
Suha krajina 76
^ i h  izmenah naj bi de- 
^  okoli 700 brigadirjev

I fer̂ a êtrt* ^ ji republiške kon- 
cnce Zveze socialistične 

~ imeli so jo zadnjo 
p P v Ljubljani — so se po- 
8 varjaii tudi o okvirnem pro- 

amu mladinskih delovnih 

leto V SloveniJi 23 p rih od n je

republiki bodo po progra- 
sicer ^ ^ u ie n o  zvezno akcijo, in 
netit, ^  K°zjanskem, kjer naj b i v

gadttj^v1̂ !1 delak) okoli 800 bri" 
vil- i * y “ loveniji se bodo pono- 
Značaif • j® akcije republiškega 

10 sicer v Halozah (600 bri- 
krajini. v ®rjdnih (600) in Suhi 
nah u>i-?er naJ bi se v štirih izme
tov kar 700 parov mladih 

delaTPa bi 
Viseira u i ani 12 k z in ,  Lopate in 

■ l - Zgradu. ^!f.dina bo po prvih načrtih 
gadircv- ~ kilometrov vodovoda. Bri- 
slifei t * "°ruk se bo prihodnje leto 
l&aiin ?! v kočevskem delu Suhe 
terenu ’ • •!er bi na dokaj težkem  
jarek, °Pali 7 kito m etrov dolg
zdravo ^aterem  bodo dobili 
ŝ Dnnct;° C občani iz krajevne 
bodniih v . uŽa - Udeleženci pri- 
Poskf^i “ ‘Sadirskih akcij naj bi 
l*i izprali 23 udarniške akcije 

ajirm v ♦ l Vodovoda v delu Suhe 
%  , rebanjski občini.

ltDnfpra cu Seje so predstavniki 
»jem i!?,Ce P°vedaU, da so v letoš- 
bvnira , Posvetili mladinskim de- 
nosti r ^ ^ m  zelo veliko po zor- 
tisoč muni l e v brigadah delalo okoli 

240?» C ’- *et? s Je bito na delovi- 
Pa se na’ \^!8adirjev» prihodnje leto 
Ujem •, z brigadirskim življe-
^kdinlr ^  mladincev in

! r ^ eč. se pravi 3000.
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Praznik vina na Čatežu
Priredrtev se bo začela 10. dec., trajala pa bo 5 dni

v soncu jesenskem vihrajo zastave!
„In tovariš Tito, če boš nekoč prišel v Slovenijo -  in slo
vensko ljudstvo te čaka -  te bomo dočakali s cvetjem, ljud
stvo te bo nosilo na rokah, saj se zaveda, kaj si storil za naš 
slovenski narod, ki je bil obsojen na smrt,“ je na drugem 
zasedanju protifašističnega sveta narodne osvoboditve Jugo
slavije v Jajcu poudaril slovenski delegat dr. Metod Mikuž. 
Kljub temu, da je od tedaj, ko so bile te besede izgovorjene, 
pa do danes, ko so več kot uresničeni sklepi in naloge dru
gega zasedanja A VNOJ, preteklo veliko časa, ne moremo 
mimo tega, da jih ne bi ponovno napisali So namreč simbo
lično voščilo Socialistični federativni republiki Jugoslaviji in 
njenemu tvorcu, ki je pred 32 leti na preprosti klopi v Jajcu 
pisal zgodovinski referat, ki ga je začel z besedami: „Tovariši 
svetniki A VNOJ".

V okviru ,J*raznika vina 75“ 
bodo v stari šoli na Čatežu 10. 
decembra odprli vinsko razsta-

IZREDEN USPEH

V 16 osnovnih organizacijah 
Rdečega križa v trebanjski ob
čini je včlanjenih že 2.675 ob
čanov. Še leta 1970 je bilo za 
odvzeme krvi 647 prijav, na le
tošnje odvzeme so prišli 1.803 
krvodajalci. Po republišikem raz
delilniku so v trebanjski občini 
letos računali le na 845 krvoda
jalcev.

DANES CESTA 
IN BAZEN

Danes, 27. novembra, ob 10. 
uri bodo v Petrini ob Kolpi sve
čano odprli posodobljeno cesto 
Brod na Kolpi-Livold oziroma 
Kočevje, popoldne ob 15. uri 
bo otvoritev plavalnega bazena 
in telovadnice, zvečer ob 19. 
uri pa v Šeškovem domu prosla
va dneva republike in medna
rodnega leta žensk, na kateri 
bodo med drugim podelili pri
znanja OF šestim najzaslužnej
šim tovarišicam.

vo. Prireditev bo trajala pet dni. 
Organizira jo medobčinski od
bor za Posavje v sodelovanju z 
delovnimi organizacijami, s 
krajevnimi skupnostmi in turi
stičnimi društvi.

V šoli bo razen vinske razstave 
hkrati razstava vinogradniških pri
pomočkov, v prostorih krajevnega, 
urada pa razstava kulinaričnOi izdel
kov. Letos računajo na 150 vzorcev 
vina iz teežiške in krške občine. So
delovali bodo zasebni vinogradniki 
in kmetijske organizacije tega ob
močja. Za najboljši cviček, za naj
boljše bizeljsko belo in bizeljsko 
rdeče vino bodo razstavljalci dobili 
diplome in priznanja.

Razstava bo v naslednjih letih 
krožila od Čateža do Bizeljskega in 
Kostanjevice.

PRIZNANJA ZA PRAZNIK

Proslave dneva republike v ribni
ški občini bodo 28. novembra zve
čer v Dolenji vasi, Ribnici in Sodra
žici V Loškem potoku bo proslava 
29. novembra zvečer. Na teh pro
slavah bodo podelili tudi priznanja 
OF za do to le tno  dek) v OF in 
SZDL, ki jm bo dobik) skupno 86 
občanov.

TOVARNA AKRILA  
BO TOZD

Na zboru delavcev tovarne 
akrila v Trebnjem 22. novembra 
so sklenili, da se bodo v okviru 
Novo lesa organizirali kot temelj
na organizacija zd ružen ja  dela. 
Nov tozd Straškega lesnega 
kombinata se bo imenoval to 
varna akrilnih proizvodov v 
Trebnjem.

NAČELNI „D A " ZA 
SOLSKO TELEVIZIJO

Dasi ni bil prisoten vabljeni 
predstavnik RTV Ljub^ana, ki 
bi lahko pojasnil precej stvari, 
je bil 25. novembra v Novem 
mestu posvet članov sveta za 
vzgojo in izobraževanje pri OK 
SZDL in ravnateljev osnovnih 
šol iz novomeške občine, na 
katerem so razpravljali o pred
logu razvoja šolske televizge v 
SR Sloveniji v letih 1976 -  
1980. Razprava, ki jo je vodil 
Veljko Troha, je pokazala, da se 
Novo meščani okvirno strinjajo 
s predlogom omenjenega na
črta, o njihovih tehtnih pripom
bah pa bomo podrobneje pisali 
prihodnjič.

lavci ‘lopoldne bodo de- 
s)(o D ~  tozd Bizelj- 
novn izročili namenu 
S '^^sko klet v Brežicah.

pridobitvijo za 
JtvaviD* Ĵ ẑvoj vinogradni- 
30.u • bodo počastili 
dan osvoboditve in
ber — 29. novem-
rii ' slovesnosti bo govo- 
teia izvršnega &)mi-
-/j^Pgdsedstva CK ZKS

Pomlajena stara bolnišnica
V Brežicah so za 5,533.000 din modernizirali centralno bolniško poslopje

Z otvoritvijo prenovljenega devetdeset let starega centralnega po
slopja splošne bolnišnice v Brežicah se fe kolektiv tega zdrav
stvenega zavoda pridružil praznovanju 30-letnice osvoboditve, 
občinskega praznilu Brežic in dneva republike. Slovesnost je bila 
2 0 . novembra.

v  starem poslopju so obnovili in 
preuredili 1.642 I^ d ra tn ih  metrov 
površine. Pregradili so velike, ne
funkcionalne bolniške sobe, uredili 
dnevne prostore za paciente, knjiž
nico za zdravnike, in druge prostore, 
potrebne za normalno delo. Regio
nalna zdravstvena skupnost Celje je

prispevala za obnovo 3 milijone 
dinarjev, druge stroške pa so u r a v 
navali s premostitvenimi posojili, ki 
jih bodo vračali prihodnje leto iz 
vsote, planirane za naložbe v zdrav
stvu.

Brežiška bolnišnica ima zdaj 270 
standardnih bolniških postelj. Po 
osvoboditvi so delali v njej le trije 
zdravniki, danes pa jih je že 25. 
Vseh zaposlenih je 250 ali štirikrat 
Več kot prva povojna leta.

Kljub temu da je doživela bolniš
nica že nekaj dozidav, in da je

končno preurejeno tudi centralno 
poslopje, je prostora še vedno pre
malo. Najbolj v zadregi je speciali
stična ambulantna služba. Tako na 
primer okulistična ambulanta go
stuje v prostorih za fizk)terapijo v 
kleti, kjer pacienti čakajo na 
hodniku pred kurilnico. Pediatrična 
ambulanta ima prostor v preurejeni 
direktorjevi pisarni, čakalnica^ pa je 
OTav tako na hodniku, kjer čakajo 
nkrati številni pacienti rentgenoto- 
ške ambulante. Tudi laboratorij je 
zeto utesnjen. Prostorsko krizo na
meravajo prebroditi do 1980, rešitev 
pa je nalaza na v osnutku srednje- 
ro č n ^ a  razvojnera načrta zdrav
stvenega varstva. V njem predvide
vajo dograditev ambulantnopolikli-

„ižnega tmlcta. j o ^ , c a t e PPEY

Nova pekarna v Črnomlju
Za praznik republike so odprli novo pekarno 2ita iz 
Ljubljane, ki bo Belokranjcem spekla na dan več 

kot 5 ton kruha in peciva

v  ponedeljek dopoldne so v 
Črnomlju odprli novo pekarno 
živilskega kombinata Žito iz 
Ljubljane, ki bo s kruhom in s

t

Gostje si ogledujejo nove 
pekarske stroje.

pechrom oskrbovala prebivalce v 
metliški in črnomaljski občini. 
Na dan bodo spekli več kot 5 
ton kruha in peciva, zmogljivosti 
pekarne v eni izmeni pa so 8,5 
tone.

Na slavju ob otvoritvi je govo
ril p r e d s ^ ik  delavskega sveta 
Pekarne in slaščičarne ,JDolenj- 
ska“ iz N o v ^  mesta Tone 
Rems, ki je dejal, da je pekarna 
darilo 1.900-članskega dek)vne- 

kolektiva Žita Beli krajini ob 
letošnjem prazniku repubUke.

Novo pekarno si je ogledak) 
veliko število gostov iz Dolenj
ske in tudi od drugod; ob tej pri- 
k)žnosti pa so pripraviU tudi pri- 
tožnostno razstavo izdelkov de
vetih TOZD Žita.

S. D.

Donitov posluh za manj razvite
V petek so v Veliki Loki pri Trebnjem izročili namenu novo tovarno

^^cahprenovljenega centralnega poslopja ^lošne bolnišnice v 
*tvo ^  * slovesnosti so se udeležili: repubU^ sekretar za zdrav- 

^ to n  Fazarinc, predstavniki celjske in novomeške bol- 
zdravstvene skupnosti Celje, skupnosti zdrav- 

oreanizacij SRS, posavskih zdravstvenih domov, 
iJilaej: . ®̂ ^̂ indce ^  upščine in vodstev družbenopolitičnih orga- 

^  ffoio:Teppey)

Ujesti tečaj zaključen
i® politične tečaje na Jasnici uspešno končalo že 

227 sindikalnih in mladinskih delavcev
Na 1 'T '----------------

pri Kočevju je bil 
PplitjA zaključen že šesti 

^® ĵ za mladinske in 
delavce. Obiskovalo 

*®̂ ĵnikov iz vse Slove- 
h 8 iz občine Krško,

I* občine Ribnica. Vsi 
J> ki je trajal dva meseca

in zek) hladnem 
bo vreme v dri^  

J^Jalo ?***“  ponovno po- 
Qo temperature ne bo-

nižinah bo deloma
• dek) sneg.

oziroma 348 ur, uspešno kon
čali in prejeli na zak^učni sve
čanosti diplome. Na zaključni 
prireditvi so nastopili vokalna 
skupina Doremi iz Kočevja in 
vojaki iz Ribnice.

Vodja tečaja Leon Mo ko tar nam 
je povedal, da je prejšnjih pet tača- 
jev uspešno konralo skupno 198 
sindikalnih in mladinskih delavcev. _ 
Vsi izmed njili se vračajo iz tečaja 
na svoja delovna mesta, vendar pr<  ̂
vzamejo nekatere dolžnosti v sindi
kalnih oziroma mladinskih organiza
cijah.

Nadalje je povedal, da se nasled
nji, sedmi tečaj začne že 8. decem
bra in bo prav tako trajal dva mese
ca. Tudi ta bo, kot vsi dosodanii, na 
Jasnici. Za njim pa bo 8. tečaj, ki bo 
namenjen le mladinskim političnim 
delavcem. Za ta tečaj pa ni gotovo, 
če bo še na Jasnici.

J. P.

Vrata nove tovarne je odklenil najstarejši delavec Donita iz 
Medvod Janko Drešar. V kulturnem programu so poleg okteta Jelo
vica nastopile kar tri godbe: razen trebanjske in medvoške še slo
vaška godba, s katero so pobrateni, in recitator inž. Jože Falkner iz 
Trebnjega.

Glavni direktor Donita inž. Bojan obrestno mero.
Gogala se je zahvalil vsem, ki so so- Zaostajanje občine se je zajezilo, 
delovali pri tem, da so zgradili tovar- saj je znašala stopnja industrijske
no avtomobilskih tesnil v Veliki rasti v trebanjski občini 33,5 odst.
Loki. Predsednik trebaruske občin- (v republiki 26,5 odst.), stopnja za-
ske skupščine Slavko Kržan je pri- posbvanja pa je bila dvakrat višja od
dobitev pozdravil kot prispevek k 
enakomernejšemu razvoju republi
ke.

Inž. Ivo Klemenčič, republiški 
sekretar za industrijo, je v svojem 
govoru Ugodno ocenil petletna pri
zadevanja v republiki za hitrejši raz
voj manj razvitih. „Ta družbena 
usmeritev je v zadnjih petih letih 
pripomogla k vidnim uspehom v 
trebanjski občini. Vrednost naložb v 
trebanjski občini je v petih letih 
znašala 338 milijonov, pri čemer je 
šk) iz republiškega proračuna 28 
milijonov dinarjev za beneficirano

republiške, fti tem je inž. Klemen
čič pohvalil delovne kolektive iz 
bolj razvitih občin (Elma, Iskra, 
Novoles, Donit), ki so se pridružile 
tem prizadevanjem.

Tovarna avtomobilskih tesnil v 
Veliki Loki bo predelovala svoj v 
svetu priznani tesnilni material 
Nova tovarna naj bi ustvarila 110 
milijonov dinarjev cetotnega do
hodka na leto.

A. ŽELEZNIK

Vhod v novo tovarno je odkle
nil najstarejši delavec Donita 
Janko Drešar.

SLAK SLUŠATELJ
k u m r o v S k e  So l e

„JOSIP BROZ TITO "

Med 70 siuiitclji (in le sedmimi iz 
naše republike) nove politične šole 
ZKJ „Josip Broz Tito ‘ v Kumrovcu 
k  tudi treranjski delavec Igor Slak. 
^ k )  je minuli četrtek odprl Edvard 
Kardelj. Igor Slak je zaposlen v No- 
volesovi tovarni akrila v Trebnjem 
kot električar. Med drugim je bil 
tudi prvi sekretar aktiva komunistov 
neposrednih proizvajalcev v trebanj- 
skibbčini. * * • ' ‘ ’

t

V Donitovi tovarni v Veliki Loki je trenutno zapodenih 107 delavcev, ob polni zmodjivosti pa bo v 
nj^ lahko delalo 200<delavcbv. Nai^iki: gostje med ogledom sodobne opreme. (Foto: Železnik)



tedenski
mcsaik

Vsak poklic ima svojo vred
nost, toda če bi se odločali, 
vam odsvetujemo, da se ukvar
jate z novinarstvom -  vsaj v 
Argentini ne. Včeraj so namreč 
nekaterim najbolj znanim 
argentinskim novinarjem zagro
zili, da jih bodo pobili. No, če 
je treba malce tolažbe, jo priza
deti lahko najdejo v dejstvu, da 
ne grozijo samo njim, marveč 
tudi politikom in nekaterim 
drugim znanim osebnostim. Si
cer pa je to le eden izmed izra
zov velike krize, ki pesti to prav 
tako veliko deželo že precej 
časa in iz katere vsaj za zdaj ni 
videti izhoda.. . nobene luči 
na koncu predora. . .

Vendar pa vse grožnje niso 
resnične -  kakor je najbolje 
spoznal generalni sekretar Zdru
ženih narodov, Avstrijec dr. 
Kurt Waldheim: neki francoski 
časopis je namreč objavil no
vico, da so nanj pripravljali 
atentat med turnejo po Bliž
njem vzhodu. Pa k sreči iz tega 
ni bilo nič in dr. Kurt Wald- 
heim je to sam povedal novi
narjem na letališču, ko je malce 
prešerno pokazal nase in dejal: 
„Vidite, še vedno sem živ in 
zdrav. . .  “  samozavest. ..

Če pa smo že pri nasilju, še 
novica o tem, da so v baskov
skem mestu Oyarzamu v Španiji 
v začetku tega tedna ubili žu
pana. Napadalca (ali napadal
cev) še niso ujeli, domnevajo 
pa, da je bil (ali so bili) pripad
niki tajne baskovske organiza
cije ETA, ki se zavzema za sa
mostojnost Baskov. Napad je 
bil izveden kot povračilo za 
smrt petih Baskov, ki so jih 
nedavno tega ustrelili v skladu s 
posebnim zakonom o tero
rizmu, zaradi česar je bilo v 
svetovni javnosti mnogo ogor
čenih protestov. . .  žal brez
uspešnih . . .

Medtem pa je v Združenih 
državah Amerike doživel nekaj 
prav neprijetnega Ronald 
Reagan, kandidat za predstav
nika republikanske stranke na 
prihodnjih volitvah v ZDA. 
Medtem ko je govoril na zboro
vanju, je namreč nenadoma 
neki mladenič potegnil revolver 
in ga nameril nanj. Policisti taj
ne službe so planili na mlade
niča z revolverjem v roki, pa so 
ugotovili, da orožje ni pravo, 
marveč zgolj igrača. Kljub temu 
so ga takoj zaprli.

Videti človeka-delavca
Te dni prihaja v javno razpravo osnutek družbenega dogovora o 

minimalnih standardih za življenjske in kulturne pogoje pri zapo
slovanju delavcev, ki so ga predložili Zveza sindikatov Slovenije, 
skupnost za zaposlovanje, gospodarska zbornica in izvršni svet.

Njegov namen je predvsem v 
tem. da bi z dogovorom omogo
čili lažje in hitrejše vključevanje 
delavcev v novo delovno okolje, 
da bi imeli zaradi urejenih živ
ljenjskih, kulturnih in socialnih

TELEGRAMI
SYDNEY -  Odstavljeni avstralski 

premier Gough Whitlatn je v imenu 
laburistične stranke uradno začel 
predvolilno kampanjo in pozval Av
stralce, naj „popravijo veliko na
pako ki so jo storili, ko so zame
njali njegovo vlado. Poudaril je, da 
na prihodnjih volitvah 13. decembra 
ne bodo volili zgolj poslancev, tem
več bo šlo za prihodnost parla- 
mentarnih institucij v državi.

ANKARA -  V Ana kri je bil tretji 
krog turško-ameriških pogajanj, na 
katerih obravnavajo ponovno nasta
nitev ameriških vojaških oporišč v 
Turčiji. Turški radio je prvi dan 
pogovorov poročal, da sta obe strani 
„poudarili odločenost, da se poga
janja končajo čim hitreje.“ Turški 
tisk pa trdi, da Ankara od ZDA na 
teh pogajanjih zahteva ustrezno fi
nančno odškodnino za uporabo 
ozemlja, kjer so postavljene ame
riške vojaške naprave.

BEOGRAD -  Podpredsednik 
zveznega izvršnega sveta in zvezni 
sekretar za zunanje zadeve Miloš 
Minič bo v začetku prihodnjega me
seca uradno obiskal kraljevino Nizo
zemsko, na povabilo nizozemskega 
ministra za zunanje zadeve Maxa 
van d er Stoela.

A M AN -  Organizacija arabskih 
držav izvoznic nafte je končala dvo
dnevni sestanek v Riadu in sklenila, 
da bodo ustanovili storitveno naftno 
družbo, ki bo imela 300 milijonov 
dolarjev kapitala.

razmer večje delovne uspehe in 
tudi uresničevali svoje samo
upravne pravice in dolžnosti in 
da bi nasploh v družbi uveljavili 
boljše izkoriščanje delovnih 
zmogljivosti.

Nobena skrivnost ni, da so 
mnoge delovne organizacije do
slej vse preveč mačehovsko gle
dale na življenjske razmere de
lavcev. Težko je bilo reševati 
zlasti njihova stanovanjska vpra
šanja, enako je bilo glede redne 
prehrane in nemalokrat jim 
novo okolje ni zagotavljalo ni
kakršnih možnosti ža enako
pravnejše vključevanje v življe
nje. Nemalokrat so v njih neka
teri videli predvsem ljudi, ki naj 
bi zapolnili vrzeli glede potreb 
po delovni sili.

Tako predlog dogovora med 
drugim opredeljuje, naj bi te
meljne in druge organizacije 
združenega dela morale delav
cu, ki nima urejenega stanovanj
skega vprašanja, zagotoviti naj
manj 15 kv. m prostornine ozi
roma 5 kv. m z uporabo ustrez
nih pritiklin, zagotoviti obvezen 
topel obrok med delom in celo
dnevno prehrano, nadalje zado
voljevanje kulturnih, izobraže- 
v a lnih, vzgojnovarstvenih,
zdravstvenih in drugih uslug in 
aktivnosti in skratka družbeno 
dogovorjeno raven osebnega in 
družbenega standarda. In ker 
naj ne bi šlo samo za podpisane

VVASHINGTON -  Predsednik Združenih držav Amerike Gerald Ford je v ovalnem kabinetuBeleW— rreuseiuim /.umnemu uiz.av niuciuvc ucmiu » jc » uy<ui«.ui . fle
sprejel novega jugoslovanskega veleposlanika v ZDA Dimče Belovskega, ki mu je predal .
poverilnico. Ob tem je ameriški predsednik v krajšem razgovoru poudaril tradicionalne v^i e 
obema deželama. Na sliki: predsednik ZDA Gerald Ford in novi jugoslovanski veleposlanik um* 
Belovski. (Telefoto: UPI)

IZ ZADNJEGA PAVLIHE

KAM PO DIPLOMI

YU

besede, temveč predvsem za de
janja, naj bi družbenopolitične 
institucije in še posebej banke 
omejevale možnosti za nove in
vesticije povsod tam, kjer ne bi 
skladno s tovarno in stroji načr
tovali tudi kadrovske politike 
zaposlovanja in vseh tistih po
gojev, ki jih določa dogovor.

Njegov namen moramo torej 
videti predvsem v tem, da bi 
skušali zmanjševati neupravi
čene socialne razlike in omejiti 
tiste investicije, ki ne upošte
vajo človeka — delavca z njego
vimi osnovnimi potrebami, tem
več samo kot delovno silo, ki jo 
potrebujejo. Z vsem tem pa bi 
tudi omejili koncentracijo inve
stiranja v industrijskih sre
diščih, kjer je zaposlenost že ve
lika, in preusmerili naložbe v 
kraje, Jcjer bi se ljudje radi zapo
slili in imajo že urejene osnovne 
življenjske potrebe. Ob upošte
vanju zahtev dogovora bi bile 
namreč mnoge nove indu
strijske gradnje cenejše v odroč
nejših in manj razvitih predelih.

Če smo uvodoma še posebej 
poudarili, da prihaja predlog 
dogovora v javno razpravo, smo 
hoteli zlasti opozoriti, da bo 
treba nujno spregovoriti še o 
mnogih stvareh, ki jih ta doku
ment odpira v širšem družbe
nem pogledu. Ne glede na to pa 
je upravičen, če ne celo nujen, 
saj bi morali v naši družbi neka
tera od teh vprašanj ze zdavnaj 
urediti.

JANEZ KOROŠEC

tedenski notranjepolitični pregled  -  tedenski notranjepolitični pregled

Razvojne resolucije za prihodnje leto -  
tako zvezna kot tiste po republikah -  so v 
zadnjem času prav gotovo najbolj izčrpna 
tema raznih razprav na vseh ravneh. Tudi v 
naši republiki je seveda pripravljeni osnutek 
zvezne resolucije doživel skrbno razčlembo; 
tako so o njem prejšnji teden razpravljali na 
seji republiškega ekonomskega sveta. Če bi 
izhajali iz napačne ocene našega sedanjega 
družbenoekonomskega položaja -  so ob tem 
poudarili -  bi se nam negativni učinki v 
prihodnjem letu vsekakor še pomnožili. Po
udarili so, da je zaradi tega potrebna zares 
celovita ocena vsega, kar smo oziroma česar 
nismo letos uspeli uresničiti, in iz tega mora 
izhajati zvezna razvojna resolucija za pri
hodnje leto, prav tako pa seveda tudi naša, 
republiška razvojna resolucija za leto 1976.

To je vsekakor nujno, saj bi bile v nasprot
nem primeru lahko predpostavke začrtane 
ekonomske politike za prihodnje leto na
pačne. Zato je — po mnenju, ki so ga izrazili 
člani republiškega ekonomskega sveta -  pra
vilna razporeditev in pretehtanje ciljev eko
nomske politike za prihodnje leto ena najpo
membnejših nalog. V zvezni resoluciji ozi
roma v sedanjem osnutku bodo vsekakor 
nujni določeni popravki, so še menili, in to 
predvsem na področju zunanje trgovinske 
menjave, kjer je predvidene še vse premalo 
spodbude za naš nadaljnji izvoz.

Sredi prejšnjega tedna je zasedala repu
bliška skupščina -  zasedala sta pravzaprav 
samo dva njena zbora, zbor združenega dela 
in zbor občin -  kije obravnavala in sprejela 
vrsto novih zakonskih osnutkov. Med pose
bej pomembnimi oziroma vsaj takšnimi za
konskimi osnutki, ki ljudi najboit nimajo, 
omenimo na tem mestu dva: to j, "utek 
zakona o usposabljanju in zaposlovanju inva
lidnih oseb in pa osnutek zakona o spre
membi dosedanje davčne obremenitve obča-

Potrebna je 
celovita

V

ocena

škov. Predvideno je (to vsebuje osnutek za
kona, ki ga je skupščina tudi že sprejela), da 
bi letošnji neobdavčeni del celokupnega do
hodka občanov povišali od dosedanjih
40.000 na 50.000 dinarjev, nadalje naj bi se 
zvišale olajšave za družinske člane (npr. za 
vsakega otroka olajšava 20.000 dinarjev na
mesto dosedanjih 16.000 dinarjev) in tudi 
obdavčitvena lestvica naj bi bila nekoliko 
blažja kot je bilo predpisano doslej.

S tem naj bi se torej letošnja davčna 
obremenitev občanov nekoliko zmanjšala — 
kar pomeni, če tako rečemo, tudi ustrezno 
valorizacijo davčnih obremenitev glede na 
siceršnje gibanje cen in življenjskih stroškov 
in dohodkov pri nas v letošnjem letu.

Prejšnji teden je republiški izvršni svet sklenil, 
naj bi s posebnim zakonom določili nov prispevek 
za potrebe elektrogospodarstva -  bolje rečeno, za 
pokrivanje njegovih izgub, ki so tudi v naši repu
bliki zares precejšnje. Letos bodo namreč izgube 
elektrogospodarstva Slovenije znašale kar 533 mili
jonov dinarjev (to pravzaprav niso izgube, ampak 
primanjkljaj potrebnih dohodkov za planirane po
trebe elektrogospodarstva) in del tega naj bi pokrili 
tisti porabniki, ki niso zajeti z že veljavnim samo
upravnim sporazumom — z izjemo gospodinjstev, 
ki so pri tem izvzeta. Novi zakon bo zajel kakšnih
40.000 prebivalcev v Sloveniji, predvsem privatne 
obrtnike, društva, vse negospodarske OZD itd. 
Tako pa bo mogoče pokriti le majhen del omenje
nega primanjkljaja -  komai 7 odstotkov -  vse 
ostalo pa bo kajpak moralo kriti gospodarstvo kot 
poglavitni porabnik električne energije.

Člani zveznega komiteja za kmetijstvo so se 
prejšnji teden zavzeli za to, da bi prihodnje leto 
ostale v veljavi premije za mleko, junce, teleta ir 
janjetino, kakor tudi nadomestila pri porabi vež 
vrst svežega mesa. Tako bi prihodnje leto zaščitil 
rejo govedi, so poudarili — in se niso strinjali ! 
predlogom zveznega sekretariata za trg in cene, če 
naj bi premije za meso ukinili, namesto tega p* 
uvedli nadomestila.

Sklenjeno je bilo tudi, naj bi odkupna cena v. 
kravje mleko (0,78 din za liter) prihodnje leti 
ostalo hkrati s premijo (0 ,1 2  din za masčobm 
enoto), posebej pa so poudarili da bi cclokupn 
dohodek od premij morali dobiti proizvajale 
mleka.

tedenskî  zunanjepolitični pregfcj\

Juan Carlos je zaprisegel kot 
novi španski kralj potem ko so 
v Dolini padlih pokopali 83-let- 
nega diktatoija generala Fran
cisca Franca, toda svet se še 
vedno sprašuje, kaj se bo sedaj 
zgodilo v Španiji. Ali bo dežela 
vendaiie z veliko zamudo sto
pila na pot demokratičnega na
predka ali pa bo Juan Carlos 
samo nadaljeval ustaljeno pot, 
ki jo je začrtal Španiji pokojni 
diktator?

Možnosti sta v bistvu samo 
dve: ali bo novi kralj pretrgal s 
preteklostjo —.ali pa bo ostal 
njen suženj. Če se bo zgodilo 
slednje, bi bila to za Španijo 
tragedija, toda tragedija, ki naj
brž ne bi trajala dolgo, zakaj po 
odhodu generala žalostnega slo
vesa je nastala v duši španskega 
ljudstva neka nevidna prelom
nica, saj se zdi skoraj nemo
goče, da bi se mračnjaštvo 
lahko nadaljevalo mimo volje 
večine.

Prvi odmevi na razmeroma 
zadržan nastopni govor (trajal 
je samo petnajst minut) novega 
španskega voditelja so zelo de
ljeni. Medtem, ko so nekateri 
videli v tej izjavi sledove upanja 
za boljšo prihodnost, so bili 
spet drugi mnenja, da se Juan 
Carlos na začetku svoje vlada
vine ni opredelil za spremembe.

Del opozicije je izjavil, da ne 
sprejema Carlosa za voditelja, 
drugi del pa je bil nekoliko 
previdnejši in je s pridržkom 
sicer, toda vseeno z neko manj
šo mero optimizma, sklenil po 
čakati nadaljnji razvoj.

Slednje se zdi v tem trenutki 
tudi najbolj primemo: tudi č< 
bi namreč novi kralj resnične 
želel spremembe in demokra 
ctfo, je čisto nemogoče priča 
kovati, da bi jo začel uresniče 
vati takoj na začetku.

ANGOLA: ZAUSTAVLJEN/ 
OFENZIVA

V Angoli se je medtem silar 
MPLA, ki jih vodi Agostin 
Neto (ta je tudi proglasil neo<l 
visnost dežele) posrečilo zaustz 
viti ofenzivo drugih dveh gibar 
(namreč UNITA in FNLA) tc 
ponekje celo začeti z nasproi 
nimi napadi. ,

Tako se je položaj za trem 
tek stabiliziral, toda koliko čas 
bo trajalo to ravnovesje, je zel 
težko reči, zakaj na straneh m 
sprotnikov MPLA se borijo tu< 
beli plačanci iz Rodezije in n< 
kateri nekdanji oficirji ter v< 
jaki portugalske armade, ki s 
po proglasitvi neodvisnosti ost 
li v Angoli — kajpak ne r 
strani MPLA.

O napadu belih plačancev s 
medtem razpravljali tudi 
Združenih narodih, kjer je vd< 
te tuje vojske doživel (nefo 
malno za zdaj sicer) hudo o

se boji znova vnamejo s še v _ 
divjostjo. Tako je bilo tu<H ^ 
zadnjem, že dvanajstem, 
ga sklenili v začetku tega t 

Medtem so sporočilitufl  ̂
lostno bilanco bojevanja- 
kot 4000 mrtvih in vsaj tr* ^ 1

toliko ranjenih, materialna  ̂ !
da pa je že presegla vs° j  

milijard dolarjev. .. je 
V posredovalno misij0 fj 

vključil tudi nekdanji fr*® «■ 
premier Couve de MuiviU 
ibanon je bil nekoč P0^ 
skim vplivom in celo obl r  
toda tudi to kaj malo 
Morija se nadaljuje. 1

Španija:
Kaj

prinaša
Carlos?

Vodja Palestinske 
ne organizacije Jaser A $  
odletel v Moskvo s Pn r<e te£3 
namenom, toda tudi | ,e7:tetis 
se zdi, da ne bi kaz^° gjjii- 
preveč optimističnimi ofl 'f

Eno k drugemu:
še vedno v krempljih drz ,^ 1 
ske vojne, ki pa se lan jp. 
tem so usodne raz.se^?^1 
nonske drame) kaj hrt*10 ^ 
tudi na druge dežele na ^  
tako dovolj obremenjen 
ročju Bližnjega vzhoda.

VVALDHEIM NA Btffl 
VZHODU

* 7dru< ! Generalni sekretar Z> ^
narodov dr. Kurt VVal . i0̂
se tačas v soseščini tru .
podaljšanje mandata f
silam na Golanu. u
Kairo, Tel Aviv in v
toda za zdaj še ni Povse/T„ve $
kakšni so rezultati njeg0
sije. •

Sirija je sicer v nac*
pristati na podaljšanje ^  I
toda pod Pog°je"J;lieVanj«£ 
resničen uvod v nadalje
nevske mirovne konfere« ti

pa Izraelci nasPr0!u%?1(ji ? 
na njej sodelovali 
stinci.

t e l e g r a ^ 1
UnHOj16

BANGKOK -  
;poročil, da so Hano1 f;
-lavno mesto združenega ^  f .  
sti radio je tudi s p o r o g  

sestanek 300 funkcionar)* 
na katerem so sklenila d° T
pred formalno združi* l * fi
umetno ločene države 1 (0 J * ,
jo za obnovitev mesta, 
bilo glavno mesto j40 3,,.“ 
Vietnama vse lepše in leP'

LIBANON:
MEMBE

BREZ SPRE-

Sporazumov o premirju v Li
banonu skoraj nihče več ne 
jemlje resno, zakai po vsakem



V TOZDIH ŽIVI. To je dokazal tudi sobotni dogodek v Novem mestu, kjer so v okviru 
kviza znanja nastopile tudi kulturno umetniške lup ine iz tozdov Ločna, Libna in Delta 

ženski p ev ^  zbor, v katerem pojo delavk«, iozda Libna iz Krškega. Tam uspešno 
] £  skupina, v Novem mestu pa so delavke dokazale, da jim tudi predstavitev umet-

Ločn ™ Recitacijske in folklorne skupine imajo prav tako v ptujski Delti ter v tozdu
kjer so še posebno delavni folkloristi iz Adlešičev.

b o l jš a  p o s t a  in  
t e l e f o n

vo za PTT promet No- 
pripravilo prodam 

^  oh% • ^ trebanj-
ročn u ̂  naslednje srednje-
V Vp?i, Pomožno pošto

Gabru naj bi zaradi 
v rpĤ  ̂P^onieta spet spremenili 
po*tn*̂ ° Iz b o lj^  n^ bi
He n ^ “ostavo, povečali pošt- 
^Prostore v Trebnjem, preure-
nove ® prostore ali zgradili 

^ rn i,  v Mokronogu,
Obet^ in Velikem Gabru.
Prave*'̂ '̂̂  nove telegrafske na-

Park med restavracijo in hotelom v Dolenjskih 
Toplicah ni več tak, kakršnega so bili vajeni 
gostje in obiskovalci. Posekali so drevesa, grede s 
tulipani in drugim cvetjem je zamenjal beton; 
park je dobil sodobnejšo obliko, ki mnogim ni 
tako pri srcu kot je bila stara. (Foto; Markelj)

V ribnik na Prilipah so iz Draganićev pri Karlovcu 
minuli teden {»“ipeljali 2 toni krapov, težkih od 
0,5 do 2,5 kg. V Krko so jih te dni vložili 3,5 
tone, v mokriški ribnik pa 500 kg. Ribiška dru
žina Brežice je odštela za ribe 120 novih tisoča
kov. (Foto: J. TEPPEV)

prave v T u telegratske na- 
^Čin . N a obm o^^u
3oo ® bi vključili na novo
kov M telefonskih naročni-
V Ju, avtomatske centralev j^K . avtomatske centrale 
Hai Kj i*̂  Velikem Gabru 
^  ^ele  40 priključkov.

O  _  • • v  v

^ejm/sca
nadne~> ^ S T O :  ker zaradi ne- 

® ^za  iz oddaljenih krajev 
?*likov c • ^  kupcev, je bil pone- 
ie bflo kaj klavern. Naprodaj
?iesece ^^..P '^jskov in 47 nad tri 

bfb cu prašičev, prodanih pa
% Q jj,J^P no  le 222 živali. Zaradi 
*0 bile n ^  ponudbi in prodaji
•ece rtJ:®ne nela j nižje; do tri me- 
|2o '  P>^ski so veljali od 400 do
%  do mesece stari prašiči

l®jcinr!  ̂V. • sobotni sejem so 
i I ' starih prašičev, od tega
! godali mesece. Pujskov so

' ?• hvi ’ starejših praačev pa
i pj do din, dru-

IV.-K za en kilogram žive 
sejem bo v petek,

Se bo pok)žaj Ljudske tehnike 
oziroma Zveze organizacij za tehnič
no kulturo izboljšal vsaj ob njenem 
jubileju -  30-letnici ustanovitve, ki 
bo prihodnje leto? Bo ta jubilej 
tudi prelomnica za organizacijo, ki 
združuje na tisoče članov najrazlič
nejših sekcij, klubov in društev za 
tehnično kulturo? Bo naposled tudi 
konec m ačeh o v sk a  odnosa do te 
dejavnosti? Se bo premaknilo vsaj 
zdaj, ko se je tudi Zveza komunistov 
začela bolj zanimati, kaj je s to orga
nizacijo, kakšne gmotne temelje 
ima, kakšna je njena programska 
usmeritev?

30-letnici, bližnji konferenci 
republiške 25veze organizacij za teh
nično kulturo in prilagajanju detova- 
nja načetom nove ustave je bil na
menjen medobčinski posvet za 
črnomaljsko, metliško, novomeško 
in trebanjsko občino 20. novembra 
v Novem mestu. Ko so pretresali 
najrazličnejša vprašanja, je prišlo na 
dan, da Črnomelj in Metlika še 
vedno nimata občinske organizacije, 
da v Beli krajini niti družbenopoli
tične organizacije do zdaj niso imele 
pravilnega odnosa do tehnične kul
ture (v metliškem statutu je menda 
le mimogrede in celo v oklepaju), da 
so na sptošno v vseh občinah več
krat bolj neradi kot radi odprli 
mošnjo za to dejavnost Ud.

Poslej naj bi bilo tudi na Dolenj
skem drugače tako pri organizira
nosti kot pri financiranju. V Novem 
mestu so se dogovorili, da bosta 
Črnomelj in Metlika občinsko orga
nizacijo dobila v nekaj tednih, glede 
financiranja pa so menili, da bo Zve
za organizacij za tehnično kulturo

lahko prišla do denarja tudi na ta 
način, da bo interesnim skupnostim 
ponudila v odkup programe svojih 
dejavnosti. Podobno, kot je pone
kod v Stoveniji že urejeno, bo imela 
tudi Dolenjska medobčinski svet, saj 
je želja, da bi tudi to dejavnost 
enotno urejevali.

I. ZORAN

Kmetijski nasveti

i hlevi za prosto rejo
*̂ p̂rej in tre

^  iT '̂^ov, ki se je zadnja leta v naših vaseh precej razmah 
žal spremlja veliko napak. Lastniki jih že ali jih še 

S h > l o v a l i .

treba je z njim, sicer nas povozi. Tudi pri

•*3 poj^^jaki posebej opozaijajo, da ie treba misliti predvsem 
-p .*|®|ovnega časa za prirejo kilograma mesa ali litra 

 ̂ teijj' je treba k stabiemu krajšanju tega časa, zakaj prav
največja pocenitev. Iz tega razloga se je rodila tudi 

 ̂ hlevov proste reje, ki se v razvitem svetu že
V̂ ®ljavlja, pri nas pa dela prve, še negotove korake.

K*̂ ja  ̂ *^etijski strokovnjak za gradnjo hlevov inž. Bertoncelj 
n izmed svojih strokovnih sestavkov, da se porabi v 

*0 reje ena tretjina manj dela kot v hlevu, v katerem
P*̂ ivezane. To je velik prihranek, ki odtehta nekaj večje 

trei) ^^^nje hleva na eno stojišče. V hlevu s prosto rejo, kjer 
t̂reby-^^® î*i prostora (počivalne bokse in izmolzišče), 

<iva| J®mo namreč približno tretjino več prostora za eno 
"̂ 0

^  edina pomanjkljivost novosti, ki se bo tudi pri
bodo kmetje videli njene prednosti. Prednosti 

T enostavnejše, živali bolj zdrave, molža manj na* 
®,je pomembno zlasti pri dobrih molznicah, kjer 

^  poScodovanih nog, sklepov in vimena zmanjšu-
. učinek reje.

ijir H- odprte reje priporočajo zadnje čase vse bolj
%:r^^itev lesenih hlevov. Na kmetijah, ki imajo dovolj lesa, 

dragega gradbenega materiala, in predvsem zaradi 
^4splQj^brtnikov je že sedaj gospodarno več delati z lesom, 

jjj- j® vredno misliti predvsem na cenenost in funkcional- 
* kmetijskih gradnjah, ki take, kot zdaj večinoma so, 

J® kmetu preveč dohodka.
Inž. M. L.

Kakor bomo sejali (beri: gnoji
li), tako bomo želi. .  . Posnetek 
je s polj ZKGP Kočevje.

Narobe varčnost
Kakor da pozabljamo staro res

nico, da je zemlja Kot morje glede 
na stalno pritekanje dobrin. Varču
jemo tam, kjer bi najmanj smeli; 
odtegujemo ji hrano, gnojUa, brez 
katerih ne more biti velikih pridel
kov, ne more biti toliko želene večje 
stopnje rasti kmetijske proizvodnje.

Pravočasno so lanetijci opozarja
li, kam vodgo skokovite podražitve 
umetnih gnojil -  v zmanjšano pora
bo, ki je že tako in tako skromna v 
primerjavi s porabo v lanetijsko 
razvitih deželah. Pbsebi» neug(^no 
je detovala podražitev v letu 1974, 
ko se je do takrat naraščajoča kri
vulja povprečne porabe na hekter 
obdetovalne površine nagto zasukala 
navzdol. D ri^ače tudi ni mogto biti, 
zakaj razmerje med cenami pridel
kov in umetnih gnojil se je zelo po
slabšata za [H îdelke. Samo primer: 
nekdaj je bito mogoče kupiti za 
kilogram pšenice do pet kitogromov 
umetnih gnojil, koliko pa zdaj?

Ker porate umetnih gnojil (tudi 
na Dolenjskem), kot ugotavljajo 
kmetijske organizacije, zaostaja, se 
pri izdelovalcih gnojil kopičijo ne
prodane zaloge. V Novem Sadu so 
tovarno, kot poročajo, morali celo 
zapreti,' toliko se je nabrato nepro
danih zalog. Ob takih razmerah bi 
pričakovali, da bodo izdetovalci 
znižali cene, zlasti še, ker so se na 
svetovnem trgu pocenile nekatere

surovine (na primer maroški fosfa
ti).

Vendar za zdaj še ni nič slišati, da 
bomo tako pocenitev zares doživeli. 
Vtis ie, da proizvajalci gnojil čakajo, 
da jih bo „država“ s sito, ki jo ima 
na voljo, pripravila do tega toraka. 
Naši izdelovalci sledijo svetovni ceni 
takrat, ko gre navzgor, ko pa se cene 
zasukajo v drugo smer, pa o tem no
čejo nič slišati. Čudno, toda resnič
no.

M. L.

Potujoča regija
Posavje imenujejo nekateri potu

joča repja. Vzdevek skriva v sebi 
veliko grenkih resnic in neizpolnje
nih obljub. Vse to daje regiji svoje
vrsten pečat tudi pri njenem seda
njem razvoju. Manjka ji ustvarjabii 
zagon, manjka ji strokovnjakov, vča
sih pa tudi pripravljenosti za tvorno 
sodelovanje.

Posavje je preživelo šest okrajev. 
Kot obrobna pokrajina je bUo na
vadno na koncu seznama, kadar so 
odločali o investicijah v splošni in 
gosTOdarski napredek. Okraj se je 
vsakokrat menjal prej, preden so 
prišle na vrsto občine ob Savi. V
sodelovanju z drugimi regijami v 
Posavm fe ( 
nost. Razvijalo se je, kot je nare-

danes pogrešajo načrt-

kovala sedanjost, na ^ihodnost se 
niso veliko zanašali. Bilo je nekaj 
ponesrečenih poizkusov, ki so samo 
povečevali nezaupanje.

SAMOZAŠČITA

Tako so v Posavju pogosto poteg
nili kratek konec pri cestah, saj se 
danes pričajo o tem neasfaltirani 
kraki na mejah s sosednjimi regi
jami. Brežičani so imeli na primer 
slabe izkušnje s celjskim Merksom, 
ki ni izpolnil obljub za gradnjo 
pekarne in tako spravil občino v 
zadrego pri preskrbi s kruhom. Tudi 
sodelovanje kmetijske zadruge na 
Bizeljskem s Styrio ni 9o po pravi 
poti. Težave so se pojavile še pri
spr^emanju otrok v celjske in novo
meške srednje šole, kjer so odkla
njali celo učence z odličnim uspe-

'K

Ali ne bi raje načrtovali s temle merilom?

(Karikatura: Matjan Bregar)

hom. Sicer pa dovolj naštevanja. Kai 
je bilo, je mimo, in pomembneje je 
to, kar bo. Regija se bo še povezo
vala s sosedi, predvsem zaradi racio
nalizacije in trenutne kadrovske 
suše. Seveda pa je prej nujno potreb
no medsebojno spoznavanje in 
seznanjanje z načrti sosedov na 
obeh straneh. Včasih se bodo mora
le srečati tudi v troje, vendar brez 
ljubosumja in želje po prestižu.

J. TEPPEV

Kaj nam pa morejo, morejo . . .

Imajo potuho
Za večino kolektivov velja, kot da 

bi podpisali samoupravni sporazum 
o tišini “, ob alkoholike se ne obre- 
gajo. Vsi vedo za tiste, ki že zjutraj 
pred službo zvrnejo deci ž g a n ^ ,  pa 
za tiste, ki steklenico „domačega" 
pineso kar s seboj za malico. Da pa 
iz pisarn nekateri večkrat na dan 
uidejo na kavico, h kateri pa obvez
no spada konjak, je splošno znano. 
Pa vendar -  je vse tiho.

Alkoholika obravnavajo v delovni 
organizaciji takrat, ko je že nereden 
v službi, J a l  je takrat navadno pre
pozno. Ravno o teh stvareh je

Erejšnji teden tekla beseda na seji 
oordinacijskega odbora za boj 

proti alkoholizmu in narkomanm 
pri Republiški konferenci SZDL, 
potem pa so na resnost tega proble
ma opozorili tudi novinarje.

Kot so poudarjali ugledni sloven
ski strokovnjaki in predstavniki 
raznih institucij, alkoholizma in 
narkomanije, kamor sodi tudi preve
liko splošno uživanje tablet in zdra
vil, ne bo moč zajeziti, dokler se boj 
ne prenese v delovne kolektive in v 
krajevne skupnosti. V okolju, kjer 
za take primere najprej izvedo, bi 
morali tudi takoj ukrepati.

V delovnih organizacijah naj bi 
posebno sindikat začel resneje gle
dati na te stvari, polno podporo pa 
bi moral imeti tu ^  v samou^savii^ 
organih, kajti boj proti alkoholizmu 
je hkrati boj za večjo produktivnost 
in tudi za stabilizacijo.

November, ki velja za mesec boja 
proti alkoholizmu, naj bi bil začet
nik in spodbudnik boja proti temu 
zlu, vendar ga ne bi smeli odpraviti z 
enim sestankom, na katerem bi 
morda ceto sprejeli načrt, naprej pa 
bi se ravnali po nenapisanem „spora
zumu o tišini.”

R. BACER

ZANIMANJE 
ZA PLOSCE

Za izdelke nove Trimove tovarne 
fasadnih in strešnih plošč vlada veli
ko zanimanje. Zaenkrat se kupci 
bolj zanimajo za fasadne plošče, ta
ko da morajo preiti s to proizvodnjo 
že v drugo izmeno: Prvotno so raču-

plošče, za kar so pripravljene tudi 
ivosti. Pil

nali na večje zanimanje za strešne 
kar

večje strojne zmogljivosti. Plošče tu
di izvažajo, predvsem v vzhodne 
države.

r r e d f f t o ^  

s f i p l s n t t •••

Za uvod bi rekel, da smo 
se po vseslovenskem posvetu 
o aktualnih vprašanjih ob
veščanja v delegatskem siste
mu in o utanavljanju tako 
imenovanih INDOK (infor
mativno dokumentacijskih ) 
centrov novinarji, vsaj kar 
zadeva našo hišo, pravzaprav 
oddahnili. Jasnejše so posta
le nekatere stvari, tudi kar 
zadeva vlogo časnika, de
nimo Dolenjskega lista v naši 
pokrajini 

Doslej si nismo bili po
vsem na čistem, kako naj 
združimo pravila novinarske
ga poročanja, ki naj bo -  
ponovimo -  razumljivo, 
kratko, aktualno in objektiv
no, s potrebo po vse obsež
nejšem obveščanju delegatov 
in delegatske baze. Oboje ne 
gre skupaj, zakaj po prvi 
zahtevi je nujno, da oklesti
mo vse nebistveno in ponu
dimo bralcu samo „kost‘\ 
po drugi pa povprečnega 
bralca obremenjujemo s

INDOK prihaja
podrobnostmi in s tem tve
gamo, da novinarskega pri
spevka sploh ne bo prebral. 
Ce pa ljudje članka ne pre
berejo, je ves pisčev trud 
zaman: informacija ne do
seže svojega namena, z njo 
pa tudi ne časopis.

Izhod je -  in to stališče 
se vse bolj utrjuje -  v različ
nih nivojih poročanja: v 
splošnem, kakršno je novi
narsko, nadalje v nekoliko 
specializiranem in tretjič: v 
najbolj obširnem, konkret
nem in nadrobnem infonni- 
ranju. Že splošna informaci
ja naj bo posredovana tako, 
da spodbuja zanimanje in 
želje kar največ bralcev po 
spoznavanju globljih vzro
kov posameznih pojavov in 
podrobnosti, ki so povezane 
z njimi.

Drugače rečeno: časnik 
ostane časnik, ki ni dolžan 
(in ki tudi ne zmore) nositi 
vsega bremena obveščanja. 
Zatorej ne moremo vsega 
pričakovati od njega; nujno 
morajo na tem področju 
sodelovati vsi. Informacijsko 
dokumentacijske centre v 
občinah, ki ne bodo nekaka 
nova, konkurenčna uredni
štva obstoječim sredstvom 
informiranja, kar zmotno 
mislijo nekateri, temveč 
zakladnica uporabnih infor
macij za različne naročnike, 
čaka pri tem izredno po
membna, pa tudi zahtevna 
naloga.

MARJAN LEGAN



Libni pokal po podaljških
Labodovi tozdi prvič tekmovali med seboj

Prvo mesto in pr^odni po
kal prv^a tekmovanja Labodo
vih tozdov v športnih discipli
nah, gasilddh spretnostih in 
znanju so dobile delavke TOZD 
Ubna iz Krškega. Zmagovalca 
je odločflo šele več po&ljškov 
na sobotnem kvizu znanja, ko 
so se za prvo mesto povsem 
enakovredno potegovale tudi 
{MTedstavnice TOZD Delta iz 
Ptuja. Ekipa TOZD Ločna je v 
tem boju zaostala.

Kviz znanja in nastop kulturnih 
skupin iz Labodovih tozdov je v so
boto v dvorano n o v om ešk ^  Doma 
kulture privabil toliko obis^valcev, 
da so komaj dobili sedež. Kajpak ie 
bik> največ delavk in delavcev iz tek
m u jo č i tozdov, k prireditvi, s kate
ro 90 počastili 30-letnico osvobo
ditve in dan republike, pa so prišli 
tudi člani Labodovega Kolektiva iz 
Ljubljane in Idrije (TIP-TOP).

V kulturnem delu so nastopile 
folkk)rne skupine iz Adlešicev, 
K r š k ^  in Ptuja, pevski zbor tozda 
Libna in recitatorji in vseh Labodo
vih tozdov, ftireditev je potrdila, da 
s k rb ^  v Labodu tudi za duhovno 
kultiiro zaposlenih, to pa je bilo zla-

List za vsakogar 

»Dolenjski list«

sti za obiskovalce, ki niso člani tega 
več kot 1000-članskega kolektiva, 
prijetno odkritje. Za razvedrilo v 
tekmovalnem d^elu sporeda je po
skrbel črnomaljski zabavni ansambel 
A badoni

Novomeška prireditev bo prav go
tovo spodbudila tudi druge zaposle
ne v Labodu, da se bodo v prostem 
času ukvarjali z dejavnostmi, kakr
šne je letos gojilo nad 250 delavk in 
delavcev. Ker bo tekmovanje, kakor 
so najavili, tudi prihodnje leto, v La
bodu najtež tudi v prihodnje ne bo 
težko sestaviti tako zanimivega spo
reda, kot smo mu sledili v soboto v 
Novem mestu.

L ZORAN

poslušalci so v petek zvečer napolnili dvorano gimnazije v Kočevju. 
(Foto: Primc)

Zelo uspel llterarni večer v Kočevju
Prisrčen stik med književniki in poslušalci

V popolnoma zasedeni dvorani kočevske gimnazije je bil 21. 
novembra literarni večer, ki ga je priredilo uredništvo založbe 
Borec iz Ljubljane. Na njem so brali svoja dela kniiževniki te za
ložbe Marička Žnklaršič, Jože Šmit, Leopold Suhodolčan in Tone 
Ožbolt, ki so vsi dobitniki raznih literarnih n^^ad.

Direktor Vladimir Kavčič je po
slušalcem spregovoril o dosedanjem 
delu založbe Borec, Tone Ožbolt pa
je orisal lik herota Ljuba Šercerja in 
dežek) Petra Klepca, „kjer žive 
pridni ljudje, ki bi radi živeli in 
delali brez tujih g o z d a r je v , pa naj

bo z zahoda ali vzhoda." Književnik 
in glavni urednik književnSi izdaj 
Ivo Zorman je poudaril, da bo čto- 
veštvo, dokler bo živelo, potrebo- 
vak) kulturo, saj brez kulture ne 
more obstajati.

Na literarnem večeru je nonet iz

. a

Stanko Kušljan, šentjemeiskl prvoborec, govori sredi malega tabora na eni izmed javorov^dh košenic 
tabornikom novomeške občine (Foto: M a^n MoSkQn)

Taborniški pohod na Javorovico
V soboto, 22. novembra, je 186 tabornikov počastilo dan repub

like s tradicionalnim pohodom k partizanskim spomenikom. Lani 
so bili na Frati, letos so se vzpeli do Javorovice na Gorjanah.

Pohoda so se udeležili taborniki 
enot iz Straže, BršUna, Šentjerneja 
in Novega mesta. Z avtobusom so se 
peljali do pleterskega samostana, 
u m  sestavili kobno ter skozi Drčo 
in gozd v enournem pohodu prišli 
do prijazne Zi^orčeve hiše na Javo
rovici, kjer sta jih že čakala topel 
čaj in svež domači kruh. Pri spome
niku 146 padlim borcem 4. bataUo- 
na Cankarjeve b r ^ d e  so posluali 
nagovor starešine Odreda gorjanskih 
ta^rn ikov  Toneta Gošnika, ki je

S
zdravil prvi tako množični leto- 

iji zbor tabornikov novomeške ob
čine, obudil ^ m i n e  na padle borce 
in na letošnie jubileje: 30-letnico 
osvoboditve, Ž5-letnico Zveze tabor
nikov Slovenije ter 50-Ietnico tabor
ništva v Stoveniii. .

O razvoju OF, o Komunistični

rtfli, vstaji pod Gorjanci in usodi 
bataljona Cankarjeve brigade je 
tabornikom potem zanimivo pripo

vedoval šentjernejski prvoborec 
Stanko Ku9jan v taboru, ki so ga

postavili člani OGT nad vasgo. Ta
borniki so ^ižgali tudi lep pagodni 
ogeifl in se nato pomerili v ^ z n a -  
vanju prirode, zadevanju cilja, navpi
čnem metu ^ g e  in drugih taborni
ških veščinah. Zmagali so taborniki 
z OS Grm, slede jim O S Katja Rupe- 
na, Šentjernej, Bršlin, Straža in četa 
porečanov iz Novega mesta.

Pto programu jih je pri Zagorčevih 
čakala malica: Idobasa in čaj, potem 
pa se je pojoča brgada spet spustila 
do vznoi^ , kjer so jo že cakaU avto
busi. ^  ho d na Javorovico bo vsem 
ostal v lepem spominu, marsikaj pa 
so si zapomnili tudi o največjih 
dneh naše zgodovine.

M. MOSKON

me.- JANEZ RUGELJ

njib zahtevamo zdravljenje in vse
stransko rehabilitacqo. Sami si ne 
morejo pomagati, običajno prepri
čevanje in spodbujanje tudi ne za
leže.

Izkušnje na stotine zdravljencev, 
ki abstinirajo več let in so se rehabi
litirali, potrjujejo staro resnko, da si 
mora vsak človek priboriti svoj pro
stor pod soncem in da mora družba 
omogočiti vsakomur, da razvije 
svoje sposobnosti 

Od tega, ali bo zdravljeni alko
holik razvil svoje zavrte, zamrle 
sposobnosti, je pač odvisen njegov 
položaj v družini v združenem delu 
in v družbi nasploh. Ustreznega 
pok)žaja mu ne more dati nihče s 
strani lahko pa mu pomagamo in ga 
spodbujamo, da si ga pridobi sam.

NEKDANJI ALKOHOLIK  
MORA PREMAGOVATI 

OVIRE V OKOLJU

Pti vračanju v družbo pa se zdrav
ljenci srečujejo z odpori katere

morajo premagovati. Omenili bomo 
samo nekatere:

-  Kot smo že rekli, zdrav^eni 
alkoholik s svojim obstojem ogroža 
alkoholike, ker jim ga dajejo za 
Zgled in zahtevajo, naj se gredo tudi 
oni zdravit. Nevoščljivi so mu, ker 
živi srečneje in se vzpenja na druž
beni lestvici Dovolj vzrokov je, da 
mu nagajajo in da ga čimprej spra
vijo v recidivo, ker se le tako lahko 
zneb^o nepr^tnega zgleda. Ce so 
alkotoliki med nadrejenimi potem 
lahko odpori proti zdravljenemu 
alkoholiku dobgo zelo rafinirane 
oblike.

-  T isti ki so z alkoholikom gro
bo ravnali in ga preganjali preden se 
je šel zdravit, imajo do zdravljenca 
odpor zaradi občutkov krivde.

-  Kadarkoli v delovnih organiza- 
c ^ h  kaj proslavljajo, tudi pop^ajo. 
Pivci v prisotnih zdravljencih vidijo 
neprijetne priče svojega obnašanja v 
alkoholnem opoju.

Navedeni in še nekateri drugi 
odpori so trajno prisotni. Ni se jim 
moč povsem izogniti še manj pa jih 
je moč odstraniti Vsak zdravljenec

jih mora premagovati To je n j^ov  
davek nekdanjemu alkoholizmu. 
Mora ga plačati, pa čeprav je včasih 
krivičen.

Kako naj zdravljeni alkoholik pre
maguje navedene odpore? S prid
nostjo, vestnostjo, vztrajnostjo. Ce 
bo imel oporo v družini in v khibu, 
bo laže vztrajal saj mu bodo starejS 
člani kluba lahko povedali da so 
tudi sami šli skozi podobne težave.

T isti ki vztraja in dosega pri svoji 
rehabilitaciji uspehe, postaja čedalje 
bolj samozavesten, okolje pa ga 
začne spoštovati in ceniti Kdor 
omaga, sc pač vključi v armado tiso- 
čev neuspešnih in propadlih ljudi 
Na današnji stopnji družbenega raz
voja lahko samo nekateremu izmed 
propadajočih res pomagamo. In še 
dolgo bo tako.

In spet smo pri bistvu našega pro
blema: samo z rezultati dela si bo 
zdravljeni alkoholik priboril svoje 
mesto v družbi kar velja za «leher- 
nega občana, ter se tako obvaroval 
pred recidivo, pred propadom, v 
katerega dirja vsak alkoholik, če se 
uspešno ne zdravi O recidivu alko
holizma in njenih posledicah pa 
bomo spregovorili pozneje.

BOLEZENSKA 
LJUBOSUMNOST 
ALKOHOLIKOV

Pri razpravljanju o ljubosumnosti 
alkoholikov bomo imeli v mislih ti
pičnega predstavnika alkoholikov, 
ki pride zaradi posledic alkoholizma 
v takšno stisko, da začne razmišljati

Želnj ubrano zapel več partizanskih 
pesmi. Po končanem literarnem 
večeru so poslušalci zastavili knji
ževnikom več vprašanj, oni pa so 
odgovarjali. Literarni večer je  orga
niziral klub kočevskih kulturnih 
delavcev.

Književniki zatožbe Borec so 
imeli isti dan literarno popokine 
tudi za učence osnovne šole Kočev
je, na katerem so prav tako odgovar

dneva republike.
J. P.

RAZVEJENA  
DEJAVNOST

A vto-m oto zveza Slovenije 
bo prihodnje leto proslavila dva 
pomembna jubileja: 30 let svo
j e ^  detovanja in 20 let izhajanja 
Ntotorevije.

AMZS je danes ena najbolj 
množičnih družbenih organi
zacij, saj šteje že blizu 69.000 
članov, njena dejavnost pa je 
zelo razvejena: šola voztiike
amaterje, izva^ prometno v ^o - 
jo med člani in šolsko mladino, 
ima organizirano službo pomoči 
na cesti, tehnično in informativ
no službo, izdaja mednarodna 
vozniška dovoljenja, prireja 
športna tekmovanja itd.

V Sloveniji je danes že 80 
avto-m oto  druftev, le v eni sami 
občini ni tega društva. Vso de
javnost avto—moto zveze v glav
nem financirajo iz članarine; leta 
1976 bo znašala le-ta za člane 
avtomobiliste 150 dinarjev, za 
motocikliste pa 80 dinarjev. 
Omeniti velja, da dobijo člani 
članarino v glavnem povrnjeno s 
članskim materialom in popusti 
pri storitvah.

SEMINAR 

ZA VODSTVA ZPM

Konec prejšnjega tedna je Zveza 
prijateljev mladine Slovenije pripra
vila v Izoli trklnevni seminar za ob
činska vodstva ZPM Na srečanju 
mentorjev in občanov, ki delajo z 
mladimi, je sodek>valo več kot sto 
predstavnikov občinskih ZPM in po
slušalo zanimiva predavanja.

o zdravljenju. Pri nas je to moški 
štiridesetih let, poročen, z mladolet
nimi otroki, običajno še vsaj občas
no zaposlen. Seveda so od alkohola 
zasužnjeni tudi starejS in mlajši, 
celo otroci niso več redkost, pa tudi 
število žensk med alkoholiki na
rašča.

Da bi nastanek bolezenske ljubo
sumnosti razumeli, si moramo naj
prej ogledati spolno življenje pri 
alkoholikih nasploh.

Spolno življenje pri alkoholikih je 
lahke moteno v vseh smereh, naj
pogosteje pa opažamo surovost, na
silnost, sebičnost, sadizem, perverz
nosti, potenčne težave in, seveda, 
bolezensko ljubosumnost. Med vzro
ki za zveriženo spolnost so najpo
gosteje naslednji:

-  Alkoholiziranost (tudi pri ne
alkoholikih) onurtvl izključi iz 
funkcije tiste možganske centre, ki 
so sedež za moralno-etične zadržke. 
Ko zaradi vpliva alkohola zavore 
popustijo, „pusti“ vinjeni čk)vek z 
uzde svoje gone, zahteve, želje. 
Tako se uveljavljajo morebitne per
verzne želje, homoseksualni nagibi 
ki so v treznem stanju trdno na 
uzdah. Tovrstne, pa tudi „normal- 
ne“ nagone bo vinjeni moški uvelja
vil bolj egoistično in nasilno kot 
sicer. Kako se ob tem počuti žena, 
si zlahka predstavljamo.

-  Poglavitna značilnost alkohol
ne bolezni je stopnjevanje alkoholne 
odvisnosti in pojemanje vseh življe
njskih interesov, razen želje po alko
holu. S pojemanjem interesov usiha
jo tudi ljubezenska čustva, saj ima 
alkoholik že v zgodnejših obdobjih 
alkoholizma rajši alkohol kot ženo.

Edvard Kardelj:

Teorija - dtlaviievo duhovno oroijt
Za sedanji trenutek ie bistveno vprašanje, v kakšni 

imajo vodilno vlogo v d^ružbi tiste sile, ki po svojem razred
nem interesu edine lahko usmerjajo razvoj družbe k zastav
ljenim ciljem. Vsa aktualna vprašanja se zliv^o v osno^^o 
vprašanje o poteh in ciljih osvobajanja delavsk^a razjeda 
oziroma delovnega človeka od vseh oblik podrejanja tistim 
razredom oziroma družbenim silam, ki so si prisvojile mono
pol nad odločanjem. In prav v delavskem razredu je Marx 
odkril edino možno materialno silo za uresničenje marksisti
čne teorije. Glava osvobajanja, je dejal Marx, je filozofija, pn 
čemer je mislil predvsem na socialistično teorijo, a njego^ 
srce je proletariat. Kot je za socialistično teorijo delavsw 
razred materialno oro^e, torej njena materialna sila, tako je 
za delavski razred teorija njegovo duhovno orožje, torej sua 
njegove zavesti. Toda znanost lahko obvladuje zavest lju“  ̂
oziroma zavest razreda samo takrat, kadar izraža nje same v 
družbeni praksi, torej ko odraža njihove objektivno dane 
zgodovinske potrebe in interese v tej praksi.

(Član predsedstva CK ZKJ in predsedstva SFRJ ob odpU^J^ 
politične šole ZKJ v Kumrovcu)

Kiro Gligorov:
■ 9 !

Prav vse se gradi na delegaciji
Delegacga je v središču našega zanimanja. Vse se grad| 

njej. Od njene življenjske sile, interesov in participacij® 
družbenem odločanju bo odvisen celotni novi mehanize^ 
družbenega odločanja. Kakšno novo vsebino bodo imeli 
v občinskih, pokrajinskih in republiških skupščinah m 
skupščini SFRJ, če skoznje ne bodo prosevala stališča, in̂ e* 
resi in predlogi, ki imajo svoj izvir v temeljnih organizacijah- 
Neuspeh v zvezi s tem bi ogrozil celotno nadgradnjo j 
skega sistema, predstavnišld značaj skupščin bi v 
meri prišel do izraza, od delegatskega sistema pa bi 
samo še naziv delegata. Čeprav nekatera poročila o delu o 
legacij v bazi ohrabrujejo pa moram ugotoviti, ne le 
na začetku, ampak da nismo ustvarili niti vseh pogojev, w 
za uspešno delo delegacij neizogibni, in to v političnem 
organizacijskem pogledu. Ali se lahko pohvalimo, da so pr 
grami dela skupščin res takšni, da obravnavajo predvsem P 
oritetna vprašanja, povezana z delom in življenjem sam 
upravnih celic? .

(Predsednik zvezne skupščine na posvetovanju v Cavta

Franc Šetinc:

Komu služi takšna abstraktnost:
• diMarsikje na eni strani terjajo od centralnega komiteja, ^  

je v svojih dokumentih konlaeten, na drugi strani 
sklepi, ki jih sami sprejemajo, še bolj a b s tr^ n i, 
morali biti, ker so pri izvoru življenja, najbolj konkrei ' 
Podobno velja tudi za nekatere komiteje občinskih 
renc ZK. Vprašati se je treba, komu sduži takšna abstr^ 
tnost. To je namreč pogosto beg od diferenciacije, od njJJ / 
da spregovorimo o n a p ^ h ,  ovirah in nosilcih, da 
ramo pojave brezbrižnosti, nemarnosti in sovražnega de 
vanja. Tudi tukaj je vprašanje vzgojnih ukrepov. D^sti^ ; 
užaljenosti in občutljivosti tudi takrat, kagre za ukrepe o 
roma razsodbe častnega razsodišča, čeprav je že čutiti p 
obrat na boljše.

(Sekretar IK CK ZKS na seji častnega razsodišča

kajti iz ljubezni do žene nikakor ni 
pripravljen (pravzaprav zaradi odvis
nosti ni zmožen) za trajno se odpo
vedati alkoholu. Domov prihaja 
pijan, zasmrajen od alkohola, to 
baka (vse beznice so zakajene) in 
telesne nesnage (saj alkoholik če
dalje manj skrbi za osebno higieno), 
zoprno se obnaša. Takšen sili k ženi 
v posteljo. Kje je sploh kakšna 
ženska, id bi se takšnemu čkiveku 
dala z ljubeznijo? Nismo je še vide
li, izjema so morda samo alkoholi
čarke in prostitutke, ki se za svoje 
usluge pijanim moškim pravibma 
tudi same poprej alkoholno drogi
rajo. 2ena pa ima po izsiljenem 
spolnem razmerju s phanim možem 
občutek, da je bila spolno zlorablje
na. Globoka čustvena rana se ne bo 
kar tako zacelila, kar pomeni, da bo 
minil lep čas,, preden ga bo spet 
lahko vzljubila, pod edinim pogojem 
seveda, če bi se začel zdraviti in bi 
ostal trajno trezen in urejen, kar 
pomeni p o l^  ostalega tudi kultivi
ranost v ljubezenskih in spolnih od
nosih.

-  Organizem alkoholika posto
poma slabi zaradi razkrojevalnega 
učinka alkohola na vse organe, pa 
tudi zaradi nezadostne prehrane in 
sploh nezdravega načina življenja. 
Zaradi teg^ začne spoliu moč pešati 
tja do impotence. Celotna alkoholi
kova spolnost (ne samo potenca) je 
torej opredeljena tudi z njegovim 
doživljanjem postopnega vsestran
skega propadanja. Zaradi zavedanja, 
da jc suženj alkohola, se ga loteva 
občutek nemoči, ki ga preseže samo 
z opojem. 2ena ga ne more več 
imeti rada (kvečjemu se ji lahko Se

smili), ga p i j a n ^  spolno 
(ker postaja skrajno zopr**^
mer poskufe spolrio razmerj*« jf v 
pa ne zmore več. Tudi trez^® ^  | 

)ščenozlepa več ne more spros 
kajti brez zaceljenih 
Zaradi opisanih okoliščin P 
alkoholikova žena prej ali sicj 
na (v spolnosti hladna). In 
že rekli: nedojemljivo bi 
se z alkoholičnim možem ^  ^  
v poznejših obdobjih alkoh® 
lezni) še lahko v spolnosti sp̂

VZROKI _  
ZA b o l e z e n s k o  
LJUBOSUMNOST (

Postopno usihanje (jiiO*
pri alkoholiku in odklonilc^’^pft' 
žene do spolnih (pogo*^. 
nih) želja in poskusov 
moža sproži v njegovem do* 
(najprej tiho) sumnjo, 
žena najde kje nadome« ^  
sumnja se polagoma u trju j 
rašča v prepričanje, da J® 
kriva njena živčnost. .

