivo, da je na
mig o streljaju levo namenjen 
vrtnemu paviljonu gradu, po
zneje zgrajenemu in danes ime
novanemu Hudičev turn. Ime 
samo pa izpričuje, da so se tu 
godile čudne stvari. Ljudstvo je 
v takih primerih vse skrivnosti 
povezovalo s črno magijo, torej 
s hudičem.

ROKOPIS 
NILAGAL!

Vztrajno smo iskali naprej, 
pretaknili ves stolp in v okolici 
spraševali za vse govorice o tur- 
nu. Vse, kar je bilo slišati, je bi
lo le to, da je turn povezan z 
neko čarovnijo ali kakor pravi 
Jožef K.: „Tu je imel hudič 
prste zraven!"

Kot se običajno dogaja, je tu
di v tem primeru skrivnost raz
rešilo naključje. Zaman smo 
iskali po freskah, če je slikar na
mignil na ta dogodek, zaman 
smo merili in gledali skoz okna 
stolpa — do 23. septembra le

tos. Nismo sicer gledali na uro, 
vendar pa smo prepričani, da je 
bilo to nekaj pred peto. Glede 
na to, da se je jesen začela ta 
dan ob 16.55 in da je bil 23. 
septembra jesenski solsticij ali 
enakonočje, sodimo, da se je 
zgodilo prav tisti hip!

V oknu, ki gleda na Krko in 
na roške gozdove, se je zabliska
lo. Pripravili smo fotografske 
aparate .. .

Imeli smo kaj videti in slika
ti!

Iz okna je izginila današnja 
pokrajina; v določeni točki je 
bilo mogoče prav lepo videti in 
tudi fotografirati stvari, ki jih 
imajo znanstveniki že za davno 
izginule! Nenavadno rastlinstvo 
je povsem spremenilo podobo 
pokrajine, čudne živali, ki smo 
jih dotlej videli le v učbenikih 
za paleontologijo — to je bilo v 
našem zornem kotu.

Če se je kateri približal oknu, 
je takoj izgubil ta nenavadni po
gled, skozi druga okna stolpa se 
je videla normalna pokrajina. 
Podobe so se izredno hitro 
menjale; zdelo se nam je, kot da 
bi že malo pokvarjen aparat, ki 
smo mu v človeški domišljiji na
deli ime časovni stroj, ,,predva
jal" film iz naše zgodovine! To 
ni bil film, to je bila živa resnič
nost!

Zdelo se nam je, kot da traja 
dolgo, v resnici pa ni moglo biti 
več kot nekaj minut. V nasled
njih dneh se prizori niso več po
novili, čeprav smo natančno 
določili mestot od koder smo 
gledali v preteklost. Če se bodo 
naše domneve uresničile, potem 
bomo naslednjič potovali v pre
teklost ob spomladanskem ena
konočju.

Dobro sta nam uspeli samo 
dve fotografiji; s pomočjo knjig 
in strokovnjakovih nasvetov se 
zdi, da smo fotografirali: boj 
rred gorgosaurusom in 
scolosaurusom in čredo bronto- 
therijev. Gorgosaurus je po do
sedanjih podatkih živel v ob
dobju krede in je bil dolg okrog 
3,5 metra. Scolosaurus je dose
gel v dolžino tudi 6 metrov. 
Brontotherium, prednik dana
šnjega nosoroga, vendar veliko 
večji od njega, so živeli pred 50 
milijoni let. V Evropi so bili ze
lo redki.

J. SPL IC H A L

Še dandanašnji ljudje obču
dujejo nekatere zgradbe, ki so 
jih pred davnimi časi postavili 
naši predniki. Ne samo da se 
čudimo, kako so mogli zgraditi 
tako veličastne spomenike arhi
tekture, kot so recimo atenska 
Akropola, egipčanske piramide 
v dolini Nila, kitajski zid, pra
stara megalitska stavba 
Stonehendge v Angliji ali inkov
ska mesta, še več: današnja zna
nost stoji pred neraziskanim 
vprašanjem, ko začne te zgrad
be meriti in temeljito proučeva
ti. S presenečenjem odkrivajo v 
zgradbah idealne strukture 
akustičnih zakonov, časa in 
astronomskih zakonitosti.

