
Itoleniska ne more čakati
®2adovolJnl z republiškim predlogom so v Novem 

'^estu pripravili poseben regijski samoupravni sporazum 
^  ^  graditev dijaškega doma Majde Sile v Šmihelu

republiškem predlogu 
^ ta  draški dom Majde Šilc v 
«^elu (Novem mestu) in dom 

centra v Brežicah šte- 
* »6 in 17, kar pomeni, da 

^  ®®d tistimi v Slovenci, ki
Na n 1 čimprej zgaditi.

Vj(ja ^°*®njskem inv  Posavju se se- 
*»ko strii^jo in zahtevajo
piju ^^°^itetno listo, po kateri bi 

"'©sto in Brežice v naj- 
zotoffir! novih domskDi

je treta na
dejstvi J*” ^  posebno upoštevati 
banisu’ črnomaljska in tre-
da nerazviti, hkrati pa,
doni mestu nov dijaški
in v ^ “ ®oen že zaradi trenutnega 

nezavidljiv^a stanja 
bistvu.

'®PublifiL ^  ^
aitita samoupravnega ^ r a -
tttrien ^  dokončno
dijigfj. .“*, prioritetni red gradnje 

® ^udentskih domov, so v 
m pripravili samouprav-
b o združevanju sredstev
Sle dijaškega doma Majde

Ta
podpisali

''čacii ®J^eljnih in drugih orga- 
«ki, dela v črrjomalj-

oh?i • k^^'^^^'eški in trebanj- 
liiHen ^®dlagajo, naj bi v ta
dohodif- sredstev za osebne
N itev namenili za
(1,3 ^ S l^ helskega dijaškega doma 

^ k e  in sicer iz dohodka 
fetoluig P? zaključnem računu za 
Potabf i iz skladov skupne
te v v i^ -^  osebnih dohodkov, to 

enodnevnega neto oseb-

n ^  dohodka v rednem delovnem 
času ali zasluženega z dodatnim 
detom nad 42-urnim detovnim 
tednom.

Novi di^ški dom M^de Šilc v 
Šmihelu bo imel 480 leži%. Zidava 
pcvesa. trakta za 240 ležišči naj bi se 
začela že leta 1976. Čeprav je dom 
zasnovan z velikimi zmogljivostmi, 
ne bo mogel sprejeti vseh, ki bodo v 
njem iskaS prostor za bivanje. Kako 
pereče je to vpra&nje, kaže poda
tek, da bi ze v šolskem letu 
1975/76 potrebovali dom vsaj za 
600 dijakov. Streho nad glavo pa bi 
v resnici potrebovak) več kot 
1.100 tistih dijakov (od 2.285 vseh, 
ki obiskujejo novomeške srednje 
šole), ki se zdaj v šok) vozifo z avto
busi, vlaki in s kolesi ter neKaj tistih, 
ki zdaj pripe&čijo iz bolj oddaljenih 
krajev.

I. Z.

Dvakrat zlato v Kočevje
Dve zlati plaketi za fotoorafijo članoma foto-kino krožka 

OS Kočevje

v  organizaciji Foto-kino- zveze 
Stovenije, mestne Zveze organizacij 
za tehnično kuhiuo in mestne Zve
ze prijateljev mladine Ljubljana so 
27. novembra v avU osix)vne šole 
Tone Čufar v Ljubljani odprli XVI. 
republiško razstavo pionirske foto
grafije „Pionirski foto 1975“.

108 lujmlajših fotografov iz vse 
Slovenije je poslaki na razstavo ozi
roma v oceno 471 fotografij. Oce
njevalna komisija je proglasila za 
najboljši fotografgi „Vlitke** Zorana

Oskar Ličen, predsednflc komisqe za delo z mladino pri Foto-kino 
zvezi Slovence, izroča članu FKK osnovne šole Kočevje Juretu 
Podrž^u diplomo. (Foto: France Brus)

Preprečiti nesamoupravne pojave
Medobčinski svet ZK za Dolenjsko ocenil povezovanje v regiji

Na Dolenjskem je razvitih že več kot 50 oblik sodelovanja ter 
povezovanja dela in sredstev, za večje števflo pa dogovori še pote- 
Mjo. V primerjavi s prejšnjimi leti je to velik korak naprej, t ^ ^ a  
m nei^ pa je tudi medobčinski svet ZK za Dolenjsko.

sodelovanju kdo dobi ali izgubi, je 
treba dokončno izčrtati," je pouda-

riL L ZORAN

NAGRADE KMETOM

TOZD kooperacija pri 
brežiški Agrarii in upravni 
odbor sklada za pospeševa
nje kmetijstva pri občinski 
skupščini v Brežicah sta v 
nedeljo, 8. decembra, pova
bila kmete na predavanje o 
selekciji in njenih ciljih v 
govedoreji. Po predavanju so 
najboljšim pridelovalcem 
koruze in najboljšim proiz
vajalcem mleka podelUi na
grade, kijih daje sklad vsako 
leto za te namene.

Lapajneta in „Varilni plamen" Ro
mana Gašparca. Za navado sta pre
jela zlati plaketi. Oba naaajenca sta 
elana foto-kina krožka (FKK) 
osnovne šole Kočevje. Posebno 
dipbmo je prejel tudi član FKK 
osnovne » le  Kočevje Jure Podržaj, 
in sicer za fotografijo „Pregled orož-
ja“.

Ta, visoka republiška priznanja 
članom FKK osnovne šole Kočevje 
niso slučajna, temveč so reziiltat na
č r t n a  dolgoletnega vzgojno-izo- 
braževaln^a dela na področju foto- 
graHje in filma. Člani t^ a  kluba so 
pol^  dveh zlatih odličij in dalome 
na XVI. razstavi pnnirske fotografi
je pred nekaj dnevi prejeli tudi bro-, 
nasto medaljo za film „Vlak“ na re
publiškem festivalu amaterskega fil
ma v Ljubljani, o čemer smo pred 
kratkim že poročali.

2IVALI 
ZAČUTILE P 02A R

v  ponedeljek okoli 21. ure je iz
bruhnil požar v stanovanjski hiši in 
gospodarskem poslopju Jožeta Kozi* 
Ka iz M al^  trna. Stanovanjska hi& 
je p(^orela, škode pa je za 60.000 
dia Kaže, da je prišk) do samovž%a, 
kajti goreti ie začelo v topi z listjem 
in steljo. Na požar so gospodirgo 
opozorile nemirne živali.

35.000 din 
^več in premalo 

** spomenik
na Cviblju pri 

hj že nekaj časa
'osvetljen -  Poziv obča- 

nom
Da j.

cev N n v ^0111611̂  padlih b°r*
tetoria "* žrtev fašističnega 
berita nva ^viblju nad Žužem- 
He rJ^ že nekaj časa brez jav-

t0van et^a ye *n  Je n e z a v a '
pisan zimskimi vplivi, smo

: KrajevrS ?̂ Î vnim-
^ ^ed ^  s!cuPnost Žužemberk, ki

I ‘et* prispevala za večja

S f e , -  deia oko“
a iJevne culn> p  03 zadnji seji sveta 
S e J ^ P ^ t i  v posebni točki 
!bnju te ret^  razpravljala tud> 0 
2’ MkiJ? Pomembnega spomeni- 
?  je trehFU -K sprejeto stališče,
ik ^^kbV13̂ * sredstva za obnovi- 
^ ne napeljave in za zim-

!^Pno«i & Predstavnik krajevne 
P 1' Sini - ^ Pri Kulturni skup- 
fc ^ftii j® zvedel, da je pri 
h k nr T^Pnosti Slovenije ostalo 
H o rS ^ to jih  let 35.000,00 din 
S  S n i h ,  ker k tem ni bilo 

enake udeležbe. Ta 
J??1* en^u prosta, in če bi

sr?i udelezbo drugih, bi 
n ayili (VkStVa Okoristili in s tem 
v «Btabfnovo električne napeljave 
LSt se oh z,a^ ‘t0 - Krajevna skup- 

I p i  pom ača na vse, ki so priprav- 
4 zbrati ta sredstva, da

^stn: -e zaščitili in uredili ta 
10 pomembni pomnik.

M. S.

Ko je ta organ 5. decembra oce
njeval i»vezovanje in sodelovanje, je 
opozoril tudi na napake, mimo kate- 
rin, kot kaže, ni mo^el ta proces. 
Predvsem so se ga držala najrazlič
nejša občinska gledanja, detovanje 
mimo delovnih ljudi in. njihovih 
interesov, preračunljivost in druge 
nezdrave težnje.

Medobčinski svet je podčrtal, da 
je nujno pospešiti povezovanje tane- 
tijske proizvodnje, predelave in trgo-

v  SOBOTO 
RAČUNOVODSKI 

OBCNI ZBOR

Novomeško društvo računovod
skih in finančnih delavcev bo imeto 
v sototo, 13. decembra, na Otočcu 
trinajsti redni občni zbor. Na njem 
bodo udeleženci obravnavali dose
danje in prihodnje delo društva ter 
uskladili javila z novim zakonom o 
društvih. V strokovnem delu bo 
nato sledilo predavai ĵe o uporabi 
srednje in višje mehanografije ter 
praktični prilaz uporabe računal
nikov.

NOVI ČLANI IN 
ORGANIZACIJE ZK

Na zadnji seji občinske kon
ference ZK v Trebnjem so spre
jeli sklep o ustanovitvi novih 
osnovnih organizacij v Donitovi 
tovarni v Veliki Loki, trebanj
skem Krojaškem podjetju in ča- 
teški Elmi. Prav tako so sprejeli 
sklep o ustanovitvi aktiva rnla- 
dih komunistov. Pred prazni
kom dneva republike so v sejini 
sobi družbenopolitičnih organi
zacij sprejeli v ZK 13 novih čla
nov, večinoma mladih.

Vine, trdnejše sodelovanje med tek
stilnimi delovnimi organizacijami, 
integracijske procese med lesno in
dustrijo in gozdarstvom in na drugih 
področjih. Pri tem je dolžnost ko
munistov preprečiti primere ozkih 
občinskih ali podjetniških in druge 
nesamoupravne pojave. Kajpak ve^a 
to tudi za področje samoupravnih 
interesnih skupnosti.

Stanje bi lahko, kakor so menili 
na seji medobčinskega sveta, popra
vili tudi z boljšim informiranjem. 
Nepopolno, enostransko ali zakasne- 
to obveščanje ne more biti koristno 
za nikogar. Da nekaj ni v redu, čuti
jo tako občinski komiteji kot sam 
medobčinski svet.

Član izvršnega komiteja CK ZKS 
Ludvik Gotob je posebej opozoril na 
to, naj int^acijski prbcesi vznikajo 
ob resničnih interesih, ne pa iz volje 
posameznikov. „Vsaka papirnata -  
administrativna integracija se ne bo 
obnesla, če ne bodo urejeni tako 
imenovani dohodkovni odnosi. 
Prakso preračunavanj, kaj pri takem

Razen mnogih prispevkov, poročil in novic iz vseh naših 
občin lahko v današnji številki Dolenjskega lista preberete še 
naslednje zanimive sestavke:

BEG IZ BOLMŠNICE
PRAZNIK ZELENE BRATOVŠČINE (velika brakada 

na Gorjancih)

Danes v Dolenjskem listu
POBRANA ROKAVICA, KI JO JE ZALUČAL STALIN 

(odlomek iz knjige Vladimirja Dedijera , Jzgubljeni boj J. V. 
Stalina“)

DON KIHOT IZ NAŠIH KRAJEV (kakšen je zadnje 
čase zelo priliubijeni televizijski junak Draš Katalenič— 
Dudek zasebnem

NEZASLIŠANA ZLORABA DRUŽBE: GRABEŽ 
POLTRETJEGA MILUONA 

KOŠAKOVIH ŠEST KONJ
POMNIKI ZGODOVINE: V VOJNI NI GOVORILA LE 

PUŠKA

Zoper „papirnato” pot v boljši Jutri
Novomeške pripombe na slovenski in zvezni osnutek resolucije o ekonomskem in socialnem razvoju v prihodnjem letu 

— Trditve, da je vzrok negativne plačilne bilance tudi uvoz opreme so zvit? iz trt«;

„Prizadevanja in sklepi, ki smo jih prejeli in opredelili v akciji za 
stabilizacijo go^odarskih gibanj, se ne uresničujejo tako in v tolik
šni meri, kot bi bilo potrebno. Zaradi tega so problemi v goiq)odar- 
stvu ob koncu leta ter prehodu v novo leto precejšnji ter v marsi
čem boy zaostreni, kot je to mogoče poznati iz ^lošnih ugotovi
tev, navedenih v osnutkih resolucij o ekonomskem in socialnem 
razvoju Slovenge in Jugoslavije v letu 1976,“ so menili d e l a t i  
^upščine občine Novo mesto, ko so razpravljali o besedilu in vse
bini obeh resolucij.

Med drugim so ugotovili, da je benega razvojp (v Stoveniji za okoli 
predvidena stopnja povečanja druž- S, v Jugoslaviji pa za 5,3 odstotka)

w|Kip R l Z N A N J A

,IN|O G R A D N I K O M

^ C a te iu  ob Savi so vče- 
r% v' ^ecemt>ra, na otvo- 
?ipk)|lnŝ e razstave podelili 
%  .‘n Poznanja za naj-
tieČQCV*če^ ter za najboljše 

^ jre(j.‘n belo bizeljsko vino. 
pel) j* vabijo na ogled 
Pj^ razstav: na razstavo 
[i^kihna razstav0 vinograd-
■ Joto PriP°niočkov, v so- 
INin» • ^ecembra, pa še na
V rično rastavo , ki bo

R Pro nedelJe popolne 
lAOjfj storih krajevne skup-

Čatežu. Za vino-
■  Pold6 Pr‘reiajo v petek  
I W  ne strokovno preda-

W 1, v zdravilišču v Čate- 
^  °plicali. Postal sem pionir. Dobil sem pionirsko k^K> in ruto in obljubil sem, da bom priden. Alen Recelj. 

(Foto: Smiljan Pavšič, fotokrožek OŠ Katja Rupena, Novo mesto.)

razmeroma nizka, nižja, kot naj bi 
bila povprečna stopnja rasti v ob
dobju 1976-1980. V okvirih take 
stopnje rasti da bo najbrž težko po
kriti rastoče potrebe na številnih po- 
(kočjih, obenem pa zagotoviti po
spešeno rast reprodukcijske sposob
nosti gospodarstva.

Pti opredelitvi politike za prihod
nje leto po mnenju novome^ih de
legatov tudi ne moremo mimo oce
ne stai^ za leto 1975, ki da bi mo
rala biti bolj stvarna. Ocena bi mora
la vsebovati tudi vzroke za odstope 
od predvidenih letošnjih ciljev.

Če primerjamo prednostne naloge 
v obeh resolucijah, ugotovimo, da so 
različno zastavljene. Po mnenju no
vomeških delegatov je. zvezna resolu
cija bolj konkretna piiobravnavi ne
katerih posameznih področij, ob
enem pa vsebinsko preveč odmak
njena od trenutn^a stanja na po
dročju gospodarstva ter perečih pro- 
ble^nov nase družbe, torej od ciljev, 
ki smo jih glede stabilizacije in ures
ničevanja ustavnih dotočil sprejeli 
na zvezni ravni. Predvsem bi tnorali 
jasneje opredeliti natoge, ki bi jih 
morala prevzeti razna samo.upravna 
združenja. Veliko pomembnSi, od- 
točilnih natog je namreč še vedno 
prepuščcnfli zveznim upravnim or
ganom.

V osnutkih obeh resolucij so dane 
tudi smernice za urejevanje blagov
nih odnosov s tujino. Za osnutek 
zvezne resolucije je značilno, da ima 
precejšen poudarek na omejevanju 
uvoza, premalo pa je konkretnih re
šitev za povečanje izvoza. Relativno 
zmanjševarge izvoza v zadnjem času 
je posledica zaostrenih pogojev j?las- 
maja na tujih tržiščih. Zaradi tega so 
potrebne večje stimulacije izvoza, 
kot je na primer povečanje obsega 
kreditov in refakcij. Takoj bi morali 
povečati, menijo novomeški dele- 
^ ti, odstotek reeskontnih kreditov,

radaljšati kreditne roke od 90 na 
20 dni oziroma na 150 ali 180 dni

za dežele v razvoju ter prekomorske 
države, povečati kredite za pripravo 
izvoza od 15 na 30 odstotkov, uve
sti reeskontne kredite za konsigna
cijo naših izdeltov na tujih tržiščih 
za 12 mesecev itd.

Spremeniti bi morali tudi sedanje 
dotočito vezave uvoz-izvoz. Organi
zacije, ki izvažajo'V elik  del svoje 
proizvodnje aU uvažajo mai\jši del v 
odnosu na izvoženi dolar, je treba 
obravnavati brez omejitev, za tiste, 
ki tega ne dosegajo, pa naj velja po
seben režim. Po mnenju novomeških 
d e l^ to v  so neargumentirane tudi 
trditve, da je uvoz opreme vzrok ne
gativne plačibie bilance, saj nanp 
vpliva le tista oprema, ki se plačuje 
v gotovini. Nesprejemljivo je tudi 
obremenjevanje uvožene omeme z 
depoziti, ta ukrep namreč zavira 
modernizac^o proizvodnje.

To je seveda samo del novome
ških pripomb k osnutkom obeh re
solucij o družbenoekonomski poli
tiki in razvoju v prihodnjem letu. 
Vsekakor pa je treba ob koncu po
udariti tudi to, da moia biti načelo 
samoupravnega urejevanp in reše
vanja gospodarskih in družbenih

Eroblemov edino veljavno vodilo. 
>0 resničnega boljš^a jutri namreč 

ne vodi administrativna, ampak sa
moupravna pot.

Nadaljevalo se bo suho 
vreme z jutranjo meglo po 
kotlinah in temperaturami, 
ki so povprečne za ta čas. 
Manjše poslabšanje vremena 
je možno proti nedelji.

Š t .  50 (1377) Leto XXVI
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'3. februarja 1975 je bil list odlikovan z redom 
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Ktozaik
„Sprehod m  državne stro

ške'*, „izlet v brezdelje", „turi
zem decembra" . . .  to so samo 
tnje izmed mnogih podobnih 
naslovov v amerišldh časopisih, 
s katerimi so te dni komenta
torji v Združenih državah Ame
rike opisovali potovanje pred
sednika Geralda Forda v LR Ki
tajsko. Med tem obiskom se 
namreč — Redano z očmi jav
nosti -  ni zgodilo za Ameri
čane prav nič pomembnega ali 
koristnega, saj po koncu urad
nih pogovorov niso objavili niti 
običajnega in v takih primerih 
nujnega uradnega sporočila o 
obisku. Vrednost obiska pa je 
zmanjšal tudi Ford sam, ko se 
je na povratku ustavil še v Indo
neziji in na Filipinih in tako dal 
jasno vedeti, da zanj potovanje 
v LR Kitajsko ni pomenilo nič 
prdomnegp. d i enkratnega. 
Kljub temu pa se je s predsedni
kom Mao ce tungom pogovarjal 
kar dve uri — kar je precej več 
kot se je z njim mogel 
N ixon . .  . slaba tolažba. . .

Medtem pa je v evropskih po
litičnih krogih (zlasti pa v kro
gih evropskih komunističnih 
partij) precej krepko odjeknila 
izjava člana politbiroja italijan
ske komunistične partije Segre- 
!a, ki je izjavil, da se Itdija  nika
kor ne bi umaknila iz NATO  
vakta, če bi komunisti prišli na 
oblast. In zakaj se ne bi? Zato, 
ie dej d  uredn i itdijanski ko
munist, ker bi bilo to slabo za 
ravnovesje sil v Evropi in tudi 
na svetu. . .  v čigavo škodo bi 
se porušilo. . .?

Da je treba ravnovesje držati 
DO vsej sUi, so prepričani tudi 
Izraelci, le da je to prepričanje 
m  čudnih temdjih. Tako so 
med drugim komaj za silo utih
nili protesti zoper divji letalski 
napad na begiinska taborišča 
^destincev v Libanonu (več kot 
petdeset mrtvih in ranjenih), ko 
w  se izraelski lovci znova po- 
gndi v nebo in prisilili neko 
grško potniško letdo, da je pri
stalo na tdavivskem letdišču. 
In vzrok? Samo pomota, so de- 
jd i Izraelci. . .  pomota za po
moto . . .

Pomota pa ni tisto, kar se je 
zgodilo v Stockholmu, kjer so 
tudi Švedi izjavili, da imajo se
daj že dovolj izradske trme in 
groženj arabskim državam, pri 
čemer so bili Švedi dolgo izrad- 
ski za ščitn ik i.. .  časi se spre- 
minjqo. . .

Načrt brez podlage
v  zadnjem desetietju se je v Sloveniji povečalo število zaposlenih 

s srednjo šolo od 11 na 13 odstotkov, z visoko in višjo izobrazbo 
pa od 5 na 7 odstotkov. Neprestano raste tudi število vpisanih v te 
šole. Toda \se to je mnogo premalo, saj se je Slovenija v pojedu 
izobrazboie sestave zaposlenih znašla precej pod jugoslovanddm 
poprečjem in tega v kratkem času zagotovo ne bo mogoče bistveno 
popraviti

Vse analize kažejo, da že zdaj 
potrebujemo in da bomo v pri
hodnje potrebovali cdo  precg 
več strokovnjakov, kot-jih zdaj 
lahko izobrazijo slovenske viso
košolske ustanove. Zato nika
kor ne gre samo za naloge, ki 
sodijo v ožje okvire našega si
stema vzgoje in izobraževanja, 
temveč predvsem za zelo po
membne družbene in politične 
odločitve. Dejstvo je namreč, 
da so pred dobrimi desetimi leti 
vsako leto naše delovne organi
zacije potrebovale približno 3 
tisoč strokovnjakov z visoko

TELEGRAMI
DAKA — Predsednik Bangladeša 

Sajem je izjavil, da je poglavitna na
loga njegove vlade zagotoviti takšno 
ozračje v državi, ki bo olajšalo pre
nos oblasti na izvoljene predstavnike 
ljudstva in obnovilo razvojna priza
devanja. Dejal je, da bo treba držav
ljanom odvzeti orožje in pozval ob o - . 
rožene sile, naj pri tem sodelujejo.

NIKOZIJA — Turški ciprski list 
„Bozkurt“  je napovedal, da bodo 
tako imenovane „splošne volitve, Id 
naj bi bile med prebivalstvom turške 
carske skupnosti v naslednjih dese
tih dneh“ odložili.

AMSTERDAM -  Nizozemska po
licija je sporočila, da je peterica mo- 
luških teroristov, ki od minulega 
četrtka držijo v svojih rokah zgrad
bo indonezijskega konzulata v 
Amsterdamu in okrog 25 talcev, v 
ponedeljek izpustila na svobodo tri
najstletno deklico in tri dvanajst
letne dečke. I i  štirje otroci so prišli 
iz zgradbe po dolgotrajnih pregovo
rih nizozemskih oblasti z Moiučani.

izobrazbo, zdaj pa so te potre be 
za štirikrat narade. Tako na pri
mer vsako leto pridobimo le 
okrog 120 strelnih inženirjev 
(potrebovali bi ^h okrog 400), 
70 elektroinženirjev od 250, 
kot bi jih potrebovali, 150 eko
nomistov, čeprav jih potrebu
jemo petkrat več, trikrat manj 
pravnikov, kot bi jih želeli, in 
tako naprej.

Bistveno pa je, da taka za- 
ost^anja najbolj občutimo pri 
načrtovanju novih naložb in 
tehnološkem posodaUjanju go
spodarstva in da tudi pri sedanji 
proizvodnji nesorazmerja v mar
sikateri delovni organizaciji že 
kaj težko nadoknadimo z manj 
strokovnimi kadri. Vse to pa 
nujno vpliva na učinkovitost 
dela, saj je že zdavnaj doka
zano, da investiranje samo po 
sebi, če nima podlage tudi v 
kadrovskem sestavu, še zdaleč 
ne prinaša gospodarskih uspe
hov, kot ba jih lahko pričako
vali. In ne samo to. Šdanje 
na teh šolah traja poprečno za 
redne študente nad 6 let, kar 
seveda spet vpliva na izobraz
beno sestavo, še posebej zato, 
ker diplomanti še ira čas po 
šolanju ne morejo uveljaviti pri
dobljenega znanja na delovnerh 
mestu in si z diplomami prak
tično šele pridobijo podlago za 
hitrejše uveljavljanje znanja v 
praktičnem delu.

BEJRUT -  Libanon ne more iz objema državljanjske vojne, saj novice, ki prihajajo iz Bejruta, vs^ 
dan postrežejo s podatki o nekaj deset mrtvih in ranjenih. Včeraj, na primer, je tiskovna 
UPI sporočila, da je padlo 60 oseb, dvakrat toliko pa naj bi jih bilo ranjenih. Vsi poskusi sprave*® 
zaman, saj sporazumi (doslej so jih sklenili že dvanajst) pravfloma veljajo samo nekaj 
najboljšem primem samo nekaj dni. Tako je bilo tudi z zadnjim. Na sliki: vsakdanji pn^or 
Bejrutu, kjer so na ulicah samo oboroženi moški. (Telefoto: UPI)

IZ ZADNJEGA PAVUHE

E
-  Mejdun, tiskfinio imaš pa tako, da bi menda Se denar 
lahko tiskal v njej!
-  Cemu bi ga pa, soj ie  tako toliko zaslužim z njo, da 
ne vem, kam z denc^eml

Zato je resnično nujno, da se 
sistem šolanja življjenjsko vklju
či v združeno ddo in da se 
večina fakultet in podobnih šol 
bolje poveže s proizvodnim de
lom, kar pa seveda še zdaleč ni 
samo naloga univerze, temveč 
vseh dgavnikov, ki bodo sestav
ljali izobraževalne skupnosti 

In ker redne šde še zdaleč ne 
predstavljajo vseh možnosti, bi 
morali resnično vsepovsod 
OTiogočiti, da v strokovnem po
jed u  lahko napredujejo vsi, ki 
imajo za to možnosti. To nam
reč ni samo zahteva ustave, 
temveč tudi poseben element 
planiranega ekonomskega in 
družbenega razvoja Slovenije. 
Zato lahko resnično govorimo 
o pomembni družbenopolitični 
nalogi, ki jo mora neprestano 
zagota\djati združeno delo, pa 
najsi gre za izobraževalne insti
tucije, za organizacije združe
nega dda, za samoupravne 
skupnosti in za praktično vse 
dmžbene dejavnike. Že poda
tek, da ima letne programe ka
drovskega razvoja le 56 odstot
kov slovenskih občih, srednje
ročne pa 60 odstotkov, kaže, 
da se tega očitno še premalo
zavedamo.

JANEZ KOROŠEC

t e d e n s k i  n o t r a n je p o l i t i č n i  p r e g le d  • t e d e n s k i  n o t r a n je p o l i t i č n i  p r e g le d

soluciji zares upoštevan nujen in selektivni 
pristop k prvenstvenim družbenim nalogam. 
Le-te pa naj bi bile: selektivno izvajanje pro
grama izgradnje gospodarske infrastrukture, 
predvsem na področju energetike in pro
meta, nadalje izvajanje programa proizvod
nje hrane in pa dajanje prednosti vsem tistim 
dejavnostim, ki so izvozno usmerjene, 
vključno s turizmom in dejavnostmi, ki 
spodbujajo domačo konjunkturo, ne da bi 
poslabševale plačilno bilanco.

Razvojni resoluciji za prihodnje leto -  
tako zvezna kot republiška -  sta umljivo še 
vedno v ospredju vseh družbenih razprav, saj 
se sedaj oblikujeta njuna dokončna teksta. 
Sredi prejšnjega tedna so v republiški skup
ščini zasedali vsi trije zbori in delegati so po 
izčrpni razpravi (ter po celovitem uvodnem 
ekspozeju člana republiškega izvršnega sveta 
Mirana Mejaka) osnutka resolucij sprejeli, pri 
čemer pa so seveda izrazili kopico konkret
nih pripomb. Bistveno, kar so ob tem pouda
rili — če naj tako rečemo — je bila zahteva, 
da se moramo v prihodnjem letu prav vsi 
obnašati dosledno stabilizacijsko, pri čemer 
moramo z vsemi močmi zagotoviti kar naj
bolj živahno rast našega gospodarstva.

Miran Mejak, ki ie delegatom skupščin
skih zborov razčlenil naše razvojne naloge v 
prihodnjem letu, ie ob tem še dejal, da sedaj 
pravzaprav že tudi določamo obrise našega 
srednjeročnega razvojnega načrta, pa sta 
nam zatorej realizem ter trdnost začrtanih 
smeri pri oblikovanju resolucije še kako 
nujna. Glede letošnjih gbanj drži ocena, da 
na javnih strateških točkah razvoja nismo 
dosegji predvidenega. Tu sta se nekaterim že 
tradicionalnim težavam našega gospodarjenja 
-  inflaciji in nelikvidnosti -  pridružila še 
nizka stopnja gospodarske rasti ter naglo 
zmanjševanje izvoza.

Rešitev iz sedanjega stanja, je poudaril 
Miran Mejak, vidimo za naprej edino v inten
zivnejši gospodarski rasti, ki pa mora te
meljiti na kvalitetnih osnovah. To pomeni, 
da se lahko prebijemo naprej le z večjo pro
duktivnostjo vsega družbenega dela, pa z 
/ečjo racionalnostjo pri delu in pri vseh obli
cah porabe, kakor tudi z doslednim izpolnje
vanjem vseh obveznosti in dogovorov.'

Za prihodnje leto — če poudarimo samo 
to — si moramo torej tako opredeliti cilje (ki 
laj zagotovijo nemoteno razvijanje naše sa
moupravne socialistične družbe), da bo v re-

Predvsem
stabilizacijsko

obnašanje

Vse to zveni takole v kratkem povzetku 
resda dokaj načelno — drži pa, da bomo v 
pripravi konkretnih planov za izvajanje raz
vojne politike v prihodnjem letu morali biti 
kar se da realni. Tudi gjede pditike nagraje
vanja se bomo morali dosledneje kot doslej 
ravnati po načelu, da bomo vezali kar naj
bolj neposredno osebne dohodke na dose
žene delovne rezultate. Ob sprejemu raz
vojne resolucije za naprej, bodo sprejeti ozi
roma podpisani tudi nekateri pomembni do
govori — tako npr. dogovor o razporejanju 
dohodka v prihodnjem letu, dogovor o sploš
ni porabi in pa dogovor o proračunu za leto 
1976. Vse to bodo pomembne tirnice za 
uresničevanje začrtane razvojne politike za

naprej, seveda pa se jih bo treba tudi kar 
najbolj dosledno držati.

Tudi v skupščini SFRJ sta prejšnji teden 
zasedala skupščinska zbora — sprejela sta 
osnutek proračuna federacije, ki naj bi za 
prihodnje leto znašal 75 milijard in 849 mili
jonov dinarjev. Ob tem sta skupščinska zbo
ra sprejela tudi popravek letošnjega prora
čuna federacije, ki ga je bilo treba povečati 
od planiranih 58 milijard dinarjev (približno) 
na skoraj 61 milijard dinarjev.