Kot nasploh moški v pri^ ^pO' 
pri poskusu sp o b e ^  
ve, najraje zvrača krivdo na P 
co (češ da je nespretna, živč*®,̂ ,̂ ff

sc .se ji kaj posebno ne 
verjetno izživlja z 
alkoholik Sc raje oprijel 
razlage. Tako si ne bo ž cn ^  
nosti in odbijajočega 
lagal z zakonsko preteklostjo ijO 
jim vedenjem do nje, t®'”' 
spričo ljubosumnosti sklepa*’ 
za ženino nezvestobo



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

’T

m a c k e  r e s  n is o  
Šk o d l j iv c i

v  Dolenjskem listu z dne 13. 
"Ovembra sem prebrala članek o 
em, kako v Dobovi lovci strelja

jo ^ č k e  blizu vaških hiš. Počet
je lovcev me je zelo ogorčilo.

^dor obdeluje zemljo, dobro 
^  l®liko koristi naredijo 

ki po njivah uničujejo 
‘*zne škodljivce, od miši do vo- 

n^jev, zato se strinjam z Mari- 
^ |reskar iz Dobove, ki to po- 

®fje dobovskih lovcev ostro ob- 
r̂ jP’̂ is lim , da bi take ljudi mo- 
^  l^znovati in jim vzeti lovske 

Mačke streljajo, koliko 
Ofle dela divjad na njivah, tega 
nočejo videti!

NEŽKA KLEMENČIČ 
Šmihel pri Novem mestu

 ̂ SPET OD 
ZAČETKA

^nili so časi, ko so cestarji 
maiJ ^  predvideni kraj, nekaj 
in H  pogledali sem
cesto ’ j® pribito, da bo 
niora tod in tod. Danes

sodnK so bile stvari za
Zbiir cesto Lakenci -

namreč I  J®
ci® projekt za cestišče, 

%i |p X *"etra. Zakon pa go- 
stah. I P  metrih širokih ce- 
dak • ®̂P“bliška skupnost ni 
je. podpisa na te papir-
SDet d J®* gr® '̂ s®
Cesto začetka. Na staro
da ,  ^^rajo spet zemljemerci, 
kakft K -^  potrebne podlage, 
SoL  ' ^® bi bila cesta le
»Herci Zemlje-
deia t  ^®^* tedne
Zakaj • utemeljitev,
cestj J® '̂ ila predvidena ožja 
seca * lahko vzame dva me- 
kto«. skratka: vse kaze, da

s cesto še ne bo nič.

t r g o v i n o  b i  

R A D I
v  m

kim trg0Iine za vsa'
^sL a Ka*oin> drugače pa je na 
dje u ePrav tudi tam živijo lju- 
ki ji},1 m?,0 kruh iu druga živila, 

v  Tefi L , *ko kupimo v trgovini, 
kra* i? .’ ?a** P° na§h vaseh več-

Nefti ni'
v Rlav« 50 ljudje na vasi živeli 
lati nan! m, od te8a> kar so pride- 
doinj ?°yu in skuhali ter spekli 
menile nes x  *  stvari spre
vod J 2310 nai b o  trgovina po- 
T rg o v in t" 1’ kjer živijo ljudje.

Vsaj v vsaki vasi bi 
osn omogočila preskrbo z

VaS®1*z m -
Želiio vi™ ®regov si že dalj časa 
vQjni .tr8 °vino. Takoj po 
^ko'iJ°LJO imeli, danes, po to- 
jo dn _• P aT- • • Kako naj pride- 

tr • odloča o tem? 
nare d ir°Vine n * m o^ kupiti ali 
Seveda V* Prostovoljnim delom, 
^kšna Vs* Pomagali, če bi se 
odi0*:i„ ^govska organizacija 
vino. v Bregeh odpre trgo-

IVAN ŠKOFLJANEC

**l NUJNO
da S5
*ta strini®̂ *'* '̂'o Dolenjskega li- 
®bjayii J® z vsemi sestavki, ki so 
^korn* r? •*.®'j strani. -  K pri- 
Ĵ Vo y > ki jih pošiljate za ob- 

ôj cejj tedniku, pripišite
l P®Stev *'®slov, sicer ne pridejo 

Pisca^? posebne že-
Pfavo jjj lahko ostane njegovo 
pisali javnost tajno (pod-
■^ o rt® bomo s kraticami ali 
Pfed vsekakor pa je
Wsajj^'^®m za resničnost na- 
**fn. odgovoren predvsem

\  letošnjem poročilu o 
lovskih družin 

je odstrel divjadi po 
V),ij ®̂ nih loviščih slab. Lovci 
0̂ preveč dobrodušni

^iidi^i fazanov in
 ̂*taul ^ovariajo se, da ocene 

niso realne, po 
Ptlto«^^ t̂ii pa spomladanske 

pqj ? kmetov o narejeni ško-
V  I j^jejo, da je je še celo 
®̂iki p družini Mirna in

jje kmetovalcem niti
*̂1 jj *^ejo povzročene škode, 
’K); 1̂  to nalaga odlok. Čud- 
ĵini družine bi si z ve- 

'*0}iQ^Jtreiom lahko povečale 
nedvomno bi bila tu- 

posevkih

UREDNIŠTVO DL
y

o d s t r e l ij o

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Na posnetku so člani literarnega krožka osnovne šole Katje Rupene pri urejanju prve številke „Utrin
kov" v letošnjem letu. V glasilu je poudarek na doživetjih med NOB, objavljeni pa so tudi zanimivi 
sestavki učencev o njihovem doživljanju sveta. (Foto; fotokrožek OŠ Katja Rupena iz Novega mesta)

Vzajemno do zdravstvene postaje
Prihodnje leto odprta zdravstvena postaja v Ločni bo veljala okoli 8 milijonov

18. novembra so Pioniijevi delavci začeli graditi v Ločni sodob
no zdravstveno postajo in lekarno.

To je plod poldrugoletnih priza
devanj, ki so dobila določne oblike 
25. maja lani. Tedaj so predstavniki 
Zdravstven^a doma. Lekarne, 
Krke, Laboda in KS Novo mesto 
podpisali samoupravni sporazum o 
izgradnji zdravstvene postaje in le
karne v Ločni. Hkrati so imenovali 
tudi odbor, ki je po enoletnem delu 
ob sodelovanju strokovnih služb 
zdravstvene operative in lekarne pri-

DO 1980 
LOVSKA KOCA

Člani lovske družine v Brestanici 
bodo prihodnje leto obnovili najnuj
nejše prostore v lovski koči, investi
cijo pa nameravajo dokončati do 
1980. V istem obdobju bodo ribiči 
dogradili ribiški dom v Mačkovcih. 
Odkupiti nameravajo dodatnih pet 
hektarov zemljišča, urediti nov rib
nik ter trim stezo, pri kateri bo so
deloval tudi občinski sindikalni svet.

pravil osnovne podatke in zagotovil 
izdelavo glavn^a projekta v predvi
denem roku, sodeloval pri razpravah 
o lokacijski in gradbeni dokumenta
ciji ter pomagal pri izbiri izvajalca 
del. V ospredju pa je bila skrb za 
zagotovitev potrebnih finančnih 
ff^ stev , saj bodo gradbena, obrtni
ška in instalacijska dela veljala kar 
6,7 milijona, zunanja ureditev pa še 
milijon dinarjev.

K sofinanciranju ni pristopila no
vomeška samoupravna stanovanjska 
skupnost, zato bodo pričevali sa
mo: Zdravstveni dom 1,8 m iljena  
din in opremo. Lekarna 800.000 din 
in opremo, Krka 2 milijona dinarjev. 
Labod 1 milijon dinarjev, KS Novo 
mesto z delovnimi organizacijami 
600.000 din in KS O tocec z delov
nimi o^anizacijami 200.000 din. 
Podpisniki sofinancijske pogodbe 
nosyo v enakem razmerju stroške 
podražitve. Krka je dala brezplačno 
na voljo tudi potrebno zemljišče in 
možnost priključitve na toplarno.

Prodajajo delo rok občanov?
Sklep TIS Sevnica, da bodo pro

dali vse stavbe osnovnih šol, v kate
rih ni več rednega pouka, so občani 
krajevne skupnosti Primož sprejeli z 
ogorčenjem, saj sklep zadeva tudi 
usodo podružnične osnovne šole na 
Rrimožu. Kako tudi ne,)cajti v grad
njo šole so pred leti vtozili veliko 
denarja in dela svojih rok.

UČENCI 
SO POGOZDOVALI

Konec novembra smo se učenci 
8. razreda osnovne šole Šentrupert 
dogovorili z Gozdnim gospodar
stvom, da bomo na Hrastnem pri 
Šentrupertu posadili 300 smrečic. 
Na delo smo se odpravili takoj po
pouku. Fantje so pred dekleti v 
br^u z rovnk;ami kopali jame, me 
pa smo nosile smrečice in jih zakri
vale. Sadili sva po dve dekleti sku
paj: ena je držala drevesce, druga pa 
je z motiko zasula jamo. Tako smo 
delali do mraka- Z nami sta bila tov. 
učitelj Roman Šiško in uslužbenec 

Gozdnega gospodarstva Anton Zi
dar; ta nas je za naše dobro dek> po
hvalil in se nam zahvalil v imenu 
Gozdnega gospodarstva. Obljubil je, 
da nam bodo do pomladi našli iie 
kak^o delo, ker smo se tako izka
zali.

Denar, ki smo ga zaslužili, bomo 
imeli za končni izlet.

IVANKA AHLIN 
novinarski juožek O S 

Šentrupert

Nihče ni pričakoval, da bo eko
nomska migracija zaradi nerazvitosti 
krajevne skupnosti povzročila tako 
občuten padec rojstev, da bodo 
morali otroke usmeriti k pouku na 
podružnično osnovno šoto Telče 
oziroma na osemletko v Tržišče. 
Šolska stavba na IVimožu pa da bi 
bila spomenik pretektosti! Tukajšnji 
prebivalci še zmeraj upajo, da se 
bodo kmetom nasmehnili lepši časi 
in da se bo števik) rojstev dvjgnUo za 
toliko, da bo na Primožu spet moč 
začeti s poukom. Ker segajo niti 
gospodarskega, kulturnega in dru
gačnega razvoja Spodnjega Posavja 
tudi na območje KS Ptimož, njiho
vo upanje ni iz trte zvito.

Šolska stavba zdaj duži svctu in 
d e l^ c ij i  krajevne skupnosti, SZDL 
in ZSMS, za zbore delovnih ljudi in 
občanov ter razne prireditve. Zato 
ne daje stavba nobenega dobička 
TIS Sevnica, ta bi imela dobiček le s 
prodajo. Toda šolska stavba ni bila 
2;grajena le z družbenim deturjem, 
vanjo so občani primoške KS vtožili 
več tisoč prostovoljnih delovnih ur, 
da o denarnih prispevkih niti ne go
vorimo.

Zato so družbenopolitične orga
nizacije in občani KŠ ftim ož mne
nja, da bi prazno šolsko stavbo pre
vzela v ufM-avIjanje krajevna skup
nost, ko pa bi bili dani pogoji za 
ponovni začetek pouka, bi jo naprej 
upravljala TIS Sevnica. Do tedaj pa 
bi stavba služila krajevnemu kultur- 
no-prosvetnemu in tclesno-kulturne- 
mu razvoju občanov krajevne skup
nosti f t im o l

PRIMOSKI OBČAN

Pridelovalci dolenjskega cvička! ^
Odbor društva vinogradnikov v Novem mestu je na seji te 

dni sklenil, da bosta ocenjevanje in razstava dolenjskega 
cvička v marcu 1976, torej v mesecu, v katerem je vsako leto 
ta tradicionalna prireditev. Vse vinogradnike, ki nameravajo 
dati vzorce pristnega dolenjskega cvička v ocenjevanje in ki 
bodo z njimi nastopali na razstavi, obveščamo, naj vzorce 
pripravijo že v začetku februarja. Zbirali jih bodo poverje
niki društva vinogradnikov — vsak na svojem območju, za 
krško-gorjanski vinorodni okoliš pa jih bo zbiral Agro
kombinat v Krškem.

transformatorsko postajo, kanaliza- 
^  in prometno ureditev s parkiri-

Glavni projekt, ki je bil izdelan v 
dogovorjenem roku avgusta letos, 
predvideva oddelke sptošne medici
ne, zobozdravstva in medicine dela, 
zgrajeni pa bodo tudi prostori za 
tehnične laboratorije, laboratorij za 
odvzem vzorcev in rentgen. Na za
četku bo poslovala samo lekarniška 
postaja, ki bo imela vse potrebne 
prostore za kasnejšo popolno lekar
no.

Za novomeške razmere prepo
trebna zdravstvena postaja in lekar
na v Ločni bo zgrajena do 1. julija 
1976.

DRAGICA ROME

IMAMO PIONIRSKO 
HRANILNICO

Odkar sem pred leti dobila svoj 
prvi hranilnik in hranilno knjižico, 
vseskozi pridno varčujem. Rada po
slušam cingljanje kovancev v hranil
niku. Ko so v banki prvič odprli moj 
hranilnik, sem bila presenečena, da 
seje nabrato toliko denarja.

Lani so na na S šoli odprh pionir
sko hranilnico, ki jo je lepo opremi
la banka. Imam knjižico aevilka 89, 
kamor učenke vi^ih razredov, ki v 
tej hranilnici delajo, vpisujejo vloge- 

ftridno varčujem in mi je žal vsa
kega dinarja, ki ga nepremišljeno za
pravim. Tudi z majhnimi zneski se 
mnogo privarčuje. Tako pife v hra
nilni knjižici

DAMJANA GOMILŠEK 
O S Jurij Dalmatin, Krško

Nekajkrat smo že razpisali nagradni natečaj za najboljše 
leposlovne sestavke naših bralcev — in vedno smo bili pre
senečeni tako nad kakovostjo poslanili prispevkov kot tudi 
nad številom sodelujočih: v zadnjem natečaju je sodelovalo 
nekaj sto ustvarjalcev najrazličnejših starosti in poklicev.

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

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

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

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

\ PONUJAMO VAM NAGRADE
Za najboljših pet zgodb smo pripravili:

I Pet nagrad po 700 dinarjev!
Razen tega bomo vse v letu 1976 objavljene zgodbe pod 

zaglavjem „Gosje pero“ nagradili s po 159 dinarji. Posebna 
komisija bo ocenila kvaliteto poslanih prispevkov. Naj vas ne 
moti, če vam gre pisanje težko od rok; slovnico bo popravil 
naš strokovnjak -  nagrade so namenjene dobri vsebini vaših 
pripovedi!

I KAKŠNI SO RAZPISNI POGOJI?
v  poštev prihajajo le izvirni in še nikjer objavljeni pri

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

V natečaju lahko sodelujejo vsi. Rokopise pošljite na 
Dolenjski list, 68001 Novo mesto, p. p. 33, z ozn ^o  GOSJE 
PERO v levem spodnjem kotu kuverte. Zgodbe morajo biti v 
našem uredništvu do 30. decembra 1975. Poslane pridevke 
označite s šifro, na posebej priloženem papirju pa napišite še 
enkrat šifro, zraven nje pa svoj natančni naslov. Hkrati pri
pišite še, ali naj ob morebitni objavi napišemo vaše ime in 
priimek ali samo šifro. V komisiji, ki bo ocenila vaše prispev
ke, bodo trije člani, ki jih bo imenoval Dolenjski list«

Izid razpisa bo objavljen v Dolenjskem listu 22. januarja 
1976.

Učenec naj loči zrno od plev
Da bi bil med predvajanjem filma mir, je treba film razumeti — K temu pa naj bi

pripomogla filmska vzgoja na šolah

Konec oktobra smo si učenci osnovne šole Grm ogledali v tem 
šolskem letu že četrti film, tokrat film „Deček in violina**. Ob tej 
priliki sem se pogovaijala o filmski vzgoji s tovarišico Kocuvanovo.

,,Po učnem načrtu si morajo 
učenci 6., 7., 8. in po možnosti tudi 
5. razredov ogledati na leto vsaj tri 
filme. V Novem mestu izbira fUme 
za učence poseben svet za filmsko 
vzgojo. Najbolje bi bilo, da bi učen
ci gledali filme v šoli, ker pa to ni 
mogoče, je na voljo kinodvorana. Po 
ogledu filma se o njem v šoli pogo
vorimo, po razmišljanju o filmu pa 
učenci doma napišejo spis.*‘

Tako je tovarišica odgovorila na 
prvo vprašanje in dodala, da bodo 
skušali ob ivedvajanju filmov pova
biti tudi režiserje, tako kot ob filmu 
,»Dolina miru“, ko smo se pogovar
jali s Francetom Štiglicem.

„Letos smo si ogledali že štiri 
filme, “ je nadaljevala tov. Kocuva
nova, „torej že več, kot predvideva 
učni načrt. Ce si bo vredno ogledati 
še kakšnega, bo ravnatelj gotovo 
imel razumevanje. Nikakor ni odveč 
tudi stenčas, na katerem sc menja-

ELEKTRARNA  
OBVEŠČA ZAPOSLENE

Kolektiv brestaniške elektrarne je 
dobil svoje ,,G la s ilo Iz h a ja lo  bo 
občasno, po potrebi tudi vsak te
den. Delavce bo obveščalo o dogod
kih v podjetju in krajevni skupnosti, 
(tlasilo r.lcktrarnc ureja Stašo Cu- 
her.

vajo izrezki iz revij o novostih v slo
venski književnosti in filmu. Tako 
naj učenci spoznajo, da ni lahko biti 
na primer režiser ali igralec, stenčas 
pa naj bi jim pomagal tudi ločiti 
slabe filme od dobrih. Tako kot smo 
učence ,pripeljalt' od pravljic do 
romanov, jih moramo tudi od risank 
do dobrih filmov."

Spomnila sem se tudi nereda, ki 
včasih vlada med predv^anjem 
filma. O tem je tovarišica Kocuva
nova povedala naslednje: „Ce film 
razumete, ni z disciplino nič narobe. 
Zato bi bilo dobro, da bi učitelji že

Pogovor s tovarišico Kocuvanovo 
naj zaključim z mislijo, da je filmska 
vzgoja v osnovni šoli potrebna. 
pa bi bila še bolj učinkovita, so 
potrebni tudi dobri filmi.

OS

MARJANCA B 0 2 IC  
lit.-nov. krožek 

,GRM“, NOVO MESTO

p re j sp o z n a li  v s e b in o  f ilm a  in  z  n jo  
sez n a n ili  u č e n c e  p re d  o g le d o m . N e 
b i  b ili o d v e č  b il te n i  s K ra tko  vse
bino, s podatki o igralcih ipd.‘

DIVJAD DELA ŠKODO

Kme^e v Hudem Brezju in 
tudi Hubajnici to jesen niso bili 
nič kaj navdušeni nad divjadjo. 
Marsikomu je namreč naredila 
kar precej škode po koruznih 
njivah in drugih posevkih. 
lOnetje pričakujejo več od no
vega zakona o lovstvu,

Kaj naj zdaj še naredim?
že od leta 1965 prosim za prizna

valnino in po drugi prošnji so mi 
odobrili 200 dinarjev. Vendar mi
slim, da je to premalo: od 1. 
januarja 1943 imam nanueč prizna
na dvojna leta. 2e 1942 so mi Itali
jani pobrali vse, kar se je dak) od
nesti, kar sva z ženo do jeseni skupaj 
spravila, pa so nama pokradli belo
gardisti. Cola in lačna sva morala s 
tremi otroki zapustiti naš dom in od 
takrat .sem tudi delal za partizane. V 
tistili hudih časih sem zbolel na 
pljučih in si še do danes nisem opo
mogel.

Sem mali kmet, od 1937 lastnik 
zemlje, pa ne dobim kmečke pokoj
nine. Se sieča, da sem zdravstveno 
zavarovan po ženi, kije upokojenka, 
vendar že od vojne hudo bolna in 
veliko v bolnišnici.

Lani novembra me je poklicala 
socialna delavka v Metliko; dal sem 
vse podatke, ki so potrebni, da bi 
dobil starostno pokojnino, vendar se 
eno leto po tistem ni še nič uredilo.

JANKO POPOVIČ 
Hrast 15, p. Suhor



Zgodovinsko mesto
Jajce. Prestolnica poslednjega bosan

skega kralja, poleg Beograda najbolj iz
postavljena trd .java evropskega proti- 
turSkega zidu, središče kadiluka, izpo
stava dubrovniških in beneških trgov
cev, mestece karavanserajev, ha nov, 
kujundžg, aščinic, kalajdžij, prva pre
stolnica nove Jugoslavije, največji izvoz
nik ferosnicija v Evropi, celinski 
Dubrovnik.

Tu si podajata roko vzhod in zahod.
Tu so 1461 svečano ustoličili posled

njega bosanskega kralja Stefana Toma- 
ŠBvića, prisoten je bil osebni odposlanec 
papeža Pija II. Tu je isti Štefan dve leti 
kasneje izgubil glavo in pred zamahom 
krvnikovega meča predal žezlo sultanu 
Muhamedu II., ki se mu je za razliko od 
naslednikov še zdelo vredno neposredno 
ukazovati janičarskim odiedom.

Jez, na katerem so se stoletja lomili 
valovi turške konjenice, je popustil.

fted  tem so se v igro za Jajce, se pra
vi Bosno, vmešali Matija Korvin, Vladi
slav Češki, portin podanik H usrefb^ 
ter množica krščanskih in islamskih vi
tezov in vojščakov. Pd bitki na Moha- 
čkem polju je ostalo Jajce dokončno 
islamsto in ostalo vse do avstroogrske 
okupacije.

Nfedtem je umiralo in cvetelo, se upi
ralo ali uklanjalo, krščanske trdnjave so 
postale turške, srednjeveški zvonik sve
tega Luke je postal minaret. Ajo Sofijo 
so v Konstantinopolu predelali v džami
jo, mavrsko džamijo v Kordovi pa v 
krščansko cerkev. Ta borih 23 metrov 
in 15 centimetrov visoki zvonik sv. Lu
ke je bil po zemljepisni pomembnosti 
nekje na sredini.

Val Sehmovih in Abdulmedžićevih 
reform je butnil tudi ob Jajce, kjer je 
Omar Paša Latas, v narodnih pesmih 
krvnik Bosne, strl upor bosenskih begov 
in ag, ki so mislili, da je že napočil čas 
samostojnosti. In tako je moral vodja 
upornikov Ali paša Rizvanbegović v 
znamenje pokore in poraza na starem 
oslu in s hrbtom naprej jahati skozi 
Jajce -  poslednje prizorišče te drame.

Z avstroogrsko okupacijo 1878 je 
islamski polmesec spet zamenjal križ. 
Poslej govori zgodovina o industrializa
ciji, kobnializmu, izkoriščanju, prebu
janju delavstva. Potem o partiji, narod
noosvobodilnem boju in -  svobodi.

Popotnik, ki obišče Jajce, stoji, tako 
se zdi, na mestu. Mimo njega, kot pod 
kakšnim slavobkom, mimohod stoletij. 
Spomenik za spomenikom. Tu je rimsto 
hiam indoiranskega boga Mitre, tu je 
znamenita trdnjava, ki je bila v sivih sto
letjih takoj za zadrsko.

Se do ^ n e s  se znanstveniki niso ne
hali prepirati, ali je okrogli Medvedji 
stolp, katerega spodnji del zidov je de
bel več kot pet metrov, pozidal ustano
vitelj Jajca vojvoda Hrvoje Vukčić Hrva- 
tinić, ali pa je bil stolp že od prej, še 
dandana^ji se ne ve, ali je v tako ime
novanem kraljevskem grobu zares poko
pan nesrečni Stefan Poslednji. Legende.

Sokaki, turška kaldrma, &mića 
džamija, Tufikov hanin, džamija Esme 
Sultanije so zrasli s srednjeveŠcim ob
zidjem, kraljevsko grobnico, katakom
bami, zvonikom sv. Luke, frančiškan
skim samostanom in dvajset metrov vi
sokim slapom Plive, ki se prek jezu iz 
lehnjaka že tisočletja ženi z Vrbasom. 
Luksuzni avtomobil s hanumo (gospo) v 
dimi ja h, konjska V{n:ega pred tovarno 
ferosilicija, lepotica v minici kupuje sta
rodavni filigran in lak za lase v lazpršil- 
niku. Staro z novim, novo s starim.

Tu je tudi muzej AVNOJ -  nekdanji 
sokolski dom. Resnobno poslopje, ki ga 
je leta 1969 omajal potres. Ta učilnica 
zgodovine jugosk)vanskih narodov, ki jo 
vsako leto obišče več kot 80.000 ljudi, 
ima prav tako podobo, kot jo jc imel 
tiste novembrske noči pred 32 leti, ko 
še ni bil muzej, ampak prizorišče ute
meljitve nove jugoslovanske državnosti.

Kako tesno se v Jajcu prepleta zgodo
vina. Katakombe, kjer stoletja leže kosti 
Hrvatinićev, so novembra 1943 nudile 
zavetje pred nemškimi bombami Titu in 
njegovemu štabu^ v zaklonišču Elektro- 
bosne, tovarne, kjer je bila 190.S usta
novljena prva sindikalna organizacija, je 
Božidar Jakac risal tisti znameniti |X )r- 

tret maršala Tita. V Jajcu, od koder so 
glasniki po vsej srednjeveški Bosni raz
nesli vest o porazu sultana Mehmeda, je 
Mofa Pgade -  Ciča Janko uslanovi! 
agencijo Tanjug, ki je z glasom radijske 
postaje Svobodna Jugoslavija urbi ct 
orbi sporočila, da so v nekem bosan
skem mestecu po imenu Jajce delegati 
vseh jugoslovanskih narodov ustanovili 
novo Jugosbvijo.

MARJAN BAUKR

Ko si je narod pfsaT sodbo sam
32 LET M INEVA OD ZGODOVINSKEGA 29. IN 30. NOVEMBRA 1943, KO JE BILA NA II. 
ZASEDANJU AVNOJ ROJENA NOVA JUGOSLAVIJA -  PONATISKUJEMO ODLOMEK IZ REFE
RATA VRHOVNEGA KOMANDANTA NOV IN POJ TOVARIŠA TITA , KI JE BIL ZARADI SVOJE 
POMEMBNOSTI, ODLOČNOSTI IN REVOLUCIONARNE DALJNOVIDNOSTI POSEBNO VIHARNO

POZDRAVLJEN NA ZASEDANJU AVNOJ V JAJCU

V letu dni, odkar je bil ustanovljen 
Protifašistični svet narodne osvobodit
ve Jugoslavije, so nastale velike spre
membe ne samo pri nas dorria, ampak 
tudi po vsem svetu. Posebno v tem le
tu smo imeli težke in krvave boje z 
okupatorjem. Pred našo narodno
osvobodilno vojsko so bile veliJce, to
da častne naloge. V šestih mesecih, od 
januarja pa do julija leta 1943, smo

ska vlada je več kot dve leti varala ves 
svet, ko je govorila, da vodi borbo v 
Jugoslaviji njen minister Draža 
Mihailovič. In da bi bila ironija še ve
čja, so četniške tolpe s tem ministrom 
izdajalcem na čelu ves ta čas vodile 
boje, kakor jih vodijo še danes proti 
Norodnoosvobodilni vojski in parti
zanskim odredom Jugoslavije na strani 
okupatorja. Toda teh pokvaijencev ni

slavije, kar se kaže v množičnem pri
toku novih borcev v našo narodno
osvobodilno vojsko, kar se kaže v tem, 
da se v našo narodnoosvobodilno bor
bo vključujejo mnogi vidni politični, 
kulturni in javni delavci v vseh pokra
jinah Jugoslavije. Vse to na drugi stra
ni vpliva na vse hitrejše razpadanje 
marionetnih državnih aparatov Paveli
ča in Nediča in tako tudi na slabitev

BOŽIDAR JAKAC: MED TITOVIM GOVOROM NA ZASEDANJU AVNOJ V

prebrodili dve veliki sovražni ofenzivi, 
ki so jih sovražniki začeli zato, da bi 
uničili našo narodnoosvobodilno voj
sko in zopet zavzeli naše osvobojeno 
ozemlje. To so bile težke preizkušnje 
za našo narodnoosvobodilno vojsko. 
Vzdržali smo velikanske napore, v ka
terih so sinovi naših narodov pokazali 
tako nezashšano junaštvo in samo- 
odpovedovanje, da bodo nanj še dolgo 
ponosni prihodnji rodovi naših naro
dov. Kljub temu da so sovražniki imeli 
ogromno premoč, številčno in tehni
čno, jim ni uspelo uničiti jedra naše 
narodnoosvobodilne vojske. (Vzkliki: 
„Živela naša vojska!“)

Nasprotno, sami so imeli ogromne 
izgube, mi pa smo s tem težkim in 
k^avim bojem pridobili velike simpa
tije in občudovanje vsega naprednega 
sveta na eni strani, na drugi strani pa 
so zavezniki prvič priznali našo narod
noosvobodilno vojsko s tem, da so po
slali v Vrhovni štab Narodnoosvobo
dilne vojske in partizanskih odredov 
Jugoslavije svojo vojaško misijo.

V teh velikih bojih smo pretrpeli 
velike izgube, padli so tisoči najboljših 
sinov naših narodov. Med njimi so tu
di člani izvršnega odbora Protifašisti
čnega sveta narodne osvoboditve Ju
goslavije Nurija Pozderac, Veselin 
Masleša, Sima Miloševič in več članov 
AVNOJ. To so težke in nenadomest
ljive izgube. Izkažimo čast tem slav
nim sinovom našega ljudstva, ki so da
li svoja dragocena življenja za boljšo in 
srečnejšo prihodnost narodov Jugosla
vije. (Navzoči vstanejo in z molkom 
izkažejo čast padlim borcem. Vzkliki: 
,jSlava jim! “)

Potrebno je bilo preliti potoke dra
gocene človeške krvi, desettisoči naših 
najboljših sinov so morali dati svoja 
življenja v dveletnem neenakem boju s 
sovražnikom, da bi si navsezadnje res
nica o dejanskem položaju utrla pot v 
svet. Morda še nikoli noben majhen 
narod ni toliko žrtvoval, da bi prepri
čal svetovno javnost, da je kri, ki jc 
bila prelita v Jugoslaviji, njegova kri, 
in ne kri tistih sramotnih izdajalcev, 
katerih voditelji uživajo gostoljubnost 
v zavezniških državah.

HOTELI SO NAM ZADATI 
SMRTNI UDAREC

V razdobju lega letajcbila razkrin
kana nezaslišana prevara vse poštene 
svetovne javnosti. I/.dajalska iondon-

nič motilo in so hkrati prikazovali 
uspehe narodnoosvobodilne vojske 
kot svoje uspehe. (Vzkliki nezadovolj
stva, nemir med delegati.) V četrti 
ofenzivi je izdajalec Draža Mihailovič 
(Vzkliki: ,JDol z izdajalci!“) sklenil 
sporazum z Nemci, Italijani in ustaši, 
da bi skupaj zadali smrtni udarec naši 
narodnoosvobodilni vojski. Številni 
dokumenti, ki so nam prišli v roke v 
ofenzivi proti četnikom Draže 
Mihailoviča, jasno razkrivajo ta pe
klenski načrt in nezaslišano izdajal- 
stvo vseh narodnih izrodkov. Kakor je 
naši javnosti že znano, je Draža 
Mihailovič v času naših velikih in slav
nih bojev na reki Neretvi in pri Gor
njem Vakufu zbral vso svojo vojsko iz 
Srbije, Sandžaka, Crne gore, Hercego
vine in Vzhodne Bosne, skupaj okrog 
18.000 ljudi, in jih pripeljal na Neret
vo, da bi nam tu zabili nož v hrbet. 
Toda naše slavne I., II., III. in VII. 
divizija in enote IX. dalmatinske divi
zije so na Neretvi razbile ne samo 
Nemce, ustaše in Italijane, temveč so 
prešle tudi v odločilno ofenzivo proti , 
Četnikom Draže Mihailoviča in jih 
pognale od Neretve do Kolašina, kjer 
so jim zadale končni udarec in tako 
likvidirale četnike kol resno vojaško 
silo.

Vse to so dejstva, ki jih izdajalska 
londonska vlada ni mogla prikrivati 
pred svetovno javnostjo. Tako je bila 
prevara končno odkrita . .  .

ZAUPANJE V B L I2N J0  
ZMAGO

Kakor je videti iz povedanega, se je 
zlasti zadnje leto položaj v Jugoslaviji 
in v svetu popolnoma spremenil. Po 
zaslugi uspehov Rdeče armade je 
Hitlerjev vojaški stroj pred katastrofo, 
zmaga nad tem največjim sovražni
kom človeštva pa ni več daleč. V tem 
letu je razpadel fašistični blok. Italija 
je razdejana. Pri Hitlerjevih satelitih 
vlada še večja zaskrbljenost in razpa
danje. Odnosi med zavezniki -  Sovjet
sko zvezo, Anglijo in Ameriko — pa 
lx)Stajajo vedno trdnejši (aplavz), kar 
se je pokazalo predvsem na moskovski 
konferenci predstavnikov treh velikili 
zavezniških sil. Vsa ta dejstva so jx>- 
inenibna tudi za naš narodnoosvobo
dilni boj. Zaupanje v skorajšnjo zmago 
in dokončno osvoboditev naših naro
dov iz|HHl okupatorjevega jarma pre- 
/eiiui vodno širše sloje narodov Jugo-

okupatorjevih pozicij v naši deželi. 
(Aplavz.)

Nekaj pa se tudi v tem zadnjem ča
su ni spremenilo, kljub vsem dej
stvom, ki smo jih navedli. To je politi

ka izdajalske begunske vlade, 
daj v Kairu in pred našimi z a v e z n ik i» 
vedno velja za zakonitega predstavni' 
ka narodov Jugoslavije. V tem krat
kem poročilu ne mislim ra zg la b lja ti  ° 
tem, zakaj je tako; zakaj zavezi^ 
prenašajo to vlado, ki nima nikakrsn 
opore v našem ljudstvu, ker prek mo
jega ministra Draže M ih a i lo v ič a  že dve 
in pol leti sodeluje z okupatorji ^  
naši narodnoosvobodilni vojski
ma proti narodom Jugoslavije; kije 
razito reakcionarna in velikosrbsK*' 
kar je posebno očitno iz njene sestav«; 
saj so v njej takšni ljudje, kot je 
šestojanuarec Pera Zivkovič in 

Toda eno lahko rečem: v 
narodnoosvobodilni vojski in 
skih odredih ni nobenega borca,» 
ne občutil globoke bolečine v sr̂ ’̂ 
bi ne čutil ogorčenja vsakokrat, ka 
pomisli, da ta \dada, ki ima na v 
toliko do činov in katere mesto je ^ 
listi vojnih krivcev, še vedno sedi 
uživa gostoljubnost naših 
(Burno odobravanje. Aplavz.) ^   ̂
dobro vemo, da ta vlada počne ’ | 
kar more, da bi se na kakršenkol* 
čin vtihotapila v našo državo 0^°  ̂ , 
Ija tudi za kralja), preden bi Ijî d . 
izreklo svojo odločilno besedo o nj 
usodi. Vemo tudi, da so v 
določeni reakcionarni krogi, ki pp P l 
rajo to vlado in kralja v njihov^ [
klepih. Toda vemo tudi, da '
čina naprednih demokratičnih 
mentov v zavezniških državah isk^. j 
želi, da naš narod sam odloč i o |
usodi in si ustvari takšno državno .
ditev, kakršna se mu bo zdela do 
(Vzkliki: „Tako je! “ -  Burno odoo i 
vanje. Aplavz.)...
...V zvezi z vsem tem, predvsem P  ̂ i 

razvojem splošne ljudske ;
osvoboditvijo vedno večjega i
v zvezi z vedno večjimi naloga^* 
postavljajo pred naše narode, ,
zi z razvojem dogodkov v inoze^ ^  
je potrebno pravočasno s to ^ ti^  
ukrepe za nadaljnji uspešni r 
narodnoosvobodilnega boja, q\(  ̂ I  

je storiti vse, da si naši narodi I
vijo takšno državno ureditev, ki
meljila na bratstvu in enakop^ 
vseh narodov Jugoslavije in 
gotavljala resnično svobodo in d , ̂  
kracijo vsem družbenim slojem.^^' 
no, dolgotrajno odobravanje." 1
ki: „Tako je!“) . . .

Občutenje ponosa in sreče
Tovariš, stara Jugoslavija je s svojim 

zlomom povzročila, da se je slovenski 
narod znašel sam, prepuščen svoji uso
di. Slovenski narod je bil prepuščen sam 
sebi in se je sam zoperstavil dvema faSz- 
moma v obliki velesil Italije in Nemčije. 
27. aprila leta 1941 je bila ustanovljena 
Osvobodilna fronta slovenskega naroda. 
Mesec dni pozneje je v Sloveniji počila 
prva partizanska puška. Od tedaj se slo
venski ljudje, veliki in majhni, borijo na 
morda najbolj težavnem ozemlju Jugo
slavije, stisrueni med dvema velikima 
evropskima faSzmoma, med Italijo in 
Nemčijo in vrh tega še Madžarsko. V 
tem boju je sbvenski narod dvakrat sam 
sebi osvajal prostrano ozemlje svoje do
movine in v trenutku italijanske kapitu
lacije je na svojem prostoru razorožil 
šest italijanskih divizij. O tem delu Slo
vencev ne govorim zato, da bi se z njim 
hvalil, temveč zato, da bi utemeljil ne
kaj drugega. S tem delom je slovenski 
narod dokončno dobil zase pravico, da 
zdaj in vedno odloča o svoji usodi. V 
vsej tej borbi se je slovenski narod zave
dal, da je bil takšen odpor v njegovem

boju zoper okupatorja mogoč samo 
radi velike pomoči, ki mu jo jc P° 
strani dajal junaški boj z a v e z n ik o v  

med njimi predvsem velike 
Sovjetske zveze pod vodstvom 
Stalina. Skoraj enako pomoč je dal 
slovenskega naroda odpor b r a t s k ih  

rodov Jugoslavije in njihove naroo®^ 
osvobodilne vojske pod vodstvom ^  
^  dragega junaškega, legendarno jw 
š k ^  tovariša Tita. (Buren in dolgo 
jen aplavz!) Zavest o tej pomoči
vedno spremljala in spremlja nas 
zdaj, ko se ta boj bliža svojemu 
ftavic, ki smo jih zase p r i b o r i l i ^

m
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Jakac; Josip Vidmar, Jajce

bojih, teh pravic ne bomo zlorabil|*_ 
od prvega trenutka smo jih posvetiu 
stemu, o  čemer danes lahko in 
vorimo -  enotnosti in bratstvu 
vanskih narodov. Nas Stovence ^  
S  Jugoslaviji neštetokrat obso ja li*  

smo separatisti. Toda enotnost 
vanskega ljudstva je bila za  nas v c ^  
enotnost in bratstvo suverenih, 
pravnih jugostovanskih narodov. 
stališče dobiva danes na tem zborU 
konkretni državotvorni pomen.

Tovariši, mi Slovenci smo živeli'' j 
ženjstvu, podjarmljeni, izkoriščani, 
velikim nemScim jarmom. Danes, 
po tisoč tristo letih slovenski ^  
prvič nastopa kot enakopraven, 
stojen in suveren narod, ko 
državno tvorbo v skupnosti z .(g 
narodi Jugoslavije. Mislim, da 
mogli razumeti to občutenje ^no*a 
sreče, ki ga v nas, predstavnikih slo''®̂  ̂
skega naroda na tem čudovitem 1 
izziva trenutek, ko slovenski 
prvič sam, suvereno ustvarja svojo 
dovino in svojo prihodnost. Lahko 
zagotovim, da bo slovenski narod 
svojo tvorbo, ki jo danes na ta 
tu taj ustanavlja, da bo to svojo 
našo skupno tvorbo, brairil fc 
doslej v tej osvobodilni borbi, b ra n i l  

svojo svobodo, branil do zadnje 
krvi in do končne zmage nad vsemi 
vražniki, notranjimi in zunanjimi- 

(Nagovor Josipa Vidmarja, 
sodnika Osvobodilne f r o n t e  

venskega naroda)

s\0'



POD 
STREHO
HIŠE
ENE

Z njimi se srečujemo, pozdravljamo, pogovaijamo, skupaj 
sedemo k skodelici črne kave. Stojimo v vrsti pred blagajno v 
samopostrežni trgovini ali pred blagajno za filmsko ali gleda
liško predstavo. Skupaj nervozni čakamo, da se razredči 
avtomobilska kolona ob prometnih konicah. Stanujemo v 
istih blokih in pošiljamo otroke v iste vrtce in šole.

Skupaj delamo, upravljamo, samoupravljamo in od
ločamo. Smo za samoprispevke, participacije pri zdravniku, 
skupaj smo za in skupaj proti. Skupaj gradimo ^moupravni 
socializem, lepši jutri in vse nas veseli napredek in bolijo 
krivice in pomanjWjivosti.

Vsak dan je naš skupni delavnik, vsak praznik naše skupno 
veselje. Smo eno in nočemo ostati eno, v širšem pomenu 
besede družina, v kateri ima vsak član enake pravice in tudi 
enake dolžnosti.

Skupaj živimo in delamo v Novem mestu, Trebnjem, Bre
žicah, Črnomlju, Kočevju, Ribnici, povsod na Dolenjskem, v 
Posavju in Beli krajini, povsod v Sloveniji in Jugoslaviji.

Samo mimogrede smo malo bolj pozorni na to, kako kdo 
govori, v kalanem jeziku in naglasu se sporazumeva z 
okolico, in le tedaj nam z jezika uide, da „ta pa le ni povsem 
naše gore list“ . (Sicer pa je tako od Triglava do Djevdjelije, 
da najdeš Slovenca p o v s^ , Srba povsod, Hrvata in Make
donca povsod . . .  itd.

Najrazličnejši nagibi so gnali posameznika, da se je odselil 
iz rojstnega kraja, iz svoje republike. V Slovenijo jih je veliko 
prinesel zaposlitveni val. Nekateri so v naši republiki ostali 
nekaj časa, drugi več let, mnogi so sklenili tu ostati. Ustvarili 
so si dom in družino in zaživeli, kot jih živi na tisoče v 
mestih in drugih naseljih. Tako je, podobno kot marsikje v 
Jugoslaviji oziroma v drugih republikah, tudi na našem ob
močju — govorimo o Dolenjski, Beli krajini in Posavju — 
prenekateri kraj, celo prenekateri stanovanjski blok (v njem 
nekakšna Jugodavija v malem, kjer so „pod streho hiše ene“, 
kot poje Simon Gregorčič, vsi naši narodi in narodnosti, kjer 
na grbu 29. november ni le podatek, ki pomeni začetek 
nečesa novega, ampak temelj za nove in našega človeka 
vredne odnose — za bratstvo in enotnost.

Z nekaterimi od njih smo tokrat sedeli ob odprti beležnici 
in poskušali izvedeti kaj več o njihovem življenju, delu in 
načrtih. SIvatka: več, kot lahko da bežen klepet ob kavi ali 
srečanje na ulici.

Zapise s teh srečanj, ki so jih pripravki Marjan Bauer, Jože 
Primc, Jožica Teppey in Alfred Železnik, objavljamo 
namesto običajnega uvodnika ob dnevu republike. Prepri
čani smo, da je t ^ o  še bolj neposredno izpričana vsebina, 
kakršno naj bi le-ta imel.

Inženir z nogometno piščalko
; Slobodana Novakoviča, 
“iženiija gradbeništva, je pri
peljala k nam -  najprej v

i

Slobodan Novakovič

Ljubljano, nato pa na Do- 
®njsko — radovednost. Nje
gov sosed v rodnem Novem 

ie v Ljubljani študiral 
^WteKturo; kar všeč mu je 

v Sloveniji in tako se je 
Slobodan, ki nikoli ni veliko 
potoval, odločil za študije v 
Navidez daljni Ljubljani. Naj- 
P̂  ̂ je bil slovenski jezik za 
Skoraj prav vse, kar dober

študent počne, velika ovira, 
vendar je srečanje z Ljub
ljančanko Vido. ki se danes 
piše Novakovič, odpravilo 
tudi to oviro. Danes ne 
morete Slobodana od zapri
seženih rojenih Dolenjcev 
prav po ničemer razlikovati.

Prav tako pa je bilo na
ključje, da je novomeška 
občina razpisala štipendijo 
za zadnji letnik gradbeni
štva. Slobodan se je prijavil 
in tako je še en diplomirani 
inženir gradbeništva zašel na 
Dolenjsko. Na tem mestu je 
treba tudi povedati, da je 
njegova diplomska naloga o 
čistilnih napravah za mesto 
Novo mesto dandanes živa 
resnica. Novakovič ie nam
reč tisti človek, po katerega 
načrtih so zgradili po vsej 
Jugoslaviji sloveče čistilne 
naprave v Ločni, naprave, ki 
bodo, ko bodo dograjene, za 
več naslednjih desetletij 
ohranile Krko skoraj tako, 
kot se je spominjamo iz 
detinjstva.

Danes je Slobodan Nova
kovič zaposlen v Cestnem 
podjetju, njegova žena, 
Ljubljančanka Vida, pa v 
,jk.rki“. Poleg dveh živčnih 
fantičev imata stanovanje, ki 
postaja premajhno, vendar 
Slobodan zamahne z roko, 
češ: ,,Bo že kako, važno je, 
da smo živi in zdravi!“

,,Pri vas, oprostite, pri nas 
mi je kar všeč, ljubim nam
reč timsko delo, svojih spo
sobnosti ne cenim ne vem 
koliko, razen tega pa se mi 
„dopade“ dolenjska družab
nost; ravno tolikšna je, da ni 
bučna, seveda pa še zdaleč 
ne mrtvaška."

Slobodana Novakoviča 
boste srečali tudi v bolj 
„vehementni" izdaji. Je 
namreč zvezni nogometni 
sodnik, in zanimivo je, daje 
na piščalko v ustih pogosto 
bolj ponosen kot na vse 
novomeške čistilne naprave.

Naš človek torej, bi lahko 
rekli.

M. BAUER

„V Brežicah sem kot doma”
Višjo medicinsko sestro 

Radmilo Ar sov samo še na-

Radmlla Arsov

glas izdaja, da ni naše gore 
list. V Brežice je prišla, ko je 
imela dvajset let. Tedaj seje 
poročila (pa ne s Sloven
cem) in dobila zaposlitev v 
brežiški bolnišnici. Po rodu 
je Srbkinja in življenjska pot 
jo je zanesla v Slovenijo iz 
Kraljeva.

Zanjo je bila to  ̂ velika 
sprememba, ki jo je doživlja

V .

la ne le v službi, ^ p a k  tudi 
v svojem zasebnem življenju. 
Prišla je v mesto, kjer so bili 
sosedski odnosi precej bolj 
zaprti, in kot mlada neiz
kušena gospodinja v zadregi 
ni imela koga vprašati, kako 
naj napravi to in ono v svo
jem gospodinjstvu.

V službi se je znašla 
veliko hitreje. Lepo so jo 
sprejeli in jo od vsega začet
ka spodbujali k učenju slo
venskega jezika. Sestra Mila 
se je hitro vživela v nove raz
mere in kmalu obvladala 
slovenščino. Za strokovni 
izpit se je pripravljala iz slo
venskih priročnikov in ga 
uspešno opravila pred slo
venskimi izpraševalci v Ljub
ljani.

V Brežicah se že zdavnaj 
počuti kot doma. Kakor 
hitro je obvladala jezik, je 
bila premagana največja pre
grada. Potem se je zlahka 
prilagajala tudi običajem in

navadam. Njena otroka 
obiskujeta slovensko šolo, 
hčerka Suzana prvi razred 
gimnazije, sin Aleksander 
peti razred osnovne šole. 
Slovenščine sta se naučila že 
v vrtcu, materin jezik pa go
vorita doma.

Tovarišica Arsova se 
udejstvuje tudi v družbeno
političnem življenju Brežic 
in brežiški problemi so tudi 
njeni problemi. Postala je 
občanka kot vsi drugi. Dela 
v odboru za družbeno aktiv
nost žensk in v delegaciji 
samoupravne stanovanjske 
skupnosti. Po vaseh predava 
o negi bolnika in opravlja 
dolžnosti terapevtke v klubu 
zdravljenih alkoholikov. 
Aktivna je še v organizaciji 
Rdečega križa ter v Zvezi 
komunistov. Vse to ji jemlje 
precej časa, saj ima obvez
nosti tudi do otrok, kateri
ma se kljub vsem družbenim 
dolžnostim veliko posveča.

JOŽICA TEPPEV

Ne bo zapustil Trebnjega

m

Tonlislav Henig

Dr. Tomislav Henig deluje 
v splošni ambulanti trebanj
skega zdraivstvenega doma že 
tretje leto, žena pa v otroški 
ambulanti. Sem je prišel iz 
Zagreba kot štipendist novo
meškega zdravstvenega 
doma. Ljudem je dobro 
znan. Med drugim je nepo
grešljiv tudi pri Rdečem 
križu kot predavatelj na 
raznih tečajUi, ki jih priprav
ljajo v trebanjski občini. 
Poleg tega je terapevt v 
klubu zdravljenih alkoholi
kov. „Trebanjska občina 
ima še lepo bodočnost, 
uspešno se razvija iz zaosta

losti," ocenjuje splošni raz
voj. „Ljudje so dobri, seveda 
pa so razmere na terenu 
težavnejše, saj je veliko vasi 
in zaselkov hudo oddaljenih 
od središča občine in nje
nega zdravstvenega doma, 
prometnih zvez pa ni. Zato 
starejši in matere z otroki 
dostikrat težko pridejo do 
zdravstvenega doma."

Upa, da se bo v nasled
njem srednjeročnem obdob
ju tudi v zdravstvu še kaj 
uredilo. Omenja prostorsko 
stisko v zdravstvenem domu, 
pomanjkanje opreme in in

strumentov, kar onemogoča, 
da bi lahko več storitev 
opravili doma. Cieni tudi 
sodelovanje z občinsko 
socialno službo. Ta ima seve
da težave s kadri in ji na
sploh manjka denarja za vse 
posege, vendar je kljub temu 
zaradi velike prizadevnosti 
uspešna. Vesel je uspeha v 
klubu zdravljenih alkoholir 
kov. „Tisti, ki so se tudi 
zdravili pri dr. Ruglju ali 
dr. Jakopiču v Škofljici, se 
dobro držijo na poti k trez
nosti."

Skratka, dr. Henig se je 
vživel v delo v trebanjski 
občini. Kot je zatrdil, ne 
razmišlja o tem, da bi kraj 
zapustil.

A. ŽELEZNIK
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»V Kočevju smo Iz vseh vetrov”

J

S k . Sarkić, višji dentist, je 
en • Kočevju pa je ze
^ j s to  leto. Dela v zoravstve- 
‘‘®*n domu.

P

Irfan Sarkić

^  ..1*6 rodu sem iz Banjaluke, 
je bil oficir in Jc bil že pred

27 leti službeno premeščen v 
L jub^no, z njim pa se je v Slo
venijo preselila vsa družina," je 
začel pripovwlovati Irfan Sarkić, 
ki odlično govori slovenski.

„Zaradi narodnosti nisem 
nikoli zašel v težave in spore. 
Kočevje je sicer staro mesto, a je 
hkrati tudi mlado, saj su je velika 
večina prebivalcev priselila sem 
šele po vojni. Se prej, že med 
vojno, pa se je izselilo veliko 
Kočevarjev, ki so bili nemškega 
rodu. Zdaj smo tu ljudje iž vseh 
vetrov, se pravi vseh republik, 
držav, pa tudi iz vse Slovenije. 
Vsi želimo, da bi Kočevje lepo 
napredovalo, da bi bilo lepo 
urejeno, da bi bili vsi prebivalci 
srečni in zadovoljni. Zato tudi 
dobro sodelujemo.

Prepričan sem, da tudi drugi 
niso nikoli čutili sporov zaradi 
narodnosti, ker je pač tako, da 
ljudje lK)lj gledajo, čc dobro 
opravljaš svoje delo in če si 
dober občan. Nekaj slabih pa 
najdeš povsod in pri vseli narod
nostih.

Pri meni je dobro še to, da 
nisem prepirljiv, da sem mirne 
narave in da dobro govorim slo
venski. Tako sploh ne prepozna
jo, da sem iz Bosne. Zaradi 
narodnosti sem le enkrat doživel 
zbadanje, pa še tisto ni bilo 
namenjeno meni. Zgodilo pa sc 
je takole: Na zobozdravniskem 
stolu je sedela neka tovarišica in 
takrat je v ordinacijo prišlo 
nekaj delavcev, ki so bili v obna
šanju res nekoliko nerodni. Ko 
so odšh, je tovarišica na stolu 
dejala: „Prekleti, tile Bosanci,“ 
ali nekaj podobnega. Ko sem 
končal delo in ji je sestra oziro
ma asistentka dala hstek, kdaj 
naj spet pride, jc tovarišica pre
brala moje ime in dejala: „Vi pa 
niste Slovenec? “  ‘Ne, Bosa
nec," sem dejal in tovarišico je 
bilo zelo sram zaradi njene pri
pombe.

Sicer |W je v zdravstvu in dru
god precej zafK)slenih iz drugih 
republik. Štirje zdravniki splošne 
prakse so Slovenci, štirje pa iz 
naših južnih republik. 'I udi med 
drugimi našimi delavci jiii jc pre

cej, ki niso Slovenci. Podobno je 
tudi drugod, v detovnih in dru
gih organizacijah, kjer dobiš 
ljudi drugUi narodnosti na vseh 
delovnUi mestilu od nekvalifici
ranih do takih, ki zahtevajo viso
ko izobrazbo.

V Kočevju in kolektivu se 
dobro počutim, zato ga ne 
nameravam zapustiti in se ne bi 
rad preselil ne v rodno Banja
luko in tudi v Ljubljano nc. V 
Kočevju sem se poročil, ustvaril 
družino in imam kar dobro sta
novanje. Imava hčer, ki jc stara
9 let, in sina, ki ima komaj leto 
dni. 2ena je učiteljica in imava 
kar lepo živhenje.

Rodno Bosno obiščem več
krat, saj imam tam veliko sorod
nikov. Tudi v Bosni lepo napre
dujejo in jim gre vedno bolje. 
Starši so se pred leti spet pre
selili v Banjaluko, doživeli potres 
in sc nato vrnili v Ljubljano. 
Tako so bliže meni, pa tudi 
bratu, ki jc v Novi Gorici v 
Gostolu varilni tehnik.

V Kočevju poznam veliko 
ljudi in drugi tudi mene. Cc nisi 
vsiljiv In čc k čkiveku lepo pri
stopiš. |x).tem lahko dobiš veliko 
dol>rih tovarišev in prijaleljev," 
je ob koncu razgovora povctial 
tovariš Irfan.

J. PRIMC

„Pridite na kavo!”
Slobodan Will, inženir 

strojništva, je že od malega 
navajen preseljevanja, njegov 
oče je imel namreč tak po
klic, da je moral večkrat 
spremeniti prebivališče. In 
tako se je zgodilo, da je bil 
Slobodan, eden od štirih 
bratov, rojen v Zagrebu. 
Nato mesto je tudi sicer ve-

Slobodan Will

zanih več pomembnih Slo
bodanovih življenjskih mej
nikov, tu je študiral in 
doštudiral ter, kar je navse
zadnje tudi važno, spoznal 
Mimico iz Bele krajine. 
Mlada družina^ je šla za kru
hom v Novo mesto, Mimica 
je dobila v ,,Krki‘‘ zanimivo 
delo, Slobodan je še nekaj 
časa študiral, po diplomi pa 
se je tudi on zaposlil v 
„Krki".

„V Novo mesto," v skoraj 
brezhibni dolenjščini pripo
veduje Slobodan Will, „sva 
prišla z vsak po enim 
,kufrčkom‘. V začetku sem 
imel težave z jezikom, razje
zilo me je, da Slovenci veči
noma iz sponiina le nekako

izbrskajo tistih nekaj nem
ških besed, če govore z 
Nemcem, za govorjenje v 
srbohrvaščini pa niso pose
bej navdušeni. Pa kaj bi to, 
moral sem se pač naučiti 
jezika, in prav je tako! 
Veliko hujše je bilo 7-letno 
podnajemniško potikanje.

Prijatelje in družbo sva z 
ženo lahko našla, takrat je 
„Krka " postajala prava
tovarna, od povsod so pri
hajali prav tako kot midva z 
enim ,kufrčkom‘ mladi stro
kovnjaki. Tuje okolje in
ustvarjalno navdušenje, ki je 
takrat prevevalo naš kolek
tiv, sta nas povezala v eno 
družino.

Ko je „Krka" za še enkrat 
povečala bruto dohodek,
sem se med prijatelji tako 
hvalil, kot da sem ga dosegel 
samo jaz. Da, bili smo res 
zagnan kolektiv. S stanova
nji pa je bil hudič, kot pravi
jo v Sloveniji. Ko sva z ženo 
dobila podnajemniško stano
vanje s kopalnico, prijate
ljem nisva rekla, naj pridejo 
na kavo, ampak naj pridejo 
na kopanje. Z leti pa se je 
tudi to uredilo. Spominjam 
se, da sva dobila najemniško 
pravico za trisobno stano
vanje ravno na dan republi
ke. Pravzaprav smo ga dobili
-  takrat smo bili že nekaj 
časa trije — družina se je 
povečala za sinčka Mikija, ki 
zna slovenski in srbohrva
ški."

Slobodan Will pravi, d^ 
mu je Novo mesto všeč. 
„Majhno je sicer, vendar ima 
vse, kar človek potrebuje, 
tudi prijatelje."

M. BAUER



POZABUENI NA TROMEJI ?
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BUČKA
Popotnik, ki je z avtom namenjen 

po najbližji poti iz Novega mesta v 
Sevnico, mora skozi Bučko. Poleti se 
za njim dvigajo oblaki prahu, ob sla
bem vremenu, posebno jeseni in 
spomladi, ko se po obronkih gričev 
vlačijo tudi zoprne megle, pa se mora 
prebijati po kotanjasti in blatni cesti, 
za katero ne bi nihče mislil, da je bila 
še do nedavna republiškega reda. 
Takšna cesta je gotovo najbolj očiten 
znak, da nerazvitost temu območju ni 
prizanesla.

„NESREČNI TRIKOTNIK'^

Da cesta dejansko najbolj žuli kra
jevno skupnost Bučka, so si bili edini 
domala vsi krajani, ki so prejšnji teden 
prišli na „uredništvo v gosteh", ki smo 
ga v osnovni šoli na Bučki pripravili 
novinarjj Drago Rustja, Ivan Zoran in 
Alfred Železnik. Soglasni so bili, da je 
eden od vzrokov za tako slabo pro
metnico tudi to, da leži Bučka na sti
čišču treh občin, sevniške, novomeške 
' ■ k'-ške, na stičišču, ki mu pravijo do- 

wcini kar „nesrečni trikotnik". Ta 
„ kotnik" je v njihovih očeh še bolj 
črn zategadelj, ker so prepričani, da je 
matična sevniška občina za njihovo 
krajevno skupnost storila premalo.

Nerazumevanje očitajo občini tudi

spričo načrtov, ki jih imajo za prihod
nje leto, ko bodo slavili 35-letnico 
|xvega partizanskega napada na 
Bučko (od 31. oktobra na 1. novem
ber 1941) in 35-letnico množičnega 
nasilnega preseljevanja ljudi iz teh kra
jev. Ob tem dvojnem prazniku želijo 
asfaltirati cesto od škocjanskega klan
ca do Vejerja pri Dolnjih Raduljah. V 
ta namen plačujejo krajevni samopri
spevek od letošnjega 1. januarja delav
ci po 1,5 odst. od osebnih dohodkov, 
kmetje pa po 4 odst. od katastrskega 
dohodka. Samoprispevek so uvedli za 
pet let, nekaj zbranega denarja pa bo
do namenili tudi za popravilo vaških 
poti, ki jih ni malo, kar okoli 50 kilo
metrov. Zavedajo se, da so si s tem 
načrtom naložili veliko breme in tudi 
tega, da mu sami ne bodo kos. Priča
kovali so, da bo njihova cesta prišla 
vsaj v občinski načrt za prihodnje le
to, pa se to ni zgodilo. To se jim zdi 
nerazumljivo, še posebno zavoljo tega, 
ker bi po njihovem mnenju občina 
morala ne le sodelovati s svojimi sred

stvi, ampak pripraviti širšo akcijo za 
rešitev tega problema.

V ID I SE DELO ROK

Zavzetost ljudi iz krajevne skupno
sti Bučka oziroma iz vasi Bučka, Dol
nje Radulje, Dule, Gornje Radulje, 
Jarčji vrh, Jerman vrh. Močvirje, Strit 
in Zaboršt je bila do zdaj že večkrat 
izpričana. Tako so že v letih 1970 — 
1972 domala s svojimi rokami zgradili 
vodovoda za Močvirje, Jerman vrh. 
Bučko in Zaboršt (hkrati sta dobili 
vodo tudi Stara Bučka in Hrastulje iz 
škocjanske krajevne skupnosti) ter za 
Gornje in Dolnje Radulje, Strit in Du
le. Sodijo, da sta oba vodovoda vredna 
okoli 700.000 din. Pitno vodo ima 
skoraj sleherno gospodinjstvo v krajev
ni skupnosti, enako pa tudi električno 
napeljavo, ki je omogočila, da so zače
li ljudje uporabljati najrazličnejše stro
je. Slednjih je čedalje več, zato je po
sebno ob večerih električni tok zelo 
šibak, da se ob žarnici pogostokrat ni

ti časopis ne da brati. Žal je obljuba 
za dodatni transformator na Jerman 
vrhu ostala zgolj na papirju.

Precej časa so se morali krajani bo
riti, da so dobili na Bučki trgovino, 
kjer lahko kupijo le najnujnejše po
trebščine. Ne morejo pa kupiti mesa, 
kajti trgovina nima hladilne naprave. 
Tudi dobava kruha še ni zadovoljiva. 
Pred vojno in nekaj let po njej so bile 
na Bučki kar štiri gostilne, zdaj pa 
gostišča, kjer bi se ljudje lahko najed
li, odžejali in pogovorili, ni. V zadruž
nem domu, kjer je tudi trgovina, so 
pripravili prostor za zdravnika, toda 
sevniški zdravnik jih še ni počastil z 
obiskom, dasi bi bil potreben. Pripom
be so bile izrečene tudi glede pomanj
kanja prostorov za družbenopolitično 
in družabno življenje.

POT DO SLU2BE JE DOLGA

Vse te pomanjkljivosti so bile in so 
še razlog, da se domačini odseljujejo.

kraju nimajo možnosti zaposlitve, za; 
to se jih dan za dnem okoli deset vozi 
na delo v Sevnico, nad osemdeset pa v 
Novo mesto, največ v IM V, ki ima za 
svoje delavce 'organiziran avtobusni 
prevoz. Številne prošnje, da bi krajev
na skupnost dobila kakršen koli obrat, 
do zdaj še niso uspele. Ker Bučka niti 
avtobusnih zvez nima, se upravičeno 
p>očuti odrezana od sveta.

Sadovi revolucije, ki so jih soustvar
jali tudi krajani teh vasi, z nenriajhnimi 
žrtvami kajpak, še niso našli vseh ust. 
Krajani niso skoparili z besedami, iz 
katerih je vela misel, da se je za njiho
ve vasi čas tako rekoč ustavil. Neneh- ^  

no se bojijo, da bodo izgubili še šolo, * 
tem pa tud i učite lja , ki si prizadevata, 
da bi kraj ohranil vsaj tako podobo, 
kot jo r.'iia danes.

Kaj bo s šolo, je težko p re d v id e t i -  

F es je, da se šola, ki je bila dograjena 
1896, počasi prazni. Otrok je le 
dva združena razreda, za vnaprej 
kaže, da jih bo še manj. Drugačet^' 
biti ne more, saj se ljudje n e n e h n o  od
seljujejo. Letos obiskuje šolo, ki noS' 
ime po prvem partizanu, padlem oD 
napadu na Bučko, Jožetu Sašku — 
viju, 39 učencev. Po nekaterih predlp’ 
gih naj bi se otroci v prihodnjih leti 
vozili v šolo na Studenec, kajpak I« 
prva štiri leta, potlej pa v  Sevnico, k® 
zdaj. To se zdi krajanom popoln<^ 
zgrešeno, saj bi v  tem primeru otrok® 
čakalo nekaj deset kilometrov vožnj® 
vsak dan. Popolna osemletna šola 
je v komaj nekaj kilometrov oddal]®; 
nem Škocjanu, toda ta je v novonfiC’ . 
občini. Zato bi z morebitno priklj*Ĵ j 
tvijo krajevne skupnosti slednji 
tudi pereč problem šolstva, saj 
nes šola na Bučki skorajda ne u^re 
pouku. Urejeni imajo le dve učilfl***' 
telovadijo v opuščenem razredu ali 

dvorišču, samo šolsko poslopje p3 P 
časi In vztrajno razpada. ^

Ker se tudi ostale stvari ne 
nejo z mrtve točke, se Bučki ne obe 
svetlejša prihodnost. Tega jim zlasti 
omogoča „nesrečni trikotnik", ,
di sama sevniška občina najbrž ne, 
ni dovolj bogata. Zato ni malo 
ki trdijo, da bi bila najboljša resite.| 
da bi se krajevna skupnost Bučka P 
ključila novomeški občini.

FrancA lo jz  buta A lo jz  PoljanecA n to n  V ene V in k o  Engeisberger Franc Bukovec

F R A N C  B U K O V E C  z Bučke: 
„ Z a  naš kraj je največja smola, ker 
smo na m eji treh  o b č in . Pred slabim  
le tom  smo uspešno izglasovali samo
prispevek za asfaltiranje ceste, zato  
bi rrKJrala ta prizadevanja naše šibke 
krajevne skupnosti sevniška občina  
odločne je  p o dpre ti. Šele potle j bi 
lahko govorili o m oreb itnem  h itre j
šem razvoju kra ja ."

A L O J Z  K R A L J , km et iz Š trita : 
„ V  naši vasi verrx>, kaj pom eni cesta. 
Po slabi p o ti še zdravn ik  ni mogel k 
nam z avto m . Z a to  znam o ceniti 
e le k tr ičn o  napeljavo in vodovod, ki 
sta tolikšnega pom ena, da si bodo  
nekateri, čeprav se vozijo  na de lo  na 
prim er v Novo m esto, dom a zgradili 
nove hiše. Kar pet je že predvidenih, 
to pa ni m a k )."

F R A N C  Ž N ID A R Š IČ ,  pismonoša  
z B učke: „Prej je b ilo  odseljevanje  
m očno, od kar pa so ljudje d o b il i de 
lo v odda ljen ih  več jih  kra jih , raje 
ostajajo dom a. Navezanost na d o m a 
č i kraj b i bila še večja, ko b i imeli 
asfaltirano cesto in redne avtobusne  
zveze. Teh  zdaj ni, za to  je treba p o 
gosto vzeti po t pod noge, če  hočeš  
kam  p r it i ."

IV A N  Č A R M A N , zkJar z Bučke: 
,,N a  B učk i se prem ato zk la . T « « ’> ««

krivi tis ti, k i nam m ečejo  polena  
pod noge. Zam an si prizadevam o  
d o b iti zem ljišče za gasilski do m , pa 
tud i lovci niso imeli srečne roke  z 
zem ljiščem  za dom  na Selah. Baje je  
glavni v zro k  za o d k lo n iln o  stališče 
do gradnje ta, da gre za v inogradni
ški oko liš ."

V IN K O  T O M A Ž IN ,  predsednik  
P G D  B učka: „R es je , gasilci se že tr i 
leta pulinno za zem ljišče; ,ne’ je 
reklo celo vrhovno sodišče S loveni
je . A v to  imarrK) pod tu jo  streho kar 
5 0 0  m etrov  stran od oprem e. Im eli 
smo že kup ljen  m ateria l, pa smo 
m orali cem ent prodati. Brez novega 
dom a bo  naša 50-le tn ica , ki jo  bom o  
praznovali čez dve leti, g ren ka ."

M A R J A N  H R O V A T IČ ,  uč ite lj z 
B u č ke  in vodja delegacije K S: Pri
s luhniti m oram o željam  krajanov, 
toda  od pristojnih dežujejo samo 
obljube. Te  ljudem  nič ne koris tijo , 
zato si že lijo , da b i spadali pod no
vom eško o b č in o , saj jih je tam  naj
več zaposlenih. Zdaj im ajo o b ču tek , 
da so le privesek sevniške o b č in e ."

J U R IJ  M A R J E T IČ  iz Š trita , de la 
vec v IM V :  ,,Naša krajevna skupnost 
je na obrob ju  sveta, saj n im a redne  
avtobusne zveze n iti z N ov im  me- 

Prevoz je urejen

le za delavce IM V  in šolarje do Sev
nice. Pri nas je ve liko  zanim ivosti, ki 
bi marsikoga pritegnile , na prim er  
jezero na Š tr itu , pa je turistov in 
drug ih obiskovalcev m alo . Slaba ce
sta . . . "

Jože K ovačič

V IN K O  E N G E L S B E R G E R , u č i
te lj z Bučke: , ,K akor se obračajo  
stvari ru B učki, v okviru naše kra
jevne skupnosti, bi lahko rekli, da so 
meje m ed občinam i tako  trdne, da 
m anjkajo  samo še graničarji. T o  je v

Z ODPRTIM SRCEM
J O Ž E  K R A N J C , upokojenec z 

G o rn jih  Radulj: ,,Samoprispevek za 
asfaltiranje ceste že p laču jem o , tud i 
na prostovoljna zemeljska dela smo 
pripravljen i. To da  to še zm eraj ne 
bo do vo lj, če  ne bo segla v ,žep ' tud i 
občina. Kakšnih pom em bnejših  
.stricev' n im am o, zato  se že leta in 
leta otepam o z nerazum evanjem . D o  
kdaj še? "

A N T O N  V E N E , km et z Bučke: 
..Sem  eden red k ih , ki živijo samo od 
km etovan ja. Im am  nekaj m ehaniza 
cije, toda zelo razdrobljeno zem ljo , 
zato bi b ilo  treba storiti kaj za zd ru 
žitev. T u d i toča  nam ne prizanaša, 
povrnjena škoda, ki jo naredi d ivjad , 
pa ni vredna om em be. O b  vseh teža 
vah se je še najbolj go tovo zanesti na 
nrx)č lastnih ro k ."

precejšnjo škodo tukajšnjih  ljudi, ki 
so v m nogočem  odvisni le od Sevni- 
čanov, le-ti pa  im ajo pogosto prav 
m ačehovski odnos."

J O Ž E  K O V A Č IČ ,  km et z B učke  
in predsednik KS: ..Za  stalno ostaja
jo na dom ovih  samo še .trm asti' 
ljudje. K lju b  temu pa je v zadnjem  
času opaziti ž iv a h n e j^  družb en o
p o lit ičn o  delovanje, saj se Z S D L . 
Z B . m ladina in drugi zavedajo, da 
bodo le z doslednim  izvajanjem  
ustavnih načel in delegatskih od no 
sov zako rač ili v boljše čase."

A M A L IJ A  D O L E N Š E K  gospodi
nja z Jarčjega vrha: . ,Z  m ajhno km e
tijo  kom aj shajam. Letos je še p o 
sebno slabo, saj je toča  vse stolkla.

T eži me še to le: na m ojo  staro hišo 
so p r itrd ili  e le k tr ičn i vod . ki je p re 
težak in že podira  hišno ostrešje. Pri 
D E S  K rško pa se n ič  ne pobrigajo za 
popravilo ali odstranitev. K o  bo ne
sreča. pa . .  ."

F R A N C  IL A Š , predsednik ZB  
Bučka in predsednik d ružb en o 
po litičnega zbora občinske skupšči
ne: ,,Naši kraji so m ed vojno veliko  
pretrpeli. V  partizanih  je b ilo  3 5  lju 
di, oko li 6 0  pa jih je b ilo  izseljenih. 
K o so se v rn ili, so m orali vse začeti 
znova. Obnova je bila težja kot 
drugje, kjer so ljudje v vojni ohranili 
vsaj svoje im e tje ."