Lep primer je stara pleterska 
cerkev v kartuzijanskem samo
stanu, ki je zgrajena tako aku
stično, da se na drugem koncu 
cerkve šepet povsem razločno 
sliši. Pravi čudež je tudi 
Keopsova piramida, saj so iz 
razmerij med njeno višino, plo
skvijo in stranicami, izračunali 
vse najpomembnejše astronom
ske zakone. V južni Ameriki pa 
stojijo piramide, ki so ogromen 
kamenit koledar. Tisti ljudje, ki 
so* jih postavili in niso poznali 
niti tako preprostega tehnične
ga pripomočka, kot je kolo, so 
vendar znali izračunati pot 
zemlje okoli sonca z veliko ve
čjo natančnostjo, kot je izraču
nan naš vsakdanji koledar. Vse 
to je zavito v temo skrivnosti, 
zato ni nič čudnega, da se po
javljajo teze, ki skušajo uskladi
ti prostorske razmere s časovni
mi. Arhitektura po mnenju ne
katerih strokovnjakov ni samo 
poseg v prostor, ampak tudi v 
čas!

Člani naše ekipe smo se veli
ko ukvarjali s temi problemi, 
vendar smo bili dolgo časa pre
pričani, da gre pri tem vendar le 
za drzne domišljijske predstave. 
Resneje pa smo začeli razmišlja
ti, ko nam je prišel v roke star 
rokopis „Kako ukloniti čas", ki 
je bil napisan v latinskem jezi
ku. Dobili smo ga v neki kme
čki hiši, v kateri so imeli staro 
sliko iz soteškega gradu. Slika 
sama po umetniški plati ni bila

A. BARTELJ 
J. SPLICHAL

kjer je
KrjcNelj

pripo\iedoi/a
zgodbe

Če zaradi ničesar drugega, potem bi morala 
biti Obrščakova gostilna na Muljavi slavna že 
zaradi tega, ker se precejšen del dogajanja v 
prvem slovenskem romanu, Jurčičevem Dese
tem bratu, odvija prav v tej gostilni. Ko je 
Jurčič pisal svoj roman, je bila ta gostilna še 
sredi vasi, potem pa so jo podrli in danes stoji 
edina gostilna na Muljavi, ki pa se še ponaša z 
imenom ,,Pri Obrščaku“ , čisto na začetku va
si.

Od stare gostilne pa je razen imena ostalo 
tudi dosti gradbenega materiala; ko so 1926. 
leta začeli zidati zdajšnjo Obrščakovo gostil
no, so kamenje za temelje dobili od podrte 
stare gostilne.

Prvi lastnik gostilne in graditelj hiše v eni 
osebi je bil Ciril Hočevar, se spominja da
našnja gospodinja v Obrščakovi gostilni Marija 
Ilovar.

„Za Hočevarjem je na licitaciji gostilno pri- 
licitirala moja mama, Marija Tekavc. Takoj jo 
je dala v najem E lici Meglič; ta pa ni bila dol
go oštirka, ker je bila med vojno gostilna za
prta," se spominja Ilovarjeva. Velja zapisati, 
da med vojno gostilna ni bila neizkoriščena: 
kot opozarja plošča na pročelju gostilne, je 
hiša v letih 1943 in 1944 nudila streho okraj
nemu komiteju KPS in okrajnemu komiteju 
SKO J, v njej je bil tudi odbor Osvobodilne 
fronte Stična in Grosuplje, v tej hiši je bila 
tudi partijska in partizanska osnovna šola.

Po vojni je imela večino prostorov v najemu 
kmetijska zadruga; gostilno so odprli že v ma
ju 1945. Potem od 1955 do 1966 v hiši ni bilo 
gostilne. Ko pa so naredili zadružni dom in se 
je zadruga izselila iz hiše, so Ilovarjevi — Mari
ja je s sestro podedovala hišo po mami -  bivšo 
zadružno trgovino prezidali in ponovno uredi
li v vseh spodnjih prostorih gostilno. Zanimivo 
je, da je bila gostilna odprta za 1. maj 1966, 
ob stoletnici Desetega brata!

Še ko je bila gostilna zaprta, so morali Ilo
varjevi velikokrat odpirati vrata stanovanja in 
popeljati vedoželjne otroke in druge obisko
valce, ki so vsa leta dokaj številno prihajali na 
Muljavo ogledovat si Jurčičevo rojstno hišo in 
muzej, Krjavljevo domačijo in sploh kraje, 
kjer so živele osebe iz Desetega brata, v sobo, 
v kateri so na stenah freske s prizori iz Jurči
čevih del.