Republiška konferenca SZDL Slovenije je 
prejšnji teden ocenila svoje delo v minulem 
mandatnem (štiriletnem) obdobju ter je iz
volila svoje novo vodstvo. Predsednik RK 
SZDL Mitja Ribičič je v uvodnem ekspozeju 
poudaril, da so med najpomembnejšimi nalo
gami, ki čakajo socialistično zvezo poslej, 
poglabljanje samoupravnih odnosov v zdru
ženem delu ter sploh nadaljnje utrjevanje ter 
uresničevanje ustavno začrtanih smeri na
šega samoupravnega socialističnega razvoja. 
Za predsednika RK SZDL Slovenije ie bil 
ponovno izvoljen Mitja Ribičič, za podpred
sednika Tina Tomlje in Zoran Polič, za se
kretarja pa Milan Kučan.

Tudi predsedstvo CK ZKS se je prejšnji 
teden zbralo na seji pod vodstvom Franceta 
Popita — obravnavali so priprava Cm gradivo) 
za 5. sejo CK ZKS, ki bo 5. januarja. Na 
dnevnem redu tega zasedanja centralnega ko
miteja bo uresničevanje družbene vloge ZKS 
v boju za razveg socialističnih samoupravnih 
odnosov, kar bo tudi tema uvodnega refe
rata.

Skupnost pokojninskega zavarovanja ie že pred
lagala, naj bi sc z začetkom prihodnjega leta pokoj
nine spet ustrezno zvišiale -  konkretno za 14 od
stotkov. Soglasje k temu so že dali družbenopoli
tični in samoupravni dejavniki v republiki; skle
njeno je tudi, da bo služba pokojninskega zavaro
vanja pripravila vse potrebno, da bodo tako zvišane 
pokojnine izplačali upokojencem že z novim le
tom, torei že z januarsko pokojnino, se pravi že 
pred novoletnimi prazniki.

tedenski zunanjepolitični pregl^^
Pogovori, ki jih je imel v 

Moskvi podpredsednik zveznega 
izvršnega sveta in zvezni sekre
tar za zunanje zadeve Miloš Mi
nic s svojim kolegom, sovjet
skim zunanjim ministrom 
Andrejem Gromikom, niso sen
zacionalne vsebine — kakor so 
to, mimogrede rečeno, hoteli 
prikazati nekateri krogi na za
hodu — ali nakak mejnik v od
nosih med obema državama, 
marveč zgolj nadaljevanje tradi
cionalnih stikov na visoki ravni, 
ki to pot prihajajo v enem tistih 
obdobij, za katere so občasno 
značilne nekatere nejasnosti.

Moskovski pogovori, oce
njeni kot odkriti in prijateljski, 
so prispevali tako k utrditvi vse
ga, kar je v odnosih med dvema 
deželama pozitivnega in dobre
ga, kot k uskladitvi nekaterih v 
bližnji preteklosti nedorečenih 
reči.

Predvsem sta državnika zno
va ugotovfla, da počivajo odno
si med obema državama na zna
nih načelih Beograjske deklara
cije, kar z drugimi besedami po
meni naslednje: spoštovanje su
verenosti, ozemeljske nedo
takljivosti in celovitosti, nevme- 
šavanja v notranje zadeve in 
spoštovanje posebnosti lazvoja 
vsakega partneija.

Ko sta presedala medseboj
ne odnose in tudi najpomemb
nejše svetovne probleme, sta 
Mmić in Gromiko lahko z zado
voljstvom ugotovila, da vežejo 
državi tudi izredno močne eko
nomske vezi — o čemer priča 
tudi ločeno od teh pogovorov 
sklenjen sporazum o petletnem 
gospodarjem sodelovanju.

Jugoslavija in Sovjetska zveza 
sta izrazii velik interes za na
daljevanje takega sodelovanja in 
tudi prepričanost, da je treba 
storiti vse, da bi se že sedaj 
plodni stiki še podobi L Skoraj 
odveč je dodati, da obstajajo za 
to vse možnosti:

indonezijskega otočja, je pa , 
doslej štiristo let pod porn¥* 
sko kolonialno upravo. ^  

Ta zasedba je sicer do# , 
precej obsodb, toda hkia& H  
mi tudi tiho so^asje neka* 
(Združenih držav AmeflK®  ̂
primer), pa jo  je zato vze« 
dokončno dejanje — s k*1 
pa se ni mogoče strinjati-  ̂

Dejstvo je namreč, da J
po umiku portugalske up*3 0
vojske del otoka in njeg0

Minić
v

M o s k v i

prebivalstva (ki šteje 
okoli 600.000 ljudi), 
prek svojega o s v o b o d i l  neSvjj.
banja FRETILIN za ^  $ 
nost, ki bi bila najbrž edi . ̂  
z umna jn pravična pika na 
portugalskem odhodu. ^  

Indonezijska invazij^ j^, 
otok je prišlo 1000 
štiri vojne ladje in oddeje ^  
morske pehote) je torej $ ^  
prekinitev nekega 
razvoja in to ni mogoče 
čevati (kakor to sicer p o j  
v Djakarti) s tem, da bodo . 
pod indonezijsko oblast)0 ^ 
bivalci dobili resnično m° 
za svobodno opredelitev.

Doslej je b lo  v v $ 
namreč bolj malo priI|ier<\J<i 
bi se ljudje zares lahko & ^  
no opredeljevali v . • • I* 
okupatorskih bajonetoy- 
Timor ni nobena izjema.

ŠPANIJA: ^
NEGOTOVI KORA*T, tf 

Španski kralj Juan C a ' ^  
čas ni dal nobenega 
upanja vsem tistim, ki so 
ta i  že v začetku njegova ^  
vine več demokracij® 01 
bode. . t

Na ključne položaje je. ^  
reč imenoval nedvomne P ^ 
frankizma in desnice 
velja predsednik pariame -v 
moža, ki utegne s simi**^ 
spremljati morebiten $  
premik proti demokracij*  ̂ iP 
je izzvalo vihar prot#1 
mračnih napovedi.

to

do
74

Î
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STROUGAL PRI NAS 
Predsednik češkoslovaške 

vlade Ljubomir Strougal in 
predsednik zveznega izvišnega 
sveta Djemal Bijedić sta ugoto
vila med pogovori, da bo mo
goče že sedaj dobre odnose 
konkretneje razširiti tako na 
političnem kot — še posebej — 
na ekonomskem področju.

Glede slednjega velja, da ob
staja, ne samo veliko zanimanje 
za sodelovanje na področju 
industrijske kooperacije, znan
stvenega in raziskovalnega dela 
in drugje, marveč, da so tudi 
dobre možnosti, da tako na
črtovano sodelovanje tudi ures
ničita.

INVAZIJA TIMORJA 
Indonezija je medtem z voj

sko zasedla vzhodni del otoka 
Timorja, ki je sicer sestavni del



jg j *“^o-umetngko društvo osnovne šole Kočev- 
več̂   ̂ počastitev dneva republike oiganiziralo 
^  šolaije, na katerih so nastopili pev-

B ^  recitacgskega krožka. (Foto:

Črnomaljski Belsad je dobil nov objekt s 1600 
kvadratnimi metri površine, v katerem bo s so
dobnimi stroji predeloval sadje in vrtnine. Delo v 
novih prostorih se bo začelo v maju, proizvodnja 
pa se bo povečala od 2000 na 3500 ton. (Foto: 
Janez Pezelj)

Med turističnimi oiganizacijami, ki jih je zadnja 
tri leta nadvse ugodno ocenila g o ^odar^a  zbor
nica, pododbor za gostinstvo in turizen^ Posavja, 
je tudi Tončkov dom na Lisci. V soboto je na seji 
delavskega sveta Lisce Rado Umek izročil prizna
nje Maijanki Strgar. (Foto: Železnik)

Pri osnovni šoU v Kočevju so s samoprispevkom 
zgradili telovadnico in bazen, ki nq bi bila odprta 
15. decembra. Nad bazenom je tudi lepo urejena 
terasa z bifejem. Seveda pa tu ne bodo prišli na 
račun ljubitelji dobre kapljice, saj bodo točili le 
brezalkoholne pgače. (Foto: Brus)

kRa v e  p o t u je jo
v  LIKO

Kmetijska zadruga Ribni- 
jjj 2e kta in leta prodaja ple
jad?,"0 živino posestvom po 

krajih države. Pred 
kim so spet odkupili več 

g e n s k ih  krav na ob-
Ort ®rtneka. Tokrat so
, neske oziroma ribniške 
^ P o t o v a l e  v Vrhovine 
km P*ću v Liki- Stari
la?* Pravij°> da je danes
lo Prodati živino, kot je bi
ni* Vcasih- Sloves ribniške

raz.?er ske živine *  Je zel°
jo <L *n  ^ u P c i s3 ™  p r ih a ja -  
in P °  P o m e n s k e  k ra v e

Sevniška Lisca več kot podvojila izvoz!
Največji sevniški kolektiv Lisca je 

letos usmeril mnogo naporov v še 
večjo prodajo svojih izdelkov na 
tuja tržišča. Podatki za minulih 11 
mesecev kažejo za 55,76 milijona 
dinarjev prodanih izdelkov, kar 
pomeni 2,2-kratno povečanje na
sproti lanskemu letu.

f ti tem gre za 85 odst. čistega iz
voza, le 15 odst. predstavljajo razni 
predlavni posli. S tem napori sku
šajo uravnovesiti uvoz raznega nuj
nega reprodukcijskega materiala. 
Rrejšnja leta je bil ta izvoz usmerjen 
v glavnem v dežele zahodne Evrope, 
sedaj pa vse uspešneje prodirajo na

isca
1? živahno -

značilnost ponedelj- 
^4 Naprodaj je bik) k i
H esece r  starih do

prašičev so bile ne- 
3® 54n so veljali od 430
^^din’ prašiči pa 530 do

''ali. M ■ ^*tnika je menjalo 466 ži-
^Veie je bilo tudi 66 glav
' l  so jih prodali

bili po 12 do 13 din ki- 
ff,SO l'iave po 8 do

din ̂ 1*̂* telice pa po 11,50 do 
j—jpgram žive teže. Največ 

**Hiene °  prodanih v plemenske
BREžipp

r^nali , • sobotni sejem so
**37 520 prašičev, od tega

tri mesece. Prodali 
din so bili po 26 do

P* do i ^ m e s e c e  stari prašiči 
din kilogram žive teze.

Z obiska Edvarda Kardelja, čla
na predsedstva SFRJ in ZKJ, 
pred leti v Lisci

tržišča dežel v razvoju in vzhodne 
Evrope. Tik pred podpisom je po
godba s Kenyo o ustanovitvi tovarne 
v sodelovai\ju z jugoslovanskimi 
partnerji (nosilec je Jugotekstil, so
delujejo še novomeški Labod, Jut
ranjka in Lisca), kar bo še povečalo 
sodelovalne z deželami v razvoju.

Pri tej usmeritvi imajo v tovarni 
nematolaat težave z uvozom repro
dukcijskega materiala, ker morajo 
računati z neznanim kupcem ne le

na domačem temveč tudi na tujem 
trgu Po besedah g la v n ^  direktorja 
Valentina Dvojnooča si že vrsto let 
prizadevajo dobiti kar največ suro
vin pri domačih proizvajalcih, kjer 
so našli več razumevanja šele zadnje 
čase. Tako dobivajo domače elastič
ne trakove in pletenine, prizadevajo 
si, da bi dobili pletene podtoge v ce- 
k)ti doma, ipd.

Rri tem imajo velike težave pred
vsem s kakovostjo. Trenutno je naj
večja težava v tem, kjer k^ub nagk) 
Jbližajočemu se koncu leta niso zna
ni uvozni režimi za prihodnje leto, 
medtem ko je treba pogodbe z 
dobavitelji sklepati več mesecev 
vnaprej.

A. Ž.

Obljube premalo
Dasi je k samoupravnemu spora

zumu o združevanju sredstev za 
gradnjo doma šole za medicinske se
stre in š tu d e n tsk ^  doma v Ljublja
ni doslej pristopilo že več kot ]^ - 
trebni dve tretjini delavcev v desetih 
občinah, akcijski odbor za sanacijo 
dijaških in študentskih domov v 
Ljubljani meni, da bo moč začeti iz
vajati sporazum šele tedai, ko bo do
sežen pristop v vseh 16 občinah 
ljubljanske regije.

Premalo zavzetosti je pokazalo 
pet ljubljanskih občin, poglavje zase 
pa je kočevska občina, v la teri ̂  od 
69 delovnih organizacij pristopilo k 
sporazumu le 14 oziroma zgolj 8,96 
odst. delavcev. Vzrokov za tako sta-

drovske težave ali pa spk>h pre* 
majhna zavzetost.

O politični apatičnosti v kočevski 
občini ne bi mo^li govoriti, saj je 
akcija ob sindilatih in ZK stekla tu 
di v okviru občinske skupščine. Pb-

tlavitni vzrok za neodzivnost je te- 
ik  gospodarski pobžaj; veliko de- 
tovnUi oranizacij je nelikvidnih 

(Trikon, Elektro, KZ id.). Vseeno

E Kočevci zagotavljajo, da bo do 
nca leta dosSen dvetretjinski pri- 
. stop k sporazumu. Nakazujejo celo 

možnost, da bi delali en prosti dan.

Kajpak je treba z odtočitvami po
hiteti, kajti sporazum velja samo za 
letošnje leto. 2e zdaj pa je očitno, 
da zbrana sredstva ne bodo dovolj 
za kritje stroškov gradnje, zato bo 
treba misliti tudi na druge načine 
zbiranja sredstev.

D .R .

davčevanje je v skladu s sprejeto so
cialno politiko.

S lo v e i^  bo po predk) Ženih dav
čnih olaj&vah ostala zvesta svoji do
sedanji politiki. Velike olajšave za 
otro te  in vzdrževane družinske čla
ne, ob tem pa manjši znesek neob
davčenega dohodka, to je v prid 
družinam in družinskim proraču
nom. Vse jugostovanske republike 
namreč ne ravnajo tako, izhajajo 
pač iz svojih, drugačnih razmer.

"aga prikliče katar svinj
to je že sam po sebi nenaravno živalsko bivališče; če
S J - Primerno ureJen’ Je toliko bolj nezdrav. Da bi 
totrebn j z8ube zavoljo vzrejnih bolezni, in teh ni malo, je 
^ipaš° J^oljšati živalska bivališča, urediti izpuste in omogo- 

vsestransko ugodno deluje na živali, 
f  *.2a Prašiče velja tole najvažnejše pravilo: hlev mora biti 

^  ttied v|a8a zapusti zanesljive posledice oziroma bolezni; 
’ Pffch0.i nJ*rni je katar na dihalih svinj, najbolj nadležna bolezen 
^  letnih obdobjih, jeseni in spomladi. Kaj priporoča v 
^ P n m erih  živinozdravstvo, povzemamo na kratko iz trža- 

|(0 êtnika Kmečke zveze.
Ve*niCeVlnje zbolijo, jim popusti tek, poveča pa se žeja. Očesne 
t ^oč^°Stane'!0 rdeče> Prav tako rilec in sluznice v gobcu. Oči 

e*j- dihanje postane hitrejše, pojavi se dušljiv
^ eho . Zen doseže vrhunec po 4 do 6 dneh, potem pa začne 
^ide Vat*> seveda če je rejec kaj storil zoper njo. Včasih resda 
Nin P °  se^*’ ^  P a mnogokrat le navidezno in se ob 

naslednjem prehladu zoper ponovi. Opraviti imamo s 
ki lahko pobere prav vse sadove reje.

M̂ .e °^stoj* v glavnem v tem, da preprečimo vnovičen 
J U  •' Najmanj, kar je treba storiti za bolezni izpostavljene 

to/ 0 n®*t*ljanJe* Ce je hlev zelo vlažen in nezdrav, tudi 
h* vo ok za^° j e ^jbolje živali pravočasno preseliti v bolj 

°lje- K zdravju pripomore tudi primernejša hrana, na 
£e Poparjeni otrobi, stolčen oves ali ječmen in podobno. 

Sbg °k°*enj e hujše, priporočajo dodajati tako imenovano 
» J J * o  sol. Priporočjivo je tudi,da bolne živali napajamo z 
pn0 .^o tko . Če tudi po tem ni zaželenega uspeha, je nujna 
j \ j r ravnik°va pomoč, saj je mogoče, da sploh ne gre za 

^ al, marveč za pljučno kugo ali celo kaj drugega.
Inž. M. L.

Kmetijski nasveti

■J

Potrebna je podpora vseh 16 
občin Ijubljan^e r^ ije
nje v ljubljanskih in kočevski občini 
je več. Po mnenju nosilcev akcije se 
zanjo niso dovoy ogreli vsi politični 
dejavniki, drugod so v ospredju ka-

OAVCN!
CRCAN!

(Karikatura: Požeški list)

Davčni vijal(
Neobdavčen -dohodek naj bi po 

novem znašal 50.000 din (prej
40.000 din), olajšava za enega 
v zd ržev an j otroka 20.000 din 
(pfej 16.000 din), olajšava za kakega 
driuem d ru ž in sk ^  člana pa
16.000 din (prd 13.000 din). Tak je 
predlog republiškega iz v ršn ^  sveta, 
in četudi ga republiška skupščina še 
ni sprejela, je precej verjetno, da bo
mo v prihodnjem januarju že plače
vali davek od skupnega dohodka v 
minulem letu po tem predbgu.

Davčna lestvica ostaja slej ko prej 
močno progresivna; to Mmeni, da 
se z ve&njem zneska v e ^  tudi od
stotek davka, f t i  40.000 do 50.000 
dinarjev znaSr obdavčitev 1.400 di
narjev in 7 odstotkov presežka nad
4.000 dirarjev, pri obdavčenih
150.000 do 200.000 din pa znaša 
davek 42.600 din in 65 odstotkov 
presežka nad 150.000 d in. Tako ob-

— Zaganjač slabo deluje

(Karikatura: Marjan Bregar)

„Debu” krompir
Hevreka! Ljubljana, prestol

nica, je dobila krompir.,Ne sicer 
tistega trebanjskega (tega so po
spravili sindikati, gostinci in ne
kateri „daljnovidne' zasebniki), 
pač pa malo manjši in m ah bolj 
rumenkast krompir. Izkazab se 
je, da je krompir res sreča. Do 
nedavnega je veljalo, da imaš 
krompir, če v prestolnici dobiš 
krompir. Dolenjsko govoreči so 
na ljubljanski tržnici prodajali 
krompir po pet dinare jv kilo
gram Za družbeni sektor in za 
maloprodajo nasploh velja zdaj, 
da ga Ljubljana ima po 4,50 
din. Malce draga je ta sreča, 
ne?

Razmišljam o tem, kako se 
časi in spoznanja spreminjajo. 
Nekoč je veljalo, da ima ne
umen kmet ,debu' krompir, 
zdaj pa ni več tako. Zdaj ima 
,debu' krompir pameten kmet. 
Pa seveda nekateri sindikati, ki 
so tudi pomagali povzročiti to 
gorje, ki ga nekateri imenujejo 
sodobno kar krompiriada. Se še 
spominjate? Kmet naj bi dobil, 
so trdno sklenili in samouprav
no, predelovalci, trgovci in še 
eni (potrošnikov zagotovo ni bi
lo zraven), dinar in osemdeset 
par za lep krompir. Zadruga šti
rideset par, grosist šestdeset 
par, mabprodajna mreža 35 par 
in skladiščniki po pet par na ki
logram, a šele po 1. decembru. 
Toda letos ni bilo dobre krom
pirjeve letine in nekateri so po
hiteli Mimo dogovorov, mimo 
sporazumov. V prvih vrstah so 
bili zastopniki nekaterih sindi
katov, ki sicer -  na višji ravni -  
skrbe za uresničevanje sporazu
mov in dogovorov. JVastradal' 
je tisti kmet, ki je spoštoval pi
sanje, podpisano z zadrugo, 
,,nastradali" so potrošniki. Zre
dili so se posredniki.

Naj bo kakorkoli: za prazni
ke so se pojavili na ljubljanski 
tržnici in v ljubljanskih trgovi
nah prvi, nekoliko sramežljivi 
kupčki iavmpirja. Do tedaj je 
prestolnica jedla pire direkcije 
za rezerve (iz lanske zaloge, ki 
zadošča za tri leta).

Imamo krompir, da se je 
krompiriada končno le razplet
la. Lahko hi h ih  gotovo še slab
še.

IVAN VIDIC

predno le
g ap isa tn  •••

Po osnutkih resolucij o 
ekonomskem in socialnem 
razvoju Slovenije in Jugosla
vije v prihodnjem letu tako 
imenovani promet kmetij- 
sko-živilskih proizvodov po 
pomembnosti nima ravno 
zadnjega mesta. Delegati no
vomeške občinske skupščine 
so v pripombah na resoluciji 
predvsem poudarili, da je 
nujno nakazati ekonomske 
rešitve za živinorejo -  pose
bej v Sloveniji, ki je v to 
panogo relativno najbolj 
usmerjena.

Ugotovljeno je namreč, 
da sedanji sistem ne daje 
ekonomsice varnosti -  tako 
v družbeni kot tudi koopera
cijski proizvodnji. Prav tako

Kmetijske neznanke

nejasno je opredeljeno tudi 
vprašanje cen kmetijskih pri
delkov v primerjavi s cenami 
reprodukcijskega materiala 
in ostalimi stroški, prodajne 
cene nekaterih pridelkov so 
administrativno predpisane, 
kar vpliva na dohodek in re
produkcijsko sposobnost ta
ko zasebnega kot družbene
ga kmetijstva.

Novomeški delegati se 
strinjajo z ugotovitvijo, da 
so se dohodki kmetov v mi
nulih letih povečali Ob tem 
pa moramo žal ugotoviti, da 
so prevzeli kmetje na podro
čju zdravstvenega in pokoj
ninskega zavarovanja iicie  
obveznosti, ki močno prese
gajo osnovne davčne obrv 
menitve. Zelo se je podraJ- 
reprodukcijski material 
Znaten del presežka, ki izv> 
ra iz visokih cen nekaterih 
kmetijskih proizvodov sc 
preliva izven kmetijstva 
predvsem zaradi neprimerno 
urejenega tržišča. Socialni 
problemi na podeželju se ši
rijo predvsem tam, kjer ni 
možnosti dodatnih zasluž
kov iz nekmetijstva, sveženj 
novomeških pripomb pa 
končuje zanimiv podatek, 
da kljub rasti cen pridelkov 
dohodek in donosnost zelo 
zaostajata tudi v družbenem 
delu kmetijstva.

Ugotovljeno je, da je hra
na poleg energije največje 
bogastvo neke države. Neki 
japonski strokovnjak, ki je 
obiskal Vojvodino, je navdu
šeno vzkliknil: „Tu je hrane 
za 200 milijonov ljudi!" In 
država, ki ima to Vojvodino, 
hrano ceh uvaža!

MARJAN BAUER
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„Kaj veš o 
prometu?”
Svet za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu 
pri občinski skupščini Novo 
mesto bo tudi letos pripravil 
šolsko tekmovanje ,JCaj veš 
o prometu? “ Tekmovanje, 
katerega pokrovitelj je Avto- 
moto društvo Novo mesto, 
bo tokrat v šentjernejski 
kinodvorani 13. decembra 
ob 9. uri.

Za prehodni pokal naj
boljši ekipi, kolektivne in 
praktične nagrade se bodo 
potegovale ekipe osnovnih 
in srednjih šol iz novomeške 
občine. Pomerile se bodo v 
znanju s področja promet
nih predpisov, pravil in po
znavanja prometnih znakov.

Na tekmovanju, ki je ena 
od oblik skrbi za večjo pro
metno varnost vseh udele
žencev, predvsem pa šolske 
mladine v prometu, bodo 
podelili najbolj prizadevnim 
mentorjem prometne vzgoje 
v šolah in drugim prizadev
nim delavcem na področju 
prometne vzgoje značke 
,,SPV“, nekaterim zaslužnim 
voznikom pa tudi plakete 
,, Vzor ni voznik“ .

Pozornost tudi zdomcem in invalidom
Tudi v naslednjem srednjeročnem obdobju stopnja zaposlovanja ne bo enotna

RAZGOVORI S KMETI

V tem tednu je trebanjska 
Kmetijska zadruga pričela z le
tošnjim izobraževalcem kmetov 
na Trebelnem in Šentrupertu. 
Ne gre toliko za predavanja, 
temveč bolj za razgovore. Tako 
želijo obdelati vprašanja različ
nih družbenih pomoči za kmete 
in kakšni so obeti za razne pre
mije v prihodnjem letu. Želijo 
se pogovoriti o proizvodnji in 
prodaji kmetijskih pridelkov, 
predvsem z vidika povezovanja 
z drugimi partnerji. Posredovati 
želijo izkušnje o novostih pri 
pridelovanju krompirja, koruze 
in pšenice, pridelovanju kako
vostne krme, novosti pri silira
nju, oskrbo in varnost pri delu s 
traktorjem in kmetijskimi stro
ji. Prvič bodo vnesli tudi po
vsem gozdarsko temo o pravil
nem spravilu lesa.

PREDAVANJE 
ZA LJUBITELJE 

CVETJA

Hortikulturno društvo Krško 
priredi v torek, 16. decembra, 
ob 18. uri predavanje o manj 
znanili okrasnih rastlinah. V be
sedi in sliki vam jih bo predstavil 
inž. Oeorevc, direktor arboretu
ma v Volčjem potoku.

„Če hočemo, da bomo dobili dovolj strokovnjakov v posamez
nih poklicih, se bomo morali vsi, tudi OZD prizadevati, da bomo 
na našem področju razvijali srednje šolstvo na podlagi gospodarskih 
potreb, da se bo čimveč mladih šolalo v bližini doma. Le tako 
lahko pričakujemo, da se bodo po končani šoli zaposlili v doma
čem kraju in ne bodo ostajali v razvitejših kulturnih in industrijskih 
središč i h j e  bilo med drugim rečeno na regionalnem posvetovanju 
o problematiki zaposlovanja in uresničevanju nalog, danih v sklepih 
in priporočilih v petek, S, decembra, v Novem mestu.

Stopnja zaposlovanja je bila na 
območju skupnosti v zadnjih letih 
višja kot 3-odstotna, ki omgoča za
poslovanje naravnega prirastka in 
nujnega mehaničnega priliva, pa 
tudi v naslednjem srednjeročnem 
obdobju ne bo enotna: v manj raz
vitih območjih bo višja.

Mednarodni dan 
esperantske knjige
Esperantisti vsega sveta proslavlja

jo 15. decembra „dan knjige". V 
esperanto so prevedeni tudi Tolstoj, 
Cehov, Mann, Schiller, Dante, 
Shakespeare in drugi velikani svetov
ne književnosti, ne manjka pa tudi 
jugoslovanskih avtorjev. Esperantisti

g3 vsem svetu lahko berejo Njegoša, 
opića, Andrića, Prešerna, Cankar
ja, Tavčarja, Juša in Ferda Kozaka, 

Jurčiča, Seliškarja in druge.
Generalna konferenca Unesca je 

že pred dvema desetletjema priznala 
esperantu posebne zasluge za zbliže
vanje med narodi. Ta mednarodni 
jezik govore številne vidne osebnosti 
današnjega političnega, znanstvene
ga in kulturnega življenja. Esperanto 
je živ jezik, saj je veliko umetnikov 
različnih narodnosti, ki ustvarjajo v 
tem jeziku, pa prevajajo tudi v druge 
jezike.

Esperanto že osem desetletij zbli
žuje ljudi različnih narodnosti, ki se 
v tem jeziku ah sporazumevajo ali 
celo ustvarjajo, esperantisti pa se z 
vsemi naprednimi silami prizadevajo 
za mir na svetu.

DAMJAN VAHEN

USPEŠNI 
RADIOAMATERJI

Minulo nedeljo so pregledali 
svoje delo člani sevniškega 
radiokluba Amater. V klubu de
la sedaj že 45 članov. Posebno 
razveseljivo je, da je radio
amaterski krožek vse številnejši 
tudi na sevniški osnovni šoli. 
Sedaj dela v krožku že 19 čla
nov, od tega štiri dekleta. V 
tem letu so s svojevrstnimi iz
boljšavami svojih anten kljub 
mali moči oddajnikov dosegli 
vrsto uspehov pri zvezah z od
daljenimi kraji na zemlji. V tek
movanju za Teslov memorial so 
bili v državi 11., na posebnem 
tekmovanju, ko na določen dan 
vzpostavljajo zvezo z našo drža
vo radioamaterji vsega sveta, so 
bili osmi. Ustanovnim članom 
in najprizadevnejšim članom ter 
organizacijam, ki jih podpirajo, 
so na skupščini podelili prizna
nja.

Alkoholizem
Đ

Pik: tir. JANEZ RUGELJ

-  Alkoholizem je pri nas zelo raz
širjen, oziroma alkoholikov je toliko
-  posebno „nevarni** so v tej zvezi 
,,prikriti** alkoholiki -  da na različ
ne načine uspešno „pritisnejo** na 
ženo, ki se je odtočila, da se razveže 
od svojega alkoholičnega moža. O 
njej govorijo, da je brezsrčna in nc-. 
sramna in da ni nič čudnega, če sije 
omislila razvezo, saj je tako prešušt- 
nica. Sedaj zapušča moža, ko se je 
revež zgaral! Ostala je tako skopu
ška, da mu niti dveh decijev več nc 
privošči. In zakaj se sploh repenči, 
saj vendar pije za svoj denar, oziro
ma iz svojega vinograda? Kaj pa 
vendar misli, ali bo delal ob vodi? ! 
Saj ni nič čudnega, če včasih „mato 
Več** popije, vsaj pozabi na sramoto 
in zaničevaivje, ki ga revež mora pre
našati od svoje žene. In dalje: kaj si 
spk)h nevernica predstavlja? Ali sc 
nt zaveda, da je cerkveno poročena 
ii s tem do smrti pred Bogom zveza
na z možem, v lepem in hudem? 
Ubogi otroci, katerim namerava vze
ti očeta in jim pripeljati kakšnega 
priležnika!

V tem pogledu se posebno priza
deva moževo sorodstvo, ki čuti, da 
bo dobito alkoholika na grbo, čega 
bo žena res odstovila.

Opisani pritisk na ženo, ki sc je 
odtočila, da se bo znebila alkoholi
čnega moža, je pravzaprav izraz od
pora prikritih in odkritih (znanih) 
alkoliolikov, pa tudi v i s o k ^  od
stotka zmernih pivcev (kateri se ve
dno, kadar sc govori o alkoholizmu, 
na tihem sprašujejo, kam padajo: 
med alkoholike ali še med nealkoho
like); ta odpor pa je tako zavozlan 
in zanimiv, da si ga bomo kdaj po
zneje natančneje ogledali-

-  Ekonomska odvisnost žene, po
sebno na kmetih, ter stanovanjska 
stiska večini žena alkoholikov (sku
paj z ostalimi dejavniki) povsem 
onemogočita, da bi ukrepale tako, 
kot je treba, in moža z ru/.veznim 
postopkom „prisilile**, da bi se začel 
zdraviti. In še nekaj: stanovanjski 
zakon je do teh žena in njihovih 
otrok krivičen, tako da ni čudno, če 
marsikatera žena pravi, da Jc takšen, 
kot bi pa luipisali alkoholiki sami.

Udeležba žensk v skupni zaposle
nosti je pod republiškim povpreč
jem, v občini Krško pa je celo naj
nižja v Sloveniji.