A L O J Z  P O L J A N E C , km et z 
B učke: ,,š t ir i leta in po l sem prež i
vel v N em č iji ko t izseljenec. O b  
vrnitvi sem našel vse izropano. O b 
ljubljeno je b ilo , da bom o k o t izse
ljenci dob ili delež vojne odškodnine, 
tiste, ki jo m ora N em čija  p lača ti na
ši državi. Ža l do zdaj nisem dobil 
dinarja. Im am  tu d i m alo  upanja, da 
bi to  d o ča k a l."

A L O J Z  Š U T A R , km et in pred
sednik S Z D L  B učka: ..N p 'z a h te v a 
mo tovarne, am pak dobro cesto, da  
se bodo naši delavci vsaj varrx3 vozili 
na delo . O d vojne sem smo veliko  
prispevali za skupno stvar, zdaj pa.

ko bi m orali kaj malega dob Ti 
do naše zahteve in prošnje ^  ,ii 
gluhih ušes odgovornih. Ca 
resda čisto ni ustavil, gre " 
časi napre j."

F R A N C  K O M L J A N E C .  

krajevne skupnosti, z B u č k ® - p j -  
sali smo nekaj prošenj, da °  |(j»f )]]
šem kraju odprl i kakšen o o f ' jjj

b i zaposlili ženske, pa V
ne. Prosili smo za zdravnika/P^ jjji 

'n ič . Kaj je p o tem  čudno, “  -vo« tu,
zahtevajo, naj bi se naša 
skupnost p r ik lju č ila  k no 
ob čin i, kjer so te stvari boij ^

ne? "

M A R J E T IČ ,J O Ž E
B učke: „Potrebujem o javno 
Ijavo. Poglejte, vsak mak) ^ 
jo že ima. m i še ne. č e  fjj'
nar za cesto, b i ga lahko t u ^  ^
svetljavo. Prepričan sem, ^  
marsikoga zadržalo dom a. ^  
mo zdaj to liko  neurejenega- 

b e ž ijo ."  .
J

B E R T O L  V A J S , km et jgV** J<t|
iz D oln je  Radulje: „ M o j 
življenje m lel, m oj oče ijudi*
sem m oral o b rt vrn iti, ker ^  as \̂  l»r
ne nosijo več v m le tje . ^
izum iranje m linov  rf''*'' v A
škoda. Spom nim o se, kaj 
pom enili m ed N O B I"

1
Bertol Vajs Ivan Čarm an Jože KranjcV in k o  To m ažm M arjan H orvatič A lo  2 KraljA m alija  Dolenšek Jože M arjetič
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B R E Z  O V I N K O V

Neverjetno se sliši, pa je 
vendarle res: v času, ko be
remo o Dolenjski slikarski 
koloniji same spodbudne be
sede, o tem, kako je prav le
tos začela živeti tradicijo in 
dosegla prelomni in kvalitet
ni vrh svojega petletnega de
lovanja, je začel močneje 
kot kdajkoli do zdaj nad njo 
groziti Damoklov meč — ne
gotovost njenega nadaljnjega 
obstoja.

Ali je bojazen, da bi se 
pretrgala življenjska nit ne
čemu, kar imamo vsi za do
bro, za svoje, na kar smo na 
koncu koncev ponosni, 
upravičena ali naj ta plat 
zvona velja zgolj kot dramilo 
za tiste, ki so pri vseh petih 
kolonijah do zdaj stali ob 
strani in imeli Novoteksovo 
mecenstvo za samoumevno?

Naj bodo taka vprašanja 
naslovljena na tega ali onega 
ali samo retorična, je neiz
podbitno res, da so dolenj
ske slikarske kolonije za No- 
voteks nemajhno breme. Le
tos, ko se je ta kolektiv zna
šel v denarnih zagatah in 
problemih, ki še posebno 
močno pritiskajo na tekstil
no industrijo, so razmišljanja 
o tem, ali bo Novoteks kljub 
temu še nadalje „knjižil" li
kovno dejavnost kot svoj 
,,postranski produkt" ali pa 
se mu bo moral odreči, še 
zlasti pereča.

Neizpodbitno je, da tre
nutno v Novem mestu ni na
slednika, ki bi bil do take 
dejavnosti tako širokosrčen 
in pripravljen malone v celo
ti kriti stroške tako same ko
lonije kot razstave, ki sledi 
in kakršno bodo odprli jutri 
v Dolenjski galeriji. Ce druge 
rešitve ne bo, bo morala to 
dejavnost v celoti prevzeti 
kulturna skupnost, saj naj
brž tudi njej ni vseeno, ali 
bo Dolenjska slikarska kolo
nija samo meteor, ki za hip 
slepeče zažari in v nasled
njem trenutku ugasne, ali 
zvezda stalnica.

I. ZORAN

Sadovi kolonije razgrnjeni
V Dolenjski galeriji bodo jutri odprli razstavo del desetih udeležencev slikarske kolonije

V Dolenjski galeriji bodo 
jutri ob 18. uri odprli razstavo 
del udeležencev pete Dolenjske 
slikarske kolonije. Prof. Andrej 
Pavlovec bo imel uvodno bese
do, po njej pa bodo dijaki novo
meške gimnazije izvedli recital 
pesmi Dragotina Ketteja in kla
virskih skladb Marjana Kozine, 
Dolenjski oktet pa bo zapel ne
kaj pesmi.

S to razstavo bo pred obisko
valci razgrnjen najznačilnejši, 
ne pa celoten del vseh stvaritev, 
ki so jih letos od 1. do 10. avgu
sta v Novem mestu in seveda 
kasneje vsak v svojem ateljeju 
na temo „Novo mesto in njego
vi prebivalci“ ustvarili: Marin 
Berovič, Ejub Begovič, Jože 
Centa, Pavel Florjančič, Boris 
Jesih, Janez Kovačič, Evgen Sa
jovic, Damir Smerdel, Branko 
Suhy in Čoro Škodlar.

Kakor vse dosedanje Dolenj
ske slikarske kolonije je tudi le-

Luč drugim
Zgledi vlečejo. Tudi na kultur

nem področju. Dolenjska ni brez 
njih, niso pa pogostni. Iz te dokaj 
pičle izbire naj potegnemo dva pri
mera: mirenskega in K rk in ^ .  ata 
najmanj takp poučna kot radovlji- 
§ki, o katerem govori v zadnjem ča
su vsa Slovenija. Poglejmo, v čem je 
bistvo!

2 e 
mirensli
z delovnimi in drugimi organizaci
jami dogovor o obnovi propadajoče
ga doma TVD Partizan. Da ni ostalo 
samo pri besedah, dokazuje dejstvo, 
da bo prva faza del končana do kon
ca t ^ a  leta. V domu bodo poslej 
samo kulturne in druge prireditve.

To dejanje kaže osvetliti še iz dru
gega z o r n ^  kota. Na dlani je, da 
gre za zanimiv poskus, pri katerem 
je glavno breme vzela nase krajevna 
skupnost. To se bo posld še večkrat 
zgodilo, pa ne samo na N^ni, saj bo
do morale krajevne skupnosti s r b e 
ti ne samo za komunalne, ampak če
dalje bolj za kulturne zadeve. Iz 
ustave, pcurtijskih in drugih doku
mentov je dovolj razvidna zahteva, 
da morajo krajevne skupnosti posta
ti srca, ki bodo bila nepristransko za 
vse.

S3d meseci smo pisali, da ie 
krajevna skupnost sklenila

Drug primer je novomeška tovar
na zdravil oziroma njeno KUD. 
Krkino kulturno-umetniško društvo 
je edino v novomeški občini, najbrž 
pa tudi na Dolenjskem, ki se mu je 
posrečilo kulturno dejavnost spravi
ti v srednjeročni gospodarski načrt 
podjetja. V Krki so tako prehiteli 
družbene težnje. Sindikati in druge 
družbenopolitične organizacije si 
namreč v zadnjem času prizadevajo, 
da bi v zakon o podjetjih vnesli no
vost. Bistvo te naj bi bilo v tem, da 
bo o obstoju podjetja odtočalo tudi 
to, kako bodo v njem skrbeli za kul
turno življenje delavcev.

I. ZORAN

it i i I ^

PREDSTAVILI BODO UNIVER- 
ZO -  Klub dolenjskih študentov iz 
Maribora bo 3, decembra v spodnjih 
razstavnih prostorih Studijske knjiž
nice Mirana Jarca v Novem mestu 
{»•ipravil razstavo pod naslovom 
„I^edstavljamo univerzo Maribor“. 
Zanimivo fotografsko in pisano gra
divo o drugi, letos ustanovljeni sto- 
venski univerzi bo na ogled teden 
dni.

RAZSTAVA OB JUBILEJIH -  
Ob treh jubUejih, 175-Ietnici roistva 
Franceta Rrešerna, dnevu republike 
in 30-letnici zmage sta Arhiv SR 
Slovenije in Gorenjski muzej Kranj 
pripravila razstavo ,^ack>nalni in 
socialni programi pri Slovencih'', ki 
so jo odprli včeraj v Galeriji fteSer- 
nove hiše v Kranju.

POVEČANO ZANIMANJE -  Ne 
bi si mislili, pa je res, da je zanima
nje za pantomimo na Slovenskem 
kar preceišnje. Slovenci sicer ne pre
moremo kaj prida tovrstnih umetni
kov, zato pa je toliko uspešnejši po
slovenjeni Kubanec Andres Valdes. 
Slednji je za Festival Ljubljana pole
ti pripravil zanimiv pantomimični 
večer, za katerega je bik) tolikšno 
zanimanje in povpraševanje, da ga je 
umetnik ponovil 20. novembra v vi
teški dvorani Križank v Ljubljani.

V sevniški galeriji razstavlja te 
dni ornamentiko slikar amater 
Ivan Razboršek (na sliki). 
(Foto: Franc Pavkovič)

VELIKA RAZSTAVA  

V LJUBLJANI

V počastitev 30-letnice 
osvoboditve bo od 27. no
vembra do 14. decembra v 
Moderni galeriji v Ljubljani 
razstava, ki jo prireja Dru
štvo slovenskih likovnih 
umetnikov. Na tej razstavi 
bo svoja dela pokazalo jav
nosti 160 umetnikov iz vse 
Slovenije. Pokrovitelj razsta
ve je predsednik RK SZDL 
Mitja Ribičič, odprta pa je 
vsak dan od 10. do 18, ure. 
Za skupinske, oglede učen
cev in dijakov je vstop prost.

tošnjo, peto zapovrstjo, omogo
čil delovni kolektiv tovarne No
voteks. Stalno mecenstvo je v 
Sloveniji redkost, zato kaže v 
tem primeru še zlasti poudariti 
izredno pripravljenost novome
ških tekstilcev, da z denaijem 
(in ne samo z besedami) podpro 
akcijo, ki je v Sloveniji že oce
njena kot bogat prispevek pri 
oživljanju krajinarskega slikar
stva in prav tako pomemben 
prispevek v zakladnici slovenske 
likovne umetnosti.

Jalovo opravilo je nekaj pred
videvati, načrtovati, hlepeti po 
nečem, česar je malo ali sploh 
ni, če se to ne da uresničiti. S 
kulturo v Posavju (in tudi dru
god), kot smo slišali na nedav
nem ppsvetu v Kostanjevici, je 
tako. Želja je veliko, vsako leto 
več, pri denarju pa se vse ustavi. 
Dogaja se celo, da je v blagajnah 
kulturnih skupnosti letos znatno

Dediščina tepe
manj tiso č^o v  kot lani. To je 
seveda nevzdržno in proti smo
trom, ki jih je naša družba želela 
doseči s prehodom na samo
upravne interesne skupnosti in 
nov način financiranja. Toda v 
tem primeru je logika eno, resni
ca pa drugo.

Posavci ugotavljajo, da jih te
pe predvsem dedi&čina: kulturna 
nerazvitost. Kulture prej niso 
mogli razvijati zato, ker je bil de
nar proračunsko odmerjen tej 
dejavnosti. Škarje niso prizanaša
le, zato so se organizatorji kul
turnih akcij zatekali po dodatne 
denarje v tovarne -  k direktor
jem. Tako se je le posrečilo 
ustvariti vsaj znosen start Ker ti 
dodatni viri in kanali pri novem 
načinu financiranja niso obvelja
li, je bila dejanska in veljavna 
startna osnova za dogovarjanje 
precej manjša. Najhuje pa je tp, 
^  letos stabilizacija niti že mo
čno okrnjeni kulturi ni priza
nesla. To je seveda povzročilo 
hudo krčenje že tako minimal
nih dejavnosti, ponekod zastoj 
na vsej Črti, Valvasorjeva knjižni
ca v Krškem pa je v takem brez
izhodnem položaju izgubila de- 
lovr^o moč.

Škode, ki tako nastaja, ne bo 
lahko popraviti. V prispodobi je 
vse skupaj videti t ^ o ,  kot poje 
tista o divjem možu: „ . .  . kar 
storile so roke, to z nogami po
tepta si“.

TR2ACAN I NAVDUŠILI

Novo mesto ie spet prisrčr» po- 
zdravik) igralce S taln^a slovensk^a 
gledališča v Trstu, ki so tu 24. no
vembra gostovali z dramo Antona 
Leskovca ,J)va bregova". V režiji 
Jožeta Babiča so gostje iz Trsta 
ustvarili zelo živo predstavo, kar po- 
nu a  že sam ekspresionistični tekst, 
poživljen s songi Miroslava Košute. 
V eni glavnih vtog je nastopil tudi 
Stane Starešinič, bek>kranjski rojak. 
Za izredno domiselno in ubrano 
predstavo so Tržačani doživeli 
aplavz občinstva, ki je tokrat ^ e t

E vsem zasedk) dvorano v Domu 
Iture.

Razstava bo odprta vsak dan 
od 9. do 13. ter od 16. do 18. 
ure, kar bo omogočilo sleherne
mu obiskovalcu in še posebej 
šolarjem, da si bodo plod leto
šnjih prizadevanj slovenskili 
umetnikov v Novem mestu 
ogledali pozorno in nemoteno 
ter si lahko ob tem ustvarili tu
di svojo sodbo tako o razstavi 
kot o koloniji.

AVTORJI 
„ZLATE SLIKANICE" 

PRIDEJO 
V NOVO MESTO

Mladinski pesniki in pisatelji ter 
ilustratorji knjig iz zbirke „Zlata sli
kanica" bodo v sredo, 26. novem
bra, obiskali Novo mesto. Ob 18. uri 
se bodo v Mladinski knjigi na Glav
nem trgu pogovarjali s starS in otro
ki, uro kasneje pa bodo imeli ured
niki in sodelavci uredništva za izdaje 
otroškega in mladinsk^a tiska v 
istih prostorih pogovor o kvalitetni 
slikanici. Novo mesto ni prvo slo
vensko mesto, ki bo deležno takega 
obiska.

DRUŠTVO „DUŠAN  
JEREB" SLAVI

Z nocojšnjo akademijo, ki bo po
svečena tudi dnevu republike, bo 
novomeško delavsko prosvetno dru
štvo „Dušan Jereb" proslavilo 
30-Ietnico delovanja. Nastopik) bo 
vseh pet sekcij, ki deluje» v okviru 
društva: moški pevski zbor Dušan 
Jereb, moški zbor Ruperč vrh. Do
lenjski oktet, dramska sekcija in sa
tanski orkester.

Bratski korak - naprej!
Adi Gruden je tvorec zveze „Bratstvo in enotnost"

Adi Gruden gotovo ni bil po 
naključju izbran za prvega pred
sednika medobčinske kulturno- 
prosvetne zveze „Bratstvo in 
enotnost Saj je priznan neutru
den kulturni delavec; več kot 
dve tretjini svojih let -  zdaj jih 
ima sedemdeset — je ob vsakda
njem delu bančnega uradnika 
^svetil tudi kulturno-umetni- 
škemu snovanju. Ni bil zgolj pe
vec, igralec ali režiser, ampak tu 
di duhovni vodja prenelcatere, 
najsi bo pevske, gledališke ali 
kakšne druge skupine, ki je hote
la in zmogla gojiti lepo pesem in 
kleno domačo besedo.

morali zato opustiti precej sek
cij, okoli 300 članov pa k  zdaj 
ukvarja največ z glasbo, saj ima
mo kar celo ,šoto‘ harmonikar
jev, kitaristov, tamburašev in 
drudh.“

Korak vrnitve k nekdanjemu 
zanimanju oziroma korak naprej 
vidi Gruden prav v zvezi „Brat
stvo in enotnost", ki je domala 
njegova zamisel „Dolenjska je 
bila zmeraj tesno povezana s 
Karlovcem, tudi na kulturnem

r ^ .  ( 
Goric

„Po rodu 
tam me je pot peljala v uonco, 
vendar sem io moral zapustiti že 
leta 1930. V stari Jugosmviji sem 
se že nekako znašel, po zadnji 
vojni, 1947, pa sem prišel v Kar
lovac, kjer je že med vojnama 
delovalo KUD ,Triglav‘.“

Gruden pač ne bi bil to, kar 
je, če se ne bi mecej znašel v 
njegovi aedini. Društvo je po 
vojnem ,grazdejanju“ tako rekoč 
znova postavil na noge: ustvaril 
je možnosti za številne kulturne 
dejavnosti. „Med različnimi pri
reditvami, ki so jih pripravljale 
društvene sekcije, so bUi d o l^  
leta najbolj obiskani t.i. poletni 
večeri. Dandanes pa še zdaleč ni

I vec 
I kot 
I za 
I ustv 
■ ■ ■ — ■« « 1

več takega zanimati^ za kulturo, 
kot je bilo tedaj. To velja tako

publiko kot za kulturne 
ustvarjalce. V KUD ,Triglav* smo

področju. To tradicijo hočemo s 
sodelovanjem bratslah občin ob 
meji z republikama nadaljevati, 
razvijati naprej v različnih kul- 
turno-umetniških smereh. To je 
prilika za spoznavanje dveh so
sednjih kultur, ki sta si v marsi- 
&m blizu, za izmenjavo izku
šenj, za temeljitejše širjenje kul
turnih dobrin med ljudske mno
žice, v prvi vrsti pa je to prilika 
za utrjevanje bratstva in enotno
s ti “

D. R.

Novosti preizliušene zbirlie
Prešernova družba je te dni razposlala naročnikom knjižno zbirko za Ifito 1976

Z jesenjo nam je prišel v roke 
tudi tradicionalni knjižni dar 
Prešernove družbe: zbirka
šestih knjig, dostopnih sleherne
mu žepu, urejena po preizkuše
nih načelih. Gre za knjige, 
tiskane v veliki nakladi, pred
vsem za leposlovje, ki ga sprem
ljata koledar in poljudnoznan
stveno delo. Na kratko poveda
no: gre za popularna in vsake
mu bralcu ter vsakršnemu oku
su prilagojena dela.

ža leposlovni del letošnje Prešer
nove zbirke je značilno, da prinaša 
pretežno ponatise, naj gre za Miška 
Kranjca „Povest o dobrih ljudeh41 ali 
Frana Milčinskega „Ptičke brez 
gnezda" z ilustracijami Boža Kosa. 
Povsem nova in javnosti do zdaj ne
znana je le Milene Mohorič „Hiša 
um irajočih", podnaslovljena kot 
„zgodba iz prejšnjega stoletja41.

Poljudno delo oziroma priročn ik  
sta za zbirko z letnico 1976 napisala 
Ivan Bonač in Manja Pečnik-V ovk 
z naslovom „Zdravje in lepota -  s 
higieno in kozmetiko". Knjiga je 
polna uporabnih napotkov in po
jasnil, njeno vsebino dopolnjuje tudi 
bogato slikovno gradivo, fotografije 
in skice.

Prešernov koledar je posvečen 
stoletnici rojstva pisatelja, pesnika, 
dramatika in misleca Ivana Cankar
ja. Osebnost velikega pisatelja 
„Hlapca Jerneja in njegove pravice", 
„Kralja na Betajnovi", „Bele krizan
tem e" in neštetih drugih leposlovnih 
del trajne vrednosti je prikazana 
skozi odlomke iz njegovih naj
pomembnejših del, posebno s citati, 
ki kažejo Cankarja kot kritika in sa
tirika družbe, sredi katere je živel in

ustvarjal.
Novo leposlovje sta za koledar

prispevala le Leopold Suhodolčan in 
Minka Krvina, oba s krajšima teksto
ma. Sicer pa vsebuje knjiga še vrsto 
poročevalskili in komentatorskih za
pisov, ki hočejo bralcu ponuditi irh 
formacijo o družbenopolitičnih in 
kulturnih dogajanjih zadnjega leta 
doma in v tujini. Pregledno urejen 
koledar, ki ima med vsebino tudi

bogato fotografsko-dokumentarno 
gradivo, je tokrat likovno opremil 
slikar Janez Vidic.,

V zaključni misli, ki se utrne ob 
prebiranju knjig Prešernove družbe, 
ne moremo mimo ugotovitve, da je 
tudi letošnja zbirka primerna za 
obogatitev javnih in zasebnih knjiž
nih polic -  posoda duha, ki ponuja 
že preizkušeno kvaliteten najapoj.

ZORAN

^  % 'Sy  - » V -

Obogatitev za knjižne police: Prešernova zbirka 1976.

NEUSPEŠNIM UČENCEM SMO 
CESTO KRIVIČNI

V naši peda^ški praksi smo vajeni uspešnejše učence tudi 
bolj nagrajevati (z ocenami, pohvalami, pa tudi skromnimi 
materialnimi, npr. knjižnimi nagradami), s čimer jih nepre
stano motiviramo za delo. Neuspešne učence, ki so se vsaj v 
začetku prav toliko trudili, a zaradi jezikovnih in inteligent- 
nostnih primanjkljajev niso bili uspešni, pa neprestano graja
mo in kaznujemo (z ocenami, očitki lenobe ali celo s po
smehom), zaradi česar jim ubijamo pripravljenost za uče
nje . . .  Raziskave pa opozarjajo, da je pohvala ustreznejše 
motivacijsko (spodbujevalno) sredstvo za otroke, ki se težje 
dokopljejo do uspehov, medtem ko uspešne otroke motivira 
(spodbuja) tudi graja.

Ker v naši šoli nagrajujemo rezultate dela, ne pa vloženo 
delo (za kar nismo zreli celo odrasli ljudje), otrokov trud, 
smo nekaterim učencem nehote krivični. Namesto da bi jim 
zaradi inteligentnostne in jezikovne prikrajšanosti nudih 
dodatno pomoč in moralno oporo, so deležni neprestanih 
očitkov in slabih ocen. Zato se moramo z vso resnostjo vpra
šati, ali jih smemo obsojati, če so se ti otroci uprli našim 
vzgojnim prijemom, postali nedisciplinirani in izgubili pozi
tiven odnos do šole in učiteljev?

Olga Gnamuš 
v Sodobni pedagogiki 1975, 

št. 3 -4 , str. 117-118

VELIK POMEN PREDSOLSKE VZGOJE 
ZA VSE ŽIVLJENJE

Amerikanec Benjamin Bloom je prišel do presenetljivih 
odkritij, ki bodo prej ali slej vplivale na naš celotni šolski 
sistem. Ugotovitev, oa je mogoče pri majhnem otroku ob 
primerni vzgoji dvigniti njegov inteligenčni kvocient za 20 
točk, ni samo zadala usoden lidarec teoriji o konstantnosti 
inteligenčnega kvocienta, temveč pomeni preobrat v celot
nem vzgojnem in izobraževalnem sistemu. . . .  Natančno je 
tudi dognal, da je najplodnejše obdobje za razvijanje otroko
vih potencialnih sposobnosti med drugim in četrtim letom 
otrokove starosti. Česar za razvoj otrokovih potencialnih 
zmožnosti ne storimo v njegovi predšolski dobi, ne bomo 
mogli storiti nikoli več pozneje, čeprav se bomo še tako 
trudili.

A nton Mihelj 
v reviji Otrok iri družina 1975, 

št. 5, str. 163



TOZD

GRADBENI SEKTOR NOVO MESTO 

GRADBENI SEKTOR KRSKO 

GRADBENI SEKTOR LJUBLJANA 
GRADBENI SEKTOR ZAGREB 
STROJNO INVENTARNI PARK 

M EHANSKO-KOVINSKI OBRAT

LESNI OBRAT 
TOGREL 

PROJEKTIVNI BIRO 

DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH SLU2B

NOVO MESTO
GRADIMO VSE VRSTE OBJEKTOV 

OPRAVLJAMO STROJNE STORITVE  

KOVINSKI IZD ELK I-A VTO SER VIS  
HARMONIKA VRATA "PIONIR"  

M 0N TA 2N E HALE IN M ONTAŽNI ELEMENTI 
PROJEKTIVNA DEJAVNOST

Za 29. november, 
DAN REPUBLIKE, 

čestitamo
vsem

delovnim ljudem!

km f:

„ V in je ta  Barda lucundusa"

Odlomek iz Knauerjevega (1613—1664) stoletnega koledarja 
8 pravim naslovom CALENDARIUM OECONOMICUM  
PRACTICUM PERPETUUM (Praktičen trajno veljaven 
gospodarski koledar). Sistem napovedovanja vremena, ki 
ga je uvedel ta praded sodobnega vremenarstva, ima enako 
vrednost kot tako imenovana slepa, petdesetodstotna 
vremenska napoved današnje dobe.

Poglejmo, kaj torej trdi za letošnji december: Oblačno, z 
meglo in snegom do 9., potem do 12. suho, do 27. pa mrzlo; 
tega dne dež; 30. in 31. lepo vreme.

slovenski almanah’76
vse, česar še ne veste,
ali pa se nikakor ne morete
spomniti

10. decembra izide knjiga, kakršne še nismo imeli. Pripravljalo jo je 800 Slovencev 
— 100 priznanih strokovnjakov in 700 bralcev. Na 320 straneh velikega form ata z 
barvnim ovitkom  vas bo ,,Slovenski almanah '76" presenetil s pestro, zanimivo in 
predvsem poučno vsebino: kako je nastal koledar — sami lahko napovedujemo 
vreme — stoletna pratika — kateri dan imate leta 2.000 rojstni dan — celotni 
kitajski horoskop — kaj nam je prineslo letošnje leto — izčrpen pregled vseh 
statističnih zanimivosti (42.600 podatkovl) — pravnik vas brani — naučite se brati 
zdravniški recept — opis vseh držav sveta in vseh slovenskih mest — 
m atem atični priročnik — podroben opis poteka obeh svetovnih vojn — verjetni 
in neverjetni rekorcT — reportaže z vsega sveta in domovine — feljton o znanem  
Slovencu — domača povest — biseri slovenske poezije itd.

Cena „Alm anaha" v prodaji bo 109 dinarjev, v predplačilu pa le 79 din. Nič 
čudnega torej ni, če vam svetujemo, da se odločite za slednje.

Izrežite naročilnico, nalepite jo na dopisnico ali vložite v pismo ter izpolnjeno 
pošljite na naslov: CGP DELO. prodajna služba, Tomšičeva 1/III, 61000 
Ljubljana

IZPOLNITE SEDAJ!

NAROČILNICA L
Nepreklicno naročam ,,Slovenski almanah 7 6 "  

Priimek in ime

CGP DELO 
PRODAJNA SLUŽBA 
61000 LJUBLJANA  
Tomšičeva 1/III

Kraj, ulica

Poklic

Datum Podpis

VSE 0  VSEM -  SLOVENSKI ALMANAH 76

10 DOLENJSKI UST St. 48 (1375)



Ribničani drugič remizirali
Novomeščani še vedno tesno za ekipo Lesc, o prvaku pa bo odločil dvoboj v Novem 

mestu, ki ga bosta ekipi odigrali 7. decembra — Ribničani še vedno zadnji

V prvi republiški ligi—zahod so šahisti ponovno odigrali dve koli. 
Novomeščani so zmagali dvakrat, kočev^l šahisti enkrat, Ribniča
ni pa so v 9. kolu dosegli neodločen izid in se predzadnjemu, 
Nanosu, približali še za točko. V II. ligi so Čmomaljčani enkrat 
zmagali in enkrat izgubili.

V"il. slovenski odbojkarski l^ i—zahod nastopajo kar tri eki
pe z Dolenjskega. Lestvica po jesenskem delu tekmovanja: 1. 
Trimo (Trebnje) 11 točk (17:3), 2. Žužemberic 11 (16:5), 3. 
Ljubljana 10, 4. Koper 10,5. Mokronog 8 , 6 . Poljane (Ljub
ljana) 6 in 7. Zagoije 5 točk. Na sliki so žužemberški odboj
karji. Od leve proti desni stoje: Kosmina, Štor, Mišmaš, Plut, 
Legan in Mrvar, čepe pa Kolarič, Brulec, Škrbe in Smrke.

SVOBODA -  
NOVO MESTO 3:7

v  devetem kolu šahovske lige so 
Novomeščani gostovali v Ljubljani 
in premagali mlado in neizkušeno 
e k i^  Svobode. Zmagali so Penko, 
Praznik, Sitar, Praznik-Bucherjeva 
in Pucelj, neodločeno pa so igrali 
Šporar, Poredoš, Peterle, Golobič.

T. Š.

KOČEVJE -  
SOLIDARNOST 6:4

Kočevarji so v devetem kolu pre
magali dokaj močno ekipo Solidar
nosti. Zmagali so Cimer, Ivič, Čuk, 
Kovač, Dulmin, neodločeno pa sta 
igrala Podkoritnik in Mestek.

KOPER -  RIBNICA  
5:5

Ribničani so v devetem kolu odšli 
gostovat k slabši ekip v ligi in njiho
ve želje so se uresničile: igrali so ne

odločeno, z malo več sreče pa bi 
lahko tudi zmagali. Dvoboj so dobili 
Mikulin, Tanko, Drobnič, Levstek, 
neodtočeno pa sta igrala Jenež in 
Drobec.

R IB N IČ A 
NOVO MESTO 2,5:7,5

Gostje so pričakovali, da bodo v 
10. kolu dosegli ugodnejši rezultat.

Kljub zmagi - zasiirbijujoče
Novi zmagi za novomeško odbojko — Novomeščanke so

koncu prvenstva še boljše
četrte, in kot kaže, bodo ob

Minuli teden sta dosegli novo zmago obe novomeški odbojkarski 
ekipi: Krkine igralke so nastopile v Kopru in brez težav zmagale, 
Novomeščani pa so doma premagali slabe Kamničane, a s svojo 
igro niso navdušili. Po 6 . kolu so Krkine odbojkarice na odličnem 
četrtem mestu in imajo samo točko manj kot prve Fužinarke, na 
četrtem mestu pa so tudi Novomeščani.

KOPER -  KRKA 
0:3 (-5, -13, -8)

Kot pove rezultat, so b ile  Novo
meščanke v prvenstveni tekmi prve 
sbvenske o d D o jk a rsk e  lige za d o m a 
če igralke premočne nasprotnice. 
Zmagale so v slabi uri, predvsem po 
zaslug razpok) Ženih F ilo v e  in Rajer- 
jeve. Domače igralke bi sicer la h k o  
^ o b ile  drugi niz, toda pri trinajsti 
točki se j im  je ustavilo in so igrale 
slabo  tudi v tretjem setu.

Krka: Rajer, Forte, Fila, Zevnik, 
Adamčič, Ba, ^ lič  in Fabjančič.

NOVO MESTO -  KAMNIK  
3:1 (4, 8 ,-1 4 ,4 )

v  komaj eno uro trajajoči, ležerni 
in nezanimivi tekmi, ki je bila prav
zaprav antipropaganda za odbojkar
ski šport, je v soboto novomeško

BLAS ZMAGAL

Na rednem hitropoteznem turnir
ju sev n išk ^  šahovskega društva 
„Milan Majcen“ je med 1^ udeležen
ci zmaral Rudi Blas, ki je v enajstih 
srečanjih oddal le pol točke, in sicer 
drugouvrščenemu Hočevanu. Vrstni 
red: Rudi Blas 10,5, Miloš Hočevar
9.5, Gvido Šorli (Radeče) 8,5, 
Franc Derstvenešek 8, Aloiz Knez
6.5, Janez Vec R ad eče ) o, Franc 
AŠč 5, Rudi Soper (Radeče) 4, 
Marjan Zorko 3,5, Viki Košar 2,5, 
Jože Ašič in Branko Košar 1 točko. 
Naslednji turnir bo 14. decembra.

moštvo doma pred 50 gledalci pre
magalo zelo slabo ekipo Kamnika, 
ki po odhodu najboljših igralcev ni 
niti senca nekdanjega zveznega dru- 
goliga^. Ce smo navzlic temu zma
ge lahko veseli -  saj ima Novo me
sto letos že po šestem kolu več 
zmag, kot jih je imelo v vsej prejšnji 
tekmovalni sezoni, in se mu torej ni 
treba tresti za obstanek v ligi -  
vzbuja skrb, da zdaj novomeško mo
štvo ne trenira v ^ p o ln i  sestavi in 
da igralec -  to se je zgodilo v sobo
to -  iz jeze zapusti prizorišče tek
me, kar je gotovo obsojanja vredno.

Novo mesto: Vernig, Babnik, L. 
Babnik, Goleš, Grabcrski, Primc. 
Železnik.

NOVOMEŠKI KOLESARJI 
IMAJO MENTORJA

Novomeški kolesarji, člani kole- 
sarsk^a društva Novoteks, so v le
tošnji tekmovalni sezoni dosegli ne
kaj lepili uspehov, izkazala pa sta se 
predvsem Franci Zrimšek in Božo 
TOjajlovič. Kot kaže, bo o novo
meških kolesarjih od 3. novembra še 
več slišati, patronat nad društvom je 
prevzel namreč novomeški Novo
teks. Tekmovalci upajo, da bodo 
lahko v kratkem nabavili nova kole
sa, opremo in trim kabinet, ki bi jim 
koristil pri zimskem treningu.

Pokal najboljšim
Komisija za šport in rekreaci 

to pri občinski konferenci ZSMS 
Novo mesto je pred dvema leto
ma organizirala mladinsko nogo
metno ligo. Že v prvem letu tek
movanja so organizatorji dokaza
li, da so mladinski aktivi tako 
tekmovanje močno pomešali. 
Boji v ligi so bili izenačeni, zma
gah pa so nogometaši iz Cešče 
vasi, ki so se tudi v letošnjem 
prvenstvu -  sre,Čanja so letos za
radi številnih prijav potekala v 
dveh enakovrednih skupinah -  
uvrstili v zaključni del nogomet- 
n ^ a  tekmovanja. Bržkone so 
Ceščani upali, da bodo osvojili 
lep pokal OK ZSMS tudi letos, 
toda v finalu so jih z dobro ipro 
brez težav premagali vestniki iz 
Birčne vasi.

Po finalni tekmi -  ogledalo si 
jo je okoli 100 mladincev in mla
dink -  je mladim nogometašem 
spregovoril podpredsednik ob
činske konference ZSMS Boris 
2^jc. Ekipam je povedal, da bo 
komisija za š ^ r t  in relaeacijo 
vodila še naprej mladinsko ligo, 
le da bosta poslej ligi ločeni po 
jakosti. V prvi skupini bodo na
stopila moštva, ki so se izkazala 
v letošnjem tekmovanju, v drugi 
pa bodo slabše ekipe in moštva. 
Ki se bodo k spomladanskemu 
tekmovanju prijavila te dni. Po 
govoru je Zajc podelil zmagoval
cem veliki pokal, nagrade in po
kale pa so dobili tudi igralci iz 
Cešče vasj, tretjeuvrščeni Triko
vi nogometaši in Kremenova eki
pa, Ostala moštva so dobila v 
spomin na letošnje nastope 
pismena priznanja indiptome.

(C

Jesen prinesla uspeh
Kočevski nogometaši so po prvem delu v ljubljanski 
nogometni ligi na drugem mestu — Bo spomladi bolje?

v  Kopru se je Filova še enkrat 
izkazala z odlično igro na mreži 
in v polju.

ŠPORTNI KOMENTAR

Zatreti „novomeške” hibe
Po prvih treh kolih v slo

venski odbojkarski ligi za 
moške je kazalo, da je do
lenjska metropola ponovno 
dobila dobro, izenačeno in 
enotno ekipo, vrsto, kakršno 
je želelo dobiti Novo mesto 
vsa dolga leta po izpadu svo
je ekipe iz prve zvezne od
bojkarske lige. Nato so nekaj 
let nazaj prišli na igrišče do
kaj zahtevne igre nevešči 
gimnazijci. _Na pogostih tre
ningih z izkušenimi veterani 
so hitro napredovali, toda 
vseeno se je pomlajena ekipa 
reševala iz nevarnih voda v 
ligi prav v zadnjih tekmah; 
za eno sezono pa so se fantje 
preselili celo v drugo repub
liško ligo. V njej so osvojili 
prvo mesto in v stari konku
renci napovedali nov vzpon. 
Toda ekipa je bila za prese
nečenja še vedno preslaba,

pač pa je ob koncu prven
stva pokazala dobro igro, ki 
se je odlikovala predvsem po 
borbenosti, discipliniranosti 
in kar pri današnji ekipi gle
dalci najbolj pogrešajo, enot
nosti. Tako so v prvih treh 
kolih nekdanji mladinci po
kazali zobe, toda žal ne za 
dolgo. Ob prvem porazu so 
se ponovile stare „novo
meške hibe" in s prepiri so 
dvema nasprotnima ekipama 
v naslednjih kolih -  bili sta 
boljši le za enotno in disci
plinirano igro -  prepustili 
točke. Na zadnjih dveh tek
mah v Novem mestu so lju
bitelji odbojke -  žal jih na 
prvenstvene tekme prihaja 
vse manj -  videli kaj čudno 
sliko novomeške vrste. Brez 
dvonia bi morali v klubu 
enkrat za vselej narediti red.

J. FEZELJ

Minula jesenska sezona je 
bila za kočevske nogometaše 
zelo uspešna. Kočevarji — tre
nira jih Pavel Komac — so na- 
stopUi v ljubljanski nogometni 
podzvezni ligi in osvojili od
ločno drugo mesto in zaostajajo 
le za točko za prvouvrščeno 
Savo (Tacen).

Kot pravi trener kočevske enaj
sterice, so fantje program, začrtan

eed začetkom sezone, celo presegli, 
osegli so sedem zmag, dva neodto- 

čena izzida in dvakrat izgubili. V 
primerjavi z lanskim letom so fantje 
v jeseni igrali veliko bolje, predvsem 
na domačem igrišču, kjer so jih 
spodbujali navijači.

V minuli sezoni je za Kočevje 
nastopilo 15 igralcev, in sicff Stru
na, Bokan, Faflek, Merhar, Franc in 
Jože Neldč, Cilenšek, Dobrič, fti- 
lavra. Kozic, Kopač, Briški. Kovač, 
Mullcr in Turk- Fantje so najbolje

Bela krajina - 
Kamnik 6:0

V finalni tekmi pokala na podro
čju TNZ Ljubljana so v Črnomlju 
gostovali nogometaši iz Kamnika. V 
hladnem in vetrovnem vremenu se ie 
prvi polčas končal neodločeno. V 
nadaljevanju pokalnega srečanja je 
p v i zadetek dospel igralec Kamni
ka, ki je zatresel lastno mrežo. Po 
prvem zadetku so se domači igralci 
razigrali in v 60. munuti je drugi za
detek dosegel Jankovič, nato še tret
jega, mrežo je potresel še Curk, nato 
1'urkič in tri minute pred koncem 
srečanja še razpotoženi Jankovič. 
Tekmo ie dobro vodil novomeški 
sodnik Novakovič.

Bela krajina: Kobe, Stefanič, l'i- 
lak, Furkic, Sterk, Ferfolja, Grgu- 
raš, Nedič (Curk), Jankovič, Weiss, 
S v ^ e r (Zupančič).

ra  tekmi je uprava kluba pripravi
la manjšo stovesno.st, na kateri so 
Črnomaljcem podelili pokal za prvo 
raesto v prvenstvu TNZ

igrali prav v zadnjem srečanju kola, 
ko so v gosteh premagali Grosuplje s 
4:2.

ftav gotovo so jesenski uspehi sad 
UjOTa

odbor kluba s predsednikom Tone-
m a rljiv ^ , n a č r tn ^  dela. avni

in bi tako še lahko upali na prvo 
mesto. Ekipa Lesc, s katero se bodo 
srečali v zadnjem kolu 7. decembra 
v Novem mestu, ima namreč 4 to
čke prednosti. Novomeščanom bi 
prinesla uspeh zmaga z rezultatom 
7:3.

Izidi: Mohor -  Osterman0:1, Je
než -  Penko 0:1, Karničnik -  ftaz- 
nik 1:0, Rakovič -  Sitar remi, Golja 
-  Šporar 0:1, Mikulin — POredoš 
0:1, Tanko -  Praznik-Bucher 0:1, 
Drobnič -  Peterle 0:1, Levstik -  
Pucelj 0:1 in Trobec — Gotobič 1:0.

T. S.

Č R N O M ELJ-P O N IK V E  
6,5:3,5

V devetem kolu druge republiške 
šahovske lige so v Črnomlju gostova
li igralci s Ponikev in prvenstveno 
srečanje izgubili s 6,5:3,5. Za Črno
melj so zmagali Petrič, Žtogar, Ko
be, Simon, Bedič, remizirali pa 
Papež, Vidovič in Popovičeva.

S A V A -Č R N O M E L J  
7:3

Vrstni red I. republiške lige- 
zahod: Lesce 68,5, Novo mesto
64.5, Jesenice 58, Borec 56, Islaa
55.5, Solidarnost 52,5, Kočevje
49.5, Svoboda 44, Borovnica 40,5, 
Koper 39,5, Nanos 37 in Ribnica 
33.5

tom Briškim je skozi vse prvenstvo 
dobro delal, in kot kaže, bo mlado 
in nadarjeno enajsterico res pripeljal 
v sto vensko consko nogometno ligo. 
Ker imajo Kočevci spomladi ugoden 
žreb, lahko pričakujemo, da bodo 
ponovljen in „dopolnjen** program 
izpolnili in tudi spomladi dobo 
igrali. V tekmah v spomladanskem 
delu ljubljanske nogometne lige se 
bodo morali izkazati tudi gledalci, 
na katere računajo nogometaši zlasti 
v prvih tekmah, ko pridejo v goste 
neKatere dobre ekipe, ki računajo 
na prvo mesto.

Z. FAJDIGA

DOLENJA VAS -  V počastitev ' 
dneva JLA je ribniška garnizija pri-- 
pravila v novi športni dvorani v Do- ? 
lenji vasi košarkarski turnir, na kate-; 
rem so nastopile ekipe iz Kočev^. 
Dolenje vasi in Ribniške garnizije. 
Favoriti na turnirju so bili slovenski 
drugoligaši Kočevci, toda prvo m(  ̂
sto so zavzeli domači košarkarji, 
drugi so bili vojaki, tretji pa koŠM- 
karji iz Kočevja. Tekme sijeogleda- 
to okoli 100 gledalcev. (M. G.)

CERKLJE -  Rokometaši C^kelj 
so u^ešno prebrodili še zadnji oviri 
v prvem delu tekmovanja v zasavski 
rokometni Iki. V 8. kolu so na do
mačem igrišču v zanimivi tekmi pre
magali ekipo iz Artič (27:17), z Šo
štanjem pa so igrali 24:20. N^‘ ob 
koncu tekmovanj pohvalimo C^k- 
Ijane, ki v prvenstvu niso izgubili ni
ti ene tekme. (B. V.)

LESKOVEC -  Marljivi člani 
TVD ftirtizan Leskovec so pripravili 
minuli petek ples. Kljub temu ^  
prireditev ni bila najbolje pripravlj_^ 
na, je uspela. Žal se plesa ni udeleži- 
to veliko Leskovčanov, organizato^ 
pa upajo, da bo poslej bolje. TVD f  
Partizan bo pripravljal plese ob pet- 1 
kih, in sicer Vsakili štirinajst dni, z 
denarjem, ki ga bodo dobUi od ple- :̂  
sa, pa bodo Leskovčani nabavili po-;;  ̂
treben material za razsvetljavo na|j 
rokometnem igrišču. (L  S.) J

DOLENJSKE TOPLICE -  Odkar 
imajo v Dolenjskih Toplicah novo 
šoto s telovadnico, je m o č n o  zaživ^ 
to tudi šolsko športno društvo. V 
šolskem društvu so včlanjeni skoraj 
vsi učenci, najraje pa igrajo namiznj 
tenis, košarko iii rokomet, dokaj f ■ 
močna pa je tudi strelska sekcija- i

Tone Šporar, igralec Novega 
mesta, uspešno nastopa v naj
kvalitetnejši republiški ligi, v 
zadnjih dveh kolih pa je ponov
no enkrat zmagal in igral ne
odločeno.

11. zaporedna 
zmaga Doklove
v  nedeljo je bil v Ljubljani 

tradicionalni 22. gimnastični 
dvoboj pionirskili in mladinskih 
vrst Slovenije in Vojvodine. V 
republiški reprezentanci sta na
stopili tudi dve novomeški telo
vadki, in sicer Jasna Dokl ter 
Matejka Kavšek. Doklova je še 
enkrat dokazala (to je bila nje
na že 11. zaporedna zmaga na 
podobnih gimnastičnili priredit
vah), da ta čas nima prave tek
mice. Zmagala je v vseh štirili 
nastopih. Dobro je nastopila tu 
di še vedno poškodovana 
pionirka Kavškova in v skupni 
uvrstitvi zasedla osmo mesto.

Mladinke -  rezultati: 1.
Jasna Dokl 36,60; posamezna 
orodja -  parter: 1. Jasna Dokl 
9,25; gred: 1. Dokl 8,90; brad
lja: 1. Dokl 9,10; preskok: 1. 
Dokl 9,25; pionirke: 1. Rado
vič 36,60;8. Kavšek 33,40.

Kaj, kje, kdo?
v  zadnjem kolu prve re

publiške lige—zahod bo naj
bolj zanimivo srečanje v No
vem mestu, kjer se bo doma
ča istoimenska ekipa pome
rila z vodilnimi šahisti Lesc. 
Ce hočejo Novomeščani 
zmagati tudi v končnem se
števku, bi morali 7. decem
bra srečanje dobiti s 7:3. 
Prav tako bo zanimivo 
prvenstveno srečanje v Ko
čevju, kjer se bosta pomerili 
Kočevje in Ribnica. Po vsej 
verjetnosti bodo tekmo do
bili bolj izkušeni domači ša
histi, ki bodo z novimi to
čkami poskušali prehiteti 
igralce Solidarnosti.

V prvi slovenski odbojkar
ski ligi bodo Novomeščanke 
igrale doma, in sicer z Vi- 
čankami. Srečanje bo prav 
gotovo zanimivo, vendar bo
do gledalci skoraj zagotovo 
videli novo zmago Krkinih 
igralk. Novomeščani gredo 
na Jesenice. V zadnjem sre
čanju z Gorenjci so Novo
meščani zmagali, če pa bodo 
hoteli dobre Jeseničane pre
magati v gosteh, bodo mora
li igrati precej bolje, pred
vsem pa bolj disciplinirano 
in mimo.

1974/75. Slovesnosti jc 
vato okoli 400 gledalcev.

Ljubljana
prisostvo-

Jesenski krosi so že za nami. V črnomaljski občini so se teka v naravi udeleževdi predvsem wčend 
osnovnih šol in srednješolci, oi^anizatorji pa so pogrešali vedno „prezaposlene*, občane. Na slwi. 
najboljša belokranjska ekipa, atleti in atletinje z osnovne šole iz Starega trga ob Kolpi, s svojim 
mentoijem Vinkom Kobetom. (Foto; fotokrožek OŠ Stari trg ob Kolpi).



i;
Dr. B 0 2 0  OBLAK

Okolje 
dela

Predpisi zalitevajo, da mora imeti delavec pri delu tako 
urejeno okolje, da ni nevarnosti, da bi zaradi tega zbolel, še 
manj pa_, da bi postal invalid. Meritve pogojev delovnega 
okolja so zato predpisane in potrebne, opravljajo pa jih stro
kovnjaki, ki se nanje spoznajo. Potrebni so drogoceni instru
menti, ki jih je treba vestno odčitati, potem pa še zapleteni 
izračuni, grafikoni in analize. Pri nas na Dolenjskem opravlja 
take meritve in analize Zavod za zdravstveno varstvo v No
vem mestu ali po novem Zavod za socialno medicino in 
higieno.

Osnovne meritve okolja dela ali ekologije dela, kakor tudi 
pravimo, obsega merjenje mikroklime, osvetlitve, ropota, 
zaprašenosti, kemičnih škodljivosti v zraku in okuženosti 
zraka.

Mikroklima ali klima delovnega okolja obsega merjenje 
temperature zraka, relativne vlage in hitrosti gibanja zraka. 
Rezultate teh meritev ocenjujemo glede na območje toplot
ne udobnosti, ki pomeni takšno kombinacijo različnih kli
matskih dejavnikov, pri kateri nastane toplotno ravnotežje 
med okolico in človekom brez znatnega napora. Ker razliku
jemo zimsko in poletno območje udobnosti, merimo mikro
klimo pozimi in poleti.

Osvetlitev delovnega mesta je odvisna od letnega časa, od 
dneva in noči, od umetne luči in od vrste dela. V splošnem 
želimo enakomerno in zadostno prostorsko osvetlitev, ki 
manj utruja in zmanjšuje nesreče pri delu. Zato merimo in 
ocenjujenro dnevno, umetno in kombinirano osvetlitev.

Ropot je zelo važna postavka v delovnem okolju, saj laliko 
povzroči delno ali popolno naglušnost, če je izpostavljenost 
dovolj dolga ali ropot premočan. Če presega ropot največjo 
dovoljeno raven, opravimo še frekvenčno analizo ropota, to 
se pravi, da poiščemo vrednost ropota v posameznih oktav- 
nih frekvenčnih posovih vsega slušnega območja. Pri varstvu 
delavca pred ropotom mora biti vedno prvi in osnovni ukrep 
zmanjšanje moči virov ropota na dovoljeno vrednost. Sele če 
to ni nikakor mogoče, uporabiirio osebna zaščitna sredstva.

(Nadaljevanje prihodnjič)

[potenHfciUii fffiCtfMIgf/

Precej manj tržnosti
S SREDSTVI, ki jih daje skupnost za dvig kmetijstva in za 

socialistične kmetijske obrate, bi že doslej morali tudi na Do
lenjskem doseči veliko več. Res je, da so kmetijske zadruge 
zadnja leta dosegle lepe uspehe na marsikaterem področju svoje 
delavnosti. Toda če pogledamo vse njihovo delo kot celoto, 
moramo ugotoviti: s sredstvi, ki jih je kmet prejemal prek svoje 
zadruge ali v obliki podpor, popustov pri nakupu umetnih gno
jil, strojev, orodja in pod., je koristil predvsem sebi in si izboljše
val zernljo ter dvigal proizvodnjo, precej manj pa se je ta pomoč 
skupnosti poznala v njegovi večji tržnosti.

MLADINSKO KULTURNO-umetniško društvo na kočevski 
gimnaziji je močno prizadevno. Mladi dijaki so se prebivalstvu 
Kočevja in okolice v minulih letih večkrat predstavili s kvalitet
nimi igrami. Za letošnjo zimsko sezono marljivo vadijo komedi
jo Bernarda Shawa „Pygmalion“ .

ZOPET SE ZACENJAJO tečaji Rdečega križa za zdravstveno 
prosvetljevanje ženske mladine. Dekleta, postanite aktivistke 
Rdečega križa za zdravo in pametno življenje. Ce se moški ne 
morejo odreči raznim mamilom, tobaku in zlasti alkoholu, bo
dite ve močnejše in z vzgledom in odločnostjo vplivajte na šib
kejše moške, da alkohol ne bo več izpodjedal zdravih korenin 
našega ljudstva in da matere ne bodo več mislile, da sta vino in 
žganje še vedno primerna pijača /a  otroke,

ZVEZA LJUDSKOPROSVETNIH društev novomeškega 
okraja bo za praznik republike podarila znani partizanski vasici 
Drča nad Pleterjem knjižnico s približno 100 knjigami.

OBIŠČITE RAZSTAVO dolenjskega tiska, ki bo odprta od 
29. novembra do 11. decembra 1955 v I. nadstropju obnovljene 
stare gimnazije v Novem mestu. Razstavljen bo dolenjski pred
vojni, partizanski in povojni periodični tisk.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
25. novembra 1955)

nmTumm
„ŽIVO DARILO‘! -  Ko se

je Američan Theodore VValker 
po prestani devetletni zaporni 
kazni vrnil domov, ga je tamkaj 
čakalo „živo darilo“ — štirje 
otroci, ki mu niso bili nič po
dobni! Možak je kajpak precej 
zaliteval ločitev; skliceval se je 
na to, da ga žena ni nikoli 
obiskala v zaporu. Sodnik je od
ločil, da to ni zadosten dokaz 
za ženino prešuštvo, saj je žena 
lahko prišla v zapor na veliko 
ilegalnih načinov. „Res,“ je 
sodniku zaklical Walker, „toda 
v tem primeru se je njen obisk 
najbrž vsaj'"štirikrat končal v 
,ilegalni‘ postelji katerega od 
paznikov! “

TELEFONSKO DVORJE
NJE — Telefonska številka bri
tanske princese Anne je velika 
skrivnost, kljub temu pa je nje
no veličanstvo od nekega ne
znanca sedemkrat dobilo po te
lefonu poročno ponudbo. Ime 
udvorljivega neznanca ni ostalo 
dolgo skrito; preiskava je poka
zala, da si je z dvorjenjem prin
cesi Anni krajšal delovni čas 
Mick MacReed, telefonist iz 
londonske telefonske centrale. 
Princesi so dali novo telefonsko 
številko, Micku pa — službeno 
odpoved!

ZANESLJIV VARUH -  Ve
liki draguljarnici „Sterling 
Works“ niso pomagale prav no
bene alarmne naprave, tudi divji 
pes ovčar in blindirana okna ne. 
Lopovi so jih pogosto „obisko- 
vali“ ! O, pa sojini le stopili na 
prste. Odkar se med bisernimi 
ogrlicami, diamantnimi prstani 
in zlatimi švicarskimi urami 
sprehaja Hcnrietta, kot dlan ve
lik in nadvse strupen tropski pa
jek, ki se ne zadovolji s klobaso 
kot pes, vodi pot lopovov daleč 
mimo draguljarnice!

CUDEN „SPOMENIK“ -  
Nedaleč od Jeriha so britanski 
arheologi odkrili ruševine Hipo
droma, ki ga je dal zgraditi kralj 
Herod. Na dan svoje smrti je dal 
kruti Herod na tem Hipodromu 
pot)iti 300 židovskih veljakov 
zato, da so številne družine 
objokovale vsaj smrt veljakov, 
če že njegove ne! Hitler ima 
„spomenik" od milijonskih 
žrtev!

PREIZKUS -  Neroden pro
dajalec je v neki chicaški trgovi
ni s steklom prevrnil polico /  
nezdrobljivo steklenino -  ki se 
je ob padcu kajpak razbila. Pre
senečenim kupcem je rekel: 
„Preizkušam, preizkušam! “ 
Prodal pa ni nič!

Kaj SO pred 80 leti pisale Dolenjske Ilovice.

Pijača, pečenka in smotice
( Z m a g a  na)  volitvah se mora res sijajna 

imenovati, ker vkljub siloviti agitaciji pri volit
vah volilnih mož, vkljub hudemu pritisku na 
volilne može še v dan volitve, vkljub podkuplje- 
vanju, napivanju in strašnemu obrekovanju se 
zavedno kmečko ljudstvo v ogromni večini ni 
dalo premotiti in zbegati; kakor skala trdno 
stalo je na svojem mestu. Naših volilcev niso 
vabile vkupe pijača, pečenka in smodke, 
temveč le trdno prepričanje o pravu narodnih 
načel. Nasprotniki pa, kolikor jih je bilo tu in 
tam, so bili dobro nasičeni in napojeni, če ne 
drugače tudi plačani; to jih je vleklo v nasprotni 
tabor, o kakem prepričanju, pri njih ni govora.

( K a k o r  d r u g o d )  ljudje marsikaj de
lajo in popravljajo, enako pri nas ne držimo 
križem rok. Tudi vas Dobliče se lepša, ker se 
stavijo nove in zidane hiše. stare pa podeljujejo 
in popravljajo. Le ene reči najbolj pogrešamo, 
in to je vino. O koliko veder smo ga pred krat

kim časom pridelali, /.daj ga niti /a domaro 
rabo nimamo.

( Z a h t e v a  m o), da se odpravi časniški 
kolek, ki obtožuje razvoj poštenega in poljud
nega časopisa, da se ne zabranjuje raznašanje in 
prodajanje knjig in časopisov, torej tiskovno 
svobodo v pravem pomenu.

( Ogl a s . )  Išče se kovač, vešč živinozdrav- 
stva. Kovačije je tik okrajne ceste, kjer vsaki 
dan veliko voznikov prihaja. V okolici ni nobe
nega kovača, ki bi železna drevesa za orati 
/deloval, in bi kovač vešč tega dela veliko zaslu
žil. Oženjeni imajo prednost.

( Z i m a  j e  tu!) Kmetovalci. imejte 
usmeljenje z ubozimi ptički, ako pritisne huda 
zima. Polagajte jim kakovo zrnice ali ostanke 
jedi na kakov kraj, da lakote ne poginejo - 
siHiniladl vam l)odo obilno povrnili s pokonča- 
vanjcin mrčesa. hNJSKIH NOVIC’

1, decembra I S‘)S)

Zvok in sifka s plošče

Ni več daleč čas, ko be- 
mo doma poleg z  gbs> 
bo imeli šč z izbn(-
nim teleuzijskim progra
mom. A m erik RCA in ni- 
ziozemski Miilips sta izdelali 
tako imeno\’ane video plo
šče, za katere menijo, da po
menijo pomembno preokret- 
nico v obveščanju. Plošče ni
so nič večje od sedanjih veli
kih gramofonskih plošč, na 
tržišču pa se bodo pojavile v 
začetku prihodnjega leta.

Podobne naprave s posne
timi televizijskimi odejami 
so sicer že izdelali, vendar so 
bile zelo drage. Hiilipsova in 
RCA televizijska plošča pa 
bosta razmeroma poceni; 
posamezna bo stala okoli 25 
dolarjev.

Za uporabo video plošč 
ne bo potrebno kupovati no
vih televizoijev, dobri so kar 
ti, ki jih prodajajo sedaj. Te
levizor je potrebno le pri
ključiti na poseben „gramo
fon**, ki prav tako ni preveč 
drag.

RCA {došča ima to pred
nost, da je od Philipsove ce
nejša, nanjo je posnet eno
urni program (na vsaki strani 
za pol ure), vendar ima to 
dabost, da se po nekaj sto 
predvajanjih iztroši, railip- 
80va pa ima slikovni zapis le 
na eni ^rani. Njena izrazita 
prednost je v tem, da se ne 
obrabi (brazde v [došči bere 
laserski žarek), da jo je mo
goče poljubno ustavljati in 
tako ustvariti statično sliko 
na televizoiju, isr  bo gotovo 
zelo pomembno pri ploščah 
s poučno tematiko. Seveda 
je zato nekaj drai^ „gramo
fon** za njeno predvajanje. 
Oba sistema sta primerna ta
ko za čmo-bele kot barvne 
televizijske oddaje.

2e dosedanji preskusi so 
pokazali, da televiz^ke plo
šče ne bodo v proclaji samo 
kot samostojne. Zanje se za
nimajo tudi večji časopisi. V 
načrtu imajo, da bi svojim 
izdajam prilagari tDdi te plo
šče.

Smučarski tek sredi travnikov.

Aluminjasta 
bela opojnost

Nov izum za smučarski 
kros

Alpski smučarji in smučarski 
skakalci niso v večjih zadregah, 
kadar želijo skozi obdobje, ko 
ni snega, s treningom izboljšati 
tehniko vožnje; na voljo jim je 
že več različnih modelov plasti
čnih smučišč. Drugače pa je s 
športniki, ki se ukvarjajo s te
kom na smučeh ali s smučar
skim krosom, kot to vse bolj 
priljubljeno zvrst športa tudi 
imenujejo. Narava tega športa je 
takšna, da bi zanj le z velikimi 
denarnimi stroški lahko postavi
li plastično tekaško progo.

Seveda pa za smučarske teka
če le ni vse tako črno. Neka 
švedska tovarna je izdelala pri
merno stezo za vadbo. Steza je 
iz aluminija in jo je mogoče se
staviti na poljubnem terenu iz 
posameznih kosov. Aluminijska 
zlitina je dovolj čvrsta proti 
udarcem, obenem pa zelo lah
ka.

Hkrati z umetno aluminijasto 
stezo za smučarske teke je to
varna izdelala tudi posebne 
smuči. Ne gre za smuči, kakr
šnih smo vajeni, saj so bolj po
dobne kotalkam. Smučar z nji
mi drsi po stezi prav tako, kot 
bi imel na nogah prave smuči, 
čeprav gre le za krajše ogrodje s 
koleščki.

Iznajditelji zagotavljajo, da 
ima steza vse prednosti za vad
bo: je prenosljiva, ne preveč 
draga in uporabna v vsakem vre
menu.

ii

Coprnice
Že od davnih časov misel 

na coprnice razburja duše 
preprostih ljudi. Akoravno 
so učeni ljudje že zdavnaj 
trdili, da jih ni in tudi cerk
vena gosposka jim je pritrdi
la, so jih kar precej mučili in 
sežgali na grmadi.

Najlaže je skriti svoje gre
he tako, da jih naložiš na 
pleča drugemu, ki se ne zna 
ali ne sme braniti Kar spom
nite se težav, ki sem jih imel 
zavoljo posekane lipe na 
Dunaju! Rešil sem Dunajča
ne pred Brdavsem, pa mi ni 
pomagalo pred zamero cesa
rici. Tako tudi danes koga 
obdolžijo, ker ljudje raje ver
jamejo kakemu ministru 
Gregorju, kakor bi se prepri
čali o resnici, zato v en glas 
obsodijo: „Kriv(a) je! Naj se 
cvre na grmadi! “

Prav gotovo bi še danes 
našli obilo pomemalcev med 
ritolizniki, ki jih je kar do
volj. Ako ni res, naj se mi 
jezik posuši! Skoraj v vsa
kem podjetju se lahko delav
cu zgodi krivica in dolga bo 
pot mitno raznih gnnad, da

pride nesrečnež do pravice.
Kdor ne verjame v coprni

ce, naj pride v Cerknico. 
Tam so se že od nekdaj rade 
zbirale na Slivnici tako kot 
na Kleku. Oni dan so v tele
viziji povedali, da bodo pro
dajali opravo za četrtino 
cene. Iz vseh koncev se je 
zbralo čez tisoč ljudi in tudi 
mene je prineslo zraven.

Dolgo smo čakali na ta ču
dež pri današnji draginji. Ko 
so se odprle duri, smo v gru
čah navalih v trgovino, ven
dar smo bili razočarani, kajti 
coprnice so vse pomešale, da 
ni bilo kaj kupiti. Pohištvo 
je bilo zloženo tako, kot bi 
pri čevljarju kupil dva leva 
čevlja. Ako so še tako po
ceni, jih ne bi mogel obuli, 
nikar šele nositi.

Tudi v beli Ljubljani sem 
sliSal, da so imele prste zra
ven pri športnikih, ki so pre
jemali gomilo novcev, {m jih 
menda ni bi smeli. Najbolje 
bo, da se o tem še prepri
čamo.

MAR TIN KRPAN

Življenje 
brez očeta
Nedolgo tega sc je razdrla že 

skoraj dogovorjena poroka mla
dega para v ZDA. I^ant in dekle 
sta odrasla v manjšem ameri
škem mestu, se spoznala, vzlju
bila in se sklenila poročiti. To
da ko sta pred poroko obiskala 
zdravniško posvetovalnico, sta 
zaprepadena izvedela, da se ne 
moreta poročiti, ker sta v 
krvnem sorodstvu.

Oba sta odrasla v družini, ki 
ni bila v nobeni sorodstveni zve
zi z drugo. Vmes je poseglo ču
dno naključje: obe materi so 
namreč oplodili s semenom ne
znanega darovalca, ker sta bila 
moža neplodna. Samo skrbni 
statistiki se lahko zahvalijo, da 
so po tolikem času ugotovili, da 
je bil darovalec semena v obeh 
primerih isti in bi tako v prime
ru poroke prišlo do zakonske 
zveze med polbratom in pol- 
5M*stro.

Rešitev prejšnje križanke7]

v’

Ginekolog se pripravlja na 
umetno oploditev.

Primer je seveda vzbudil nove 
razprave o umetni oploditvi. Ta 
metoda je v ameriški zdravniški 
praksi že zelo razširjena, zato se 
nekateri upravičeno sprašujejo, 
ali ne vodi morda k težavam, ki 
jih še ne moremo predvideti. Že 
sedaj je jasno, da na sodiščih ni 
malo primerov ločitev, ko se so
dišče sooči z zahtevo o dode
litvi otroka očetu; oče pa je sa
mo krušni. Ime pravega očeta, 
darovalce svojega semena, je se
veda skrbno skrito v medicin
skih zapiskih.

Ni pa malo tudi takih, ki vi
dijo v umetni oploditvi veliko 
nevarnost. Pod vplivom pretira
nih zamisli govore o uniformi
ranju človeštva, selekciji oče
tovstva in podobnem. Zdravniki 
/.atrjujejo, da pri umetnem 
oplojevanju ' zelo natančno in 
skrbno pazijo, vendar skeptikov 
ne morejo prepričati. Še poseb
no ne, ker se mnogokrat pojav
lja trditev, da gre za seme zdra
vega, inteligentnega človeka; to 
pa že namiguje na ozek izbor.

Riše in piše: 

Marjan Bregar
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[Ne] resnice 
z napako

Pameten ne bo zavklal neko
mu, ki se je okitil s ceneno sla
mo (slavo).

Popolna osemletka je v Š., 
zato bi z morebitno priključi
tvijo skednji (slednji) rešili pe- 
•'“č problem šolstva v B.

Sestanka so se udeležili tudi 
psi (vsi), ki imajo doma one
mogle ljudi.

V kravami (kavami) se je 
hvalil, da jo je večkrat položil 
(potočil).
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gBn pravljica postala resničnost?|
"  Ali je v bajkah o velikanskih podmorskih živalih kaj resnice? —

I
I
I
I
I
1
I
I

V začetku tega stoletja, 
ko je znanost menila, da je 
obvladala vse mrtvo in živo 
na našem planetu, so še ve
dno bili znanstveniki, ki so 
menili, da je lahko pred člo- 
veškun znanjem še marsikaj 
skritega in nepoznanega. Po
sebno živahna je bila domi
šljija, kadar je šlo za gigant
ska bitja, za katera so mor
narji od starega veka naprej 
radi trdili, da so jih videli v 
prostranstvu oceanov. Domi

šljija je eno, resničnost pa 
drugo, a vendar se je dogodi
lo, da je včasih resničnost 
prekosila domišljijo.

Ko je leta 1938 kapitan 
Goosen ulovil nenavadno ri
bo, za katero je biolog J. 
Smith dejal, da pripada že 
davno izumrli vrsti, so se mu 
vsi smejali. Šele leta 1953 so 
ujeli še nekaj primerkov te 
ribe in to, kar je veljalo za 
domišljijo, je postalo resni-

Takole je slikar narisal velikansko hobotnico med napadom 
na ladjo.

čno. Ta in še nekateri drugi 
primeri so med ljudmi, ki se 
iz ljubiteljstva ukvarjajo z 
biologijo, vzbudili novo upa
nje, da bodo morda le odlai- 
li nekaj resnice v starih mor
narskih bajkah o bivanju ve
likanskih morskih pošastih v 
vodah oceanov.

Najbolj znana in morda 
najbolj razvpita je gigantska 
hobotnica, ki po izročilu ži
vi v nedostopnih globinah 
Atlantika in Pacifika. Zna
nost je sicer zaenkrat še brez 
pravega dokaza o obstoju 
teh velikanskih glavonožcev, 
a mnoge stvari kažejo, da ta
ke „pošasti** le žive. Poseb
no zanimivi so sledovi ran, 
ki so jih odkrili na ulovljenih 
kitih, katerih poslastica so 
globokomorske hobotnice in 
sipe. Po ranah sodeč, so se 
kiti spopadali v temi nezna
nih ^obin z res nenavadno 
velikimi živalmi.

O njih poročajo tudi po
morščaki, ki so pluli zunaj 
običajnih ladijskih poti. 
Omenimo samo slovitega 
Heyerdalila, ki je na lastne 
oči videl „morsko kačo**.

Morda bo nekega dne tudi 
ta skrivnost dokončno po
jasnjena.

I
I
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Zlata vaba V 
morskih vodab

So odkrili Rommlov za
klad?

Lovci na potopljene zaklade 
so dobili novo kost za glodanje: 
italijanski ribič Bruno Pitrangeli 
je, kot zatrjuje, pred severno 
obalo Sardinije odkril potoplje
no podmornico, v kateri je voj
na blagajna nemškega afriškega 
korpusa.

Nćvica je obletela svet in več 
iskalcev zakladov se je že po
zanimalo za dovoljenje, vendar 
zaenkrat še ni povsem jasno, v 
čigavih morskih vodah leži pod
mornica, ali v italijanskih ali v 
francosk^. Hkrati s tem pa 
iskalci vneto študirajo bližnjo 
zgodovino, da bi v zgodovinskih 
dokumentih dobili potrdilo, da 
gre za pravo podmornico.

Zahodne obveščevalne službe 
so med vojno sporočile, da je 
Hitler zaukazal Erwinu 
Rommlu, naj potopi vojno bla
gajno afriškega korpusa nekje 
med Sardinijo in Korziko. Po 
različnih ocenah naj bi se v bla
gajni nahajali zlati kovanci in 
zlato v palicah. Vrednost 
Rommlovega zaklada cenijo na 
okoli 50 milijonov dolarjev.

To je za iskalce potopljenih 
zakladov dovolj. Mnenja tistih, 
ki trdijo, da legendarne 
Rommlove blagajne nikoli ni 
bilo, nočejo slišati. Tudi dej
stva, da je morebitna potopitev 
zaklada v času nemškega umika 
iz Afrike dokaj nelogična, no
čejo videti.

SUROVEM DIVJEM ZAHODU

i

t

10. Strah in trepet mesta je bil za zapahi in 
Happyendovci so zadihali s polnimi pljuči. Pred po
zabljenim naseljem na robu puščave so se jele odpirati 
neslutene perspektive. Banka, veleblagovnica, keglji
šče, zdravstveni dom, bazen — vse to je že raslo v 
rožnatih predstavah muž v gostilni.

,J*a je naš stari šerif še primeren, da nas popeli 
tako prihodnost? “ so se spraševali in že so imeli odgo

'pelie v 
i odgo

vor na jeziku: ,J>Jovega šerifa hoč:mo! Paradižnika!**

„Živel Paradižnik!** je spet zaoralo po krčmi, da so 
zažvenketale razbite Spe. In spet je letel v zr^ naš 
znanec, Klara za šankom pa se je skrivaj useknila v 
robček. Ne, take slave pa še zlepa ne!

Še ta liip je odkorakal sprevod občanov v .^nestno 
hišo“. Stari, naglušni šerif je dobil zasluženo prizna
nje, novi šerif, žareč od mladostne moči, pa je dobil 
zvezdo. Fotograf je ovekovečil prizor za pozne rodo
ve: novi šerif na desni, njegov pomočnik Potegon na

levi in med njima šerif obeh šerifov -  Klara.
Še enkrat so vsi skupaj krenili v gostilno, da prosla

ve še to. Izpraznili so vse sode in lep dan je že bil, ko 
so odkrevsali vsak na svoj posel: kovač v kovačijo, 
poštar na pošto, župnik v cerkev in kavboji k svojim 
kravam.

Naš Paradižnik pa je zaklenil gostilno in s Klaro sta 
odšla; on sedet na šerifski stolček, ona pa v novo 
domovanje v gosposko četrt mesteca.

Slovenci smo v svoji zgodovi
ni doživeli več hudega kot dob
rega, kar se kaže tudi v naši 
ljudski pesmi. Njen napev je 
dostikrat prav žalosten, otožen. 
Narobe pa bi bilo, če bi mislili, 
da se naš človek ni znal tudi 
poveseliti. Ob zvokih polk in 
valčkov, ki jih je ljudski muzi
kant izvabljal iz ,/rejtonarice**, 
so se obrazi zjasnili, smeh je 
zažarel na licih in skrbi so biJe 
za nekaj časa pozabljene. Har
monika je bila in je še danes na 
podeželju nepogrešljiva stvar pri 
porokah in na veselicah. Tudi 
kadar se fantje odpravljajo k 
vojakom, se razlegajo močni in 
svetli glasovi domačih viž.