Že prvi gostilničar Hočevar je dal 1926. le
ta poslikati stene sobe, ki je bila takrat in še 
danes namenjena manjšim družbam. Primorec 
jug — v gostilni se ne spomnijo njegovega ime
na — je naslikal več podob iz Jurčičevih pri
povednih del, sredi največje stene pa je naredil 
še Jurčičev portret. Kolikor je znano, je Ho
čevarja nagovoril, naj to posebno sobo tako 
uredi v Jurčičev spomin, nekdanji predsednik 
višnjegorskega sodišča Jože Rus.

Fresk do danes niso obnavljali, preživele so 
tudi drugo svetovno vojno. Prav gotovo zanje 
ni mogoče trditi, da so umetniška dela poseb
ne vrednosti, vendar pa so živ spomenik: kaže
jo, kako so se na Muljavi že pred okroglo pol

Gostilna „Pri Obrščaku4

stoletja zavedali pomembnosti svojega roja- 
ka . . .  „

Morebiti zaradi starosti, veijetneje pa žara® 
vlažnega zraka, ker ogrevajo sobo edino s pn*1' 
sko pečjo, so se nekatere freske že začele  kru
šiti, sploh pa so vse že precej obledele in bi Ji*1 
kazalo zaščititi. .

Spomin na staro Obrščakovo gostilno _  
zgolj v kamenju, ki so ga prinesli, ko so 8ra. 
novo. „Še po drugi vojni, ko smo obnavlja 
hišo, smo od stare gostilne izbili kamniti prag’ 
ki so ga graditelji 1926 vgradili v to hišo, s 
spominja Ilovarjeva. .

Obrščakova gostilna je edina na Muljavi, z 
radi tega tudi obiskovalcev ne manjka. K® 
stoji tik ob cesti in ker je to prva gostilna ô  
Krki na poti iz Ljubljane na Dolenjsko, m nl. 
čudnega, da se v njej ustavljajo številni izletn 
ki. . * 

„Strežemo z vsem. Od pijač gostje najv® 
krat naročajo cviček in belokranjska v*na‘kaj 
cer pa gledamo, da imamo v kuhinji vedno K J 
domačega za pod zob. V  zimskem âSU 
obvezno domače krvavice z zeljem, P°^treZa. 
mo lahko z domačo salamo;'nasploh je ° onL  
ča hrana na prvem mestu n a š e g a  jedilnika, 
dopoldne imamo toplo malico, potem Pa J 
mogoče dobiti toplo hrano vse do takrat, 
zapiramo. Velikokrat se ustavljajo pri naS ..*!<• 
šoferji, ki so se že kar navadili naših mali , 
pripoveduje Ilovaijeva. .y

Ker sta z možem sama z a  vse -  v gosn 
pomaga eno dekle -  je vprašanje, če ne b 
kmalu zaprli Obrščakove gostilne, kot so ti ^ 
v Zagradcu, kjer je gospodar dejal: „P rinaS 
ne bo nikoli več reklo gostilna!“  _

Na Muljavi bo gostilna, dokler bosta 11°̂  y 
jeva pri močeh. „Tri sinove imam: e<̂en ŝ|cj 
Stični v mesariji, eden v Ljubljani v trg0 _ 
šoli, Srečko pa je pri vojakih. Prav nanj ^  
doma močno računali, vendar pa se b^n i^ , 
vzeti gostilno. Pravi, da bo raje osem ur 
potem pa bo prost -  v gostilni pa je ves 
veliko dela.“  Tako govori Marija Ilovar, a v 
dar še upa, da bo sin prevzel obrt, saj že ^  
načrte, kako bodo spremenili domačijo: p 
napisom Obrščak naj bi uredili vhod, malo 
slijo dozidati . . .

Škoda bi bilo zares, če bi umrla ObrŠča^ 
va gostilna, saj je na Muljavi prav taka ZI} 
nitost kot Jurčičeva hiša ali Krjavljeva K°
V Desetem bratu ji je pisatelj postavil sp° ̂  
nik in le še poredko je v njej s l i š a t i  šeg ^ 
dolenjske starce, ki ob večerih modrujej0 
ko, kot se je to dogajalo pred desetletji.

Marija Ilovar

Krjavljeva koča Freske so stare pol stoletja