Na posvetovanju so se zavzeli za 
to, da organizacije združenega dela 
posvete več pozornosti kratkoroč
nim planom potreb po kadrih, saj so 
bili ti doslej večkrat nerealni, zato je 
bila politika zaposlovanja stihijska. 
Nujno je zagotoviti materialne po-

Uspeh mladih 
zadružnikov
Od septembra preteklega 

leta se je tudi kmečka mladi
na v krški občini povezala 
trdneje v posebnem aktivu, 
ki je sprejeti program v 
prvem letu obstoja skoraj v 
celoti uresničil. V njegovo 
dejavnost so sodili tudi se
stanki, na katerih so obrav
navali družbeni položaj kme
čkega prebivalstva, vlogo 
mladili kot pomembnih no
silcev krrietijske proizvodnje, 
pripravljali pa so se tudi na 
vključevanje v delo drugih 
družbenopolitičnili organi
zacij. Poleg tega „teoretične- 
ga“ dela so posvečali veliko 
pozornosti praktičnemu 
strokovnemu usposabljanju 
svojih članov.

Tako so se udeleževali 
zimskih razgovorov na vasi, 
vključili so se v razne stop
nje kviz tekmovanja ,Xaj 
veš o kmetijstvu", prvič pa 
so pripravili tudi tekmovanja 
mladih traktoristov in za 
najboljše pridelke koruze. 
Med nalogami, ki jih niso 
mogli izpeljati, je bila le ena: 
organizacija kuharskega te
čaja za dekleta.

Ob vsem tem je manj raz
veseljivo le to, da ima aktiv 
glede na število kmečkega 
prebivalstva, ki ga je v obči/ 
ni še vedno veliko, le prema
lo članov. V prihodnje bi ve
ljalo poskusiti ustanoviti več 
aktivov po teritorialnem na
čelu, nekaj nalog sedanjega 
pa bo tako prev/ela komisi
ja, ki jo bodo še letos usta
novili pri občinski konfe
renci Zveze socialistične 
mladine.

goje, da se bodo lahko delavci, ki 
sedaj delajo v tujini, vračali domov 
in se tu tudi zaposlili. Govor je bil 
tudi o zaposlovanju invalidnili ljudi, 
ki jim moramo seveda najprej nuditi 
možnost, da se temu primerno uspo
sobijo za delo. BARTELJ

Smo nesposobni?
Na novinarski konferenci, ki jo je 

o problematiki uvajanja ractonaliza- 
cije pretoka blaga in sodobnili siste
mov transporta prejšnji teden pri
pravila Gospodarska zbornica Slove
nije, je prišla v ospredje ugotovitev, 
da čedalje bolj zanemarjamo celo 
vrsto geografskih prednosti, ki bi bi
le lahko odločilnega pomena pri raz
ličnih oblikah transporta. Posledica 
tega je, da je tranzit že velikokrat 
obšel državo zategadelj, ker jugosto- 
vanski prevozniki niso mogU ponu
diti primerne kvalitete prevoza.

Temeljni nosilci prometnih dejav
nosti imajo izdelane podrobne pa 
tudi obsežne programe razvoja, toda 
le-ti so med seboj neusklajeni, zato 
je ena od možnih rešitev dozdajšnje
ga domala stihinjskega razvoja pro
meta tudi v skladnem razvoju pro
metnih odnosov. Najprej pa kajpak 
v modernizaciji prometa in tran s^ r-  
ta.

Nekako ne zavedamo se še dovolj, 
da je prav urejevaiye prometa lahko 
Velika stabilizacijsiča postavic, zdaj 
pa nam zavoljo premalo racionalne
ga prometa polzi iz rok velik del 
družbenega bogastva. Izkoristiti mo
ramo precejšnje možnosti za zmanj
šanje prometnih stroškov. Da se ne 
bo vec dogaja to, da bo delež stro
škov notranjega transporta denimo v 
lesni industriji kar 25 do 45 odst. 
cetotnih stroškov.

Preprečiti moramo, da nas bo sta
nje na področju transporta še naprej 
potiskalo v tehnotoško in ekonom
sko izolacijo na prometnem podro
čju. Izkoristiti moramo poti samo
u p ra v n a  sporazumevanja in dolo
čila, ki jih ponuja ustava. Pri tem 
mora sodelovati celotno gospodar
stvo, program izboljševanja prometa 
pa naj bo znanstveno utemeljen. Pri 
nadaljnjem razvoju prometa in tran
sporta naj ne bo več mesta za 
leatkovidne t.i. dodatne investicije, 
ampak za bolj racionalno usmerjanje 
sredstev, ki so namenjena razvoju 
prometa.

SEMINAR ZA 
CELOLETNO 

TEKMOVANJE ZA 
ZNAČKO 

2IVKA LOVŠETA

v  soboto. 6. decembra, so se na 
osnovni šoli Grm v Novem mestu 
zbrali predstavniki taborniških enot 
z Dolenjskega in Posavskega področ
ja, da bi se seznanili s celoletnim 
delom odredov za značko Živka 
Lovšeta. Značka Živka Lovšeta je že 
tradicionalna celoletna akcija sto- 
venskiii tabornikov, v kateri enote 
izvajajo minimalni program tabor
niške organizacije. Seminar je bil 
organiziran z namenom seznaniti 
sodelujoče z novostmi in posebnost
mi v letošnjem celoletnem delu enot 
za značko Živka Lovšeta. Seminar 
so pripravili člani programskih 
komisij pri 10 RK Zveze tabornikov 
Slovenije.

M. F.

Namreč: tudi če se žena razveže, ne 
more svojega asocialnc^ moža spra
viti iz stanovanja, pa čeprav je brez 
dela in živi na njen račun. Da, na 
njen račun! Ce mu ne skuha, oziro
ma ne da denarja za pijačo, ukrade 
on in proda celo otroško porito, iz
kupiček pa seveda požene po grlu. 
Tudi takšne alkoholike poznamo. 
Ce se noče zdraviti, socializirati in 
se reliabilitirati, potem bi morala 
imeti družina pravico, da ga nažene, 
naj gre, kamor hoče. Saj lx> šel -  
naravnost na zdravlji^nje. Takšne so 
naše izkušnje. Dokler pa ima potu
ho, bo pil in „užival** v alkoholni 
omami, saj mu je vse lepo v treznem 
stanju že dolga leta povsem tuje.

-  Skoraj popolna nevednost vla
da med prebivalstvom o bistvu alko
holne bolezni, o možnostih zdravlje
nja, o načinili, kako alkohoHka spra
viti v tako brezizhoden potožaj, da 
sc bo moral odtočiti za zdravljenje, 
itd. Kako brezupna jc včasih nepo
učenost, naj osvetli naslednji pri
mer:

R r i  piscu teh prispevkov se v eni 
od dispanzerskili skupin zdravi zara
di altoholizma dvajsetleten fant. 
Ker še ni poročen, prihaja na teden
ske sestanke skupine in kluba*v do
mačem kraju njegova 40 let stara 
mati. Ko smo nedavno v skupini 
obravnavali vprašanje, ki je predmet 
današnjega prispevka, je ta žena, ki 
je bi.stra, urejena in ima srednjo 
izobrazbo, povedala: „Od moža sem 
sc točila pred šestimi leti. Ni sedalo 
z njim živeti, vendar sem šele tu, na 
skupinskih sestankih, s)K>znala, da 
sem pa pustila pravzaprav zato, ker 
jc' bil alkoholik.** Njeno spoznanje

me ni presenetito, saj ni nič izjemne
ga. Ari nas smo glede alkoholizma v 
glavnem še tako zaplankani, da niso 
mene in prav tako ne mojih kolegov 
v času študjja mcdicine in specializa
cije psihiatrije naučili nič uporabne
ga glede tu ž b en e  rehabilitacije 
alkoholikov. [\}kazali nam niso niti 
enega rehabilitiranega alkoholika -  
ker ga ni.so premogli. In če celo mi 
zdravniki šc pred krat kini nismo nič 
uporabnega vedeli o modernem 
z^avljcnju alkoholikov, kako naj bi
o tem kaj vedeli preprosti ljudje! 
Da, nevednost nas tepe -  žene alko
holikov pa še posebno kruto.

-  Verski in drugi predsodki, ki 
sptoh ovirajo ženo pri njenem osvo
bajanju, jo ovirajo tudi pri odtoča- 
nju za razvezni postopek. Alkoho
lični mož pa zna zaigrati tudi na to 
struno, čeprav ljudje na podeželju 
zelo dobro vedo, da je alkoholikom 
sama vera pravzaprav deveta brjga. 
Ko se ob nedeljah namenijo k maši, 
ne gredo v cerkev, ampak v gostilno. 
Nepoučenim tvezejo, da počno ta
ko, ker so „naprctlni**, poznavalci 
teh razmer pa vemo, da so le alko
holiki, kar pa nikakor ni soznačnica 
za naprednost. In takšen alkoholik 
je zmožen rotiti ženo, naj sc zaradi 
Verskih čustev vendar ne razveže, 
češ da si bo s tem nakopala greh in 
prišla v pekel!

Ta primer kaže samo na eno od 
številnih oblik manipulacij (zalubt- 
nega obvladovanja), s katerimi alko- 
liolik dolga leta obvladuje svoje dru
žinsko in dctovno okolje tako po
polno, da lahko mirno pije in sc 
asocialno obnaša dc?>et do dvajset 
let, prctlen sc pride zdravit - če se

Dr. Vladimir Bakarić:

Postrani si mnogi višajo standard
Nekaj je treba reči o stagnaciji. Statistika namreč lepo 

odkriva elemente stagnacije, če pa greste na cesto, če motri
te potrošnjo, tedaj stagnacije ni. To pomeni,daje proizvod
nost dela v družbi kot celoti vendarle napredovala, da se 
standard kljub vsemu nenehno izboljšuje, vendar ne za 
nekateri so prizadeti, drugi pa povečujejo svoj življenjski 
standard. V družbenem sektorju so stimulansi za večjo prO' 
duktivnost dela slabi, dokaj slaba je tudi povezanost te proiz
vodnje s tržiščem, V sindikatu poudarjajo, da ima skoro po
lovica zaposlenih postranske zaslužke, opravlja še nekatera 
dela, kar je v dobršni meri prispevalo k splošnemu zvišanju 
porabe in življenjskega standarda. Tisti pa, ki nimajo takih 
postranskih zaslužkov, so prizadeti zaradi i n f l a c i j e ,  razen se
veda v tistih organizacijah, ki imajo možnosti večanja oseb
nih dohodkov zaposlenih.

(Clan predsedstva ZKJ in podpredsednik predsedstva SFRJ 
intervjuju „Borbi**)

Mitja Ribičič:

Moč izvira iz vpetosti med množice
Iz naše zgodovinske izkušnje vemo, daje  bil osrednji smo- 

ter sovražnega delovanja in napadov na Jugoslavijo vselej in 
predvsem napad na povezanost partije, avantgarde delavske
ga razreda kot osrednjega gibala našega razvoja z razredom, z 
delavskimi in ljudskimi množicami. V tej trdni zakoreninje
nosti partije med množicami je, kot vselej, tudi danes ne
usahljiv izvor naših sil in naše moči. Osvobodilna in kasneje 
Ljudska fronta, ta demokratična politična oblika razredne 
zveze delavskega razreda, delovnih kmetov in inteligence, Je 
bila in je živ dokaz, daje partija nezlomljiva, dokler je trdn° 
vpeta in živi med množicami. Lahko je zlomiti in zamenja11 
garniture, vodstva, če so ta odmaknjena od ljudi, brez za; 
slombe v svojem delavskem razredu, težko pa je zlomiti 
množice, narod; težko ga je spraviti na kolena. Ta zakoreni
njenost naše partije v množicah naših delovnih ljudi dokazU' 
je, da raste njena politična usmeritev iz dejanskih potreb m 
interesov človeka, da je usmerjena k izboljšanju njegovih žiV' 
ljenjskih razmer, da je ljudska in da zato računa z množi
čnim odzivom, v katerem se oblikuje in krepi razredna za
vest množic, pa tudi solidarnost skupnega premagovanja te
žav.

(Predsednik RK SZDL na seji republiške konference SZ.DL)

• • •

Jure Bilič:

Ko postanemo pravi tovariši v delu
Poziv na red in disciplino ni apel, temveč zahteva, naj ^  

spremenijo družbeni odnosi, katerih odliki bosta red in disc 
plina. Ko bomo dosegli, da bomo tovariši v delu, bonio zna  ̂
ukrepati proti tistim, ki ne delajo, ne bomo se skrivali 2 
lažno solidarnostjo. Viri oportunizma so m a t e r i a l n e  n a r a V  ’ 

Pojavljajo se, ker ljudje hočejo ohraniti položaj in privilegij. 
Najboljše zdravilo proti oportunizmu je močna kolektivna * 
organizirana zavest. Brez organiziranosti ne bodo uspeli m 
največji idealisti.

(Sekretar IK ZKH v razgovoru za „Politiko**)

sploh kdaj pride. Raznovrstnost in 
vse odtenke manipulacij alkoholika 
v družini pa lahko razumemo samo, 
če se najprej seznanimo z zveriženi- 
mi, bolnimi odnosi v alkoholikovi 
družini.

BOLEZEN 

ALKOHOLIKOVE 

DRU2INE

Kot smo že večkrat omenili, ni 
bolan samo alkoholik, temveč tudi 
njegova družina in detovna skupina. 
Izredno važno je, da imamo to stali
šče vedno v mislih, kajti le tako bo
mo lahko dojeli, da alkoholika sa
mega sploh ne moremo zdraviti, 
temveč le skupaj z njegovo družino 
in ob sodelovanju delovnih tovari
šev, po potrebi pa šc drugih ljudi. In 
če sc sedaj vrnemo malo nazaj, lah
ko dodamo, da alkoholika ne more
mo poslati na prisilno zdravljenje tu 
di zato, ker si danes težko predstav
ljamo, da bi lahko kam poslali na 
prisilno zdravljenje vso družino. Na
še strokovno spoznanje pa jc, da jc 
žena alkoholika (prav tako ostali 
družinski člani) še bolj bolna kot 
alkoholik sam. Se več: če ne bi bila 
žena na poseben način bolna, verjet
no alkoholikov sploh ne bi bito. 
ftedrzna trditev? Poglejmo!

Mlado dekle, poznejša alkoholi
kova žena, se običajno poroči s fan
tom, Jci je od alkohola že odvisen 
(posledice alkoholizma, predvsem 
pd spremenilK* obnašanja, v prvih le
tih alkoholizma niso tako izrazite

i K i
kot v poznejših obdobjih)- jjl
pa je človek od alkohola °dvl*'0 $, 
več zmožen, dokler se usPcS,Vi0) 
zdravi, iskrenih, pristnih ^us e ’ jr 
ima vendar alkohol rajši & 
voljenko. Zaradi ljubezni do 1 ̂  
mu ne lx) odrekel. Pozneje P* |
bo že tako bolj „posvečal* * 
in otrokom. Jj

Ce dekle ne prenaša ^ j ^ j l  
fanta, bo ženin priliajal na lj ^ j ]  
ske sestanke trezen, s svojo ^jliM  
nevesto bo pil sadni sok. 1,0: |
čakal konec snidenja. Od de ^
odšel naravnost v gostilnOt 
potešil odvisnost. f

Torej svojo zasvojenost s 
ampak samo do poroke, kaj11/
„igra igro“ z odprtimi karta1111'

jii ̂  |
Ali nevesta pred poroko rej* Iti 

dela, da se bo poročila z mo* ^  
rad pye? Seveda je vedela- ĵr 
kakšne, ki se je mimogrede, 
tro, iz nevrotičnih pobud 
moškim, ki jo je zasnubil- Ze 
ji odsvetovali starši in drug>» ^  
kdo pa takrat, ko se ženi. P^v jii 
„starokopitne44 nasvete 
drugih ljudi? Takole običaj*1 ^  
nevesta: „Saj morda res 
preveč, ampak zato, ker je hi ^  
čen, razočaran, osamljen- j j /  
bom pa jaz osrečevala in ga 0 ^  $ 
la njegove potrtosti ter ga r ^ t1’ 
razočaranja in osamljenosti* , |(J- 
vendar pri meni, ki me lju 1 
Nevesti pač nihče ni vcepi* 
nja, da ima od alkohola o d v i ^ ^  
vek najrajši alkohol, potem P ® ^  
dolgo nič, nato šele pride 'J1 j 
do dekleta in drugih.



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

BREZJANI ZAVZETI 
ZA SOLO

so delovne akcije uspešne 
® tam, kjer je zavednost in slož- 

so lepo dokazali vaščani 
rezja pri Podbočju. Aktivni 

odkar se je začela akcija za 
H obveznostin pri

Radnji vodovoda so na pobudo 
Ožeta Kodriča opravili tudi iz- 

za šolo, kajti zavedajo se, 
v® ^lela šola velik pomen za 

okolico. Tega mnenja pa ni- 
Preb^alci sosednjih vasi, saj 
J® njihove akcije udeležil le 

bor^^’ ^  delegat od-

t̂g Pohvaliti je treba tudi ti- 
otr sicer nimajo
snĤi ^  izkopu aktivno 

elovali. Vsem udeležencem 
se šola zahvaljuje in upa 

nadaljnje sodelovanje.

L. S.

Srečanje lovskih družin
Lovski družini Loški potok in 

Draga-Trava gojita v svojih lovi
ščih predvsem srnjad in jelenjad. 
29. novembra so lovci obeh dru
žin organizirali prijateljsko sre
čanje v kulturnem domu v Pod- 
preski in tako proslavili 30-letni-
00 osvoboditve.

Ker nekaj članov iz obeh dru
žin dela tudi v krajevnih skup

nostni, so se dogovorili, da bodo 
odslej še enotneje nastopali in se 
zavzemali za uresničitev srednje
ročnega načrta, zlasti za asfahi- 
ranje ceste Sodražica-Trava- 
Cabar.

Pokazato se je, da so tako sre
čanja res za vse koristna, zato so 
sklenili, da se bodo poslej več
krat dobivali.

A. PANTAR

Avtomobilske osi pokajo

ÎVJa vočU • —.
sgj . v«Ke poti v Gotni vasi so 
falo mestne ulice, ki bi jih mo- 
Ni t.VZ(̂ rževati komunalno 

P°^ler so vaščani sa- 
M t *  svoje poti, so bile 
p^: Vzdrževane, komunalno

^  êtos n* nasul°
*a kubičnega metra gramo-

m a r ija  ŽEFRAN 
Gotnavas 23

Prav je, da se veselimo delovnih 
uspehov, še posebno v letošnjem 
jubilejnem letu. Prav pa je tudi, da 
hitreje in odločneje preprečujemo 
vse nepravilnosti in malomarnosti, 
ki opozarjajo nase in jih je že pre
več.

Vljudno vabim vse odgovorne iz 
Kočevja, pa tudi iz Novega mesta in 
Ljubljane, da si natančno ogledajo 
odsek regionalne ceste (republiška 
cesta II. reda) Livold-Mozelj. Cesto 
naj si ogledajo peš, kajti cestišče je 
že skoraj neprevozno. Pravijo, da je 
bila ta cesta med vojno, ko so 
padale bombe in granate, boljša kot 
danes, po 30-letih svobode. Ljudje 
se upravičeno sprašujejo: kje so od
govorni ljudje, kjer so cestarji, koli
ko časa bo še v takem stanju, zakaj 
plačujejo cestnino in ostale pristoj
bine, kdo bo povrnil škodo na avto
mobilih? Znano je, da je ta del 
ceste zelo obremenjen in prav kliče 
po asfaltiranju. Poleg tega je vzrok, 
da je ta cesta v tako škandaloznem 
stanju tudi, ker so poklicali cestarje

Salzburg

GRAZ •

b e lja k -
^ l i E N T I L j

grad ̂

t-iiSjAl Jesenice'

•l^nj

O  Ljubljčtna

tftUNEUĆlI

RIJEKA

hitro in varno domov I
mejni prehodi med novoletnimi prazniki za 

^  zdomce — Počitek med vožnjo vam lahko reši 
življenje

im̂ ^Žajo se novoletni praz- 
se stotisoči jugoslo- 
zdomcev za nekaj 

VgA^®jo v domovino. Naj- 
pride med 19. in 24. 

čez mejne pre
lo |.^n tU j, Korensko sed- 

^^beli in Gornja Radgo- 
> ' i t e n  dneh so na teh 

*̂ odih dolge kolone.

kot lani bo tudi le- 
času odprtih nekaj 

^  mejnih prehodov. 
v^Publiški svet za preventi- 

Vzgojo v cestnem pro* 
izbir .P*^*Poroča, naj zdomci 
Ujgj mani prometne ob- 
^  ® prehoae, in sicer:

.. ^  severozahodne 
in vzhodnega dela 

f̂at Vič, Jurij,
Cankova, Gederovci, 

m  Radgona in Kuzma.
Cankova in Jurij 

ivst.. odprta le za naše in 
J^jske državljane;

Avm severne in srednje
k  in ZRN: prehode

Holmec in Vič;

— iz zahodnega dela ZRN, 
zahodne Avstrije: prehoda 
Rateče in Jezersko;

— iz Švice, Francije, Bene- 
luxa: prehode Rožna doUna, 
Robič, Učeja, Fernetiči in 
Kazina.

Čeprav je pot do teh pre
hodov za nekaj kilometrov 
daljša, bodo zdomci kljub 
temu prej doma, ker jim ne 
bo treba dolgo čakati na 
prometnih mejnih prehodih.

Najvarnejše potovanje do
mov pa je z vlakom ali leta
lom. Ce pa se že odločite za 
avto, si izberite najbolj za
nesljivo pot, odpravite.se že 
nekaj dni pred 19. decem
brom. Avto naj bo oprem
ljen za zimsko vožnjo in ne 
preveč obremenjen. Zlasti je 
potrebno, da greste na pot 
spočiti in da med vožnjo 
večkrat počivate, kajti utru
jenost za volanom je najbolj 
zahrbten sovražnik.

SVET SR SLOVENIJE ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO 

V CESTNEM PROMETU

na dekf pri urejanju ceste Livold- 
Brod na Kolpi. Mislim, da cestarji 
niso dolžni reševati spodrsljajev in 
malomarnosti „strokovnjakov" ih še 
manj sposobni in poklicani 'za taka 
op-avila. Njihovi redni cestni odseki 
zato ostajajo nevzdrževani. To je 
nepošteno do cestarjev in do upo
rabnikov cest.

Med tem, ko med Mozljem in 
Livoldom pokajo avtomobilske osi, 
pa „odgovorni** v Kočevju med 
delovnim časom (ne med malico) v 
Pugledu mirno srka kavico in se za 
opozorila sploh ne zmeni.

IVE S l ANIČ 
Mozelj 9 
Kočevje

Kam pelje 
Miranova 

pot?
v  zaselku Senuš pri Leskovcu 

sta s sinom Miranom živela za
konca. Po ženini krivdi sta se 
razvezala, oče pa je bil dolžan 
skrbeti za sina. Kaj kmalu je ne
hal plačevati vz^ževahiino in 
otroK je bil odvisen samo od sta
re mame z nizko družinsko po
kojnino. Mati zanj ni mogla 
skrbeti, kajti nesrečno je padla z 
lipe, si poškodovala hrbtenico in 
živi še dandanes priklenjena na 
posteljo v domu onemoglih v 
Loki ^ i  Zidanem moslu.

Dvanajstletni Miran noče več 
ubogati enainosemdesetletne sta
re mame, noče več obiskovati 
posebne osnovne šole v Krškem, 
čeprav ima zastonj prevoz, šol
ske potrebščine in malico. Ko je 
pri sosedovih ukradel kob , seje 
zbal miličnikov, ki so ga obiska
li, zanesel šolsko torbo v koruzo 
in se začel potepati. Kamor koli 
pride, dobi jesti in koristne na
uke. Ra je vse zaman! Deček je 
preplašen, niaio govori, samo 
prikimava in odkimava in srepo 
gleda, kje bi se dalo kaj vzeti.

Ko ga opazujem t a k ^  v 
spremstvu ženske, ki je zmeraj 
vinjena, se mi smiU. Koliko je za
koncev, ki bi radi imeli otroke, 
pa jih ne morejo imeti. Tu pa je 
otrok, ki bo morda še veliko 
škodil družbi, če socialno 
skrbstvo ne bo hitro ukrepalo. 
Nujno je t a k ^  otroka dati v za
vod, kjer bi se naučil lepega ve
denja in izučil poklica. Le tako 
bo lahko postal vreden član naše 
družbe.

A. 2.

PRAZNOVANJE NA 
GIMNAZIJI

Za 29. november smo dijaki no
vomeške gimnazije pripravili .bogat 
kulturni program. Govoru o NOB in 
rojstvu naše države so sledile pevske 
točke in recitacije, člani dram sk^a 
krožka pa so zagrali partizansko 
igric'o o dekletu Ančki.

Mladi vemo, da danes živipio lepo 
in srečno življenje, zavedamo pa se, 
kaj vse .so morali na.̂ i očetje žrtvo
vati, da smo prišli do vsega, kar 
danes imamo. Ža to so moramo še 
posebej zahvaliti tistim, ki so za 
našo svobodo in srečno življenje 
žrtvovali svoja življenja.

ZDENKA JURGLlC 
gimnazija Novo mesto

Skrbijo za pomnike |
V Kostanjevici so zdaj spo
meniki v čast žrtvam iz 

NOB

v  krajevni skupnosti Kostanjevica 
so tudi letošnjo jesen poskrbeli za 
stalne varuhe spomenikov in obe
ležij NOB.

Kostanjeviško področje ima 10
I ^ m e n i l i v  in obeležij, posvečenih 
57 padlim borcem NOV in 97 
žrtvam fašističnega divjanja med 
zadnjo vojno. Doslej je za vse spo
menike in obeležja slabela ZB, če
prav so ob priliki odkrivanja spome
nikov predstavniki krajevnih organi
zacij in oblasti sbvesno izjavili, da 
jih sprejemajo v varstvo in vzdrže
vanje.

Julija so se predstavniki krajevnih 
organizacij, društev in podjetij v Ko
stanjevici zbrali in sklenili, da bodo 
razni kolektivi prevzeU varstvo nad 
spomeniki in obeležji NOB. Tako 
bodo vnaprej skrbeli za pomnike de- 
k)vni kolektivi SOP, Splošnega mi
zarstva, Gozdni obrat,osnovna šola. 
Gasilsko društvo,' Jamarsko društvo. 
Turistično društvo. Lovska družina, 
Gasilsko društvo ftekopa in vaška 
skupnost Oštrc.

Novi skrbniki so začeli kar tek
movati, kdo bo bolje opravil prevze
to delo. Borci smo bili Mesenečeni 
nad njihovo zavzetostjo. Dolžni smo 
jim priznanje, saj bodo le tako spo
meniki ostali ohranjeni in v čast ti
stim, ki so žrtvovali življenje za svo-

JOŽEKUPLENIK

/

JUBILEJ 
GIMNAZIJE
V POSTOJNI

6. decembra je bila v Postojni slo
vesnost ob 30-letuici tamkajšnje 
gimnazije. Sedanji ravnatelj prof_ 
Silvo l-atur je pozdravil p r v ^  rav
natelja dr. Romana Savnik, nestor
ja tedanjih profesorjev Viktorja 
Volka in prof. Natalijo Bratina, ki 
deluje na gimnaziji že od leta 1946. 
Ustanovitev postojnske gimnazije je 
bik) pred tridesetimi leti pionirsko 
delo, ki je kronano s 1703 matu
ranti, ki so že veliko doprinesli naši 
socialislični družbi. Slovesno sre
čanje dijakov in profesorjev bo pet
stotim ^isotnim  oslalo v spominu 
tudi zato. ker je vsak dobil brošuro 
„Gimnazija Postojna 1945 -  1975** 
in tri značke.

STANKO SKOČIR

ZBOR UPOKOJENCEV
V GABRJAH

V ncdclp, 7. decembra, je bil v 
osnovni šoli občni zlx)r društva upo
kojencev iz Gabrja.. Upokojenci so 
se zavzeli za to, da bi pri gradnji kul
turnega doma, v katerem bi imeli 
.svoj prostor tudi upokojenci, poma
galo tudi republiško društvo upoko- 
jentiev. Gabrški upokojenci so skle
nili, da bodo v prihodnjem letu 
pogosleje hodih na izlete, da bodo 
tako videli in s-poznavah lepote in 
zanimivosti naše dežele. Po konča
nem občnem zboru, na katerem so 
sprejeli statut društva in potrdili 
registracijo, so se upokojenci še 
poveselili. k . S

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

Mnogi potem, kb 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 ali globoko čutečega človeka.

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

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

I PONUJAMO VAM NABHADE
< ► Za najboljših pet zgodb smo pripravili; 
o

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 vara gre pisanje težko od rok; slovnico bo popravil 
naš strokovnjak -  nagrade so namenjene dobri vsebini vaših 
pripovedi!

I KAKŠNI SD MZnSNI POBUI?
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 prispevke 
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 jili bo imenoval Dolenjski list.

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

Trideset let svobodne pesmi
. . ■ ■ M .. —  M .  I ■ ■ , ■ ■ ■ ■ ■ !      ! ■ ■ ■ ■ ■ ■  ■  I. ■ ■  ■■ | ■ ■ ■  ■  J

Gimnazijski pevski zbor iz Kočevja deluje nepretrgoma že 30 let

Včeraj je poteklo 30 let, odkar je 
prvič nastopil pred občinstvom gim
nazijski pevski zbor iz Kočevja. V 
porušenem Kočevju je bilo šele sredi 
zime mogoče misliti na začetek

B>uka. Takratni delegat prof. 
erman Kotar mi je naročil, naj za 
začetek pouka pripravim nekaj pev

skih to č il

Seveda ni bilo na razpolago ne 
pevcev, ne notnega materiala, ne 
instrumentov, ne prostora. Nekako 
sem le zbral kakih 15 bodočih dija
kov in dijakinj in jih naučil nekaj 
partizanskih pesmi. Proslava je bila v 
dvorani .današnjega kina Jadran. 
Tako se je začelo tridesetletno de
lovanje zbora, ki je do sedaj ob vseh 
mogočih priložnostih nastopal po 
vsej kočevski občini

Razmerje med pevci in pevkami 
je bilo približno pol na pol, zato 
smo ustanovili mešani pevski zbor.

smo nastopili na okrajni reviji v 
Ljubljani Pot nas J e  peljala tudi k 
našim rojakom v Dolino pri Trstu, 
peli smo na Koroškem; ker ni bilo. 
mogoče pripraviti uradnega nastopa 
v slovenski gimnaziji v Celovcu, smo 
peli kar na prostem.

Gimnazijski pevski zbor je štel 
tudi 78 pevk. Od prvega dne redne
ga dela do danes so vaje ob pone
deljkih od dveh do pol štirih po
poldne. Večkrat premišljam, kakšen 
zbor bi to bil, ko bi se zbrale vse 
pevke in pevci skupaj. Mislim, da bi 
jih bilo brez sedanjih prek 500.

Naš zbor je nastopal tudi v pod
jetjih: Tekstilani, Itasu, Melaminu. 
Za svoje delo je prejel mnogo nagrad 
in pohval.

Najraje se spominjam, ko smo 
zapeli na kakšnem izletu, v veliki 
dvorani v Škocjanskih jamah ali v 
cerkvi kostanjeviškega samostana ali 
pa trenutka, ko so mlada grla zapela 
v koncentracijskem taborišču na 
Rabu. Takrat so v zboru pela še 
dekleta, ki 90 prva otroška leta pre
živela v tem zloglasnem taborišču.

Prof. MILOŠ HUMEK

Dokler smo imeli osemletno gimna
zijo, je še nekako šlo, saj se v teh 
letih pevec že nekaj nauči in dobi 
rutino. Po uvedbi osemletke pa sem 
imel na voljo le fante iz nižjih raz
redov, ki so lahko peK le v mladin
skem zboru. Tak zbor zveni bolj 
polno in lepše kot zgolj dekliški, 
kmalu pa so dekleta potisnila v 
ozadje maloštevilne dijake in kmalu 
bi lanko govorili o ženski gimnaziji.