V vsaki dolenjski vasi je mo
goče najti muzikanta, ki v svoje 
in svojih vaščanov veselje razte
guje meh in mu gre to početje 
bolj ah manj dobro od rok. Ne
kateri muzikanti pa so postali 
pravi mojstri harmonike in niso 
sloveli samo v domači vasi, 
ampak daleč naokoli. Celo da
nes priznani mojstri domačih 
viž so svojo pot začeH na vaških 
veselicah, ohcetih in drugih pri
ložnostih.

NAJSTAREJŠI
MUZIKANT

Prav gotovo je najstarejši 
ljudski muzikant, ki še vedno 
zna pognati kri po žilah, Rudolf 
Veble iz Obrežja pri Jesenicali 
na Dolenjskem. Letos aprila je 
dopolnil devetdeset let, a je še 
vedno čil, zdrav in krepak mo
žak. Na harmoniko igra že toli
ko časa, koHkor velja za častit
ljivo starost med običajnimi 
smrtniki; že dvanajstleten je 
znal zaigrati na „frejtonarico**.

„V družini smo bili trije brat
je,** je povedal Rudolf Veble, 
,4n vsi smo 'znali kak inštru
ment. Jaz sem poleg harmonike 
zaigral, če je bilo potrebno, 
tudi na gosli ali na kitaro. Po 
notah ne znam igrati. Starejši 
brat je bil tega vešč. Kadar je 
igral, sem ga poslušal, potem pa 
po posluhu poskušal zaigrati še 
sam. Tako sem se sčasoma na
učil prek sto razHčnih melo
dij.**

Vebletove fante so poznali 
daleč naokoli in kot dobre 
muzikante so jih vabili povsod, 
kjer so se ljudje zaželeli zasu
kati ob veselih zvokih. Dosti
krat pa je Rudolf na veselicali 
in ohcetih igral kar sam. V bolj 
oddaljene vasi je kolesaril, kar 
je sploh rad počel. Če bi sešteli 
vse kilometre, ki jih je prevozil, 
pravi, da bi prišel trikrat okoli 
sveta. Igral pa je od Samobora 
do Zidanega mostp.

ON
IN
HARMONIKA

Pred dvema letoma, ko je 
bilo na Veliki Dolini tekmova
nje starih muzikantov harmoni
karjev, je bil glavna zanimivost 
Rudolf Veble. Drugi so bili v 
primerjavi z njim še pravi „mla
deniči**.

„Po poklicu nisern muzikant, 
ampak izučen mizar. Obrt sem 
imel skoraj petdeset let, delal 
pa sem vsepovsod: od Gradca 
do Trsta, najdalj pa v domači 
vasi. Kamor sem šel, je šla z me
noj tudi harmonika. To imam 
še danes. Kupil sem jo 1914 v 
Slovenj Gradcu. Zanjo sem od
štel 250 kron, kar je bilo takrat 
velik denar, saj so dobri mizar
ski pomočniki zaslužili dve kro
ni na dan. Še danes ima harmo
nika lep in močan glas.“

Zadnjih nekaj mesecev Ru
dolf ne prime harmonike v 
roke. Ne zato, ker bi ga stari 
prsti ne ubogali več, tudi ne 
zato, ker bi pozabil nekdanje 
melodije — saj se pohvali, da jih 
zna še danes toliko, da bi lahko 
nepretrgoma igral 24 ur, ne da 
bi kakšno pesem ponovil. Ven
dar odkar mu je umrla žena, 
harmonika molči.

SKRIVNOST DOLGEGA 
ŽIVLJENJA

,,K meni zdravniki ne hodijo, 
tudi jaz ne okoli njih. Edina 
bolezen, če to smemo tako ime
novati, je starost. Malo slabše 
vidim, saj so mi pri 81 letih 
operirali mreno na očesu. A 
noge imam še vedno dobre. 
Dvanajst ur bi bil lahko na no
gah, ne bojim pa se nobene 
poti,** je povedal Rudolf. Nje
gova hči Sidonija, pcfročena 
Papič, je te besede potrdila..

Ko sya ga vprašala za ,iSkriy- 
nost** dolgega in zdravega življe
nja, je devetdesetletnik dejal, da 
v tem ni nobene skrivnosti. 
„Vse življenje sem bil bolj pri 
suhih, kar pomeni, da sem se 
držal zlatega pravila: v vsem 
bodi zmeren. Nisem se branil 
dosti in dobro jesti, zlasti na 
ohcetih, ampak naslednji dan 
sem se postil, da je telo lahko 
dobro prebavilo vso hrano. Post 
je zelo dobra stvar, tud i kadil 
sem in še zdaj si prižgem 
kakšno cigareto, vendar tudi 
kajenje imam v pravih merah. 
Ko danes 'gledam ljudi, vidim, 
da so preveč debeli. Včasih tega 
ni bilo. Res je, da morda bolje 
jedo, gotovo pa ob tako dobri 
hrani premalo delajo. Delo je 
tudi eno od pravil za dolgo živ
ljenje. Dober zrak, veselje do 
življenja in mirna kri — to pri
naša dolgo in zadovoljno življe
nje.**

A.BARTELJ 
M. MARKELJ

J
Ob obisku nama je devetdesetletnik zaigral nekaj lepih starih me
lodij. Siccr pa zaradi žalovanja za že!io njegova dolgoletna sprem
ljevalka — harmonika molči.
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svojem stanovanju v bloku in v kleti

Dežurni 
poročajo

BENONSKI BRIZGANEC -  23. 
novembra dopoldne so kupci benci
na na bencinski črpalki v Metliki kar 
za povrstjo razočarano ugotavljali, 
da jim ,Jekleni konjički" odpovedu
jejo. Kaj kmalu so muhaste motorje 
povezali z nakupom bencina. In res! 
izkazalo se je, da so prodajali ne
uporaben bencin, saj je bil pomežan 
z vodo. Bencinski „brizganec** so v 
Metliko dobili prejšnji dan, kako pa 
je voda zašla v „kri“ avtomobilov, še 
ugotavljajo. Kajpak so tudi precej 
nehali prodajati.

Grabež v „Posavju”

Poslovodja iz Pišec osum
ljen grabeža za 335.000 din

Dkrožno javno tožilstvo v 
Novem mestu je vložilo za
htevo za preiskavo zoper 
Jožeta Kosa, rojenega leta 
1944, trgovskega poslovod

jo, zaradi utemeljenega su
ma, da je storil kaznivo de
janje grabeža po čl. 255/1 v 
zvezi s kaznivim dejanjem 
poneverbe po čl. 322/1 in II 
ter kaznivo dejanje ponared
be uradne listine po čl. 
319/1 in III kazenskega za
konika, s tem, da je v času 
od 30. maja do 24. oktobra 
letos kot poslovodja trgov
ske poslovalnice št. 24 v 
Pišecah trgovskega gostin
skega podjetja „Posayje“ iz 
Brežic od zaupanega trgov
skega blaga in denarja v po
slovalnici vzel in si prisvojil 
gradbeni material, stavbno 
pohištvo, opremo, gospo- 
dirgske stroje, pohištvo in 
drugo blago v vrednosti'
280.000 din, iz dnevnih iz
tržkov poslovalnice pa še
55.000 din gotovine, in 26. 
oktobra dal popisni komisiji 
lažnive podatke o zalogah 
blaga v poslovalnici in popis
ne listke z lažnivimi podatki 
s svojim podpisom tudi po^ 
trdil.

Preiskovalni sodnik je za 
osumljenega Jožeta Kosa od
redil pripor.

Nemalo strahu in škode je nastalo 18. septembra letos v Krškem 
v stanovanjskem bloku na Cesti 4. julija, ko je v ranih jutranjih 
urah na dveh krajih začelo goreti. Izkazalo se je, da je bil ogenj 
namerno podtaknjen, vendar storilka ni bila prištevna.

V 4-stanovanjskem bloku, 
kjer je 18 družin, je tega dne 
med 4. in 5. uro zjutraj 62-letna 
Ela Mirt v svojem stanovanju v 
pritličju zažgala kup slame, 
nanj pa nametala posteljnino. 
Podoben kupček je takoj zatem 
naredila še v kleti in prav tako 
pritaknila vžigalice, sama pa je 
šla proti Savi.

Med potjo je vrgla v nabiral
nik še pismo, namenjeno postaji 
milice, medtem ko je dve torbi-

EDEN ČEZ DRUGEGA

17. novembra dopoldne seje 
v Brežic^ na križišču Tomšiče
ve in Kettejeve ulice zgodila 
nesreča, ko sta trčila mopedist 
in motorist. Oba sta obležala; 
hudo poškodovanega motorista 
Vlada Pšeničnika iz Bolšnega so 
prepeljali v bolnišnico. Do trče
nja je prišlo, ko je Pšeničnik 
pripeljal v križišče, iz nasprotne 
smeri pa mopedist Darko Košec 
iz Šentlenarta. Le-ta je hotel 
zaviti v levo in ga je motorist 
opazil in zavrl, pri tem pa gaje 
na mokri cesti zaneslo in je 
padel. Vanj se je zaletel mope
dist in še on odletel z vozila.

ci pustila na oknu svoje znanke! 
S požigom je nastalo sicer za 
108.385 dinarjev škode, ker je 
pogorelo 7 kleti stanovalcev, na 
srečo pa so gasilci preprečili še 
večjo škodo in nevarnost za lju

di.
Na okrožnem sodišču v No

vem mestu so ugotovili, da Mir
to va v času požiga ni bila pri
števna. Tako mnenje je dal 
psihiater, ki je obtoženko pre
gledal. Mirto\'a zaradi neprištev
nosti ni dobila kazni, pač pa po 
sodbi sodišča mora v zavod na 
zdravljenje. Sodba še ni pravno
močna.

Do denarja za vsako ceno
Ko ni imel več denarja za pijačo, je začel vlamljati

324etnega Mija Franiča z Malega Vrha pri Globokem je pnača 
skoroda uničila. Privedla ga je na zatožno klop novome»ega 
okrožnega sodišča, tu pa so mu izrekli ukrep: mora v zavod na 
zdravljenje. Kdo ve kaj bi sicer še lahko naredil.

Štirih vlomov in treh poskusov 
vlotna jc bil Mijo Franič ootožen in 
izkazalo se je, ^  je to tudi zagrebi 
Več let je že kroničen alkoholik, 
zadnje čase pa je bil tudi brez dela.
Ker ni imel več denarja za pijačo, je 
začel vlamljati. V noči na 15. junij 
1972 je vlomil v delikateso Agrarie v 
Brežicah, ta tokal pa je kasneje še 
dvakrat obiskal, medtem ko ga je pri 
četrtem podvigu prepodil nočni ču
vaj že potem, ko je razbil apo. Vsa
kokrat, ko je v trgovino prišel, je se
veda odnesel denar, kolikor ga je na
šel, in nekaj blaga, predvsem pijač.

Vmes je av ^sta  1972 v družbi z 
neznancem, pivskim tovarišem, vlo
mil v frizerski to kal Jožice Aleksič 
in ji odnesel 1.650 dinarjev. Skušil 
je vlomiti še v Trebežu.in v prodajal
no v Globokem, toda obakrat je bil 
prepoden.

Franič priznava to, česar se lahko 
spomni. Psihiater gi je pregledal in 
ugotovil, da ima od alkohola že take 
psihične poškodbe, da v času storje
nih kaznivih d ^ n j  tako rekoč ni ve
del, luj dela. Ker je bila ugotovljena 
neprištevnost, je sodišče rraniču iz
reklo namesto kazni varnostni 
ukrep: gre v zavod za zdravljenje. 
Sodba še ni pravnomočna.

Do srede novembra lani je na slovenskih cestah izgubilo živ
ljenje 496 ljudi, v enakem obdobju letos, točneje, do 23. 
novembra pa že 508. Ker so pred nami dolgi zimski meseci, 
ko bo promet na cestah še bolj oviran, nesreča kajpak ne bo 
počivala, zato skrajna previdnost vseh udeležencev v cestnem 
prometu ne bo odveč. Sicer bo še veliko takihle ,,črnih" 
prizorov, kot ga kaže posnetek z naše avtomobilske ceste.

„Te ni sram?”
Suhljata ženska in. bolj okrog

la, ki je imela s seboj moža, sta 
ondan, čakaje na civilni posto
pek pred novomeškim sodiščem, 
vpili na glas.

-  Te ni sram, da si taka?
„Mene? Zatoj neki? Ti si

packa, ti. Vsi vedo . . . “
-  Od mene nihče ni nič slabe

ga slial, ampak ti -  te res ni 
sram?

-  Nimaš mi kaj očitati, 
ampak če boš kričala, bom žc 
povedala, kar vem. Bom, da bo
do vsi vedeli!

„Kar povej. .  .
Med dvigajoče se ženske gla

sove, pri katerih je bilo čutiti, da 
se je vročina dvigala kot živo 
srebro na toplomeru, čega poto
piš v vročo vodo, se je oglašal 
tudi moški. Tudi on: „Ti? Mene 
že nc . . .  Sram te b o d i. . . “

Ko so opazili, da jih ljudje po
slu ̂ jo  in se nekateri celo glasno 
smejijo brezplačni predstavi, so 
se po hodniku pomikali proti iz
hodu. Se zmeraj so padale iste 
besede. In še zunaj so vpili. Za
res je kazalo, da si bodo skočili v 
lase, kar se sicer na sodišču ne bi 
prvič zgodilo, se pa tudi tokrat 
ni. Na svežem zraku so najbrž le 
dobili vase zdravo sapo in so se 
razšli.

Ne vem, zakaj so se dajah, če
prav je bilo slišati nekaj o meji in 
premoženju, ampak ta dogodek 
nam lahko da misliti. Taki ne
strpneži, ki niti na sodišču ne 
morejo obvladati dolgih jezikov 
in svojega obna&nja, so najbrž 
tudi na vasi razpihovalci razprtij. 
Tako sovraštvo se ne neha pri 
dveh, ampak je tako; če nisi z 
mano, si z njim. Sprti stranki 
iščeta somišljenike pri sosedih in 
znancih, vas je razcepljena in na
vadno tudi napredka v takem 
kraju ni.

R. B.

(nadaljevanje)
Poskus storitve tega kazniv^a 

dejanja se začne z uporabo sile 
ali z grožnjo storilca z name
nom, da bi prisilil žensko k spol
nemu občevanju, ne pride pa do 
spolne združitve, ki ni treba, da 
je popolna. Dokončano pa je ka
znivo dejanje posilstva, ko začne 
moški spolni oigan prodirati v 
žensko spolovilo, ni pa potreb
no, da bi prišk) do popolne spol-

10 let.
Naj iz naše sodne prakse nave

dem dva primera, iz katerih bo 
razvidno, kako jc sodišče po 
Ugotovitvi obstoja oz. neobstoja 
elementov kaznivega dejanja po
silstva odtočilo o taivdi obtožen
ca, obtoženega storitve tega ka
znivega dejanja:

G. A. je olaog 21. ure v B., ko 
je prišel v hišo S. M., katere ni 
poznal, z namenom, da bo dose-

Posilstvo
ne združitve.

Neposredni storilec kaznivega 
deiaim posilstva je lahko, kot je 
bilo že ^vedano , le moški. Zen
ska je lahko le napeljevalec ali 
pomagač, pa tudi sostorilec, če 
ona izvršuje silo ali grozi. Za na
peljevanje gre takrat, če kdo ko
ga naklepoma (torej ne iz malo
marnosti) napelje, da stori kazni
vo dejanje. Kot pomoč pri sto
ritvi lažnivega dejanja pa sc šteje 
zlasti, če da kdo storilcu nasvet 
ali navodila, kako naj stori 
kaznivo dejanje, če mu da na 
razpolago sredstva ali odstrani 
ovire za storitev kaznivega deja
nja, kakor tudi, če prej obljubi, 
da bo prikril kaznivo dejanje, 
storilca ali sledove kaznivega de
janja. Za kaznivo dejanje posil
stva je po določilu čl. 179/1 ka
zenskega zakonika predpisana 
kazen strogega zapora od 1 do

^el z njo spolno občevanje, kar ji 
je tudi rekel, vendar je ona to 
odklonila, napadel S. M., se z 
njo, ko je že ležala na postelji, 
ruval, ko se je branila, in jo te
pel. Ko mu je ušla v kuhinjo, je 
planil za njo, trgal z nje pižamo 
in jo podrl na tla. Ko ji je uspelo 
zbežati v sobo, ie ponovno planil 
za njo, jo v sobi podrl na Kavč, 
med ruvanjem z njo zlomil njen 
odpor in na silo spolno občeval. 
Po takšni ugotovitvi dejanskega 
stanja in po ugotovitvi obtožen- 
čeve krivde je sodišče obtoženca 
obsodilo na 3 leta strogega zapo
ra.

S. B. je okrog 22. ure zvečer 
na cesti napadel B. B. z name
nom, da jo bo prisilil k spolne
mu občevanju. Z obema rokama 
to je zgrabil okrog pasu, ji iztrgal 
Koto, ki ga je potiskala ob sebi, 
in ga vrgel proč, njo potisnil v

cestni jarek, da je padla na 
hrbet, se ulegel nanjo in ji skušal 
zvleči krilo navzgor in sleči hlač
ke. D ^ n ja  pa ni dokončal, ker 
je B. B., ki se je sicer dejansko 
branila, poklicala na pomoč svo
jo prijateljico S. D., ko se je rav
no bližala po cesti, zato jo je 
obtoženec spustil in pobegnil. 
Javni tožilec je obtoženca obto
žil zaradi poskusa kaznivega de- 
anja posilstva. Sodišče je v do- 
Icaznem postopku na glavni 
obravnavi ugotovilo, da ie B. B., 
ki je bila kot 20-letno dekle te
lesno dobro razvita in je tudi 
predtem že imela spolne odnose 
— sicer ne z obtožencem, obto
ženca že prej poznala -  in če- 
{»av je obtoženec s svojim ravna
njem dal jasno vedeti, kakšen cilj 
zasleduje, ni nudila od ločn^a  
odpora, vse dokler se ni v bližino 
pripeljala njena znanka S. D. 
Predtem ni B. B. niti kričala niti 
skušala pobegniti ali se intenziv
no braniti, čeprav bi bilo to tudi 
po njenem opisovanju možno. V 
neposredni bližini kraja dogodka 
(5 do 6 m) sta bili dve hiši, kate
rih lastnica je oškodovanko po
znala, pa bi zato bilo logično, da 
bi s Icričanjem skušala koga pri
klicati, če bi jo obtoženec res 
poskušal posiliti. Obtoženčcv 
poriv oškodovanke na tla pa tudi 
ni bil storjen s silo, o kateri ona 
izpoveduje, saj bi se sicer oško
dovanka ob padcu na trda kam
nita tla poškodovala in bi bile te 
poškodbe v takšni ali drugačni 
obliki opazne. Vendar takili po

škodb ni bilo in tudi sama ne za
trjuje, da bi jih takrat dobila ali 
čutila. Kakor hitro seje približa
la S. D., je obtoženec oškodo
vanko pustil in se s kolesom od
peljal proti domu.

B. B. je naslednjega dne prija
vila obtoženca na postaji milice 
zaradi poskusa posilstva. Po tak
šni ugotovitvi dejanskega stanja 
je sodišče obtoženca oprostilo 
obtožbe. V obtoženčevem po
četju ni bilo najti sile takšne in
tenzitete, da bi mogla zlomiti 
odpor napadene ženske, ki ga pri 
B. B. ni bilo zaslediti vse do pri
hoda njene prijateljice. B. B. bi 
sc lahko, ker jc telesno zelo do
bro razvita in ker tudi obtožen- 
čeva .sila ni bila večje intenzite
te, intenzivno upirala, pa t<^a ni 
storila, vse dokler ni zaznala, da 
prihaja njena znanka, ki bi uteg
nila oba videti.

Zasledovanje določenega inte
resa, ki se kaže tako v eventualni 
prijavi, kot v pričevanju o do
godku ob zasli.j^nju, je stvar 
oškodovanke. Sodi&c pa mora 
po resnici in popolnoma ugoto
viti dejstva, pomembna za odlo
čitev o obtoženčevi krivdi, in si
cer tako tista, ki ga obremenju
jejo, kakor tista, ki ga razbre
menjujejo, in šele po tako ugo
tovljeni materialni resnici sme 
odločiti o krivdi obtoženca in 
mu potem v primeru ugotovitve 
krivde izreči primerno l^zen.

JANFZ KRAMARIČ

Alkoholiki pri nas niso 
redkost, zato je vsak že kdaj 
videl ali slišal za primer, ka
ko vsak dan pijana surovina 
tepe ženo, mlati otroke in 
od sebe ne da dinarja. Vsak 
ve, da je v' takih družinah 
doma revščina, kajti alkoho
liku denar ne gre izpod 
palca. Denar potrebuje za pi
jačo in še premalo ga je. 
Ljudje pijance obsojajo, nji
hove dnižine se jim smilijo, 
kaj več pa poprečen občan 
ne naredi, da bi stvari pre
drugačili. Kaj menijo o tej 
problematiki ženske, pred
stavnice največkrat prizade
tega spola, so povedale: 

MARIJA ZOkAN, gospodinja 
iz Šmarjeških Toplic: 

j,Smilijo se mi ženske, ki pre
našajo može pijance. Dosti m t  
so otekle in pretepene, pa oUoci 
tudi. Ti so se večji fevežL Žena 
sama si v taki družini navadno 
ne zna pomamti, ker je še boleh
na povrhu. DoUer gre, dela in 
prenaša pa čaka. Zgodi se tudi 
to, da je nje včasih prd  konec 
kot moža alkoholika. Če ne bi 
takim družinam pomagali sosed
je, bi bilo še huje. So primeri, ko 
gre mož zjutraj v službo pijan, 
pride pijan in razgraja. Stetcleni- 
ce pa ima spravljene kar med 
potjo v CTmovju. Pa mu kdo kaj 
hoče? Nobeden! “

ZALKA BLAŽIČ, kuharska 
vajenka iz Mačkovca: „Imela 
sem priložnost videti ženske in 
otroke, ki ponoči bežijo iz hiše 
pred pobesnelim očetom. To ni 
enkrat, ampak noč za nočjo. Zu
naj morajo biti toliko časa, da se 
pijanec umiri. Otroci so zbegani, 
v šoli ne uspevajo in matere so v 
takih družinah mučenice. Prav 
na koncu moči vztrajajo ravno 
zaradi otrok, ne upajo pa si na
gnati takega suro veža. Ce je 
vmes posest, je toliko teže. Kam 
pa naj gre taka ženska z otroki? 
Po mojem je premalo praktične

F omoči družinam alkoliolikov. 
ijpnce bi po mojem morali pri

siliti, da bi se zdravih. Debjo 
škodo povsod, vsi ljudje pa zanje 
plačujejo, ko so ze nesposobni 
za delo.**

AMALIJA RAJK, delavka v 
IMV, doma iz Gabrja: „Na svoji 
koži sem občutila, kaj je oče 
alkoholik. Nič kolikokrat nas je 
pijan nagnal iz postelje, pa smo 
bežali na sosedov vrt. Vsa druži
na je trpela, mama pa najbolj. 
Oče je vse zapil, mi pa smo mo

rali od Wše. Osem let mi je bilo, 
ko sem šla služit. Mama seje od 
vsega hudega zastrupila. Zaradi 
njega. Komaj so jo reSli. Takih 
primerov je se veliko. Jaz ničesar 
na svetu ne sovražim bolj kot pi
jance. Mislim, da bi morali v 
podjetju ukrepati takoj, ko opa
zijo, da nekdo stalno pije. Na va
si pa bi morale o tem kaj reči 
organizacije. Saj ni njihova nalo
ga razpravljati samo o vaških po
tih.! **

R. BACER

BRSLIN: m o t o r is t  NI USTA
VIL -  21. novembra zjutraj je šla s 
petletnim sinom Marija Verček iz 
Potočne vasi peš proti Novemu me
stu. Pred Bršlinom je za njima pripe
ljal motorist, zadel Verčkovo in od
peljal naprej. Verčkova je s sinom

gadla na cesto in si zlomila roko. 
'dpeljali so jo v bolnišnico. Za brez

vestnim voznikom poizvedujejo.

TREBNJE: TRČENJE PRI
Č r p a l k i  — K o  seje VeljkoSanča- 
nin iz Trebnjega 21. novembra peljal 
z osebnim avtomobilom od bencm- 
ske črpalke v Trebnjem proti pri
ključku na cesto I / l ,  mu je naproti 
pripehal z osebnim avtomobilom Ja
nez Zgur iz Starega trga. Vozili sta

z osebnim avtomobilom Stane Kav- 
šček iz Gorenje Straže. Vozili sta 
trčili, zato je škode za 4.000 din.

MAČKOVEC: V LEVI JAREK -  
23. novembra popoldne je Rudi No
vosel iz okolice Ozlja pri vasi Ma
čkovec zapeljal z osebnim avtomo
bilom v jarek na levi strani ceste. Od 
tam je avto odbilo, da se je dvakrat 
prekucnil in obstal na boku. Gmot
ne škode je za 10.000 din.

“" I  trčili, škode pa je za 10.000 din.

STAVCA VAS: AVTO JE ZA
NESLO -  Novomeščan Ciril Rahne 
je 21. novembra popoldne vozil 
osebni avtomobil od Dvora proti 
Zužembaku. Pri odbepu proti Štav- 
či vasi je v nepreglednem ovinku pri
peljal naproti s tovornjakom Anton 
Urbačič iz Velikih Lašč. Rahne je 
zavrl, toda avtomobil je zaneslo v 
tovornjak. Gmotne .škode je za 
8.000 din.

GRM: NEOSVETUEN VPREŽ
NI VOZ — 1'ranc Vehovar iz Pbni- 
kev se je 21. novembra popoldne pe
ljal z osebnim avtomobilom od Met
like proti Črnomlju. Pri Grmu je v 
mraku opazil neosvetljen vprežni 
voz, ki ga je vodil Anton Hudorovac 
iz Gradca. Vehovar jc zavrl, avto pa 
je zaneslo na levo stran, kjer je trčil 
v naproti vozeči osebni avtomobil 
Jožeta Gerbca iz Metlike. Škodo ce
nijo na 25.000 din.

NOVO MESTO: V STEBER IN 
NAPREJ -  Janez lu rk  z Dolenjih 
Kamene jc 22. novembra okoli pol
dneva vozil osebni avtomobil od 
Glavnega trga proti Cesti komandan
ta Staneta. Na ovinku pri cvetličarni 
je avtomobil zaneslo v arkadni ste
ber. Turk je po trčenju odpeljal na
prej, toda knulu so ugotovili, da je 
on sedel za krmitom avtomobila. 
Gmotna .škotla znaša 2.000 din.

STRAŽA: PO SREDINI OvSTE 
-  22. novembra popoldne seje Ivan 
Springer iz Dolenje Straže peljal z 
osebnim avtomobilom od Novolesa 
proti železniški postaji v Straži. Po 
sredini ceste mu je naproti pripeljal

NIC VEC 
OBRAČANJA

V križiščih s semaforom 
ali v križiščih, kjer ureja pro
met miličnik, po novem ni 
več dovoljeno obračanje vo
zil. Praksa je pokazala, da 
voznik s takim manevrom 
zadržuje vozila za seboj, ki 
zavijajo polkrožno, obenem 
pa ustvarja nevarnost za voz
nike in vozila, ki prihajajo 
naproti po drugi strani ceste.

Na to novost bodo morali 
biti še posebej pozorni voz
niki, dokler v križiščih ne 
bodo postavljeni ustrezni 
posebni znaki, kajti prepo
ved obračanja velja z dne
vom uveljavitve novega za
kona, se pravi od 20. novem- 

ybra dalje.

v  OVINKU  
V TOVORNJAK

12. novembra popoldne je Jože 
Gračner iz Krškega vozil osebni avto 
proti Zdolam, fti Pleterjih ga jc v 
ovinku zanesto ravno takrat, k o  je s 
tovornjakom pripeljal naproti Stan
ko Sabeder iz Ptuja. Vozili sta trčili; 
Gračner jc dobil hude po.5kodbe in 
so ga takoj prepeljah v bolnišnico. 
Gmotno škodo cenijo na 10.000
dinarjev.



ČETRTKOV INTERVUU

Vedno v službi dobrega
Prof. Ivo Zobec je dobil redko priznanje: medaljo 

jugoslovanskega Rdečega križa

Prof. inž. Ivo Zobec, šte
vilni Novomeščani več ro
dov ga imajo v spominu kot 
zagretega in priljubljenega 
učitelja biologije in kemije, 
je minulo soboto prejel iz 
rok predsednika skupščine 
Novo mesto Jakoba Beriča 
red X) priznanje -  medaljo 
jugoslovanskega Rdečega 
križa.

,J^e živimo samo zase, 
ampak tudi za skupnost, do 
zdravja in ljudi nimamo sa
mo pravic ampak tudi dolž
n o s t i , j e  v pogovoru uteme
ljil svoje življenjsko načelo 
prof. Zobec, ko se je zahva-

Ivo Zobec: je vasi na
Dolenjskem, ki je ne bi 
obiskal/*

Ijeval za priznanje. Zobec 
dela v Rdečem križu že pet
indvajseto leto, po „stažu “ 
mu je v novomeški občini 
enaka samo Milica Šali, ki je 
ob isti priložnosti dobila 
enako odlikovanje.

„Obdobje po letu 1952,'* 
je tako rekoč v imenu obeh 
rekel Zobec, „je bila cvetoča 
doba Rdečega križa. Prirejali 

' smo tečaje za žensko vaško 
mladino, predavanja o hi
gieni, zdravju, in podobnem. 
Dekleta so potem odhajala v 
mesta, zdravstvena in higien
ska izobrazba pa z njimi. 
Upam si trditi, da so ta pre
davanja -  ni je vasi na Do
lenjskem, ki je ne bi obiskali
-  žela velik uspeh, tako mo
ralen kot tudi praktičen. Na 
vaseh je glede zdravja, hi
giene in odnosov do soljudi 
zasvetila nova, svetlejša luč.

Velik pomen so imele te

daj tudi tako imenovane ma
le asanacije. Tako smo v ti
stih časih imenovali urejeva
nje gnojišč, napajališč, oko
lja in vodovodov. Skromno 
menim, da smo že tedaj 
vzgajali ljudi za dandanašnje 
akcije, ko cela vas zgrabi za 
lopate in si s svojimi žulji 
uredi vodovod ali cesto. “

Sicer pa je pro f Zobec 
predvsem pobornik zdravja. 
„Pod besedo zdrav j e , j e  po
vedal, „razumem telesno, 
duševno in socialno blaginjo. 
Seveda pa socialna blaginja v 
mojih in še marsikaterih 
očeh ni samo to, da se člo
veku dobro godi, nujno je 
potreben tudi pravilen od
nos do soljudi. Pri tem bi 
morali imeti veliko vlogo ti
sti, ki odločajo, ljudi se 
namreč vsaka novost, če te
mu lahko tako rečemo, tež
ko prime. Odločamo danda
nes vsi, posebna dolžnost in
teligence pa je, da opozori 
na tisto, kar je boljše, na
prednejše, bolj humano.

Vzemimo na primer so
sedsko pomoč. Naša družba 
se res pobriga, da dobe upo
kojenci primerna stanovanja. 
S tem pa problem ni rešen, 
redki so namreč tisti, ki se 
vprašajo, kako se počuti 
upokojenec v tisti najmoder
nejši in centralno ogrevani 
garsonjeri. Ima ali nima 
družbe, je zdrav? Sobesed
nik je včasih več kot vsa 
centralna ogrevanja tega sve
ta, šopek rož več kot trinaj
sta pokojnina.

Zdaj, ko smo že tako re
koč na pragu rešitve skoraj
da vseh socialnih ujm, bi se 
počasi morali začeti zaveda
ti tudi teh (na prvi pogled) 
malenkosti. “

Prof Ivo Zobec ni več 
Novomeščan. Preselil se je v 
Ljubljano, kljub letom pa je 
obljubil, da ostaja po srcu in 
prepričanju Dolenjec. Še 
bolj kot to pa je važna nje
gova izjava, da se bo vedno 
in povsod boril za načela 
Rdečega križa, torej načela 
dobro mislečega in dobro
namernega človeštva.

MARJAN BAUER

Prizidek delovnih rok
V nedeljo so krajani KS Birčna vas potrdili svojo ustvar

jalnost z novim prizidkom osnovni šoli

Dasi se nenehno otepa s finančnimi težavami, je krajevna skup
nost Birčna vas nesporno ena najbolj uspešnih v novomeški občini. 
Dokaz temu je vrsta delovnih ^cij, s katerimi so si krajam že v 
marsičem olajšali vsakdanjik. Posodobili so precej cest in poti, zgra
dili dva mosta, napeljali elektriko v pet vasi, uredili peskokop, 
sanirali studence in uredili vaški vodnjak v Stranski vasi. Tudi v 
prihodnje ne mislijo stati križemrok, saj je pred njimi velika gradnja 
vodovod in urejanje cest. Zadnji uspeh delovnih rok pa so prosla
vili v nedeljo.

Tedaj so s krajšim i(ulturnim pro
gramom v prisotnosti predstavnikov 
družbenopolitičnih organizacij obči
ne, krajevne skupnosti in številnih 
krajanov odprli prizidek podružni
čne osnovne šole v Birčni vasi. Tako 
je krajevna skupnost dobila večna
mensko stavbo. Velika dvorana bo 
primerna za razred in priročno telo
vadnico, za sestanke in družabne 
prireditve, svojo sobo je dobila tudi

SREČANJE 
STAROSTNIKOV

Skupnost socialnega 
skibstva in krajevna skup
nost Novo mesto prirejata 
jutri ob 16', uri v preddveiju 
osnovne šole Grm prijatelj
sko srečanje starostnikov.

V  v

Prednost zares važnim rečem
Predsedniki krajevnih skupnosti novomeške občine menijo, da je treba pospeševati pred

vsem razvoj otroškega varstva, zdravstva in kulture

„Programi samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejav
nosti v novomeški občini niso tisto, kar smo pričakovali,“ so minu
li teden soglasno menili predsedniki krajevnih skupnosti občine 
Novo mesto.

To mnenje so utemeljevali s po
datkom, da 90 vsaj nekateri načrti 
precej pavšalni (tudi srednjeročni), 
iz njih da ni čutiti vloge krajevnih 
skupnosti, kar nikakor ni v smislu 
dosedanjih razgovorov in obetov o 
vlogi krajevnih skupnosti. Res je, so 
menili predsedniki krajevnili skup
nosti, da je k temu nevšečnemu dej
stvu malo pripomoglo tudi pre
pozno načrtpvanje v krajevnih skup
nostih, da o precej šibki metodologi
ji soočanja niti ne govorimo; vendar 
ni mogoče zanikati, da bi že kratek 
razgovor s predstavniki krajevnih 
skupnosti prinesel drugačne, stvar- 
nejse načrte samoupravnili interes- 
nili skupnosti družbenih dejavnosti.

Glede osnutka d ru ž b e n ^  dogo
vora o razporejanju dohodka, oseb
nih dohodkov in nekaterih drugih 
osebnih prejemkov ter gibanju, ob- 
s^ u  in strukturi skupne porabe v 
jffihodnjem letu so predsedniki me-

mladina, učenci pa imajo zdaj na vo
ljo sodobno opremljeno slačilnico.

Prizidek so začeli graditi lani, če
tudi so imeli le malo dcnar^. Delov
ni ljudje in občani, TOZD in krajev
na skupnost so zbrali 66.560 din, 
nekateri pa so darovali tudi les. Zato 
je v začetku gradnje prišlo do naj
večjega izraza prostovoljno delo ob
čanov. Najbolj so se odrezali mla
dinci. Krajani so za prizidek žrtvo
vali kar 5.743 prostovoljnil) delov
nih ur. 30.000 din so še dodatno po
rabili za gradnjo in prizidek j,e stal 
okoli 107.000 din. Kajpak y to ni 
všteto prostovoljno delo posamezni
kov, sicer bi lahko zap iali.da  je pri
zidek veljal kar 570.000 din. Tako 
je očitno, da nesebično delo rok še 
največ zaleže. Naj omenimo, da Jo
že Kovačič ali Marico Sur la nista nič 
oklevala, ko je bilo treba prosto
voljno opraviti vsa pleskarska dela 
oziroma potožiti pod v dvorani in 
mladinski sobi.

D. R.

SOLSKI „ZOBJE" 
NISO OSTRI

Častitljivo stara osnovna šola 
v Podgradu na Gorjancih čedalje 
glasneje kliče po obnovi. Celo 
„zobe“ je že pokazala. Zaradi 
vlage in teže peska, kije sestavni 
del stropov, se je v enem od raz
redov strop upognil. Sprva je ka
zalo na resnejšo nevarnost za 
učence, prejšnji teden pa si je za
devo ogledal tudi Pionirjev statik 
in ugotovil, da ni tako hudo. Da
si se ni njegovega sporočila, 
učenci v prizadetem razredu ne
moteno nadaljujejo pouk. Sploh 
pa se TOdgrajski osnovni šoli 
obetajo ooljši časi, saj je že vse 
pripravljeno za na pomlad obe
tan začetek gradnje prizidka.

nili, da bodo na zborili občanov raz
pravljali tudi o tem. Bilo bi namreč 
nevzdržno, da krajevne skupnosti ne 
bi bile udeležene pri delitvi dohod
ka. Krajevne skupnosti so nanueč 
del združenega dela, kjer se ustvarja
jo taki odnosi in zagotavljajo take 
rešitve interesov, problemov in na- 
tog, ki omogočajo delavcu obnovo 
njegovih fizičnih in duhovnih moči.

torej tudi produktivnosti.
Gre predvsem za hitrejši razvoj 

stvari, ki jih posebej poudar^ tudi 
republiška resolucija o družbeno
ekonomski politiki in razvoju SR 
Slovenije v letu 1976. Drugače po
vedano: gre za razvoj zdravstva, 
o trošk^a varstva, kulture in infra
strukture. (komunala). Skratka: 
predsedniki so menili, da je treba pri 
načrtovanju razvoja novomeške ob
čine v prvi vrsti upoštevati in pod
preti investicije, ki so resnično po
membne za najširši krog delovnih 
ljudi.
•’ M. B.

ODLIKOVAL JIH JE PREDSEDNIK TITO

Predsednik skupščine^ občine 
Novo mesto Jakob Berič je v to 
rek v Dolenjski galeriji v imenu 
predsednika republike Josipa 
Broza Tita podelil odlikovanja 
osemnajstim delavcem Uprave 
javne varnosti Novo mesto. Slo
vesnosti se je udeležil tudi re
publiški sekretar za notranje za
deve Marjan Orožen.

Medaljo dela so dobili: Vid

Bauer, Martin Boltes, At^elca 
Brajer, Franc Cvetkovič, Ivan 
Ciorše, Franc Koren, Florjan 
Lindič, Ivan Marušič, Alojz 
Močnik, Ivan Plaveč, Miklavž 
ftišel, Martin Sintič, Franc Seni
ca, Valentin Zajc in Franc Zu- 
nič. Medalja zaslug za narod je 
podeljena Pepci Ilovar, Stanetu 
Beceletu in Jožetu Matekoviču 
pa red dela s srebrnim vencem.

v e c  k o t  p o l d r u g i 
MILIJON ZA ŠOLE

Oktobra so krajevne skupnosti 
novomeške občine nakazale v sklad 
za graditev šol dobrih 546.000 di
narjev, od tega KS Birčna vas 4.761 
din, Brusnice 9.160, Bučna vas 
6.899, Dolenjske Toplice 35.514, 
Gaberje 2.302, Novo mesto 
349.738, Orehovica 2.521, Otočec 
15.552, Prečna 2.502 Stopiče 
9.694, Straža 40.560, Sentjernd 
38.481, Uršna sela 2.560 in KS 
Žužemberk 26.212 dinarjev. Pri
spevki delovnih in drugili organizacij 
so oktobra znesli milijon in 217.000 
dinarjev.

NAGRADE 

OB TEDNU  

P02ARN E VARNOSTI

Občinska gasilska zveza Novo 
mesto je ob tednu požarne varnosti 
razpisala med učenci osnovnih šol 
nagrade za najboljše pisane ali risane 
naloge na temo „Zmanjšanje požar
nih škod krepi našo go^odarsko 
moč in ljudsko obrambo**. Natoge je 
poslalo 91 šolarjev z 11 šol, med ri
sarji je zm apl Matjaž Gabrijel, prvo
šolček na Katja Rupena Novo me
sto, najboljšo pismeno nalogo do 
četrtega razreda je napisala Mojca 
Sintič s šentjernejske osnovne šole, 
med šolarji do osmega razreda pa je 
bila najboljša Zinka Povše stopliške 
osnovne šole.

MOTORIZACIJA  
PRESEGLA SLOVENSKO 

POVPREČJE

Pred devetimi leti je bilo v občini 
Novo mesto registriranih 2221 
motornih vozil, lani pa že 8.464, kar 
je, trdijo natančni statistiki, pove
čanje za 3,8-krat. Zanimivo je tudi 
to, da beležijo po lotu 1969 občut
no zmanjševanje števila mopedov, 
od omenjenega leta do lani se je 
namreč število osebnih avtomobitov 
zveča to s skoraj 3.000 na do brili 
6.000. V Sloveniji je v tem obdobju 
števito regi.striranih motornili vozil 
poraslo za 3,7-krat, kar {»meni, da 
se novomeška občina motorizira 
hitreje od SR Slovenije.

LETOS 81 

ŠTIPENDISTOV

Občmska izobraževalna skupnost 
štipendira v tem šolskem letu na slo
venskih srednjih, višjih in visokih šo
lah 81 dijakov in študentov, od tega 
največ na novomeški gimnaziji, tej 
{« slede vzgojiteljska sola, pedago
ška akademija iii filozofska fakulte
ta, visoka šoia /.n telesno kulturo, po 
enega štipendista pa imajo na lu- 
ravostovni fakulteti ter zdravstveni 
šoli.

Republiški sekretar za notranje zadeve Marjan Orožen med n^o- 
vorom osemnajstim delavcem novomeške uprave javne varnosti, ki 
jih je odlikoval predsednik republike Tito.

Suhokrajinski drobiž
v  ŽUŽEMBERSKI KRAJEVNI 

SKUPNOSTI so pretekli teden imeli 
zbore občanov v 8 krajih, tako da so 
se jih lahko udeležili občani iz vseh 
42 vasi in naselij. Vendar obisk ni 
bil tako številčen, kot so pričako
vali. Največ besed je bilo spr^ovor- 
jenih o programih samoupravnih in
teresnih,skupnosti in programih kra
jevne skupnosti. Sicer pa lahko reče
mo, da so občani dokaj živahno so
delovali v vseh vprašanjih, ki so bila 
na dnevnem redu zborov.

Ko so obravnavali osnutek druž
benega dogovora o razporejanju do- 
hodla, osebnih dohodkov in nekate
rih drugih osebnih prejemkov ter gi
banju, obsegu in strukturi skupne

Ali veste:

. . .  da pravljica pripoveduje, 
da naj bi nekoč davno sta to na 
kraju, kjer je zdaj Novo mesto, 
velikansko mesto Neostasij, ki 
naj bi segalo tja do Hmeljnika? 
Mesto da je Atila, ,,bič božji**, 
tako razrušil, da ni ostal kamen 
na kamnu.

. . .  da je stalo leta 1792 zno
traj novomeškega obzidja (to se 
je že podiralo) 268 poslopij, kar 
je precej več kot 100 let kasneje, 
ko je hiše prešteval zgodovinar 
Ivan Vrhovec?

. . .  da Novo mesto ob usta
novitvi ni imelo svoje fare in da 
so duhovna opravila opravljali 
mirnopeški kaplani?

. . .  da stari viri trdijo, kako 
da je  bil novomeški Rotovž leta 
1720 z vinom pozkian? Ker No
vo meSčani takrat Ljubljanča
nom drugače niso bili kos, so pri 
gradnji mestne hiše za malto na
mesto vode uporabljali vino.

. . .  da je bila mestna ječa v 
kleteh Rotovža tako s t r a ^ ,  da 
je pozimi ječar, k ije bil obenem 
mestni konjederec, puščal vrata 
svoje sobe odprta da so se lahko 
prihajali hudodelci k njemu 
gret? Tako je bilo še ob koncu 
18. stoletja.

. . .  da se novomeški mestni 
očetje v 16. stoletju niso kdo ve 
kaj zanašali na državno pošto? 
Pisanja so gosposkam v Ljubljani 
in Gradcu raje pošiljali po poseb- 
nili kurirjih, ki so na primer za 
romanje v Ljubljano dobili po 
48 krajcerjev potnine.

. . .  da je bil Novomeščan 
l-'ranc Andrej S«^a tako sloveč 
niedaljer, da ga je Marija Terezija 
dala kar dvakiat poklicati na 
Dunaj, kjer je cesarico upodobil 
v vosek in nato odlil v bron?

porabe v letu 1976, so se zavzeli, naj 
bi podpisale ta dogovor tudi krajev
ne skupnosti in da se naj bi dogovor 
dopolnil z dotočili, po katerih bi bi
la krajevnim skupnostim zagotovlje
na sredstva za financiranje skupnih 
potreb in interesov delovnih ljudi in 
občanov v krajevni skupnosti.

KRAJEVNA KONFERENCA 
SZDL ŽUŽEMBERK ima izdelan 
svoj delovni program, s katerim so 
bili seznanjeni člani SZDL na cetot- 
nem območju krajevne skupnosti. 
Program obravnava vsa področja de
la organizacije SZDL in upošteva 
posebnost razmer v krajevni skupno
sti, kot tak predstavlja tudi smernice 
za pripravo delovnih programov 
organizacij SZDL na terenu.

M. S.

V časopisih nenehoma bere
mo, da so občani tega in tega 
kraja prispevali za ureditev vodo
voda, ceste, gasilsk^a doma in 
podobnih objektov družbenega 
standarda toliko in toliko denar
ja, hkrati pa še toliko in toliko 
sto ali tisoč prostovoljnih delov
nih ur. Očitno je torej, da so se 
krajevne skupnosti v marsikateri 
dolenjski in slovenski vasi resno 
in z vso vnemo lotile dela, prav
zaprav ceto več kot z vso vnemo, 
p o l^  denarja iz samoprispevka 
so v svoje dobro poprijeli tudi 
dobesedno z lastnimi rokami.

Govor je o slovenskih in do
lenjskih vaseh ter kvečjemu še 
trgih, če dovolite star izraz za 
naselje, ki ni niti vas niti mesto.

Za mesta je namreč značilno, 
in Novo mesto ni pri tem prav 
nikakršna častna izjema, da nji
hovi občani nekako samo po se
bi pričakujejo, da bodo njihove

Je mesto 
sprto 

z lopato?
komunalne težave uredile pri; 
stojne službe. „Občina** naj 
zgradi vrtec, šolo, asfaltira ulico, 
z dograditvijo nov^a transfor
matorja popravi električno nape
tost, skratka: „občina** naj se 
pobriga za prav vse, kar potrebu
je mesto, in kar je v mestu naro
be.

Da ne bomo krivični, je seve
da treba priznati, da lahko 
„občina** vse omenjeno in ne
omenjeno zgradi z denarjem, ki 
ga prispevajo redno ali izredno (s 
samoprispevkom) delovni ljudje, 
torej tudi tisti godrnjavci, ki ho
čejo vse zvaliti na občinska ra
mena.

Toda: ali je v primerjavi z va
ščani od meščanov, ki imajo go
tovo na voljo več denarja, pra
vično, da ne moremo v časopisu 
prav nikoli prebrati, kako so pri 
urejanju te ali one ulice s svojimi 
rolam i pomagali tudi njeni sta
novalci, da ne moremo nikoli za
slediti vesti, kako so, recimo, 
Novomeščani komunalcem po
magali pri urejanju okolja -  če 
sta že lopata in Kramp pretežka 
za njihove roke.

Eni torej lahko pomagajo, 
drugi pa ne morejo ali nočejo. 
Morda se bo kaj kremenito, ko 
bo Novo mesto dobilo namesto 
ene devet ali deset krajevn8i 
skupnosti. Do takrat pa žal velja 
napisano.

MARJAN BAUF.R

NovomcšJa kronika
MINULI TEDEN je zajel Novo me
sto in okolico val mraza, v torek 
zjutraj je zdrknilo živo srebro kar 
deset črtic pod ničto. Zaradi mraza 
marsikateri akumulator ni hotel 
pognati avtomobilskega motorja, po 
službah so zapisali nekaj zamud. Kaj 
hočemo, tudi zima terja svoj samo
prispevek.

LJUBITELJI NOGOMETA m  
Dolenjskem so v sredo potihern in 
tudi na glas preklinjali, električna 
napetost med tekmo Jugoslavija: 
Severna Irska je bila tako slaba, da 
je s televizorjev zginevala slika, fted- 
stavnik Elektro Ljubljana, ki kroji 
električno „usodo** na Kočevskern, 
Dolenjskem in Beli krajini, je izjavil, 
da je tok že več dni šibak zaradi pre
obremenitve 110 kilovoltnega 
daljnovoda, ki vodi iz Brestanice.

JABOLKA NA novomeškem trgu 
so bila po 10 din kilogram, hruške 
so bile 3 dinarje dražje,-čebula 14, 
krompir 5 ,grozdje 15, banane pa 12 
dinarjev kitogram. Mraz je prodajal
ce precej razredčil, ali pa se priprav
ljajo na predpraznični petek, ko bo 
treba kaj dobrika kupiti tudi za v 
lonec.

TOCNO 100 krvodajalcev so na
šteli minuli teden na transfuzijski 
postaji, med njimi 19 dijakov novo
meške ekonomske šole, 14, članov 
mirnopeške Beti. 10 delavcev Novo- 
teksa, iz IM V je bilo 9 krvodajalcev, 
Krke 8, kmetijske šole Grm 7, No- 
volesa 3, prov toliko iz VAŠ, iz No- 
vomontaže pa 2. K rije ilato tudi 6 
gospodinj in dva kmeta, preostanek 
pa so posamezniki iz drugili podjetij 
in ustanov.

RODILE SO: Jožica Smajdek iz 
Ulice na Lazu 28 — Mitja. Jožica 
Kavšek iz Ljubljanske 14 -  Aleša, 
Angela Dalmacija iz Ragovske 8 -  
Mitoša, Lucija rrlan  iz Paderšičeve 
25 -  Simono in Slavka Jarc iz 
Koštialove 3 — Andreja. Deklice 
spet v manjšini.

UMRLA STA U da-Ivana Štru
kelj, učiteljica iz Bršlina 47 (36 let) 
in Jože Fink, upokojeni pleskarski 
mojster iz Irče vasi (74 let).

Ena gospa je rekla, da so trije 
zbrani stari milijoni namesto 
načrtovanih 250 prekrasen do 
kaz, kako so novomeški deiovn 
kolektivi in ustanove pripravlje 
ni pomagati krajevnim ^upno 
stim, v katerih žive in si nabira 
jo moči njihovi delavci. Morda 
pa delavci nočejo pomagati 
samemu sebi?

NOVOMEŠKA TRIBUNA



240 črno-belih in 
240 barvnih slik, 
130 dvobarvnih 
skic;
31 načrtov za uredi 
tev vrtov

kako boste uredili 
vaš vrt

kdaj m kako sa 
dimo drevesa, 
grmovnice, trajni
ce in enoletnice

vrtno orodje

vse o vrtnicahvse o vrtni trati

vse o gonfX)ljnicah 
in čebulnicah

sobne rastline

jagodičje m sadno 
drevje v vrtu

zelenjadni vrt

3 kolobarji vrtnin

30 strani drobnih 
skrivnosti izkuše
nega vrtnarja

320 strani
format 16 x 20,5 cm 
vezano v platno z barvnim 
ščitnim ovitkom

33 preglednic s podatki o barvi cvetov, 
višini rasti, legi, času sajenja, o toplotnih 
in svetlobnih zahtevah rastlin.

Cena do izida samo 220 dm 
pod pogojem, da knjigo 

plačate vnaprej. Po izidu 
bo cena višja.

Priročnik je prilagojen doniačim talnim 
in podnebnim razmeram in upošteva 
semena, gonulje, čebule in sadike ter 
zaščitna sredstva, ki jih lahko kupimo pri 
nas.
Nastal je na osnovi dolgoletnih izkušenj 
priznanega domačega strokovnjaka za 
vrtnarstvo.

vzgoja zelenjadnic 
pod steklom, rast
linjak za domače 
potrebe in mnoga 
druga poglavja 
vrtu

IZIDE FEBRUARJA -  PRED ZAČETKOM VRTNIH DEL

Izpolnjeno naročilnico odreži In nalepi na dopisnico, 
ter odpošljl na naslov:
ČZP KMEČKI GLAS 
Miklošičeva 4 , 61000 LJUBLJANA

1
2
3

4
5
6

Pregled vseh opravil, ki omogočajo ustvariti vrtičkarju 
strokovno in estetsko dovršen okrasni vrt, prkJelati veliko 
zelenjave, sadja in jagod ičja ter uspešno gojiti sobne, 
okenske in balkonske rastline.

Poglavje o orodju, ki ga uporabljamo pri posameznih 
opravilih v vrtu.

Obširno poglavje o presajanju in'sajenju iglavcev in listav
cev ter s^ itv i grmovnic, trajnic in enoletnic..

Vrtnice — sajenje, gnojenje, zalivanje, obrezovanje in 
vzimljanje.

Značilnosti čebulnic in gomoljnic — sajenje, razmnože
vanje, vzimljanje itd.

Setev In ureditev vrtne trate, zatiranje plevela v njej, 
koSnja, gnojenje.

7
8
9

10
11
12

Sajenje in presajanje jagod ič ja in sadnega drevja, razmno
ževanje, zalivanje, gnojenje, zaščita pred boleznimi in 
škodljivci.

Gojenje, razmnoževanje in presajanje sobnih rastlin.

Sajenje, razmnoževanje in druga opravila pri vseh zele- 
nj^nicah, od solate, kapusnic, korenovk, pibdovk, do 
paradižnika in kumar.

Vrstenje zelenjadnic v domačem vrtu, prikazano v treh 
variantah.

Poglavje z mnogimi dragocenimi izkušnjami pisca knjige. 
Z niimi želi vrtičkarje brez nepotrebnih težav uvesti v 
vrtrarsJ.o spretnost.

Cvetje v vazi In šopku, lončnice med dopustom, uporaba 
folije v vrtu, kako zagotovimo zelenjadnice vse leto, kako 
prezimimo solatnice in plodovke, razmnoževanje s set
vijo, s potaknjenci, z delitvijo, z grebenicami, zaščita rast
lin pred mrazom in divjadjo, ureditev tople in hladne 
grede, o ureditvi pokopališč, plošče in kamen v vrtu, živa 
meja in druge ograje.

O>
3
o

§
0

1
o

o>
3
o

NAROČILNICA - r  DL
Priimek In Ime: .................................................

Ncrtani^ naslov:

(ulteo) .............................................................

(I<raj)................................................................

(hišna številka) ...............................................

(poštna številka)..............................................

pošta ..............................................................

številka osetxie izkaznk:e ..............................

Nepreklk:no naročam knjigo POMAGAMO 
VAM VRTNARITI za 220 din, Id jo bom pks&al 
do Izida. Pošljite ml jo na dom -  v služtx> -  
(ustrezno podčrtaj)
Denar nakažite na nask̂ v:
ČZP Kmečki gk3s, Miklošičeva 4,
61000  Ljubljana ali na žiro račun: SDK 
50101-601-15053 s pripombo za knjigo 
POMAGAMO VAM VRTNARITI

ČZP
KMEČKI
GLAS

N a roč i la  spre jem ajo  tu d i  vse kn j iga rne  in z a s to p 

nik i za lo žbe .



(bi pralil M?
o inovacijah  

^̂ ejo le v t r e b a n j 
skem T rim u

leto smo v državi 
tudi leto tehni- 

Wnov />2 raznih izbolj- 
pod tem 

^ niso prinesle kaj 
se ob izteku 

'̂ kega leta nekateri 
“/o, da bi se ta priza- 
\^adaljevala tudi v 
'}iem letu.

Sofijski občini je 
^^rastniških kolekti- 
'h A ^  w mogoče go- 

cem tako zvenečem, 
niti o tehničnih 
To se po drugi 

Jyčno tepe z vrsto 
y  vseeno prihajajo 
^kih dvoran. Pre- 

da spričo

. da bi kaj imeno- 
I j »^gače kot prepro- 
^  ^^elek. Sicer pa ni 

takx), sajdek)v- 
nimajo niti 

%Qh ^Ufnih in iz-
izjema je 

poletja dalje 
/  Trimo.
' I do /  morajo priti 
^  dokumenta,

• ^ februarja na
• ^avilnik so
lije Alfonz Tratar,

potrdil,
y ^ I^ P  ̂ ^rnahnil 

■ Jli’ bi, saj ni zna-
\ dobi^ kakšno
% > ' ^kšen  je po- 
^i\(i^^dobno. Po no- 

tehnične 
^^^ tn e  predlo- 

sestavni 
h  ^^!!^^nosti in pro- 

^  ^tvar- 
^h/t vsi delav-

so pravila igre 
„vredm,- 

^  s kakšno 
, >. iw ^^hraniti na le- 
h ^j?°^^kov, znaša 

l l t f 15 odst.; 
i dinar-
%  do 5.000 di-

'  %©• h' še
' ^  bi prebil led.

A. Z.

Donitova tovarna tesnil v Veliki Loki, odprta minuli petdc, je omogočila zaposlitev bliže doma 
mnogim delavcem tega dela T em ^ ^ e  doline. Med 107 delavci, kolikor jih dela sedaj, je tudi precej 
žensk. (Foto: Železnik)

Programi bolehajo na splošnosti
Prava akcija za stabilizacijo je krenila šele po akciji Zveze komunistov — Vse večje 

naložbe v gospodarstvo občine so opravljene ali se bližajo koncu

Komisija za družbenoekonomske odnose pri komiteju občinske 
konference ZK je pripravila za sejo občinske konference ZK poro
čilo o izvajanju akcije stabilizacije. Člani komiteja in komisije za 
družbenoekonomske odnose so obiskali posamezne organizacije in 
se pogovaljali z njihovimi predstavniki, upoštevali pa so tudi druga 
gradiva, npr. že predhodne ugotovitve občinskega izvršnega sveta.

RedKe so TOZD, Id niso sprejele vem akrilu v Trebnjem in čateški

kasneje le sprejela svoj stabilizacijski 
program. Žal vsebinska plat večine 
programov boleha na splošnosti, 
manjkajo določila o tem, kdo je za
dolžen za izvedbo posameznega 
ukrepa, roki in podobno.

Manj uspešne na samem startu 
akcije za stabilizacijo so bile samo
upravne interesne skupnosti in druž
benih dejavnosti. Značilnost tistih 
redkih programov, ki sploh so, je še

Sav posebno prevelika načelnost, 
ed krajevnimi skupnostmi premo

re program stabilizacije samo KS 
Dolnja Nemška vas.

Še pomembnejše je izvajanje v 
programih zastavljenih nalog. V vseh 
TOZD, ki imajo programe, so jih si
cer delavci sprejeli na zborih delov
nih ljudi, vendar je vse prevečkrat 
ostalo samo pri tem, tako da delavci 
s posameznimi nalogami niso dovolj 
seznanjeni.

Dosedanja akcija se vseeno oce
njuje kot uspešna, saj je delavce na
potila k razmišljanju o napakah in 
pomanjkljivostih. V preverjanje 
sprejetih ukrepov bi se morale moč
no vključiti komisije delavske samo
upravne kontrole, vendar je bilo ob 
zadnjih obiskih vse preveč očitno, 
da se ti organi ukvarjajo še vedno le 
z ugotavljanjem upravičenosti posa
meznih stroškov, ne pa s težavami in 
napakami v kolektivih.

A.

svojih akcijskih programov za izvaja
nje nalog stabilizacije. Tako so v tre
banjskem Labodu (nekdanji Tip- 
Top) ukrepi za stabilizacij vključe
ni v sanacijski program, v Novoleso-

Elmi imajo ukrepe zajete v progra
mih na ravni OZD, vendar, kot ugo
tavlja komisija, na tako zastavljen 
program delavci nimajo neposredne
ga vpliva. TOZD Elme na Čatežu je

Škod sita vse več ajde
Oberstarjev mlin v Dobrniču ima zanimivo preteklost

P R V IC

delegatov 
bn« 5 skupščine ka- 

He na začet-
S  L^yPrečje udeležbe 

?J®vnih skupnosti

JI \  m družbeno- 
občinske 

6 S> lun ®^st.). V zboru 
* so se vseh

. ®ano vsi trije dele- 
y  A  h^Pert, delegat KS 

\  v zboru
Xo A , So bili tako 

|5̂ ®8ati Gozdnega 
Pu-

\  •‘»̂ jskega Zdravstva-

n Z!L_

Malokje se še obračajo mlin
ski kamni, mlini umirajo in po
stajajo neme priče iznajdljivosti 
naših ljudi. Mlin Staneta Ober- 
starja v Dobrniču vztrajno me
lje, daje kaj. Gospodar gaje iz
trgal zobu časa, ko ga je prede
lal na valje, pred dvema letoma 
ga je popolnoma prenovil. Ce 
ga požene ob 6. uri zjutraj in 
melje tja do 11. ure ponoči, 
zmelje pet ton zrnja.

Vedno ni bUo tako. Z mli
nom je tod začel padli heroj Jo
že Slak-Silvo. Pokojni Boris 
Kraigher mu je narisal načrt.' 
Stane, ki se je mlinarstva prijel 
v Žužemberku in je dobmiški 
mlin kupil od kmetijske zadru
ge, se spominja pripovedovanj 
ljudi, kako je Jože Slak ruval in 
tolkel kamne za zidove mlina že 
ob drugi uri zjutraj. Mlin je bil 
pozneje shjyališče naprednih 
ljudi.

Stanetu pomaga v mlinu že
na. „Delo je tako, da bi se mo
ral oženiti z mlinarjem, ne z 
žensko,“ potoži ob vrečah in 
moki, ki pobeli človeka od gla
ve do peta. Ce bi Stane mlel le

DobmiČanom, bi lahko mlel le 
nekaj dni v tednu, tako pa vozi
jo k njemu žito od blizu in da
leč. Posebno živahno je ob le
pem vremenu. Z mladimi, ki naj 
bi se lotevali tudi take obrti. 
Stane Oberstar nima dobrih iz
kušenj, saj se za to noče nihče 
odločiti.

A. Ž.

Oberstaijev mlin v Dobrniču pridno melje zrnje. Svoje čase je bfl 
Slakov mlin na paro, Stane pa ga je opremil ẑ âlji.

pl
!̂ lstvo izboljšuje uspeh

^ niinuiem šolskem letu najboljši doslej — 
srednjeročno obdobje skušajo zagotoviti

Načrti šolnikov za naslednje 
najnujnejše

k* sestajajo delegati vseh zborov občinske skupščine 
S^v^'*P5^vne skupnosti izobraževanja na skupni seji, 
Sj*** o vzgojnih uspehov šol v minulem šolskem letu,
l̂ oi)U^®vam vzgoje in izobraževanja za naslednje srednje- 

^  nekaterim vprašanjem s tega področja. Gre 
J® utijevanje ustavne vloge skupščinskega sistema, 

. î . vključuje samoupravna skupnost izobraževa-

,1 ■( ^ le  dosegajo dveh izmenah, za trebanjsko šolo pa
V̂ 4 uspehe kljub že obstaja bojazen pred uvedbo tret-

• ^ lah, razen na je izmene. To odgovorno delo je v
potekal pouk v mnogočem odvisno, od zadostnega

števila dobro usposobljcnifi učite
ljev, vendar je po ocenah enote Za
voda za šolstvo iz Novega mesta za
sedba učiteljev kritična na vseh po
polnih in {wdružničnih šolah. Na
durno poučevanje je n a m r e č  tudi 
hudo naporno. Orjjaniziran pristop 
k izobrdžovanju učiteljev v dislocira
nem oddelku novomeške pedagoške 
gimnazije v Trebnjem pomeni oranji' 
ledine usmerjenega izobraževanja.

Gre za osnovo, ki naj čez čas da za
dostno število prosvetnih delavcev.

DOSLEJ 
NAJBOLJŠI USPEH

Pregled učnega u ^ h a  zadnja leta 
prina^ vse ugodnejfc podatke. Se v 
wlskem letu 1 9 7 1 /7 2  je izdelalo
93,31 odst. učencev, v minulem šol
skem letu pa že 97,54 odst. Število 
tistih, ki v času osemletne učne ob
veznosti ne končajo osmih razredov 
(osip), se je v primerjavi s predhod
nim letom zmanjšalo za 5,66 odst., 
vendar je 2 9 ,2 4 'odst. še vedno naj
višji procent med dolenjskimi in po
savskimi občinami, kjer znaSi po
vprečje 22,8 odst. Skrb ê treba po
svečati tudi najboljšim. Tu opažajo 
premalo odličnih in prav dobrih na 
predmetni stopnji pouka. Tistim 
učencem, ki jim povzroča pouk te

žave, lahko najbolj pomagajo s po
da Ij^nim bivanjem v šoli. Vendar so 
bili v minulem mlskem letu na vseh 
šolah v občini le trije oddelki (po 
eden na Mirni, Trebnjem in Šentru
pertu), kar je občutno premalo, je 
pa posledica pomanjkanja šolskega 
prostora in prosvetnih delavcev. Do
polnilni pouk je obiskovalo 978  
učencev, vendar to ni tretjina vseh 
šolarjev, kot bi kdo menil glede na 
število, zakaj dosti učencev obiskuje 
ta pouk pri več predmetih.

STARŠI SE ZANIM AJO  
ZA OTROKE

Vsako leto je udeležba staršev na 
roditeljskih sestankih boljša. Udelež
ba znaša zdaj že 80 odst. Sole pove
zujejo takšna srečanja tudi z zanimi
vimi predavanji. Starši bi se lahko 
bolj posluževali govorilnih ur z uči
telji. Nasploh je povezanost šol z 
življenjem v okolju, v katerem delu
jejo, zgledna. Sole so v kraju delo
vanja prava kuUurna jedra kx;;''vnih 
skupnosti, povezovale so se tudi s 
temeljnimi organizacijami združene
ga dela.

Sole so pravi hrami učenosti in 
kulture tudi zaradi knjig, katere pre
morejo. Na enega učenca pride pri
bližno 10 knjig. Trebanjska šolska 
knjižnica ima že 10.408 knjig. Ra

Rdeči križ - blizu ljudem
Rdeči križ v trebanjski občini je po številu krvo
dajalcev že vrsto let pri vrhu v republiki — Dobro 

pomlajujejo

Na sobotni skupščini de
legatov osnovnih organizacij 
Rdečega križa iz vse občine 
v Trebnjem je bil Rudi Kro^ 
ponovno izvoljen za pred
sednika občin^ega odbora. 
To d(džnost uspešno oprav
lja od leta 1969.

Uspešnost organizacije 
pripisuje Rudi trudu vseh 
aktivistov organizacge, pred
vsem pa posluhu ljudi za de
lo te človekoljubne organi
zacije. S samim delom so 
spodnesli nekdanja pojmo
vanja Rdečega križa kot ne
kakšne tre^erazredne orga
nizacije. „Nekaj resnice o 
naklonjenosti ljudi Rdeče
mu križu je tudi v značilni 
dobrodušnosti dolenjskega 
č lovekameni  Rudi. Seve
da niso ostali samo pri tem.

l

Rudi Kro3: ,Jfldeči križ v 
krajevni skupnosti mora de
lati z roko v roki z vsemi. 
Krajevne skupnosti se gredo 
pogostokrat preveč gospo- 
darstvoiike: le za dinar; 
mefre asfalta in nove poti, 
vodovode. Aktivisti Rdečega 
križa morajo za tribuno svo
je organizacije uporabljati 
tudi zbore občanov in orga
nizacije SZDL.**

Pomagali so jim tudi zdrav
stveni delavci, ki niso okle
vali reči dobro besedo o 
organizaciji niti ob pregledu 
bolnikov v ordinacgi aU na 
obveznih predavanjih o prvi 
pomoči za voznike motor
nih vozil.

Da bi bilo delo Rdečega 
križa v ”lrebanjski občini v 
bodoče, še uspe&iejše, bi 
Krošl rad za dejavnost' v 
organizaciji vzbudil zanima
nje mladih, ki so končali 
osnovno šolanje. Mladi so 

, naklonjeni ciljem organizaci
je, saj v lepem številu priha
jajo na odvzeme krvi, udele

žujejo se tudi sestankov in 
predavanj, akcij in tudi dru
ga samostojna dela prevze
majo. Da bi bilo delo še bolj 
organizirano, pripravljajo po 
osnovnih organizacijah Zve
ze socialistične mladine akti
ve mladine v Rdečem križu. 
Kaj mladi predvsem pričaku
jejo od Rdečega križa, bodo 
lahko ugotovili na bližnjih 
predavanjih, organiziranih 
po osnovnih organizacijah 
Zveze socialistične mladine. 
„Ce hočemo, da bo mladin? 
ostajala doma, ji moramo 
pomagati širiti obzorje tudi s 
povsem praktičnimi znanji,“ 
ocenjuje ta prizadevanja 
predsednik Krošl. Pri tem so 
že doslej delovali širše: svoja 
predavanja so npr. vključili 
tudi v krog tečajev, ki jih je 
imela kmetijska zadruga.

Rdečega križa zaenkrat še 
ne najdemo zapisanega v ob
činskem statutu ali statutih 
krajevhih skupnosti. 16 
osnovnih organizacg dobro 
pokriva območje vse občine, 
na Trebeljanskem delujejo 
celo tri organizacge. Krošl 
meni, da mora Rdeči križ 
imeti pomembno mesto v 
krajevni samoupravi. „Še bo 
treba vzgajati aktiviste in jih 
oborožiti z znanjem. V de
cembru pripravljamo semi
nar za predsednike in tajnike 
osnovnih organizacij Rdeče
ga križa posebej o sodelo
vanju in vlogi naše organiza
cije v krajevni samoupravi.

Delegatski sistem tudi v 
naši organizaciji omogoča 
sodelovanje še večjega števi
la ljudi. Ob izvedenih skup
ščinah lahko z zadovolj
stvom ugota\4jamo, da so 
ljudje zaupali dolžnosti pre
cejšnjemu številu mladih, 
prosvetnim delavcem in 
zdravstvenim delavcem. V 
novih vodstvih ne majijka 
tudi delavcev iz neposredne 
proizvodnje, kar bo lepa 
osnova za bodoče delovanje 
aktivov Rdečega križa tudi v 
delovnih organizacijah. Sta
rostni sestav vodstev se je 
občutno pomladil tudi po 
vaseh. Takega sestava še ni
smo imeli nikoli,“ ne skriva 
zadovoljstva ' predsednik 
Krošl. Tudi drugih družbe
nih dolžnosti mu ne manjka, 
lahko jih namreč našteje kar 
16!

ALFRED ŽELEZNIK

NABRALI VEC  
PAPIRJA 

KOT SPOMLADI

18. maja je bila v trebanjski 
občini akcija Rdečega križa za 
zbiranje odpadnega papirja. V 
celoti se gaje nabralo 3.2(X) kg, 
letos maja pa ga je bilo 2.800

zen tega skrbijo šole z izobraževalno 
skupnostjo za brezplačne učbenike. 
Skupni fond knjig je narastel na 
18.026.

KAKO NAPREJ?

Za nadaljnji uspešni razvoj vzgoje 
in izobraževanja, opozarjajo sestav- 
Ijalci programskih osnov za obdobje 
1976-1980, je nujno uskladiti oseb
ne dohodke šolnikov. Njihovi pre
jemki že leta zaostajajo za dohodki 
v gospodarstvu. V občini trenutno 
27 prosvetnih delavcev nima primer  ̂
ne izobrazbe, 11 delovnih mest ni 
zasedenih. Ni lahko pridobiti nove 
učitelje, predvsem zato ne, ker zanje 
nimajo stanovanj. Sole imajo težave 
s prenizko določenimi sredstvi za 
kritje materialnih izdatkov. Osip na
meravajo v prihodnjih letih zmanjša
ti na 11 odst. Redni program šol na
meravajo dopolniti z elementi 
obrambne vzgoje. Učenci-vozači naj 
bi dobili boljše varstvo, tako da bi se 
mod čakanjem lahko pripravljah za 
šolo. Dotrajani vozni park terja nova 
vozila. Tako naj bi prihodnje leto 
dobila nov avtobus trebanjska 
osnovna šola, v naslednjih letih naj 
bi uredili prevoz za šolski okoliš 
Mirna, zamenjah pa naj bi tudi osta
le dotrajane avtobuse. Mirenska po

kg. 500 kg so nabrali samo na 
šentruperški osnovni šoli. Do
bro so se izkazali tudi Mokro- 
nožani, ki imajo za to določen 
prostor, kamor ljudje v času 
med akcijami prinašajo star pa
pir. Rdeči križ je hvaležen 
vsem, ki so pripomogli k uspe
hu.

sebna šola naj bi prerasla v osem
letno šolo.

NE BO SLO 
BREZ SREDSTEV  

REPUBLIŠKE 
SOLIDARNOSTI 

ZA GRADNJO SOL

Tako pomembna pridobitev kot 
celodnevna šola je tesno povezana z 
vprašanjem šolskega prostora in uči
teljev. Sedaj razpoložljive šolske 
zgradbe nikjer v občini ne omogoča
jo prehoda na celodnevno šolo. Ko 
bo prihodnje leto v Mokronogu do
grajena nova šola, bo imela najboljše 
možnosti za prehod na celodnevni 
pouk. V letu 1977 bi morali zbrati 
denar za dogradnjo šole na Mirni, na 
celodnevni pouk bi ta šola tako la
hko prešla leta 1978. V Trebnjem je 
to povezano z gradnjo še ene šole. 
Na šolah v Šentrupertu in Velikem 
Gabru, kjer naj bi pridobili telovad
nice, naj bi opravili prehod na celo
dnevno šolo v nižjih razredih. Se- 
stavljalci gradiva niso mogli teh na
log finančno oceniti, vendar se na 
podlagi sedanjih izkušenj vsiljuje za
ključek, da novih šol ne bo mogoče 
.zgraditi le s samoprispevkom, brez 
pomoči drugih občin v republiki.



Dogovor ni zaradi lepšega
Za zanemarjanje kadrovske politike v občini ni več nobenega opravičila

Uiesničevanje družbenega dogovora o kadrovski politiki v breži
na občini je vzela pod drobno^ed občinska konferenca ZKS na 
seji 20. novembra. Dogovor so zdaj podpisale vse organizacije, v 
^ ep ih  konference pa je zapisano, da so podpisnice dolžne do' 
konca leta sestaviti sre^jeročne kadrovske programe. Vsaki dve 
leti jih bodo morale usklajevati z obstoječimi razmerami in jih po 
potrebi spreminjati in dopolnjevati, s spremembami pa sproti ob
veščati kadrovsko službo občinske skupščine.

delavcev. Pri izbiri vodilnih delavcev 
pa naj v prihodnje obvezno^ izreče

Konferenca zahteva, naj vodstva 
in družbenopolitične organizacije v 
delovnih kolektivih temeljito sezna
nijo zaposlene z vsebino družbenega 
dogovora o kadrovski politiki, ko 
bodo ti razpravljali o razvojnih pro
gramih. Konferenca je sprejela tudi 
sklep, da mora občinska skupščina 
na prvi prihodnji seji imenovati ko
misijo, ki bo spremljala uresničet- 
vanje dogovora o kadrovski politiki 
in ki bo do konca leta pripravila 
predlog vsebinskih in drugih spr^ 
memb ter ga posredovala podpisni
cam. Te so dolžne sodelovati tudi 
pri oblikovanju in uveljavljanju 
enotnega programa družbenopoliti
čnega in eKonomskega usi>osabljanja

DANES SEJE VSEH 
ZBOROV OBČINSKE  

SKUPŠČINE

V domu JLA bodo danes za
sedali družbenopolitični zbor, 
zbor krajevnih skupnosti in 
zbor združenega dela. Na dnev
nem redu je obravnava osnutka 
o družbenoekonomski politiki 
in nalogah SRS v letu 1976 ter 
osnutek resolucije o ekonom
skem in socialnem razvoju Ju
goslavije v prihodnjem letu. De
legati bodo slišali poročilo o de
lu kmetijske zemljiške skup
nosti, o problematiki požarnega 
v arstva ter poročilo stanovanj
skega in komunalnega podjetja. 
Razpravljali bodo tudi o neka
terih družbenih dogovorih.

svoje mnenje tudi kadrovska koordi

nacijska komisija pri občinski kon
ferenci SZDL.

Razprava o kadrovski politiki na 
konferenci ni dopolnila napisanega 
gradiva z novih zornih kotov. Za te
meljitejšo oceno je na voljo premalo 
primerjalnih podatkov. Kadrovska 
služba je sama v zadregi, ker se nima 
na kaj opreti, in tako predvsem ugo
tavlja le trenutno stanje, pa še to ni 
popolno, ker dobiva zelo pomanj
kljive odgovore ne le od tozdov, 
ampak tudi od drugih služb. j  j

Združeni bomo močnejši
v  klubu samoupravljalcev naj pride do veljave glas delav

cev — Priprave na ustanovitev tečejo

V Brežicah snujejo klub 
samoupravljalcev. Iniciativni 
odbor, ki mu predseduje Bruno 
Potokar, se je konstituiral mi
nuli teden in je že sklical posvet 
s predsedniki delavskih svetov 
tozdov in OZD, s predsedniki 
krajevnih konferenc SZDL in 
predsedniki svetov krajevnih 
skupnosti ter jih seznanil z 
osnutkom za podpis samo
upravnega sporazuma za usta
novitev kluba v brežiški občini.

Na prvi seji iniciativnega od
bora so člani in vabljeni pred
stavniki družbenopolitičnih 
organizacij spregovorili o nalo
gah bodočega kluba samouprav
ljalcev. Pri tem so poudarili nje
govo pomembno vlogo pri 
družbenopolitičnem izobraže
vanju občanov, ki ga bo klub 
lahko izpeljal s pomočjo delav
ske univerze. V klubu bodo de
lavci izmenjavali svoje samo
upravne izkušnje in organizirali 
svetovalno službo s tega podro
čja. Pomembna vloga kluba bo 
tudi obveščanje delavcev.

Koruza je letos dobro obrodila. Zlati klasi krasijo sleherni kmečki 
dom in gospodarsko poslopje v Obsotelju. Gornji posnetek je z 
Bizeljskega. (Foto: Jožica Teppey)

Novo v Brežicah
VSAK ČAS LAHKO ZAGORI V 

tarejSh stanovanjskih stavbah so 
odstreSa napolnjena z najrazličnej- 
> navlako, s predmeti, ki iz varnost
ih razlogov ne sodijo tja. V teh po- 
opjih je tudi električna napeljava 

 ̂otrebna obnove, saj taka kot je, s 
^evilnimi dodatnimi piključki, 
isak čas lahko povzroči nesrečo. 
Nič bolje kot na ^ d s tre š jih  ni v 
Idetnih prostorih. Ti so založeni s 
kurilnim oljem, s plinskimi jeklenka
mi, bencinom in raznimi odpadki, ki 
se lahko vnamejo, eksplodirajo ipd. 
EH) njih ne bi smeli biti brezbrižni in 
zlasti Stanovanjsko komunalno 
podjetje jim bo moralo posvetiti več 
pozornosti.

PREMALO DRUSTEV RK. V 
brežiški občini so še vedno kraji 
brez oreanizacije Rdečega križa. No
vo vodstvo občinske organizacije 
RK si bo prizadevalo ustanoviti dru
štva v vseh krajevnih skupnostih. Ce 
\h bo več, bodo akcije RK v občini 
e  uspešnejše. V minulem obdobju 
:« lahko pohvalijo predvsem z zbira
njem starega papirja, igrač in slika
nic ter s pridobivanjem krvod^al- 
cev.

KDO NAJ OPRAVUA STRO
KOVNO SLUŽBO? Izvršni svet ob
činske skupščine priporoča, da bi 
strokovno tehnično delo za stano
vanjsko samoupravno skupnost pre
vzelo stanovanjsko in komunalno 
podjetje. Po mnenju tega organa ni 
sprejemljivo,' da bi interesna samo
upravna skupnost ustanavljala po
sebno strokovno službo pri seda
njem pomanjkanju kadrov. Seveda 
pa bosta morala stanovanjsko komu
nalno podjetje in samoupravna sta
novanjska skupnost urediti vsa med
sebojna razmerja ter tako pospešiti 
tudi stanovanjsko gradnjo.

NAJBOUSi SPISI. Občinska 
konferenca ZK v Brežicah je na zad
rgo sejo povabila tiste učence osnov
nih šol in šolskega centra, ki so naj
bolje opisali svoje srečanje s komu
nistom. Nagradili so jih s knjižnimi 
darili. Prejeli so jih: Mira Novak iz 
Artič, Marta M^us z Bizeljskega, 
Neni Peteline iz Brežic, Jožica 
Ostrovršnik iz Cerkelj, Karmen Kra
mar iz Dobove, Ivica Bregar iz Glo
bokega, Slavko Preskar iz Pišec, Jo
žica Komočar z Velike Doline, ter 
dijaki Silva Zobarič, Mojca Savnik 
in Božidar Debevc.

BRE2IŠKE VESTI

Sedež bo imel verjetno v Bre
žicah, toda s tem še ni rečeno, 
da bo njegovo delovanje omeje
no le na središče. Podpisniki 
sporazuma bodo tudi krajevne 
skupnosti in tozdi zunaj Brežic, 
zato se jim bo klub s svojim de
lom moral približati. V inici
ativnem odboru je prevladalo 
mišljenje, da bi za sedaj ustano
vili le en tak klub, pozneje pa bi 
po potrebi razmišljali o dveh ali 
več. Med možnimi kraji je bila 
namreč omenjena Dobova.
Sicer pa bodo o tem odločali 
delavci, ko bodo na zborih raz
pravljali o podpisu samouprav
nega sporazuma, v laterem se 
bodo izrekli tudi za financiranje 
tovrstne samoupravne skup
nosti delavcev. J. T.

UREJANJE 
USTANOVITELJSKE  
LISTINE ZA RADIO  

BRE2ICE

Občinska konference SZDL v 
Brežicah je včeraj na seji predsed
stva obravnavala programske osnove 
in akt o ustanoviteljskih odnosih do 
lokalne radijske postaje. V Krškem 
so ta akt sprejeli z nekaterimi pri
pombami, do katerih je zavzelo svo
je stališče tudi predsedstvo v Breži
cah. Na seji so predkgali še ustano
vitev SIS za požarno varnost, za ka
tegorizirane ceste in komunalno go
spodarstvo.

ZBIRALCI PAPIRJA

Prvi trije dnevi v tem tednu 
so bili na pobudo občinskega 
odbora Rdečega križa namenje
ni zbiranju starega papirja. Od
bor je razposlal prebivalstvu po 
vsej občini pozive, naj zložijo 
pred vhodna vrata svojin domov 
v svežnje povezane časopise, re
vije, knjige, zvezke in papirnato 
embalažo ter tako pomagajo 
zbrati denar za obdaritev osta
relih in revnih občanov, za le
tovanje slabotnih otrok, za so
sedsko pomoč in druge humane 
namene.

OD UPORNE MISLI 
DO SVOBODE

Jutri bo v prosvetnem domu 
v Brežicah svečana akademija v 
počastitev dneva republike. 
Dijaki brežiške gimnazije so za 
to priložnost pripravili recital 
,,0 d uporne misli do svobode“ . 
To bo osrednja proslava v obči
ni, zato se je bo iz vsake krajev
ne skupnosti udeležila deset
članska delegacija. Vabljene so 
tudi delegacije iz delovnih ko
lektivov, člani občinske konfe
rence SZDL, pripadniki JLA, 
člani osnovnih organizacij ZK 
in vsi drugi občani,

ODLIKO VANCI

Na letni skupščini občinske
ga odbora Rdečega križa so po
delili odlikovanja prizadevnim 
delavcem in se jim z njimi od
dolžili za vestnost in požrtvo
valnost. Odlikovanja so prejeli: 
Jože Kovačič, Marija Senica, 
Marija Bosina, Ivica de Costa, 
dr. Vanda Kostevc, Ivanka Pod
goršek, Kambič, Marija Polovič, 
dr. ' Slavko Sušin, Marica
Strniecki, Ivanka Ostrelič, Mari
ja Vogrin, Pa vla Škoflek
Ljudmila Bcm in Damjan Va- 
lien.

D. V.

KRAJEVNA SKUP^^ 
PLANIRA SVOJ RAZv

brestaniške

V osnovni šoli na Velikem Trnu, kjer so prvi v občini vpeljali 
celodnevni pouk. (Foto: V. Podgoršek)

Svet _ 
skupnosti si pomaga 
komisijami. Pri reševanj^^
jevnih problemov ^  
nju razvoja kraja in 
vasi sodelujejo: 
munalno gospodarstv > jj,* 
stični program, vaj«v« ^  
in urejanje okolja, 
turo, telesno kulturo ôij
c ijo ,  komisija za zdra J

socialno vars^o, 
izobraževanje 
ja za kmetijstvo in g .j-- 
komisija za statut  ̂•• 
akte ter kkomisija 
Od septembra že ^  
občani predlog ^ icgr. 
razvojnega l9'
nica za obdobje Ij 
Program bo z 
sprejet v decembru.

Svojo šolo znajo res
cr\  r t r i c r k a u a l i  u c a l ^  c u r t i  r 1a l < i7 ! n  c r t  rk r k r t< ^ c n i  n o  l ^ o r  ii -  Kopri*" 3
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Zanjo so prispevali vsak svoj delež 

kraj, kjer je šola
in zdaj so ponosni na to, kar imajo 
tudi središče družbenega življenja

V koprivniškem okolišu so starši zelo navezani na šolo. Njihovi 
otroci so zdaj drugo leto pod novo šolsko streho, kjer imajo kon
čno normalne razmere za delo. Ljudje so ponosni na novo šolo in 
prav nič nestrpni, čeprav vedo, da ji še marsikaj manjka. Učenci 
najbolj pogrešajo telovadnico, katero jim zdaj nadomešča večna
menski prostor. To je le zasilna reStev.

. v,

tl

Prihodnje leto bi radi dokon
čali igrišče pred šolo, za asfalti
ranje pa bodo potrebovali de
narno pomoč. Tudi ureditev 
okolja Jih čaka in to ni majhna 
stvar. Solo bodo obdali z zele
njem in na pobudo vodstva so 
učenci že začeli zasajati okoUco 
z okrasnim drevjem in grmi
čjem, pri čemer jim pomagata 
svetov^ca Čurin in Petančič.

Za ta oddaljeni kraj je značil
na tudi vestnost, $ katero starši

Učijo se brati
Vestni delegati ne izosta

jajo

„Najbrž je malo delegacij, ki 
se tako redno in tako polnošte
vilno sestajajo kot naša,“ z zado
voljstvom ugotavlja Ivan Robek, 
predsednik delegacije krajevne 
skupnosti iz Koprivnice. „Red
kokdaj kdo ^manjka. Tudi s e j ^  
sveta krajevne skupnosti od časa 
do časa prisostvujejo vsi delega
ti, sam pa sem vsakokrat zra
ven," pojasnjuje,

„Kako pa se prebijete skozi 
gradivo, ki ga dobivate za seje 
občinske skupščine? “ '

„Obrazložitev navadno sam 
pripravim in potem vodim raz
pravo, kadar se delegacija sesta
ne. Iz obUice p isanca  materiala 
izberem bistvene stvari, bolj po
drobno pa seznanim delegate s

froblemi, ki zanimajo naše ljudi, 
ak sestanek traja uro, največ 

uro in D ele^ t, ki gre potem 
na občinsko sejo, dobi gradivo 
domov. Že prej pa se dogovori
mo, o čem bo razpravljal oziro
ma kakšna vprašanja bo posta
vil."

„V čem vidite prednost dele- 
;tskega sistema pred odborni-

Ivan Robek, predsednik zbo
ra delegatov KS v Koprivni
ci.

„S problemi občine in iSršc 
družbene skupnosti sc seznanja 
večji krog ljudi. Prej ie vedel za
nje samo odbornik, ftiznam, da 
je za ljudi brez popolne osnovne 
Mie aadivo za skupščinske seje 
pretežko, saj včasih zaradi enega 
neznanega izraza ne razumejo 
vsi-bine celega stavka ali odstav
ka. Te ovire se dajo premagali. 
Ljudje sc oh teh priložnostih 
učijo brati in tisti, ki več vedo, 
so jim dolžni pojasnjevati stvari, 
katerih ne razumejo.**

J. T.

poravnavajo vse materialne ob
veznosti do šole. Brez obotav
ljanja pravočasno izpolnijo vse, 
kar šola zahteva od njih, tako 
da že v knjigarni povedo: kadar 
nakupujejo za otroke Koprivni- 
čani, tedaj zahtevajo vse naj
boljše.

V prid staršem in otrokom 
gre tudi ugotovitev, da je šola 
brezhibno ohranjena in da pazi
jo nanjo kot na svojo lastnino. 
V novih razmerah se izboljšuje
jo učno-vzgojni uspehi. V šoli 
se veliko posvečajo poklicnemu 
usrneijanju učencev že od ni^ih 
razredov dalje. Koprivničani na

PRVI USPEH 
V  REŠEVANJU 

„CIGANSKEGA" 
VPRAŠANJA

Po zadnjih podatkih je v krški ob
čini 27 romskih družin, ki štejejo 
skupaj 133 članov. V prizadevanjih, 
da bi jih postopno vključevali v nor
malno življenje, so na jesen občin
ska skupščina, občinski odbor Rde
čega križa in samoupravna izobraže
v a la  skupnost, dosegle prvi po
membnejši uspeh. Uspelo jim je 
vključiti v redno šolanje že 17 otrok 
med osmim in štirinajstim letom, 
nekaj pa so jih zajeli v „malo šoIo“. 
Romski otroci imajo pouk v popol
danskem času v Velikem Podlogu, 
do koder so jim zagotovili reden 
prevoz, jim daJi vsa potrebna učila 
in redno toplo prehrano, pred pri
četkom pouka pa jih tudi umijejo in 
preoblečejo. Organizatori te novo
sti si samo žel^o, da bi otroci pri 
pouku, ki traja štiri mesece, vzdr&li 
do konca in da bi se kasneje vključi
li v nadaljevalne razrede.

ž .  S .

vseh šolah 
Odločajo se za 
detsko šolo, za 
šolo, za poklice v 
trgovini, paptfni 
tudi v prosveti. .

Na šoli zaradi 
njenosti občutijo 0̂  ^
š i  bo lj k o t v c e n ^ j o ^ «
delovni pogoji redk 4
tajo prednosti 
se sicer prijavljajo 
pa se jim ^
ložnost bUže 
delovno mesto tan*-  ̂
usoda podeželja-

P R IZ N A N J^ j) >
PRIZADEVN

MinuU J
črnskega odbo« Ir'
jevjubU ejnem le^^j^ja«^ ^
mo 10 0 -letnico deio ^
manitarne ^  ie
viji, znova 
organizacija tuoi 
izredne uspehe- ^

To je vsekakor 
nih aktivistov m ^ 1̂  
lov, ki se

ali manjših
v prid human^n ^ 1
takih ljudi veliko, PKj, p « « ,  ̂  
številna odlikovan^^gjji) ^  
ki so jih slovesno^So^ioi*
nulem zboru. 
je prejela S
srebrno zvezdo, ^  
ti znak Rdečeg*^ 
je. Z zlatim 
ga RK so

- ' S '  v . -

Nataša Lu^tek-^^jic^ 
zahvalili fe 
pismenimi obcm»^

Krške novic i
SEMINAR USPEL! -  Prvi semi

nar, ki ga je za vodstva osnovnih oi^ 
ganizacij po nek^ letih ponovno pri
pravila^ občinska konferenca Zveze 
socialistične mladine, je uspel. V 
dveh dnevih se ga je udeležilo skupaj 
okoli 1 20  deklet in fantov, pred- 
</sem iz krajevnih organizacij in šol.

V
NOV PROSPEKT -  Krškemu tu

rističnemu društvu je končno uspe
lo izdati že dolgo pričakovani i»o- 
spekt, ki bo pomemben prispevek k 
vključevanju krške občine v sloven
sko turistično ponudbo. Vary so 
vključili 17 barvnih motivov prirod
nih lepot, kulturnih in zgodovinskih 
znamenitosti ter turističnih točk iz 
Kostanjevice, Brestanice in Krškega. 
Skopo, a zadostno besedilo ie napi
sano tudi v nemškem, angleškem in 
italijanskem jeziku. Dodamo naj, da 
je Slikovno gradivo natisnjeno izred
no lepo.

SEDAJ ZARES! — Medtem ko so 
v drugih zimskih bazenih plavalci 
pričeli redno trenirati že v začetku 
oktobra, so krškega (v osnovni šoli 
Jurija Dalmatina) napolnili 14. tega

mraeca.
domačega Ju,uomacega l̂ lrv,
k a j  d v a t a a t  n a  d a A  . < 0

delno n a d o k n a d i l «  lA
,vadbe v vodi- 

VEC
so v Krškem, v ^
desnem savskern jiin n i
novljene p ro s to J^ ^ S  '
ustanove. Polegustanove. Po>®8 ' 
v poslopje 
mu temeljito *
pridobUi & nov ^  p
ki so ga seveda P ^ J«
opremili. X*® ^
k o t  3 2 m i h j o n o v s o *  ^

ZNOVA 
latelistično S
skUcalo izredni
potrdilo nova P ^ k J  * ,^  ' (  ; 

svečen temu pom«=



dob^ asfalt v sevnišld občini še štiije kraji. Cestni delavci so ga minuli četrtek že položili I 
stroje so zatejn prepeljali v Pijavice, od koder bodo šli še v Tržišče in na Brezovo, j

*lepi, ki niso sami sebi namen

vprašanja so še kako pomembna za delavce. Sindi- 
vprašanja vključili v aktivnost samih osnov-

vnnn

sindikalni

svp* , vjucmsKega
^  hj*- Uon* dve seji

v a l ?  ^  delegat- 
'  Gnostik inte-

iLi tako razvita

dni 7 ^  precej sla-
*^°yene imajo 

razumljivo, 
gradiva vseh sa- 

gradivo pri-

programov in

. '■ETNo  d e l o

bodo
*^vii Sevni-

’ telovadne
V « S ® “V do «la- 

dv ® 1̂ 0 priložnost

skup- finančnem ovrednotenju le-teh za
občinskega prihodnje leto je očitno, da sestav-

Ualci od lani niso p o ^ v i l i  napak. 
Gradivo je sestavljeno se vedno pre
več proračunsko, posamezne po
stavke so narejene tako, da delavci 
težko dobijo pregled nad izvaja
njem. Tudi poročilo o porabi in de
javnosti samoupravnih skupnosti za 
minulih devet mesecev je bilo pre- 
s k ( ^ .

Glede stabilizacijskih programov 
je občinski sindikalni svet prišel do 
zaključka, da so programi nastali po 
dovolj široki razp'avi med delovnimi 
ljudmi. V nekaterih sredinah po^e- 
a jo  povsem določne zadolžitve 
(Lisca, Jutranjka, Bohor, Žaga, Ju- 
gotanin). Stabilizacijski programi bi 
morali biti sestavljeni po TOZD. 
Sindikati so proti pojmovanju stabi-

je
 ̂ proslavo 29.

In

N E S T A T I  O B  S T R A N I

V nedqljo so zborovali sevni- 
ški upokojenci. Po novem bodo 
skupno s društvoma v Tržišču 
in Šentjanžu sestavljali koordi
nacijski odbor na ravni občine. 
Sevniško društvo šteje sedaj 
953 članov, vseeno pa menijo, 
da stoji še precej upokojencev 
ob strani, čeprav se društvo po
teguje za pravice vseh. V dveh 
letih so pripravili 14 izletov z 
lepo udeležbo članov. Na ob
čnem zboru so razpravljali o 
ustanovitvi posmrtninskega soli
darnostnega sklada, kakršen 
npr. zelo uspešno dela v Trbov
ljah. Novi odbor ima nalogo 
proučiti razmere v sevniški ob
čini, tako da bi po možnosti kaj 
^dobnega ustanovili tudi tu. 
Člani so minula leta premalo le- 

poslovodnimi tovali v domovih v Piranu in 
Rogaški.

svet zahteva 
5  in skupnih
l i  {? stabilizacij- 

Je treba,

L ^ 0  ov»I  ̂ ’ ^  so akcije 
% in *^do je
J  rok je dolo-

^  negativ

ih S?''S  ^  nimajo, jih
^  *®*tayiti in spre-
^  C  odborov

n^uacij se morajo o 
ostahh

J in ono iz Krmelja
jss. ̂ TRGOVINO — kraii*.vnim skiinnnstim k(>r Tanii

'u  Vsko V Star! graščini sev
# « o d P r l °

A i eba ix? maierialom ta- 
.vati y Vsak kilograr"

f i h .m M  ZVEZE -  
■fft ! ‘y 'Jski  ̂ ^ razunia s sevni- 
* liil^^dan 0rnbinatom za 

n,JI tr8oyini. Sedaj 
J  bo UUreti»H, največja 

fJSpmatska tele-
1 V N w °  kcvilk' Take

' ^ ^  taki? nitl na Mirni;
E>*va , Znano> da je s 

i r J f t - T a ^ k *  dobiti tcle- 
r f  ^ °b i ia ' kjer  je sedaj po- 

W VojeEaProstor krajevna 
rto Vr^e S.., ajn*ka. Sedaj so 
i j  lij pi^f Pn°sti namestili 
%  !fc 5^novni- stanovanjske 
iil b A  S |^ * k cm bloku v 
f* Jt V veb  so namreč

tteK a tajniške posle, 
a skrbeti drugim

in

krajevnim skupnostim, ker zanje ta 
dela opravljajo vodje krajevnih ura
dov.

.  V KRATKEM UREJENA VSA 
KANALIZAOJA -  Dela na zabiti 
kanalizaciji na Hinjce, ravno tako 
tudi v delu novega naselja, se bližajo 
kraju. Dela opravljajo pod strokov
nim nadzorom občinske cestne služ
be, saj ne bi radi, da bi morda prvi 
tovornjak, ki bi zapeljal po cesti, 
zdrobil cevi. Prihodnje leto bi bilo 
treba cestišče še asfaltirati.

DELA NA POKOPALIŠČU -  
Zemlja, ki jo odvažajo z gradbišča 
nove proizvodne dvorane v Metalni, 
prihaja prav za širjenje pokopališča 
na Gabrijelaii. Zaenkrat bo krajevna 
skupnost na pokopališču izvedla vsa 
dela, razen gradnje mrliške vežice. 
Krajevna skupnost bo za kritje stro
škov pobrab tudi prispevke od last
nikov grobov: za stare grobove po 
200 dinanev, od novih pa po 400 
dinarjev. 39.000 dinarjev za ta dela 
je krajevna skupnost dobila z nate
čajem v občinskem merilu.

\W IA W

Uzacije, ki bi se sprevrgla v okrnje- 
vanje nekaterih potreb delovnih lju
di. Premalo pozornosti je v progra
mih namenjeno produktivnosti. Za
nimivo je, da samoupravna organizi
ranost, kar bi bilo pomembno za 
trajno stabilizacijo, v večini progra
mov ni obdelana.

Koliko zares 
na črno ?

G o sp o d a r ,  ki m isli, d a  
b o  z z a k o tn im i  p r ip u s ti  

kaj p r ih ran il ,  se m o ti

V gradivu o zasebnem in 
družbenem kmetijstvu v ob
čini je naveden tudi obračun 
glede škode, ki naj bi nastala 
zadnja leta v živinoreji zara
di zakotnih pripustov. Iz- 
padh dohodek naj bi znašal 
14.486.600 dinarjev (novih, 
seveda). Nered se naj bi za
čel s spremembo pobiranja 
pavšalne skočnine leta 1969, 
kot je to uvedla veterinarska 
služba.

Za mnenje o tem smo po
vprašali dipl. veterinarja 
Alojza Miheva. Dejal je, da 
pripravlja veterinarska služ
ba do 20. decembra poroči
lo, ki bo vsebovalo točen 
popis stanja, saj poznajo čre
do od raznih cepljenj in ob
hodov dalje. „Prej je skočni- 
no pobirda občina, vendar 
tudi takrat ni bila pobrana 
vsa. Mi smo dali kmetu mož
nost, da jo poravna ob pri
pustu. Ne rečem, da so ne
kateri to tudi izkoriščali. Ta
ko pripusti so in bodo, celo 
v krajih tik naše osemenje
valne proge. Naš popis po 
osmih krajevnih uradih bo 
pokazal stanje. Kdor gleda 
skozi 150 dinaijev, kolikor 
stane osemenjevanje, ne vidi 
pa ostalega gjede kasnejšega 
slabega prirasta ali molznosti 
zaradi slabega plemena, se 
počasi odvaja od stare misel
nosti.

Mislim, da smo v teh letih 
tudi z našo službo naredili 
lep napredek. Leta 1969 je 
bila -osemenjevalna proga 
dolga le 51 km, na tem ob
močju je bilo 700 plemenic; 
sedaj zajema proga že 127 
km, prišli smo v najbolj od
daljene kraje, zajeli pa smo 
2.500 plemenic. Tudi to je 
napredek za živinorejo. V 
okviru enotne službe pri po
savskem veterinarskem zavo
du razmišljamo še o razši
ritvi osemenjevalnih prog. 
Del proge bi zaokrožili s 
krško, tako da bi prišli tudi 
na Bučko, ob Savi bi radi za
jeli še Loko. Menim, da so 
trditve o tolikšnih zakotnih 
pripustih — zlonanierne!“

A. Ž .

Otvoritev Donitove tovarne tesnil je bfla še posebno svečana zaradi kulturnega sporeda: razen okteta 
Jelovica in trebanjske godbe na pihala je soddovala še medvoška godba, z njo so prišli še godbeniki 
tovarne Sandrik iz Slovaške, s katerimi so pobrateni. Na sliki; V Veliki Loki so strumno zaigrali pod 
vodstvom slovaškega kapelnika (na sliki).

Gasilci dosegli zavidljiv napredete
I O b  d v a jse t le tn ic i  o b č in s k e  gasilske zveze  v T re b n je m  so  od lik o v a li  9 0  gasilcev -  G ostje

iz se d m ih  o b č in s k ih  zvez

svet v Sevn jc i je  o cen il m en jav o  d e la  v S IS , izvajanje  s tab ilizac ije , | 
^  Je v k lju č il  tu d i  v razp rav o  o  o s n u tk u  novega s re d n je ro č n e g a  n a č r ta

Trebanjska občinska gasilska zveza je 16. novembra slavila 
20-letnico ustanovitve. Ob tej priložnosti so gasilci izdali obsežno 
brošuro o gasilstvu v občini.

Dolgoletni gasilski delavec 
Franjo Bulc z Mirne (v gasilskih 
vrstah dela že vse od leta

„Le da imajo 
Icaj od tega”

T a jn ik  KS D o ln ja  N em šk a  
vas Ivan Z a k ra jše k  v e d n o  v 

akciji

„Moraš priti zraven, sicer ne 
bo šlo!“ sliši dostikrat revirni 
gozdar Ivan Zakrajšek, tajnik 
krajevne skupnosti že vsa leta. 
Pri raznih organizacijah je tudi 
blagajnik.

Delo gozdarja ga vedno po
stavlja med ljudi. Že služba je 
taka, zakaj ne bi ljudem poma
gal? Brez nejevolje ustreže, če 
le more. Vseeno ocenjuje napre
dek v vseh 16 vaseh krajevne 
skupnosti med 973 voUvci kot 
lep, čeprav vsakdo želi še več. 
„Koliko je bilo narejenih le raz
nih poti! Imenovani odbori za 
posamezne poti kar dobro 
opravljajo svoje delo.

Sedaj je veliko zanimanja za 
telefon v Dolnji Nemški vasi. 
Na spisku je že 49 ljudi. Prispe
vek bo znašal za vsakega okrog 
4.000 dinaijev, krajevna skup
nost le posreduje. Radi bi asfal
tirali cesto med Dolnjo Nemško 
vasjo in obema Ponikvama. V 
Cešnjevku jim ne manjka več 
mnogo do močnejšega vodovo
da. „To je le nekaj nalog, ki so 
v teku ali bi jih še želeli izvesti.

Pred leti so zgradili vodovod 
v Rodinah, veliko delo je bila 
gradnja vodovoda Ponikve- 
Dečja vas-Jordan kal. Stara že
lja je, da bi slednjič že prišli do 
nekakšnega doma družbenih 
organizacij. Ob vsem tem ne po
zabljajo tudi na drobne stvari, 
ki so dragocene za odnose med 
ljudmi. Danes nameravajo v šoli 
povabiti medse dva najstarejša 
občana: 94-letnega Franca
Krevsa in 96-letno Ano Gačnik, 
za 8. marec pripravljajo spisek 
žena. „Vedno se sicer tudi naj
de kdo, ki nasprotuje kakšni 
akciji, vendar se da na kraju le 
pomeniti,“ pravi Ivan, ki ga zle
pa ne prime jeza.

A .Ž .

Ivan Zakrajšek: „V krajevni 
skupnosti je vedno več dela.“

1914!) pravi, da se je že marsi
kaj pozabilo, zato ni odveč, če 
se s knjižico nekatere stvari 
ohranijo tudi poznejšim rodo
vom, saj ima gasilstvo bogato 
tradicijo. Vrsta društev v tre- 
banjsld občini ima častitljivo 
starost (mokronoško je bilo 
ustanovljeno leta 1882, v Treb
njem dve leti kasneje, v Šentru
pertu 1899, v Veliki Loki 1907, 
na Mimi leto kasneje, na Ponik
vah 1910, 1913 še na Trebel
nem. Danes deluje v občini kar 
26 društev. Med njimi si je na
bavilo gasilske kombije že 22 
društev. „Napredek se pozna 
tudi na podeželju. Ljudje lahko 
društvom zato tudi bolj poma
gajo, žal namreč financiranje 
gasilstva še ni urejeno,“ pravi 
Franjo Bulc. Iz stikov z drugimi 
okrog Ljubljane dostikrat sliši, 
da tam društva odmirajo, tega 
vpliva majhne skrbi za skupnost 
med gasilci trebanjske občine še 
ni čutiti.

V občini pogrešajo ob skoko
vitem razmžiiu industrije razvoj 
gasilstva tudi v delovnih organi
zacijah samih. Zakon teija gasil
sko enoto, če je v obratu več

kot 300 delavcev. Bulc meni, da 
se ne kaže več v nedogled zana
šati na nekakšno srečo. Če le 
enkrat pride do požara, je hu
do. Stanovanjske zgradbe se vi
šajo, gasilci pa nimajo opreme, 
predvsem pa ne primerne lestve 
ali drsalnih prtov za reševanje 
oseb. Potrebovali bi vsaj eno 
avtomobilsko cisterno. Deseti
ne, ki so sodelovale pri požarih 
v zadnjih letih, nikoli niso od
povedne. Vse delo je prosto- 

^voljno. Predsednik Bulc ob tem 
ni pozabil omeniti predstavnike 
občinske skupščine in družbe
nopolitičnih organizacij, ki red
no zahajajo v društva, bodisi da 
počastijo njihove jubileje ali so
delujejo na delovnih shodih. 
Gre za moralno priznanje, kakr
šno so v preteldosti dostikrat 
pogrešali.
______________ A. ŽELEZNIK

B O L JŠ I D E L O V N I 
PO G O JI

Uprava Kazensko pobo ljševalna  
doma na Dobu se je pred nedavnim 
meselila v nove upravne prostore. 
Pravih upravnih prostorov doslej ni
so imeli, shajali so s prostori za žico. 
Poleg uprave so zgrčeni tudi novi 
prostori za obiske. Obe zgradbi, je 
zgradil novomeški Pionir v pičlih 10 
mesecih, kar je precej pred rokom.

P R E D L O G I Z A  P R IZ N A N JA  O F
Žirija za podeljevanje priznanj OF pri občinski konferenci 

SZDL Trebnje poziva družbenopolitične organizacije, samo
upravne organe in skupnosti, društva ter posameznike, da 
poSjejo predloge za podelitev priznanj OF v letu 1976.

I^d log i morajo biti obrazloženi z navedbo uspehov posa
meznikov ali organizacij v družbenopolitičnem, kultumo- 
prosvetnem, znanstvenem, gospodarskem, samoupravnem 
delu, razvijanju in krepitvi socialističnih o ^o so v  ter drugih 
merilih, ki jih določa pravilnik občinske konference SZDL.

Rok za sprejemanje predlogov je 30. januar 1976, posebni 
obrazci so na razpolago v pisarni občin^e konference SZDL 
v Trebnjem.

PREDSEDNICA ŽIRIJE ZA 
PODEUEVANJE PRIZNANJ 

IVANKA PAVUN

Iz kraja  v kraj
n i h Ce  j im  n e  p r is l u h n e  -

Vaščani Dolnje Etobrave ne morejo 
v vas pripeljati nobene stvari s tovoi^ 
njakom. Skozi propust pod avtomo
bilsko cesto se s težavo lahko preri
ne traktor. Na vse kraje so že po
vpraševali, da bi zadevo kako uredi
li, vendar ni haska. Imajo preprost 
predlog, da bi tisti del, kjer teče po
tok, pokrili, vendar jim plošče ne 
dovolijo zasidrati v steno.

SUROVINO DRUGAM? -  Skla
dišče trebanjske Surovine naj bi pre
selili blizu križišča za Podboršt pri 
Dolnji Nemški vasi. Vaščani bi imeU 
raje, če bi odpadke spravili na manj 
vidno mesto. Nimajo ravno strahu 
pred odpadnim železiem, pač pa 
pred drugimi stvarmi, ki povzročajo 
smrad.

NE PRIZANAŠAJO MU -  Miren
skemu staremu mostu nihče ne za
celi starih ran. Vse kaže, da bo mo
ral prebiti v starem stanju tudi to

zimo. Na enem mestu so sicer name
stili nekaj letev, ki jih vozila vse bolj 

' tiščijo ob ogrado. Ljubitelji te zna
menitosti se bojijo, da se bo most 
pod težkimi tovornjald še podrl, ker 
ni nikogar, ki bi kaj po jav il.

. POGUBILI SO SE -  Še dobro, da 
so cestarji pred snegom zabili ob ce
stišču kole, zakaj na cesti od Treb
njega proti Mirni so smerniki zelo 
redki. Na razdalji 6,5 km jih je 82, 
kje bi bilo ob takem pričakovati 
kakšne vzdolžne črte, če jih v turi
stični sezoni ni.

NE MANJKA MNOGO -  Do 
Knežje vasi bi pravzaprav že lahko 
stekla voda po novem vodovodu. Ob 
polaganju glavnega cevovoda so cevi 
ponekod ostale nespojene ali pa so 
ostala kakšna druga drobna dela. 
Grosupeljski vodovodarji so sedaj 
drugje, stvari, ki so se zdele malen
kost, so sedaj kamen spotike.

TREBANJSKE NOVICE
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Bolni in zdravi
V kočevski občini so v 

prvih devetih mesecih letos 
zgubili zaradi bolniške 6,8 
odstotka delovnih dni, v lan- 
ftem letu pa 6,6 odstotka. 
t°  pomeni, da je 7.311 za- 
P° klenih zgubilo skupno
117.834 delovnih dni ali da 
v%k dan ni delalo prek 500 
uposlenih. Toliko zaposle- 
nJh pa je približno v LIK. 
Občina Kočevje ima izmed 

° občin ljubljanskega ob- 
m°čja največ bolniških,

dtem ko je sosednja ribni
ška občina s 4,6 odstotka 
bolnikov na sedemnajstem 
°ziron\a predzadnjem me
stu.

Največ delovnih dni so za- 
radi bolniške zgubili v Tri- 
*°nu, in sicer 10,1 odstotka, 
sledijo pa LIK in Gozdno 
fPspodarstvo (9J5 odstotka), 

e kstilona (9,4), Rudnik 
P * l lnkop (8,6), Itas (8), 
V ^^sko  gospodarstvo 
'/•V, Snežnik (1,2) itd. Naj- 

dni so zgubili v zdrav
j e m  domu (2,1) in 
Mercatorju (3?).

Neposredna in posredna 
n i t i ’ ^  m staja zaradi bol- 
7o, ' ie v kočevski občini 

to velika. Po približni, a 
‘ Pretirani oceni je tolik- 

bi s tem denarjem, 
^  i 8a imeli, lahko zgradili

foln -6tU n o v o  srednP  
2a *n uredili vse potrebno
fol^^hod na celodnevno

Hiški ne<*avni razpravi o bol
na,w V. °bčini so nekateri 
o ^rariali, da je bolniška

boln ^  ° cena’ če ie kd° res 
V *> le 'stvar zdravnikov.

zovnrr 50 Pet dn&  doka' 
Prim' S Petičnim i 
hnC^}' da je marsikdo na 

čeprav je zdrav. 
tajJe^x1cor ie treba ravnati 
b o l ne bi delali krivice 
t i J *  ^  da zdravi ne bi 
bniJrlĆâ  bolniške. Velik 

V a te  pa gotovo 
hni .?*azuje, da je med 

Pa rH precej zdravih. To 
kofpUpen*' n e v e r i  člani
kkn J -Va neupravičeno
t0fe- sčajo druge in da bo 
P ro l■ tre*>.a ostreje ukrepati 
flk 1 tlstim, ki so na bolni- 
%rni "Cm arijo", oziroma 
da.  ne(l voumno pokažejo,
10 »resnici zdravi. 
s . J. PRIMC

Spet šahovska šola
Pred dvanajstimi leti je začel učitelj glasbe učiti šah -  

Pripravil je šahovski učbenik

V soboto, 22. novembra, so v Kočevju svečano sfM ĵeli v pionirsko organizacijo 158 cicibanov. Starejši 
vrstniki so jim pripravili lep kulturni program in jih tudi pogostili. (Foto: Brus)

„Ne moti nas hrup, ampak tišina”
Tako je poudarila Marija Volf na zadnji seji izvršnega sveta kočevske občine v Vasi-Fari,

ko so razpravljali o razvoju tega območja

Kovinski obrat v Vasi-Fari bi sicer res lahko povzročal nekaj 
hrupa, vendar so ga domačini pripravljeni sprejeti z odprtimi roka
mi. „Nas ne moti hrup, ampak smrtna tišina,*̂  je v nedavni razpravi 
poudiarila domačinka Marija Volf, ki se skupaj z ostalimi občani že 
leta in leta prizadeva, da bi ta kraj dobil kakšen industrijski obrat, 
kjer bi se domačini zaposlili. Tako bi namreč vsaj zavrli, če ne 
preprečili izseljevanje iz teh krajev in s tem propadanje tega dela 
kočevske občine.

(lesnih, konfekcijskih), izbire ni, saj 
je doslej edino ITAS pokazal pri
pravljenost, da bi kje na nerazvitem 
območju občine odprl svoj obrat.

J. PRIMC

Predmetni učitelj glasbe Ive 
Stanič, ki dela na osnovni šoli 
Kočevje, se poleg gla^e ukvarja 
še z vrsto dnigfli dejavnosti, 
tudi z načrtnim poučevanjem 
šaha.

Letošnje šolsko leto je pričel 
poučevati šah v štirih oddelkih 
petega razreda, ki štejejo skup
no okrog 120 učencev. Učni 
program je izdelal sam, prav 
tako tudi priročnik, ki ga že 
dalj časa pripravlja za izdajo. 
Upa, da bo to uresničil še v tem 
šolskem letu.

Ive Stanič obravnava šah kot 
učno-vzgojni predmet in ne le 
zgolj kot igro. Snov za učbenik 
je črpal iz raznih virov, največ 
iz zapiskov s šahovskega semi- 
naija, ki je bil lani v Vmjački 
Banji, kjer sta predavala ruska 
šahovska pedagoga Judovič in 
Kotov. Delno pa je črpal snov 
tudi iz Marovićeve knjige „Ško
la šahovske igre“.

Z vzgojo šahistov je imel v 
zadnjih dvanajstih letih Ive 
Stanič veliko dela, ki pa je bilo 
poplačano z uspehi kočevskih 
šahistov na raznih tekmovanjih. 
Po dolgih letih vzgoje in truda 
se je Stanič odločil, da se bo

načrtno ukvarjal le z vzgojo 
mladih šahistov, ne pa več z 
vzgojo za tekmovalni šah. Zato 
tudi pouk, ki ga je uvedel, traja 
le eno šolsko leto.

Stanič

Ob 12-letnici poučevanja 
šaha mu želimo še veliko uspe
hov pri vzgajanju mladih.

VILKO ILC

SLABE ULICE

Novo naselje stano”anjskih hiš pri 
Strelišču v Kočevju dobiva vedno 
lepše lice. Glavna pot, Streliška uli
ca, je sicer utrjena, vendar že polna 
jam ali luž. Podobno je tudi na osta
lih cestah in ulicah tega naselja. 
Ljudje, ki so se tu naselili, nestrpno 
čakajo na popravilo in asfaltiranje.

in  p r a z n o
Dl

je imel predstavnik 
K®<lava  ̂ ^uba Vasja Belšak dve 
v  na Kočevskem.

v Mozlju, kjer so ga 
• * *^uba zdravljenih 

v j® bila udeležba precej-
. ®Viu n a  7 » ln  s lo  h a  . Pr

Predstavniki ITAS, ki so se tudi 
udeležili sestanka, so povedali, da 
snujejo nov proizvodni program in 
da so del proizvodnje pripravljeni 
prenesti v Vas-Faro. Po približnih 
podatkih bi ta obrat zaposloval oko
li 30 ljudi, po neki analizi pa je lu  
območju Vasi-Fare okoli 50 ljudi, ki 
bi se zaposlili, na širšem območju 
od Kužlu do Banja loke pa okoli 
180 ljudi. Obrat bi kasnje širili in 
zaposlovali nove ljudi.

Sklenjeno je bilo še, da je treba 
pregledati, če po starosti in kvalifi
kaciji ci ljudje odgovarjajo za tako 
proizvodnjo, ker jih bo sicer treba 
pri ITAS izobraziti. Nadalje bo tre
ba začeti usmerjati v kovinsko stro
ko mladino, ki končuje osemletko v 
Fari. Kmalu pa se bo treba odločiti 
tudi, kje bo novi obrat stal. Domači
ni so povedali, da je zemlje dovolj in 
da sploh ne bo ovir za prostor.

ifdeleženci v razpravi (se pravi 
člani izvršnega sveta in drugi), ki so 
prišli iz Kočevja, so opozarjali do
mačine na nevšečnosti, ki jih tak 
obrat lahko prinese. Potrebno bo 
zgraditi, oziroma dopolniti transfor
matorsko postajo. Kovinski obrat 
povzroča luup, kar ne bo všeč do
mačinom, lahko pa bo tudi ovira za 
razvoj turizma, ftimeren je za mo
ške. medtem ko bi bil za ženske pri
mernejši konfekcijski ali lesno
predelovalni obrat. Nadalje so pove* 
dali, da bi se vsi ljudje s tega ob- 

•močja po novi asfaltni cesti lahko

vsak dan vozili na delo v Kočevje, 
saj se že v Ljubljano in v druga indu
strijska središča po svetu vozijo 
ljudje iz še bolj oddaljenih krajev. 
Šploh ^udje vedno raje stanujejo iz
ven mest, kjer je narava čista, v me
sto pa se vozijo le v službo.

Domačini pa so opozorili, da le 
obrat lahko zavre izseljevanje in pro
padanje tega območja, oziroma celo 
prinese novo življenje v te kraje. Tu 
so hiše, stanovanja in je treba zgradi
ti le obrat; medtem ko bi morali v 
mestu za nove delavce zgraditi tudi 
stanovanja. Z vožnjo na delo v me
sto ljudje ne bi z a b ili  le uro na dan, 
ampak precej vec, čas pa je tudi de
nar. Kar pa se tiče drugih obratov

Ponovno ustanavljajo DPD Svobodo
Kočevski kulturniki amaterji pod eno streho

Vsi starejši prebivalci Kočevja se spominjajo delavskega kultur- 
no-umetnidcega društva Svoboda, ki je bilo ustanovljeno kmalu po 
prvi, obno\djeno pa kmalu po drugi svetovni vojni, vendar je zaradi 
objektivnih težav lahko delovalo le nekaj let in je nato razpadlo.

Ker je v zadnjih nekaj letih v Ko
čevju nastalo precej amaterskih 
kulturno-umetni^ih skupinic, ki 
pridno razvijajo vsaka svojo dejav
nost, se je poluzala potreba, da bi se 
vse te sekcije združile v večje dru
štvo s skupnim imenom Svoboda-

Rekli so:

At ie p® slaba. "Preda- 
25. iz v z 200 dia-

*̂16 jame pri Divači.

Alojz Petek, predsednik IS: 
„Z besedami smo za stabilizacijo 
in tako delitev dohodka, da bi 
gospodarstvu ostalo več, v resni
ci pa delamo drugače."

Krajevna skupnost K oče^  je 
po mestu postavfla nove koše, 
ker so bili stari premajhni in po
lomljeni. Tudi sedaj nekateri 
mečejo papirčke in druge od
padke po ^ h , pridni otroci pa 
v koše, kot UrSca na fotografiji. 
(Foto: Tanja Primc, Fotokro- 
žek)
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V nedeljo, 16. novembra, je v Izolo prvič prifrfula ladja S r̂fošne 
plovbe Piran, ki nosi ime mesta ob Rinži — „Kočevje**. Ob tej 
priložnosti so ladjo obiskali predstavniki družbenomlitičnih orga
nizacij kočevske občine in pioniiji odreda Ljubo &rcer osnovne 
šole Kočevje. Svečanosti ob prvem prihodu „Kočevja** v Izdo, se 
je udeležil tudi podpredsednik IS SRS Zvone Dragan. Na fotografiji 
je v sredini poveljnik „Kočevja** kapitan Danijel Groznik. (Foto: 
France Brus)

Za naziv in obnovitev smo se odloči
li zato, k «  letos praznujemo 30-let- 
nico osvoboditve in bi tako kulturni 
delavci ta jubilej še posebno lepo 
počastili.

O združitvi amaterskih kulturno- 
umetniških skupin se je pravzaprav 
razpravljalo že nekaj časa, zato je 
Julij Plut, predsednik iniciativne© 
o d ^ ra  za ustanovitev oziroma oV  
novitev Svobode, 17. novembra skli
cal sestanek, na katerega so bili va^  
Ijeni vodje vseh skupin, ki v Kočevju 
že delujejo, vendar so preveč raz
drobljene. Tako bi pod avobodo so
dile: pevska sekcija, folklorna sekci
ja, lutkovna sekcija, klub kulturnih

DOPOLNITI KAZALCE

Na nedavnem sestanku z gosM- 
darstveniki je bilo ponovno sporoče
no, naj delovne organizacije pošljejo 
nove, stvarneiše kazalce svojega raz
voja. Ugotov^eno je namreč, da sta
ri kazalci ne drže, saj gospodarstvo 
ne dosega takšnih rezultatov, kot so 
jih načrtovali. Stvarni kazalci so p ^  
trebni zato, da bo načrt razvoja 
občine do leta 1980 res dobro pri
pravljen, se pravi, da bo stvaren in 
da se bo torej dalo nanj zanesti. Ka  ̂
zalci tudi ne smejo upoštevati infla
cije, oziroma je načrtovati, ampak je 
treba upoštevati lanske cene.

delavcev, pa tudi likovni salon in 
dramska sekcija-

Na sestanku smo se zmenili, da 
bomo imeli ustanovni občni zbor 
Svobode 5- decembra, to ^  v petek 
ob 19. uri v gimnazijski dvorani. 
Sklicatelj občnega zbora je ZKPO.

Na ustanovni občni zbor so vab
ljeni vsi člani naštetih sekcij, pa tudi 
vsi, ki jih privlači kakršnakoh dejav
nost s področja kulture.

Ma r j a n c a  c o l a r iC

Kako je padel Bračič
Ančko je presunil komandantov ukaz

I' j® Ančka Škrl iz B^unj pri
t poročena Švigelj, ki živi v Kočevju. S sobojevniki je
'J*’!; 1943 napadala Kočevje. Med vsem, kar ie doživela v

je tedaj naj1)olj presunil neki ukaz komandanta divizije 
 ̂ oračiča. lunalu nato pa je bila priča njegove juna3ce smrti.

»Jenjah rodila 7. julija 1924 v 
številna družina je od 

p itali:. “  delovala V OF, zato so 
'• dom , vso dru-

oagnali v internacijo,
O  i,

kapitulaciji je 
v partizane- Bik je v 

ĵ J|% Tomšiča, v 14.
^  enm 9'^®  ̂ J® bojih 

pomagala mnogim 
sc je tudi boja 

K o čev ja ^  9. d o l i .

On je Šel v boj na Rud- 
j^ktoy ^ o i  onesposobil ter nekaj 

Korak za korakom 
ženice in belogardiste 

mesta.
strašnega,

‘Poihi  ̂ doživela,**
partizanka Ančka, 

smo hiSo za hišo ter sc

dokopali do levega brega Kinže, kjer 
sta zdaj gostilna Rog in župnišče. 
Bila sem v stavbi župnišča, v prosto
rih, kjer je zdaj trgovina Peko.

Najhuje so kosili po nas iz cerkve
nih zvonikov. Imeli so razgled na vse 
strani, hkrati pa so bili s^ iti za de
belimi zidovi. Toda tudi od tam so 
jih naši pregnali.

Najtežje je bilo prvim parti
zanom, Ki so morali prebresti leno 
in ledeno mrzlo Rinžo, da so sc do
kopali na njen desni breg, ves zastra
žen in zavarovan z bodečo žico. 
Prvič sem videla topove, ki so iih 
parti?ani pripeljaU k Rinži, od koder 
so kašljali v nevarne zgradbe čez 
reko in na grad.“

Dva bataljona partizanov 13. 
brigade je planilo v naskok čez mosl

proti cerkvi. Prvič so jih sovražnik* 
zadržali, nato pa so se prebili. Peče

tova zgradba, k^r je zdaj trgovina 
Non-stop, je bila kmalu očiščena 
sovražnikov. Tudi kavarna in hotel 
„Trst** sta bila v partizanskih rokah, 
pa tudi hiše za cerkvjjo. Skoraj vsi 
sovražniki so bili že nagnani v grad. 
Strojnice so navzkrižno škropile po 
prehodih in oknih. Mesto sc je stre
salo ob eksploz^ah bomb, min in 
granat. Komandant posadke Nem
cev in bek)^rdistov kapetan Guth je 
obupavala in neprestano po radijstd 
vezi klical Ljubljano in prosil ge
nerala Roesenerja za pomoč, hkrati 
pa je skušal pridobiti čas s pogajanji. 
V ^adu so imeli zaprtih veliko fron- 
tovcev, ki so jih aretirah belogardi
sti. Vse so hoteli pobiti, a jim tega 
ni dovolil kapetan Guth. Mislil je, da 
ga bo to rešilo, če pade v roke parti
zanom.

Boji so trajali že tri dni in tri 
noči. Obojim je primanjkovalo stre
liva. Partizanski topničaiji so svarili, 
da jim morajo iz zaledja čimprej 
pripeljati granate. Tedaj pa so se na 
nebu pojavila nemška letala, ki so 
letela čisto nizko, obstreljevala, 
bombardirala partizanske položaje, 
svojim pa odmetavala municijo na 
grajsko dvorišče. Precejšen del stre
liva pa je zletel mimo, da so ga do
bili partizani.

Pravyo, da je Bračič odlično pri
pravil načrt za napad na Kočevje in 
po njem uspešno vodil boj. Vzne
mirjali da so ga le debeli grajski 
zidovi, za katere niti topovske gra

nate niso bile dovolj, a še teh je 
začelo primanjkovati- Vedel je, da v 
^ d u  ne bodo več dolgo vzdržali, a 
je hkrati predvideval, da bi utegnila 
prispeti pom oč. Zato je bil nenehno
na prednjih položajih in priganjal 
borce vsen treh bri^d, da so stisnili 
sovražnika in obkoUligrad. Za mini
ranje gradu je izbral najpogumnejša 
minerja: Mlinarja in Ronka-

Ko je Ančka dospela do mostu 
pred župniščem, se je zagledala v 
topove in slišala roje krogel, ki so 
sikale iz strelnih lin nad tunelom, ki

Ančka Švigelj, rojena Skrl, je vi
dela, kako je bil Mirko Bračič 
smrtno zadet v boju za Ko
čevje.

. z mostičem povezoval ^ ad  in 
lajevčevo hišo tam, kjer je zdaj 

restavracija Metka. Nenadoma je do 
nje dospel komandant divizije Mirko 
Bračič in vzkliknil: „Cez most!** 

„Pojdi t i!“ je bruhnilo iz nje. Za
sukala se je in se zagledala v obraz 
odločnemu častniku in šele tedaj 
spoznala, kdo ji je ukazal

„Cez most!** je ponovil, da jo je 
streslo po vsem telesu. Med tovariši 
se je divje zagnala in zdiijala čez ter 
se stisnila v ulici med kavarno in 
trgovino. Tam je videla tovariše, ki 
so prebili zid, napravili luknjo in šli 
v kavarno- Notri jih je bik) že veliko. 
Streljali so na sovražnike in prodirali 
dalje, od hiše do hiše. Žlezla je 
noter- Ted^ pa je nekdo zavpil, da 
je padla hrabra četna komandirka 
Tončka, in Ančko nagnal ven skozi 
luknjo.

Stala je ob zidu in se zagledala 
iroti cerkvi, od koder je videla 
rlirka Bračiča, ki se je vrgel čez ne

varno cesto, kjer ga je zadela sovraž
na krogb. Še nekaj korakov je na-

Rravil v zaletu in nato padel ob njej. 
lisliLi je, da ie le lažje ranjen. Vrgla 

se je nadenj, da bj mu pomagala, a je 
bila vsaka pomoč zaman. Tedaj je 
prihitela skupina tovariSev in ga od
nesla. Ni dočakal padca Kočevja, ki 
si ra je takrat najbolj želel-

Kmalu zatem je obnemogli oku
patorski posadki v Kočevju prišla 
pomoč. Partizani so se morali umak
niti, pred grad pa so pripeljali nem
ški tanki. Iz nekoga tanka je stopil

general z odlikovanjem ter ga obesil 
za vrat kapetanu Gothu.

„Dobro ste se držali! “ je vzkliknil 
general.

„Se nikoli nisem doživljal take

goze,** mu je odgovoril kapetan 
oth. Tako mi je pripovedoval ujeti 

partizan gozdar Franc Lavrič, ki je 
bil tedaj v gradu in je bil priča do
godku.

Na koncu Podgorske ulice, pod 
gozdom, je podzemna jama- Tam se 
je med napadom skrivak) kakih sto 
ljudi iz mesta- Po napadu so jih be
logardisti prijeli in zahtevali od 
Nemcev, da je treba vse moške po
streliti. Kapetan C}oth pa tega ni 
pustil. Cieneralu je menda dejal, da 
ti ljudje niso ničesar krivi.

Med bojem je bilo na obeh stra
neh veliko mrtvih in tanjenih. Mizar 
Franc Artač mi je pripovedoval, da 
so Nemci ukazali, naj napravi za nji
hove mrtve dirideset rakev.

Po tem napadu je partizanka 
Ančka nadaljevala svojo bojno pot s 
14. divizijo do konca vojne. Udele
žila se je slavnega pohoda čez 
Hrvaško na Štajersko. Prvič je bila 
ranjena v roko v Planini pri Rimskih 
Toplicah, drugič si je hudo poško
dovala ramo v bojih pri Ribnici na 
Pohorju in tretjič je bila 23. marca 
1945 hudo ranjena v koleno. Kot 
pogumna in z<.»užna borka je pet
krat odlikovana, med drugim tudi z 
redom za hrabrost in redom bratstva 
in enotnosti II. stopnje.

r U N t OŽBOLT



Ali že vei...
. . .  da se bo prvotno načrto

vana letošnja izguba v govedoreji 
ZKGP zmanjala od 9 milijonov 
dinarjev na 5 do 6 milijonov, in 
to piedvsem zaradi novih repub- 
liScih premij?

. . .  da namerava ZKGP število 
krav znižati za 20 odstotkov.

. . .  da se kljub temu količina 
proizvedenega mleKa ne bo bi
stveno zmanjšala, ker računajo, 
da se bo mlečnost krav od seda
njih 4.500 1 zvečala na 5.500 I?

. . .  da bo družbeni sektor 
kmetijstva (govedoreja) spet dal 
prednost cenejši domači krmi 
(travi itd.) pred močnimi krmi
li?

. . .  da bodo v rovedoreji po
stopno zmanjšali Sevilo zaposle
nih od sedanjih 219 na 101 v le
tu 1980?

. . .  da nameravajo TOVcdore^ 
strniti v okolici Kočevja in jo 
o{Hemiti s sodobnimi stroji, kar 
bo zahtevalo okoli 45 milijonov 
dinarjev investicij?

. . .  da se bodo zaradi vseh teh 
ukrepov zmanj&li proizvodni 
stroSu za liter mleka za okoli 15 
do 20  odstotkov?

. . .  da vse to pomeni tudi, da 
govedoreja ne bo poslovala več z 
izgubo, ampak bo donosna?

. . .  da bo zaradi teh ukrepov' 
treba postopno zaposliti odveč
ne člane kolektiva v drugih 
tozdih pri ZKGP oziroma v ob
čini?

. . .  da bo treba v koopm ciji 
z zasebnimi kmeti zagotoviti, da 
bodo zapuščene površine ZKGP 
obdelane, ker bi jih sicer p o s to j  
no zarastk) grmičevje in gozd: 

. . .  da imajo torej ti ukrepi ra
zen dobrih strani (cenejša proiz
vodnja, nič izgube), tudi slabe 
(o d p u ^ n je  zaposlenih, siroma
šenje podeželja in opuščank 
kmetijskih površin), za kar oi 
morali prevzeti odgovornost tudi 
razni pristojni in prizadeti re
publiški organi.

Tudi na kočevski osnovni šoli imamo kemqski krožek. Vodi ra 
tovarišica Dora Majerie. Pri krožku delamo predvsem poiskuse, u  
jih ne moremo narediti pri rednem pouku. Obiskuje ga 40 učenk in 
učencev. Razdeljeni smo v dve skupini. (Foto: Tanja Primc, Foto- 
krožek)

Nobenih bistvenih razlik
Odmevi na vprašanja o šoli v Podpreski

Maijan Klun, učitelj iz Dr^ ê 
v kočevski občini, nam je poslal 
nekaj dopolnil v zvezi z vpraša
nji in odgovori o šoli v Podpre- 

objavljenimi v Dolenjskem
listu 30. oktobra.

Iz kopije pisma Komunalnega za
voda za zaposlovanje, ki nam gaje  
poslal tovariš Klun, povzemamo, da 
ne drži očitek (izražen v vprafenju, 
podpisanem s „starši iz Drage“), da

VAS-FARA: 
NOVO VODSTVO DPM

Za mladinsid klub
Predsedstvo občinske konference 

ZSM Kočevje je na zadnji seji obrav
navalo srednjeročni plan razvoja 
krajevne skupnosti Kočevje-mesto. 
I^edlagalo je nekatere spremembe, 
ki se nanašajo predvsem na življenje 
in delo mladih v tej krajevni skup
nosti.

Tako so predlagali, da se v sred
njeročni program vnese ureditev 
mladinskega kluba, za k a t e r ^  
doslej še ni nikjer prostora. Izdelali 
naj bi tudi analizo, ki bi »ikazala 
potrebe mladincev KS iCočevje- 
mesto na področju kulturne dejav
nosti, rekreacge in zabave. Ta anali- 

5 pri reševanju 
mladine v Ko-

Društvo prijateljev mladine Vas- 
Fara je imelo 11. novembra občni 
zbor. n ^ le d a li smo u ^ e h e  zadnjih 
dveh let in ugotovili, da smo naredili 
nmogo koristn^a. Pretresli smo 
nova pravila, jih dopolnili in sprejeli. 
D odvorili smo se tudi za bogat 
nacrt bodočih nalog in sklenili, da 
se bomo na vsakem koraku zavedali, 
da smo prm telji otrok, zato bomo 
skrbeli, da bosta otroštvo in mladost 
naših naidražjih resnično srečna, 
vedra in bogata ter brez socialne in 
moralne bede. Izvolili smo še nov 
upravni odbor, v katerem je 15 
članov, tričlanski nadzorni odbor in 
7-članski pionirski starešinski svet. 
To je veluco sposobnih ljudi, ki so 
porok, da bo delo z mladino v 
Kostelski dolini tudi v bodoče plod
no.

M. V.

se šolarji iz Podpreske v premajh
nem številu vključujejo v nadaljnje 
šolanje oziroma srednje šole. To raz
merje je v resnici zelo blizu občin
skemu povprečju. V nadaljevanju 
dopisa, ki ga je podpisal psiholog 
Andrej Smole, pife še: • pred
vsem delu pedagogov v tem in v po
dobnih področjih gre zasluga, da 
resnično ne prihaja do bistvenih in 
kritičnih odstopanj. . .  pri vključe
vanju v nadaljnje šolanje v primerja
vi z ostalo občino.“

Marjan Klun nam je poslal še za
pisnik sestanka staršev foloobveznih 
otrok, ki je bil 6 . novembra in na 
katerem so med drugim obsodili 
starše, ki niso obvestili šolskega vod
stva, da nameravajo otroke prešola- 
ti, ki so dajali drugod neresnične 
podatke, in tudi pisca vprašanj, ki se 
je skril pod imenom „starši iz Dra
ge".

Nadalje smo iz zapisnika razbrali, 
da ukinitvi šole vsi nasprotujejo, » j  
ie kulturno središče tega območja.

NOVICE IZ FARE 
IN OKOLICE

DANES OTVORITEV -  Glavna 
in najlepša novica iz Kostelske doli
ne je, da bo danes, 27. novembra, 
ob 10. uri v Petrini otvoritev nove 
ceste Brod na Kolpi-Kočevje. Z njo 
se odpira novo poglavje v knjigi živ
ljenja in razvoja Kostelskega. Iz srca 
smo hvaležni vsem, ki so Kakorkoli 
pomagali pri tem velikem delu.

-eacne 
za bi bila' iznodišče 

erečih problemovTCrecu 
ce^u.

nredsedstvo ie predia^lo osnovni 
orranizaciji ZSM Kočevje-mesto, naj
v kratkem izvede razpravo o načrtu 
srednjeročnega razvoja KS ter poda 
pripombe nanj. To je naloga te orga- 
nizacm, saj prav njeni č ^ i  žive v 
tej Kd in je načrt razvoja KS tudi 
njihov načrt.

JE

Najprej jasno, zdaj pa ne
Usklajujejo društvena pravila z ustavo

Kakor smo že poročali, je do 
konca leta čas za vložitev novih 
pravfl društev in organizacij pri 
oddelku za notranje zadeve pri 
občinski skupščini Kočevje.

Drobne iz Kočevja
S t u d u  z a  S p o r t  -  visoko šo

lo za telesno kulturo v Uubljani 
obiskuk kar 8 študentov iz Kočevja, 
med njimi eno dekle. Pb letnikih so 
razporejeni tako: 2 sta v četrtem 
letniku, 1 v drugem in 5 v prvem, 1 
pa je že absoNent. Telesna kultura v 
Kočevju se bo, kot je predvideno v 
kratkoročnem načrtu, precej raz
mahnila, zato bo primanjkovalo 
strokovnjakov. Sedanji študentje bo
do postoroma polnili vrzeli. Nekate
ri imajo nipendijo T itove^ štipen
dijskega sklada. Pri študiju so se 
u sm eri za atletiko, smučanje, gim
nastiko, plavanje, odbojko in košar
ko. Solati bomo morah še nove, ki 
pa bi se morali usmeriti tudi v nogo
met in rokomet.

o b S a n
v p r a š u j e

 ̂ V /  ( m a d v a d  
o d g o v a r j a

— Ali veš, da je tudi naše lo
višče „Medved“ imelo ob tri- 
četrtle^u izgubo, čeprav je 
divjadi preveč?

-  Saj smo jo imeli tudi mi, 
medvedje, ker letos nismo polo
žili na dlako še nobenega lovca, 
čeprav jih je tudi že toliko, da 
je vse zeleno.

. OBČINSKIM NE SMRDI -  KoU- 
ne bodo dosegle, da ne bo v Kočev
ju vzkipel upor zaradi smradu, ka
kor je v Gruntovcih. Pri nas ne gre 
za teleta, am rak za prašiča. Pri nas 
tudi nimamo Dudeka, da bi prijavil, 
da na Ljubljanski cesti smrdi po pra- 
Sču, za katerega rejec niti svinjaka 
nima. Sosedje se razburjajo in čudt; 
jo, da tera smradu še niso zavohali 
na občim. Pujsek se kljub vsemu le
po redi nedaleč od občine, samo 
čez cesto. Velja tista stara: Kjer ni 
tožnika -  ni sodnika.

POČASNA MATEMATIKA -  
Veliko reklame je bilo, naj starši na
ročijo knjigo o novi matematiki, da 
bodo lahko poma^di otrokom pri 
domačih nalogah. Ob naročilu je bi
lo rečeno, da bo knjiga izšla naj
kasneje do konca septembra. No
vembra je že skoraj konec, knjige pa 
še ni. Morda jo bomo do konca šol
skega leta le prejeli, da se bomo lah
ko na počitnicah učili za drugo le
to . . .

St u d ij s k a  k n j iž n ic a  -  Stu
dijska knjižnica bi bila v Kočevju 
potrebna in koristna, prav tako tudi 
urejena arhivska služba. Občani več
krat potrebujejo razne krajevne po
datke, ki so samo v arhivskih spisih, 
strokovnih knjigah, koledarjih, kro
nikah in podobnem. Vendar ne ve
do, kje naj to iščejo, kateri arhivi so 
na razpolago in kje so hranjeni, kam 
in na koga naj se obrnejo. Sedaj sc 
bo sprostilo nekaj prostorov v Ko
čevju, pa bi lahko uredili tudi to. O 
novem Kočevju imamo malo zbra
nega in napisanega, razen podatkov 
iz NOB. O ostalem podatki niso 
zbrani in tako gre polagoma marsi
kaj v pozabo.

KOČEVSKE NfiUlGE

Rekli so:
Franc Korelc, direktor ITAS: 

„Danes se težko prebiješ do refe
renta za uvoz pri sekretariatu za 
zunanjo trgovino. Slabo je, če je 
odločitev o tem, kdo lahko kaj 
uvozi, prepuščena le dobri volji 
referenta. To ni noben devizni 
oziroma uvozni režim!“

Matija Praznik, direktor Hote
la Pugled: „Veliko ljudi je, ki bi 
bili potrebni zdravniške ^ m o č i, 
pa je ne iščejo. Veliko pa je tudi 
nedelavnih oziroma lenuhov, ki 
so zdravi, pa izsiljujejo bolniško. 
Taki izkoriščajo pridne člane 
kolektiva, zato morajo sami čla
ni kolektiva na zboru delovnih 
ljudi obračunati z njimi. Bolni- 
^  torej ni le stvar zdravstvene 
službe, ampak tudi vsakega de
lovnega kolektiva. “

Jože Košir, direktor UK Ko
čevje: „K stabilizaciji ne pripo
moremo s tem, da cene zamrzu
jemo, osebne dohodke pa pušča
mo oblikovati razmeroma svo
bodno. Ukrepati bi morali prav 
obratno. Tudi če v rcsoluciji za
pišemo, da se bodo osebni do
hodki povečali za 20 odstotkov, 
nočejo tega vsi prav razumeti in 
povečajo osebne dohodke za to
liko tudi tam, kjer imajo izgu- 
bo.“

Kdo naj financira radioltiub?
Na nedavni letni skupščini ribni^ega Radiokluba je bil med 

drugim razrešen dolžnosti predsednika Edvard Grobler, ki je vrsto 
let zelo u ^ šn o  vodfl ta klub, zdaj pa odhaja na novo shižbeno 
dolžnost izven Ribnice.