Takrat smo peli po vsej občini: 
brigadam v kočevskih gozdovih, na 
otvoritvah zadružnih domov, pri 
odkrivanju spomenikov in plošč itd. 
Kakšne posebne kvalitete posebno v 
zadnjem desetletju ni bilo mogoče 
doseči, ker ostanejo dekleta v zboru 
največ štiri leta. Kljub temu pa smo 
se lotevali tudi večiih stvari: uprizo
rili smo spevoigro Radovana Gobca 
V bratskem objemu. Sodelovali smo 
na vseh pevskih revjjah v Kočevju in 
vedno dosegli prvo mesto, 1960 pa

Gimnaz^ski pevdci zbor leta 1971

KDO JE POSEKAL 
TRTE?

Na Selih pri Raki ima lepo urejen 
vinograd Amalija Grabnar iz Ardra, 
ki je začasno zaposlena v Nemčiji. 
N e^vno je sorodnik opazil, da je v 
vinogradu nekdo poselil sto trt, ki 
90 rasle v TOlnem razmahu in bogato 
obrodile, ro tr^ n a  ie tudi žica, ste
briči pa so izginili Kdo je povzročil 
škodo, se še ne ve.

ANA 2IBERT 
Ardro -Raka



Bolnišnica postaja za ženske vedno manj zaželeno delov
no mesto. Delo v njej jim jemlje preveč prostega časa, zato 
zlasti sestre s srednjo izobrazbo bežijo drugam. Dokler so 
s a m ^ ,  se laže ^rijaznijo z dek)m ob nedeljah in ponoči, 
toda skrbi se začno potem, ko se poroi^ijo in se jim poveča 
družina.

„Zaposlenim materam 
povzroča v našem poklicu naj
več težav neurejeno otroško 
varstvo,“ pojasnjuje Milka Ha- 
binc, višja medicinska sestra na 
internem oddelku splošne bol
nišnice v Brežicah. Svoj poklic 
ima rada, vendar si tudi ona 
želi, da bi imela več časa za 
družino. V bolnišnici dela 
sedmo leto. Začela je v obratni 
ambulanti Iskre v Šentjerneju, 
nadaljevala pa kot patronažna 
sestra v Kostanjevici. Tedaj je 
obhodila vse p^orjanske In 
gorjanske vasi oa &ntjerneja do 
Cerkelj in tja do Planine. Poklic 
medicinske sestre pozna torej z 
več strani Delo v bolnišnici je 
po njenem mnenju predvsem 
odgovornejše in zahteva mnogo 
večji psihofizični napor, zato 
pa si na drugi strani bogati svoje 
strokovne izkušnje. To so pred
nosti, ki jih družina občuti kot 
breme, saj prihaja domov utru
jena jin izčrpana. Tedaj vse za
vore popustijo in to občutijo 
njeni najbližji.

N EPREK IN JEN O  31 UR

Kot višja medicinska sestra 
ima tov. Habinčeva redni delov
ni čas dopoldne, približno se
demkrat v mesecu pa jo doleti 
dežurstvo. Ce je to med ted
nom, potem je z rednim delov
nim časom vred v bolnici nepre
kinjeno 31 ur. Kadar je za de
žurstvo na vrsti konec tedna, je 
zdoma od sobote zjutraj do 
ponedeljka opoldne oz. do 13. 
ure, ko se konča redni delovni 
čas. Takrat jo družina najbolj 
pogreša, ona pa njo.

Sestra Habinčeva na srečo ni 
ena tistili, ki imajo težave z var
stvom otrok. Na šestletno 
Tatjano in triletno Matejko pazi 
moževa teta. Starejšo hčerko je 
še nosila v varstvo drugam, kjer 
je morala tudi prespati. Tudi 
tedaj je imela dobro varuhinjo, 
vendar ji ni bilo vseeno, ko jo je 
deklica pri dveh letih nešteto
krat poklicala teta namesto 
mama.

Sestra Milka je doma iz Bre
žic. Mož se že petnajst let vozi 
na delo v Zagreb. Zdoma odha
ja z vlakom ob pol šestih zjutraj 
in se vrača ob štirih popoldne. 
Tudi on nima veliko časa za 
družino. Posedanja pred televi
zorjem zato pri Habinčevih 
sploh ne poznajo, niti v soboto 
zvečer. Gospodinja namreč ob 
nedeljah vstaja ob štirih zjutraj, 
da zlika perilo za družino. Tak 
urnik si je izbrala, ker drugače 
ne bi prišla na tekoče z gospo
dinjskim delom. Upoštevati je 
namreč treba tudi dneve, ki ji 
manjkajo zaradi dežurstva v 
službi.

,Avgusta, ko so bili dopusti, 
sem morala dežurati po deset 
dni v mesecu in isto se mi ^ e t  
obeta, če bo kolegica odšla v 
drugo službo.“ Mislila je na 
višjo medicinsko sestro Heleno 
z Dovškega pri Senovem, ki si 
išče delo bliže doma, Z vožnjo 
zgubi veliko časa, saj mora do 
Brežic dvakrat presedati. Od 
Senovega do Brestanice se vozi 
z avtobusom, od tam do Brežic 
z vlakom in z brežiške železni
ške postaje do mesta spet z 
avtobusom. Ko bi ji bili pred 
leti omogočili začasno vselitev 
v leto dni prazno stanovanje, bi

S ^ n ja  medicinska sestra Matjana Čemoš ob bolniški posteči: 
„Četudi daš bolniku le kozarec vode, mu jo moraš ponuditi s pri- 
jazno besedo,“

Beg iz bolnišnice

Milka Habinc, višja medicinska sestra na internem oddelku: ,X>ek) 
v bolnišnici je pr^vsem zelo odgovorno/*

si z možem zgradila hišo v Bre
žicah." Tako jima ni preostalo 
drugega kot da si uredita dom v 
Dovškem. Razumljivo je, da je 
družina sestri Heleni prva skrb 
in da se želi čimprej zaposliti v 
bližini domačega kraja.

NI POKLIC DANAŠNJE 
DOBE

Ko medicinske sestre primer
jajo svoje dolžnosti z delom v 
drugih strokah z enakovredno 
izobrazbo, ugotavljajo, da so 
mnogi poklici na boljšem pred
vsem glede prostega časa. Tisti 
z višjo komercialno, višjo teks
tilno, upravno ali drugo šolo se 
na primer zaposlijo kot obratni 
inženirji v tovarnah, kot refe
renti v strokovnih službah pod
jetij ali v občinski upravi, kjer 
se jim delovni teden izteče že v 
petek.

Tudi tovarišica Habinčeva 
pogosto razmišlja o teni in pri
haja do spoznanja, da poklic 
medicinske sestre ni poklic da
našnje dobe. Danes vse hiti, člo
vek nima časa za poslušanje so
človeka, brez tega pa pri nje
nem delu ne gre.

,J)o dela v naši stroki moraš 
imeti nagnenje, sicer nisi sre
čen. Razen dolžnosti je potreb
no še nekaj več, predvsem oseb
na toplina v odnosu do ljudi, ki 
jim pomagaš,” mi je dejala. 
Tega ji ne manjka, vendar bi se 
vseeno rada več posvečala dru
žini in bila zdoma le toliko kot 
večina drugih zaposlenih mater.

Tudi srednja medicinska 
sestra Marjana Cernoš razmišlja 
o ugodnejši zaposlitvi. Ena ti
stih mladih mamic je, ki se 
težko sprijaznijo z nočnim in 
nedeljskim delom. V decembru 
bo prosta samo eno nedeljo, 
navadno pa sta njeni dve nedelji 
v mesecu.

Na delo se vozi s svojim avto
mobilom. Doma je v Curnovcu

pri Sromljah in drugače spl 
ne bi mogla v službo. Tudi n 
se vozi vsak dan v Brežice, v< 
dar zdoma ne gresta istočas 
Ona namreč dela v izmeni ^  
dopoldne, popoldne in pono 
Razumljivo je, da si želi služi 
v kateri bi delala samo dop 
dne in potem bi z možem lah 
odhajala in prihajala skupaj.

Ni hotela reči, kaj namer« 
toda kdo bi ji zameril, če 
izkoristila prvo priložnost 
odšla v službo, ki se ji bo po 
dila. Zakaj neki bi sicer mfj 
cinske sestre obiskovale str*W 
pisne tečaje? Prav gotovo za 
ker računajo na lažje dele 
administraciji. Tam je nasp 
lagodnejše, življenje se jim K 
z lepše, sončne strani.

Bolničarka Ivanka Vučai 
pa je ena tistih, ki se ne nar 
rava izneveriti bolnišnici. ^  
najst let že dela v njej in nap 
še  preizkušnje so za njo. 
tega njena generacija ni JJ11. 
toliko odprtih možnosti. 
nje .sestre imajo srednjo izobr 
bo in se lahko p re u s m e r ijo -

Sicer pa vožnja na delo . 
njej dela preglavice. Doma f  
Dobove in ima vedno tez* 
zaradi slabih zvez. Dela v ^  
nah in kadar je v službi p<jr 
dne, konča ob osmih- • ' 
pride ponjo mož s svojim * ■ 
mobilom. Na srečo je zase j  
obrtnik in si delo laže razp° 
tako, da ji med njeno ^  
nostjo priskoči na 
gospodinjstvu in varstvu o

Ivanka ima dve hčeriu, 
enajst in devet let. 
krat ju mora razočarati, ^  
mora v službo v nedeljo, ^  
je vsak mesec po dvakrat- ^  
sih ima samo pol nedel).V 
pride zjutraj iz službe, a j 
čer treba spet nazaj. M°r m  
se dobro odpočiti, toda P j ; 
družine se podnevi slabo o 
četudi ji tega nihče ne bra k

JOŽICA TEP^ ^

Lovski starosta Franjo Bulc razlaga na Vahti zeleni bratovščini, kako bo tekel lov.

Praznik zelene bratovščine

ki je „podkovan" s šmarnico, 
streljal na zajca in ga samo za
radi tega zadel, ker je bojda 
,,videl“ manjšo zajčjo čredo; o 
tem, da imajo medvedje večji 
red kot dandanašnja človeška 
družba. Med kosmatinci baje še 
spoštujejo starost in modrost 

’ ter na teh dveh temeljih zgra
jeno hierarhijo. Mladi medvedje 
morajo počakati, da se najprej 
nasitijo že siveči kosmatinci, 
kar ostane, je za mladi, dorašča- 
joči rod. Izjema je seveda med
vedji naraščaj v najbolj rosnih 
letih.

Zgodba sledi zgodbi, kolikor 
je vmes lovske latinščine, vedo 
samo prizadeti. Lepo pa je, da 
imen ne omenjajo.

Pripeljejo ulov. Sto in še 
nekaj lovcev čez je tistega no
vembrskega dne položilo na 
ščetine divjo svinjo. Dve leti da 
je stara gre od ust do ust. Všeč 
mi je, da Ladu Ostanku, ki je 
imel dober pogled in strel,

f, *oc
nihče od zelene bratov^1 ^ 
zavida. Nasprotno: P 'J J  
stiski rok in kakšna dot> 
merna šala: da je bila sVJfljU 
od lani v zmrzovalni skru'J/,
podobno. J

Kozarci osame, ko 
Franjo Bulc skliče zbor* ^  
imenovani pozdrav lovin1- ̂  
buki zlete z glav, trebuhi 
Poslednji pozdrav p!en?.’ . 
namočena smrekova veilCJ f  
cu Ladu Ostanku. V P 
tišini se sliši samo sope r j  
nemir od gozdnih vonjav (̂ii 
mirjenih lovskih psov tet 
kriki šoj.

„Je lov, je lovski nagj> 
vekov atavizem, genetsi^^j 
ostanek prvobitnih san1 
nitvenih nagonov? “ ^  i 
mišljal, ko so avtom ^ , 
žarometi vsiljivo bodli \ 
njo gorjansko noč. Odg0 U \ 
vem. Vsi smo namreč 
drugačen način lovci, 0 <jj|f 
na tudi nlen M. L

Z gosto meglo je pozdravila 
Vahta na Gorjancih na dan re
publike nekaj več kot 100 do
lenjskih lovcev, ki so se udele
žili tradicionalne lovske braka- 
de, V počastitev 29. novembra 
jo je letos zelena bratovščina 
pod okriljem Zveze lovskih dru
žin Novo mesto priredila že 
petindvajsetič.

Prav je imel vodja lova Fra
njo Bulc, predsednik skupščine 
ZLD Novo mesto, koje že med 
pregledom orožja rekel, da se 
bo megla razkadila in da bo, kar 
se vremena tiče, zares obveljalo 
geslo ,J3ober pogled".

Po žrebanju stojišč se lovci 
razidejo po Gorjancih. Sestav
ljajo verige; kakšnih sto in še 
nekaj metrov je od lovca do 
lovca. Lovno območje obkolijo 
goniči s psi, ki se trudijo nag
nati divjad proti lovskim 
vrstam. ,J)anes se lovi volk, 
divja mačka, divji prašič, lisica 
in zajec,“ piše v vabilu.

S fotoaparatom sem zavzel 
mesto ob Ivanu Kulovcu s Pod
grada, ki mu pravijo ,prašičja 
smrt“ , toliko nerescev je že 
položil na ščetine. Tišina in 
jesensko sonce, ki bolj hladi kot

greje. Mogočne bukve se preple
tajo s smrekami in gabriči, tu in 
tam predirljiv šojin krik. V 
zraku veje duh po umirajočem 
listju, tu in tam v goščavi skriv
nostno poči veja, potok Gospo
dična šumi kot v Trdinovih 
časih. Moj fotoaparat in Ku- 
lovčeva puška se miroljubno 
družita ob bukovem deblu, Ivan 
pripoveduje, kako > je jahal 
merjasca.

KAKO JE  IVAN 
JEZD IL NA NERESCU

,4^rvič sem ga zadel v čeljust. 
Med skalami sem mu zaprl pot, 
ranjen in krvaveč se je pognal 
proti meni. Dobesedno sem ga 
zajahal, z levo roko sem ga zgra
bil za rilec (še sreča, da je bil 
zdrobljen, sicer bi me hudo 
oklal), desnica pa je segla po 
puški. Ustje cevi seje dotaknilo 
hrbta, odjeknil je strel in meija-, 
sec je obmiroval. Na tehtnici je 
potegnil 200 k i logramovse  
živo in nekako z nostalgijo 
spominja Ivan Kulovec.

Stojiva že več kot ,dve uri. 
Včasih odjekne v daljavi strel. 
Ivan takoj ve, ali je bil izstreljen

iz risanice ali pa iz puške z glad
ko cevjo. Pričakovanje narašča, 
zdaj bomo zaslišali histerično 
bevskanje psov in vpitje gonja
čev. In res: šoje, gozdni poli
caji, se vse bolj predirljivo ogla
šajo in nato visok bevskajoč 
zvok. l’si gonijo divjad. Ivan 
položi prst na usta, avrsto zgra
bi puško in se v lovski preži raz
korači ob bukvi. Lajanje se pri
bližuje, oddaljuje, spet približu
je. Je nekakšen barometer 
Ivanove pozornosti in lovskih

upov. Lovčev pogled je zazrt v 
neprodirno goščavo, ušesa obra
čajo glavo ob vsakem najmanj
šem šumu.

Lajež se dokončno oddalji, 
puška se povesi. „Nič ne bo 
danes,“ pravi Ivan. In vesel sem, 
da v njegovem še vedno razbur
jenem glasu ni odtenka, ki bi 
dal slutiti vsaj kanček razočara
nja.

Eden za drugim, od stojišča 
do stojišča se zbirajo lovci. Po
gona je konec. Ob koči pri 
nekdanji tovarni plamti velik 
ogenj, okoli so lesene klopi in 
mize. Obetavno se iz lonca kade 
zajetne kranjske Robase, cviček 
se bliska v kozarcih. Na vrsti je 
lovski ,Jcoš“ , kot pravijo pri
grizku ob koncu lova. Bojda v 
spomin na koše z malico, ki so 
jih v starih časih lovci nosili s 
seboj.

KAKO USTRELITI 
LASTNEGA PSA

Požirek še boli ra/.živi bese
do, prijetno prasketajo polena. 
Ožive /godbe o lovcu, ki je po 
nesreči dovolil ustreliti lastnega 
psa, o članu zelene bratovščine.

Povprečen ulov je bfl ena divja svinja na stotnijo in ^  
desetino več lovcev. Nihče ni bil zaradi tega jezen.



Pobrana rokavica, ki jo je zalučal Stalin
Odlomek iz Dedijerjeve knjige „Izgubljeni boj J. V. Stalina", iz katerega je razvidno, kakšnih metod se je posluževal stalinizem, da bi naši partiji in ljudstvu vsilil svojo voljo 

— Resolucija informbiroja — posledica, ne vzrok in začetek naše lastne poti v socializem — Naša revolucija je bila in ostaja neodvisna

Informbirojevske sile, bolje re
čeno posamezniki in majhne skupi
ne, z^n je  čase spet dvigajo glave v 

* .^ o tn i misli, da je prišel njihov čas 
in da je mogoče spremeniti jugo
slovansko usmeritev, ki jo oprede- 
Ijujejo tri stalnice: socializem, 
samoupravljanje in neuvrščena po
litika. Očitno se niso ničesar na
učile iz leta 1948, najtežjega ob
dobja v novi Jugoslaviji, ko se je 
naše politično vodstvo s tovarišem 
Titom na čelu in ob množični pod
pori ljudstva uprlo dktatu  Stalina 
in njegovemu poskusu, da bi 
strmoglavil voditelje naše revoluci
je, ki mu niso bili po volji. Inform
biro oziroma njegova resolucija je 
bila logična in nujna posledica 
soglasne želje in odločenosti jugo
slovanskih narodov, da si v novi 
državi krojijo življenje po lastni 
poti, da sami odločajo o nadaljnji 
socialistični graditvi. Naša revolu
cija je bila neodvisna od prvega dne 
in taka želi ostati tudi v prihodnje.

Da bi obudiU spomine na delno 
že odmaknjeni, d%e vedno aktualni 
'čas, ko se je odločalo o naši usodi, 
^  da bi si priklicali v spomin meto
de stalinizma, ponatiskujemo nekaj 
od logov iz knjige Vladimira 
jJedgera „Izgubljeni boj J. V. Sta- 
iina“. Vmesne naslove je dalo ured- 
*^«štvoDL.

SPOPAD BUJNE NA DAN

r  'Usodno pomlad 1948 sta bili sprti
ẑinji*’ Jugoslavija, v marsikaterem

^ neenakopravnem potožaju. Vseka-
V no straneh enako misel-

đ- stj ^ n c s  očitno, kakor je očitno, da
ni (jj. i^dva štiri, toda v tistili težkih dneh 
socjj|. ^‘<ieti tako. Ta spopad med dvema 

‘It državama je povzročil pravo
rti k ^ Jugoslovanov, pred-
V ^'^nistov. Vsi so se spraševali, ali je
.. ali ne gre za kak nesporazum ali

Mudje so v svojem razpo- 
[ •'ajiujg. ^ od skrajnosti do skrajnosti, od

^  Se napovedi do najv.ečjih utvar,
jl[‘ Todg navzlic vsemu poravnal.
3̂’ •̂iliji ^ u g i strani v Kremlju je stal 

P® woi * natanko vedel, kaj hoče, in je 
M neokretnem sfroju hladnokrvno
i«V' ^  bičimprej prisilil na kole-
' i  S S d ižav o .

ii ' ‘̂ Îcle ^^48 je spet nekajkrat uda-
bo j®’ ^  t>o spopad razkril javnosti, 

^  H o s i a v - p a r t i j s k i m  članstvom v 
'''U j,. ** svojimi obtožbami proti vod-
^ te^j*^'^anske države in partije in da 

razširil tudi med komunistič- 
jjff ^  svetu, da bi tudi one pri-
w'  '^žoslovane, naj se skesajo svojih

w  .
Putno u Je. “ kazal, naj nam njegovo prvo 

Ult'ov°Č̂  “7‘ ^arca. Pri tem izbiranju 
^ j  Je tfeba izročiti posamezne 

ndr/16 zahteVc Jugoslovanom, se je 
v̂ Pldu nenavadnih pravil. Pri vsem tem 
' ^ s ič ^  2agre^ 1 velikansko napako, da je 

' {***?"* P°deenjeval drugo stran, k o ji 
fr ptp^l lastnosti, ki jih ni imela. Tako 
'  ^  ^  smo vraževerni, da smo 
h îdi ■•ezan‘ na Vas i” nJene konservativ- 
' • itiafg1Je' ^ o  Je za prvo pismo izbral 
/°vinj j C’ ^atum, ki je pomemben v zgo- 
yP°t pj^^slavije, ker je takrat izbruhnil 

I Hitlerju naklonjeni vladi CVetko- 
k ta no ^  Jc Stalin pričakoval, da 
'tov DrV\ ^ -  marec izzval upor Jugosto- 
^ h 0r0t‘ kitovi vladi, ki jo je v svojih 

^mil celo sodelovanja zokupator-

TOin «i • •
Njtfo  ̂ »zbral za objavo resolucije 
'i ra, r.ma’ s katero je Jugoslavijo urbi et 
^nico u 24 izdajalsko, 28. junij 1948, 
%  kosovske bitke, ko je „propadlo 
% ko"rStvo“- Za drugo resolucijo In- 

Nbe, *  J® določil datum objave 29. no- 
, aVni praznik nove Jugoslavije, 

t VP»sm zasedanja AVNOJ.
A>Q. u 27. marca 1948 je Stalin najprej 
J! ^ Oj®°voril na konkretna vprašanja gle- 
^ p j^ ^ ja k o v  in njihovega odpoklica, 

* 03 dan z važnejšimi vprašanji: 
^ no nam je, da med vodilnimi 

2*kt, i Jugoslaviji krožijo antisovjetske 
tjV  r01 na primer, da se ,VKP (b) iz-

V 'ZSSR vlada velikodržavni 
STOjv > da si ,ZSSR prizadeva gospodar- 
^V o Ĵ i.Jug°slavu0 ’, ,da je Kominform 

23 osvajanje drugih partij’ 
Pr°tisovjetske izjave običaj

n i ,  ai° z lepimi frazami o tem, da je 
v '-  -V ZSSR Prenelul biti revolucio- 

 ̂811110 Jugoslavija prava nosilka
V Pism^11683 socializma 

IC^'u ***** v zvez* s *° to^ko, da je 
Ip^o ^ rab lja l take metode, potem pa

j  Soi^10’ da je politična kariera Trockc- 
U Po učna.“

trdU °*)ramb‘ Stalin prešel v ofen-

a) da KPJ še ni l^alizirana in da je njen 
pok)žaj lu  pol legalen.

b) „V življenju KPJ ni čutiti notranje 
partijske demokracije. CK partije po večini 
ni bil izvoljen, temveč lo>optiran. V partiji 
ni kritike in samokritike ali je skoraj ni. 
Značilno je, da je sekretar partije za kadre 
minister za državno varnost, kar pomeni, da 
so partijski kadri pod nadzorstvom ministra 
za državno varnost.**

c) „V jugoskivanski komunistični partiji 
ni čutiti duha politike razrednega boja. 
Nagk) naraščajo kapitalistični elementi na 
Vasi in prav tako v mestih, vodstvo partije 
pa ne ukrepa, da bi omejik) kapitalistične 
elemente. Komunistična partija Jugoslavije 
je uspavana z gnik) oportunistično teorijo 
mirnega vraščanja kapitalističnih elementov 
v socializem, s teorijo,'ki si o je sposodila 
od Bernštajna, Folmara, Buharina**.

3. Stalinu je bila zelo na poti širina jugo- 
sk)vanske revolucije in je zato z vso silo 
udaril po Ljudski fronti:

,,Po tej teoriji marksizma-leninizma 
velja partija za glavno vodilno sito v deželi, 
ki ima svoj točeni program in se ne razbli
nja v nepartijski množici. Toda v Ji^oslaviji 
imajo za glavno vodilno silo Ljudsko fronto 
in si prizadevajo, da bi se partija razkrojila v 
Ljudski fronti." .

4. Na koncu pisma je Stalin uporabil 
svojo preizkušeno metodo s procesov proti 
starim boljševikom v ZSSR, k(j jih je oblatil 
s kleveto, da so imperialistični agenti. To je 
storil tudi z vsemi jugo sto vanskimi vodil
nimi komunisti, a v tistem pismu je začel 
pri Vlatku Velebitu, prvem, čtoveku, ki se 
mu je bil zameril, ker je že leta 1946 opo
zoril na izkoriščevalsko naravo sovjetskih 
{H-edlogov o ustanavljanju mešanili družb.

V tem pismu je Stalin sprožil pravi plaz 
obsodb na Velebita kot „angleškega vohu- 
na“. Očitno je, da ga je stališče Vlatka 
Velebita iz leta 1946 zadeto v živo.

RAZGOVOR S TOVARIŠEM 
TITOM

Kako je sovjet.ski veleposlanik Lavrentjev 
izročil prvo pismo tovarišu Titu, sem opisal 
v ft:i.spevkih za biografijo Josipa Broza Tita. 
Na tem mestu bom navedel razgovor s to
varišem Titom 15. junija 1952 na Brtonih, 
ki je zabeležen v Knjjgi o Titu. Ta razgovor 
je za zgodovino pomemben, ker vsebuje 
nekaj doslej neznanih dejstev. Tovariš Tito 
je dejal:

„Prvo pi.smo sta mi izročila v Zagrebu na 
Tuškancu Lavrentjev in njegov spremlje
valec, svetnik veleposlaništva, enkavedeje- 
vec, ki je pozneje postal odpravnik poslov. 
Ko sta vstopila, sem že po vkiezu ugotovil, 
da pripravljata nekaj velikega. Izročila sta 
mi pismo, nato pa smo obstali, ker ju nisem 
povabil, naj sedeta. Tudi sam sem staL in 
medtem ko sem bral pismo, sem se z roko 
naslanjal na mizo. Ko sem preletel z očmi 
prve vrstice, se mi je zdeto, kakor da m eje 
udarila strela. Lavrentjev in oni drugi pa sta 
samo buljila vame, da bi videla, kakšna bo 
moja reakcija. Jaz pa nisem niti treniL 
Brzdal sem se, kolikor sem se mogel, ona
dva pa sta mi nenehno buljila v oči. Ko sem 
prebral vse strani, se Lavrentjev ni mogel 
premagati inje vprafel:

,Kdaj bomo prejeli odgovor? ’
,Proučili bomo pismo.'
Zamahnil sem z roko in tako nakazal, da 

je sestanek končan. Odšla sta.
Brž sem sedel k telefonu, .poklical Kar

delja, Djilasa, Rankovića in Kidriča. Takoj 
sem začel skicirati naš odgovor in čez dve 
uri sem ga končal

Posebno mi je žal, da zadrtega dela tega 
koncepta niso sprejeli na seji CK. (Seja je 
bila 12. aprila 1948). Tam sem jasno napi
sal, da želijo našo državo potisniti v okvir 
ideotoških vprašanj, da bi opravičili svoj 
pritisk nanjo. Tam sem jasno povedal, za 
kaj gre, napisal, da se ne smenoo dati spe- 
yati v diskusijo o teoretskih vprašanjih, 
ampak sprejeti boj, kar zadeva odnose med 
državama. Rusi so hoteli imeti opravka 
samo s KPJ in ne z vsem ljudstvom.**

Na plenumu CK je bito mnogo tovarišev 
neobveščenih, pod pritiskom Rusov.

Rusi so tik pred prvim pismom nenehno 
tipali okrog mene, da bi vkleli, kakšm bo 
naša reakcija. Sedem dni pred prvim 
pismom je prišel Judin, da bi dobil članek 
za svoj časopis. V resnici pa je hotel izvrtati 
iz mene, da bi videl, kako bom jaz zagrabil 
dotočene stvari.

ftišel je Lavrentjev in je ceto grozil:
„Mi imamo večji aparat.**

,  „ZAUPNO" PISMO

Stalin je mislil, da bo z obtožbami v 
pismu z dne 2. marca in v drugili pismih, 
ki jih je pozneje poslal CK KPJ, lahko pri- 
t^ n il večino članov KPJ in strmoglavil re
žim v Jugoslaviji.

Čeprav je na pismili pisato zaupno, so jih 
začeli sovjetski predstavniki na veliko širiti 
po Jugoslaviji, in kakor bomo videli pozne
je, tudi v tujini.

Na katere „zdrave sile“ v Jugoslaviji se jc 
opiral? Stalin je imel pri tem več namenov: 

Predvsem jc poskušal razbili enotnost 
CK KPJ. Najprej jc imel na muhi Djilasa že 
od leta 1944, ko sta sc bila sreča b v Moskvi 
in ko jc Djilas objavil članek o Stalinu.

Toda ta poteza ni uspela. Dalje, v pismu 2. 
marca je poskual točiti četverico „dvomlji
vih marksistov**: Djilasa, Rankovića, Kidri
ča in Vukmaiiovića od Tita in Kardelja. 
Tudi to ni što. Potem je v pismu 4. maja 
1948 poslušal zabiti klin med Tita in Kar
delja. Se prej je med Titovim obiskom v 
Moskvi leta 1946 Bcrija, ki sc je delal pija
nega, zaupno šepetal tovarišu Titu na uho, 
da ne sme verjeti nikomur okrog sebe.

Dalje, Stalin je imel jugoslovanske komu
niste, kakor je nekoč dejal tovarišu 1'itu, za 
čestnije durake, za poštene bedake. To je 
bil iziaz za revoluctonarja ne samo iz Ji^o- 
slavije, ampak iz vseh drugih dežel, ki so 
gledali ZSSR v nekakšnem zvezdnem siju, 
njega pa na dnu srca imeli za pravičn^a 
človeka in voditelja Vseh zatiranili.

S svojimi napadi in klevetami proti jugo
slovanskemu vodsivu je Stalin pri številnih 
komunist Ul povzročil hude notranje razko
le. Se nobeno pero ni oplsato teh duševnih 
muk. V tem so tudi prvine grških tragedij; 
spopad med dvema občutkoma: občutkom 
dolžnosti do Moskve, prestolnice prve 
uspešne sociilistične revolucije, in dolžno
stjo do lastne socialistične revolucije.

Stalin je sptoh jgral na karto človeških 
slabosti. V Jugoslaviji so bili tudi komuni
sti, ki so bili iz teh ali onih raztogov neza
dovoljni. Sovjetska obveščevalna služba je 
v.se to skrbno opazovala in sc totila teh ljudi 
v pravem trenutku, da bi jili izkoristila v 
bitki za Jugoslavijo.

Drugili ljudi so sc spet lotevali z drugač
nimi parolami. . .

vlogi partije, o potožaju na vasi itd.
V teh dneh, poliiih pričakovaiga, kaj 

nam bo prinesto naslednje jutro, so bila 
tudi presenečenja. Očitno je, da je detovala 
sovjetska črna propaganda. Neki sovjetski 
funkctonar, ki je prihajal z nami v stik, nam 
je podtaknil novko, da je sovjetsko pismo z 
dne 2. marca 1948 posledica enostranske 
informacije.