Že v poročilu je bilo omenje
no, da je bilo delo kluba težav
no predvsem zato, ker ni bilo 
urejeno njegovo financiranje. 
Tudi razprava je potekala pred
vsem okoli vprašanja, kdo je 
dolžan delo kluba financirati. 
Nekateri so menili, daje to dol
žnost temeljne telesnokulturne 
skupnosti, drugi pa, naj bi mu 
pomagala predvsem narodna 
obramba, ker z njo klub naj
tesneje sodeluje. Vsi so se kon-

POZABUENA  
JUNAKINJA

V Ribnici imajo razne uli
ce, ki spominjajo menda na 
ribniško zgodovino, tako: 
Vrtnarsko, Vrvarsko, Čol
narsko itd. Nekateri pa me
nijo, da bi gotovo zaslužila 
svojo tudi narodna junakinja 
Majda Šilc, ki je bila doma z 
Gore nad Sodražico.

čno strinjali, da je treba denar
no pomoč za klub iskati tudi 
drugod, predvsem pri Tehnični 
skupnosti, ki je bila ustanovlje
na pred kratkim.

V poročilu o delu je bilo po
udarjeno, da je klub sicer dob.'l 
nekatere nove aparature, vendar 
mu še manjkajo posamezne teh
nične naprave, ki so potrebne 
za uspešno delo. V zadnjih ne
kaj letih so organizirali tudi več 
tečajev za vzgojo telegrafistov. 
V Sodražici imajo nekaj apara
tur in naprav, vendar radioklu
ba še niso ustanovili, ker je med 
mladimi premalo zanimanja za 
to dejavnost. Končno je bilo 
sklenjeno, da je klub treba usta
noviti tudi v Sodražici.

V poročilu je bilo prikazano, 
da je radioklub dosegal na tek
movanjih in vajah lepe uspehe, 
za kar je dobil tudi več pri
znanj. Zelo uspešno je deloval 
med vajo , Jesen 74“ , ko so nje

govi člani neprestano skrbeli za 
zvezo med raznimi enotami. Za 
še uspešnejše delo pa je potreb
no za to dejavnost najprej za
interesirati rnladino. Zato si je 
treba prizadevati, da bi mladi 
dobili osnovno znanje o radio
amater izmu že v osnovni šoU, 
med poukom tehnične vzgoje.

Sklenili so še, da bodo sode
lovali na raznih republiških tek
movanjih in da bodo sodelovali 
z okoliškimi radioklubi. Ob za
ključku so podelili priznanja in 
nagrade posameznim članom za 
dolgoletno in uspešno delo.

M. GLAVONJIČ

ZBOR NARAŠČA

Pevski zbor „Lončar“ iz Dolenje 
vasi v ribniški občini, ki ga vodi 
Andrej Petek, je od lanskih 14 čla
nov narastel že na 16. Zvedeli pa 
smo, da zbor še sprejema nove čla
ne. Tako je spet osem ljubiteliev 
petja resnih landidatov za stalne 
člane zbora.

Dolenjeva^ pevd, kijih vodi Andrej Petek, so pred kratkim nasto- 
[Hli tudi v kulturnem programu pred skujmo sejo komunistov Doni
ta, Svita in Melamina. (Foto: Primc)

PoldicnI predtedniit ?
Zdaj mladinsko predsedstvo ne dela uspešno

'tji seii 
5 Ril

Društvo ali organizacija, ki tega 
do roka ne bo storila, bo črtana 
iz občinskega registra.

Na sestanku pri občinski konfe
renci SZDL, o kateri smo poročali, 
je kazalo, kot da je vse dobro pro
učeno in vsem razumljivo. Zdaj 
se je marsikje z a ta j i lo  in koordi
nacijski odbor za društva in organi
zacije pri SZDL, ki mora dati pred
hodno soglasje k predlogom pravil, 
ima precej težav. Predloge vrača v 
ponovno obdelavo s pripombami, da I 
je treba predloge izporolniti, pred
vsem pa prilagoditi določilom nove 
ustave. Z ^ j  bo treba marsikje zato 
sklicati izredne občne zbore. Nova 
pravila oz. registracija so potrebna 
tudi zaradi banke, ker sicer ne bo 
mogoče dvigniti denarja.

A. ARKO

Tudi na nedavni tret 
predsedstva ZSM občine kibni- 
ca udeležba ni bila zadovoljiva. 
Zato so sklenili, da je treba 
opraviti v predsedstvu kadrov
ske spremembe, saj zdaj večina 
članov ne prihaja na seje zaradi 
obveznosti na delovnih mestih  ̂
pa tudi iz neupravičenih razlo
gov.

Sedanje predsedstvo šteje 11 
članov, ki so iz mladinskih 
organizacij Sodražica, Loški po
tok, Grčarice, Dolenja vas in 
Ribnica. Po sedanjem predlogu 
naj bi predsedstvo štelo 20 čla
nov; posledica tega bi bila večja 
udeležba na sestankih, boljše 
delo in uspešnejše izpolnjevanje 
sklepov. Sklenili so tudi, da bo
do prav zato povečali tudi števi
lo Članov v vodstvih mladinskih 
organizacij.

IzdaU so tudi bilten z vestmi 
m poročili iz vseh delovnih 
organizacij. To je prvi bilten, ki 
je bil izdan, odkar obstaja mla
dinska organizacija. Ker je pre
cej zanimivosti, bodo že v de
cembru izdali drugo številko.

V taborniški organizaciji je 
vključena mladina, zato ta orga
nizacija tesno sodeluje z mla
dinsko. Zdaj pripravlja mladina 
predavanja za bodoče taborni
ke, na katerih bodo predavali 
predstavniki republiškega tabor
niškega vodstva.

Menili so tudi, da je za uspe
šno delo mladinske organizacije 
potrebna slikovita in vabljiva 
propaganda. Zato so se dogovo
rili z AMD, da bodo v ta namen 
lahko upprabljali polovico nji-

SRECANJE VOJAKOV  
IN TEČAJNIKOV

Se en politični seminar je bil te 
dni zaključen v motelu Jasnica. Kot 
udeleženci prejšnjih seminarjev tako 
so se tudi zadnjega srečali z vojaki 
ribniške enote, lldeleženci seminarja 
so si ogledali njihovo orožje in opre
mo, razen tega pa so se z vojaki po
merili na športnem področju, in si
cer v malem nogometu, namiznem 
tenisu, šahu, streljanju in rokometu. 
Na svečanosti ob zaključku semi
narja je orkester ribniških vojakov 
igral v motelu Jasnica za zabavo in 
ples.

hove oglasne omarice, ki je pred 
zadružnim domom v Ribnici.

Precejšen del razprave pa je 
bil posvečen predlogu, da bi tu
di v ribniški občini imela mla
dinska organizacga pokUcnega 
predsednika. Na območju vseh 
občin ljubljanske re^je namreč 
le občini I^mnik in Ribnica ni
mata pokUcnega predsednika. 
Sklenjeno je bilo, da bodo pred
lagali, naj bi predsednik mladi
ne čimprej opravljal svojo dol
žnost poklicno.

M. GLAVONJIC

Pa ie res je
Za udeležence sestanka 

vseh komunistov Donita 
Medvode, Svita Kamnik in 
Melamina Kočevje, ki je bil 
14. novembra v dvorani 
DC-16 v Dolenji vasi pri Rib
nici, so priredili člani KUD 
France Zbašnik iz Dolenje 
vasi krajši kulturni program, 
v katerem'so nastopili doma
či pevci in recitatorji.

Kasneje, med razpravo o 
predlogu za združitev vseh 
teh treh delovnih organiza
cij, so se udeleženci razprave 
spominjali tudi kulturnega 
programa. Ko so se prizade
vali, da bi zgladili nekatere 
nesporazume, je nekdo iz
med razpravljalcev dejal:

-  Pevci so nam rrialo prej 
tako lepo zapeli „Delo nas 
druži" in „ V slogi je moč". 
Vidite, tovariši, od njih bi se 
lahko marsičesa naučili!

Toda do uskladitve mnenj 
kljub večurni razpravi le ni 
in ni prišlo. Nekdo, ki je uvi
del, da soglasnosti ne bo, se 
je spet spomnil dolenjeva- 
ških pevcev in v razpravi de
jal:

-  Kaže, da se od pevcev 
nismo ničesar naučili m d t '  
smo si zapomnili le tisto: 
„Rega, rega, rega, kvak, 
kvak."

JOŽE PRIMC

Ribniški zobotrebci
lo

NOVI Č l a n i  ZK -  Te dni ie bi- 
V počastitev dneva republike in

dneva JLA sprejetih v Zvezo komu
nistov več pripadnikov vojaške eno
te iz Ribnice. Seveda so to tisti voja
ki, ki so dosegaj najboljše uspene 
pri vojaški vzgoji, ki so se najbolj 
prizadevali za tovarištvo med vojaki 
in prispevali k napredku vojaškega 
kolektiva. Vsekakor pa bodo novi 
komunisti prenašali znanje in iz
kušnje, pridobljene v JLA, tudi v 
vsakdanje življenje.

KMALU „KAPELSKI KRESO- 
VI“ -  Ekipa Televizije Zagreb je po
snela že 13 nadaljevanj televizijske 
nadaljevanke „Kapelski kresovi". 
Pred mese^ smo že pisali, da je eki  ̂
pa snemala nekatere prizore pet dni 
tudi v Ortneku. Po najnov^šin obve
stilih TV Zagreb bodo zaceli to na
daljevanko predvajati konec tera 
meseca. Režiser je Ivan Hetrich,

flavne vloge pa igrajo Boris Dvornik, 
^vle Vujisić in Miki Manoilovič. 

Nadaljevanka govori o vojnih ooMd- 
kih v Gorskem kotaru in Hrvatskem 
primorju od prvih dni italijanske 
okupacije do propada fašistične Ita
lije in o preraščanju majhne parti
zanske četice v odred, brigado in 
končno divizijo. Te dni je izšla v 
8.000 izvodih tudi knjiga „Kapelski 
kresovi", ki jo je napisal Veljko Ko
vačevič.

ZAPOZNELO MARTINOVANJE 
— Uprava hotela „Jelka“ se je, kot 
kaže, zmotila v računu, kdaj bo 
Martinova nedelja, in jo je napove
dala teden dni prezgodaj, zato jo je

kasneje preložila. Vendp je bilo 
kljub temu veselo, saj ni n ^ jk a lo  
šal, smeha in zabave. Podeljenih je 
bilo tudi več nagrad, simboličnih 
nagrad in tolažilntfi nam d . Vino w  
t o ^ i  iz soda in je lahko vsak pil, 
kolikor je hotel. Razpoloženje je bi
lo izredno, saj je veselje trajalo kat 
do petih zjutraj.

CESTA BO KMALU -  Dež, sneg 
in sploh slabo vreme otežujejo delo 
na poljih in v gozdovih. Zato se ljud
je najraje drže doma. Delavci, ki gra
dijo gozdno cesto od Žlebiča do 
Ortneka, pa kljub temu ne počivajo. 
Gradnja poteka po načrtih in cesta 
bo kmalu narejena.

M. G.

-  Na sestanku v Dolenji vasi 
so vsi komunisti Donita, Svita 
in Melamina govorili, da so za 
združitev, vendar kljub temu ni
so priSi do enotnega sklepa.

— Saj tudi sicer vsi govorimo
o stabilizaciji, imamo pa le in
flacijo.

RESETĐ



^  —'Uje se zima in z njo zimske nevšečnosti. Predvsem ddavci, 
^''ke in gospodinje, ki so vezani na avtobusni prome^ upajo, da 
^ 0  letos „avtobusaiji“ bolj redni, kot so bili lani. Calunje na 
7 ^  in v dežju prav gotovo ni prijetno. Na sliki: dokler je sonce 
"®^o, dolgčas ob ča l^ ju  prežene klepet. .

oslej tudi ukrepati
^^bilj^cijske programe so sprejele skoraj vse organiza

cije, niso pa jih izpolnjevale — Preveč bolniških

četrtek so se na drugi redni seji sestali člani občinske 
SZDL Črnomelj in med drugim ocenili dosedanjo aktiv- 

^  ’ ®<^žene uspehe in nadaljnjo usmeritev na področju ekonom- 
stabilizacije v črnomaljski občini.

SO, da z rezultatiz

enkr f n o P ° t i t ič n e  ak c ije  za-

volini Q?eu-,m° rejo biti zado‘
jq J i ^ a b il iz a c ij sk e  p ro g ra m e  

j u ,  ? k on ca  av g u sta  sp reje le  

(v faJ vse T O Z D , O Z D  in  S IS  

PropSens^em  s o  sp re je le  
6 tu d i k ra jevn e sk u p -  

pisali‘‘ to d a .m arsik je s o j i h  „n a-  
na r̂t z8°lj zarad i ak c ije . D a  

li in ~  v e lik o  so  j ih  p op rav i-  

®asvet • ° m sk °  o v r e d n o t i l i  p o  
najbnlU 12Vršn eg a  sv e ta  -  n iso  

jtevi, v  u resn ič ev a li, p r iča jo  

^terih P ° datki- T a k o  so  p o  ne- 
1 ycčje 0r8an izac ijah  z a lo g e  vse  

kvoz’ c e ô t e n  d o h o d e k ,  
i j, ’ ° r8an izacije  s o  p o s lo v a le  

Člani u V e l ik o  b e se d  so  
l JVetiii čj n s k e  k o n fe r e n c e  p o -  

'°vneg u  ‘z ^ ° r iš č a n ju  de-  

^ c i i S , čS a - ^  m a l°  organ i-  
^kon ti! p o h v a li  z  d o b r im  

je bilo . ^  d e v e t ih  m e se c ih  
Oih na I^ P rim er v Iskri p r iso t-  
^nih {* u ^ 5 o d s t o t k o v  za p o -  

izostai r P ° m e n i> d a  je  z  d e la  

^ d e la V  d an  d e la v c e v

bimorIn Za,t 0  s o  P ° u d a r ili’ da  
8ca M- P ° slej zm a n jša ti b o ln i-

P°vef ^Staj anJa > n a d u r n o  d e lo ,  
lati o Pr° d u k t iv n o s t ,  zb o lj-  

tanje d e la , in fo r m i-

ia bo i , d e âvci *n  z a g o to v i t i ,  
i stakM* ° i  ° b č a n  s o d e lo v a l  

Hora]; acjji- N a d z o r o v a t i  b i  
PtoSr:i 1Zvajanje s ta b iliz a c ijsk ih  

^ s ln  ^V* iz v r š n i sv e t  o b č in -  
len0 P ^ in e  b o  p o sle j  p o g lo b -  

itOttr- sPrem ljal u r e s n ič e v a n je  

C ° V .*n o d p rav lja l, k o li-  
ptavii,, v ,nje govi m o č i ,  vse ne-  

»OstjL ?st*- V  k rajevn ih  sk u p 
no sta b iliza c ijsk i boj vo-

dUa SZDL.

Ko so se pogovarjali o nadalj
njem samoupravnem razvoju in 
reorganizaciji krajevnih skup
nosti, so člani občinske konfe
rence zahtevali, naj se enkrat za 
vselej uredi financiranje skup
nosti. Nekatere delovne organi
zacije sprejmejo in podpišejo 
družbene dogovore, ko pa je 
treba primakniti dogovorjene 
vsote, odpovedo. Ugotovili so 
tudi, da je iz dosedanjih izku
šenj čutiti premalo povezovanja 
med krajevnimi skupnostmi in 
TOZD in OZD, precej boljša pa 
bi bila lahko tudi povezava med 
občino in krajevnimi skup
nostmi, kot tudi obveščenost 
občanov. Prav gotovo bi z do
brim informacijsko-dokumenta- 
cijskim centrom pri občinski 
skupščini poskrbeli za primerno 
in dokaj privlačno obl^o infor
miranja.

Bela krajina: 
za uspeh 

zaslužni vsi
v  zadnjem kolu jesenskega 

prvenstva v slovenski conski no-

f  metni ligi-zahod so nogometa- 
Bele krajine sicer igrali neodlo

čeno, a so kljub temu dosegli ze
lo lep uspeh. Uvrstili so se na 
tretje mesto in le malokdo je 
pred prvenstvom pričakoval, da 
bodo Črnomaljci tako uspešni. 
O dobrih igrah svojih varovancev

L trener Bele krajine, Stane 
vrin, povedal naslednje: 

„Bržkone gre zahvala za osvo
jeno mesto predvsem mojim fan
tom. Lani smo igrali v ljubljanski 
nogometni podzvezni ligi in se 
po osvojenem prvenstvu uvrstili 
v dokaj zahtevnejše tekmovanje. 
Na težke tekme smo se resno 
pripravili, sad našega dela pa so 
bile številne zmage. Prav gotovo 
gre veliko zaslug za dobre igre 
tudi gledalcem, saj nas je skoraj 
na vsaki tekmi spodbujalo okoli 
500 Crnomaljčanov in Črno- 
maljk. Kaj načrtujemo za pri
hodnjo sezono? Ce bomo še na
prej igrali tako dobro, bomo naj
manj peti in če bo res prišlo do 
reorganizacije slovenskih lig, se 
bomo potemtakem uvrstili v naj
kvalitetnejšo slovensko ligo. 
Spomladi nas zapuščata dva 
igralca (Anton Weiss in Kobe 
gresta k vojakom), toda kljub te
mu bomo še vedno izenačena 
ekipa, ki se bo bojevala za čim
bolj šo uvrstitev. “

Za Belo krajino so v jesen
skem delu telcmovania nastopali: 
Mitja Kobe, Anton Sterk, Stane 
Filak, Tahir Furlič, Hinko Kobe, 
Anton Ferfolja, Boris Grguraš, 
Anton Weiss, Milorad Jankovič, 
Andrej Švajger, Bogdan Zupan
čič , dres s Črnomaljskim ^bom  
pa so nekajkrat oblekli tiidi 
Iztok Stefanič, D r ^  Kobe, 
Simeun Medič, Jože Curk in Bo
ris Butala.

MOST GROZI
Občani, ki so se vozili to republi

ški cesti na odseku Kanižarica-
11 TO r<
Kaniž

Dobliče-Bistrica, so večkrat tarnali, 
da je cesta slaba in za promet nevar
na. Pred kratkim pa jo je črmomalj- 
sko podjetje dobro popravilo. Upo
rabniki ceste so zadovoljni, upajo 
pa, da bodo popravili tudi leseni 
most čez Doblicico, ki je močno 
dotrajan in ctoz,, da bo na njem pri
šlo do nesreče. Ptav bi bilo, ko bi ga 
popravili še pred zimo.

Pravo rokodelstvo izumira
Četrtina vseh zasebnih obrtnikov se ukvarja s prevoz
ništvom, medtem ko zdaj zdaj ne bo nikogar več, ki bi 

opravljal storitve

Številke sicer k a ž^ , da je v zadnjih petih letih v črnomaljski 
občini število obrtnikov naraslo za 11 odstotkov, vendar se je v 
zadnjem letu stanje močno poslabšalo. Povečalo se je število avto
prevoznikov, medtem ko uslužnostna obrt izumira.

V vsej občini je 127 zasebnih 
obrtnih delavnic, od tega je 15 
gostinskih lokalov, 38 avtopre
voznikov in traktoristov, vseh 
ostalih obrtnikov pa je 73. Za
nimivost črnomaljske obrti je

č r n o m a l j s k i  d r o b i r
& AR ROU organizira krvo- dneva repubUke pripravili n 

■•kc'>° črnomaljski Rdeči «k'“  01
UsPe- Na novomeški 

{? * a k -  P°staji Pa ugotavljajo,
,,N d*jClJ udeležujejo v glavnem 

j- ^ n i h  kolektivov, gospo- 
?*Palc v n e t je .  Morda, ne bi bilo 
Jr.itna ° !??se aktivi Rdečega križa 
$  boij^ljskih srednjih šolah po- 
>ij. Sas v 8211!! in organizirali več 

icanLu°n^no ne b* l̂o samo za 
in J P°uka, ali ne, srednje- 
^ d n je šo lk e ?

^ tu ^ K A R J I  SE BODO udele- 
K ki ga bodo v počastitev

l o v s k i p l e nNov
lo , ^lo soboto dopoldne 
f n L D  Loka pri 

ustrelili okoli 140 
ko *^ .̂^ov težko medved- 

že precej odrasli 
‘. pa so pobegnili.

^  ®̂dja družina se je naha-
leiii8ozdu nedaleč od na- 

osnovne šole Loka.

dneva republike pripravili njihovi 
novomeški vrstniki, ekipa Obutve. 
Lani so Črnomaljci na turnirju za 
prehodni pokal nastopali oslabljeni 
-  pokal so osvojili Novoteksovi 
igralci -  in so zasedli zadnje mesto. 
Glede na to, da imajo letos za sabo 
ligaSce nastope, lahko pričakujemo, 
da se bodo v soboto v Novem mestu 
bolje odrezali.

V STAREM TRGU ugotavljajo, 
da se i\jihova dolina vedno bolj praz
ni, po drugi strani pa vedo povedati, 
da v njihovo mesto zaide vse več 
Uubljančanov, Novomeščanov, 
Crnomaljčanov in prebivalcev iz 
hrvaških mest, ki se zanimajo za od
kup starih hiš. Kot kaže, je kupčijo 
do sedaj sklenilo le malo „tujcev", 
kajti Poljanci upajo, da se jim, ko 
bodo dobili sodobno cesto, ne bo 
treba odseljevati- Poljanci že vedo, 
Ige je lepo.

CRNOMAUSKE GOSPODINJE 
so znane kot ženske z dobrim oku
som. V Dolenjkini blagovnici in pri 
Veletckstilu zagotav^ajo, da so 
Cmomaljke z letošnjo pošiljko žen
skih in otroških plaščev za jesen in 
zimo kar zadovoljne. Seveda so 
vmes tudi take, ki s sicer sodobnimi 
in mikavnimi kroji, niso zadovoljnp. 
Bodo šle pač v Italijo na -  tržnico.

v / /

tudi v tem, da se je na Preloki 
ohranila še ena zasebna proda
jalna. Glavnina obrtnikov dela v 
Črnomlju ali okolici, in če po
gledamo, s čim se ti ukvarjajo, 
je nedvomno, da občan kmalu 
ne bo imel kam nesti delat oble
ko po meri, da ne bo nihče po
pravljal če\djev, da bodo konji 
bosi itd.

Predelava kovin je s 17 obrt
niki kar dobro zastopana, v na
sprotju s tem pa ima nad 
17.000 občanov samo 4 po- 
pravljalnice gospodinjskih stro
jev in 7 obrtnikov, ki opravljajo 
storitve.

Če odštejemo avtoprevozni
ke in gostilničarje, potem ima 
vse adlešiško območje enega sa
mega obrtnika, Dragatuš ima 2, 
Semič 8, Stari trg 2 in Vinica 7. 
Vsi zasebni obrtniki skupaj za
poslujejo okrog 40 delavcev in 
imajo v uku 20 vajencev, nihče 
pa ni tako „močan“ , da bi za
posloval 5 oz. 7 ljudi, kot to 
dovoljuje zakon.

Podobno kot pri redni obrti 
izumira tudi legdna popoldan
ska obrt. Pred petimi leti je bilo 
194 popoldancev, zdaj jih je le 
še 170. Med temi prevladujejo 
zidarji in predelovale! lesa, ni pa 
ljudi, ki bi opravljali strankam 
drobna popravila. O tem bi ka
zalo resno razmisliti, zakaj? 
Vemo, da stranka, ki ji pušča 
pipa ali se ji odlepi podplat na 
skoro novem čevlju, rada plača 
popravilo, ampak dogaja se, da 
kdor ne zna na pamet knjige 
„Naredi si sam“ . lahko obupa. 
Ne pozabimo pa tudi tega, da 
spada ravno uslužnostna obrt 
prav tako k splošnemu standar
du občana.

Pozabili 5 l(in regionalne ceste
'ripombe k osnutku družbenegš načrta bodo sprejemali do 31. decembra -  S pomočjo 

krajevnega samoprispevka gradili cesto Metlika-Drašiči

Minuli petek so se zbrali na skupni seji delegati vseh treh zborov 
pri metliški občinski skupščini in med drugim razpravljali o osnut
ku družbeno-gospodarskega načrta o razvoju metliške občine v 
obdobju 1976 -  1980.

la iz gospodarskih organizacij, kra
jevnih skupnosti in o d-drugod.

V razpravi o srednjeročnem pro
gramu cestnega gospodarstva v Slo
veniji je izvrŠii svet skupščine dal 
pet temeljnih pripomb in delegati so

Že v uvodni besedi je predstavnik 
metliškega izvršnega sveta povedal, 
da je osnutek nepopoln in da bodo 
delegacije te dni dobile drugi del 
materialov. Kljub temu so delegati 
prvi del zastavljenega načrta ocenili 
in ugotovili, da je dobro sestavljen, a 
morda preveč podroben. Dali so tu
di nekaj pripomb, v sklepu o osnut
ku pa so poudarili, da mora izvršni 
svet pri oblikovanju dpkončnega 
progama upoštevati pripombe, ki 
so jih dali na seji in prij^ročila, ki 
bodo do 31. decembra 1975 prihaja-

S prihodnjim prvim januj^em  
bo Metliški Mercator po vsej ver
jetnosti prenehal s priljubljeno 
nedeljsko prodajo. ' O svojem 
sklepu -  trgovsld kolektiv ga je 
sprejel na pobudo svojega sindi- 
l^ta na zboru delovnih ljudi 12. 
novembra -  je Mercator seznanil 
družbenopolitične dejavnike v 
Metliki in pričakuje, da mu bo
do v kratkem odgovorili. In kaj 
menijo o ukinitvi nedeljske pro
daje nekateri občani?

Darinka Medek, učiteljica: 
Razumljivo je, da se ne stri

njam s trgovci, čeprav, jih tudi 
razumem. Mislim, da bi Metlika 
morala imeti trgovinO: v kateri 
bi lahko kupovali tudi ob nede
ljah. Velikokrat mati, gospodinja 
in delavka povrhu, ko nabavlja, 
ne nakupi vsega, kar si je zamisli
la. Pozabljivosti botruje naglica 
in skrb za dom, zato marsikatera 
Metličanka nakupi potrebna ži
vila za prve dni v tednu prav v 
nedeljo. Prav bi bilo, ko bi naš 
Mercator pristal na srednjo pot. 
V nedeljo naj bi prodajal še na
prej, omislil pa naj bi si nov 
obratovalni čas. Jaz predlagam, 
da bi imeli trgovino odprto vsaj 
uro ali dve.“

Občani so za 
srednjo pot

Milan Predovič, poslovođa v 
Kraševi prodajalni čevljev: „Sem  
trgovec in zato želje Merkatoi^ 
jevih prodajalk razumem. Menim 
kot potrošnik, da ne bi bilo sla
bo, ko bi nedeljsko delo obdrža
li. Trgovino naj bi imeli odprto 
od 7. do 9. ure, delavkam, ki bi 
ob nedeljah delale, pa naj bi zve
čali osebni dohodek. Morda bo 
le tako upravičena jeza „nedelj
skih" prodajalk splahnela, zado
voljne pa bi bile tudi Metličanke 
in ostale gospodinje."

Jožica Kraševec, gospodinja: 
„Pa kaj si bodo še izmislUi! Nji
hova dejavnost je v Beli krajini 
nerazvita in namesto da bi jo po
speševali, razmišljajo o ukinitvi 
nedeljske prodaje. Kaže, da ne 
marajo zaslužiti, ne zavedajo pa 
se, da s takim ravnanjem izgub
ljajo kupce. Kddar koli sem v 
Novem mestu — poznam še veU- 
ko gospodinj, ki ravnajo podob
no kot jaz -  kupim veliko živil, 
ki bi jih lahko v domači trgovini. 
Verjetno zaradi jeze, pa tudi iz 
strahu, da v Metliki vsega, kar 
potrebujem, ne dobim. Upam, 
da so govorice o ukinitvi nedelj
ske prodaje izmišljene!"

Kristina Lilič, snažilka: „Ni
sem slišala, da t>odo po novem 
letu ukinili nedeljsko prodajo. 
Mene novi trgovski ukrep ne bi 
pizadel, ker sem z Radoviče. 
Mislim pa, da bi bilo bolje, če  bi 
Mercator ostal pri že vpeljanem 
načinu prodajanja. Le zakaj se 
trgovke bojijo nedeljsk^a deja? 
Saj se lahko menjajo, ali ne? “

Franc Kobe, direktor TOZD 
Mercator, Metlika: „O ukinitvi 
n e d e ljsk a  dela -  po Sloveniji 
so ob nedeljah zaprte skor^ vse 
trgovine -  smo pri nas večkrat 
govorih, na zadnjem zboru pa 
smo zapisali: Ob nedeljah bodo 
trgovine zaprte! O sprejetem 
sidepu smo obvestili občino in 
družbenopolitične or^nizacije. 
Upamo, da bodo o naši odločitvi 
v kratkem razpravljali in nam 
svetovali, kako se naj dokončno  
odločimo. O „zaprtih vratlh“ je 
razpravljal tudi republiški odbor 
sindikatov trgovskih delavcev in 
bil je mnenja, da jo nedeljsko de
lo glede na dobro trgovsko mre
žo skoraj nepotrebno. Najvažnej; 
ši razlog: v trgovini je zaposlenih 
okoli 60 do 80 odstotkov žena. 
Pri nas jih dela okoli 70 odstot
kov in skoraj vse tarnajo, da bi 
bile ob nedeljah rade doma. Ker 
imamo dokaj dobro oi|;anizirano 
sobotno dežurno službo -  od 
14. ure dalje sta odprti dve trgo
vini, in sicer Samopostrežba in 
Bife-Delikatesa -  smo se odlo
čili, da s 1. januarjem ob ne
deljah ne bomo prodajali. Zato 
vabimo gospodinje, naj poskuša
jo spremeniti nakupovalne nava
de in naj po novem letu nabav
ljajo ob sobotah in že prej. Z 
malo dobre volje bo bržkone ta
ko, kot je bilo do sedaj.“

jih soglasno podprli. Tako naj bi re
publiško cestno gospodarstvo po
skrbelo za posodobitev ceste I. reda, 
ki naj bi razbremenila promet skozi 
Metliko, v prihodnjem letu pa naj bi 
poskrbelo za popravilo ceste in mo
stu v Trnovcu, kjer je prišlo letos do 
številnih hudih nesreč, v prej&ijih le
tih pa tudi do smrtnih žrtev. Sestav- 
Ijalci srednjeročn^a načrta republi
k e ^  cestnega gospodarstva so po
zabili na naddjnje posodabljanje re
gionalne ceste Metlika-Drašiči (sedaj 
je zgrajena do konca DraSčev in je 
dolga 5,4 kilometra), ki jo je gradilo 
republiško cestna gospodarstvo tudi 
s pomočjo krajevnega samopri
spevka. Prav tako so v programu

spustili cesto Podzemelj-Adlešiči, v 
peti točki pripomb pa piše, da bi 
lahko cesto M etlika-^dovica zaradi 
posebnega pomena (povezava Slove
nije s Hrvaško) prekategorizirali v 
republiško cesto.

VEC ČESANE VOLNE

Ob praznovanju metliškega ob
činskega praznika so slavili novo de
lovno zmago tudi delavci in delavke 
metliškega Novoteksa. Tokrat so po
večali proizvodnjo predilnice, ki bo 
v enem letu dosegla 1.000 ton  česa
ne volne. Nova naložba je stala 360 
milijonov dinarjev in tako so se se
daj bistveno povečale zmogljivosti 
obrata, skoraj za 350 ton česane 
volne. Razen t^ a  bo v metliškem 
Novoteksu našlo nova delovna me
sta precej občanov iz občine, ki so' 
dosedaj nodili na delo v Črnomelj 
a li celo v Novo mesto. Pred rekon
strukcijo je bilo v predilnici zaposle
nih 225 delavcev, zdaj pa jih 1^ bli
zu 320.

V .

v  petek zvečer je m e t il i  sindikat v domu Partizana pripra
vil mikaven večer športa in glasbe. Žal je izredno zanimive
mu programu prisostvovalo le okoli 200 Metličanov, pred
vsem delavcev-športnikov, ki so nastopili na letošnjih enaj
stih delavskih športnih ig ^ .  Večer ^asbe in športa je vodu 
Toni Gašperič, občinstvo pa so zabavali čmonialjski Abado
ni. Ob koncu dveumega programa je vsem športnikom in 
športnicam, ki so za uspehe prejeli (Mriznanja, čestital Jože 
Malič, sekretar republiškega odbora za telesno kidturo, šport 
in rekreacijo pri republi^em svetu. Na sliki: Maks Koležnik 
in Anton Pezdirc pri podeljevanju pokalov, dij^om in me
dalj. (Foto: Janez Pezelj)

Sprehod po M etlik i
A K a jA  RDEČEGA KRIZA za 

zbiranje starega papirja je naletela 
pri Metličanih na lep odziv. Ponov
no se je pokazalo, da imajo prebi
valci na tej strani Gorjancev veliko 
razumevanja, kadar je treba kaj pri
spevati v humanitarne namene.

V PROGRAMU PRAZNOVANJ 
občinskega praznika je bil tudi 
ogled posodobljene ceste Metlika -  
IJtaSči. Gotovo odgovorni niso sa
mo gledali, ampak tudi razmišljali, 
kako v bodoče to prikupno vas turi
stično zaposliti. Ne bi bilo slabo, ko 
bi razmislili o Viatorjevi akciji „Gre
mo v zidanice", kije vzbudila v pre
teklosti veliko zanimanja.

DOM PARTIZANA JE BIL prej
šnje dni, ko so bile v rvjem številne 
pru-editve ob občinskem prazniku, 
popolnoma zaseden. Gostje so opa
zili, da je skromna telovadnica pre
tesna in da so v njej kulturne prire
ditve le bolj izhod v sili. Prav bi bilo, 
ko bi začeli razmišljati o popolni 
preureditvi doma, saj na podobno 
skromnost naletiš le malo kje v Slo
veniji.

SUHORJANI SO včeraj, 26. no
vembra, praznovali prvič svoj krajev
ni praznik, s katerim se bodo poslej

metliški tednik

spominjali pomembne partizanske 
zmage, ko so uničili bebgardistično
postojanko. Krajevni praznik so za
celi praznovati 23. novembra, kc 
je »uhorjanom predstav^ pe\ 
zbor Viktorja Mihelčiča iz Kan

novembra, ko se 
predstavil pevski 

mni-
ka, 26. novembra pa so na suhor- 
skem pokopališču odkrili spomenik 
padlim partizanom.

TISKARSKI ŠKRAT 
IN IZSELJEVANJE

Tiskarski škrat ne pozna 
usmiljenja. Tako se je več
krat priicradel tudi v osnutek 
družbeno-gospodarskegff na
črta o razvoju m etlike obči
ne v obdobju 1976 -  1980. 
In kako je sestavljalcem na
črta zagodel? Trdi, da se ne
kateri prebivalci izse^ujejo 
zaradi ukinjanja podružni
čnih šoL Prav gotovo je 
obratno: podružnične šole 
zapirajo zaradi izseljevanja.
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uporablja se za 
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CEVJO
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Tel. 22-113, 20-641, Telex 31420 YU KIP
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KRVODAJALCI!

Vse krvodajalce obveščamo, 
da v torek, 2. decembra, na 
novomeški transfuzijski po
staji ne bo odvzema krvi.

Občinski odbor 
RK Novo mesto 
Splošna bolnica 

Novo mesto

PROSTO DELOVNO IMESTO! A
Osnovne šole 
Novo mesto
— TOZD l\Ailka Šobar-Nataša
r a z p i s u j e j o  prosto delovno mesto

KUHARICE ŠMK s polnim delovnim časom za 
nedoločen čas.
Pogoji: K V  delavka gostinske stroke — smer kuharica.

Nastop dela 1 .1 . 1976.

PROSTA DELOVNA MESTA!
SLU2BA DRU2BENEGA KNJIGOVODSTVA  
V  SR SLOVENIJI 
P0DRU2NICA KRŠKO

o b j a v l j a  2 prosti delovni mesti

KNJIGOVODIJ V  ODSEKU DRUŽBENEGA  
RAČUNOVODSTVA IN STATISTIKE -  za 
nedoločen čas;

Pogoji: ekonomska srednja šola ali gimnazija in 2 leti 
ustreznih delovnih izkušenj.

Pismene ponudbe naj kandidati pošljejo najkasneje v 15 
dneh po dnevu objave na naslov: *

V;
Služba družbenega knjigovodstva v SR Sloveniji, podružnk:a 

Krško.
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 15 dneh po preteku 

roka

vsak četrtek
DOLENJSKI LIST

PROSTO DELOVNO MESTO!
Kadrovski odbor
TOZD Tovarne stavbnega pohištva 
JNLES"
Ribnica

r a z p i s u j e  naslednje prosto delovno mesto:

TAJNIK TOZD TSP RIBNICA

Pogoji:

l  višja strokovna izobrazba — I. stopnja pravne fakultete 
a li višja upravna šola z najmanj dveletno prakso, s 
poznavanjem psihotogije dela z ljudm i in vodenjem ter 
usmerjanjem samoupravljanja v TOZD.
Kandklat mora b it i moralno—politično  neoporečen in 
aktiven v družbenem političnem  delu.

2. Na razpis se lahko javi tudi kandklat, k i v celoti ne 
izpolnjuje zahtevanih pogojev. O tem in o imenovanju 
bo posebej odtočal d e lavc i svet TOZD.

Razpis ni formalen.

Osebni dohodki so stimulativni.
Stanovanje trenutno ni na razpolago.
Prijave sprejema DS TOZD TSP RIBNICA do 10. 12. 1975 
oziroma do zasedbe delovnega mesta.

ddenjka
ddenjka

OBRATOVALNI C A S T R G O V IN  
V PRA ZN IČNIH  DNEH

Cenjene potrošnike obveščamo, da bodo 29. in 30. novem
bra vse prodajalne zaprte. V ponedeljek, 1. decembra, pa 
bodo od 7.30 do 11. ure odprte naslednje prodajalne:

— v občini Novo mesto:
Market na Ljubljanski cesti. Market na Cesti herojev. 
Sadje na Glavnem trgu. Delikatesa na Glavnem trgu. Pro
dajalna kruha na Glavnem trgu. Špecerija na Glavnem 
trgu. Samopostrežba pri mostu. Market v Kristanovi, Eko
nom na Zagrebški c.. Market v Straži, Market v Šentjerne
ju in Grad Žužemberk;

— v občini Črnomelj:
Samopostrežba v Ulici Staneta Rozmana, Samopostrežba 
pod lipo. Market v Semiču in na Vinici;

— v občini Trebnje:
Preskrba v Trebnjem, Grič na Mirni in Živila v Mokrono

gu.

_  Našim kupcem čestitamo za dan republike!

 /

^PROSTO DELOVNO MESTO! ^
ISKRA COMMERCE, LJU B U A N A  

vabi k sodelovanju za potrebe 
SERVISNE DELAVNICE
V  PREKOPI PRI KOSTANJEVICI

VODJO SERVISNE DELAVNICE

za vodenje servisne delavnice in servisiranje elektroakusti- 
čnih izdelkov, gospodinjskih aparatov in televizijskih spre
jemnikov črnobele in barvne tehnike.

Pogoji:
— končana tehniška elektro šola —  šibki tok a li končana 
poklicna šola in izp it za VK R TV mehanika
— 5 let prakse
— odslužen vojaški rok
— izp it za voznika B kategorije
— 3-mesečno poizkusno delo

Cenjene ponudbe pošljite v 10 dneh po objavi na naslov: 
ISKRA COMMERCE, LJUBLJANA, kadrovskosocialna 
služba, Topniška 58.

PROSTO DELOVNO MESTO!
ŠOLSKI CENTER KRŠKO -
odbor za medsebojna razmerja delavcev v združenem delu

razpisuje 
naslednji prosti delovni mesti:

1. UČITELJ PRAKTIČNEGA POUKA ELEKTRO  
STROKE

Pogoj: končana poklicna in tehniška šola elektro stroke (za
želena kombinacija šihki — jak i tok).

2. ADMINISTRATORKA

Pogoj: dveletna administrativna šola. Obvezno znanje stro
jepisja.
Kandidati naj pošljejo prošnje s kolkom za 2 din in ustrezna 
spričevala na naslov: Šolski center Krško, Hočevarjev trg 1, 
68270 Krško.
Razpis velja 14 dni po objavi.

PROSTO DELOVNO MESTO!
Avtopromet, gostinstvo in turizem

NOVO MESTO-STRAŽA

Na temelju določila 50. čl. statuta temeljne organizacije 
združenega dela Tovorni promet odbor za medsebojna raz
merja delavcev v združenem delu OZD Avtopromet, gostin
stvo in turizem „GORJANCI" Novo mesto -  Straža 
o b j a v l j a  javni razpis za vodilno delovno mesto

DIREKTORJA  
TEMELJNE ORGANIZACIJE ZDRU2ENEGA  
DELA TOVORNI PROMET

Kandidat za razpisano delovno mesto mora poleg splošnimi 
pogojev izpolnjevati še naslednje pogoje: . I
— da ima višjo ali srednjo strokovno izobrazbo prometne, 
ekonomske, strojne ali pravne smeri,
— da ima 5 let prakse na vodilnih ali vodstvenih d e lo v n ih  

mestih v naštetih strokah,
— da je moralno-politično neoporečen,
— da predloži program nadaljnjega razvoja temeljne organiẑ  
cije Tovorni promet.
Kandidati morajo dokazati, da niso v postopku zaradi kazni' 
vih dejanj, naštetih v zakonu o konstituiranju organizacij 
združenega dela in njihovem vpisu v sodni register.

Informacije o nalogah na razpisanem delovnem m e s t u  dirê * 
torja TOZD Tovorni promet dobijo kandidati v splošne!̂  
oddelku podjetja.
Kandidati naj dostavijo pismene ponudbe z dokazili v splô '̂/ 
oddelek podjetja v 15 dneh po dnevu objave tega razpisa. 
Kandidati bodo o izidu razpisa obveščeni v 15 dneh P®| 
zadnjem dnevu razpisnega roka.

Odbor za medsebojna razn®*'!* 
delavcev v združenem 

OZD „GORJANCI", Novo mesto^traža«v   A

T
BRUXELLES 1974 
AMSTERDAM 1975

POZNATE OKUS 

PIVA MED PIVI ? 

HP TALlS

PROSTA DELOVNA MESTA!
Svet za medsebojna razmerja v združenem delu delavcev 
„M ERCATO R'' Ljubljana, n.sub.o.
— TOZD „STA N DA RD " Novo mesto, o.sub.o.

r a z g l a š a  prosti delovni mesti za

2 MESARJA SEKAČA V  POTROSNISKE** 
CENTRU V  NOVEM MESTU

Pogoj za sprejem: kvalificiran mesar-sekač

Nastop dela: takoj ali po dogovoru.
Pismene prijave pošljite do vključno 5. 12. 1975 splošni 
bi TOZD „Standard", Novo mesto. Glavni trg 3.

sliiJ'

PROSTA DELOVNA MESTA!
_ Strojna industrija in gradbeni materi**

S IO M O T  „Signut"
Brestanica

o b j a v l j a  prosta delovna mesta:

1 SKUPINOVODJA
Pogoj: mojstrska šola in 5 le t prakse a li K  V delavec 
le t prakse
Poskusna doba: 3  mesece

5 KLJUČAVNIČARJEV ^
Pogoj: poklicna šola z zaključnim izpitom in 3  leta del^
nih izkušenj
F^skusna doba: 1 mesec

Kandkiati naj pošljejo pismene ponudbe na „Sigmat' 
stank:a, v 30 dneh po dnevu objave.

vsak četrtek
DOLENJSMUSTl
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LICITACIJA!
Ljubljana, n. sub. o., TOZD Elektro Krško, Krško, b.o.,

razpisuje

JAVNO PRODAJO

fabljenega osebnega avtomobila Jeep, ki bo dne 2. 12. 1975 
12. uri v prostorih garaž TOZD Elektro Krško, Krško, 

^sta 4. julija 32, Licitacija bo ustna. Izklicna cena je
15.000,00 din.
>̂̂ avico do licitacije imajo vse pravne in fizične osebe, ki 

Polože 10-odstotno varščino od začetne cene. Varščina se 
plača neposredno pred licitacijo. Vozilo je treba plačati in 
Pfevzeti v petih dneh po dnevu prodaje. Ogled je možen uro 
pred začetkom licitacije.

PROSTO DELOVNO MESTO!
I^oniislja za medsebojna razmerja 
*«lavcev ŠOLSKEGA CENTRA BREŽICE

razpisuje prosto delovno mesto

^ J R o k o v n e g a  s o d e l a v c a  p s i h o l o g a -  
PtDAGOGA

Pogoji-

• Visoka izobrazba (filozofska fakulteta — pedagoška smer) 
'Moralno politične kvalitete 

\  ^ene prijave sprejemamo 15 dni po dnevu objave.

ponedeljcik
odprto!

Kmetijska zadruga 
„Krka", Novo mesto
-  TOZD KTM „Oskrba"

^''®šča cenjene kupce, da bo Imela vse trgovine s specerij- 
blagom in mesnice na območju občine dne 1. 12. 1975 

^P^eod 7.30 do 11. ure.

Za nakup se zahvaljujemo.

vsak četrtek

PROSTO DELOVNO IVIESTO!
Razpisna komisija pri SUKNU, 
industriji volnenih izdelkov Zapuže,

TOZD Tekstilna tovarna 
JURJEVIČA

razpisuje vodilno delovno mesto

VODJA PROIZVODNJE TEIVIELJNE ORGA NI
ZACIJE.

Za zasedbo tega mesta je potrebno, da izpolnjuje kandidat 
poleg splošnih pogojev še naslednje:
/. da ima srednjo strokovno izobrazbo tekstilne smeri s 

15-letno prakso, od tega 8 let na vodstvenem delovnem 
mestu;

2. da ima organizacijske in vodstvene sposobnosti;
3. da je moralno-politično neoporečen;
4. da ima aktiven odnos do razvijanja samoupravnih odno

sov.

Rok za prijavo je 15 dni.

nOlENJSKI

PLIN!

m

m

S P O R O Č I L O  N A  2 S T R A N I P R  A T I  KEI

N
NOWrEHM
n o v o m e s t o

OBVESTILO 
POTROŠNIKOM B U T A N -PR O P A N  PLINA

Cenjene potrošnike butan-propan plina obveščamo, da smo 
na podlagi 5.8.3.3. člena Pravilnika o gradnji naprav za te
koči naftni plin in o uskladiščevanju in pretakanju tekočega 
naftnega plina (Ur. list SFRJ št. 24 /71 ) uvedli kontrolo plin
skih trošil v gospodinjstvih.
Plinska trošila morajo biti pregledana najmanj vsaki 2 leti, 
prvi priključek plinske jeklenke na trošilo pa mora obvezno 
opraviti za to usposobljena oseba.
Stroške pregleda in prvega priključka plača uporabnik plina.
V slučaju, da kupci plina ne dopustijo pregleda ali prvega 
priključka, ne morejo biti več potrošnik plina in se bo po
godba o dobavi plina med dobaviteljem in njimi razdrla. 
Prosimo, da naše obvestilo z razumevanjem sprejmete in 
kontrolorju omogočite pregled, kar je vsekakor v vašo korist.

„NOVOTEHNA"  
NOVO MESTO

Z A H V A L A

Ob lx)lcči izgubi naSc mame, stare mame in tažče

ANGELE FINK
iz Irče vasi pri Novem mestu

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem in 
vaščanom, ki ste pokojnico v tako velikem Številu spremili na 
zadnji poti ter ji darovali vence in cvetje. Posebna zalivala organi
zacijam ZB, ZVVl, društvu upokojencev za pomoč pri organi
zaciji pogrel«. moSkemu pevskemu zl)oru Duiin Jereb iz Novt^a 
mesta za Icjk) m ganljivo zapeti žak>stinki, novomeški godbi in 
govornikonut 1'onetu ing. Horvatu in Rudiju Mrazu za posk>vilna 
govora. Iskrena zaiivabt tudi vsem, ki so nam v kakršnikoli obliki 
izrazili sožalje.

Žalujoči: hčerka Zinka poročena Hrvatin 7. družino, 
sui Milan z družino in hčerka Pavla.

Z A H V A L A

Ko se Je v 80. lotu starosti tiho od nas poslovil naš ljubi mož, 
oče. stari oče. brat, tasl ih stric

FRANC REŽEN
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem 
in sosedom, ki so od blizu in daleč prišli v tako velikem številu, 
da se še zadnjič poslovijo od našega ata. Posebno zahvalo izre
kamo ZD Trebnje, dr. Kranjcu, dr. Vilfanovi in dr. Henigu ter 
g. Lavrencdevi za ves trud. Nadalje lepa hvala tovarni Trimo 
Trebnje, ZB Dol. Nemška vas, GŠC Ljubljana za podarjene vence 
in spremstvo. Zahvaljujemo se dekanu za lep govor in opravljeni 
pogrebni obred. Se enkrat vsem in vsakemu posebej iskrena hvala 
za i*ekrasno cvetje in izraze sožalja.

Žalujoči: žena Angela, otroci Ai^elca, Marjanca, Dra
go, Pepca in Franci z družinami Gregorič, Kolenc in 
Mivšek, brat Janez in drugo sorodstvo

Gradišče pri Trebnjem, 27. novembra 1975

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi dobrega moža, očeta in starega očeta

JANEZA SUŠE
se iskreno zahvaljujemo dobrim sosedom, sorodnikom in znan
cem za tople izraze sožalja, za podarjeno cvetje in vsem, ki so ga v 
tako velikem številu spremili na njegovi zadnji poti. Prisrčna hvala 
zdravniškemu osebju iz Trebnjega, sodelavcem tovarne Krka in 
tovarne IMV Novo mesto. Enako se zahvaljujemo župniku in 
pevcem iz Trebelnega. Pbsebna hvala ZB Trebelno in gasilskemu 
društvu Štatenberg. Poveljniku GD Dragu Gorencu pa srčna hvala 
za ves trud in poslovilne besede pri odprtem grobu. Vsem še 
enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena, hčerki Ani in Milka, sinova Ivan in 
Lojze z družinami ter drugo sorodstvo

Cerovec, Novo mesto, Kranj, Canada

Z A H V A L A

Po težki bolezni nas je v 81. letu sta
rosti za vedno zapustila tuša ljubljena 
mama stara mama, tašča in sestra

ANA MURGELJ
\r

roj. Lokar 
iz Daljnega vrha št. 20

Iskrena hvala vsem, ki ste jo v tako velikem številu spremili na 
njeni zadnji poti in nam v težkili trenutkili kakorkoli pomagali, 
i^hvaljujemo se delornu za obred in poslovilni govor, dr. Vodniku 
za lajanje trpljenja, kolektivu osnovne šole Bršlin, kolektivu 
liotela Metropol, kolektivu kmetijsto-veterinarskega zavoda Nova 
Gorica za podarjene vence in izraze sožalja.

Žalujoči otroci: Jože, Tone, Fani, Mara, Milka z druži
nami ter Anica, sestra Zalka in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

v  83. letu starosti nas je za vedno zapustila stara mama

MARIJA FINK
Stare žage

Iskreno sc zahvaljujemo vsem sorodnikom, tovariSem iz NOV, 
vsem sosedom za pomoč, pogrebnikom, vsem, ki so jo spremili na 
zadnji poti in ji darovali vence. Zahvaljujemo se SZDL Poljane, 
ZB Dol. loplice, obema govornikoma za postovilne besede, godbi 
iz Straže, pevskemu zboru Maks Henigman iz Dol. Toplic ter 
Antonu Strniši za pomoč pri organizaciji popreba. Posebna zahva
la vsem. ki so nam ustno ali pismeno izrekah sožalje, enaka zahva
la tudi I dvardu Kardelju in njegovi >!oprogi za žalno brzojavko.

Žalujoči:
hčerka Kristina in vnuk Henrik z družinama

Z A H V A L A

Ob p ro fan i.  l)Oleči, te ž k i  in  n e n ad o m es t l j iv i  iz.gubi naše  d ra g e  

ljube  m a m e

JOŽEFE RANGUS
iz Gor. Vrhpolja št. 24

sc iskreno zahvaljujemo sorodnikom, vaščanom in vsem. ki ste 
nam stali ob strani ter nam v težkih trenutkih lajšali bolečine. 
Hvala /.a |X )darjene vcnce in cvetje. Hvala tudi vsem tistim, ki ste 
jo spremljali na zadnji poti. Posebna zahvab Iskri Šentjernej, 
gozdnemu obratu Kostanjevica m dr. Baboriču.

Zahvaljujejo se žalmoči: hčerki Angelca in Pepca, 
sinovi Franc, Tone in Stanko z družinami ter drugo so
rodstvo



teden^ ieK
Četrtek, 27. novembra -  Virgil 
Petek, 28. novembra -  Jakob 
Sobota, 29. novembra -  Dan republike 
Nedelja, 30. novembra -  Andrej 
Ponedeljek, 1. decembra -  Natalija 
Torek, 2. decembra -  Blanka 
Sreda, 3. decembra -  F'rane 
Četrtek, 4. decembra -  Barbara

LUNINE MENE

3. decembra ob 1.50 -  mlaj

BRESTANICA: 29. in 30. 11. 
jugoslovanski barvni film Sutjeska.

BREŽICE: 28. in 29. 11.
italijanski barvni film Skrij se. 30. 
11. in 1. 12. ameriški barvni film  
Plamen in puščica. 2. in 3. 12. 
ameriški barvni film Zdravniki in 
njihove žene.

C r n o m e U ;  28. l l .  ar^leški
barvni film Rome in Julija. 30. 11.

i l f f l
S L U Ž B O  D O B I

TAKOJ aU kasneje zaposlim dva de
lavca za priučitev kovinske stro
ke, kakor tudi ključavničarja. Pla
ča po tarifnem pravilniku ObS 
Trebnje ali po dogovoru. Ivan 
Tori, ključavničarstvo, Mokro
nog, telefon 8 2 -7 8 7 .

MALA D R U Ž IN A  brez otrok išče 
dekle za pomoč v gospodinjstvu. 
Dobra plača, hrana, ugodni po
goji. Možnost priučitve šivanja in 
obiskovanja tečaja. Nastop takoj 
ali- po dogovoru. Ponudbe Fr. 
Skof, 61000 Ljubljana, Rožanska 
8.

ZAPOSLIMO K V kuharico. 7-urni 
delavnik, plača 2.800 do 
3.000 din, dve nedelji prosti. Go
stišče Pavlin, Mačkovec 31, Novo 
mesto.

ISCEM starejšo žensko za pomoč v 
gospodinjstvu pri vdovcu na kme
tiji. Naslov v upravi lista 
(2822/75).

S T A N O V A N J A

ODDAM neopremljeno sobo.Gotna 
vas 40, Novo mesto.

MAJHNA SLOVENSKA D R U Ž IN A  
išče dvo ali večsobno stanovanje 
v Novem mestu ali bližnji okolici 
takoj ali do aprila. Plačam vna
prej. Ponudbe pošljite na upravo 
lista pod „M IR N I

USLUŽBENKA išče sobo v Novem 
mestu. Ponudbe po telefonu 
2 2 -4 0 0 .

NUJNO potrebujem opremljeno 
sobo ali garsonjero. Nada Bautič, 
Jefebova 6, Novo mesto.

M o t o r n a  v o z i l a

POCENI prodam dobro oliranjen 
moped na štiri prestave, registri
ran do junija 1976. Jože Plantan, 
Koroška vas 25, Stopiče.

PRODAM traktor Ferrari (30 KM) s 
priključki. Jože Kočman, Vavta 
vas 59, Straža.

PRODAM škodo 1000 MB, letnik 
1967, v voznem stanju. Cena 
Ugodna. Martin Šiško, Mirna peč 
94.

PRODAM F IA T  1300, letnik 1970, 
r^istriran do oktobra 1976. Cena 
15.000,00 din. Franc Ucman, Na 
Tratah 17, Novo mesto. ‘

PRODAM ŠKODO 1000 MB, letnik 
1967, neregistrirana, v voznem 
stanju za 4.500,00 din. O^ed 
popoldne. Martin Remili, Marjana 
Kozine 59, Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM kosilnico BCS z vozič
kom ter 100 1 goriva za kosilnico. 
Naslov v upravi lista (2791/75).

PRODAM mak) rabljen trifazni hkl- 
rofor. Kraševec, Jelše 4, Otočec.

PRODAM kravo s teličkom ali brez 
njega, sivo rave pasme. Naslov v 
upravi lista (2802/75).

PO UGODNI CENI prodam ske(prodam skedenj. 
Ogled vsak dan popoldne. Naslov 
v umavi lista (2804/75).

UGODNO prodam harmoniko Me
lodija Traviata I I I  (72 basov, 5 + 
2 registra) in povečevalni aparat 
UPA 5. Informacije na telefon 
21 -4 7 7  vsak dan od 17. do 19. 
ure ali na naslov: Majde Sile 20, 
stanovanje 27.

PRODAM 4 skoraj nove zimske 
avtomobilske plašče 6 .4 0 -1 3 .

francoski barvni film Stanje 
redovno.

KOSTANJEVICA: 30. 11.
španski barvni film Noč nasilja.

KRSKO: 29. in 30. 11.
jugoslovanski film Derviš in smrt- 3. 
12. francoski film Sex -  shop.

M E TU K A : Od 27. do 30. 11. 
ruski barvni film Komandir srečne 
ščuke. Od 28r do 30. 11. angleški 
barvni film James Bond -  diamanti 
so večni. Od 28. do 30. 11. 
jugoslovanski barvni film Krvava 
bajka. 3. in 4. 12. ameriški barvni 
film Veliki valček.

M IRNA: 29. in 30. 12. film 
Bomba ob 10-10 uri.

NOVO MESTO, KINO KRKA: 
Od 28. do 30. 11. italijanski barvni 
film Od ardenov do pekla. 1. 12. 
francoski barvni film Obsedeno 
stanje. Od 2. do 4. slovenski barvni 
film Strah.

RIBNICA: 29. in 30. 11. ameriški 
barvni film Škorpijon ubija.

SEVNICA; 29. in 30. 11. angleški 
film Bitka za Anglijo. 3. 12.
ameriški film .Moja neumna glava.

TREB,NJE: 29. in 30. 11.
jugoslovanski barvni vojni film  
Bombaši.

PRODAM negovan vinograd v veli
kosti približno 8 arov. Dostop z 
avtomobilom, blizu asfaltne 
ceste. Primerno tudi za gradnjo 
vikenda. C«na po d.ogovoru. Ivan 
Galič, Velike Malence 37, Krška 
vas pri Brežicah.

PRODAM vinograd in zidanico v 
Straži. Ponudbe pod „RESEN 
KUPEC".

PRODAM 20 arov vinograda in zida
nico ob avtocesti nad Šentjurjem 
pri Mirni peči. Naslov v upravi 
lisla (2835/75).

R A Z N O

OSAMLJEN VDOVEC, upokojenec, 
55 let, s hišo, želi spoznati dobro
srčno žensko do 50 let zaradi 
skupnega življenja. Anton Germ, 
Stranje T9, Blanca.

PSi CEK t e r i e r , črnorjave barve zruve Dar' 
belo liso, se je izgubil. Najditelja 
prosim, da sporoči na telefon 
2 2 -9 7 5  ali na postajo milice 
Novo mesto.

POROČNI PRSTANI! -  Tudi pri 
nakitu se moda spreminja: iz sta
rega vam naredi nov prstan Otmar 
Zidarič, zlatar v Ljubljani, Gospo
ska 5. -  Z izrezom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta!

GOSTI SCE NA I R  A T I vabi na 
praznovanje s plesom ob DNEVU  
REPUBLIKE dne 29. in 30. 
novembra 1975.Q g

in uporabo steze čez moj travnik 
v Sotli. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

TEREZIJA in FRANC PIRC, Dob
rava 6, Dobrnič, prepovedujeva 
hojo in pašo kokoši po najinih 
parcelah. Kdor tega ne bo upošte
val, ga bova sodno preganjala.

I
IZDELUJEM vse vrste rolet, oprav? 

Ijam montažo in vsa popravila. 
Cene ugodne, dobavni rok po do
govoru. Naročite jih lahko pri 
lx)jzetu Med letu. Žabja vas 47 
(pri transformatorju). Novo 
mesto.

IZJAVA

PODPISANI Hl-RMAN MUSEC, sin 
pokojnih staršev 1'ranca in Ivane 
Musec, izjavljam, da se ni upošte
vala želja mojih pokojnih staršev 
ter da je zato njihov dom prešel v 
last ljudi, katerili niti poznali 
niso. Sedanjih lastnikov zato tudi 
ne priznavam. Herman Musec, 
630()0 Cielje, Oblakova 18.

Anton Baškovec, 68270 Krško, 
CKŽ 87.

PRODAM električni štedilnik Gore
nje. Hrastar, DoL Dobrava 11, 
Trebnje.

UCiODNO prodam otroško postelji
co 140 X 70 z vložkom. Godnik, 
Trdinova 5 b.

PRODAM nov 12-, 13- in 15-colski 
gumi voz. Delamo tudi po naro
čilu. Stane Bulc, Jurčkova pot 
73, Ljubljana-Rakovnik.

PRODAM črno-bel televizor. Ogled 
in informacije vsako popoldne pri 
Hermi Vukoslavovic, Ragovska 
10, Novo mesto, telefon 2 2 -9 2 8 .

K U P I M

KUPIM rabljen betonski m ealnik.
Ignac Tomažič, Vehka Loka 39. 

STANOVANJSKO HiSO kupim v 
Novem mestu ah bližnji okolici. 
Ponudbe pošljite na upravo Do
lenjskega lista pod šifro „GOTO
V IN A "

MARJANU ŠINKOVCU iz Žiho- 
vega sela pri Otočcu za praznik 
vse lepo in da bi bil še mnOgo Ipt 
zdrav in vesel! Enako želimo za 
praznik tudi Mariji Šinkovec iz 
Velenja. Vsi njuni iz Žihovt^a 
sela in Velenja.

ANTONIJA BRAJER, Vel. Bučna 
vas 12, prepovedujem hojo po 
moji njivi ob Cestnem podjetju v 
Vel. Bučni vasi. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njala.

V IR A G -V R H O V S E K  ALOJZIJA  
FRANČIŠKA, Leskovec 172, 
opozarjam vse, da nisem plačnica 
dolgov, ki bi jih naredil moj mož 
Virag-Vrhovsek Štefan. Obenem 
mu prepovedujem prodajanje 
kakršnihkoli premičnin.

MARIJA PODLOGAR. Trstenik 15, 
Mirna, prepovedujem hojo kokoši

Pretekli teden od 9. 11. do 22. 11. 
1975 so v brežiški bolnišnici rodile: 
Mira Jakševac iz Brdovečkega Križa
-  dečka, Marjeta Kostevc iz Sevnice
-  Urško, Ivančica Sudnik-Unukič 
iz Samobora -  dečka, Terezija 
Vrbančič iz Ktokočevca -  dečka. 
Branka Lenič iz Krškega -  Ivana, 
Anica Blaževič iz Samobora -  Mar
tino, Alojziji Zorenč iz Trebč -  
Jožico, Ana Rak iz Lugarskega Bre
ga -  Tomislava, Milena Pirc iz Bre
zine -  dečka, Terezija Lenart iz 
Bestovja -  deklico, Ivanka Vintar iz 
Sevnice -  I^ tjo , Ana Pustak iz 
Bračne vasi -  deklico, Jožica Šeler 
iz Gaberja -  Romana, Ana Pušič iz 
Ključa -  Jožo ta. Vera Muženič iz 
Nedelje -  dečka. Vera Ketiš iz Loke
-  Sento, Vida Kozole iz Sremiča -  
Damjana, Ida Stopar iz Sevnice -  
Lejo, Terezija Bašnec iz Bestovja -  
dečka, Jožefa Žučko iz Črešnjevca
-  Sonjo, Durda Benič iz Ktokočev
ca -  Dušanko, Jožica Gerjevič iz 
Skopic -  Aleša, Bariča Pogačič iz 
Kapelskega vrlia -  dečka, Marija 
Paunovič iz Bregane -  dečka, Tere
zija Kopina iz Smečca -  Marka, 
Zdenka Zorič iz Sutne -  dečka. 
Ljubica Jambrešič iz Novih dvorov
-  dekhco, Marija Pavlič iz Zabu- 
kovja -  Boštjana. ČESTITAMO!

PRODAM in travnik v skupni veli
kosti 1 ha in 60 arov blizu avto
ceste v Cučji mlaki. Jarkovič, 
C^draže 4 , Šmarješke Toplice.

PRODAM vinograd z zidanico (19 
arov) ob asfaltni cesti na lepi 
sončni legi, 350 trt, rodnost 
četrti letnik, ostato zrigolano. 
Elektrika in voda na parceli. 
Ogled vsak dan. Nastov v upravi 
lista (2797/75).

vsak četrtek

Z A H V A L A

O b  tra g ič n i  i z g u b i  naših  najdražjih  o č e t a  in m a m e

JOŽETA IN 

ALOJZIJE GORENC
t er  m o ž a ,  o č k a  in brata

TINETA UDOVCA

se i s k r e n o  z a h v a lju je m o  v se m  s o r o d n ik o m  in z n a n c e m ,  v se m  d r u ž b e n o p o l i t i č n i m  o r g a n i 

z a c i ja m ,  lo v s k im  d r u š t v o m ,  z d r u ž e n ju  šo fer jev  in a v t o m e h a n ik o v ,  v se m  d e lo v n im  o r g a n i 

z a c i ja m ,  g o v o r n ik o m  in p e v c e m .  P o s e b n o  za l iva lo  d o l g u j e m o  k o le k t iv u  to v a rn e  IMV N o v o  

m e s t o  za vso  skrb v naših  n ajtežj ih  tr e n u tk ih .

Žalujoča:
hčerka in žena Olga z otrokoma Brigito in Robijem 

ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Po težki bolezni je v 90. letu starosti umrla naša dobra, ljublje
na mama, stara mama in prababica

ANA ROZMAN
iz Mirne peči

Pokopali smo jo v sredo, 19. novembra, na domačem pokopah; 
šču. Zahvaljujemo se vsem, ki ste jo v življenju cenili in im e li  rao» 
ter jo spremili k večnemu počitku. Sorodnikom, sosedom inpr*' 
jateljem naša zahvala za podarjeno cvetje, pomoč in »čustvo
vanje. Hvala zdravnikom za obiske na domu, duhovnikoma za 
tolažbo in opravljeni pogreb ter pevcem za žalostinke. Vsem pO' 
novno iskrena hvala!

VSI NJENI!

Mirna peč, Ljubljana,Novo mesto, ZDA

Z A H V A L A

Ob prerani in boleči izgubi naš^a dragega in nepozabnega mo
ža. očeta, sina, brata in strica

JANEZA BALKOVCA

ut kih

gostilničarja iz Malega Nerajca

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v tako težkih tren' 
stali ob strani in nam pomagali. Enako se z a h v a l j u j e m o  vse 
sorodnikom, prijateljem in znancem, ki ste pokojnika tako 
no pospremili na zadnji poti in darovali vence ter cvetje- n* . 
sodelavcem-uslužbencem rudnika Kanižarica in krajevni skupJJ°* 
Dragatuš za podarjene vence ter Jožetu Perku za p o s l o v i l n e  be^ 
de, pevcem in župniku za opravljeni cerkveni obred. Vsem 
enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Ana, sin Andrej in hčerka T atjanca, occ 
in mama ter sestri Majda in Kristina z družinama

Z A H V A L A

Po dolgotrajni bolezni je v 
rosti dotrpeh naša ljuba hčerka

13. let«

starosti dotrpe

DARJA 
KREVS

iz Velike Bučne vasi

Vsem, ki ste jo obiskovali v času njene bolezni in lajšali 
bolečine, hvala. Zahvaljujemo se zdravstvenemu osebju 2^^ ;
n^a doma Novo mesto, posebno dr. Janezu J an ž e k o v ič u  i ^  . 
Miroslavu Smigovcu. Hvala vsem, ki ste nam izrekli sožalje, 
vali cvetje in nam kakorkoli pomagali v najhujših trenu tk in -  
hvaljujemo se vaščanom, posebno Potočarjevim. Zagorčevi 
Skufčevim, sodelavcem tovarne Novoteks Novo mesto, ^  " •. 
posebno pa ž u p n ik u  Jožetu Lapu za lepo opravljeni obred-

Žalujoči:
očka, mamica, stara mama in drugo sorodstvo

u

V S P O MI N
leto

5. decembra mineva ^atostno 
dni, odkar nas je za vedno zapu» 
dragi mož in dobri oče ter brat

FRANCE RIFEU
iz Ždinje vasi 12

C a s  b e ž i ,  n e  izbriše  pa  b o l e č i n e  in  ž a lo s t i  naših src. 

t i s t im ,  k i  se  ga k a k o r k o l i  s p o m in ja t e ,  se  l e p o  zalivalJ J 

m o .  F r a n c e ,  n ik o l i  te  n e  b o m o  p o z a b i l i .

Žalujoči: žena, sinova in sestre

DOLENJSKI US!
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI Ll~’ 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske k o n f e r e n c e S f,r 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, RibnlC8’ 
nica in Trebnje. J  Jm

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorjj 
nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Markelj, Janez Pez^J’rani*1 
Primc, Jože Splichal (urednik Priloge), Jožica Teppey, Ivan £ 
Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič. p„>d^

IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja- 
nik: Slavko Lubšina.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna številka 5 din -  Letna tej '  
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vruHj ^  
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni 
52100 6 2 0 - 1 0 7 - 3 2 0 0 0 - 0 0 9 -  8 - 9  

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na do 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 dl ^  
mali oglas do 10 besed 22  din, vsaka nadaljnja beseda 2 dlfl«. 3 , 
dmge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 ° j/7' 
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421 '  $  
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni da 
prometa proizvodov. „csl11

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem 
52100 6 0 1 -1 0 5 5 8  -  Naslov uredništva in uprave: 68001 ^ 7 '  
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 -  Telefon (068)-1 .  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni .^j in 
filmi in prelom: C7.P Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.



RADIO LJU B LJA N A
DAN: Poročila ob 5.00,

7.00, 8.00, 9.00, 10.00, 
'm, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,

18.00, 19.00, 22.00, 23.00,
glasbeni spored od

Č e tr te k ,  2 7 . n o v e m b r a :
:S.10 , Glasbena matineja. 9.05 
ZKn stopnjo. 9.35

glasba iz dobe čitalnic, 
kam, kako in po čem? 

Turistični napotki za naše 
12 tujine. 11.03 Uganite, pa 

jL-.^^igramo po želji. 12.10 
?^tavljamo v a m . . .  12.30 
r tijslu nasveti -  Janez Čop: 
»8tn divjad. 13.30 Priporočajo 

Iz glasbenili šol -  
šola Ribnica. 15.45 

ĐoJ,  ̂ ‘ 16.45 Jezikovni
18.20 Iz kasetne 

C | “kcije RTV Ljubljana. 18.35 
ins-®,,"Melodije. 19.40 Minute z 

I lahti! f^rancija Puharja. 19.50 
I otroci! 20.00 Prenos

'̂ Posta' Jugostovanskih radijskih 
Slovenska komorna 

Ijt-ra ^  1^00 do danes. 23.05 
toS" - nokturno. 23.15 Paleta 

m plesnih ritmov.
I'

28. NOVEMBRA: 8.10
'̂̂ *>ena matineja. 9.05 ’ Radijska 

Jtoocinv stopnjo. 9.30
l(y,Os narodna glasba.
Kdai 1, središču odločanja. 10.15 

kako in po čem? 10.45 
hjine ^Potki za naše goste iz 
U iO r  ^  Po Talijinih poteh.
I l 3 0  orkestrov in solistov, 
^ončb nasveti -  ing.

?• Letošnji uspehi
' poljedelcc* v

13.30 Priporočajo 
14.30 Naši poslušalci

MDIO SEVNICA jI I
10.30? U A ’ 30. NOVEMBER: 
'0.45 .^Poved in EPP L del -  
HUajSi r7 n republike -  11.00 naj- 
*el _ rfPuWiW • . .  -  11.15 EPP II.

1*1.35 j  Tisoč in en nasvet -  
&0vor _ dornače -  11.50 naš raz- 
li3o jL *. 23 Vsakogar nekaj -
^Zdiav^10. a ~  12.50 čestitke in 

poslušalcev -  14.30 
S b ^ ^ o g r a m a  

l a p o ^ - ’ A  DECEMBER: 16.00 
lisvet -.fir ~  16.20 Tisoč in en 
■̂toačfT ®-30 poročila -  16.40 po 

?5in., '  16.50 povedali ste
JĴ na 1 T7 o ^  disko klub brez 
- Jižnico \  novi>sti iz občinske 
lt“°8om etr 7a45 Športni leksikon 

,»*5 met) -  18.00 zaključek spor^

6- DECEMBER: 16.00 
!?ejmo S .8lasba Cl+1+1) -  16.10 

16.15 pet minut 
počila 16-2,0 EPP I. del -  16.30 
Mo M , '  16.35 EPP II. del -  

?4S etl 7a vsakdanjo rabo -  
anketa -  16.50 mlada 

/•00 na svidenje . . .

Jesenko: Koliko vpliva na nesnost 
kokoši in koliko drugi vpUvi. 13.30
19.40 Minute z ansamblom 
Zadovoljni Kranjci. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Stop^pops 20.
21.15 Oddaja za naše izseljence.
22.20 Besede in zvoki iz logov
domačih. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Na predvečer praznika. 

SOBOTA, 29. NOVEMBRA:
8.07 Radijska igra za otroke. 8.42 
Mladi pojo za praznik. 9.05
Posnetki koncerta Plesnega orkestra 
RTV Ljubljana -  ob priliki
10-letnice radijske postaje Trbovlje.
10.05 Jurij Holy: Se TOmnite 
svobodo naših 30 let. 10.35 Pesem o 
svobodi. 11.03 „Ožarjena pot".
12.10 Čestitke za praznik. 13.30 
Aleš Kardelj: To drevo je vsadil 
AVNOJ. 15.15 S pesmijo po poteh 
štafete Mladosti. 16.40 Akordi za 
praznik. 17.05 Veselje ob rojstvu 
republike. 18.05 Radijska igra-
19.40 Minute z ansamblom Slavka 
Žnidaršiča. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Radijski radar. 21.30 
Oddaja za naše izseljence. 23.05 S 
pesmijo in plesom v novi teden.

NEDELJA, 30. NOVEMBRA:
8.07 Veseli tobogan- 9.05 Se 
pomnite, tovariši. . .  10.05 Koncert 
iz naših krajev. 11.05 Marko Zorko 
-  Svetloba prihaja iz dela. 11.30 
Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo. 14.05 Nedeljsko 
popoldne. 17.50 -  18.26 Radijska 
igra: Razorožitev skozi stoletja.
19.40 Glasbene razglednice. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 V nedeljo 
zvečer. 22.20 Za ples in razvedrilo.
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Polnočni koncert slovenske
komorne glasbe.

PONEDEUEK, 1. DECEMBRA;
8.07 Otrok in domovina- 8.35 
Mladim za praznik. 9-05 Ob pesmi 
in veselih zvokih. 10.05 Partizanske 
tehnike. 10.35 Moški zbor RTV

Jana poje partizanske pesmi. 
11.0 J h^znični koncert
Simfoničnega orkestra RTV 
Ljubljana. 12.10 Iz jugoslovanske 
lahke glasbe. 13.30 Trideset minut s 
slovenskimi majhnimi ansambli.
14.05 „Gozdovi so peli“. 14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo. 
15.45 „VrtUjak“. 16.45 Godala v 
ritmu. 17.05 Vlado Barabaš: 
Trideset let mednarodne uveljavitve 
Jugoslavije. 18.05 Naši znanstveniki 
pred milu'ofonom. 18.20 Pesmi s 
festivalov JNA. 19.40 Minute z 
ansamblom Atija Sossa. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Portret 
Lade Uroševiča- 21.10 Od melodije 
do melodije. 22.20 Popevke iz 
jugoslovanskih studiev. 23.05 
Literarni nokturno- 23.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 2. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo. 9.30 Iz

flasbenih šol -  Glasbena šola 
'ranča Sturma -  Ljubhana. 10.15 

Kdaj, kam, kako in po cem? 10.45 
T uristični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 Promenadni koncert.
12.10 Popevke brez besed- 12-30 
Kmetijski nasveti -  ing- Franc 
Je senko: Koliko vpliva na nesnost

kokoši in koliko drugi vplivi. 13.30 
Priporočajo vam. . .  14.10 Skladbe 
za mladino. 14.40 Na poti s kitaro.
15.45 „Vrtiljak“. 18.05 V torek 
na.svidenje! 18.35 Lahke note. 
19.40 Minute z ansamblom Mojmira 
Sepeta. 20.00 Slovenska zemlja v 
pesmi in besedi. 20.30 Radijska igra. 
21.31 Zvočne kaskade. 22.20 Nova 
avstralska glasba. 23.05 Literarni 
nokturno. 23.15 Popevke .se vrstijo.

SREDA, 3. DECEMBRA: 8.10  
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 9.25 Zapojmo pesem, 
nasveti -  ing. Jelka Hočevar: 
Novejši herbicidi v poljščinah. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.30 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.45 „Loto -  vrtiljak". 17.20 Iz 
repertoarja Komornega zbora RTV 
Ljubljana. 18.05 Po poteh 
odločanja. 18.35 Instrumenti v 
ritmu. 19.40 Minute z ansamblom 
Jožeta Privška. 19.50 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Koncert orke.stra RTV 
Ljubljana. 22.20 S festivalov jazza. 
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe.

TELEVIZIJSKI
SPORED

M?R (Lj) -  19.10 BARVNA
RISANKA (Lj) -  19.20 CIKCAK 
(Lj) -  19.30 TV DNEVNIK (Lj) -  
--------------   ITI' •19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 BiTKA

ČETRTEK. 27. NOVEMBRA: 
8.10 TV V ŠOLI (Zg) -  14.10 TV 
V So l i  -  ponovitev (do 16.00) 
(Zg) 17.15 BISTROOKI -  oddaja 
TV Zagreb (Lj) -  17.45 TV 
OBZORNIK (Lj) 18.00 MOZAIK 
(Lj) -  18.05 TRETJI SVETOVNI 

-  l
-j) -
TV L 
(M)

ZA RANJENCE -  barvna 
nadaljevanka TV Zagreb (Lj) -
2 i.o() Č e t r t k o v i  r a z g l e d i  
(Lj) -  21.30 po b e l i h  IN CRNIH 
TIPKAH (Lj) -  22.00 TV
DNEVNIK (Lj) -  22.15 GOU  
EVROPE -  reportaža (Lj)

PETEK, 28. NOVEMBRA: 10.00 
TV V SOLI (do 11.05) (Bgd) -  
17.20 KUHINJA PRI
VIOLINSKEM KLJUCU: O
klavirju, barvna odd. (Lj) -  17.50 
OBZORNIK (Lj) -  18.05
SREČANJE OKTETOV, barvna 
oddaja (Lj) -  18.35 MOZAIK (Lj) 
-  I l 4 0  SVET, KI NAS OBDAJA; 
Atomi (Lj) -  18.55 GOZDOVI 
(bazična ekologija) (Lj) -  19.10 
BARVNA RISANKA (Lj) -  19.20 
aK CAK  (Lj) -  19.30 TV
DNEVNIK (Lj) -  19.50
TEDENSKI NOTRANJEPOLl- 

J) -
3-2-1 (Lj) -  20.00 RE V O L U ajA  
INGLA SBA -

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k  -  , 2 7 . novembra:

16.00 -  16.35 -  Napoved progra
ma, Povejmo na glas. Poročila, Nove 
plošče RTB -  16.35 -  16.45 -  
AKTUALNOST TEDNA -  16.45 -
17.00 -  Obve.stila in reklame -
17.00 -  18.00 -  Glasbena oddaja 
IZBRAU STE SAMI

SOBOTA -  29. novembra: 9.00
-  9-30 -  Napoved programa -  OB una
DNEVU REPUBLIK  -  Z mladimi i u
proslavljamo -  9.30 -  10.00 -  Ob
vestila in reklame — 10.00 — 12-00
-  ČESTITKE DELOVNIH KOLEK
TIVOV

NEDELJA -  30- novembra:
10.30 -  12.00 -  Napoved programa
-  UVODNIK radia Brežice -  DO- 
MACE ZANIMIVOSTI -  Za naše 
kmetovalce -  Nedeljski magneto
fonski zapis -  Obvestila in reklame
-  Spored naših kinematografov -
12.00 -  15.30 -  OBCANI ČESTI
TAJO IN POZDRAVUAJO

TOREK — 2. decembra: 16.00 -
16.30 -  Napoved programa -  Iz 
produkcije R i V Ljubljana -  Iz naše 
matične knjižnice — 16.30 -  17.00
-  Kaj prinaša nova številka Dolenj
skega lista -  Športni pregled -  
Obvestila in reklame -  Ta teden v 
kinu Brežice -  17.00 -  18.00 -  
MLADI ZA MLADE -  IZ ŽIVUE- 
NJA V JLA

TlCNI KOMENTAR (Lj) -  19.55 
0.00 RE V O L U ajA  

-  prenos iz Ajdovščine 
(Lj) -  20.40 KOMUNISTI -  barvni 
film (Lj) -  22.20 625 (Lj)

SOBOTA, 29. NOVEMBRA: 
9.40 ZDAJ ZAORI PESEM O 
SVOBODI (za JRT) (Lj) -  10.10 
POROČILA (Lj) -  10.15 PO 
POTEH SPOMINOV -  barvna 
oddaja (Lj) — 10.40 KAKO RASTE 
DOMOVTNA (Otrpški zbori) (Sk) -  
11.10 DOLINA MIRU -  igralni film 
(Lj) -  12.40 625 -  ponovitev (Lj) 
-  13.15 POROČILA (Lj) -  14.55 
ČAROBNA NOC V PR(5d AJALNI 
INSTRUMENTOV, otroš. glasb, 
oddaja (Lj) -  15.15 S. Makarovič: 
HISA TETE BARBARE, mladinska 

(Lj) -  15.55 KAKO SE JE 
LILO JEKLO -  barvna oddaja 

(Lj) -  16.55 POROČILA (Lj) -  
17.00 ROKOMETNI TURNIR 
AVNOJ -  prenos (Sa, Lj) -  18.15 
PREČUDEN CVET JE V GRAPI 
CRNI -  barvna oddaja (Lj) -  19.15 
BARVNA RISANKA (Lj) -  19.20 
aK CAK  (Lj) -  19.30 TV
DNEVNIK (Lj) -  19.50
TEDENSKI ZUNANJEPOLITIČNI 
KOMENTAR (Lj) -  19.55 3-2-1 
(Lj) -  20.05 SLOVENSKE
ROMANCE IN BALADE (šnason 
po naše) (Lj) -  20.35 SVATBA -  
barvni film (Lj) -  22.10 TV 
DNEVNIK (Lj) -  22.25 BESEDA 
ZA BESEDO -  oddaja TV Beograd 
(Lj)

NEDELJA, 30. NOVEMBRA: 
9.05 POROČILA (Lj) -  9.10 R. 
Bratnv: KOLUMBOVCT -  TVBratny: 
nadaljevanka 
B A R W A  
ODDAJA (Lj)

(Lj)LJ) -  10.05
PROPAGANDNA 

-  10.10 KLOVN

FERDINAND IN ŽIVALSKI VRT, 
Znameniti živalski vrtovi (Lj) -  
11.10 MOZAIK (Lj) -  11.15 
KMETIJSKA ODDAJA TV NOVI 
SAD (Bg) -  12.00 POROČILA (do 
12.05) (Lj) -  NEDELJSKO 
POPOLDNE; Otroški spored, G. 
Urban: SINJEMODRI PETER,
Akademski pevski zbor „Vinko 
Vodopivec'*, Za konec tedna. 
Prodali so jih milijon -  barvna 
oddaja. Močnejši živijo dalje -
18.20 PIONIRJI LETALSTVA -  
barvna serija (Lj) -  19.10 BARVNA 
RISANKA (Lj) -  19.20 CTKCAK 
(Lj) -  19.30 TV DNEVNIK (Lj) -
19.50 TEDENSKI GOSPODARSKI 
KOMENTAR (Lj) -  19.55 3-2-1 
(Lj) -  20.05 M. Kerstner:
GRUNTOVCANI -  oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  21.05 S KAMERO 
PO SVETU: Hvar -  I. del (Lj) -  
21.55 ŠPORTNI PREGLED (Bg) -
22.15 TV DNEVNIK (Lj) 

PONEDELJEK, 1 / 12 10.05
POROČILA (Lj) -  10.10
REVOLUaJA IN GLASBA (za 
JRT) (Lj) -  10.40 OTROŠKI
SPORED: Ježeva hišica, glasbena
oddaja (Lj) —  POROČILA
(Lj) -  15.50 NEVIDNI PLASC -  
otroška oddaja (Lj) — 16.05
ČAROBNA ZOGA -  barvna 
risanka (Lj) -  16.20 TO JE GODBA 
(Trbovlje), barvna oddaja (Lj) -
16.50 MOZAIK (Lj) -  16.55 
HOKEJ OLIMPIJA : DVNAMO 
WEISSWASSER -  prenos (Lj) -
19.15 BARVNA RISANKA (Lj) -
19.20 CIKCAK (Lj) -  19.30 TV 
DNEVNIK (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj)
-  20.05 1. Cankar: HISA MARIJE 
POMOČNICE -  TV drama (Lj) -  
21.00 PRVI KORAKI V 
MEDNARODNO ŽIVLJENJE (Lj)
-  21. 40 MOZAIK KRATKEGA
FILMA (Lj) -    TV
DNEVNIK (Lj)

TOREK, 2. DECEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli 
(Bg) -  11.20 TV v šoli (do 11.50) 
(Sa) -  12.55 Nogomet Budučnost: 
Partizan-prenos (do 14.50) (Ti) -  v 
odmoru rezerviran čas 14.50 TV v 
šoli -  ponovitev (Zg) -  16.00 TV v 
šoli -  ponovitev (do 16.30) (Sa) -  
16.35 Madžarski TVD (Pohorje, 
Plešivec do 16.55) (Bg) -  17.10 
Kokoa in piščanci -  barvni film 
(Lj) -  17.20 Erazem in potepuh -  
I. del (Lj) -  17.55 Obzornik (Lj) -
18.10 Znameniti živalski vrtovi -  
barvna oddjya (Lj) -  18.40 Mozaik 
(Lj) -  18.45 Kulturna oddaja (Lj) -
19.10 Barvna risanka (Lj) -  19.20 
Cikcak (Lj) -  19.30 TV dnevnik 
(Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 Mi 
med seboj (Lj) -  21.05 Barvna 
propagandna oddaja (Lj) -  21.15 G. 
de ^upasssant: I^pi striček,
barvna nadaljevanka (Lj) -  22.10 
TV dnevnik (Lj)

SREDA, 3. DECEMBRA: 8.10 
TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v šoli (do 
10.35) (Bg) T- 16.25 Smuk za 
ženske -  barvni posnetek iz 
VaklTsera (LJ) -  (do 10-35) (Bg) -

16.25 Smuk za ženske — barvni 
posnetek iz Val d’Isera (Lj) -  za 
mlade — oddaja TV Beograd (Lj) — 
18.40 Mozaik (Lj) -  18.45
Družinsko gnezdo -  barvna oddaja 
TV Titograd (Lj) -  19.10 Barvna 
risanka (Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  
19.30 Tv dnevnik (Lj) -  19.55 
3-2-1 (Lj) -  20.05 Film tedna: 
December, barvni film (Lj) -  21.30 
Gorenje novosti, propagandna 
oddaja (Lj) -  21.35 Miniature: 
Elgar: Serenada za godala v e-molu 
(Lj) -  21.30 TV dnevnik (Lj)

Če t r t e k , 4. d e c e m b r a : 
8.10 TV v šoli (Zg) -  10.00 TV v 
šoli (do 10.35) (Bg.) -  14.10 TV v 
šoli -  ponovitev (do 16.00) (Zg) -
16.15 Veleslalom za ženske -  
barvni ^ sn e tek  iz Val d’lsera (Lj) -
17.15 Cvetje -  barvna nadaljevanka 
Bistrooki (Lj) -  17.45 Obzornik 
(Lj) -  18.00 Mozaik (Lj) -  18.05 
Tretji svetovni mir: Evropa čudežev 
(Lj) — 19.10 Barvna risanka (Lj) -  
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
dnevnik (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -  
20.05 Bitka za ranjence — baivna 
serija TV Zagreb (Lj) -  20.50 Kam 
in kako na oddih (Lj) -  21.00 
Četrtkovi razgledi: TV v šoli, barvna 
oddaja (Lj) -  21.30 Po ^ l ih  in 
črnih tipkah -  IV. del (Lj) -  22.00 
TV dnevnik (Lj)

g
Pretekli teden od 13. do 19. no

vembra so v novomeški porodnišnici 
rodile: Veronika Mojstrovič iz Ore
hovca -  Sonjo, Stanka Vintar 
Dolnjega M o k r ^  polja -  Matejo, 
Milka Vinovrški iz Metlike -  Nena
da, Marjana Prosenjak iz Gradca -  
Darjo, Ljerka Mihelič iz Črnomlja -  
Natašo, Slavka Kovač iz Zdol — SF 
Ijano, Antonija Matkovič iz Kvasice
-  Dušana, E)anica Sto'lič iz Stefana
-  Zorana, Marica Gortan iz Kloštra
-  Bernardko, Tončka Grabnar iz 
Podhoste -  Darjo, Draaca Oberstar 
iz Soteske -  Natašo, Kristina Bevc 
iz Gorenje vasi -  Jožeta, Jožica 
Konda iz Jurke vasi — Klemena, Ma
rija Bregar iz Velikih Brusnic -  Na
tašo, Joža Breznik iz Trebnjega -  
Petro, Fanika Strcelj iz Stranske vasi
-  Dušana, Marija Komljanec iz 
Zloganja -  Ireno, Rozalija Bale iz 
Šentjanža -  Melito, Slavka Pucelj iz 
Gornjega Krenovega -  Boštjana, 
Štefka Hren iz Ločne -  Tadeja, 
Marija Pavlič iz Orehovice — deldi- 
co, Terezija Kobe iz Dolža -  dečka, 
Jelka Seničar iz Praproč -  deklico, 
Tončka Grubar iz Dobravice -  
dečka, Jožica Cesar iz Velikega Kala
-  deklico. -  ČESTITAMO!

^abod (D labod labod labod
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„jvLpriden"
skosn arnem’" Je odgovoril France in zamah- 
latic ^era sPet zasad^a motiko. 

nad ^  ^ omaj premagal, da n* udaril z

I v

IJiildof ^  brusil ‘n razmišljal, dokler ni doko- 
^  je g ^ra preudaril, kako se znosi. Na smeh 
fjjje °* tako da je bil samega sebe vesel. Obri 
% iin s°> j °  obesil na češnjo in sedel na debelo 
JSaval’ niolela iz zemlje. Jera je pridno 
Sejati3 ^ rance je izvlekel mehur in sc začel 
^Cai; 1 s tobakom. Ko je dal prve dime, je za-

^fara’ P°jdi no sem!“
-,Cjf Je ozrla in se namuznila:

L <  čne da nič!“
i,i4’ e 8°spodar vabi, naj posel uboga. Pomali-

Nil(0ni' je resnično že vioče,“ je spustila Jera 
wtr je jV ra/°r . si* otrla pot in šla na konec njive, 
A  ^ nieIa pod plevelom skrito malico. Nato je 
V i l a®°sP °darju ’ poiskala pipec v žepu in si 
>-Jera Predpašnik na kolena.
'Alj n koliko *et si že pri nas? “ 

j<,Jerale Ve§? Enajsto teče.“
- povej, ali se ti je godila kdaj krivica pri

D e k la  je  o b s ta la  z  z ib a j o č o  se b r a d o  in ga p o 

g ledala . N a t o  je  p r ik in k n ila  za lo g a ju  su h eg a  k ru 

ha , d a  ga je  spravila  s k o z i  gr lo , in rek la:

„ N ik o l i  n e .  Z akaj vprašaš? “

„ Z a t o ,  ker n e  r a z u m e m , zakaj j o  t i  m e n i  d e 

laš."

„ B o g  v e ,  F r a n c e ,  da  je  n i s e m  n ik o l i .“

„ B o g  v e ,  da  si j o ,  in jaz  tu d i v e m .“

„ N i res, “  j e  v z k ip e la  Jera.

,J^iČ se ne  b o v a  p rep ira la . Jaz s e m  d a n e s  Žida

n e  v o lje .  N a ,“  F r a n c e  je  se ge l  v ž e p ,  „ T u j e  h ra n il 

na k n již ica  — le  p o g le j ,  d o  vinarja je  vse  n a lo ž e n o

-  tu  je p o se ls k a  k n j iž ic a  in tu  z a  en  m e s e c  naprej 

p la č a .  In sedaj ,  Jera, z b o g o m  in p o jd i ,  č e  h o č e š ,  

koj k  ž u p n ik u  in  m u  še kaj p o v e j .“

F ra n ce  ji je  vrgel k n j iž ic o  v n a ro č je  in vsta l.

Jeri je  p a d e l  k o s e c  k ruha s p ip c e m  vred iz r o k  

in se z a k o ta l i l  p o  b r e g u . Š ir o k o  o d p r ta  u sta  so  
zev a la  za  F r a n c e to m ,  su h e  prsi s o  se ji v z d ig o v a le ,  
d o k le r  ni p la n ila  še  o n a  k v išk u ,  p a h n ila  o b e  k n ji 
ž ic i  s k r o n a m i vred  iz  n a r o č ja  in / .ače la  z  j o k o m :  

„ L a ž eš!  Narejc^no ti j e ,  o d  t is te  b a b e  t i  je  n a re 

j e n o !  N ik o l i  te n ise m  to ž i la ,  n jo  pa  se m  in še jo  

b o m . “
N a t o  jc  iz lila  j e z o  v g lasen  j o k  in se  n am erila  

p ro t i  d o m u .  P o to m a  jc ugovarjala:
, , Enajst le t  s e m  trpela  k o t  k a m e n  na c e s t i ,  s e 

daj m e  m e č e š  p o d  k a p ,  j e s e n i ,  k o  ni s lu ž b ,  z a  

z a h v a lo !  Le spravi t is te  k n j iž ic e ,  j ih n e  m a r a m !“  

F ra n ce  sc je  pasel nad  n je n o  j e z o  in j o k o m .  

Puhal jc m o g o č n e  d im e ,  p r eg led o v a l  p o  nejHJtreb- 

n e m  k o s o  in n jen  k le p .

„Saj je  v s e e n o ! “  je  z a k r ič a l  za  n jo .  „Pri ž u p a n u  

d o b iš  v sc ,“  j e  d o d a l ,  k o  sc je  sk lo n i l  p o  b u k v ic e  

in pobral k r o n e .  S p e t  jc se d e l  p o d  č e š n j o ,  g led a l  

J ero ,  ki jc tek la  p ro t i  d o m u ,  in bil ves  s r e č e n .
Jera jc  jirijokala d o m o v  in z a to ž i la  F ran ccta :  

„ A h ,  l .o jz a ,  s p o d i l  inc  j c ,  /a r a d i  t is te  b a b n ic c  

grde! T a k a  krivica! B o  že  v id e l .“

Loj/.a jc n a g lo  priprla k a m r o , da bi Jera ne  

zagledala  F ra n čk e , k o  jc  b u šk n ila  v so b o .

„Z akaj si ju  o b r e k o v a la ?  “  je  rek la  č i s t o  m ir n o  

L ojza .
„ F r a n c e ta  n ise m  n i č .  T o  je  vse o n a  n a red ila ,  ta 

k a č a ! “
„Jera , n e  t a k o .  Kaj v id iš  p e z d ir  v o č e s u  svo jega  

b rata  -  “  j e  rek la  L o jza  resn o  in ji p o žu g a la .
Jera je ih te la  in si brisala s o lz e  in n i č  n i  o d g o 

vorila .
„ C e  h o č e š ,  g r e m , da  ga p o g o v o r im .“

Jera j o  je  p r o s e č e  p o g le d a la .
„Saj ga n e  b o š ,  k o  je t a k o  sam  svoj. U h ,  

k a k šn o  s r a m o to  m i n a red i!“
„ B o m  ga. T o d a  en k ra t  za  vse lej  si z a p o m n i ,  da  

si ne  iz m is l iš  še č e s a  ta k e g a .“
„ N e  b o m ,  n e ,“ j o  je Jera g led a la  še  v e d n o  p r o 

s e č e .
„ P o jd i  torej v z e ln ik  in  o b e r i  g o s e n ic e ,  jaz  

grem  k  F r a n c e tu ."
Jera si je brisala  s o lz e .  L ojza  je  šla k  njiv i, kjer  

jc F ra n ce  še v e d n o  s e d e l  v se n c i .
„A li  je šla? “  j c  iz p r e g o v o r i l  že  o d  d a le č  sestri. 

„ V  z e ln ik  se m  jo  p o s la la .“

„ K a m ?  Pri n a s  n e  b o ! “
„ N e ,  n e ,  F ra n ce .  Saj jc  d o b i la ,  kar s i j i  n am eril .  

SecJaj o d p u s t i .  Je  b i lo  č i s t o  zd ra v o  z a n jo  in z a t e .“  

„Z akaj z a m e?  “
„Saj sam  d o b r o  veš . B rez  n i č  tu d i  n i .“

,,Kaj ni brc/, n ič ?  “
„ N e  taji! N ič  n i ,  r e s j e ,  in vendar je  n ek a j.  Z a to  

im ej p a m e t ,  k o  še n i  p r e p o z n o .  Jera p a  naj o s ta n e  

in m ir naj b o  pri h iš i .“
V t e m  jc  na n a sp r o tn e m  b regu  prišla na n jiv o  

ž e n sk a .  F ran ce  je v e d e l  ta k o j ,  da je J an čar ica .  

N a s m e h n i l  s e j e  skrivaj v d a lja v o ,  da  bi ji p o v ed a l:  

, A l i  s e m  j o ,  k a k o r  je zaslužila!** N a to  je  pa z in il  

na glas, k a k o r  je z e n :

„T i d rž iš  /, n jo .“
A  L ojza jc v e d e la ,  d a  l-'rance n i  v e č  je z e n .

X
l o j / a  jc sk o in i/ .gn ila  /. ram en i.
„ U p a m  da. Nc ve se p a  n c .  Je č u d e n ,  saj ga 

po/.naš.**

Jera se j e  sk lo n i la  s p e t  k  z e ln a t im  g lavam  in 

n ič  u p a n ja  n i  im e la .  Preudarjala  j e ,  k a m  b i šla. 

, ,D o  sv e te g a  Jurija g rem  g o s to v a t ,  saj im a m  d e 

nar. In  k a k o  d n in o  tu d i  še  u ja m e m , A li  p o m n i t a  

naj m e ,  č e  p o jd e m .  Š e  j im a  b o m  stav ila  s ive  lase  v 

g la v o .“
Jera je  p o la g o m a  zašla o d  ž a lo s t i  n a  p o t  m a š č e 

v a ln ih  m is li  in je  trla  g o se n ic e ,  da j i  je z e le n k a s ta  

v o d a  b rizga la  iz p o d  p a lca .

V t e m  je  priše l  m im o  z e ln ik a  tu d i F ra n ce ,  k i j e  

bil še  p o s e d e l  p o d  č e š n j o  in  o p a z o v a l  J a n č a r ic o  

na n a sp ro tn erh  b reg u . „ A li  s e j i  b o  z d e lo ,  k o  z v e ,  
k a k o  se m  z a p o d i l  J e r o !“  j e  razm išlja l in se vese li l  

t is te  u re ,  k o  ji t o  sam  r a z o d e n e  in  m u  o n a  h v a 

l e ž n o  p o r e č e :  „Prav si im e l ,  France.** Š e le  k o  je  

J a n č a r ic a  o p r ta la  k o š ,  se je dv ign il tu d i  F r a n c e  s 

k o r e n in e  in  šel p ro t i  d o m u .
K o  je za g led a l Jero  v z e ln ik u ,  ga je nekaj u s t a 

v i lo .  N je g o v e  v ese le  m is l i  s o  se z m r a č i le .  S  s i lo  se 

je p o g n a l ,  d a  je  še l dalje . G le d a l  je v t la , a li  k ljub  

t e m u  je  d o b r o  v id e l ,  k a k o  m u  Jera o b r a č a  h r b e t ,  
in z d e lo  se  m u je ,  da  vsa t o g o tn a  šari m e d  z e l je m .  

T o  ga je  s p e k lo  in  še  b o lj  g a j e  z a b o le la  m ise l ,  da  

b i m u  u te g n i la  J a n č a r ic a  o č i t a t i ,  č e š  ugn a la  te  je .  
S u n k o m a  je o k r e n i l  g la v o  p ro t i  z e ln ik u ,  p o p r ije l  

trje za  k o s i š č e  in za v p il  nad  Jero:
,,Kaj im a š  o p ra v k a  v n a š e m  z e ln ik u ?  Iz g u b i  se! 

Im a m  ž e  d r u g o  deklo.**
Z a m a h n i l  j e  z  r o k o  in p o sta v i l  k o s o  n a  ra m en u  

k v išk u , n a  b oj.
Jera je z b e ž a la  n a  n a sp r o tn i  stran i z e ln ik a  in  

p o t o m a  su n ila  z  n o g o  n ekaj g lav , da  so  se  n agn ile  

na z e m ljo .  S k l ju č e n a  je  s te k la  p o  s te z i ,  z a  streljaj 

pred F r a n c e to m  se jc  u sta v i la ,  zap ret i la  m u  s 

p e s tm i  in za g ro z i la ;  „ B o š  ž e  v id e l ,  prešuštnik!**  

F r a n c e  se  je n ^ n i l ,  da  b i  s k o č i l  za njo in  jo  

udaril p o  u m a z a n ih  u s t ih .  T o d a  sram g a j e  p o s t a 
lo ,  prem agal se je ter  za žv ižg a l .  C e lo  ta k o  m o š k i  

je b il ,  da je o b e s i l  k o s o  n a  p lo t  in  še l v d e se t  

m in u t  o d d a l j e n o  o p a l to  h K o r e n č k u  p o  to b a k .
Jera je priburila  d o m o v  prav ted a j,  k o  je 

1'rancka p o m a g a la  L ojz i  n o s i t i  v o d o  za o p o ld a n 
sk o  vard ejo .  „T a je  ta n o v a ,“  je  p r e su n ilo  Jero.



Portm t tega tedna

Posameznik je le kolesce
s  trinajstimi leti brezdo

mec, pregmnec, s šestnajsti
mi partizan, z dvajsetimi 
aktivist Osvobodilne fronte, 
nato pa trideset let družbe
nopolitični delavec, taka je 
življenjska pot Vinka Jurka- 
sa, letošnjega oktobrskega 
nagrajenca občinske skup
ščine v Brežicah.

Do leta 1941 sta bila nje
gov svet km ečki dom v Selih 
in osnovna šola v Dobovi. 
Oktobra 1941 je družina 
morala v izgnanstvo. S tran
sportom so jo Nemci poslali 
v Šlezijo in od tam na Polj
sko. Spomladi 1943 je oče z 
materjo in dvema hčerkama 
pobegnil domov, kjer seveda 
ni mogel ostati, zato si je 
poiskal zatočišče onstran 
Sotle, na Hrvaškem Kmalu 
za njim, bik) je konec maja, 
je zbežal še Vinko z dvema 
mlajšima sestrama. V Selih 
so jih pričakovali in nekaj 
dni so se zadržali pri Francu 
Zorku in Martinu Novaku.

Od tam se je Vinko s 
sestro Minko napotil k znan
cem v Kremen pri Krškem  
Živela in dekla sta vsak pri 
drugem kmetu. Vinko se je 
kmalu spoprijateljil s tam
kajšnjimi mladinci, ki so bili 
prek aktivistov OF povezani 
s terenskimi delavci. Tako je 
spoznal odpor. Spomladi 
1944 je že delal v mladinski 
skupini z brati Založniki z 
Vidma. Narodnoosvobodil
no gibanje se je v tem času 
zeh  razmahnilo, in žandar
merija je vedno huje priti
skala. Fantje so bili v nevar
nosti, zato so prek javke na 
Bučarici odšli v partizane. 
Od tam so po kurirskih zve
zah prišli do Kozjanskega 
odreda, ki je tedaj taboril pri 
Zabukovju.

Tako je šestnajstletni 
Vinko postal borec Kozjan
skega odreda. Sodeloval je 
pri akcijah za osvoboditev 
Pilštajna, Žusma, v bojih na 
Dobjem, na Planini in na 
Bohorju: Julqa 1944 so ga

sprejeli v SKOJ. Septembra 
istega leta je prišel v sestav 
Štirinajste divizije, v Trinaj
sto udarno brigado Mirka 
Bračiča, v kateri je bil do 
osvoboditve: V JLA je ostal 
do 1947. leta. Potem je delal 
najprej na okrajnem sindi
kalnem svetu v Krškem, 
nato v gospodarstvu in spet 
v vodstvih političnih orga
nizacij. 1948. leta je končal 
mladinsko politično šolo, 
dobro desetletje pozneje pa 
srednjo politično šok).

Aktivističnemu delu se ni 
nikoli izogibal Enako zavze
to je delal kot član vaških, 
občinskih, okrajnih in re
publiških organov. Z  izred
nim posluhom za probleme 
sodelavcev in občanov se je 
uveljavil kot vesten in vztra
jen borec za napredek, za 
socializem. Pridobil si je za
upanje dek)vnih ljudi, zato 
so mu zaupali številne odgo
vorne družbenopolitične 
dolžnosti, od predsednika 
občinske organizacije SZDL 
do sekretarja občinskega 
komiteja Zveze komunistov 
in predsednika občinske 
skupščine v Brežicah.

Delo z ljudmi ga je vedno 
veselih. Zaradi svoje nepo
srednosti ni imel nikoli te
žav, o vsem se je lahko spo
razumel, zato je prepričan, 
da dobri medsebojni odnosi 
lahko veliko prispevajo k 
napredku. Vinko pozna vsa
ko vas, pozna večino ljudi v 
njej, pozna njihove želje in 
probleme, zato ni nikoli v 
zadregi, kje naj začne. Zado
voljen je, da se je v teh tri
desetih letih toliko spreme
nilo, da je občim  doživela 
napredek, za kar pa sebi ne 
pripisuje zaslug. Po njego
vem prepričanju se posamez
nik ne more hvaliti z uspehi, 
čeprav dela na odgovornih 
položajih; je samo kolesce v 
procesu družbenega razvoja 
in nič več.

JOŽICA TEPPEY

Bron za film „Frača”
Na dvanajstem festivalu amaterskega filma Slovenije so 

člani FKK Kočevje dobili bronasto medaljo

Na fotograHji je prizor iz Hlma 
„Frača“ FKK osnovne šole Ko
čevje.

F oto-k ino  zveza Slovenije, mest
na Zveza organizacij za tcimično 
kulturo Ljubljana ter amaterski 
kino klub Minililni iz Ljubljane so v 
počastitev 30-letnicc osvoboditve in 
70-letnice prvih amaterskih posnet
kov dr. Karla Grosmana organizirali 
v Križankah v Ljubljani 12. republi
ški festival amaterskima filma.

Žiriji je bik) prcdloženili 49 fil
mov. Kljub razmeioma majhnemu 
številu prispelih filmov je imela do
volj dela, ko je ocenjevala članske, 
mladinske in pionirske filme. Največ 
u^elia so imeli letos člani I*KK 
,,Gorenje” iz Velenja. Dolenjsko so 
na republiškem festivalu zastopali 
kinoamaterji iz Sevnice in člani 
FKK osnovne šole Kočevje, ki so za

svoj film Frača prejeli bronasto me
daljo Janeza Puharja.

FRANCE BRUS

KK OBUTEV VABI NA 
KOŠARKARSKI TURNIR

Pod pokroviteljstvom novomeške 
,,Industrije obutve" bo košarkarska 
vrsta „Obutev“ tudi letos pripravila 
v počastitev dneva republilce in 
30-letnice osvoboditve turnir in 
sicer v telovadnici osnovne šole v 
Bršlinu. Tekme se bodo pričele v 
soboto, 29. novembra, ob 8 . uri 
^ t r a j ,  nastopile pa bodo ekipe iz 
Črnomlja (KK Črnomelj) in Novega 
mesta (KK Novoteks, Loka 74 in 
KK Obutev).

Za uboj dobil šest let zapora
Pravnomočnost sodbe bo Rozman pričakal v priporu, kjer je že od dneva uboja

Drago Rozman iz Kočevja, ki 
je 18. avgusta letos s pištolo 
ubil 28-letnega Milana Tekstar- 
ja, je bil 18. novembra pred 
okrožnim sodiščem v Ljubljani 
obsojen na šest let strogega za
pora, izrekli pa so mu še var
stveni ukrep obveznega zdrav
ljenja alkoholizma. Sodba še ni 
pravnomočna.

Kot smo že avgusta poročali, 
se je uboj zgodil v gostilni Lo
vec v Kočevju. Med igranjem 
kart je prišlo do prepira pa tudi

do prerivanja med Tekstaijem 
in Rozmanom, zaradi česar so 
posredovali tudi miličniki.

Kazalo je, da se bo vse mirno 
končalo, saj je Rozman že odšel 
iz lokala. Vendar se je potem 
vrnil in ga še nekajkrat zapustil 
ter se spet vrnil. Ob zadnji 
vrnitvi pa je izvlekel pištolo in

streljal na Tekstaija, kije bil ta
koj mrtev.

Psihiater, ki je Rozmana pre
gledal, je dal mnenje, da je bil 
Rozman v času dejanja bistveno 
manj prišteven. Pregled je poka
zal tudi znake nevrotske mote
nosti.

J. P.

Namesto poroke - smrt

LEP USPEH NOVEGA  
MESTA POTRJEN

Pred kratkim nam je Atletska 
zveza Slovenije poslala vseekipni 
vrstni red za jesenski , ,^ o s  75“, 
ki je bil deseti po vrsti in na ka
terem je za pokale IjubHanskega 
„Dela‘ nastopilo k i  39 občin
skih ekip. Uradni vrstni red: L 
Kranj 183 točk, 2. Novo mesto 
167, 3. Ptuj 156,4. Tolmin 146,
5. Maribor 140, 6 . Velenje 137, 
7. Celje 137, 8 . Murska Sobota 
118, 9. Cerknica 114, 10. Ravne
na Koroškem 113, 19. Krško 8 6 , 
20. Ribnica 85, 2. Trebnje 84, 
29. Brežice 46, 38. Kočevje 20 
in 39. Piran 3 točke.

Po Ženinovi smrti se je hotela ubiti še nevesta

Ohraden v Teheranu
Šoferju Avta Kočevje 
ukradli denar, bencinske 
bone in devize — Nevarni 

Bližnji vzhod

Matija Glad iz Kočevja, ki je že 
24 let zaposlen pri Avtu Kočevje in 
je prevozil vso Evropo in precejšen 
del Azije, nas je obiskal 17. novem
bra in povedal, da je prav na zadnji 
vožnji doživel hudo neprijetnost.

Ko je v Teheranu v Iranu razložil 
cigarete in šel v pisarno uveljavit 
mednarodne tovorne liste, so ne
znanci vlomili v kabino tovornjaka 
in mu ukradli denarnico, v kateri je 
imel 1.420 din, za 2.500 din bonov 
in 300 D M. Razen tega so mu od
nesli še 1.200  dolarjev, last podjetja 
Avto. Povedal je, da je bil odsoten le 
15 minut. Tatvino je takoj prijavil 
policiji. Tudi zdaj ima zaradi nje ve
liko potov, vendar je mak) upanja, 
da bi dobil denar naza* Po kraji je 
bi! tako pretresen, da tisti dan sploh 
ni bil sposoben za delo-

Matija Glad pravi, da je prevozil 
žc veliko sveta, a najbolj nevarno je 
na Bližnjem vzhodu, kjer vdirajo v 
avtomobile, kradejo, grozijo na ce
stah in tudi mečejo kamenje v avto
mobile.

J. PRIMC

Te dni so pripeljali v Avto Ko
čevje enega izmed njihovih tovornja
kov, ki je bil 14. novembra v pro
metni nesreči pri Novski tako po
škodovan, da je na njem za okoli 
200.000 do 250.000 din škode. V 
tovornjak Avta, ki sta ga vozila To
ne Krajc in sovoznik Janez Sluga, se 
je zaletel avto Zastava 101- V nesre
či sta izgubila življenje voznik in so
potnik v osebnem avtu, njun avto pa 
je bil tudi popolnoma uničen. Po
škodovan pa je bil tudi Tone Krajc.

fti članih kolektiva Avta, ki jih je 
ta nesreč pretresla, nismo zvedeli 
za imeni obeh smrtno ponesrečenih 
v osebnem avtu, pač pa za naslednjo 
tragično ^odbo .

Eden izmed obeh smrtno pone
srečenih je bil tik pred poroko, ki bi 
morala biti že naslednji dan v Vuko
varu. Ko je nevesta zvedela za ženi
novo smrt, jo je zelo pretreslo. Sedla 
je v avto in se z njim, kot trdijo.

zanalašč, oziroma ker ni vedela, kaj 
počenja, zaletela z vso hitrostjo v 
mestno hišo v Vukovaru, kjer naj bi 
se naslednji dan, se pravi v soboto, 
poročila. V nesreči se je hudo po
škodovala in leži y kritičnem stanju 
v bolnišnici.

" Od članov kolektiva Avta, ki so z 
varilnim aparatom 19. novembra re
zali dele poškodovanega tovornjaka, 
smo zvedeli, da je tudi njihov voznik 
Tone Krajc pred poroko in da je 
pred nesrečo kupil poročna prstana, 
ki sta ostala verjetno kje v razbiti
nah tega tovornjaka.

J. P.

KJE JE 
PA ČLOVEK?

Na zadnji seji izvršnega 
sveta občine Kočevje, ki je 
bila pred kratkim v Vasi- 
Fari, so med drugim razprav
ljali o osnutku zakona o var
stvu, gojitvi in lovu divjadi 
ter upravljanju z lovišči. V 
razpravi se je oglasil tudi do
mačin tovariš Jurjevič z 
Vrha in dejal:

„Lepo je vse opisano, ka
ko je treba uskladiti rastlin
sko naravo in živalsko nara
vo, vprašam pa vas, kje je tu
kaj človek oziroma človeška 
narava? ‘‘

Vprašanje je bilo upravi
čeno, saj je znano, da na Ko
čevskem dela divjad veliko 
škode in da tudi zaradi nje 
kmetje opuščajo poljedel
stvo in se tudi hitreje izselju
jejo, kot bi se sicer.

Buča - dvojček
Za nameček pa še poj; 

metra dolg koren

Anton Androjna iz 
cerkve 15 pri Kočevju nain J 
sporočil, da ima doma buco- 
dvojčka. Dejal je, da kajuvojLKa. L»ejai je, ua mij y 
doslej še ni pridelal niti videl, c®" 
prav je star 63 let

Terezija Androjna T 
pokazala bučo-^vojČK* 

pol metra dolg koreše
(Foto: Primc)

<1 Ant*’'Med našim obiskom P« 
na Androjne ni bilo 
zija Androjna nam J® 
bučo-dvojčka, ki inia J .
in dve „srci“, le sami 'buči sj.111 UVC ,,ML,1 , IC , l̂lOl
zraščeni. Povedala je, ^
ona doslej še ni slišala za ^  
kega. Buča je zrastla ôj
delu njive, kjer so A|eiO
za raztresanje po 
mestu vedno sade buce 
Uspevajo.

. ie
Nato nam je po.kaz^ 

ren, ki je bil tudi izr®dn 
Čeprav mu je ob yg(jnO
mila korenino, je bil _ 
dolg skoraj pol .igi Še 
je, da takega korena do« J 
pridelala niti videla. . i*
namučila, preden ga je
zemlje. Zrasel ji je na vrt

hiši. J. P'

Športnik — invaikl Martin Go
renc iz Hudega Brezja je letos 
spravil pod streho svojo hišo.

vsak
DOLE fik

Bliže Je svoji strehi
Invalid Martin Gorenc uspešen tudi pri grad'’)'

li

PRODUKTIVNOST PO REPIŠKO
Jožič Repič, doma seveda 

iz Repičeve drage, je nepo
sredni proizvajalec z dušo in 
telesom. Opravlja pa fizično 
delo. Od jutra do večera drži 
v roki koso in reže travo, ki jo 
kot krmo uporabljajo za pre
hrano živini tam v zadružnih 
hlevih. Je navaden priden de- 
alvec in kosa mu poje v rokah, 
da ga je lepo dedati.

Pa si je domislil zadružni 
direktor, ko je tako iz dolgega 
časa neko rosno jutro opazo
val Repiča pri košnji, da je ta 
premalo obremenjen in bi mu

lahko namestili zadaj še grab
lje, s katerimi bi ob košnji 
hkrati vlekel pokošeno travo 
na kup. In direktor z mislijo 
— Repič z dejanjem.

Toda zadružni direktor je 
razmišljal dalje. Takole je 
skombiniral: ako bi Repiču 
namestili na čelo baterijo, bi 
lahko kosil tudi ponoči in ne 
bi časa uporabljal tja vendan. 
Tako bi lahko povečal pro
duktivnost, ki je bila že tako 
na psu, da so na vseh sestan
kih javno s prstom kazali na 
zadružnega direktoija, ki je

edini imel čas sedeti v zaka
jeni sobi občinske skupščine. 
Na njegovo osebnost so se 
spravili tistega dne, ko je vzel 
hudič zadružne vinograde, ki 
so rodili namesto grozdja ple
vel in drugo neveljavno rastli
nje.

In Repiču so iz skupnih 
sredstev kupili baterijo, ki je 
ponoči metala svetlobo z nje
govega nagubanega, z znojem 
oblitega čela. Zadružni direk
tor se je zadovoljno smehljal, 
na sestankih pa je imel odslej 
dalje mir in je Lihko mirne

duše prebiral mastne in po
poprane vice iz sumljivih in 
republiškega davka oprošče
nih revij.

Poleg zadružne trave se je 
zelenila kmetova trava. Last
niku travnika ni nihče natikal 
grabelj na hrbet, a tudi bate
rije mu ni nihče nabil na Čelo, 
kljub temu pa je bil njegov 
mnogo večji travnik pokošen 
prej od zadružnega.

Kmeta je namreč srečala 
pamet in si je kupil motorno 
kosilnico.

TONI GASPERIC

Delovni invalid Martin Gorenc iz 
Hudega Brezja je letos številnim me
daljam z mednarodnih tekmovanj iz 
prejšnjih let dodal še bronasto me
daljo v metu kopja z Dunaja. Naj
bolj pa je, kot kaže, vesel drugega 
mesta z republiškega prvenstva v 
Kranju, kjer je v metu diska izpolnil 
normo za prihodnjo olimpiado. To 
je ^ n  pa je spravil pod streho lastno

Po treh mesecih je bila hiša pod 
streho, sedaj pa razmišlja, kako bi s 
sosedi prišel do vodovoda. Družina 
Gorenčevih je znana kot složna, 
vseh otrok je bilo 11. Bratje in oče 
so krepko poprijeli, pri vlivanju 
plošče seveda p o n ^ ^ li tudi osLa-

^ hišo ’
li sosedje. Martin si bo w M
tako, da bo lahko *
skim vozičkom prišel
„Ne pozabite, hvaležen*® lOO-^
stanovanjski s k u p n o s t i  y{()>
dinarjev posojila, sicer ne
kako,“ poudari Martin.

Martin Gorenc želi. ^
niškem društvu invalioo^’ je r  
nedeljo imelo občni z? i.
razmahnila športna deia ^  r. 
nov. T ren^no  o b l i ^  
^uštvu košarkarsko - t^ îr
ški šoli so že imeli en tren 
Martin: če le more, 
v prid invalidskemu športu- 4

KAMERA ODKRIVA -  Jesen je čudovita paša za  ̂
zelo radi odpravljamo na sprehode. Žal se naravi ne znam 

1̂ 31* kdŽC OlcOllC^
Župančičevem sprehajališču ob Krki v Novem mestu ^
listjem posuta s časopisnim papirjem. Podobnih 
Novem mestu žal še veliko. (Foto; Janez Pezelj),
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v  seriji P O M N I K I  R E V O L U C I J E  objavljamo  

ynes reportažo o znam eniti viniški hiši, kjer so 
^'trjene kar tri spominske plošče: pesniku 

L°nu Župančiču, rojenemu v tej hiši, učitelju  
P P̂ osvetitelju ljudi v tem  delu Bele krajine 

rar»ju Lovšinu in prekom orskim  brigadam, ki 
0 aprila 1945  vkorakale iz Hrvaške v Slovenijo. 

v ' ako se spomini ljudi na hišo in na prebivalce 

nJej posrečeno združujejo: ljudje se spominja- 
,0 človeka, ki jim  je prižigal luč napredka — jim  

 -----
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casili je bil sejem d o g o d e k  prve vrste, svojo  

P f^ '® ^bnost je izpričeval tu d i  s te m ,  da je še 

'oč i sam cesar s svojim p e č a to m  do-
dan, V ka te rem  je zaž ive lo  m esto; prašiči 

suha roba in lo nčarsk i izd e lk i in še 

drugega je b i lo  postavljeno  na ogled,  
so prišli ku pc i in so b a ra n ta li  s prodaja lc i  

iev sposobnih p o sred n iko v ,  mešetar-
^la cena do l pa gor, d o k le r  ni o b t ič a la  

9ai f  zadnje  d inar je  so se po-
m nogo bo lj  zav zeto  k o t  prej za t is o ča ke  

l f̂jv ®*®ttisočake. „ U d a r i ,  zda j ti luč  g o r i !"  je 

9ah tisti, k i je priganja l k u p č i jo ;  po  starih še- 

Pf p ro d an o  žival pr ivezali za ogra jo , ku pec ,  
|q . 3jalec in m ešetar pa so odšli p o t r d i t  k u p č i -  

Pogasit žejo v b l ižn jo  oš tar i jo ,  

ŝ i so m in ila  desetletja  in zadnja  leta so 

vse bo lj revn i. O b  p o n e d e l jk ih  je na pri-  

na n o vo m eškem  sejm u, p o r in je n e m  iz me-  

Pr^'..^^prodaj k o m a j še kaj več k o t  3 0 0 ,  4 0 0  

g ^'^ev . . . Se jm arska strast in mešetarska za-  

^f^ost ugašata — a ugasnili ne bosta!

n a m reč  ni voda, sejemska zagnanost se 

drugam . Še se sklepajo k u p č i je ,  še udarja

d lan ob  d la n ,  še nastopajo m ešetarji — in še 

vedno baran ta jo  za ko n je .  Le da so prej m ešeta 

rili  za enega ko n ja ,  za vsako žival posebej, zdaj  

pa je n a e n k ra t  postavljeno  na ogled neka j deset-  

t isočev k o n j  in pod en im  p o k ro v o m  se jih skriva 

nekaj deset, včasih nekaj sto.

In  če  so biii nekda j n a jb o lj  m o g o č n i sejmi 

sredi na jveč jih  in na jbogatejš ih k m e č k ih  o ze 

m elj,  p o tle j  je treba p r iz n a t i ,  da  se je m iselnost  

tu d i  v te m  pogledu sprem enila; k o t  se m lad i  

selijo iz vasi v m esto , ta k o  se je tu d i  novi sejem  

preselil v p res to ln ico .

T a k o  vsak nedeljo  neka j sto p rodaja lcev p o 

trp e ž l j ivo  ča ka  na ku pce , ki so navad no  skrit i  

med številnejš imi z i ja l i .  Š tev iln i  p o loš čen i a v to 

m o b i l i ,  ki j im  lastn iki skušajo v po p o ld n ev ih  

pred sejemsko nedeljo  p r ik r i t i  starost z večjo  

vztra jnos tjo  k o t  na jbo lj  vz t ra jn a  lep ot ica , zas ije 
jo na nedel jskem  ogledu v za d n je m  izb ru hu  svo 

je lepote in m og o čn o st i .  N a  sejmu so n a m re č  v 

velik i p re m o č i stari, izm ozg an i in zgarani a v to 

m o b i l i .

Z a to  ni 1 7  č iidricga, da se o k ro g  novih  a v to 

m o b i lo v  ali pa okrog športn ih  lepotcev nabere

zijal k o t  včasih na ž iv insk ih  sejmih okrog na j

lepšega žrebca. N ik o g a r  ne m o t i ,  da skoraj n ih 

če n im a  dovo lj denarja  za n a ku p  takega a v to 

m ob ila  — hrepenenje  po  n je m  je b re z p la č n o .

In  ta ko  je bil neko  n o vem b rsk o  nedel jo  na j

bo lj o b č u d o v a n  av to  m ed nekaj sto p lo če v in a  

stimi po so dam i, ki so za m a n  ča ka le  na kupce ,  

mercedes 4 5 0  D  z reško registracijo , za katerega  

je bogati lastnik zah teval n ič  več in nič m anj  

ko t 2 2 0 . 0 0 0  d in ar jev  in prav to l ik o  m a rk  — ali v 

d inarje  p re ra č u n a n o  ok ro g l ih  3 7  m il i jo n o v  sta

r ih  d inar jev .

H ra b r i  R e č a n ,  ki je zbra l to l ik o  po gu m a , da  

je avto pr ipe lja l na sejem, in ki je bil h k ra t i  ta k o  

naiven , da je p r ič a k o v a l ,  da ga bo  p ro d a l ,  je 

m ora l n ič k o l ik o k r a t  o d p re t i  vrata in dv ign iti  

p o k ro v  a v to m o b ila .  K u p c i  in m ešetarji ,  še bo lj  

pa p o k l ic n i  sprehajalci pa so im eli m n o ž ič n o  

zabavo, ko  je R eča n  p r ip ove dov a l vse prednosti  

a v to m o b ila .  Spraševali so ga po  te m  in on em  in 

pono sno  je odgovarja l,  d o k le r  ga ni n e k d o  zabil: 

, ,H u d ič a ,  ta k o  je drag , a n im a  n it i  brisalcev za 

lu č i ! "

In  nič ni p o m agalo , ko  je m ercedesar vn eto

razlagal, da ima v avtu te lev izo r i r  radijski ap a 

rat, ki velja celo 2 6 .0 0 0  d inar jev : samo radio  je 

bil draž ji  od ve like  večine f ic k o v !  ki so b ili  na 

ogledu. *

N a jd ra ž ji  in najcenejši so vedno najbo lj o b č u 

dovan i: prvi zarad i lep o te , drug i zaradi tega, ker  

j ih  j»; celo m o g o če  k u p i t i .  In  tu d i  pri f ič k ih  ali 

sp ačk ih , ki j ih  je rja že ta k o  nače la , da jih  niti 

najboljši loščilc i ne m o re jo  več z l ik a t i ,  so se 

zb ira l i  številni l judje . A  ta k e  a v ro m o b i le ( ^ p o 

t re b n o  gledati le od d a le č ,  ker  bi jih lah ko  že 

lahek d o t ik  huje poškodoval.

Proda ja lcem  po go db , fo rm u la r je v ,  ria katere  

se podpišeta p rodaja lec  in k u p e c /g r e  v m o šn ji 

č e k  na jm an j denarja . V e č  zas lužijo  tisti, ki p ro 

da jajo  na sejmu kran jske klobase, žganje in k u 

hano v ino . r .

K e r  kri ni vo da , sejem m ora  b i t i ,  čeprav ne 

daje prav o t ip i j iv fh  re zu lta to v !  K er  ni več ko n j ,  

govedi in p>Mšjčev, p ro d a ja m o  pač av tom ob ile .  

T a k o  se jr t ia r^e  strasti os taja jo , mešetarski p o 

klic še ne bo izu m r l ,  L ju b l ja n č a n i  pa imajo p r i 

je tn o  nedeljsko d o p o ld n e ,  pr i jazen  sprehod  

pred ko s ilo m  . .



GOZD „  
JEDVORISCE

GUBEC 
GRE 
NA TUJE

Nič nenavadnega nf, videti pri hišah na vasi 
psa, mačke, kakoši in druge živali, ki jim reče
mo domače. Neobičajno pa je, če po dvorišču 
hodi in se igra z otroki — srna.

Sredi Velike Doline, zraven gostilne, te na 
vhodu k hiši Antona Bukovinskega opozarja 
napis „Pozor, hud pes!", da ni varno stopiti 
naprej. Najprej človek pogleda, kje je ta nevarna 
zverina, zagleda pa nežno, vitko gozdno lepoti
co, kako v ogradi skupaj z domačim zajčkom 
skaklja naokoli.

„Oh, naša srnica Miki je pa že večkrat foto
grafirana kot cela Velika Dolina skupaj," pri
jazno pove Matilda Bukovinski, „Tu okoli pride 
veliko turistov, ki v miru preživljajo dopust na 
Mokricah in si krajšajg čas z jahanjem. Skoraj 
redna postaja na njihovi poti je naše dvorišče in 
njegova glavna zanimivost — naša Miki."

Gospodar Anton Bukovinski je povedal, kako 
je srnica prišla k njim. „Še čisto majhno in 
slepo je našel kmet Požgaj s Koritnega na trav
niku, kjer je kosil. Njegovi otroci so najdenko 
ohranili pri življenju z mlekom, ki so ji ga dajali 
po dudki. Proti zim^ so prišli k nam in prosili, 
naj jo vzamemo^ češ da pri njih nima kje pre
zimiti. Tako je že dve leti pri nas."

Srnica se je pri Bukovinskih tako privadila, 
da je svobodno hodila po velikem dvorišču; 
rada pa se je lotila tudi rož in povrtnin, zato so 
ji ogradili večji prostor in postavili krmilnico s 
streho, kamor se lahko zateče pred dežjem in 
kjer tudi spi. Še sedaj ima najraje otroke, ker pa 
teh ni vedno, so ji v ogrado za družbo dali 
zajčka, s katerim sta velika prijatelja.

Miki bo ostala pri Bukovinskih, saj pravijo, 
da raje dajo prašiča iz svinjaka kot pa srno.

CEZ '
T H E M T
< U H I
Moda za moške zaradi današnjega hitrega na

čina življenja vse bolj upošteva poslovnega člo
veka, ki se mu vedno mudi. Tak mora imeti 
brezhibno, pa vendar udobno obleko, v kateri 
bo samozavestno nastopal v službi, mimogrede 
bo šel na nekaj sestankov, kosil bo v gostišču in 
se zvečer utrujen vrnil domov. Obleka ne bo vsa 
zmečkana in ženi je ne bo potrebno likati, da bi 
jo lahko drugi dan spet oblekel.

Jesen naj bi taki moški doživljali v oblekah 
športnega kroja iz volne, flanele, "'‘eda ali reb
rastega žameta. Vzorci blag so ■ o pepita, 
karirasti ali črtasti. Kroj take „posio^me" oble
ke pa naj bo rahlo oprijet. Še vedno ima obleka 
tri dele: hlače, suknjič in brezrokavnik, nikakor 
pa ni nujno, da je vse iz istega blaga. Prav posre

čene so kombinacije, ki pa morajo biti dobro 
izbrane.

Novo je, da so moške hlače okrog stegen po
stale malo širše in niso več tako oprijete. In 
plašč? Pravijo, da za poslovnega človeka ni 
boljšega kot stari in preizkušeni trenčkot. Je 
ohlapen, primeren za vitke in okrogle Unije, le 
vitki ga bodo zavezali s pasom, bolj okrogli pa 
bodo tak plašč samo zapeli na dve vrsti gum
bov. Ovratnik je kajpak velik, žepi so vrezani, 
dolžina do kolen.

če boste k športni obleki pod trenčkot 
oblekli puli namesto srajce s kravato, ne bo nič 
narobe, pa še šala vam ne bo treba nositi.

R. BAČER

Ko so prišle na dan prve govorice, da jugoslo
vanski pevec in skladatelj Karlo Metikoš ter 
pisec besedil Ivica Krajač pripravljata prvo jugo
slovansko rock opero „Gubec beg", ni bilo 
malo dvomljivcev, ki so že v naprej napovedo
vali polom. Mnenja o tem, ali gre res za delo, ki 
upravičeno nosi naziv opera, ali pa gre samo za 
vrsto muzikala, so sicer še danes deljena — 
dvoma o uspehu ni več.

„Gubec beg" je doživel že petdeseto izvedbo 
na naših tleh. Ustvarjalci rock opere žanjejo 
pohvale z vseh koncev, po zadnjih vesteh si naš 
prvi tovrstni dosežek uspešno utira pot tudi na 
tuje.

Gotovo je za ustvarjalce pomembno med
narodno priznanje, ki ga vidijo v tem, da so že 
podpisali pogodbe o izvedbi „Gubec bega" na 
Dunaju in v Torinu. Skoraj povsem zanesljivo 
pa je tudi, da bodo Američani rock opero upri
zorili na Broadwayu, Meki vseh piscev muzi

kalov in podobnih zvrsti. Američani se ogrevajo 
tudi za veliko ploščo s posnetki opere.

Uspešni „Gubec beg" ni samo prva jugoslo; 
vanska rock opera, svojevrsten rekord ima tu ^
v številu nastopajočih in v razsežnosti scenarip^

dvorani zagrebške koncertne dvorane 
slav Lisinski" je režiser Vlado Stefančič 'zrap'̂  
ves prostor, ki ga veliki oder, med največjiiT™' 
Evropi, nudi, ter nanj postavil do dvesto vse 
nastopajočih.

Opera je, po vsem tem sodeč, dovolj kvalitet; 
na in privlačna, vendar so njene razsežnosti 
take, da je uprizoritev „Gubec bega" vezana 
velike odre, s tem pa na ozek krog velikih 
V manjših dvoranah opere skoraj ni mogô ® 
uprizoriti. Kljub temu ustvarjalci obljubljajo, «® 
opere ne bodo videli samo v naših največji 

mestih in v tujini, ampak da bo našla 
do občinstva, ki ne živi v republiških središči

DOBIACA
L E U R U H E U S It

/ n

To je 30 do 100 cm visoka 
rastlina iz družine ustnatic, ki je 
sicer doma v Prednji Aziji, ven
dar jo najdemo tudi pri nas, ker 
jo ljudje precej goje pb vrtovih. 
Stare knjige o domačem zdra
vilstvu vedo o melisi povedati 
vrsto dobrih stvari. Na vinu 
kuhana melisa je dobra za žen
ske v času menstruacije, zdravi 
pa tudi naduho.

Pravijo tudi,* da se ni treba 
bati smrti tistemu, ki ga je 
ugriznil stekel pes, pa je kmalu 
pil vino, na katerem so se ku
hali listi melise. Kuhati liste na 
vodi in piti ta čaj, liste pa po
lagati na glavo, je dobro zoper 
hud glavobol. Komur teče iz 
ušes, pa naj nanje deva melisine 
liste.

Melisin čaj pripravimo tako.

da skuhamo 1 veliko žlico 
lise na skodelico vode. Caj 
pije bolnik dvakrat ali n̂ih
dan. Pomagalo bo pri g|i
boleznih, pri živčnih 
v želodcu in na srcu, 
njah v prebavi, napenja 1 '
živčnih zobobolih in - j
lih, pri migreni in sploH 
obolenjih živčnega izvora. ^

m a m u k

i i i i
s k r

Valči Vovk, kvalificirana 
kuhacica iz gostišča Na trgu v 
Novem mestu, je povedala re
cept za malo znano jed, ki pa je 
izdatna in je ni težko pripraviti. 
Dobrodošla bo gospodinjam, saj 
večkrat tarnajo: „Ne vem več, 
kaj skuhati, da ne bi bilo vedno 
isto." Poizkusite jed po nasvetu

Vovkove. Imenuje se tarhonija 
z mesom in korenjem.

„Na vročem olju in čebuli 
prepražimo malo zmletega me
sa, dodamo nariban rdeč koren
ček in ribano kašo. Vse skupaj 
še pražimo, da kaša malo za
rumeni, potem zalijemo z vrelo 
slano vodo in dušimo približno

25 minut. Tarhonija je q 
samostojna jed, ponudif^.^^, 
kot prilogo ali pa jo pripri'' 
za večerjo s solato."

Jed ima sicer nenavadno' '
zveni tuje, ampak iz 
boste lahko razbrale, da

kranjs*^ 
p.?>

ustreza tudi 
mu" okusu.

našemu



Ujluj^ ' smo mestni ljudje, tovarniški delavci in 
jayl Čeprav je slovenske zemlje v primer-
PQjj v |f^9<rni deželami le za borno pest, je naše 
drog. skoraj P '̂^zno. Posebno nekatera po- 
iJtio prav žalosten videz, ko se v nekdaj
ljudi vasi nahaja ie nekaj ostarelih
rg, ' 2  mahom obraslih dreves in pa napol
®kon stavb. Kmetje, ki so bili med NOB
jajQ podlaga bojujočega se naroda, posta-
Polco' problem in čakajo na tisto skromno
je bo odrešila zdaj na stara leta, ko
niAt. '' deželi socialno starostno zavarova-

za kmeta.
stifi' ' ^®likol" pravijo nekateri kmetje. Toda ti- 
nig ^ '“6 Set starih tisočakov je pa le bolje kot 
*artio  ̂ navsezadnje garali celo življenje. Ne
najjt osem, temveč tudi po dvanajst in šest-
pa jg ^  poletnih dneh od vida do vida, ponoči 
te^raf °  Potrebno postoriti še pri živini. V vasi 
itioq ria vikend. Posebno jeseni, ko odnaša-

'Hinico ali pa za hip postojimo ob spominih

SM O IM JEV I 
DOM M UA  
n  RVTDCESTI

davnega otroštva, ko smo pasli živino, grabili se
no in sekali drva.

Toda tu se začenja novo poglavje. Dolenjska 
vas in pokrajina sta zaznamovani z vikendarji. Ve
liko hiš je prezidanih in skaženih tudi zaradi ne
vešče roke samih kmetov, ki se hočejo postavljati 
s tridelnimi okni, kričečimi fasadami in slavnimi 
betonskimi ploščami. Ko rušijo stare stavbe, zida
jo nenačrtno, kakor pride komu na misel, kakr
šen okus ima in kolikor ima denarja.

Enotno grajena vas je bila arhitektonsko za
ključena celota pokrajine, a tak arhaičen videz je 
le malo kje ohranjen. Poleg tega je poplava viken
dov ogrozila najlepše dele pobočij, ravnic in reč
nih bregov. Tudi gozdnih jas in pa vinskih goric. 
Namesto dobrih, starih zidanic in hramčkov se 
pojavljajo nekakšna skrpucala s kičastimi barva
mi. Pomislimo samo na Trško goro, nekdanji bi
ser vinske gorice na Dolenjskem, zdaj pa spomi
nja na bahate „vilice", kar kazi elementarnost in 
pristnost.

Kako drugače ravnajo drugi narodi, npr. 
Angleži. Ti znajo ohranjati arhitekturo davnih 
stoletij, poleg tega pa jih izkoriščati tudi v turisti
čne namene.

Ob zgornjem toku Krke, ko se ta lepotica Do
lenjske še vsa razigrana in čista peni čez lehnjak 
in se zajeda v temne tolmune, bomo nekaj minut 
od Zagradca ali Fužin v nekdanji Krajini v vasici' 
Breg v neposredni bližini avtomobilske ceste nale
teli na domačijo, ki nosi letnico 1882 in je od 
tistih časov nespremenjena. Sedanji lastnik Dinko 
Gregorin, dipl. pravnik iz Ljubljane, je znal pri
sluhniti staremu ljudskemu stavbarskemu izročilu 
in jo je samo oplemenitil z novo slamnato streho 
in apnenim beležem. Ohranil pa je do potankosti 
vse značilnosti, kot so: črna kuhinja, majhna 
okenca in vrata in linica za zračenje v kamri.

Domačija je idealen primer, kako se da iz stare 
hiše in drugih poslopij pričarati iluzija davnine v 
skomercializiranem okoliu in kako se da iz te do

mačije napraviti prijetno bivališče, ki je človeku, 
ko jo vidi, pravo doživetje.

Dinko in Milena Gregorin pravita: „Ko sva 
kupila tisto podrtijo, so ljudje zmajevali z rameni, 
še bolj pa so bili presenečeni, ko sva začela po
pravljati, namesto, da bi podirala. Stara smolama
— podomače se je reklo pri Smolarju — je bila 
najprvo pozidana ob dvojnem stegnjenem kozol
cu, kar se še danes lepo vidi (del tega kozolca pa 
je še zmerom naslonjen na hišo), čeprav je bil 
pozneje postavljen na novo. Vse te prvine smo 
pustili nedotaknjene, ker se nama zdi, da je samo 
v tem dragocenost naše domačije na Dolenjskem. 
Tudi otroci so se navdušili in ni ga denarja, ki bi 
odtehtal prijetno bivanje v tem okolju."

„Ko sem kot sedemnajstleten partizan v Gub
čevi in X II. brigadi prvič prepotoval Dolenjsko, 
mi je ostala v neizbrisnem spominu prav ta 
mehkoba in arhaičnost s starimi, s slamo kritimi 
stavbami in kozolci."

Sporočilo, ki je vredno posnemanja.

FRANCE MIHELIČ
karava

' î®rie lepote, skrivnosti, milina, njena 
^ Že večnost lahko močno prevzame-
k̂oij J ^®^ko dušo. To otroško dojemanje sveta 

^elo  *3hko postane odločilno za vse kasnej-
A človeka, zlasti umetnika.
^  kot°^ nrialega me je narava močno privlačila. 

, %a| nadvse rad hodil po gozdovih;
S® ^fitulje, hrošče, celo kače," pripove-

' ^rnetnik, slikar in grafik France Mihe-
 ̂ ®^rpško in mladostno doživljanje narave 

preneslo tudi v številna dela zrelega 
L ^  i^ '  *̂ ®̂ki kritik je pred leti zapisal, da je 
ko flora naravnost vdrla v Miheličevo grafi-

se v Virmašah pri Škofji Loki, to je 
^V0 i® mačka sv. Duha snedla," se pošali in

zabavljica ohranila do današnjih 
župnik dosegel s svojo 

* ^ ^ 0 1  učinek, je mežnarju naročil, naj
®^enem trenutku skozi lino na vrhu cerkve 

HiCKj'* ^®)ega goloba — sv. Duha. In ko so „go- 
« '^ali sv. Duha, se je iz line oglasil mež-

i Îjk 93 je mačka snedla!"
^  I® '^eva družina se je kmalu preselila v Rib- 

arrior je bil prestavljen oče, železniški dela

vec. „Čeprav smo živeli v veliki revščini, kajti v 
službi je bil samo oče, otrok pa je bilo osem, 
imam na tista leta zelo lepe spomine. V meščan
ski šoli v Ribnici sem dobil tudi prve osnove ri
sanja. Takrat je bil učitelj Janko Trošt, vsestran
sko razgledan mož in dober pedagog; tudi sam je 
rad risal in večkrat je nas dijake peljal v naravo, 
kjer smo se po svojih močeh poskusili v glavnem 
s pastelom," obuja spomine umetnik.

Mladi Mihelič je že takrat pokazal, da ima za 
risanje dar, ki ni dan vsakemu. V meščanski šoli 
je že delal pastele za takratne ribniške mogotce: v 
glavnem tihožitja in romantične pokrajine. 
„Marsikaj sem prerisal z razglednic," pove. Njego
ve lovske'motive so radi kupovali tudi lovci,

„Ljudje so sicer opazili, da imam dar in da zelo 
rad rišem, vendar še sam nisem vedel, kaj hočem; 
vsi otroci radi rišejo, zavest in odločitev, da bom 
krenil na trnovo pot umetnika, pa je prišla precej 
kasneje."

Kljub revščini so vsi štirje bratje Miheliči študi
rali. Seveda niso mogli od doma pričakovati po
moči . . . France se je vpisal na učiteljišče, da bi 
čimprej prišel do kruha, čeprav do učiteljskega 
poklica ni čutil nobenega veselja. „Seveda nisem

imel nobene štipendije. Precej časa sem se v Ljub
ljano vsak dan vozil z vlakom iz Virmaš, kjer sem 
stanoval pri dveh starih, revnih, a dobrih ženicah 
v leseni hišici. Hrano pa mi je priskrbel prof. ma
tematike Marolt, tudi Dolenjec, v zavetišču za 
onemogle . .  ."