Rri nekaterih naših tovariših je bito izra
ženo mnenje, da bi morali tudi mi nekoliko 
sprejeti sovjetsko kritiko. Račun so plačali 
razni hoteli, trgovinice, krčme in kavarne. 
Vse to je bito čez noč nactonalizirano! A 
neki moj dober tovariš iz partizanov, sicer 
visok funkctonar, je govoril v Sumadyi, v 
svojem rojstnem laaju, in grozil kmetom: 

„Vi, kulaki, ste nas pripeljali v spor s 
Stalinom!**

Pbzneje sem mu dejal:
,,Ne sekaj veje, na kateri sedimo . . .  Kdo 

nas je med vojno prav v tvoji Sumadiji hra
nil, kdo nam je diajal partizane, kdo te je 
skrival celi dve leti, ko si bil il^alec? **

On pa me ni hotel niti poslušati, ampak 
mi je odgovarjal s citati iz Zgodovine 
VKFtb) o kulakih in o potrebi po pospešeni 
kolektivizaciji

JUGOSLOVANI SE „U STIJO "

Toda iz Moskve so pred 1. majem prišle 
novice, ki niso obetale nič dob r^a . Zatož- 
niško podjetje za tujo literaturo je p r^ a v -  
Ijalo zbornik člankov in govorov tovariša

Predsednik Tito na novinarski konfo-enci z domačimi in tujimi novinaiji za časa 
boja proti Stalinu

ODGOVOR NAŠEGA CK

. . .  Odgovor našega CK na pismo iz 
Moskve je prišel 13. aprila 1948 po zgodo
vinski seji CK KPJ 12. in 13. aprila. Na njej 
so zavrnili vse sovjetske obtožbe, le Sreten 
Zujovič, minister za finance v zvezni vladi, 
je poskušal zagovarjati moskovsko pismo.

Na isti seji so ustanovili komisijo treh 
članov, da bi proučila stališče Sretena 
2ujovića in stališče Andrije Hebraqga, 
predsednika planske komisije. Ta seje odto
čil za Stalina. Bili so dokazi, da je Sreten 
Žujović izročil sovjetskemu veleposlaniku 
Lavrentjevu svoje zapiske s sestanka CK 
KPJ z dne 1. marca 1948, na katerem so 
Kardelj, Djilas in Bakarić poročali o sreča
nju s Stalinom v Moskvi 10. februarja in o 
n j ^ v i  ultimativni zahtevi, da je treba 
takoj skleniti federacijo z Bolgarijo.

V odgovoru Moskvi 13. aprila, ki sta ga v 
imenu CK KPJ podpisala Tito in Kardelj, so 
navedeni odgovori na sovjetske obtožbe 
točko za točko.

To je pomenito, da je bila rokavica, ki jo 
je zalučal Stalin, pobrana.

Na Stalinov odgovor je bito treba čakati 
celih 21 d n i Medtem je Judinov časopis, 
sicer službeno glasito Informbiroja „Za traj
ni mir in za ljudsko demokracijo** v svoji 
številki 15. aprila objavito prvo javno kriti
ko KPJ. Sicer niso bila navedena cela 
imena, toda vsakomur je bito jasno, kdo je 
mišljen.

Tudi na naših mejah ni bito mirno. 
Ameriška letala so p o n o v n o  denK >nstrativ- 
no letala čez naše ozemlje.

Sovjetska vlada nas je 14. aprila obvesti
la, da razveljavlja sporazum o posvetovanju 
med našima državama, ki ga je tovariš 
Kardelj podpisal v Moskvi februarja 1948.

V Moskvi so poskušali naši predstavniki 
priti v stik s sovjetskimi državniki in funk- 
ctonarji, s katerimi so prej po navadi sode- 
tovaU. Toda vsi ti ljudje so kakor na povelje 
zavračali vsak razgovor. Naši argumenti jih 
sploh niso zanimali

Kar tako se jc razvedelo, da CK VKP(b) 
na vseh straneh preverja stališča, vsebovana 
v našem pismu z dne l3. aprila. Vsi sovjet
ski strokovnjaki in državljani, ki so bili v 
Jugoslaviji, so dajali podatke o vsem tistem, 
o čcnicr jo bito govora v našem pismu, o

Tita. Ko se je delo že začeto, je bilo rečeno, 
da mora knjiga čim hitreje iziti. Zdaj pa že 
'mesec dni niso nič delali za izid te knjige.

Tudi druge zatožbe so ustavile sleherno 
de to pri prevajanju del jugoslovanskih 
piscev ali posebnih knj^ sovjetskih pisate
ljevo Jugoslaviji

V osrednjem tisku so se poročila o Jugo
slaviji skrčila na najkrajše novice. Moskov
ski Boljševik je pripravil članek o tretji 
obletnici sovjetsko-jugostovanske pogodbe. 
Članek so že odobrili za tisk. Toda v zad
njem trenutku je prišel ukaz, da ga ne 
smejo tiskati

V zveznem radijskem komiteju, ki daje 
informac^e za vse radyske postaje v Sovjet
ski zvezi, so sptoh prenehali posredovati 
novice o Jugoslavql

Književnik Filip Nasjetnik je po drugi 
vrnitvi iz Jugoslavije tiste dni pripovedoval, 
da Jugostovani niso več tisto, kar so bili 
leta 1945:

„Leta 1945 so Jugostovani dosti bolj 
cenili in ljubili Sovjetsko zvezo, zdaj pa ni 
več tako. Zdaj Jugoslovani nastopajo samo
stojno, ustijo se, da zdaj tudi oni ustvarijo 
socializem, in potemtakem sodijo, da sb v 
enakopravnem potožaju s Sovjetsko zvezo.**

STALIN GRE S e DLJE

Sovjetski odgovor je prispel v Beograd 4. 
maja. To je bila res strela z jasnega. Nihče 
ni pričakoval, da bo šel Stalin tako daleč s 
svojimi obtožbam i

Kar je Ji^oslovane najbolj osupnito in 
ujezito, je bil Stalinov nebrzdani napad na 
naš narodnoosvobodilni boj.

,,Sodimo, da tiči v osnovnih raztogih 
nepripravljenosti politbiroja CK KPJ, da bi 
]X)štcno priznal svoje napake in jih vestno 
popravil, pretirana domišljavost jugoslovan
skih voditeljev. ft> doseženih uspehih se jim 
je zvrtelo v glavi, postali so ošabni in misli
jo, da jim s ( ^  morje do kolen. Ne samo da 
so posU Îi domišljavi, ampak ceto razglašajo 
domišljavost in ne razumejo, da domišlja
vost lahko pokoplje jugoslovanske vodi
telje.

I-enin pravi:

,Vse revolucionarno partije, ki so doslej 
|xopadlc, so prppudic zato, kor so postale 
lionijšljavc. kor niso uvidele, v čem jc nji

hova moč, in ker so se bale govoriti o svojih 
slabostih. Mi pa ne bomo piopadU, ker se 
ne bojimo govoriti o svojih slabostih in se 
bomo naučili, kako naj jih obvladamo.*

Žal moramo ugotoviti, da so jugostovan- 
ski voditelji, ki ne bolehajo za skromnostjo 
in so še lujprej pijani od svojih uspehov (ki 
niso prav veliki), pozabili na to Leninovo 
navodilo.

Tovariša Tito in Kardelj govorita v svo
jem pismu o zaslugah in u ^eh ih  jugosto- 
vansfce kompartije, o tem, da je CK VKP(b) 
prej priznaval te  zasluge in uspehe, zdaj pa 
jih menda ta ji  To je seveda netočno. Nihče 
ne more zanikati zaslug in uspehov ju g o ^ -  
vamke kompartije. To je nesporno. Mdira- 
mo pa poudariti, da zasluge in uspehi, de
nimo, komunističnih partij Poljske, Ceho- 
stovaške. Madžarske, Romunije, Bolgarije, 
Albanije niso nič manjši od zaslug in uspe
hov jugostovanske kompartije. Kljub temu 
se vedejo voditelji teh kompartij skromno 
in ne povzročajo hrupa s svojimi uspehi 
kakor jugoslovanski voditelji, ki so vse za- 
gluSli s svojim pretiranim hvalisar^m.

ftipom niti je tudi treba, da francoska in 
italijanska kompaftija nimata pred revoluci
jo marfl zaslug od jugostovanske komparti
je, ampak več. Da pa francoska in italijart- 
ska kompartija nimata za zdaj večjih uspe
hov od jugoslovanske kompartije, si ni 
mogoče pojasniti s kakimi posebnimi kvali
tetami jugoslovanske kompartije, ampak v 
glavnem s tem, da je po tem, ko so nemški 
padalci razbili štab jugoslovanskih partiza
nov, v trenutku, ko je narodnoosvobodilno 
gibanje v Jugoslaviji preživljato hudo krizo, 
sovjetska armada prihitela na pomoč jugo- 
stovanskemu Iju^tvu, razbila nemške 
okupatorje, osvobodila Beograd in tako 
ustvarila pogoje, ki so bili nujni za prihod 
komunistične partije na oblast. 2al sovjet
ska armada ni dala in ne mogla dati take 
pomoči francoski in italijanski kompartiii 
Ce bi tovariša Tito in Kardelj upoštevala > 
okoliščino kot neizpodbitno dejstvo, bi 
manj kričala o svojih zaslugah in se vedla 
dostojneje, skromneje . . . “

CK KPJ je sklenil, da se vsa naša in vsa 
sovjetska pisma preberejo članstvu. N ck^a 
majskega jutra je bral Krsto Popivodi ra 
pisma skupini partijcev, med katerimi sen 
bil tudi jaz. Iz n j ^ o v ^  glasu je veto raz
burjenje. To razburjenje se je lotito nas 
vseh.

PODCENJUJOČE O NOB

Mene je morda bolj kot vse drugo priza
del tisti del pisma 4. maja, v katerem.Stalin 
in Molotov s podcenjevanjem govorita o 
narodnoosvobodilnem boju, ko trdita, da je 
bito narodnoosvobodilno gibanje v Jugosla
viji po napadu na Drvar v hudi krizi.

Nasprotno. Narodnoosvobodilno gibarye 
je bilo takrat v svojem največjem vzponu. 
Nemška ofenziva v zahodni Bosni je bi]a 
hitro zlomljena in partizani so do se li nove 
velike uspehe. Sama moskovska „ftravda** je 
v svoji številki 4. junjja 1944, torej prav v 
času, ko je bito, sodeč po pismu, narodno
osvobodilno gibanje v najhujši krizi, pisala 
takole:

„ . . .  V Italiji so se uspešno razvnele 
vojaške op^acye zavezniške vojske in za to 
ima posebne zasluge junaški boj narodno
osvobodilne vojske Jugoslavije proti hitler
jevskim zavojevalcem in njihovim podlim 
sodelavcem. Z vsakim dnem se bolj bliža 
konec vojne, ki divja na vseh frontah v 
Jugoslaviji. . .  Nemci se puščajo v nove 
pustotovščine, da bi dosegU uspeh. Znano 
je, da se je Nemcem izjalovil poskus zajeti 
štab m u ^ la  Tita. Nemški napad se je zto- 
mil ob odporu herojske vojske maršala 
Tita . . .  Fronta v Jugoslaviji hromi velike 
sile Nemcev in jim onemogoča, da bi po
magale Kesselringu pri njegovih sedanjih 
hudih porazih. V tem je nK>č videti pose
ben pomen vztrajnih prizadevanj nemško- 
fašističnih zavojevatoev, da bi dosegU kakr
šenkoli uspeh v Jugoslavyi. . .

. . .  Enote narodnoosvobodilne vojske so 
se proslavile z možatostjo in s pogumom, 
toda primanjkuje jim orožja. Nujno je treba 
pomagati z oro^em  maršahi Titu in mu 
dati možnost, da stre ne samo {»izadevanja 
Nemcev, ampak da tudi uniči sovražnika v 
imenu osvoboditve jugo slo vansk^a Sud
stva, v imenu splošne stvari zaveznikov.**

Ko sem poslušal ta del Stalinovega pisma 
z dne 4. maja, mi je šinilo v glavo: Stalin 
V endar govori neresnico. Odtlej sem si bil 
popolnoma na jasnem. Neresnice v pismu 
so bile tako očitne in žaljive, da mi je takoj 
prišto na misel: vodstvo ZSSR ni več tisto, 
kar smo mislili, da je. Uporablja laži, s ta
kimi metodami pa v mednarodnem delav
skem gibanju in v odnosih med narodi in 
državami ni mogoče zmagati.

Začel sem se spominjati raznih nadrob
nosti iz njihovih odnosov z nami ki jim 
prej nisem posvečal dovolj pozornosti, ker 
sem mislil, da je to slučajno, da je bila 
Rusija silno zaostala dežela in da ne more 
tako hitro premagati stoletne zaostatosti.

Takoj nato sem si zastavil drugo vpraša
nje: Kaj 1)0 z usodo socializma na svetu, ko 
nam jc ugasnil ta dosedanji svetilnik? Mar 
ne bi bilo bolje zaradi enotnosti delavskega 
gilx»nja sktoniti <tdaj glave in pogoltniti kri
vice? Kaj nam bo takšen „socializem**, v 
katerem kraljuje krivica? Ne, stokrat 
no!. . .



Martin Sagner, igralec zagrebške
ga gledališča Komedga, je živi pri
mer človeka, ki je izgubil svoje ime 
in priim ^. Od dne, ko je njegov 
življeiyski televizyski lik (po kate
rem ga je ^ z n a lo  na milijone 
Jugoslovanov — stalnih ali občas
nih, sužiyev malega ekrana) postal 
popularen, bi lahko mirne duše iz 
osebne izkaznice izbrisal svoje 
osebne podatke.

Martin Sagner je od tedaj 
Dudek, in kdo ve, kako dolgo bo 
samo Dudek tudi ostal. Četudi si 
še tako prizadeva dokazati, kako 
pomembne vloge je na gledaliških 
dedcah že odigral — z njimi bi se 
lahko ponašal vsak umetnic — in si 
še tako prizadeva dopovedovati 
tistim, ki so ga poistovetili s pre
prostim podrav^im kmetom iz 
Kerstner-Golikove nadaljevanke 
Gruntovčani, da je ta vloga zanj le 
jl^stransko delo — , bo ostal samo 
Dudek.

Kadar se pojavi na zagrebških 
ulicah, kličejo za i^im otroci, pa 
tudi odrasli: ,J)udek! Dudek!“ 
MarsUcateri njegovi someščani pa 
se odpravgo v gledališče samo za
voljo njega in pri tem domišljavo 
povedo: „Ogledali si bomo Dude- 
iu!** In ko v Talijinem hramu na 
9 'ednjeveškem ICaptotu vdihne 
kakemu zamišljenemu junaku iz 
gledalskega dela dušo in požanje 
aplavz, komentirajo gledalci nje
govo prizadevanje z besedami: 
,J)udek je bil odličen! “ Na lepe 
prizore hitro pozabgo, v ^om inu 
pa jim ostane samo dobrodušnež iz 
Gruntovčanov.

USODA SERIJSKIH VLOG 
V NADALJEVANKAH

adar najamejo ameriški televizijski 
j,xoducenti katerega od i^alcev in mu 
pc. udijo vlogo v kakšni maratonski 
nadaljevanki, so pripravljeni odpreti 
blagajno in seči z roko vanjo zelo glo
boko; savedajo se namreč, da je no
silec glavne vloge vnaprej obsojen na 
enoličnost in se bo tudi v prihodnje 
kak boljši režiser težko odločil, da bi 
mu ponudil ključno filmsko vlogo — 
pač zaradi bojazni, da bodo tega ju
naka za vselej poistovetili s televizij
sko osebo, ki jo je igral.

Podobnih primerov je pri nas na 
desetine, le da, žal, nosilec glavne vlo
ge za tlako v njej ni primerno' nagra
jen.

Svojčas se je izvrsten beograjski 
dramski igralec Ljuba Tadič pritoževal 
in skorajda v solzah takole pojasnjeval 
prijateljem in novinarjem, da ga je 
Amazonac iz nekdanje Đukićeve serije 
Ogledalo državljana Pokornega skoraj
da uničil:

„Če bi vedel, da bo Amazonac zbri
sal kot z gobo vse moje kreacije, ki 
sem jih z veliko truda in napora od
igral pred gledališkim občinstvom, 
vloge Amazonca ne bi sprejel za nič 
na svetu. Zaman sta bUa moj kralj 
Lear, Othello, ko sem postal za široko 
množico Amazonac. Telefon je zvonil, 
v kavarnah nisem imel več miru, na 
ulici se nisem mogel več brezskrbno 
sprehajati — povsod, kamorkoli sem 
šel, me je za hrbtom spremljalo: 
»Amazonac, Amazonac! ‘

Kljub temu je imel srečo, da takrat 
še ni bilo toliko televizijskih sprejem
nikov kot danes in da časopisi o tele
vizijskem sporedu niso pisali tako 
obširno. Ljuba Tadič bi potlej vojno z 
Amazoncem zares izgubil in mu ga 
kljub velikim naporom ne bi uspelo 
izriniti iz njegovega življenja.

Kar je uspelo njemu, pa še ni uspelo 
nekaterim njegovim poklicnim ko
legom -  kljub najboljši volji: Jovan 
Janičijevič — Janačko je ostal Burduš, 
Boris Dvornik — Roko Prč, Voja Bra- 
jović -  Tihi, Zdravka Krstulović -  
Anđa Vlajina, Karlo Bulič -  doktor 
Luigi, Dragan Nikolič — Prle, Rejhan 
Demirdžič — Fistik, Ljubiša Samar- 
džič -  Crni Rok, in še bi lahko našte
vali.

-  Ati vejamete, da bo ostal Dudek 
vaš stalni vzdevek? sprašujep Martina 
Sagnerja.

,,Zadeva je resna!“ pripomni filo
zofsko in nadaljuje: „čeprav mi je 
zelo pri srcu, mi vendarle ni do tega, 
da bi ostal samo pri Dudeku. Na tele
viziji bi se rad preizkusil tudi v drugih 
zvrsteh."

-  AU morate stalno igrati na televi-  ̂
ziH? nadaljujem izpraševanje.

„Toda, človek! Od igralske plače se 
i.e da živeti! Prav zato moram sprejeti 
te ponudbe, me razumete? Od Dude- 
kove slave iDom na raznili prireditvah 
nekaj časa še dobro uspeval, potem pa

Kakšen je Draš 
Katalenič -  Dudek 
zasebno
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Kakšen je Draš 
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Martin Sagner, kakršnega poznamo iz . . .  in nasmejani Martin Sagner v 
nadaljevanke Gruntovčani. . .  „civilu“ ob ražnju.

Don Kihot iz naših krajev
-  če zgodb o njem ne bodo nadalje
vali (kar bi mi bilo zelo žal) -  se bom 
pobrigal za karkoli drugega

Vse dotlej pa se bo moral -  ne 
glede na to, kakšne volje je in kako je 
razpoložen -  ob srečanju z  gručami 
ljubeznivili in manj ljubeznivih otrok 
vljudno smeliljati in ponavljati svojo 
krilatico iz Gruntovčanov: „Isusek — 
Isusek!“

TUDI -  MRAVLJINČAR

Pred Gruntovčani smo lahko gledali 
na televizijskili zaslonih Mejaše, prav 
tako izpod peresa hrvatskega humori
sta Mladena Kerstnerja, v katerih sta 
pravzaprav bila rojena Dudek in nje
gova žena Regica — lika, ki sta iz sko
rajda neznanih igralcev Martina Sag- . 
nerja in Smiljke Bencet ustvarila čez 
noč vsakemu znani „faci“ . Ko je pri
šel trenutek, da njuni kreaciji počasi 
zbriše neizprosni čas, je znani režiser 
Krešo GolUc poslal čez zaslon Grun- 
tovčane, Dudek in Regica pa sta za 
zdaj najbolj priljubljeni televizijski 
osebnosti.

Kaj se je dogajalo medtem, je bolje, 
da Sagnerja sploh ne vprašate. Svoj 
glas je posojal junakom iz risank in se 
na svoj račun, ko je improviziral v gle
dališču ob predstavi Naročene kome
dije Fadila Hadžiča, ponorčeval iz 
svoje usode in na račun standarda tudi 
takole:

,,Takšno je življenje nas igralcev. 
Zvečer sem Hamlet, potem pa hitim 
na televizijo, da bom v risanki mrav
ljinčar!"

ALI JE DUDEK NEUMEN?

Martin Sagner je eden od prvakov 
gledališča Komedija. Skorajda ni pred
stave, v kateri ne bi igral, še posebno 
pa se je izkazal v delu znane pisateljice 
Marije Jurič-Zagorke Jalnuševčani in 
de Filipovi Sobota, nedelja in pone
deljek.

In sedaj Dudek, pravzaprav Draš 
Katalenič iz izmišljene vasi Gruntov- 
cev, nadkriljuje^ presega in meče za 
zapeček zrele stvaritve nadarjenega 
mojstra karakterne igre Martina Sag
nerja.

Njegov obraz je hvaležen in kot 
ustvarjen za Dudeka, čigar filozofija je 
naivnOj do groteske poštena, katere 
humor je trpek, oster in konkreten in 
nam prikazuje odvečnega človeka, 
prav takšnega, kot ga je prikazal pisec 
v svoji domišljiji:

,,Ko sem Sagnerja videl na prvi vaji, 
v tistem klobuku, potegnjenem do 
ušes, z negotovim nasmehom in pogle
dom, za katerega ne veste, ali kaže na 
jok ali smeh, sem vedel, da smo Du
deka našli -  takšnega, kot sem ga 
želel. Kakor da sem ga sam poiskal!“ 
je pripovedoval svojčas Mladen Kerst- 
ner, avtor Mejašev oziroma Gruntov
čanov.

-  Ali ste dali tudi vi, Martin, Du
deku nekaj svojeg? me je zanimalo.

,,Seveda! Saj sem Podravec, in 
večkrat se zgodi, da se zalotim, da 
sem -  isti kot Dudek!“

-  Ali je -  po vašem mnenju ta 
Dudek neumen, ali samo zvito prikri

va svojo pravo osebnost, ki se skriva 
za njegovo naivnostjo?

„Za nas Podravce pravijo, da smo 
,picoki‘ -  tako nas Idičejo. Naši sli- 
karji-kmetje si niso kar tako, brez 
vzroka, pridobili z naivnim slikarst
vom milijone, od katerih se ti v glavi 
zvrti. Morda je v tej sredini tudi Du
dek, ko se vsi bore za denar in vlada 
za njim prava obsedena dirka, malce ' 
neumen. Nekateri takšen izvor pošte
nosti in dobrodušnosti imenujejo ne
umnost. Mislim, da je ta Dudek, ta 
Draš Katalenič, ki se boji vseh in 
vsakega, začenši od svoje bistroumne 
žene Regice, takšen, kakršnega doživi 
vsak gledalec posebej."

Tafeen lik v dramaturgiji ni nov, še 
več, obstaja že od antične dobe, od 
obstoja gledališča. Dudek je neke 
vrste naš racman Jaka, neozdravljiv 
nesrečnež, kateremu se vse, česarkoli 
se loti, izjalovi, l’ri njem ni Jiepi- 
enda‘, ki bi nas zadovoljil zato, ker je 
pravica na koncu vendarle zmagala.

Toda poprečen človek, ali kot bi ga 
sociologi še natančneje opredelili -  
,navaden človek‘, sprejme takšno 
nerodo, podobno Dudeku, z ljubezni
jo in ga ima rad. V VUS, zagrebškem 
tedniku, se je takoj po prvem prikazu 
Gruntovčanov pojaN^a ocena nekega 
mladega kritika, ki je Dudeka ostro 
napadel. Zanj je pripomnil,, da je 
norec (ne igralec, ampak Dudek, da ne 
bi napak razumeli, op. pis.), ki tudi ni 
pravi junak, ker ga vsi vlečejo za nos, 
tudi takrat, kadar za to ni pravega raz- 
loga.

Odgovor na to pisanje je bil silovit, 
takšen, kot ga v uredništvu tega ted
nika niso pričakovali. l*rotesti so pri- 
liajali z vseh strani: Dudek je lik iz 
ljudstva, ki ga spremljajo nesreče, ne
uspehi, in takšen v vsaki sredini res
nično obstaja, so ogorčeno pisali 
samozvani D ude ko vi zagovorniki in 
branitelji.

Oglasil se je tudi cenjeni Fadil 
Hadžič, ki sc je prav tako postavil na 
Dudekovo stran: ,JDudek je antilieroj, 
slab in nemočen, toda obstaja tu med 
nami.“

ZAUPANJE V DOBROTO

„Tudi sam sem podoben Dudeku, 
saj sem se, ker neomajno verujem v 
ljudi, že ničkolikokrat opekel,“ pravi 
Martin Sagner.

-  Ali r\i to morda samo fraza, s 
katero se hočete novinarjem priku
piti?

„Verjemite mi, da ni! Spočetka pač 
vsakemu človeku verjamem, a podrav
ska narava me uči tudi to, da me 
laliko nekdo prevara samo enkrat.“ -

-  In se kljub temu ne naučite, da 
se taki ljudje, kot je Dudek -  ali če že 
hočete, konkretno vi, Martin Sagner, 
igralec -  slabo odrežejo?

„Ne tajim, da sem tisto slabo stran 
tudi sam že večkrat doživel, ker sem 
prelahko dojel in sprejel tuje obljube. 
Zaradi krivic sem večkrat trpel. Toda

v moji filozofiji, da se dobri ljudje nJ 
koncu prej ko slej dobro odrežejo, me 
ne more nihče omajati. Pregovor pja; 
vi: Kakor si sejal, tako boš žel- Mi 
Podravci smo pri tem določngši, p̂ . 
modrujemo in se učimo potrpljenja na 
pregovoru: Vsaka rit pride na se- 
kret . . . “

NOVE VLOGE

Tako je to: dokler je v modi, sp 
zanj pulijo in ga vabijo na vse straiu- 
Ne more odkloniti pozivov za 
časopise,, prireditve, vabijo ga za gos  ̂
radijskega večera, televizije . . .

Za novoletne praznike priprav*! 
skupina avtorjev o G runtovč^ 
musical, v katerem bosta, seveda, 
la glavni vlogi Dudek in Regica.

-  Ali vas to odteguje od redM 
aela v gledališču? se je glasilo 
naslednje vprašanje.

„Če si človek čas dobro razpor®!̂  ̂
gre vse,“ se smehlja Sagner, ki nos 
zasebnem življenju oč^a, dolge la > 
se moderno oblači, njegov gledal̂ , 
staž pa traja že dvajset let. „O^vaL 
predstav me nič ne mOre oddvoji«-

-  Kaj sedaj pripravljate?
,,Sodelujem z nekaj režiserji, r  

sebno pa me veseli musical že uigr̂  
ga tandema Kabiljo -  Grgič, ki sta^ 
pisala po Jalti, Jalti še Dlakav ži 
To je zgodba o moderni družini, 1^ ,̂ 
bi rekel malomeščanski, ki jo 
zato ker se dogaja tukaj med nan>*' 
občinstvo sprejelo." . ..

-  AU se ne bojite, da vas boa 
prihodnje vsi gledali kot Dudeka- i 
vprašam na koncu. y

,JCaj hočemo, tukaj je. Dudek J ’ 
to sem prepričan, moja življenjska 
ga. Če mi bo kdaj x>d nje uspelo r  . 
begniti, ne vem.“

Kot tudi Dudek ne more 
od svojega značaja in svoje vasi^ 
tovca. v zadnji epizodi Gruntovc^ ^ 
namreč (upajmo, da nam avtoiji^^ 
bodo zamerili, ker smo vam 
njen konec) Dudek odhaja na de 
Nemčijo. Toda ko z žalostjo v 
gleda skozi okno vagona lepa, ze jj 
podravska polja, že na drugi 
izstopi in se vrne tja, odkoder j®
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TO-MO-DI
uporablja se za 
peči in kotle od 

4.000 do 
100.000 Kcal/h .

TOPLI MONTAŽNI DIMNIK 
Z GIBLJIVO KISLOODPORNO 
OGNJESTALNO ŠAMOTNO 
CEVJO

INFORMACIJE — STROKOVNI NASVETI:

MONTAŽNO INDUSTRIJSKO PODJETJE 
61000 UUBLJANA. OPEKARSKA 13 
Tel. 22-113, 20-641, Telex 31420 YU KIP

IN V VSEH PRODAJALNAH Z GRADBENIM 
MATERIALOM
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Nobene škarje ne režejo brez 
bolečin. Toda če je zavoljo sta
bilizacijskih ali kakšnih drugih 
ukrepov nujno uporabiti to 
(ne)^pularno rezik), so boleči
ne večje, če so škarje v enostran- 
sldh rokah. Krivično prikrajševa- 
nje tega na račun o n ^ a  ni po
gosten pojav, dogaja pa se kljub 
temu, da tu in tam obrežejo 
malone do gol^a-

Nekako tako so nekateri razu
meli Antona Pleterskega s Seno
vega, ko je na novembrskem kul
turniškem posvetu v Kostanje
vici razgrinjal stanje v krški 
občini. „Za amaterizem je letos 
v občini na voljo komaj 950 
tisočakov. Ce vemo, da ta dejav
nost ,živi‘ 29.000 občanov, tako 
minimalna vsota res ne more 
zadoščati. Rešitev je v nastanitvi 
na krajevne skupnosti, ki bi 
morale postati tudi srca za kul
turno življenje."

Ne samo škarje
Zaposleni oziroma člani sindi

kata po svojih močeh pomagajo, 
doga^ se tudi, da delovne orga
nizacije neposredno vabijo 
medse kulturne skupine. Torej 
ta naklonjenost je. S programi je 
kajpak drugače, ftioriteto ima 
šolstvo, za kulturo pa je, kolikor 
ostane od drugih SfS. To ni 
prav, kajti če je kultura družbe
no pomembna dejavnost, njenih 
potreb ne bi smeli reševati s tem, 
kar ostane od drugih.

Po mnenju Pleterskega breme
nijo občinsko kulturno mošnjo 
tudi zadeve, ki so republiškega 
pomena. Ker mora občina zai^e 
odšteti nemajhne denarje, ostane 
mato za druge dejavnosti. In tudi 
v tem je razlog, zakaj je zatogaj 
amaterizma tafco majhen.

I.Z .

Silvester Mihelčič, znani solist 
na elektronski harmoniki in rav
natelj črnomaljske glasbene šo
le, je prvi predsednik Društva 
glasbenih praagogov Dolenjske.

Tri razstave
v  avli študijske knjižnice

Pred kratkim so v vitrinah 
novomeške študijske knjižnice 
odprli knjižno razstavo del knji
ževnika in predsednika SAZU 
Josipa Vidmarja ob njegovi 
80-letnici. Razstavljena dela so 
iz fonda študijske'knjižnice.

Tej bo v drugi polovici de
cembra sledila knjižna razstava, 
s katero bo Novo mesto poča
stilo 100-letnico slovenskega 
slovstvenega zgodovinarja dr. 
Ivana Prijatelja, dolenjskega 
rojaka.

Velja še zabeležiti, da je 
imela izreden odmev razstava 
,,Novo mesto na starih fotogra
fijah — do bombardiranja**, 
odprta v počastitev novomeške
ga praznika. Razstavljeno je 
bilo 156 fotografij. Posebno po
zornost je vzbujala fotografija, 
ki kaže Novo mesto pred zidavo 
železniškega mostu v Kandiji. 
To je bila že druga razstava z 
novomeškimi motivi. Pred dob
rim letom smo v knjižnični avli 
videli razglednice z upodoblje
nim Novim mestom.

NASTANEK ILUSTRACIJE -  Med nedavnim obiskom v knjigami 
Mladinske knjige v Novem mestu je ilustratorka Jelka Reichman 
otrokom polizala, kako je narisala mačka, junaka slikanice, ki je 
medtem že izšla. (Foto: I. Zoran)

POKRAJINA NA FOTOGRA
FIJI -  f tu g o  medklubsko razstavo 
fotoerafije sta priredila Kabinet sto- 
venske fotOK^ije in Gorenjski

Kaj vdja stara igraldca ,^arda“ , 
je p o k la l Riko Urh na nedavni 
proslavi 30-letnice DPD Dušan 

' Jereb, ko je ob asistiranju Jože
ta Falkneija odigral odlomek iz 
dela, s katerim je igralska skupi
na ,jerebovcey“ žela usp^e 
pred desetletji. (Foto; I. Zoran)

muzej v Galeriji v mestni hiši v 
Kranju. Osnovni motiv te razstave ie 
pokrajina. Selektor Janez Marenčič 
je iz množice poslanih fotografij 
izbral za razstavo izdelke S 2 avtor
jev, od tega 11 iz drugih republik. 
Med slovenskimi razstavljalci prevla
dujejo avtoni iz Ljubljane, precejjih 
je tudi iz Maribora, Kranja in R a
dovljice. Zanimiva razstava bo od
prta do 25. decembra.

NASi „A V N O Ja 75“ -  Letoš
njo nagrado AVNOJ so dobili tudi 
trije Skjvenci: pisatelj in dramatik 
dr. Bratko Kreft, kipar Zdenko 
Kalin in prof. dr. Stane Kraševec za 
delo s področja ekonomske znano
sti.

RAZSTAVA SRBSKEGA 
UMETNIKA — V ljubljanski Mali 
galeriji so odprli v torek razstavo 
slik in risb sodobnega srbsk^a li
kovnika Radomira Reljića. Zanimiva 
razstava bo odprta do 11. januarja 
prihodnje leto.

„ERO“ ZA JUBILEJ -  S slavno
stno predstavo Gotovčeve opere 
„Ero z onega sveta“ to  mariborska 
Opera 20, decembra proslavila 
30-Ietnico umetniškega detovanja. V 
treh desetletjih so mariborski oper- 
niki izvedli 3.519 predstav, število 
obiskovalcev v tem času pa presega
1,566.000. F K

DruStvo sedmih obSn
Društvo glasbenih pedagogov Dolenjske ustanovljeno

Na našem območju imamo 
od sobote, 6. decembra eno 
organizacijo več: Društvo glas
benih pedagogov za Dolenjsko, 
ki so ga učitelji g la^en ^a  
pouka iz sedmih dolenj^ih, 
posavskih in belokranjskih 
občin ta dan ustanovili v Do
lenjski galerqi neposredno po 
krajšem nastopu otroškega pev
skega zbora osnovne šole Ka^’a 
Rupena in gojencev glasbene 
šole „Maijan Kozina“ iz Novega 
mesta.

B R E 2 0 V I N K O V

Ne miže mimo
Kakovost in tradick)nalnost 

Dolenjske slikarske kok)nije sta 
ugotovljeni in z nedavno odprto 
peto razstavo v Dolenjski galeriji 
tudi dokazani. Od vsega začetih 
je znano tudi to, da bi kobnije 
in razstav ne bilo, ko bi ta kul
turna akcija ne imela moralne in 
gmotne opore v kolektivu novo
meške te^ iiine tovarne. Pet let 
vztrajanja in namenjanja znat
nega dela dohodka za dejavnost, 
ki je lahko industrijski delovni 
organizaciji le stranski produkt, 
nDcakor pa ne glavni, }s najmaiy 
izrednega občudovanja vredna 
poteza delovnih ljudi, ki živijo 

'od metrov stkanega blaga in 
količine sešitih hlač. Seveda pa 
je tudi res, da postane sčasoma 
še tako lahka stvar breme in da 
se želi nosilec vsaj nekoliko, če 
že ne v ceb ti, razbremeniti.

V tem smislu je bik) razumeti 
tudi besede Franca Žuniča, 
predsednika Novoteksovega 
delavskega sveta, ko je 28. no
vembra v imenu pokrovitelja — 
kolektiva Novotelcsa odpiralraz- 
stavo del udeležencev letošnje 
Dolenjske slikarske kobnije. 
„Ce bomo hoteli s to tradicijo 
nadaljevati, si bomo bržkone 
morali podati roke -  neposredni 
moizvajalci in kulturni delavci. 
Doseči bomo morali," je menil, 
„tesnejše sodebvanje z občinsko 
kulturno skupnostjo v tem ^ i -  
slu, da bi vnesla kobnijo ne lev 
program za prihodnje leto, 
anmak tudi v načrt za srednje
ročno obdobje. Menim, da ta 
Ukovna manifestacija to zaslu-

Na rob tem besedam, ki jim v 
bistvu ni kaj dodati in že same 
'komentirajo pomen obstoja 
Dolenjske slil^ske kobnije, 
samo X  tole. Zdaj, ko so dejstva 
tu in je diagnoza stanja v ccloti 
poznana, najbrž tudi novomeška 
kulturna skupnost ne bo mogla 
neprizadeto mimo t ^ a  vpraša
nja, njeni načrtovalci pa % po
sebno ne mimo opozorila na 
dolžnost, ki jo ima ta samo
upravna interesna skupix)st pri 
razvijanju in utrjevanju likovne
ga življenja na Dolenjskem, in ne 
samo v Novem mestu.

I. ZORAN

Za prvega predsednika društva, ki 
je -  kakor je med drugim poudaril 
Miran Hasl, predsednik Zveze dru
štev glasbenih pedagogov Slovenije 
-  prvo tovrstno pokrajinsko društvo 
v naši republiki, so izvolili Silvestra 
Mihelčiča, ravnatelja črnomaljske 
glasbene šole in znanega solista na 
elektronski harmoniki.

Društvo bo imelo obsežne in od
govorne naloge, predvsem pa bo 
nepogrešljiv dejavnik pri strokov
nem usposabljanju glasbenih peda
gogov. Hkrati se bo tvorno vključe
valo v reševanje perečih vprašanj na 
področju vzgojno-izobraževalne in 
kulturne dejavnosti. Miran Hasl je 
poleg tega opozoril, da bo društvo 
dodatne naloge dobilo z uvedbo 
celodnevne šole, kakor tudi v okviru 
usmerjenega izobraževanja, na 
katero v Sloveniji tudi prehajamo. 
Svojo besedo bo moralo zastaviti 
tudi pri pravilnem pojmovanju in 
vrednotenju dela ki ga opravljajo 
glasbene šole.

Iz že sprejetih društvenih pravil 
kaže posebej omeniti določilo, da 
bo lahko član društva vsak, kdor 
poučuje glasbo, nqglede na to, ali je 
za to strokovno usposobljen. To ie 
pomembno zlasti za Belo krajino, ki 
nima na osnovnih šolah trenutno 
nobenega učitelja z ustrezno stro
kovno izobrazbo.

Medtem ko bodo v okviru društva 
delovali najrazličnejši aktivi za stro
kovno izpopolnjevanje članov, se bo 
zunanja društvena dejavnost kazala 
v organizaciji (samostojno ali v so
delovanju z ŽKPO>revij, tekmovanj, 
srečanj glasbenih šol itd. Vse to pa 
bo zajel tudi delovni načrt, ki ga 
bodo sprejeli naknadno.

I. Z.

Henehen beg s skicirko
Jakčevi portreti edinstven dokum ent časa

Slovenski slikar in grafik Boži
dar Jakac se rad pošali, da ne bo 
časa niti „za umret“. V resnici 
pa nima kaj prida časa za slika
nje, torej za delo, zaradi katere
ga se je rodil. Priljubljenost in 
nesporpa umetniška vrednost 
„očeta sto venske grafike“ ga 
trga in odnaša na vse konce tega 
sveta. Toda tudi to je umetni
kovo poslanstvo ali davek za 
stvari, ki jih je v življenju počel. 
Pb izredno uspelih razstavah, ki 
jih je letos že deset samostojnih

in z udeležbo z drugimi avtorji 
triindvajset, je bila prav te dni 
odprta razstava v Ivanjič Gradu, 
od četrtka 27. novembra, pa je 
odp-ta podobna razstava ob 
tridesetletnici svobode v Gornji 
Stubici.

To so značilna Jakčeva dela 
na temo revolucije, ki so nasta
jala neposredno na marših, v 
bunkerjih, ko se je kot avnojski 
d e l^a t in član SNOS udeležil 
legendarnega pohoda sbvenske 
delegacije v Jajce. Ali pa so zgo
dovinski dokumenti in portreti 
borceVs in vodij revolucije. Zna
nim portretom Josipa Broza -  
Tita, Edvarda Kardelja, Moša 
Pijada, dr. Ivana Ribarja, Borisa 
Kidriča, Josipa Vidmarja, Mateja 
Bora, Rodoljuba Colakoviča, 
Mile^ K bpčiča, Karla Pahorja 
in drugih se pridružujejo grafični

Božidar Jakac

tište in lesorez: To je bila vojna, 
f^tizanska čista grafika. Parti
zanski obrazi in linorezi so edin
stven dokument časa in zato 
neprecenyive vrednosti.

Ko se Božidar Jakac usede na 
stol v svojem ateljeju, zazvoni 
telefon in za sprejem ga prosijo 
učenci neke osiKJvne šole. Zatp 
najraje, če je le mogoče, p o b u 
ne v j»krajino s skicirko in bar
vami in tam šele se začenja nje
govo pravo življenje. Rad bi na
risal ^  tiste zadnje kozobe, ki 
jih vrtinči veter in še nimajo 
betonskih podstavkov, ali drevo, 
ki je onemelo v svoji stoletni 
ras-ti in pomeni umetniku vizijo 
vztrajanja.

L. LESAR

Oživljeni impresionizem icrajine
Andrej Pavlovec; „Mikaven pogled na razstavo 5, Dolenjske slikarske kolonije"'

Bežen sprehod po razstavi 
del članov pete Dolenjske sli
karske kolonije nam pokaže, 
kakor je ob otvoritvi ugotovil 
Andrej Pavlovec, izredno mi
kavne poglede, ki s posebnega 
zornega kota lahko osvojijo gle
dalca.

Ce za hip vzamemo v pretres 
Cora Skodlarja kot starosto koloni
je, v njegovih delih kaj hitro vidimo 
most med impresionizmom in da
našnjo slikarsko tvornostjo na Slo
venskem. „Škodlarjeve, v impresio-

nističnem duhu osnovane krajine so 
ptavo poživib razstave,** je menil 
recenzent. To je vsekakor dokaz, da 
lahko slikar spr^ovori z mladost
nim žarom, četudi ima za izrazilo 
danes že ostareb slikarsko govorico.

Ob Skodlarjeva dela je po Ravlo- 
včevem mnenju možno postaviti 
slike Borisa Jesiha, čjgar dela so 
prav tako zastx)vana impresbnistič- 
no, vendar pa so n je^ve  • k rtine  
ustvarjene v duhu novih realističnih 
tendenc. Z impresionistično tehniko 
se z enim delom spogleduje tudi 
Jože Centa, vendar pa mu le-ta ne 
zadošča za opis dogajai\j v krajini. 
Mehkobo impresionistične tehnike 
je zamenjala ostra risba, pri tem pa 
sc Centi i»idružuje „opisno-geomet- 
rično** natančni Pavle Fbrjančič. 
Sem bi lahko šteli tudi Janeza Kova
čiča, ki pa je nekoliko mehkejši in 
ves zaverovan v zeleni ko b rit.

Branko Suhy je sicer še zvest kra
jini, vendar je s tolaatnimi deli po
stavil pred gledalca moderno tiho
žitje z angažirano vsebino. Slikarski 
laedo Marina Beroviča je še ves

zajet v ekspresionistični akvarel. 
Ejub B^ovjć po sodbi Andreja 
ravlovca ni izpolnil pričakovanj. 
Medtem ko se je Damir Smerdel pri
bližal Novemu mestu z istim moti
vom v več delih in iz znanih zornih 
kotov, je Evgen Sajovic odkril nove 
in prav nič tonservativne poglede na 
novomeške motive.

Takim mnenjem bodo svoje 
mnenje dodali tudi obiskovalci. Raz
stava je prav gotovo doživetje in 
potrdib več, da se morajo kobnije 
nadaljevati.

I. ZORAN

VELIKO VPISANIH

f ti delavski univerzi v Brežicah 
i m ^  v srednji komercialni šoli 25 
služiteljev, v poklicni šoferski 20, v 
tehniSci 35, v ekonomski sednji šoli 
25, v strojepisnem tečaju 48 in 75 v 
vi^i upravni šoli. Družbeno izobra
ž e v a l  se odvija po programu, kije 
dobčen v dogovoru za izobraže
vanje d e l^ to v .

li U11N! HI îlll l iUMi
Andrej Pivk)vec

ZANIMANJE ZA RAZSTAVO -  Dela udeležencev 5. Dolenjske 
slikarske kolonije, od dneva republike razstavljena v veliki dvorani 
Dolenjske galerije, si obiskovalci z zanimanjem ogledujejo. (Foto: 
I, Zoran)

MLADINA, KNJIGA IN SPOLNO VPRAŠANJE

Tu je še vprašanje: ,JKaj bi vi svetovali, da ukrenemo v 
primerih, ko se otroci navdušujejo za knjige, ki niso pri
merne njihovi starosti, čeprav so morda velike umetnine, 
npr. Maupassantove? Ali naj jim prepovemo tako branje in 
kako?“ . . .

Ne poznam dečkov v starosti petnajstih let -  niti iz last
nega otroštva se jih ne spominjam niti kasneje nisem naletel 
nanje -  pri katerih se ne bi pojavljal močan spolni interes. 
Zdi se mi, da ta interes sploh nima oblike razvratne želje po 
ženski. Nasprotno, takšen deček se pogosto boji žensk, ne
rodno mu je pred njimi in lahko je zaljubljen povsem platon
sko. Celo joče zaradi ljubezni lqe na samem, da ga ne bi kdo 
videl.

In veste, kaj mislim: naj preboli to stvar brez vašega 
vmešavanja! Prepričal sem se, da se to dotakne vrhnje lupine 
duše in niti najmanj ne spreminja človeka v razvratnika.

Poznam dokaj vrstnikov, ki so nas včasih v odmorih zbi
rali v skupinico in pripovedovali neverjetne stvari, da se mi še 
zdaj ježijo lasje. Potem pa so zrasli v moralno najčistejše 
ljudi, čudovite delavce, tudi do žensk so se čudovito vedli. 
Hkrati sem opazoval dečke, ki niso hoteli poslušati takih 
razgovorov, ki so se ograjevali od „slabih“ vrstnikov in se 
vedli, kot da so mirni in plašni. Ti pa so kasneje postali 
nasilniki, nekakšne živali brez načel.

A. Makarenko (1888—1939), sovjetski pedagog 

O TA SLOVENSKA KVANTA!

Brc/, števila blagoslovov ti je dobrotni Bog dodelil, ampak 
le enega je dodelil tebi edinemu (slovensld narod)! Ni je 
kvante, ki bi bila tako krepka, sočna in izdatna, kakor je ta 
slavna slovenska kvanta!

IVAN  CANKAR

listi XIV. divizije, in Poti v Jajce, 
poleg tega pa so na razstavah 
zastopana dela, narejena v so
dobnem času, kot spomin na 
vojno ali kot inspiracija le-te. To 
je med drugim Spomin na Tjen-



Bogata izbira AVTORADIOV, gramofonov, magne
tofonov, avtomobilskih televizorjev, daljnogledov 
ter fotoaparatov.

— kupcem z odrezkom  tega oglasa poseben popusti

TRST, Trg Goldoni 7
MOOESTO OUATTROCCHI

Priporočamo se za obisk in hkrati voščimo srečno 
ter uspešno

P R O S T O  D E L O V N O  M E S T O !

J L  o  I  _  v -
p iv o v a rn a  u n io n  !jub !jana  n.soi.o.

TOZD SKLADIŠČE IN PROIZVODNJA 
„HM ELJNIK" 
(n.sub.o.) NOVO MESTO, Ločna 22 a 

RAZPISNA KOMISIJA TOZD HMELJNIK

r a z p i s u j e  delovno mesto

I. DIREKTORJA
individualnega poslovodnega organa TOZD (reelekcija) 

Zahtevani pogoji:
Poleg splošnih pogojev, določenih v zakonu, mora izpol
njevati še naslednje:
— da ima srednjo šolo ekonomske smeri in 5 let uspešne 

delovne prakse na vodilnem delovnem mestu v trgovski 
stroki,

— ali pa nepopopolno srednjo šolo in 10 let delovne prak
se na vodilnem delovnem mestu v trgovski stroki,

— da je pri dosedanjem delu pokazal dobre organizacijske 
sposobnosti

— da pozna organizacijo upravljanja v družbenem delu
— da ima moralno-politične kvalitete.

Kandidati naj s priporočenim pismom pošljejo prijave z do
kazi o izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi 
razpisa na naslov: Pivovarna Union, Ljubljana, TOZD Hmelj- 
nik Novo mesto, Ločna 22 a. (Za razpisno komisijo).

Kandidate za razpisano delovno mesto bomo obvestili o izbi
ri najprimernejšega kandidata v 15 dneh po izbiri.

II. RAZGLAŠA PROSTO DELOVNO MESTO
TAJNICE -  REFERENTA ZA OD
Pogoji za sprejem: srednja ekonomska ali njej ustrezna 
šola.
Zahtevana praksa: eno leto delovnih izkušenj na področju 
vodenja tajniških poslov

^ ^ o l^ n ja v e M ^ d n ^ ^ b ja v U «

P R O S T O  D E L O V N O  M E S T O !

„TRANSPORT" KRŠKO

o b j a v l j a  na podlagi določil samoupravnega sporazuma 
o medsebojnih razmerjih v združenem delu 1 prosto delovno 
mesto

AVTOMEHANIKA
Pogoji:
- kvalificiran mehanik z urejeno vojaško obveznostjo,
' poizkusna doba traja 3 mesece, 

osebni dohodek po samoupravnem sporazumu.

Ponudbo z dokazilom o kvalifikaciji dostavite do 26. 12.

__________________________________________ X

c

v s a k  č e t r t e k

D O L E N JS K I L IS T

BRUXELLES 1974 
AMSTERDAM 1975 

POZNATE OKUS 
PIVA MED PIV! ? 
HP TALlS

P R O S T A  D E L O V I \ I A  I V I E S T A !

€

DONIT, kemična industrija 
MEDVODE, n.soi.o.
TOZD Tovarna Medvode, n. sub. o. 
obrat Velika Loka

RAZGLAŠA NASLEDNJA PROSTA DELOVNA MESTA:

1. VODJA KONTROLE KVALITETE

2. VEČJE ŠTEVILO STROJNIH TEHNIKOV za 
delo v pripravi dela, proizvodnji in vzdrževanju

3. VEC ORODJARJEV (3 del.)

4. VEČJE ŠTEVILO KLJUČAVNIČARJEV za de
lo pri vzdrževanju in proizvodnji

5. VEČJE ŠTEVILO NEKVALIFICIRANIH DE
LAVCEV za delo v proizvodnji

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje:
pod 1. višješolska izobrazba in 1 leto delovnih izkušenj 
pod 2. TSŠ strojne smeri, 3 leta delovnih izkušenj 
pod 3. kvalificiran orodjar
pod 4. kvalificiran ključavničar ali strojni ključavničar, 3 

leta delovnih izkušenj 
pod 5. nekvalificirani delavci z dopolnjenimi 16 leti starosti

Če želite zaposlitev, ki ustreza vaši strokovni izobrazbi, izko
ristite priložnost in se odločite. Vaša odločitev nebo težka, 
če veste, da boste postali član doma in v tujini znanega in 
zelo cenjenega podjetja.

Nastop dela je možen takoj.

Osebne in pismene prijave sprejema splošna služba podjetja 
DONIT, obrat Velika Loka, ki daje tudi vse potrebne infor
macije.

P R O S T A  D E L O V N A  M E S T A !

UPRAVA JAVNE VARNOSTI 
Novo mesto ^

o b ja v  hj a naslednja prosta delovna mesta:

-  ADMINISTRATORJA
Pogoj: dveletna administrativna šola

-  TEHNIČNEGA RISARJA
Pogoj: srednja izobrazba ali nepopolna srednja izobrazba 
tehnične smeri

-  KUHARICE
Pogoj: kvalificirana delavka.

Kandidati morajo izpolnjevati tudi pogoje iz 23. čl. zakona o 
samoupravljanju delovnih ljudi v upravnih organih v SR Slo
veniji in 71. čl. zakona o notranjih zadevah.

Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev in življenjepisom je 
treba poslati v 15 dneh po objavi Upravi javne varnosti, No-

v s a k  č e t r t e k

D O L E N J S K I  L t S T l

Z A H V A L A

Ob prerani in boleči izgubi brata

J A N E Z A  P A L Č I Č A
iz Ratij pri Loškem potoku

ki je preminul'na delovnem mestu, se iskreno zahvaljujemo vsem 
za poklonjeno cvetje in vence ter vsem, ki ste ga premili na 
njegovi zadnji poti. Posebno zahvato smo dolžni tovariš iz detov- 
n ^  kolektiva Inles Ribnica za poslovilne besede.

Žalujoči: brat Alojz z ženo Zalko in družino, brat 
France z mamo, in drugo sorodstvo.

Podturn, Vrhnika, Viševk,Stari trg

ZAHVALA

Ob boleči izgubi ljubljenega očeta, 
dedka in pradedka

J O Ž E T A  

B L A Ž I Č A
iz Karlovške 18 

Novo mesto
se najlepše zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem, sosedom in 
sorodnikom za izrečeno sožalje, vsem, ki so v teh težkih trenut
kih kakorkoli pomagali, darovali vence in cvetje ter pokojnika 
spremili na niegovi zadnji poti. Najlepše se zahvaljujemo kolekti
vu Labod Novo mesto ter gradbenemu podjetju Pionir Novo 
mesto. Dr. Vodniku za njegovo dolgoletno zdravljenje in župniku 
za opravljeni obred najlepša hvala. Vsem skupaj še enkrat prisrčna 
hvala.

Žalujoči: žena Nežka, hčerke Pepca, Rezka, Nežka in 
Anica z družinami, sinova Jože in Franci z družinama, vsi 
vnučki in pravnučki

V S P O M IN
Dne 6. decembra je minilo mesec dni 

od tragične smrti našega dragega in ne
pozabnega moža, očeta, sina, brata in 
strica

J A N E Z A  

B A L K O V C A
gostilničaija iz Malega Nerajca,

ki nas jc zapustil v 46. letu starosti. Vsak dan se te z veliko 
žatostjo spominjamo vsi tvoji najbližji.
Ob tej priliki se najtopleje zahvaljujemo upraviteljici osnovne šole 
Dragatuš tov. Tomanovi in učencem petega in prvega razreda, ki 
so sc tako polnoštevilno udeležili pogreba Tatjancinega in 
Andrcjčkovcga očeta in prispevali za cvetje in venec. Vsem, ki 
sočustvujete z nami, iskrena hvala.
Žalujoči: žena Ana, sm Andrej, hčerka Tatjanca, mama 
in oče ter sestri Kristina in Majda z družinami

VA2N0 SPOROČILO NA 2. STKANI PRATIKEI

Z A H V A L A

Po dolgotrajni, mučni boleznijo odšel v tihi, hladni dom srčno 
ljubljeni oče, mož, stric in stari oče

J O Ž E  H O Č E V A R

Vrh 4 pri Šentjerneju

Najiskrencje se zahvaljujemo vsem, ki stega v tako velikem številu 
spremili na zadnji poti, mu darovali vence, cvetje in nas tolažili v 
težkih dneh. Posebno zahvalo smo dolžni družini Cvelbar in 
ostalim sosedom za nesebično pomoč. Hvala župniku za obrede 
in ganljiv govor v cerkvi. Se enkrat hvala vsem, ki ste imeli radi 
našega Jožeta.
Žalujoči: žena Terezija, otroci Martin, Ivan, Jožica, 
Zinka, Marija z družinami ter drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Za globoko sočustvovanje ob izgubi ljubega moža inatka

N A N D E T A  Ž V A R J A
iz Koprivnice

izrekamo vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti in mu 
izkazali poslednje časti, vsem, ki so darovali mnogoštevilne vence, 
dragim občanom, ki so se v tolikšnem številu udeležili pogreba, 
iskreno zahvalo!

Posebej naj se zahvalimo predsedniku sveta krajevne skupnosti 
za ganljivo slovo, ZZB Senovo, družbenopolitičnim organizacijam 
Krškega, Senovega in Koprivnice, moškemu pevskemu zboru iz 
Brestanice, domačemu prosvetnemu društvu in njegovemu zboru, 
rudniški godbi na pihala, osnovni šoli ter vsem, ki so nam telegraf
sko ali pismeno izrazili sožalje.

Iskrena zahvala za pomoč dobrim sosedom, Mimici Bogolinovi, 
in dragim prijateljem Skobernetovim s Senovega.

Globoko hvaležni smo osebju kardiološkega oddelka kliničnega 
centra v Ljubljani, ki'je storilo vse za lajšanje trpljenja med težko 
boleznijo, posebej za požrtvovalno po moč dr. Mazovčevi in viš. 
'med. sestri »tanki Grbac. Prav vsem še enkrat prisrčna hvala!

Žena Malka, hčerka Sonja, mama, brat in sestra 
Koprivnica pri Brestanici, 5. decembra 1975



Sodražica - nov poraz
Po osmih kolih v drugi namiznoteniški ligi so Novo- 

meščani na tretjem, Sodražani pa na šestem mestu

v  osmem kolu prv^a, dela tek
movanja v drugi republiški ligi -  
zahod so Novomeščani gostovali v 
Anhovem, Sodražani pa na Jeseni
cah. Medtem ko so bolj izku&ni 
Novomeščani -  še vedno trenirajo 
le na tekmah -  zm ^ali, so Sodra
žani v gosteh gladko izgubili.

SALONIT - 
NOVO MESTO 2:5

Bivši slovenski prvoligaši v 
Anhovem niso imeli pravega dela. 
Marjan Somralc, eden najboljših 
igralcev v drugi ligi, je tudi v dvo
boju s Salonitom dok^al, da jgra v 
dok^' dobri formi, prav tako Ivan 
KapC ki je s svojo obrambno igro 
skoraj vedno pretrd oreh za vse 
mlajše napadalne igralce. Še vedno 
pa se v hgi ni ujel Egon Žabkar. Prav 
gotovo se vsem trem pozna, da so 
prepuščeni sami sebi. Pred prven
stvenimi srečanji ne trenirajo, ker 
nimajo kje, glede na to pa je njihova 
uvrstitev na tretje mesto zadovo^i- 
va. V Anhovem ie trikrat zmagal 
Somrak, dvakrat Kapš, Žabkar pa je 
ostal brez zmage.

SODRAŽICA -  
NOVO MESTO 4 :5

Dolenjski derbije potekal v izred
no zanimivem in izenačenem boju,

Mlada in nadaijena novo
meška telovadka Jasna Dokl 
bo od 19. do 22. decembra 
nastopila z državno gimna
stično reprezentanco v Tur
čiji.

Doklova gre 
v Turčijo

Novomeščanka se je 
uvrstila v državno repre

zentanco

Minulo soboto je bila v Subo
tici na memorialnem tekmova
nju „Pokal Bele in Marice Ivan- 
dekić“ izbrana gimnastična tek
ma za sestavo mlade jugostovan- 
ske reprezentance, v kateri bodo 
telovadili pionirji do petnajstega 
in pionirke do štirinajst^a leta.

Naša najboljša gimnastična 
vrsta bo nastopila od 19. do 22. 
decembra na prvih balkanskih 
gimnastičnih tekmah v Turčiji. 
Mesto med najboljšimi jugoslo
vanskimi telovadci si je priborila 
tudi Novomeščanka Jasna Dokl, 
ki je bila druga. Nastopili sta 
tudi Matejka Kavšek in Nata& 
Kočevar, ftva je bila osma, dru
ga pa je pristala v prvi potovici 
nastopajočih jugoslovanskih 
upov.

Glede na- to, da so Novome- 
ščanke stare po I I  let, imajo 
razen Doktove, ki bo tokrat 
sama oblekla dres z državnim

frbom, v prihodnjih tekmah veli- 
o možnosti, da pridejo v držav
no reprezentanco. To velja zlasti 

za nadarjeno Matejko Kavšek, ki 
je že v republiški gimnastični 
ekipi.

J. P.

vendar so bili gostje boljši. Domači 
Lovrenčič, Mrgole in Gašperič so se 
bojevali na vso moč, več kot mini
malen poraz pa niso mogli dosfcči. 
Tudi tokrat je bil najboljši Somrak, 
k ije  dobil vse tri partije.

NOVOTEKS ZMAGAL
v  počastitev dneva JLA je novo

meška komanda garnizije pripravila 
v telovadnici osnovne šole ,JCatja 
Rupena“ namiznoteniški turnir, na 
katerem je nastopilo šest moških 
eldp. Kot je bilo pričakovati, je 
zmagal Novoteks (Somrak, Kapš), ki 
je v finalu premagal ekipo IMV 
(Turk, Berger). Tretja sta bila pred
stavnika družbenih služb Dušan 
Pezelj in Uhl, četrta je bila Krka,

geto in šesto mesto pa so si razdelili 
bvomontažini in Isn in i Igralci.

TURNIR ZADRUGO 
KATEGORIJO

• Štirinajst mladih ribniških tretje- 
kategbrnikov sodeluje na šahovskem 
turnirju, na katerem si bodo trije 
najboljši priborili irugo kategorij. 
Turnir je vsak torek in četrtek. Po 
nepopolnem tretjem kolu vodi 
Mikulin z 2,5 točke. Tekmovanje 
ttitegne tudi veliko gledalcev, s 
cemei pridobiva šah nove privržen
ce.

TROBOJ ZA DAN JLA

Sklenjeno je že, da bo na dan 
JLA, se pravi 22. decembra, v Rib
nici šahovski troboj med 15-članski- 
mi ekipami JLA Ribnica, Kočevja in 
Ribnice. Troboj bo v novem domu 
JLA, Id ga bodo odprli 19. decem
bra.

Legan - nov 
rekord kegljišča

v  počastitev dneva republike 
so kočevski kegljači pripravili tradi
cionalni turnir, na katerem so se po
merili tekmovalci iz Delnic, Novega 
mesta, Ljublpne in Kočevja. Tek
movanje je bito zanimivo, saj se do 
konca srečanja ni vedelo za zmago
valca. Tokrat je  bil razpoložen Le
gan, ki je z 996 podrtimi keglji po
stavil nov rekord kegljišča. Zmagala 
je domača ekipa, zaiyo pa so nasto
pili: Kajfež, Kbrič, Vidmar, Kosten, 
Rački, Sturm, Pajnič in L ^ n .  Ko
čevci so zmagah drugič zapored in 
še enkrat osvojili prehodni pokal.

Vrstni red *- ekipno: 1. Kočevje 
7019, 2. Delnice 6908, 3. Krka 
(Novo mesto) 6878, 4. Ilirija (Ljub
ljana) 6851.

Posamezniki: 1. L ^ n  (Kočevje) 
966, 2. Rački (Delnice) 936, 3. 
Turk (Krka) 931, 4. Vic (Delnice) 
914, 5. Perušek (Ilirija) 910, 6. 
ftjn lč (Kočevje) 898, 7. Biškič 
(Delnice) in Vesel (Krka) 885 itd.

J. GORSE

:s 111 i I i

V zadnjem kolu L slovenje šahovdce lige — zahod je bilo n^- 
bolj zanimivo srečanje v Novem mestu, kjer sta se v dvorani doma 
JLA pomerili najbopi ekipi v ligi, Novomeščani in igralci Lescl 
Gostje, na derbi so prišli z močno prednostjo, so zasluženo zmaga,- 
li. V drugem zanimivem srečanju so se v Kočevju pomerili domači 
igralci z Ribničani. V derbgu so bili tokrat boljši gostje, predvsem 
po zaslugi — domačih pralcev in igralk.