V Ljubljani se je vpisal na večerno slikarsko 
šolo „Probuda", kjer sta poučevala Matej Sternen 
in Mirko Šubic. Bolj ko se je šolanje na učitelji
šču bližalo koncu, bolj je bila Miheličeva odloči
tev, da bo študiral na slikarski akademiji, trdna. 
In jeseni 1927 se je brez sredstev podal v Zagreb 
na akademijo za umetnost in umetno obrt. „To 
so bili težki časi," se spominja. „Stanoval sem v 
baraki na dvorišču dijaškega doma; po trideset se 
nas je stiskalo v eni." Kar se hrane tiče, pa je 
prišel na boljše: v Ljubljani jo je dobival v zaveti
šču za onemogle, v Zagrebu pa v — porodnišnici. 
Priskrbel pa mu jo je Slovenec Dolinšek, ki je bil 
tam zdravnik. „Pa mi je niso dajali kar tako; tisto 
kosilo in večerjo sem moral odslužiti: iz knjig 
sem prerisoval in povečeval razne slike o porodni
štvu, ki so jih študentje rabili pri študiju. Tako 
sem v porodništvu kmalu postal doma in bi šel 
lahko za babico," se zasmeje. V revščini in

pomanjkanju se je Mihelič prebijal skozi študij.
Po končanem študiju je moral še tri leta čakati 

na pryo službo — zaradi svojih političnih nazo
rov. Med drugim je bil pri takratnih oblasteh sla
bo zapisan tudi zato, ker je ilustriral Klopčičeve 
pesmi. „N i mi ostalo drugega, kot da grem do
mov v Dolenje Laze pri Ribnici, kamor sta se 
preselila oče in mati. Moje tedanje stanje še naj
bolje ponazarja znana Petkovškova slika ,Doma': 
slikar se je vrnil iz tujine brez sredstev in vsi do
mači povešenih oči sedijo okrog mize. V Dole
njih Lazah sem si na podstrešju iz desk zbil ne
kakšno izbo. Bil sem precej obupan, tudi delal 
sem zato bolj malo; sicer pa sem lahko le risal, saj 
tudi za barve nisem imel." Končno je dobil me
sto suplenta risanja na gimnaziji v Kruševcu, po 
nekaj letih pa je bil premeščen v Ptuj. „Za pusta 
sem šel v neko vas v okolici Ptuja in tam prvič 
videl kurente. Prevzela me je elementarnost teh 
likov, ki imajo tako globoko vsebino. Kurent je 
postal eden od pomembnih elementov v mojem 
slikarstvu; jaz sem ga transformiral v simbol ele- 
mentarnosti narave in ga povezal s svojim mlado
stnim dojemanjem narave. Ta lik kurenta od ta
krat razširjam in poglabljam, tako da dobiva nove 
razsežnosti," razlaga Mihelič.

Na Miheličevo slikarstvo je močno vplivala tu
di vojna s svojimi strahotami, vojna, ki je uniče
vanje in zanikovanje življenja. Takoj po razsulu 
starojugoslovanske vojske se je vključil v OF, 
1943 pa odšel v Podhosto v partizane. Precej časa 
je preživel na Rogu, delal je v grafičnem ateljeju v 
Starih žagah, konec vojne pa je dočakal pri Slo
venskem poročevalcu, za katerega je naredil tudi 
ciklus 40 linorezov — Krvava bratovščina. „Na

I Rogu sva se srečala z Novomeščanom Jankom 
Jarcem, s katerim sva se spoznala že pred vojno v 
Ptuju; v Srednji vasi pa smo z Jakcem, Pirnatom 
in Klemenčičem postavili temelje kasnejši likovni 
akademiji, ki je zaživela takoj po osvoboditvi."

Do 1970 je bil Mihelič redni profesor na aka
demiji, dvakrat je bil tudi njen rektor, deset let 
pa je že redni član Slovenske akademije znanosti 
in umetnosti. „Sedaj delam več kot kdaj prej. 
Cele dneve preživim v ateljeju. Poletja pa že sko
raj dve desetletji preživim na Dolenjskem, kjer 
sem si v Žihovem selu postavil hišico nad Krko, 
blizu gozdov, ki se raztezajo tja v Gorjance. Vrnil 
sem se v gmajno, kjer sem tudi začel. Hudo pa mi 
je za Krko; saj se človek sploh ne more več kopa
ti v njej, tako je umazana, pa tudi rib je vedno 
manj.

V Žihovo selo pa seveda ne hodim le počivat; 
manjše stvari tam tudi delam, medtem ko lahko 
večje le tu v ateljeju. Dolenjska pokrajina me zelo 
privlači, v tej pokrajini je veliko liričnosti, ima 
svoj značaj," pripoveduje umetnik, ki mu je zna
ni umetnostni zgodovinar Brion v knjigi Fantasti
čna umetnost namenil poglavje z naslovom Zača
rani gozd. Brion prišteva Franceta Miheliča med 

^največje fantastične likovnike modernega časa.
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Iz Ribnice so od nekdaj hodili v svet ljudje z 
oprtanimi krošnjanti in ponujali ljudem v prodajo 
lesene Izdelke, ki so Jih delali v dolgih zimskih 
večerih, ko je delo na poljih spalo. Krošnjarji so 
ponujali po nekdanjih krajih avstrijske države 
predmete desetih ljudskih obrti; poznali so jih do 
Budimpešte in Dunaja in v hrvaške dežele.

Na današnjih cestah komaj še kdo s krošnjo na 
rami meša prah, tisti krošnjarji, ki so še ostali 
zvesti poklicu očetov, se zvečine vozijo z avto
mobili. Tudi prodaja se je spremenila, saj suhe 
robe nič več r»e ponujajo kot včasih, arppak jo 
prodajajo trgovskim podjetjem.

Ob Osetih suhorobarskih obrteh v Ribniški 
dolini živi v vasi Kračali na Gori, na poti med 
Sodražico in Loškim potokom, še enajsta obrt, ki 
se ukvarja z lesom; našla sva jo v delavnici bratov 
Krže, 48-letnega Jožeta in štiri leta mlajšega Jane- 
za.

Tudi onadva, kot je značilno za suhorobarje, 
nadaljujeta očetovo obrt. Oče je bil njun prvi 
učitelj, vodič v skrivnosti rezljanja lesa in estetski 
vzgojitelj. Žal so časi drugačni, okus ljudi se je 
spremenil, potrebe so tudi druge in tako brata 
Krže namesto lesenih skled, sit in drugih kroš- 
njarskih predmetov iz lesa izdelujeta turistične 
spominke, ali kot jim po naših trgovinah učeno 
pravijo — souvenirje.

Med skrinjicami, pepelniki, vazami, obtežilniki 
z živalskimi figuricami, okviri za ogledalca, med 
vso to leseno robo, ki meji ali pa je že pravi kič, 
se še najdejo izdelki, v katerih je moč začutiti 
izviren navdih iz vsakdanjega kmečkega življenja, 
kot je na primer čedra v obliki bikove glave, iz
rezljana iz češnjevega lesa. V  delavnici obeh rez
barjev nastajajo tudi volovske v p r ^ ,  seveda mo
čno pomanjšane, pa tudi nabožni liki,

V  Kračalih nastaja vse, za kar brata Kržeta me
nita, da ljudje želijo imeti in kupiti.

odribnice 
do morja

„Veva, da je večina najinih izdelkov tako ime
novani kič. Ampak midva ne delava iz umetni
ških nagibov, ampak za tržišče. Tu pa je odloči
len okus širokih množic," pravita Jože in Janez. 
„Tudi midva bi rada naredila kaj res lepega, edin

stvenega, ampak veva, da ljudje tega niso priprav
ljeni niti ceniti niti kupiti. In če že hočete: tudi s 
temi stvarmi, ki jih zdaj delava, je veliko deja. 
Čeprav izdelava po enem vzorcu več predmetov, 
gre veliko ur, preden dobijo zaželeno obliko. Na 
stroj se skoraj nič ne da narediti, samo prvi del 
postopka, „rezanje osnovnih kosov", narediva z 
žago. Potem je vse treba narediti s jx>sebnimi no
ži, ki sva jih dobila iz Nemčije. To je dolgotrajno 
in natančno delo."

Še dobro se brata spominjata časov, ko ni bilo 
ne strojev ne elektrike in je bilo vse treba narediti 
na roke. Kmetija je bila majhna in zato je šel 
Janez za sedem let na Jesenice k Višnarju, rezbar- 
skemu nru)jstru. Ko so se možnosti za delo na 
Gori povečale, se je tudi Janez vrnil domov. Bra
ta sta po očetu rezbarju pododevala talent in de
lavnico.

Spominke, ki sta jih pozimi in spomladi izrez
ljala iz lipovega, hruškovega, češnjevega, javoro
vega ali bukovega lesa, pozno spomladi razpeljeta 
po Sloveniji. Pot ju vodi v bližnjo Ribnk:o, v 
Ljubljano, v obmorske turistične kraje, najboljši 
kupci pa so v Postojni, kjer pred vhodom v slovi
to Postojnsko jamo turisti radi segajo po njunih 
izdelkih. Povpraševanje je tolikšno, da bi lahko 
prodala znatno več, kot moreta narediti. ,

„Spominkov iz Indije, Srbije in Bosne ter Š6 od 
nnarsikje drugod so ljudje naveličani, ker se iz leta 
v leto ponavljajo isti motivi. Midva pa poskušava 
vsako leto narediti tudi kaj novega, zato nimava 
težav s prodajo. Uživava pri delu: vedno, kadar 
narediva kaj novega, sva vesela. Najraje bi videla, 
če bi delala samo unikate, samo potlej nama kup
čija ne bi šla, ker bi bili predmeti predragi. Lahko 
pa rečeva, da najini izdelki niso dragi. Dostopni 
so za povprečen žep."

Pogovarjali smo se v delavnici, kjer sta brata že 
naredila lepo zalogo za prihodnjo sezono, vendar 
sta potarnala, da sta v zaostanku zaradi preure- 
ditvenih del v domači hiši. Rada sta pokazala že 
izdelane stvari in tudi nekaj novih osnutkov. 
Ogledala sva si še nedokončana dela, kjer se je 
najbolj videlo, koliko truda je potrebno za en 
sam izdelek.

Janez je ob tem pomodroval: „Tole ponavlja
nje motivov in večurno neprekinjeno delo me kar 
utruja. Razmišljal sem že, da bi se zaposlil, ven
dar pa v bližini domačega kraja nimamo nobene
ga obrata. Če bi bil zaposlen, bi se z rezbarjenjem 
ukvarjal res iz veselja v prostem času. Takrat bi 
delal samo tisto, kar bi mi narekovalo srce, in se 
ne bi uklanjal okusu drugih."

M. MARKELJ
J. SPLICHAL

Janez Krže

TRUM
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Joie Krže
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Vsak kraj je po svoje lahko pomnik zgodovine.
V svojih izročilih ali v spomenikih hrani spomine 
na dogodke iz daljiie in bližnje preteklosti. Ko 
sva razmišljala, kateri kraj bi bil primeren za zapis
o pomnikih zgodovine, sva se spomnila na Vini
co; predvsem zaradi hiše s tremi spominskimi plo
ščami: te na poseben način podajajo tri plasti 
viniške zgodovine.

Prva plošča govori o Franju Lovšinu, učitelju, 
ki je na Vinici deloval 41 let, širil prosveto in 
kulturo med Belokranjci, jim pomagal odkrivati 
zaklade njihove kulturne tradicije in narediti prve 
korake iz zaostalosti.

Druga plošča govori o težkih dneh naše revolu
cije, o borbi za osvoboditev naših krajev — posve

čena je prekorrrarskim brigadam, ki 
1945 pri Vinici vkorakale iz Hrvaške v gjfiP,,« 
tako naj bi simbolično predstavljala tisti 
zgodovini slovenskega naroda, ki je jnS^Ji
memben in ki je Slovencem dal svobodo 
stojnost, o čemer je naš narod stoletja  ̂ |

Tretja plošča pa govori o tem, da se j® 
rodil veliki mojster slovenske 
Oton Župančič, in na ta način hiJ** r*'
turni vzpon Slovencev. Od 1951. 
urejena v spominski muzej, na vrtu P®  ̂t«*!!**«! 
nškov doprsni kip Otona Župančiča. 
ponovno potekajo preureditvena del®  ̂
je že odkupljena, denar za odkup P® , 
tudi s pomočjo akcije „Župančičev din®**

Berta Kravos Matilda Alič



lelokranjski 
irosvetitelj

je od Lovšinove smrti minilo že skoraj 
desetletja, se ga starejši prebivalci Vinice še 

H^minjajo. Po naključju sva na cesti sre- 
Matildo Alič, 75-letno Viničanko. „Ko sem 

'' osnovno šolo na Vinici, je bil moj učitelj 
i;|4, JP. '*ovšin. To je bil dober človek lepe posta-

sicer z nami otroki strog. Prav je bilo 
smo se le tako lahko kaj naučili. Na šoli 

° veliko otrok, deklet pa manj, kot jih je 
videti v šolskih klopeh. Lovšin nas je učil 

domače zemlje in tega, da je tudi
u .  •’̂ jina nekaj vredna. Začel je obujati stare 

7   ̂ ^  belokranj-
' ^®^'Tiali pa so ga tudi drugi ljudski obi-
navade."

J® bil Franjo Lovšin v prvi polovici tega 
pravi belokranjski prosvetitelj, ki je štiri 

L  svojega življenja žrtvoval napredku Vi-
okolice. Ne samo da je kmete učil 

isob° postopkov, da se je zavzemal
hžilâ '̂  ̂ 'vinogradov po tistem, ko je trsna uš 

stare nasade, celo tako daleč je šel, da je 
irê jĵ '̂ "̂ P9rad in potem z lastnim delom dokazal 

if̂  novih pogledov na obde- 
Rno Kmetom je tudi odprl pot v
L j i^ .  ^stvo: bodil je po vaseh in kmetom 

je po vrtovih in sadovnjakih. 

jfajy je organizator kulturnega življenja v
knjižnico, sokolsko društvo in 

%re' . ^^o. Vedel pa je, da morajč ljudje 
|(vjfĝ '̂ *̂ĵ t)iti tudi svojo poreteklost in spozna- 
\  nam zrasli, če hočejo kaj doseči. S
Aih vaspĥ ° .̂^® mnogokrat popotoval po okoli- 
*̂ 6nin • etnološko gradivo: stare noše,
^jih^ î zapisoval razne šege in navade tam- 
)[i)i Marsikateri že skoraj pozab-
l̂eta  ̂ obudil k življenju. Viniška

njegovo pobudo spet začele gojiti 
So(jg| običaje, kot je na primer petje kresnic, 
ifai je s prof. Sičem, ki je v tistem času 
bil °''enske etnološke predmete; Lovšin mu 

^delavec za Belo krajino in tako je 
0v ' da je ta deželica na oni strani Gor- 

P*̂ 'sla v naš etnografski zemljevid.

irida
ipanfiifieve 

liibezni
vendar pa je tako naveza- 

Dj Lovšinova hči Berta, poročena
ji î . ' ^ 3  na Vinici majhno leseno hišico.^
*a- svojega očeta in tudi Otona Žu- 
iti ’• družini je bilo pet otrok: štirje 

Želja po znanju je bila v vseh nas 
'* huri  ̂skromnimi sredstvi ni
'otro smo uredili tako, da smo

. ttiâ j rt P'"®selili v Ljubljano, z nami pa je šla 
îvelj nam je kuhala. Tako smo se lahko 

j^l v sjj? °^etove plače do plače. Oče mi je 
markantna osebnost. Bil 

''®ndar pa je bil tak tudi do sebe, ne 
Ift'''ehk • plaščem te strogosti se je skri- 
fc.Hra^ čuteče srce. Lovšinov rod je prišel 
nihf)g ^ ' ^ 0  iz Ribnice;z Župančičevim rodom 

samo to, da je Lovšinova teta svoj 
'*SksQ ® ^̂ išo, v kateri se je rodil Župančič, 

in rj -̂ '^nogo bolj tesne vezi spletle z znan-
i I j^^eljstvom z Župančičevimi. V Ljub- 

J'Ce °''^inovi redno obiskovali v bližini sta-
5ji âko ""P^^čičeve.”
51 H‘h ift̂ . *P°nriinja 72-letna Berta Kravos. V 

večkrat videla Otona in se kajpak 

^ton z njim .
J.: študiral, zato ga ob naših ljubljanskih 

S ii.^ ' ®^etu in materi nismo kaj pogosto 
^  v 50 se Župančiči kmalu izselili z 

Co '̂ ĝatuš, se je Oton redno vračal na 
er̂ j jPočitnicah, še potem, ko [e študiral na

kor ni posrečilo. Po pouku je stekla iz šolske 
stavbe in zunaj zagledala Otona Župančiča. Bila 
je vsa vesela, saj je bila prepričana, da jo bo spo
znal in ogovoril. Vendar je bil Oton zamišljen in 
njegova pozornost v Šentjakobski šoli t dan ni 
bila namenjena njej. Čakal je na njeno učiteljico 
Ano Kessler. Iz te ljubezenske idile se je kasneje 
rodila tudi zakonska skupnost, mala Berta pa je 
takrat tekla domov in potožila mami: „Veš, Oton 
je bil na šoli, pa me ni niti pogledal!"

bela krajina 
v pesmi

čeprav je Oton Župančič živel na Vinici le 
malo časa, komaj dve leti, se je raje vračal v ta 
kraj kot v Dragatuš, kamor so se Župančičevi 

'preselili z Vinice. K temu je nedvomno odločilno 
pripomogla dobrota Lovšinove tete Marije Simo
nič, rojene Malič. Njena dobrota je bila še večja, 
ker ni imela lastnih otrok. Bertina mama Franči
ška je bila sestrična Župančičeve mame. Župan
čičev oče Franc je bil doma z Uršnih sel. Od tam 
se je preselil v bližnjo Belo krajino, kupil na Vini
ci hišo z nekaj zemlje in v njej odprl trgovino. 
Poročil se je z domačinko Ano Maličevo. Dve leti 
po Otonovem rojstvu se je družina preselila v 
Dragatuš.

Oton je bil drugi otrok v drijžini: Otokar je 
imel tri hčere in sina, najmlajša, Marica, pa je 
zgodaj umrla.

Že v . mladih šolskih letih je Župančiča bolj 
kot v šolo vleklo v naravo. Klatil se je po poljih, 
vinogradih, steljnikih, hodil med šelestečo pra
protjo, iz katere sese dvigale vitke tenkolase bre
ze. Srkal je vase lepoto belokranjske pokrajine, 
znal je prisluhniti besedam preprostega belokranj
skega človeka in še potem, ko se je vračal na 
počitnice in ko je že živel mestno življenje, mu je 
narava veliko pomenila.

Odsev vsega tega najdemo tudi v njegovih pes
mih. Rad je uporabljal prav belokranjske besede 
in tako nekatere narečne posebnosti uvedel v za
kladnico slovenskega knjižnega jezika.

Globoko ga je pretreslo težko življenje belo
kranjskih kmetov. Zgodaj je odkril veliko social
no rano — izseljevanje. Prav z Vinice in okoliških 
vasi je odšlo v svet s trebuhom za kruhom, pred 
prvo vojno in še potem, med obema vojnama zla
sti v Ameriko, ogromno ljudi. Še danes je iz teh 
krajev nekaj sto ljudi na delu na tujem. Žal ni več 
peresa Župančičevega kova, ki bi znalo tako pre
tresljivo in umetniško polno razkriti vso bedo in 
nesrečo takega življenja.

iz isker
piamen

hi§, teta, ki je kupila Zupančičevo
^0 in imela v njej trgovino, je bila zelo 

zato je zelo rada sprejemala na svoj 
ni Mislim pa, da se po njeni smrti

''iih

[H

nn 1® .̂'"’̂ ^al ria Vinico. 5icer pa bo o teh 
.•ki našega pesnika in tudi o mojem

^bji ^  je Oton večkrat potožil, kadar
^  J^^^do — pa najsi bo to s pismom ali pa 

^ ^*^alu izšla pri Mladinski knjigi knjiga 
Evgena Lovšina, ki bo nosila naslov 

^  ^j^*3dost Otona Župančiča."
^   ̂  ̂ srečanj z Župančičem mi je najbolj 

j^°f^inu doživljaj iz drugega razreda

''kro zapiševa. To se je zgodilo v Ljub-
iv^dr leta. Berta Lovšin je takrat ho-

'■azred osnovne šole; njena učiteljica 
® Kessler, ena izmed znanih Kesslerjevih 

Jo nij.'T'ogrede bodi omenjeno, da je drugo 
3f>ri’̂ '.'' zrelih letih rad pogledal Ivan Can- 

'■'sanja so morali narisati limono. Še 
^f|j ®*̂ â spominja, da ji risanje limone nika- 

P od rok; toliko časa se je mučila z de- 
^  Je skoraj zradirala zvezek. Končno ji je 

^^fjjj^^^iteljica, ki je z enim samim zamahom 
"'ni narisala to, kar se mali učenki nlka-

Lovšin se je spopadal z zaostalostjo, Župančič 
je odkrival lepoto in tragiko, toda priti je moralo 
do korenitih sprememb. Bela krajina je trzala: v 
njej se je nakopičilo toliko krivic in gorja da je 
moralo priti do izbruha!

Prvi poskusi tega kraja z lastno upravo, sod
stvom in grbom, na katerem je upodobljen ptič z 
razprostrtimi krili in grozdom v krempljih in ki je 
devet stoletij veljal za simbol Vinice, da bi si pri
borili boljše življenje, so stari več stoletij.

Znano je, da so se leta 1848, v letu revolucij, 
uprli tudi viniški kmetje. Zažgali so kozolec svo
jemu župniku, ker je oznanil odpravo podložni- 
štva v prazni žeželjski cerkvi namesto v viniški.

Ob žigosanju denarja 21. aprila 1919 so kmetje 
z Vinice in okolice pod vplivom prevratnih idej 
vojnih povratnikov v zahtevi po ljudski oblasti 
proglasili Viniško republiko. Ta prva ljudska 
oblast je trajala samo tri dni, vojska jo je krvavo 
zadušila, a iskra upora je tlela naprej.

Požar je izbruhnil 1941. leta. Čeprav se je na 
Vinici naselil po zlomu stare Jugoslavije italijan
ski strojnični bataljon in obdal kraj z žico in bu- 
kerji, se je že 15. avgusta 1941 ustanovila Osvo
bodilna fronta. Okupatorji so mnogo Viničanov 
in kmetov iz okoliških vasi odpeljali v taborišča, 
svojcem znanih partizanov pa so požgali strehe 
nad glavo.

Vse to ljudi ni moglo streti. Po kapitulaciji Ita
lije je življenje na Vinici začela urejati komanda 
mesta. V mestu so delale centralna tehnika, kurir
ska postaja, čevljarska in krojaška delavnica, 
etapna kuhinja, bolnišnica, postaja za rekonva
lescente. Tu je bil tudi sedež rajonskega odbora 
OF.

Oktobra 1943 so partizani tri dni junaško od
bijali nemške napade čez Kolpo. Vinica je bila 
tudi bombardirana: 30. aprila 1944 so nemški 
bombniki porušili šolo, dve hiši, kapelico, več se
nikov in ubili eno žensko. Najhujša noč za Vinico 
je bila 27. avgusta 1944, ko so Nemci in ustaši 
napadli Vinico s strojnicami in minometalci, vdrli 
vanjo, jo izropali in odgnali 43 moških. Ob tem 
napadu je padlo tudi sedem partizanov.

Ena hiša je zato pomnik bogate viniške zgodo
vine. Spominske plošče Franju Lovšinu, Otonu 
Župančiču in partizanskim prekomorskim briga
dam govore o ‘ zgodovini, o časih preporodi- 
teljstva in ljudeh, ki so prinašali napredek Beli 
krajini; o pesniku, ki je zapisal v zakladnico naše 
poezije tenkolase breze in dobre ljudi pa grenko 
izseljevanje; o številnih znanih in neznanih juna
kih, ki so živeli in umirali za eno samo, a tako 
veliko besedo — svobodo!

Srednji vek pogosto imenujejo temna doba, pa 
tudi obdobje^ ki mu je sledilo, večkrat ne zasluži 
boljšega imena. Nečast mu dela verovanje v vraže, 
duhove, skrivnosti, čarovnije in čarovnice, ki se 
je razpaslo po Evropi in obsedlo vse, od najpre
prostejših ljudi do najhujših moralistov.

Posebno huda in več stoletij neizkorenljiva je 
bila vera v čarovnice. Bila je tako trdna, da so 
nastale debele knjige o nekakšni nadčloveški mo
či teh nesrečnih žensk. Mimo tega mračnega po
java ni mogel niti Valvasor, eden največjih izobra
žencev svojega časa na Slovenskem, in je v svojo 
„Slavo vojvodine Kranjske" vtkal prenekatero ča
rovniško zgodbo.

Ženskam, ki jih je ljudski glas proglasil za ča
rovnice, so pripisovali razne nesreče: točo, bolez
ni pri ljudeh in živini, smrti, slabo letino in druge
— z današnjimi očmi gledano — povsem naravne 
pojave. Take sirote so preganjali, trpinčili, zapira
li in jih obsojali na smrt.

Najstarejši letopis Krškega — latinska kapucin
ska kronika piše med drugim takole: „V začetku 
18. stoletja je spravilo naše mesto na sramoten 
glas čarovništvo. Za časa župnikovanja Ivana 
Jurja Tratnika so 20 do 30 oseb, po drugih poro
čilih celo 40 oseb, ki so jim dokazali čaranje, 
vrgli v ogenj. Med temi so bile tudi hčere in so
proge meščanov in mestnih svetovalcev." Stari 
zapisi posebej omenjajo soprogo Matije Juriše, ki 
so jo usmrtili 1709 in o kateri so pravili, da je 
bila duhovna voditeljica (mater spiritualis) oče
tov kapucinov. Njeno hčer Marijo Colarič so naj
prej izpustili iz ječe, potem pa so jo obsodili in jo 
v dveh dneh sežgali na grmadi. To je bilo približ
no leta 1714, ko je bil njen oče Matija Juriša 
mestni svetovalec. Kriminalni sodnik je bil dok
tor VVeinacht iz Ljubljane. Ko so ženske peljali v 
smrt, sta jih spremljala dva spovednika.

Po nekem izročilu naj bi bila čarovništvo v 
Krško zanesla čarovnica iz Laškega. To so menda 
med mučenjem druga za drugo priznavale ženske, 
ko so jim dokazovali „zvezo s hudičem."

O že omenjeni soprogi Matije Juriše so še dol
go po njeni smrti med ljudmi krožile prav srhljive 
zgodbe in nekaj jih je tudi zapisanih. Tako trdi 
ena, da je Juri^va nekoč poslala nekemu fratru 
kosilo, ko pa se je pobožni mož spravil k mizi in 
odkril skledo, je v njej namesto pričakovanih ra
kov zagledal žabe in namesto ptičev krastače.

Čarovnice naj bi bile po tem izročilu oznanja
le, da nevihte lahko prežene zvonjenje. Zato so 
ljudje kapucinske očete večkrat prosili, da so 
ukazali zvoniti pred hudo uro. V navadi je še 
dandanes, da zvonovi, zlasti v hribovskih krajih, 
„odganjajo" točo.

Sodnijske izvršitve nad čarovnicami so opusti-

^li, saj so tl stroški za časa enega samega mestnega 
“sodnika narasli že na 1.348 goldinarjev.

Stare kronike trdijo, da leta 1717 o čarovnicah 
v Krškem ni bilo več slišati. Že šest let prej so 
vicedomu (cesarskemu namestniku) poročali, da 
je mesto povsem obubožalo zavoljo protičarovni- 
ških procesov. Zapisano pa je tudi, da so ženske, 
ki so jim „dokazali" čarovništvo, obglavljali na 
Krškem polju ob Savi proti Leskovcu (ob potoku 
Žlapovec),

Krško, ki je bilo povrhu vsega že od nekdaj 
znano prometno križišče in so se tudi v njem 
zbirali ljudje iz vseh vetrov, kajpak ni moglo pre
prečiti vdora verovanja v čarovnice, ki se je ta
krat širilo po Slovenskem, po mestih, trgih in va
seh. Kadar ni bilo opravkov s „čarovnicami", je 
prebivalstvo obiskala kuga. Skoraj stalne sprem
ljevalke življenja so bile povodnji, draginja in la
kota. Krško in okolišne kraje so nekajkrat pretre
sli hudi potresi. Posebno hud je bil potres leta 
1628. Sporočilo pravi, da so se tla tako majala, 
da so zvonovi v Leskovcu kar sami zvonili. Če 
dodamo še, da so bili to časi, ko turški vpadi še 
niso povsem ponehali in ko je v ljudeh še vedno 
živel spomin na krvave kmečke punte, takratne
mu prebivalstvu res ne gre zavidati.

Veliko zgodb iz te dobe je zamikalo preneka
tero literarno pero. Mračno obdobje verovanja v 
čarovnice na Slovenskem je obdelal Ivan Tavčar. 
Njegova „Visoška kronika" je morda najbolj zna
no, nikakor pa ne edino delo s tako tematiko. 
Starejši ljudje se prav gotovo še spominjajo pove
sti „Zadnja na grmadi", ki jo je najprej v podlist
kih, potem pa še vknjigl objavil Fran Jaklič. Prav 
neutruden je bil pri zbiranju in pisanju „čarovni
ških" zgodb dolenjski bard Janez Trdina.

Ali je verovanje v vraže, duhove, čarovnije in 
druge oblike prazne vere danes še živo? Čeprav 
vprašanje najbrž ne sodi v leto 1975, ko človek 
globoko prodira v vesolje in je medicina že tako 
napredovala, da ni nobena umetnost več prišiti 
odtrgano roko na njeno mesto, smemo vendarle 
reči, da le še ni docela Izkoreninjeno in da so Se 
nekatere oblike, močno omiljene In včasih prav 
otroško naivne, ponekod, zlasti v odročnejših 
krajih (na kmetih) še ohranile. Nedavno smo lah
ko brali, kako onstran Gorjancev soseda še verja
me, da ji soseda „copra", pred kratkim pa smo 
slišali, kako se je v okolici Sevnice neka ženska 
prav oddahnila ob smrti sosede, češ: „Pa ne bo 
zvečer več letala nad našo domačijo!"

Naj čarovništvo med ljudmi živi ali ne, i>odo 
zgodbe o njem vedno zanimive, vredne tako novi
narskega kot pisateljskega peresa.

I. ZORAN



Počasi je stopal po zavitih kamnitih stopnicah 
v peto nadstropje, kjer sta stanovala z Marijo. 
Hiša je bila stara, nennške družine so se že davno 
izselite iz nje. Zdaj je bila pribežališče revnim pri
seljencem, ki so si vsak po svoje uredili začasno 
bivanje v njej.

Bil je utrujen; za seboj je imel dolg delovni 
teden in še praznovanje odhodnice v domovino. 
Nekateri so mu zavidali, drugi so se širokoustili, 
da se še ne bodo vrnili. Vsem pa je na proslavi 
vzbudil otožne misli na domovino.

Pet let sta z Marijo trdo delala ter si počasi 
zidala hišo v vasici nekje v Beli krajini. Vsa leta 
sta hrepenela po dnevu, ko se bosta vrnila, po
novno začela delati na zemlji, kot bi kmetovanja 
nikoli ne prekinila, ko bosta živela med znanci v 
mirnem sožitju.

Takih misli je stopil v stanovanje. Začudil se 
je. Nič ni kazalo, da se pripravljata na potovanje. 
Vse stvari so bile na-svojih mestih, kot bi Marija 
ne vedela, da mora pohiteti in pripraviti vse po
trebno za pot. Pohitel je v kuhinjo, kjer je Marija 
hranila Gašperja. Enoletni otrok se mu je na
smehnil in zakrilil z rokicami v pozdrav.

„Kaj je? Za pot nisi še nič pripravila?"" je 
vprašal.

„Ne bom šla!" je trdo rekla. „T i lahko greš, če 
hočeš. Jaz sem se odločila: z Gašperjem bova 
ostala tukaj!"

Vzkliknil je: „Saj sva se vendar dogovorila! 
Odpovedal sem službo, poslovil sem se od prija
teljev. Ne morem ostati tukaj, četudi bi hotel. Le 
kaj te je vendar prijelo? "

„Nikoli nisem bila za to, da bi se vrnila," je 
Marija hladno rekla, „Ti si govoril, kako nama bo 
lepo, a nikoli me nisi vprašal, če se strinjam, če si 
tudi jaz želim vrniti se na kmete. Tudi ko sva 
odšla v Nemčijo, me nisi vprašal, ali si želim iti. 
izruval si me kot rožo iz zemlje in zdaj, ko sem se 
privadila življenju v Nemčiji, me misliš spet presa
diti. Toda zdaj sem starejša, poznam življenje. 
Ne, nikoli več ne maram na kmete! Navadila sem 
se na mesto."

Strmel je v svojo ženo. V  tem trenutku mu je 
bila tuja. Vsa leta je mislil, da želi in misli enako, 
da si želi zgraditi dom na domači zemlji. Ni mo
gel razumeti njene sedanje odločitve. Vsi upi in 
želje so se v hipu zrušili v prah. Vedel je, da bo

C B U M
DOMAČA
brez nje življenje pusto, kjerkoli že bo.

„Zakaj si mi potem pomagala pri zidanju? " jo 
je skrušeno vprašal.

„Sem mar imela kaj izbirati? Prenašala sem 
tiste redke obiske pri tvojih starših, katerih nisem 
nikoli marala, kot tudi oni ne mene. Zdaj sem 
trdno odločena: za stalno se nikoli ne bom vrni
la. Tvoja mati bi mi uničila življenje. Trda, samo
svoja ženska je. Nikoli bi se ne razumeli."

„Potem," je s težavo premagoval bes, „boš pač 
razumela, da ti Gašperja ne morem pustiti. Moj 
sin je, toliko kot tvoj. Preveč ljubim rodno vas, 
da bi pustil, da bi sin odrasel v tujini. Morda ga 
niti materinega jezika ne misliš učiti? !"

„O njem bova govorila kasneje," je rekla. „Pre
majhen je, da bi ga vlačila kot kos pohištva iz 
kraja v kraj. Zaenkrat bo ostal pri meni. Lahko ga 
boš videl, kadar boš hotel. Nisem slaba mati. 
Otroka ti vendar ne morem pustiti!"

Čez čas je tiho vprašala: „Kdaj odideš? "
„Jutri zjutraj s prvim vlakom," je negotovo de

jal. Želel je, da bi ga prosila, naj ostane z njo. 
Toda nič takega se ni zgodilo. Ravnodušno ga je 
spraševala malenkosti, on pa je odgovarjal, ne da 
bi vedel, o čem govori.

„Zvečer bova z Gašperjem odšla," je končno 
rekla. „Bolje bo, da naju ni doma, ko boš odha
jal. Manj ti bo hudo."

Ko je zjutraj vstal, je bilo stanovanje prazno. 
Marija se ni niti poslovila, ni mu želela srečne 
poti, ni dala pozdraviti staršev. Odšla je kot 
tujka, ki jo srečaš, se ji nasmehneš in jo izgubiš. 
V tem trenutku je lahko razumel svoje starše, 
zakaj Marije niso nikoli marali, čeprav so se trudi
li, da bi tega ne opazil.

Toda kljub vsemu mu je bilo toplo pri srcu.
Kp se je vlak bližal meji domovine, se mu je v 

prsih nabirala radost in potisnila grenkobo odho
da v pozabo. Ko pa je čez čas ugledal polja, ki so 
dehtela v pomladi, in drevesa, ki so se prebujala 
iz zimskega spanja v nežrvo zelenilo prvih listov, 
mu je bilo, da bi iz dna srca zavriskal. Če Marija 
ni mogla razumeti pesmi domačih polj, potem 
mu res ni treba biti žal, da jo je izgubil.

Globoko v srcu je upal, da se bo tudi ona ne
koč vrnila ter nadaljevala delo njunih dedov in 
pradedov na domači grudi.

JOŽI PETRIČ

Pred desetimi leti sem bil še na kmetiji; ležala 
je na samoti, obdana z gozdom. Ponoči smo zato 
dostikrat slišali sovo, ki nam je s svojim vpitjem 
motila nočni počitek. Prihajala je do najbližjih 
dreves domačije, dostikrat pa smo jo slišali tudi 
letati po skednju, kamor se je rada zatekla ob 
zgodnjih jutranjih urah.

Starejši brat je spomladi nosil krmo iz skednja 
v hlev. Neko jutro je opazil, da je iz skednja zlete
la sova. Takoj se je splazil noter in v senu kmalu 
našel gnezdo, v njem pa štiri še topla jajca. Kaza
lo je, da je sova že pričela valiti.

Ko je brat povedal, kaj je našel, smo se dome
nili, da sovja jajca uničimo, sovi pa podtaknemo 
kokošja jajca. Mati je menila, da bo nočna ptica 
zamenjavo opazila in da bo gnezdo zapustila. 
Kljub temu je brat svojo zamisel izvedel.

Sova se je čez čas že tako privadila bližine 
ljudi, da ni odletela iz gnezda niti takrat, ko je 
brat čisto blizu nje odmetaval seno. Zamenjave 
sova ni opazila. Vztrajno je valila kokošja jajca, 
samec pa ji je nosil hrano.

Čez kake tri tedne smo iz skednja zaslišali ve
selo čivkanje. Sovini mladiči so se izlegli. Mati 
me je poslala na senik, da bi pobral izvaljene pi
ščančke. Ko sem se približal gnezdu, je sova zbe-

san
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žala in me ni napadla, kot sem se bal. Pobral sem 
piščance in jih odnesel. Doma smo jim pripravili 
toplo ležišče in jih hranili, dokler niso samostoj
no capljali po dvorišču.

Sova in njen soprog sta še nekaj dni letala oko
li skednja, potem pa za vedno izginila.

Od štirih izvaljenih piščancev je tri odnesla lisi
ca. Kokoška, ki je edina ostala pri življenju, je 
dobila ime Sova v čast ptici, ki jo je izvalila.

Nekega dne pa je tudi Sova odšla — v naše 
želodce . .  .

Alojz Ljubi

andr^ novak: S fkmiastroiD
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— Halo, krajevna skupnost vasi S.?
— Kaj bi? Pohiteti boste morali, kajti klican 

sem na občino.
— Zanima me samo nekaj malenkosti. Mi po

veste, kako je pri vas s pitno vodo?
— Še do pred kratkim smo vlekli vodo iz 

kapnic. Vse prošnje, da bi tudi naša vas S. dobi
la vodovod, so bile, kot bi metal bob ob steno. 
Potem smo zavihali rokave, pljunili v roke, sko
pali jarke, zbrali za cevi in zdaj je ni hiše, ki ne 
bi imela pitne vode.

— Lepo. Slišal sem, da imate težave z elektri
čnim tokom. Pravijo, da je tako slab, da gospo
dinjski stroji crkavajo.

— Nič več, tovariš. Vidi se, da malokdaj zavi
jete v našo vas. Res se nisi včasih mogel niti z 
električnim brivnikom briti, toda danes je dru
gače. Pod vasjo smo vaščani zgradili transforma
torsko postajo. Vsaka hiša je prispevala skoraj 
pol starega milijona, les za drogove smo poseka
li v naših gozdovih, a tudi za ves drug material
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smo zbrali cvenk . Zložnih 
hlev.

— Prav imate. Toda ceste 
vedno nimate urejenih! |(i

— Motite se. Poti smo posuli z
smo ga sami plačali. Valjar je to zbil  ̂ jto 
zastonj, ker je valjarist iz naše vasi. 
skozi vas pa imamo že asfaltirano. P rid ite  

dat.
— Nemogoče! Kako vam je pa to uspe .
— Zemeljska dela smo opravili vaščan' 

stovoljno. Celo otroci so pomagali. Vse 
na cesti: ženske, starci in otroci.

— Pa denar za asfalt? Zadeva je žejo j
— Enostavno. Zaposleni so se ; 

dvodnevnemu zaslužku, obrtniki so j. 2 '̂, 
prav tako kmetje. Ponosni smo na našasfs

— Kaj pa občina?
— Kako, prosim?
— Mislim: kaj je prispevala skupnost? 

na?
— Prav zato grem na občino. Sem vanfi 

dal, mar ne?

10?

— Bodo sredstva za utrditev bankin?istvazautraitevoanMii«
— Bliža se naš občinski praznik. iiijj

ščanov je, da bi v počastitev praznika
novo asfaltirano cesto skozi našo vas. 
bi radi videli, da bi govoril tovariš župan-

— Pa bo?
— Ne vem. Veste, je zelo zaposlen. ™ 

zelo zelo radi.

mnt
Srečal sem ga v Ljubljani, postaval je pred 

izložbami.
„Kaj pa ti tukaj? Si prišel po nakupih? " 

sem ga vprašal. Pa se je posmehnil:
„Zdaj sem meščan. Dovolj dolgo sem bil na 

kmetih. Tu sem v službi, mesto je čisto nekaj 
drugega . . . "

Spomnim se ga izpred nekaj let. Spoznala 
sva se v kmečki gostilni nekje na Dolenjskem.

„Rad sem na kmetih," mi je dejal, „tu je 
vse kaj drugega kot v mestu . . . "

Premišljeval sem o njem in se spomnil ču
dovite, morda najčudovitejše človeške lastno
sti, ki se ji pravi — prilagodljivost.

Učitelj visoko v hribih, bogu za hrbtom, mi 
je dejal:

,,Lepo mi je tu gori. Ta čudoviti mir, to 
preprosto življenje!"

Prodajalec v veliki mestni trgovini:
„Brez mesta bi umrl. Potrebujem to gnečo, 

to človeško mravljišče, ta hrup, ta prom et. .  . 
Tu sem srečen."

KJEJE
NAJLEPSE?

Gozdni delavec:
„Najlepše mi je v gozdu, ko sem 

ptički pojo."
Miličnik sredi križišča:
„To je življenje, vonj po bencinu . .
Dekle s podeželja, ki je prišla v mesto: ^
„To je življenje! Vsak dan grem lâ l̂

kino, vsako soboto na ples."
Zdravnik, ki je šel na kmete: -g
„Tu sem srečen. Nobenih zabav, nobeo  ̂

hrupa, tu se sprostim" ^
In tako smo vsi srečni, vsak tam, kjer P

j®' • na
Ob prostih dneh pa zdrvijo 

kmete, kmetje v mesto, iz miru v hrup, 'Z 
pa v mir. In ko potem sedejo k poličenf’ 
prigrizkom, meljejo:

„Povsod je lepo, doma je najlepše."
Pri tem pa gledajo k sosedu, kajti ni P'̂  

da bi bilo tam še lepše. Ne! Vse bomo sto 
za to.

Lepo je živeti.
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Pes •ifVen.?' veljamo za „narod

Doh i— ne m o re m o  Pa se 
L Va,|t* tudi pri pisanju literar-

Z9° dovine, sploh pa ne lite- 

,vrst8 teor'Je- že res, da to 
no vrzel raje zapolnjujem o s

Dr ^ j mi besedami, kritičn im i 
*9edi ali študijami ob izdajah

kiDat820-  del' pri čem er J’e 
DuKin °č 'tn o , da samostojne

W cije- . . še p ° s* N  lite'
(jUcat ^ b č n e , odtehtajo  vsaj 

s iw  omenjenih. Zato  ne 
Mat:,? mimo dveh knjig 

29odrf  ̂ ^ mec,a- docenta za 
no«: Vm°  s*ovenske književ- 

na ljubljanski slavistiki, ki 

b| q l kratk im  izdali založ- 
^ 2orja in Mladinska knjiga. 

^ e liH ? 8 V l.iterarni te o riji"  je 
°PreH i- raz'skava in hkrati 
jo va6 !l0v te literarne vrste, ki 

manami. težko ločim o od ro- 
* Pov ’ .Pregledu različnih  ti- 

r̂neri eorii novele je prišel 
donn  ̂marsičem do podobnih  

iru^j9^  k ° t  že pred pol stoletja 
deset| ° rrnalizern ali v našem 

Po|n: etju strukturalizem . Do- 

^Krr»nC| S p n m er' ' n pojasnili 

Inkret P° C!a* tud i " Predlog za 
sko ra n.° literarno—zgodovin- 
%i Q . avo"  novele, s poseb- 
skotn2lr° m na povojno sloven- 

DruVrstno Prozo. .

^kolijf R e d o v a  knjiga nosi 
„0d a.ni. nenavaden naslov 

°krat do  krim inalke". 

^'nian50 V 0SPredju njegovega 
' c • " ,zv'r i"  slovenske 
j biia po 5di stoletja. Prej je 
venska V o lo v e m  mnenju slo- 

bilb( vPl02-a' ko ,iko r je je pač 
*Pone eniena v pridigarske 
*ti pa' Prebujenje narodne zave- 

^obn8 >Spontano navrglo tudi 
lje s|n mišljenje in obnaša- 

duIenS^ 9a z 'v lja - Zavel je 
^ '»ja Sdi /  u tr 'P tedanjega življe- 

1,11 Krr\ Q u triP' ki ga pogojuje 
danosti VSen?' ,e o lastni prepri- 

ne' je najbolj očiten  v 

1 f*rne vn0Sti- Vzn ikn ile  so lite- 

nisrno rSt8, j ’*1 Slovenci prej 
S an  P° 2nali' denim o povest, 
nost r^n.0vela> pravcata sodob- 
'*ra*a ie Prišla še najbolj do  
*tja, l  koncu prejšnjega sto

j t a  *6 na straneh sloven- 

,'^naSni*<0v p° j avila cel°  tako  
Vr*ta l  buržoazna literarna  
^la ^ j e  krim inalka. Ta do- 

. °koviti vzpon slovenske 

' vj^8 ^mecl osvetlil s proni- 
^oliji^Pozorilom  na cel niz

S tor *
Iturc d| Z1 

e sPloh.

rahel stik

so bile pogosto od-
U '''6 t l . r l - --------
ÎtUrn ' za razvoj slovenske

D. RUSTJA

CtL
m

î -PRciMTfivumiio vmi^

Rudi Šeligo velja gotovo za 
enega najbolj uspešnih sodob
nih slovenskih pisateljev. S prvi
ma knjigama („Stolp" in zbirka 
novel „Kamen") je sicer šele na
povedal precej novatorskih po
tez, z romanoma „Triptih Aga
te Schvvarzkobler" in „Ali naj 
te z listjem posujem? " pa je to 
napoved uresničil. Slovenska li
terarna kritika se je ob Šeligu 
začela spraševati o novem ro
manu francoskega tipa, nekate
rim pa je veljal za reista, celo 
pojma hermetičnost se niso 
izogibali. Tudi v naslednjih de
lih je pisatelj ostal zvest lastne
mu, za slovensko^literaturo ne
običajnemu pisanju. To potrju
je njegovo zadnje delo, roman 
„Rahel stik", ki ga je izdala 
Mladinska knjiga. Tokrat Šeliga 
zanima svet delovnih ljudi, ki 
jih omrežijo celo izkoriščevalski 
socialni odnosi, hkrati pa se do
takne najrazličnejših plasti živ
ljenja, od postopanja zdolgoča
sene mladine do tabujev, ki jih 
slovenski živelj še ni preživel.

U

Literarno delo zadnjega veli
kega pisca grške antične trage
dije Evripida je po izročilih ob
segalo 92 dram, od katerih se je 
do danes ohranilo 18 tragedij in 
ena satira. V slovenščino smo 
imeli prestavljenih že sedem 
njegovih del, pred kratkim pa je

' S

s

založba Obzorja kot 19. knjigo 
zbirke „Iz antičnega sveta" iz
dala Evripidovo tragedijo „Tro- 
janke", ki jo je prevedel Marijan 
Tavčar. Nekako nenavadno se 
sliši, pa je vendarle res, da so 
„Trojanke" še po poltretjem ti
sočletju'od nastanka aktualno 
delo, ki po motiviki močno 
spominja na dejanske „tragedi
je" našega časa, na primer viet
namsko ali bližnjevzhodno voj
no. Gre za pripoved o Troji, o 
grškem neusmiljenem uničeva
nju tako mesta samega kot nje
govih prebivalcev. V ospredju je 
usoda vojnih ujetnic, do katerih 
zavojevalci ne poznajo usmilje
nja. Tako je Evripides eden 
prvih evropskih literatov, ki je 
obsodil nečlovečnost vojne.

Pri založbi Mladinska knjiga je izšel že tretji krog knjig iz zbirke „Humor". 
Ta zbirka si je pridobila že lepo število prijateljev, saj ljudje radi posegajo po 
duhovitih, veselih pripovedih. Tretji sveženj prinaša pet knjig, s katerimi se 
predstavljajo veliki tuji in domači humoristi. Od tujih so izdali „Podpovesti" 
Karla Čapka, „Težave v raju" sodobnega humorista in satirika Arta Buchvvalda 
in „Jenki iz Connecticuta na dvoru kralja Artura" najslovitejšega mojstra te 
zvrsti pisanja — Marka Tvvaina. Od jugoslovanskih avtorjev sta predstavljena 
Branislav Nušič s svojo „Avtobiografijo" in slovenski'pisec Rado Murnik z 
delom „Ženini naše Koprnele". Tudi teh pet knjig je opremljenih enako kot 
prejšnje.

KL A
Pohod španskih konkvista

dorjev v srce stare Mehike in 
propad skoraj bajeslovnega 
Montezumovega cesarstva je 
snov, ki je pritegnila že marsika
terega pisatelja. V slovenskem 
prevodu smo pred več leti dobi
li roman „Beli bogovi", zdaj pa 
je Pomurska založba izdala ro
man Laszla Passutha „Bog dežja 
objokuje Mehiko", v katerem 
avtor na napet in barvit način 
opisuje ves pohod; v pripoved 
vpleta stare azteške povesti, liri
čne opise narave, ljubezensko 
zgodbo Corteza in njegove lju
bice Indijanke Marine. Vseka
kor gre za branje, ki bo v dolgih 
zimskih večerih prijetno razved
rilo.

je dostikrat povsem konkretno, 
kar potrjujejo tudi fotografije, 
ki so podnaslovljene kar z nji
mi. Zdi se, da sama zamisel pre
tehta vrednost tako teksta kot 
fotografij.

STANE TERČAK

UKRADENI
OTROCI

i\ v

pesmi
v  Mariboru je v samozaložbi 

izšla knjiga Andreja Brvarja in 
Zmaga Jeraja z naslovom „Pes
mi". Gre za delo, ki prinaša v 
likovno posrečeno oblikovani 
knjigi Brvarjeve pesmi in Jeraje
ve fotografije. Zbirka, če jo 
smemo tako imenovati, prinaša 
tekste, kakršnih običajen bralec 
ni vajen, saj so vse „pesmi" eno
vrstične, njihovo sporočilo pa

V zadnji svetovni vojni so bi
le žrtve nacistične doktrine tudi 
naši otroci. Nad 10 tisoč slo
venskih otrok je okusilo grozo
te nemških taborišč, 512 jih je 
tam umrlo, za mnogimi so se 
zabrisale vse sledi. Ni malo tudi 
takih, ki so po sklepu ameriških 

'sodišč ostali v Nemčiji pri kru
šnih starših. Ta genocid opisuje

v knjigi „Ukradeni otroci" Sta
ne Terčak, znani slovenski pisa
telj in publicist. Knjiga je sicer 
izšla že pred leti, vendar se je 
avtorju nabralo še precej gradi
va, ki ga je vključil v drugo iz
dajo. Knjigo je ponovno mogo
če dobiti v naših knjigarnah.

noM e^
zgodo>iina

V začetku letošnjega junija je 
bilo v Ljubljani znanstveno po
svetovanje, posvečeno temi 
„Revolucionarno delavsko giba
nje v Sloveniji v letih 1921 do 
1924". Na posvetovanju so slo
venski in tudi zgodovinarji*iz 
drugih jugoslovanskih republik 
prebrali več zanimivih refera
tov, ki pomenijo pomemben 
prispevek k zgodovinopisju pol
pretekle dobe. Inštitut za zgo
dovino delavskega gibanja in za
ložba Borec sta izdala knjigo, ki 
prinaša referate s posvetovanja.

FILM

VEUKlOIKTfflOR

Soditi velikega umetnika 
zgolj po mladostnih delih, tega 
si ne dovoli vsak. Na Jugoslo
vanskem pa je bilo tudi to mo: 
goče, saj smo ob redkih izjemah 
gledali lahko le filmske burleske 
velikega Charlesa Chaplina. Šele 
letos je jugoslovanskim distrit)u- 
terjern uspelo dobiti licenco za 
predvajanje celotnega njegovega 
filmskega opusa, ki zajema tudi 
precej celovečernih filmov. Ta
ko v Ljubljani že vrtijo enega 
najbolj znanih Chaplinovih fil
mov, „Velikega diktatorja", du
hovito parodijo na nemški na
cizem. Film je bil posnet že leta 
1940, se pravi na začetku ne
človeške morije, kljub temu pa, 
dasi še ni mogel zajeti končnih 
posledic zadnje vojne, izzveni v 
najhujšo obtožbo slednjega. Ob 
Chaplinu, režiserju in igralcu 
obeh glavnih vlog, nastopajo še 
Paulete Goddard, Jack Oakie, 
Reginald Gardiner in drugi.

,,Dokler bom videl in dokler 
bom zdrav, bom slikal. Še danes 
popoldne bom vzel svoje slikar
sko orodje in se odpravil v nara
vo," je v začetku novembra pri
povedoval 83-letni upokojenec 
Franc Mlakar iz Žužemberka.

Čeprav Mlakarja ne izdaja 
značilni žužemberški dialekt, 
zatrjuje, da je pravi Žužember- 
čan, in tega mu tudi prebivalci 
tega kraja, ki se je razvil iz mo
gočnega gradu, ki na visoki ska
li kraljuje nad brzicami, mlini in 
slapovi v tem delu še čiste 
Krke, ne odrekajo. Sicer pa 
Mlakar že skoraj pol stoletja ži
vi v Žužemberku in pol stoletja 
tudi s čopičem prenaša na plat
no vso lepoto tega kraja in nje
gove okolice.

Mlakar se je rodil v Senože
čah na Primorskem, da pa je 
prišel v Žužemberk, je ‘delno 
„kriva" tudi njegova žena, tu
kajšnja domačinka. Sprva se je 
po šolah v Ljubljani vrnil v do
mači kraj, ki je bil v tistih časih 
pod Italijo. Tam je imel resta
vracijo. Zaradi svojega neomaj

nega slovenstva je imel vedno 
več sporov z Italijani. Dokon
čno se je odločil, da bo zapustil 
Senožeče, ko so morali otroci v 
šolo. „ V  italijansko šolo moji 
otroci ne bodo hodili," je pribil 
in se preselil v Žužemberk ter 
odprl gostilno.

Že kot dijak je pokazal veli
ko nadarjenost za slikarstvo. 
Ljudje, ki so se na te stvari bolj 
spoznali, so nagovarjali njegovo 
mamo, naj da Franca na slikar
sko akademijo. Pa ni bilo denar
ja, mati pa je še mislila, da so 
vsi umetniki pijanci in bohemi. 
Tako se je Mlakar na klasični 
gimnaziji v Ljubljani vpisal v sli
karski tečaj, kjer je dobil solid
no podlago. Od takrat ga je na 
vseh potih spremljala skicirka. 
še danes hrani tisto, ki jo je 
imel s seboj na ruski fronti v 
prvi svetovni vojni. V strelskem 
jarku je v akvarelu narisal tudi 
svojo pešadijsko uniformo.

„Vseskozi sem zakrknjen 
realist. Vedno slikam le tisto, 
kar vidim in tako kot vidim. 
Preprosti ljudje, ki imajo najraje

moje slike, pogledajo celo to, 
če je na sliki res toliko šip v 
oknih, kot jih je v resnici na hi
ši . . . "

Mlakar se je poskusil že v 
mnogih slikarskih tehnikah, naj
raje in največ pa dela v olju, 
temperi in pastelu. Najbolj ga 
privlačijo jesenski motivi. „Vsa
ko leto komaj čakam jeseni, ker 
je tako razgibana in barvno ta
ko bogata," pravi. Prav gotovo 
je Mlakar slikar, ki je največkrat 
naslikal žužemberški grad. Na 
njegovih platnih kaže svojo mo
gočno podobo v časih, ko je bil 
še cel, s čopičem je spremljal 
njegovo propadanje in sedaj tu
di obnovo. Prav tako je Mlakar 
ohranil predvojno podobo 
marsikatere suhokrajinske vasi. 
Kot ribič pozna upokojeni cest
ni nadzornik vsak kotiček. Pa 
ga na teh njegovih tihih spreho
dih ne sprernlja le ribiška palica, 
ampak tudi slikarsko stojalo.

„Slikanje mi pomeni vse; če 
ne bi smel več slikati, bi bil to 
zame konec življenja. Kadar sli
kam, nisem ne lačen ne žejen;

zame se čas takrat ustavi," po
jasnjuje ta vneti ljubitelj.

Mlakar je že od začetka član 
likovne sekcije pri ZKPO Novo 
mesto. Večkrat je razstavljal z 
drugimi člani te sekcije, prirejal 
pa je tudi samostojne razstave. 
Prav zdaj pripravlja razstavo 
svojih del, ki jih bo občinstvu 
pokazal v novomeškem Pionir
ju.

V svojem dolgem življenju, 
ko je res vsak prosti čas posvetil 
slikanju, je Mlakar naredil na 
stotine slik. Samo doma jih po 
stenah visi kakih sto, od katerih 
se ne more ločiti, sorodniki, 
znanci in Žužemberčani, ki ži
vijo v tujini, pa so jih kot spo
min na domači kraj raznesli 
skoraj po vsem svetu.

„Lahko rečem, da me Žu
žemberčani cenijo in imajo mo
je slike radi. V večini hiš innajo 
kakšno. Zdaj, ko sem že star, se 
zanje še bolj zanimajo — morda 
zato, ker mislijo, da ne bom več 
dolgo slikal," se pošali.

A. BARTELJ



B A R TE U
SPLICHAL

Med ljudmi so se do dana
šnjih dni ohranile pripovedi o 
zakopanih zakladih. Te govori
ce od nekdaj burijo domišljijo 
ljudi in nemalokrat se zgodi, da 
se zelo resni ljudje popolnoma 
usmerijo v iskanje takih zakla
dov. Najbolj znan med vsemi je 
primer Schliemanna, nemškega 
navdušenca za grško zgodovino, 
ki je zgolj po natančnem branju 
Homerjeve Iliade in Odiseje od
kril temelje stare Troje in našel 
Priamov zaklad.

Tudi v naših krajih je precej 
ljudi, ki so iskali zaklade, ven
dar doslej ni še nihče ničesar 
našel. Na Mehovem je nekdo 
kopal dva tedna, da bi našel za
klad, o katerega bajnem boga
stvu se govori v podgorskih va
seh, a zaman. Razen starih 
ustnih izročil, ki se večkrat pre
pletajo s pravljicami in legenda
mi in so tako medla, da ni več 
mogoče ddločiti natančnega 
nnesta zaklada, so znani še neka
teri drugi znaki, s pomočjo ka
terih se dajo odkriti zakopane 
dragocenosti: modrikast pla
men, ki na kresno noč šviga iz 
zemlje; zabodeni rogovi belega 
jelena (zelo dvomljiv znak, ker 
ti rogovi že naslednje jutro raz
padejo); nenavadni zvoki ob da
tumu, ki je povezan s smrtjo 
lastnika zaklada; stari perga
menti, ki govorijo o zakladu v 
skrivnostni govorici.

Že dolga leta je naša ekipa 
zbirala vsa poročila in podatke 
o zakladih. Tako smo naredili 
zemljevid vseh zakladov v nek
danji Kranjski. Od vseh smo 
imeli največ podatkov in tudi 
znakov o tistem, ki ga je pred 
stoletji zakopal hmelj n iški go
spod v strahu pred Turki. Odlo
čili smo se, da zaklad dvignemo 
in podarimo muzeju.

Dokončno nas je prepričal 
Jožef K., ki je iskanju hmeljni- 
škega zaklada posvetil skoraj ce
lo življenje. „Prepričan sem, da 
zaklad je. Lahko celo določim 
krog s premerom' nekaj sto me
trov, kjer je bogastvo zakopano. 
Videl sem plav plamen, zjutraj 
sem našel ostanke rogov belega 
jelena in slišal skrivnostne glaso
ve — vendar kaže, da meni ni 
darK), da bi prišel do zaklada.

P ^ > .  
v

gK*I.A
JEOBJEIA
ZAKLAD

Zdi se, kot da je urok zame pre
močan."

Naša ekipa je večkrat šla pod 
hmeljniški grad in raziskovala 
ozemlje, ki nam ga je pokazal 
prejšnji iskalec. Zelo skrbno 
smo preiskovali to območje in 
upoštevali vse znake, ki bi nam 
lahko pomagali dvigniti zaklad, 
vendar brez uspeha. Že smo 
skoraj obupali: prepričani smo 
bili, tako kot Jožef K., da je 
urok tudi za nas premočan, če
prav smo se proti njemu nama
zali celo s česnovim sokom in si 
okrog vratu obesili ogrlice iz 
posušenih netopirjevih kremp
ljev, kot to zahtevajo čarovni
ška navodila.

Ker ne znaki ne-borba proti 
urokom niso pomagali, smo po
klicali' na pomoč pamet. Takole 
smo sklepali: hmeljniški gospod 
je gotovo zaklad skril ponoči, 
da ga ne bi pri delu kdo videl. 
Vendar je nekaj svetlobe moral 
imeti pri delu; prav gotovo je 
bilo bolje, da bi delal v mesečni 
noči kot pa v popolni temi, kjer 
bi si moral svetiti z baklo, kar 
bi ga spet izdajalo.

Odločili smo se, da gremo še 
enkrat pod hmeljniški grad, ko 
bo sijala polna luna. Po natan
čnem proučevanju hmeljniških 
dokumentov smo bili enotnega 
mnenja, da je najbolj verjeten 
čas, ko urok popusti, le enkrat 
v letu, in sicer takrat, ko polna 
luna vzide najbliže polnoči. Pre
gledali smo letošnji koledar in 
ugotovili, da je v letu 1975 to 
18. novembra. Prejšnji torek 
smo se torej odpravili na Hmelj- 
nik, dobro smo bili opremljeni 
z orodjem za izkopavanje.

In res. Ko smo dočakali 
vzhod polne lune — bilo je na
tančno ob 23. uri in 28 minut 
— smo presenečeni opazili, da 
je lunina svetloba zarisala ostro 
senco najvišjega hmeljn iškega 
dimnika na obod območja, v 
katerem je kopal že Jožef K.

Nismo prav nič pomišljali — 
prepričani smo bili, da smo pre
magali urok in da nam je pot do 
zaklada odprta. Takoj smo 
označili prostor in začeli mrzli
čno kopati.

Izkopali smo komaj en meter 
zemlje, ko se je nenadoma pre
cejšnja plast zemlje v pobočju 
vdrla. Posvetili smo v luknjo in 
zagledali malo večjo, obokano 
in dobro izolirano podzemelj
sko sobo. Previdno smo se spu
stili vanjo in ostrmeli: tolikšne
ga bogastva na tako majhnem 
prostoru ni videl še nihče izmed 
nas.

Zadnja stena je bila vsa oblo
žena s kilogram težkimi zlatimi 
palicami. Po tleh so bile polože
ne dragocene perzijske prepro
ge, ob stene so bili naslonjeni 
sloviti francoski gobelini s pri
zori kraljevega lova s sokoli, po 
tleh so. bile zložene zlate jedilne 
posode in pribor, na preprogah 
so bile najfinejše vaze iz kitaj
skega porcelana, kozarci iz bar
vanega beneškega stekla, drago
cene slike starih mojstrov. Ko 
smo odprli še dve veliki okovani 
skrinji, nam je skoraj vzelo dih: 
v eni skrinji je bilo do roba zlat
nikov, v drugi pa so bili diaman
ti, smaragdi, safirji, rubini, bise
ri in raznovrsten nakit iz drage
ga kamenja.

Od vsega tega smo vzeli samo 
majhno železno blagajnico, ki 
smo jo tudi odprli in v kateri 
smo našli stare zapiske, ki šo 
nosili naslov „Zakladi na Kranj
skem in kako jih izkopati", ker 
se nam je zdelo, da je potrebno 
ta stari pergamentni zvitek ta
koj shraniti pred vlažnim noč
nim zrakom.

Hitro smo odšli v mesto, vze
li kombi, da bi lahko dragoce
nosti naložili in jih odpeljali v 
muzej, ter fotografske aparate, 
da bi zaklad fotografirali, kakor 
smo ga našli.

Ko smo drugič prišli, se je že 
danilo: kakšno je bilo naše pre
senečenje, ko smo čisto pri 
vhodu v izkopano jamo naleteli 
na živo skalo! Do zaklada ni
smo več mogli . . .

Tolažili smo se z mislijo, da 
imamo rokopis, ki nam bo od
kril vse druge kranjske zaklade. 
Odprli smo skrinjico, a namesto 
pergamentnega svitka smo vide
li samo še kupček drobnega 
prahu.

M. MARKELJ
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Med najstarejšimi novomeškimi gostilnami, 

če ni celo najstarejša, ki ima še danes odprta 
svoja gostinska vrata, je prav gotovo gostilna 
na Bregu. Kot jata prestrašenih piščancev se 
stiskajo drobne hišice z značilnimi lesenimi 
hodniki pod kokljo — mogočno kapiteljsko 
cerkvijo. To je motiv, ki ga je neštetolaat upo
dobil tudi Božidar Jakac. Na strmi skali stoje
če hišice se ogledujejo v zeleni Krki; to je bilo 
nekdaj naselje revnejših slojev novomeškega 
prebivalstva in tu so se najdlje ohranile lesene 
liišice.

In v tem okolju je leta 1808 zrasla hiša, ki 
je deset let pozneje postala znana Brunnerjeva 
gostilna. Od tedaj je gostilna večkrat zamenja
la lastnika, v Novem mestu pa še živi potomka 
prvih lastnikov, v gostilni na Bregu rojena 
Mimči, 84-letna Novomeščanka, poročena z 
dr. Ivanetičem.

Takole se spominja zgodovine gostilne: 
„Hišo je sezidal moj stari oče Simon Brunner, 
ki je prišel iz Kočevja. Po poklicu je bil glavni- 
čar in tudi v novi hiši je najprej odprl glavni- 
čarsko obrt. Ko pa se je poročil z neko Majer- 
jevo, ki je prišla z Bavarskega na hmeljniški 
grad za hišno, je 1818 odprl gostilno in opu
stil glavničarstvo. Vzrok za to odločitev je bil 
preprost: žena Roza je odlično kuhala in go
spodinjila in gostilna je dobro cvetela.

Vsi ti podatki so zbrani v rokopisu 
dr. Leopolda Picigasa, Novomeščana po rodu, 
ki je bil na Dunaju ravnatelj gimnazije There- 
sianum; v teh spominih je najti dosti podatkov 
o takratnem novomeškem avljenju.“

Po Simonovi smrti je gostilno dolgo časa 
vodila Roza, za njo pa jo je prevzel sin Maks 
Brunner. Taje bil hlaati zadnji lastnik gostil
ne iz te rodbine. Za goste ni bilo nikoli hudo: 
obiskovalcev je bilo vedno dovolj, ne samo v 
predpustnem času in okrog novega leta, ko so 
imeli zaradi razvitega družabnega življenja naj
več obiskovalcev. Ivanetičeva se tistih dni ta
kole spominja: „Navada je bila, da smo zapira
li gostilno okrog 11. ure zvečer. V predpust
nih dneh pa se je redno dogajalo, da je bila 
gostilna odprta znatno dlje, saj so prišli 
obiskovalci tudi potlej, ko je bila luč že ugas
njena . . .  Takrat smo imeli na jedilniku vedno 
tudi krofe in purmane . .

Iz tistih dni je povedal žalostno zgodbo 
njen mož dr. Franjo Ivanetič, z 92 leti najsta
rejši prebivalec Novega mesta: „Ljudje so imž- 
li navado hoditi v maškare. Eden od takih ve
seljakov se je našemil v medveda in odkolovra
til po ulicah prati vojašnici. Stražar ga je opo
zoril, ker pa šema ni dala nobenega glasu od 
sebe, je stražar v prepričanju, da je zares pri* 
hlačal medved, ustrelU in ga ubil.“

V Brunnerjevi gostilni je bilo največ prome
ta na prelomu stoletja, to se pravi v tistih le
tih, ko so gradili dolenjsko železnico, vodovod 
in most čez Krko: takrat so se v inestu zbrali 
številni strokovnjaki tudi iz drugih krajev in v 
glavnem so bili na hrani pri Brunnerju.

Mimči pripoveduje: „Ob otvoritvi dolenj
ske železnice je oče zaradi številnih gostov na
ročil tudi več ljubljanskih natakarjev. Ti so 
hudo goljufali in ljudje, vajeni naših cen, so se 
pritoževali. Takoj je oče vse te natakarje, ki so 
goljufali za svoj žep, odslovil. Pri Brunneiju je 
bilo vedno doma poštenje! Tudi jaz, ki sem 
bila edinka v hiši, nisem bila prav nič razvaje
na. Vzgojili so me skiomno, da sem se znašla v

vseh okoliščinah."
Sicer pa so bili pri Brunnerju abonenti me; 

ščani, oficirji, profesorji, ki so imeli tam tud* 
konference.

Oba Brunnerja, lastnika gostilne, sta bila^' 
ved na Slovenca. V Brunnerjevi gostilni j® . ^  
ustanovljena tudi novomeška čitalnica, ki ̂  
jo Slovenci ustanovili kot odgovor na nen» 
Kazino. „Moj oče je prispeval za u s t a n o v i t e  

čitalnice 500 goldinarjev in tudi p o z n g e  J 
vedno pomagal pri gradnjah, obnovah ali pn 
reditvah,** pove Ivanetičeva.

Dr. Franjo, ki je prišel v novomeško 
zijo leto po tistem, ko je stekla d o l e n j s k a  ze 
leznica, se spominja, kako so hoteli otoog 
1900 socialni demokrati v Brunnerjevi gostuj 
pripraviti svoj zbor: „Prišli so iz L ju b lja n e , n 
ustanovni zbor pa je prišlo tudi več Novo^ 
ščanov. Spominjam se, da je bil med nji 
Adam, po te hi Osterman in še drugi. . 
imeli rdeče kravate. Koje v o d s t v o  klerik^ 
stranke izvedelo, da snujejo socialni demoK* 
ti zbor v Brunnerjevi gostilni, je s k l i c ^ o  

kalce v rokodelski dom. Prišli so tudi iz o l^  
ce in so onemogočili zbor. P o s t a l o  j e  ta k o ^
če, da so morali poklicati žandarmerijo
mojster Brleč je sociabe demokrate z 
no sabljo peljal na kolodvor in p o č a k a l ,  daj 
je- vlak odpeljal proti Ljubljani. Tako j® 
prečil večje nerede. Sicer pa je bil Brleč 
po tem, da je v prostem času pasel 
bral Šchopi^nhauerja.^* Dr. Ivanetič, takra 
gimnazijec, je vse to opazoval.

Kulturno življenje je bilo takrat zelo razy 
bano. V čitalnici so prirejali različne 
prireditve, med njiim na primer Rokovnja > 
Desetega brata, silvestrovanje in L
Vsako jesen je hodil iz Trsta plesni 
Giulio Mortera, ki je učil tudi balet. 
je bilo 75 klavirjev. Hladnik je imel v 
pevske vaje; predsednik je bil takrat A 
Poznik, ki je tudi delal drugo nadstroff^ 
Dr. Franjo se spominja: „To je bila lepa 
rana z velikimi zrcali, krasnimi lestenc 
zofami.**

Dijaki pa so imeli pravico -  samo 
zadnjih dveh letnikov — obiskovati ^  
stiln. Hudo priljubljena je bila B ru n n e r je v  > 

zlasti zato, ker so imeli kegljišče. Sem je 
jal tudi takratni dijak gimnazije 
Kette, pri Brunnerju je p o s e d a l  Trdina, t 
je rodil Božidar Jakac, sem je večkrat P 
tudi organist in skladatelj Ignacij HladniK’^̂  
so ga vabili tudi na Dunaj za 
konzervatoriju, a je imel tak s t r ^  • Jtid® 
vanjem, da si ^  v Ljubljano ni upal. Vsi ^  
imajo v današnjem gostišču na Bregu svoj

(Nadaljevanje

i

i

ji
t
b
S
C
c
h
v
d

k
b

n
n
C
n

n
i

II t

S *  " '