NOVO MESTO -  LESCE 
3,5 -  6,5

v  odločilnem dvoboju z najboljši
mi gorenjskimi šahisti so bili domači 
igralci zasluženo poraženi. Rezultat 
dvoboja ni podoba slabe igre doma
čih šahistov, pač pa dejstva, da so 
i^ali pod psihičnim pritiskom, saj 
bi le zmaga 7:3 prinesla udeležbo na 
kvalifikacijah za drugo zvezno ligo. 
Novomeščani so igrali na zmago, kar 
pa je gostom, ki so v odlični formi.

omogočilo, da so močno zmagali.
Izidi zadnj^a kola: Ostecman — 

Roblek 1:0, Penko -  Matiiašič 0 :1, 
Praznik -  Mali 1 :0, Poredoš -  Ka
tinski 1:0, Sitar -  Kaše 0:1, Šporar 
-  Sterle 0:1, Praznik-Bucher - i  
Petek 0:1, Peterle -  Borštnar remi.

KK NOVOTEKS-  
OBČNI ZBOR

Novomeški košarkarski 
klub Novoteks bo imel v 
petek, 12. decembra, v pro
storih nove „Športne dvora- 
ne'‘ občni zbor, na katerega 
vabijo vse člane, pralce, nji
hove starše in seveda ljubi
telje košarke. Sestanek klu
ba se bo pričel ob 19. uri!

Ervin Poredoš je v prvenstvenih 
srečanjih slovenje šahovske 
lige igral zanes^ivo in je zmagal 
tudi v zadnjem nastopu proti 
članu nq1)oljše ekipe iz Lesc.

Krkine odbojkarice sedaj druge
Novomeščani zmagali na Jesenicah in so na dobrem četrtem mestu — V naslednjem kolu 

se obema novomeškima ekipama obetajo nove prvenstvene točke

Minulo nedeljo sta novo
meški odbojkarski ek^i 
zmagali. Krkine ^ a lk e  so 
doma odpravile Vičanke, 
Novomeščani pa so v gosteh 
po izenačeni igri premagali 
Jeseničane. Novomeščanke 
so tako po sedmem kolu na 
odličnem drugem, Novo
meščani pa na četrtem me
stu.

JESENICE -  NOVO 
MESTO 2 :3  

( - 4 , - 1 2 , 1 2 , 1 1 , - 1 2 )

Novomeščani so v prvili dveh se
tih igrali zelo dobro in kmalu vodili

z 2:0. v  uctjcm m čclrlcni setu so 
se razigrah tudi domači odbojkarji 
in rezultat v setih izenačili. V zad
njem, odtočibiem nizu je okoli 100 
gledalcev videlo dobro odbojko, 
vendar so bili Dolenjci le boljši in so 
zasluženo zmagali.

Za Novo mesto so nastopili: 
Goleš, Graberski, Vernig, I. Babnik, 
L Babnik, Cotič, Medle in Primc.

K R K A -V IC  
3:1 ( - 1 2 ,1 2 ,9 ,5 )

Prvenstveno srečanje 7. kola slo
venske odbojkarske lige si je ogleda-

to le okoli 30 gledalcev. Precej slab
še gostje iz Ljubljane so začele zelo 
dobro in na presenečenje vseli prvi 
niz dobile. V drugem setu je biia 
odbojka močno izenačena, ne pa 
tudi lepa, saj sta obe ekipi delali 
napako za napako. V ostalih dveh 
setih so bile domače igralke precej 
boljše in so z zmago osvojile nove 
točke, ki so jih uvrstile na odlično 
drugo mesto.

Ža Krko so %rale: Torte, Boh, 
Rajer, Pilič, Zevnik in Adamčič.

V zadnjem kohi slovenske šahovske l^e so v Novem mestu gostovali i^alci Lesc, ki so bili letos 
n^boljšL Dobro so igrali tudi v Novem mestu in domačo ekipo premagali s6,S;3,S.Na sliki: prizor s 
tekmovanja.

V ligaškem „finalu” - slabo
Lesčani so v Novem mestu prepričljivo zmagali in gredo na kvalifikacije — Novomeščani 

so drugi, sedmi Kočevci^ Ribničani pa gredo v drugo republiško ligo

LJUBLJANA -  Minulo nedeljo 
sta se pomerili v malem nogometu v 
počastitev dneva republike pfonirski 
ekipi Brinja (Ljubljana) in Beieče 
vasi iz Bele krajine. Srečanje se je 
končato neodločeno, zadetka za 
goste pa sta dosegla Mihelič in Dra- 
govan. (G. S.).

PROSVETARJI
NAJBOLJŠI

Na sindikalnem šahovskem prven
stvu ribnike občine so zmagali pro- 
svetarji. V borbi za 1. in 2. mesto so 
premagali RIKO z 2,5:1,5.

Pucelj -  Deželak 0:1 in Ciolobič -  
Mencinger 0:1.

A. S.

K O Č E V JE -R IB N IC A  
4:6

v  zadnjem kolu I. slovenske ša
hovske lige -  zahod so se v Kočevju 
pomerili domači igralci z Ribničani. 
V dvoboj so šli gostje s prednostjo 
2:0, saj obeh domačih igralk nibUo 
na srečanje. Gostje so d ^ r o  igrali in 
so dose li prvo zmago v Ugi.

Posamični izidi: Cimer — Pisar 
remi, Mestek -  Karničnik 0:1, Ivič 
— Mohar 1:0, Zupančič — Rakovec 
remi, Ofak -  Sipka 0:1, Podkorit- 
nik — Mikulin 1:0, S ^ a  — Tanko 
0:1 b.b.. Gornik -  Drobnič 0:1 
b.b.. Kovač — Levstik 1:0 in Dul- 
min -  Trobec 0:1.

Končni vrstni red: 1. Lesce 75 
točk, 2. Novo mesto 68 ,3 . Jesenice 
65,5, 4. Iskra 62, 5. Borec 61, 6. 
Solidarnost 58, 7. Kočevje 52,5, 
8 .-9 . Borovnica in Svoboda 48,10. 
Koper 42, 11. Nanos 41,5 in 12. 
Ribnica 37,5.

V KRATKEM 
PRVENSTVO 

NOVEGA MESTA

Novomeški šahovski klub''prireja 
za naslednje leto klubsko prvenstvo, 
ki naj bi se začelo konec tega me
seca ali pa v prvih dneh januarja. Na 
turnirju bodo lahko nastopili vsi 
mojstri, mojstrski kandidati, prvo- 
ka tvorniki, d^ok a tegorn ik i in 
tretjekat^orniki, člani Uuba. Zain
teresiram naj se prijavijo do 11. 
decembra, do 18. lire, v prostorih 
kluba.

A. S.

SAHOVSKI
VELEDVOBOJ

Šahovski „veledvoboj“  na desetih 
deskah so si napovedali učenci 7 a  
in 7.b ribniške osemletke. Zmagal je 
7.a z 8:2, medtem ko sta razrednika 
igrala izven konkurence in remizira
la.

1. KRKA, 2. JLA

Novomeška komanda garnizije je ' 
v počastitev dneva JLA pripravila 
ekipno šahovsko prvenstvo sindikal
nih ekip, na katerem je nastopilo 
sedem eldp. Zm<«ali so Krkini igral
ci, ki so zbrali 2(J točk.

Prvo mesto ne 
bo presenečenje

Po prvem delu tekmovanja v 
ljubljanski nogometni podzvezni 
ligi so ribniški nogometaši osvo- 
jmodUčno četrto mesto. T ake^
uspeha ni nihče piičakovd, 
predvsem zato ne, ker je nastopi- 
k  ribniška ekipa močno pomla
jena. Toda že prve tekme so 
pokazale, da so novinci v ligi 
dobra in nevarna ekipa, » in  po 
petih kolili so imeli Ribničani že 
-  10 točk; zabili so 20 golov, 
prejeli pa pet. Vsekakor so se 
jaav vsi razveselili zmage nad 
tekmeci iz Kočevja. Premagali so 
jih s 5:0, in to v Kočevju.

V nadaljevanju so Ribničani 
nekoliko popustili, zato pa so 
toliko bolje igrali v nadaljevanju, 
zlasti v zadnjih kolih, ko so med 
drugim v gosteh premamli tudi 
Novomeščane, in sicer s3:2.

Tako so po prvem delu novin
ci na četrtem mestu s tremi toč
kami mam kot vodeča enajste
rica Save. I^ š tv o  je „prosto do 
15. januarja, ko bo pričelo i» -  
spešeno trenirati. Kot pravita 
trener Vlado Jfepovič in tehnični 
vodja Niko Bajde, se bo nadarje
na ekij» do prvenstva dobro 
uigrala ip z mato športne sreče 
bi lahko osvojila celo prvo 
mesto. V ekipi bosta ponovno 
^ a la  dobra strelca Markovič in 
Farič, po vsej verjetnosti pa bo 
za ekipo igral tudi najboljši 
(^erkljan Milojković. Z okreplje
no postavo prav gotovo prvo 
mesto v ligi ne bi bilo preseneče
nje.

Za prvo ekipo so v jeseni na
stopili: Mrhar, Indilm , Pelc, 
Turk, Ovarevič, Markovič, Sta- 
menkovič, Hojč, Petrovac, No
san, Andoljšek, Hočevar, Deja- 
novski. Ceh, Hrvatič in Nevoj- 
nič.

M. GLAVONJIC

1. SD Kočevska

V počastitev dneva republike so šahovski delavci v Ribnici in Ko
čevju pripravili turnir, na katerem so nastopili šahisti iz Novega 
mesta, Kočevja in Ribnice. Vrstni red: Osterman 9 točk, Penko 8, 
Ivić 7, Cimer 7, Zupančič 6, Mestek 5,5, Karničnik 5,5, Ofak 5, 
Golja 4,5, Janež 2,5 in Rankovič 0,5 točke. Na sliki: šahisti med 
igro.

Občinska strelska zveza Kočevje 
je pripravila v počastitev dneva re
publike tekmovanje v streljanju z 
vojaško puško, na katerem so se 
pomerili strelci iz naslednjih ekip: 
Kočevje -  Melamin, Tekstilana, 
Mesarija, Inkop, Itas, Dom Dušana 
Remiha, Salka vas -  Rudnik, 
Livold, Dolga vas, Kočevska Reka, 
Draga, Teritorialna otffamba Ko
čevje in ženska ekipa SD Kočevje.

Ekipni vrstni red: SD Kočevska 
Reka, SD Kočevje Melamin, Teri
torialna obramba itd. Posamezno: 
Franc Kalič (SD Draga). Vladili 
Kovačevič (SD Livold), Andrej 

. Pačnik (SD Kočevska Reka).
Zadnje strelsko tekmovanje jc do

kazalo, da jc sedanji od tor občinske 
strelske zveze delaven in da mu je 
uspeta v kratkem času orranizirati 
vrsto novih strelskili družin. Raz
veseljivo je predvsem to, da je zaži
vela tudi ženska strelska vrsta, njene 
članice pa že dalj časa redno trenira
jo. Cbni strelske zveze niso pozabili 
tudi na strelske veterane, ki so na 
zadnjem tekmovanju dokazah, da so 
šc vedno v dobri formi.

A. J.

Minulo soboto in nedeljo je bilo na novomeškem keg^išču na Loki 3. prvenstvo Ijubljansk^a 
armadnega območja v kegljanju. Nastopile so ekipe iz Postojne, Ljubljane, Kranja, Maribora, 
Vrhnike, Ajdovščine in Novega mesta. Zmagali sb Postojnčani, med posamezniki pa član 
zmagovite ekipe Bruno Stegel z 931 podrtimi keglji. (Foto: Janez Pezelj)
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Hitri sodobni razvoj, izredni življenjski tempo, hlastanje 
za standardom povzročajo v ljudeh stalno notranjo napetost, 
občutek negotovosti, nagnjenost k razvoju nekaterUi člo
veških slabosti in pretiravanju. Nekateri, že po naravi telesno 
in duševno šibkejši ljudje, rešujejo svoje probleme tudi tako, 
da se zatečejo k temu ali onemu mamilu, da bi vsaj „začasno 
rešili“ ali „odložili“ svoj problem. Če pri mamilu najdejo 
ugodje, se ga počasi privadijo in ga zahtevajo vedno več. 
Postanejo narkomani.

Nedvomno je v naših krajih najbolj znano mamilo alkohol. 
O tem je bilo in je še dosti govorjenja. Manj znana mamila so 
hašiš. Kokain, opij, morfij, LSD, heroin m podobna. Vsak 
dan beremo v časopisju, kako so odkrili tihotapce mamil. 
Vse policije sveta jih preganjajo.

Mnogo bolj nevarno in množično zastrupljanje pa je tisto, 
ki ga navadno sploh ne omenjamo ali pa vsaj ne mislimo 
nanj. Gre za preprosta zdravila proti bolečinam, nespečnosti, 
živčnosti in podobnim tegobam. Ta zdravila so v prosti pro
daji m jih tudi pri nas prodajo v lekarnah vsako leto na tone. 
Za najmanjšo bolečino, za slabo počutje, za krče pri men
struaciji, za nespečnost ali za slabo spanje, zoper živčno 
napetost in še za to in za ono gredo ljudje v lekarno in 
kupijo svoje tablete. Število tablet, kijih ti judje vzamejo, je 
mnogo čez predpisano dozo, tudi do 20 in še več tablet na 
dan. To povzroča počasi kronično zastrupljenje. Poškodu
jejo se notranji organi, predvsem ledvice. Pojavi se slabo
krvnost. Bolnik postane zaradi čezmernega jemanja tablet 
stalno utrujen, čustveno neuravnovešen, zanimanje mu 
upada, telesno in duševno peša. Večkrat počasneje govori, 
kot je govoril prej. Celo govorica ni več jasna. Tudi v nogah 
ni več zanesljiv, zanaša ga.

Ce tak tabletoman v tem stanju nenadno preneha jemati 
tablete, lahko dobi težke duševne motnje, celo božjastne 
napade. To je že torej težak bolnik in se mora posvetovati o 
zdravljenju s svojim zdravnikom. Za tabletomane je značilno 
točno to, kar za vse narkomane, da taje zdravniku število 
použitih tablet ali pa sploh uživanje tablet. Če se bolnik 
hoče zdraviti in tudi ozdraviti svojo razvado, se mora brez
pogojno podrediti zdravnikovim nasvetom in zdravljenju, 
poleg tega pa mora zbrati vso svojo voljo, da premaga slo po 
tabletah.

Najbolje je, da ne jemljemo nobenih zdravil, ki jih ni pred
pisal zdravnik. Ce pa že ne gre drugače, potem vzemimo 
tolikšno količino, kot je označena na embalaži oziroma na 
priloženem navodilu ..Da zatremo najhujše bolečine ali krče, 
dosežemo že z* 1 do 2 tabletama. Utrujenost, nespečnost in 
nelagodnost pa bomo najlaže odpravili s pravilno prehrano, 
pravilno razdelitvijo dnevnega dela in drugih dejavnosti, s 
počitkom in.z dobro voljo. Ce pa gre za bolezen, potem je 
posvet z zdravnikom nujen.

Dolcnltlii lis< ft tt 1
Vrline taborništva
UTRJEVANJE BRATSTVA in enotnosti, čuvanje pridobitev 

NOB, razvijanje duha plemenitosti, iskrenosti, delavnosti in 
tovarištva so velike vrline, ki jih taborništvo vceplja v srca mla
dih ljudi. Vse to nSj taborništvo še naprej goji, da bodo člani 
organizacije — kakor vsa naša mladina — resnično ljubili domo
vino, da bodo zvesti tovarišu Titu in socialistični domovini, da 
bodo tovariški, pogumni in vedno požrtvovalni.

KO SE SPRAŠUJEMO, zakaj je pri nas v Beli krajini še toliko 
neurejenih in zanemarjenih gnojišč, dobimo največkrat odgo
vor, da Je to že od nekdaj tako, ker pač ni denarja. Ali je res 
denar edini vzrok, da se po naših vaseh izteka tisoče hektolitrov 
gnojiščnice in straniščnika, ki ga naši travniki in sadovnjaki tako 
potrebujejo.

DOLENJSKI LIST JE dosegel redno tedensko naklado 8800 
izvodov. Ce bi vsaj še 100 osnovnih šol in vsaj 30 sindikalnih 
podružnic zbralo samo po 10 novih naročnikov, bi naš tednik 
lahko izhajal v nakladi čez 10 tisoč izvodov.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA
16. decembra 1955) t
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VPLIV OKOUA -  Policija v 

Minneapolisu je prišla na zani
mivo zamisel, kako bi ublažili 
veliko število kraj, pretepov in 
izsiljevanja v najbolj ogroženih 
mestnih četrtih. Zbrali so dvaj
set krepkih mladeničev, jim dali 
kolesa in jih poslali v kriminal
ne četrti, da bi budno p^ili na 
tatiče in pretepače. Že po 
nekaj dnevih so pohcaji imeli 
opravka s svojimi pomočniki; 
kar sedmerico od njih so morali 
odpustiti, ker so jih zalotili pri 
vlomih in krajah.

BOGATAŠ — Ce imajo tudi 
Nemci morda komisije za ugo
tavljanje izvora premoženja, 
potem jim ni bilo težko najti 
hiše v mestu Uelzenu, kjer živi 
domiselni draguljar. Mož je 
n an ^ č  sklenil svojo hišo okin- 
čati in posegel je po zlatih 
ploščah, s katerimi je obložil 
celo pročelje. Skupaj štiri tisoč 
22 in 23 karatnih kosov zlata je 
dal montirati na ,4jubi domek“ . 
Cene take preureditve hišne 
zunanjosti draguljar ni hotel 
izdati; morda bo znana, ko bo 
podal prijavo o kraji teh plošč.

KAKŠEN JE PEKEL -  Fran
coska pisateljica ostrega jezika 
Heloise Laviche je takole opisa
la svojo predstavo o peklu: „To 
je kraj, kjer človeka čaka angle
ška kuhinja, nemški davčni 
urad, škotska žepnina in ameri
ški ljubimec.“

REKORDNI APETIT -  Nov
svetovni rekord v goltanju živih 
ribic je postavil osemnajstletni 
ameriški študent George Takis. 
Pospravil je kar 507 zlatih ribic 
natančno po pravilniku tovrst
nih tekmovanj. Za nagrado so 
mu dodelili brezplačno večerjo 
v neki dobri ribji restavraciji.

NAJMLAJŠA MATI -  Dva
najstletna deklica i/ San Rema 
je nedolgo tega rodila otroka in 
tako postala najmlajša mati v 
Italiji. Obenem s to vestjo se je 
izvedelo, da je italijanska poli
cija odkrila v Torinu z vodniško 
družbo, kije za bogate industri
jalce nabavljala dekleta od 12 
do 13 let za sladko življenje. 
Bogati poslovneži so za nua- 
doletne sladkosti plačevali po 
25.000 dinarjev (novih!). Da pa 
ni bilo premladih mamic še več, 
je poskrbel „vesten“ zdravnik, 
ki bo obenem z industrijalci 
moral na sodišču odgovarjati na 
neprijetna vprašanja.

|g»»ttwnr-n—,i n■■■ i ■■■■—■ ■■■, ■ ■ n—■ ■■■■■■■■ ■■ ■ ■■ i i ■■■■■..

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Od časnika duha navzeti
(D a so  n e k t e r i )  naši možje liberal

nega duha navzeti, se ne čudim, kajti imamo 
čitalnico, ki sicer le životari, vendar dobiva 
cerkvi in duhovnom sovražne časnike, in kdor 
take liste prebira, ne more biti dobrega krščan
skega mišljenja. Ali je čitalnica naročena na 
,,Slovanski svet“? Ne. Zastonj ga dooiva že 
nekaj let, kterega pa le malo berejo. Ko je o 
neki priliki pošten mož rekel znanemu kolovod
ji liberalcev v Črnomlju, da se mu ta list najbolj 
neumen vidi, ga je liberalni nebodigatreba za
vrnil, rekoč: „Vi ne razumete tega!“ Na kar je 
mož odvrnil: „Ce ne razumemo, kaj se nam pa 
vsiljuje ta list, saj ga tako skoraj noben nc 
bere.“

( Og e n j )  nastal je v vasi Priinčavas v 
Ambruški župniji ter trinajstim gospodarjem vse 
vpepelil. Zavarovani so bili za male iiovcc; pogo- 
relci so jako potrebni podpore. Priporočamo je 
usmiljenim srcem.'

( O t r o š k o  i n  ž e n s k o )  delo po tvor- 
nicah se mora popolnoma odpravili. Ker se to

ne more takoj doseči, se mora najprej odločno 
skušati, da vsaj tisto žensko delo odpade, ki 
škoduje zdravju in poklicu ženske kot žene in 
matere ali družinskemu življenju, ali ki naprav
lja neopravičeno konkurenco moškemu delu. 
Ponočno delo naj se le tistim podjetjem dovoli, 
pri katerih se delo ne more pretrgati iz tehnič
nih vzrokov.

(N a O g e r s k e m) so strašne zmede zara
di cerkveno političnih preosnov. Odkar vodijo 
krstne, mrliške in poročne knjige za to postav
ljeni uradniki, čakajo mrliči'včasih po več dni 
na pogreb. Pri |>orokah silno nagajajo ljudem, 
da so {X)vsod že hudo nakačeni.

( L e t o š n j a  j e s e n )  je bila prav ugodna 
za Dolenjce; lahko so pospravili svoje pridelke, 
napravili si nastilja za zimo. Paša je dolgo tra
jala. Zadnje dneve pa nam je burja prinesla 
snega.

(I/DOLENJSKIH NOVIC 
1. decembra 18<T5)

Panter pred 
sosedeviffli vrati

Prebivalci velikih mest, 
stisnjeni v betonskih mravlji
ščih, dušeči se v onesnaže
nem mestnem zraku, iščejo 
svoj košček narave v razno
vrstnih Ijublienčkih; psov, 
mačk, papig, kanarčkov, zb- 
tih ribic in ostalih znanA ži
vali je po vdemestih nešteto. 
Nemalo pa je tudi takih, ki 
bi sodile vse kam drugam 
kot v stanovanja. Parižani, 
Newyorčani in Lond(mčani, 
ki so znani ljubitelji živali, 
imajo po svojih domovih 
tudi leve, tigre, krokodile, 
mravljinčarje, kače velikan
ke, opice, volkove. Manija, 
imeti doma kakšno divjo 
žival, se je razširila po vele
mestih po letu 1972, ko so 
slavne osebnosti svoj razvpiti 
sloves potovale tudi na ta 
način.

Vsa ta menažo’ija seveda 
ne bi bila popohia, ko bi 
zraven ne našteli ,41egalnih“ 
prebivalcev mest: p o ^ n ,  
mi^, ščurkov, nvavdj, muh 
ter J ^ b i h “ : golobov,
vrabcev ipd. Gneča je torej 
precejšnja.

Nič nenavadnega ni torej, 
da so se začeli strokovnjaki 
zanimati, kaj se dogaja s tem 
pestrim živalskim svetom 
mest. Prve ugotovitve so bile 
grozljive. Dognali so, da 
živali v mestih postajajo vse 
bolj popadljive, sovražne do 
ljudi. Vse več je primerov, 
KO sico* dresirani psi napa
dajo cdo svoje gospodarje, 
ko divje živali p o b ^ e jo  od 
svojega ljubitelja in si brusijo 
zobe na koži drugih mešča
nov.

Samo v New Yorku so 
pobegi panterji in pavijani 
obgrizli 162 ljudi; gasflci so 
v Parizu ujdi udava, ki se je 

po strehah; tropske 
če so gnezdile v napdja* 

centralne kuqave; v ka- 
deli 8 0  nađi pkanje, požre
šne mesojede ribe, ki v dobri 
minuti narede iz človeka 
(^ostnjak.

Najbm črnogledi prero- 
iaijejo, (u bodo živali zavla
dale mestom.

Preprost izum, ki nq  olajša 
oslabelim, ostarelim in invalid
nim ljudem rezai^e.

Enostaven izum 
vsaitdanje rabe

Nož za rezanje kruha, mesa 
in zamrznjenih živil

Ob velikih in za znanost po
membnih odkritjih prihaja sko
raj vsak dari tudi do majhnih, 
manj pomembnih, zato pa 
toliko bolj uporabnih izumov in 
izumčkov, Id sicer ne vzbudijo 
začudenja ljudi, ampak jih hitro 
uporabijo in tako postanejo del 
našega vsakdanjika. Takšna je 
tudi naprava, namenjena enemu 
najpreprostejših opravil — re
zanju kruha, mesa in zmrznje
nih živil.

Švedska tovarna Gustavsberg 
Fabriker AB in Ergonomi 
Design AB sta napravo, ki se 
imenuje „skarhjalpen“ (pripo
moček za rezanje), izdelala 
predvsem kot pomoč za ostare
le in oslabele ljudi, katerim je 
že tako majhen napor, kot je 
potreben pri rezanju, v veliko 
muko. Toda ko so izum preiz
kusili, se je izkazalo, da je tako 
pripraven, da se bo gotovo 
udomačil v vsaki kuhinji.

Zamisel je zelo preprosta. 
Nož se skoraj v ničemer ne raz
likuje od drugih nožev, nima 
nobenega motorčka ali česa 
podobnega. Oblikovali so samo 
držaj noža, in sicer tako, da z 
enostavnim potiskanjem naprej 
in nazaj prenaša moč poriva 
navzdol. Da bi rezila ne zana
šalo, so mu dodah rezalno plo
skev s podaljškom, v katerega se 
nož vstavi. Zaradi preprostosti 
je nož tako cenen, da ne pred
stavlja nikakršnega posebnega 
izdatka.

Čeprav res vsakdanji, nas ta 
izum mora začuditi zaradi tega, 
ker je pokazal, da dostikrat ne 
znamo poiskati novih in boljših 
poti v stvareh, ki jih imamo za 
{»eveč enostavne.

Vrliunsld šport
I^av te dni je veliko govo

ric o športu. Eni so za to, da 
bi vsi ljudje bolj migali in si s 
tem izboljšali zdravje, dru
gim pa je dovolj, ako dajo 
vse novce nekaterim igral
cem in jih potlej zgolj gleda
jo. Kajpak, bolj zlahka je 
sedeti doma pred skrinjico z 
živimi slikami, ki ji pravimo 
televizija, pa počasi srebati 
kavico, pijačo in pušiti

Ako bi obveljak) zadnje, 
potlej se lahko zgodi z nami 
tako kot s pomehkuženimi 
Dunajčani. Sto junakov so 
poslali nad Brdavsa, pa ga 
niso zmogli, zato sem se 
moral jaz, kmet z Notranj
skega, zanje bojevati.

Še veliko tobaka bodo po
pušili, preden se bo kaj spre
menilo, vendar se mora. 
Nekajkrat sem šel pogledat v 
Uubljano, saj veste, tja pred 
Češnovarjem, na strelišče. 
Dobro so streljali. Od vse
povsod so bili, le meščanov 
ni bito med njimi.

„Radi bi dosegli boljše 
rezultate, pa nimamo oro
žja," so tarnali kmečki fan t
je in dekleta.

„Kaj bi tisto, “  jim je od
govarjal mestni škric,“ pri 
nas dobi vsak, kar hoče in 
kolikor hoče, pa ni nikogar 
od mladih blizu. “

Vsi imamo težave, na 
katere se potlej izgovarjamo, 
ako se le moremo. Menda se 
najbolj otepajo z njimi de
lavci od Velikih Lašč do 
Ljubljane. A nti še pomnite, 
kako je Ribničan Urban 
kazal karto za vlakom, ki 
mu je pred nosom popihal? 
Njemu je bito lahko, ko je 
zavoljo tega draže prodal 
lonce in rešeta. Z  delavci je 
drugače. Vsako jutro v temi 
prezebajo po pol ure ali celo 
uro in čakajo, da se jih voz
nik poštne kočije ali avto
busa usmili. Vsak pripelje in 
brez njih odpelje, oni se pa 
jezijo in dvigajo palce, da bi 
prišli pravi čas na delo in si 
zaslužili pošten kos kruha.

Vidite, tako početje ni 
več šport, temveč totovaj- 
stvo,. kajti debvci plačajo 
karto za ves mesec, če se z 
njo morejo voziti ali pa ne,

MARTIN KRPAN

Dolga potovanja
Kako hitro se selijo ptico ■

Dasi je za nekatere še zmeraj 
vprašljiva, velja znanstvena ugo
tovitev ornitologov, da živi v 
Evropi okroglo štiristo petdeset 
vrst ptic. In zdajle je po trdit
vah ptičjih proučevalcev na 
stari celini okoli 175 vrst ptic 
manj, kajti že pred mesecem 
dni in več so v jatah odletele v 
tople južne kraje, tja, kjer itl ' 
zime in neizprosnega boja za 
obstanek.

Ljudje hočemo priti vsaki 
stvari do dna. Posledica te zve
davosti so tudi posebni zemlje
vidi, na katerih so vsako leto 
bolj natančno označene poti 
ptic selivk. Med najzanimivejše 
podatke, ki dopolnjujejo take 
,,ptičje zemljevide**, sodijo tisti 
o hitrosti potovanja ptic. Nema
lo truda in spretnosti so vložiU 
učenjaki zato, da so izmerili t.i. 
trenutno in poprečno hitrost 
leta ptic, ki potujejo na jug.

Ob dejstvu, da orli, jastrebi 
ali sokoli lahko trenutno letijo 
tudi do tristo kilometrov na 
uro, se zdi sto kilometrov na 
uro, ki jih zmorejo divje race, 
nekoliko, malo. Pa zato ptice 
ujede nič hitreje ne letijo v pre
zimovališča kot divje race. , 
Poprečna hitrost obojih je okolij 
šestdeset kilometrov na uro.

Rešitev prejšnje križanke

sr w

(Ne) resnice 
z napako

v  Kočevju so s samopri^ev- 
kom plačali kazen (bazen).

Boljša trma (kima) bo ne
dvomno izboljšala mlačnost 
(mlečnost).

Starejši pevec je na odru pil 
(pel) solo.

Sodnik zek) rad pere (bere) 
žaljive (šaljive) zgodbe.

V odmoru je prišla na vrsto 
igra z ž ^ o  (žogo).
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Genialni trgovec iz Deifta
Kdaj je človek prvič ugledal mikrobe — Nizozemec Leeuvvenhoek je leče za 

svoje mikroskope brusil sam na način, ki je še danes nepoznan

Pri selitvi so divje race enake 
ujedam.

Poprečna hitrost nam naj
bolje pokaže, kako poteka 
migracijsko potovanje ptic. Ne
katere rabijo dva meseca, da 
pridejo na želeno mesto y 
Afriki, in samo mesec dni, da se 
spomladi vrnejo. Prav to, da 
večina ptic na pomlad hitreje 
preleti enako razdaljo, še ni 
raziskano. Pri jesenski in spo
mladanski selitvi nekatere ptice 
letijo nizko in vsak dan po 
malo, druge pa letijo v dolgih 
etapah in vmes počivajo tudi po 
nekaj dni. Pogosto preletijo 
naenkrat kar po 800 kilomet
rov. Počivališča ptic pa veljajo 
že od nekdaj za pravcati ,4ovski 
raj“ , posebno v Italiji in Fran
ciji, kjer se konča potovanje 
milijonov ptic.

Ža ornitologe je še zmeraj 
dokajšnja uganka sposobnost 
orientiranja ptic med selitvijo. 
O tem pa kdaj drugič!

4. aprila prihodnje leto bo 
minilo tristo let, odkar je 
človek prvikrat ugledal 
mikrobe. Bil je to Nizoze
mec Antonie van Leeuvven
hoek, genialni trgovec iz 
Deifta. To je bil zelo po
memben mejnik v zgodovini 
znanosti, saj lahko z njim 
označimo začetek razvoja 
mikrobiologije, ki je do da
našnjih dni naredila nesluten 
razvoj.

Že pred Leeuwenhoekom 
so miiaroskope izdelovali in 
uporabljali Zacharias
Janssen, ki je znan kot izu
mitelj mikroskopa, Galileo 
Galilei, Stellutti, Fontana in 
Borel. Vendar njihovi drob

nogledi niso omogočali ta
kih povečav, da bi z njimi 
lahko ugledali mikrobe.

Antonie van Leeuvven
hoek se je v mladosti izučil 
za trgovca; nekaj časa je de
lal v svoji trgovini, potem pa 
vse več časa posvečal bru
šenju steklenih leč. Z vztraj
nim delom je v nekaj letin 
izdelal že tako drobne in 
močne leče, da jih ni mogel 
držati v rokah. Vstavil jih je 
v kovinsko cev in tako dobil 
drobnogled. Z njim je začel 
preučevati zgradbo različnih 
semen, telesa žuželk, sestavo 
dlak, kožnih lusk in drugo.

4. aprila je v stekleno

Te primerke Leeuwenhoekovii mikrodeopov hranijo 
muzeju zgodovine znanosti v Liedenu.

cevko zajel kapljico deževni
ce in presenečen opazil, da 
je pod mikroskopom v nji 
videti množico „drobcenii 
živalic“ . Naštel jih je okoli 
10 tisoč. To so bili prvi 
mikrobi, ki jih je ugledalo 
človeško oko.

Več let je o svojih raziska
vah in odkritjih molčal in 
šele po nasvetu znanca 
zdravnika Regniera de 
Graafa je svoja opazovanja 
opisal in poslal poročilo v 
London. Poročilu je pred
ložil tudi svojo risbo mikro
bov, iz katere je razvidno, da 
je Leeuvvenhoek videl in 
opisal vse štiri poglavitne 
oblike bakterij: koke, bacile, 
leptotrihije in spirohete.

Člani Royal Society iz 
Londona njegovim odkrit
jem niso verjeli, ker s takrat
nimi drugimi mikroskopi teh 
mikrobov ni bilo mogoče 
videti. Leeuvvenhoek je 
moral v London s svojim 
mikroskopom, da je potrdil 
pravilnost svojih opazovanj.

Vendar ni nikoli izdal 
skrivnosti svojega načina 
brušenja leč, prav tako ni še 
danes znano, na kakšen 
način je osvetljeval razisko- 
vahie vzorce.
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Pilula za 
celo leto

Kontracepcija v novi luči

Kontracepcijske tablete so v 
življenje miUjonov žensk pri
nesle velike spremembe. Ko so 
prišle v splošno uporabo, so jih 
na veliko hvaliU, potem pa se je 
pokazalo, da so sicer same po 
sebi zelo . varen pripomoček 
proti zanositvi, da pa je vseeno 
treba skrbno paziti na vsako
dnevno jemanje pilul. Pozablji
vost je mnoge, ženske obdarila z 
naraščajem. Ob tem pa so se 
pokazale tudi nekatere druge 
neprijetnosti. Zato so strokov
njaki začeli iskati novo vrsto 
kontracepcijskih tablet.

Dr. Paul M. Nevvbern na 
raziskovahiem inštitutu
massachussetske univerze je že 
zelo blizu novemu odkritju. Do
sedanji poskusi s kapsulo, ki se 
jo vsadi pod kožo, so se dobro 
izkazali. Kapsula izloča skozi 
vse leto snovi, ki preprečujejo 
zanositev. Namestitev je eno
stavna in neboleča.

Nevvbern meni, da bo njego
vo odkritje zelo pomembno za 
nekatere dežele, kjer j e  prebi
valstvo preštevilno. „Cas je, da 
se spremeni za ženske utruja
joči krog rojevanja otrok iz leta 
v leto, kar je značilno za Indi
jo,” pravi dr. Nevvbern.

Nova kontra.cepcijska kapsu
la bo povsem izdelana v na^ed- 
njih dveh letih, v splošno upo
rabo pa naj bi prišla po treh.

K S . NA SUROVEM DIVJE
........... .i.JiU
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12. Gola formalnost je bii referendum, ki so ga raz
pisali za samoprispevek in gradnjo železnice v Happy 
Endu! Kdo bi Jiasprotoval napredku in procvitu rod
nega mesta?

Pač, en sam listek z „ne“ je padel v skrinjico. Ve
mo, čigav je bil, dragi bralci. Jimmyjev! Ni prenesel, 
zavistnež. Paradižnikove izvolitve za šerifa. Kako bi 
podpri njegove modre zamisli^ ki so možu prinašale 
neminljivo slavo in uspeh med Občani?

iNiso se ozirali na osamljeni „ne“ Happyendovd in 
tudi si niso delali sivih las zaradi resnice, da občinska 
blagajna ni kdove kaj nabasana. Vigli so se v nepokrito 
investicijo z mladostnim žarom, ki premaga vse ovire.

Inženiiji so začrtali traso proge. Tekla je ob robu 
mesta, prečkala Jimmyjevo farmo prav po sredi in se 
spustila čez ravan pod skalne gore. Happyendovd so 
zavihteli krampe. Nasip je rasel in rasla je nova posta
ja. Natanko taka, kot ona v Košati lipi (ki jo, žal, dan 
današnji preraščata trava in osat!). Z lončki rož na

peronu m z voaovodno pipo. m  s stramscem za oame 
in gospode . . .

Delo je teklo brez zastoja. Samo petkrat še so pove
čali prispevek — stroški so namreč vrtoglavo rasli — in 
železna cesta je stala pod samimi skalnimi gorami. Tu 
pod pečinami pa se naenkrat ni zganila več. Je počiva
la, da se nato s podvdeno močjo zavrta v gore?

Ne, dragi bralci, denaija je dokončno in neprekli
cno zmanjkalo in šerif se ni upal več pred volivce z 
novim zahtevkom za denar.

Z A H V A L A

Ob prerani izgubi dragega moža, očeta, brata in dedka

JULIJA LENARČIČA
iz Brune vasi pri Mokronogu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, 
vaščanom, znancem ter vsem, ki ste z nami sočustvovali 
in ga spremili na njegovi zadnji poti, mu darovali cvetje in 
vence ter nam izrekli sožalje. Hvala župniku za opravljeni 
obred in pevcem. Vsem še enkrat prisrčna hvala.

Žalujoči: žena Karolina, sin Toni, sinova in hčere z 
družinami, brat ter sestre in drugo sorodstvo

Z A H V A L A

Ob smrti naše drage mame, stare mame in njene sestre, naše 
tete

DRAGE LIPOVEC 
IN MARIJE ČOP

iz Dolge vasi pri Kočevju

se zahvaljujemo predvsem sosedom Cvitkovičevim, Grajševim, 
Grgoričevim, Vrletovim, Koširjevim in Sacerjevim za nesebičrK) 
I»moč in darovano cvetje, ftiav tako se zahvaljujemo tudi.osta- 
lim, ki so obe pokojnici v tako velikem številu spremili na posled
nji poti.

Žalujoči: hčerka Marija, sin Ivan z družinama in sin Jože

z a h v a l a

Ob boleči izgubi naše ljubljene mami

JOŽEFE VERŠAJ
s Trebelnega

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekU sožalje, jo 
spremili na njeni zadnji poti in ji darovali vence in cvetje. 
Lepa hvala zdravniškemu osebju ginekološkega oddelka 
novomeške bolnice in onkološkega inštituta v Ljubljani 
za lajšanje bolečin. Posebej se zahvaljujemo kolektivoma 
osnovne šole Grm in republiške izobraževalne skupnosti, 
vaškim gasilcem, pevcem in župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: mož Ivan, sin Vilj in hčerka Štefka z druži
nama

z a h v a l a

Ob rienadomestljivi i/qubi našega dragega moža, očeta, 
starega očeta, brata in strica

FRANCETA GRAHKA
iz Vojne vaa pri Črnomlju

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so z nami delili našo 
žalost in ga spremili na njegovi zadnji poti.

Grahkovi

Z A H V A L A

Po težki in dolgotrajni bolezni nas je za vedno zapustila naša 
hčerka in sestra

JELKA LAVRIČ
iz N ov^a mesta

Ob boleči izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, pri- 
^teljem  in znancem, ki ste nam stali ob strani, ji pokbnili cvetje 
in vence ter nam izrekli sožalje. Zahvaljujemo se tudi govorniku 
tov. Justinu Kranjčiču, zdravnikom in te rn ^  oddelka in strež
nemu osebju novomeške bolnišnice, d iihovni^ za govor in obred 
ter vsem, ki so pokojnico spremili na njeni zadnji poti.

ŽALUJOČI: mama, oče, brata Martin in Jože z druži
nama ter ostalo sorodstvo

Novo mesto, 8. decembra 1975

Z A H V A L A

Ob nenadni smrti naše drage mame, stare mame, sestre in tete

KATARINE MOŽE
iz Gabeija 87

sc iz srca zahvaljujemo vsem sosedom, sorodnikom, vaščanom, 
prijateljem in znancem, ki so nam izrekli sožalje in darovali vence 
in cvetje. Sc posebno se zahvaljujemo župniku za postovilni 
ohrcd, Brulčcvim in ZB, podjetju Komunah, Krka in IMV. Vsem 
Iskrena hvala.

Žalujoči: sinova Janez in Martin, hčerke Ai^elca, Micka 
in Tončka z družinami
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L e  e n a  r e š i t e v :  n o v  m o s t !

D e ž u r n p

p o r o č a j o

OBJESTNOST ALI KAJ? -  Na 
postajo milice v Novem mestu je 2. 
decembra prihitelo kar osem lastni
kov osebnih avtomobilov in vsi so 
podali enako prijavo; ponoči so jim 
neznani zlikovci uloadli iz avtomo
bilov razdelilne kape. Da gre prejko- 
ne za objestnost, kaže predvsem to, 
da so eno razdelilno kapo našli od
vrženo že nekaj metrov stran od 
avtomobila, v dveh avtih pa so zli
kovci izpulili samo kable.

POŽAR V ISKRI -  4. decembra 
popoldne je nastal požar v skladišču 
šentjernejske Iskre. Peč na olje, s ka
tero ogrevajo prostor, je bila nekaj 
dni v okvari, omenjenega dne pa so 
jo spet prižgali. Neki delavec je pri
nesel v skladišče 10 potenciome
trov, zavitih v karton, in jih postavil 
na peč. Karton se je kajpak vžgal, 
plameni pa so zajeU tudi bližnjo 
omaro. Etesi so delavci takoj, ko so 
opazili ogenj, začeli gasiti, je škode 
vseeno za 10.000 din. Takojšnje po
sredovanje pa je preprečik) širjenje 
ognja, saj bi bila škoda sicer fe ve
čja.

2AGA JE Sla S TATOM -  De
lavec Gozdnega obrata Crmošn|ice 
je 5. decembra stopil v črmošnjisko 
gostilno, da bi se odžejal. Pri tem je 
motorno žago pustil na hodniku. 
Neznanem tatu pa ni mikala pijača, 
ampak raga. Izkoristil je priliko in 
Gozdno gospodarstvo je ob 
3.000 din vreden delovni pripomo
ček.

ADIJO, 200 DIN? -  Anica Ka
stelic je 5. decembra pustila torbico 
v garderobni omarici v IMV, kjer je 
zaposlena. Med dopoldansko izme- 
no pa ji je iz torbice nekdo ukradel 
200 din. Jih bo še kdaj videla?

NAMESTO UST -  OGENJ! -  Na 
podstrešju stanovanjske hiše Jožeta 
Uhana iz Stefana je 6. decembra ob 
16. uri nastal požar. V sušilnici za 
meso so se najprej vžgale deske, pre
den pa je domačim uspelo ogenj po- 
»siti, je namesto ust OBeiy „požrl" 
50 klobas, vrednih 1.500 din.

RAZBORITE 2A NA HLADNEM 
-  7. decembra zvečer sta se v Kolo
dvorski restavraciji v Novem mestu 
prepirala, razbijala steklenino in gro
zila strežnemu osebju Ljubo Sima- 
nić in Muhamed Fisić, delavca pri 
,,Pionirju“. Bib sta „nadelana", za
to so njuno razborito obnašanje 
zmotili novomeški miličniki in ju 
pridržali do iztreznitve. Na „šest 
oči“ pa se bosta znašla tudi s sodni
kom za prekrške.

JE VOZIL VINJEN?

Pd Smihelski cesti v Novem 
mestu se je 4. decembra zvečer 
peljal z mopedom Franc Vidmar iz 
Petan. Pred stavbo osnovne Šole 
„Milke Sobar-Nataše“ je zapeljal na 
desno, trčil v rob ptočnika in padel. 
Pri padcu se je poškodoval in odper 
Ijati so ga morali v bolnišnico. Ce se 
bo sum, da je Vidmar vozil moped 
pod vplivom alkohola, izkazal za 
utemeljenega, bo mopedist potrkal 
tudi na vrata sodnika za prekrške.

N e z a s l i š a n a  z l o r a b a  d r u ž b e :  

g r a b e ž  p o l t r e t j e g a  m i l i j o n a !

V desetih letih je Terezija Prosevc iz Kapel pri Brežicah poneverila 2,420.000 novih 
dinarjev in oškodovala podjetje za 3 ,5 2 5 .1 ^  din — Denar je sproti zapravljala za

razkošno življenje?

Krivo pot je Prosevčeva ubra
la leta 1965, ko si je prisvojila 
765 din, leto kasneje je poneve
rila dva tisoč dinarjev, v nasled-

Po nalogu preiskovalnega sodnika iz Novega mest* seje znašla v 
priporu 47-letna Terezija Prosevc iz Kapel pri Brežicah, ki je osum
ljena daje v zadnjih desetih letih kot računovodkinja v Kovinskem 
obrtnem podjetju Dobova poneverila 2,420.000 din tako, da je 
ponarejala listine.

N a  p l o č n i k i h :  N E !
Saj bi nikogar nič ne bri

galo, koliko in kakšne avto
mobile imamo, ho bi imeli 
prvovrstne ceste, dovolj par
kirnih prostorov, še posebej 
pa vzorne voznike. Pa ni ta
ko! In rastoče število avto
mobilov, pomanjkanje parki
rišč ip. postavlja pod vprašaj 
disciplino voznikov. Komod- 
nost ljudi, ki malodane še v 
trgovino zapeljejo z avtom, 
je pripeljala do tega, da so 
pogosto „priročni" in „pri- 
mernt* parkirni prostori tu
di pločniki. Da je tako od
vzet varen prometni pas peš
cem, ni treba posebej po
udarjati, prenekateri vozniki 
pa mislijo, da jim je dovolje
no domala vse, kar ni izrec
no prepovedano. Taka 
kratkovidnost je botrovala 
že prenekateri jezi. Ko bi le 
samo jezi! Ne, celo škodo in 
prelivanje krvi je že povzro
čala.

Trdoglavim voznikom je 
zdaj stopil na prste novi re
publiški zakon o . varnosti 
cestnega prometa, točneje: 
njegov 14. člen prepoveduje 
ustavljanje in parkiranje na 
pločnikih s celotnim vozi
lom ali le deloma povsod, 
kjer to ni dovoljetu) s pro
metnim znakom. Primerna 
denar m  kazen sledi vsem, ki 
predpisa ne upoštevajo, za
kon pa hkrati predvideva tu
di odstranitev nepravilno 
ustavljenega ali parkiranega 
vozila, ki predstavlja nevar
nost ali oviro za promet. 
(„Pajki"!)

Kljub glasovom „proti" 
parkirne ure še naprej ostaja
jo važen dejavnik pri reševa
nju parkirne zagate, kjer pa 
parkirnih ur ni, je ustavljanje 
ali parkiranje omejem na 
dobčen čas. 16. člen nove
ga zakona dobča, da mora 
voznik nastaviti parkirno 
uro v vozilu. Določene olaj
šave veljajo le za zdravstveno 
osebje pri opravljanju dol
žnosti in za invalidne vozni
ke. Kajpak bo izjem mab.

Za vse pa velja: Bodimo 
dosledni!

D.RUSTJA

Sum in podrobnejšo preiska
vo, ki je kriminaliste celjske 
UJV pripeljala na sled tej neza
slišani zlorabi družbenega pre
moženja, je povzročilo nena
vadno razkošno in zapravljivo 
življenje osumljenke, ftosevče- 
va je imela lastnega frizerja, ši
viljo in kozmetičarko; veliko je 
potovala, tudi v tujino, kajpak z 
letalom; odhajala je v zdravi
lišča, velikodušno poklanjala 
darila, dajala je napitnine ipd. 
Mladoletnemu sinu in prija
teljem je omogočila polet z le
talom v Dubrovnik, sinu pa je 
med drugim kupila tudi celili 
27 tisoč din vreden motor 
,4ionda“ ter za okoU 35 tisoč 
din glasbenih inštrumentov.

Res, razkošno življenje! Ka
ko tudi ne, saj je vsota, ki si jo 
je prigrabila Prosevčeva; ogrom
na. Denar pa je, vsaj tako trdi 
osumljenka v preiskovalnem za
poru, zapravljala sproti.

D.R.

Iz m^le. nasičene z izpušnimi plini, so se tudi prejšnji četrtdc čez 
novomeški most valile takele , pločevinaste kače“. Ce bi v kandij- 
skem križišču ne stal „mož postave“ ,bi bUa gneča gotovo še večja. 
Prizori, enaki temule, se vrstijo dan za dnem, zato še kako velja; 
„Le ena rešitev: nov most!“ (Foto: D. Rustja)

D e v e t  m e s e c e v  z a  p o ž i g

Požar na Cikavi, „vreden" okoli 49.695 din, je Janez 
Slak zanetil v stanju zmanjšane prištevnosti

Okoli poklne 30. septembra 
letos je 38-letni kmečki delavec 
Janez Slak z Dečjega vrha za
žgal na Cikavi gospodarsko po
slopje posestnika Ivana Stariča.

Slak je L vžigalico prižgal su
ho slamnato streho, nakar je na
stal požar, v katerem so pogore
li ostrešje in vsi leseni deli go
spodarskega poslopja, slamorez
nica. 500 kil krompirja, 1500 
kil sena, 500 kil slame, strešna 
opeka, stiskalnici, kmečka skri
nja, nekaj pšenice, 12 sadnili 
dreves in 20 vinskih trt. Vse 
skupaj, kar so „požrli“ plameni, 
je bilo vredno okoli 49.695 din.

Senat okrožnega sodišča v 
Novem mestu je prejšnji teden 
spoznal Slaka za krivega in ga

v pravni literaturi opredelju
jemo obresti kot odmeno za 
’.iživaiye ali pogrešanje vrste na
domestnih stvari v stvareh iste 
vrste ter se računa v razmerju k 
višini glavnice in trajanju njenega 
uživanja ali pogrelinja. Kator 
vidimo, je pojem obresti v prav
nem jeziku težak in zapleten. 
Vendar izhajamo v vsak(lanjem 
življenju brez teoretične oprede-

nesorazmcrnc. Danes imajo 
zakonite predpise, ki dok)čajo 
stopnje obresti organizacijam, ki 
sc ulwarjajo z bančnimi in kre
ditnimi posli ah pa sklepajo 
veljavno-pravne posle bodisi 
medsebojno, bodisi z občani. V 
tem sestavku se v nadaljnjem 
omejujento samo na pravna pra
vila o obrestih, ki jili danes upo
rabljamo v postovnem prometu

Z a m u d n e  o b r e s t i

litve; ker je pojm obresti vsem 
znan.

V prvih letih naš^a nov^a 
prava so bile pogoste razprave, 
ali so obresti med občani v naši 
družbi sploh dopustne ali pa so 
proti temeljnim načelom sociali
stična prava. Glavni pomislek
zoper dopustnost obresti je bil, 
da bi lahko nekateri, če bi ^ o -  
jali denar proti obrestim, živeli
od kapitala, torej od obresti, ki 
bi jim jih lapital prinašal, in ne 
od svojega dela. Sodna praksa in 
naše sedanje socialistično pravo 
pa sta na stališču, da so obresti 
dopustne, vendar ne smejo biti

med občani; torej kdaj in katero 
stopnjo obresti fe dopustno 
uporabljati med občani.

Do nedavnt̂ a je bila v veljavi 
že v letu 1957 sprejeta odredlia 
o zamudnih obre.stih.Odredba je 
med drugim določila, da plača 
dolžnik, ki dolsa ne poravna pra
vočasno, upniKu zamudne obre
sti, in sicer po obrestni meri 5 
Ce pa zamudne olvesti ali ob
restna mera niso bile dogovorje
ne. pa ne sme presegati obrestna 
mera 5'^. četudi so se stranke 
dogovorile v pogodbi višjo 
obrestno mero. Ta zakoniti 
predpis je bil razveljavljen v letu

1972 z odredlX) o prenehanju 
veljavnosti odredbe o zamudnih 
obresti. Do sedaj še ni bilo izda
no novo zakonito določilo in so 
zato morala sodišča ustvariti 
novo pravno pravita s sodno 
prakso. Ta temelji na odk)čbah 
Vrljovnega sodišči SR Stovenye 
in Zveznega sodišča Jugoslavije.

sedanjih pravnih pravilih :>o 
zamudne obresti 6%. Zato je 
sporazum o obrestih med občani 
p-avno veljaVen samo. če obrest
na mera ne presega 6 %. Ce pa se 
bodo stranke dogovorile za višje 
oliresti, tx)do sodišča prisodila le 
6̂ % obresti. Zato so neutemelje
ne zahteve, kadar občani zahte
vajo višje obresti in svoje stališče 
utemeljujejo, da tudi denarni 
zavodi dajejo višje obresti.

Zamudne obresti tečejo v pri
merih, ko je denarru obveza že 
ugotovljena, npr. z računom, od 
dnpva, ko bi .moral upnik izpol
niti obveznost; torej od zamude 
dalje. V takc'in prmieiu lx) lahko 
zahteval upnik že v ložbiobresti 
od dneva zamude, m ne šele od 
dneva vložitve ložbe. C’e pa 
denarna obveznost .še ni ugotov
ljena, npr. višina odškodnine, in 
jo bo morak) sodišče .šele ugo
tavljati, I« tečejo obresti od vk)-

kot povzročitelja nevarnosti za 
premoženje precejšnje vrednosti 
obsodil na devet mcsecev zapo
ra ter določil varnostni ukrep 
zdravljenja alkoholizma v ka- 
zensko-poboljševalnem zavodu. 
Na razmeroma nizko kazen gle
de na nastalo škodo je vplivalo 
dejstvo, da je Slak storil kazni
vo dejanje v stanju, ko je bila 
njegova zmožnost zaznati po
men dejanja bistveno zmanjša
na.

„SEKAL" JE OVINEK
7 decembra okoli 19. ure je Ra

fael L-ekše iz Dolge Rake pri Krškem 
vozil tovorni avtomobil iz Krškega 
proti Brežicam. V Skopicah je zape
ljal v oster nepregleden ovinek in ga 
nekoliko „sekal11 v trenutku, ko mu 
je nasproti pripeljal z osebnim 
avtom Anton Drnovšek iz Goleka. 
Prišlo je do čelnega trčenja, v kate
rem se je Drnovšek hudo poškodo
val in so ga prepeljali v novomeško 
bolnišnico. Tudi gmotna škoda je 
precejšnja.

PRETESNO 
PREHITEVANJE

66-letna Marija Hvala iz Lončarje
vega doki se je 6. decembra okoh 
poldne peljala s kolesom skozi Sev
nico. Na manjši vzpetini na Glavnem 
trgu je- izstopala s kolesa, v tistem 
trenutku pa je za njo pripeljal z mo
pedom Leopold Jazbec iz Sevnice, 
kolesarko je prehiteval tako tesno, 
da jo je s pedatom n)opeda zadel v 
nogo in oba sla padla ix) cesti. Hva- 
lova se je hudo poškodovala, prepe
ljan so jo v celjsko bolnišnico. Jaz
bec pa le lažje.

I S STRANI PRED AVTO

žitve ložbe dalje.: ualje. 
J5Tf:i'AN SIMONČIČ

I/. krške smeri je 7. decembra po- 
(X)ldne pripeljal v Drnovo z Osebnim 
avtonK)biloin Štefan Boh iz l.jublja- 
ne, teilaj pa mu je s stranske ceste 
na levi strani pripeljal pred avto ko
lesar Alojz Pacek i/. Leskovca pri 
Krškem. Boh nesreče ni mô el pie- 
piečill, zadel je koles;uja m f.>,a zbil 
|X) cesti. Hudo |X)škO(iovanega l*a- 
cka so prepeljali v biežiško iKilnišni- 
eo, materialne škode pa ni bilo.

Običajno je zima precej pristr^a dolg avtomobilski rep, 
ki je posledica ozkih in zategadelj ostrih zob novomeškega 
mostu. Kdor je tudi letos jnričakoval kaj podobnega, se je 
dokaj uštel, saj se zdi, da avtomobilom tokrat ne more nič 
do živega. Zjutraj in popoldne jih je na cesti kot listja in 
trave, mostovo žrelo pa jih ne more požreti. Docela se zave
damo, da s takimle pisanjem nemogoč^a stanja ne bomo 
nič s(M:emenili, pa smo vseeno povprašali občane, kaj menijo 
o tej ribji koščici v grlu novomešk^a prometa. Povedali so:

I RANC PLANTAN,'delavec 
pri Komunalnem podjetju:
„Občasno smo pomagali ustvar
jati gnečo ob prometnih konicah 
tudi začrtovale! prehodov za 
pešce. Pozimi to odpade, gneča 
pa ni nič manjša. Miličnik, ki 
usmerja promet, jo sicer nekoli
ko omili, čudeža pa ne more 
storiti. Most je ^treben temelji
tega popravila. Ce ga ne bo dele
žen, tudi novi most v Ločni ne 
bo odpravil gneče.“

ŠTEFAN BLAŽIC, voznik pri 
vzgojnovarstvenem zavodu:
„Prepoved vožnje tovornjakom 
ob prometnih konicah je po 
mojem mnenju zadnje, kar se je 
dalo storiti Avtomobilske vrste 
so še zmeraj dolge, pogostokrat 
zaradi avtobusov, šemaforji v 
Kandiji ne pridejo v poštev, mi
ličniki se trudno po , svojih 
močeh, edina reStev pa je nov 
most. Skrajno, skrajno potreben 
je že!“

IVAN SIMCIC, voznik avto
busa pri Gorjancih: „Bodi čud
no ali ne, toda res je, da gnečo 
pogosto povzročajo tudi pešci.
Cez cesto slačejo pred avto
mobili zunaj prehodov; vsakih 
nekaj metrov jim je treba usta
viti. Le kako naj ne bodo potlej 
vrste? Morda ne bi bik) odveč, 
da bi miličnik usmerjal promet 
tudi pri bencinski črpalki. Precej 
bi olajšal vožnjo proti Kandiji."

ANTON ŠTANGELJ, taksist:
„Takšen, kot most je, je pri
meren le za enosmerni promet.
Gneče so zato čisto naraven 
pojav.' Rešitev vidim samo v 
novem mostu. Niti miličnik niti 
prepoved vožnje tovornjakom 
nič ne pomaga. Tudi nâ pk>h je 
nujno v Novem mestu uvesti 
enosmerne ulice. Denimo pri 
avtobusni postaji takole: mimo 
doma JLA naravnost-do postaje 
in po stari poti ven-“

ANTON KASTREVC, voznik 
smetnjaka pri Komunalnem pod
jetju: ,,S tem mostom se ne da 
narediti nič več. Tovornjakov 
zdaj ni, zato pa ovirajo avtobusi. 
Toii le-ti morajo voziti. Dokler 
ne bo nov^a mostu, naj tisti, ki 
imajo blizu do dela, hodijo peš. 
Pa tudi detovne organizacije bi 
lahko uvedle ẑaporeden* zače
tek službe. Ob šestih, sedmih in 
osmih, denimo. Sporazumeti se 
je treba.“

TREBNJE: NA LEVO V AVTO 
-  2. decembra dopoldne je v koloni 
avtomobilov na Goliovem trgu vozil 
osebni avto tudi Dušan Sladič z Mir 
ne. Nenadoma je zavil na levo in za
prl pot osebnemu avtomobilu, ki ga 
je naproti pripeljal Božidar Grozd- 
nik iz Starega trga. Vozili sta kar 
močno trčili, saj je gmotne škode za
11.000 din.
MALA BUČNA VAS: PRIDRVEL 
V OVINEK -  Izolčan Eljo Jur
man je 2. decembra dopoldne vozil 
„Slavnikov*4 avtobus iz Novega me
sta proti Karteljcvemu, v Mali Bučni 
vasi pa mu je v nepreglednem ovin
ku pridrvel naproti z osebnim avtom 
Mate Begič iz Kranja in pri srečanju 
trčil v prednji del avtobusa. Poško
doval sc ni nihče, le potniki so se 
nekolikanj prestrašili pa škode je za
10.000 din.

ROSALNICE. ČELNO TRČE
NJE -  3. dfecembra dopoldne je 
Anton Stubljar z Jugorja vozil avto
bus NM 269—22 iz Metlike proti 
Božakovcmu. Tudi njemu je naproti 
pripeljal osebni avtomobil prav tako 
v ovinku pri Rosalnicah, vozil pa ga 
ie Milan Kozjan iz Žclebeja. Vozni
ka sta hitro zavrla, toda razdalja ie 
bila prekratka zato sta vozili trčili. 
Voznik Kozjan se jc lažje poškodo
val, gmotne škode pa je za
8.000 din.

NOVO MESTO: V STOJEČ DO
STA VN1K Z dostavnim avtomo
bilom se je 4. decembra popoldne 
peljal od Gotne vasi proti Novemu 
mestu Franc Klobučar iz Stopič. V 
križišču z Zagrebško cesto ie na ce
stišču stal avto, zato jc Klobučar 
ustavil za njim. Tudi Ekrem Sclimo- 
vić iz Ljubljane bi moral ustaviti 
svojo ,,šicodo“ za Klobučarjem, pa 
tega ni storil, zaletel se je v zadnji 
del dostavnega avtomobila in po
vzročil za 3.000 din škode.

KARTEL JE VO TVEGANO
PREHITEVANJE Portugalec Jose 
Manue! Simoes Rodrjpes je 5. de
cembra zvečer vozil proti Ljubljani 
avto .,landrover“, in pri Karteljevem

na neprekinjeni črti začel prehite
vati tovornjak s prikolico. Tedaj je 
naproti pripeljal osebni avto Zagreb
čan Marjan Radovčić in-vozili sta se 
oplazili. Za Radovčičem je vozil 
osebni avto Mehmed Pbrič iz Bosan
ske Krupe in zaradi prekratke var
nostne razdalje trčil v Zagrebčanov 
avtomobil. Na vozilih je za 
10.000 din škode.

PREHITRO PO 
SPOLZKI CESTI

v smeri Drnovka je 3. decembra 
zjutraj skozi Krško peljal tovornjak 
i^pold Grešak iz Turjega pri Hrast
niku, nasproti pa mu je pripeljala z 
osebnim avtomobilom Stanla Vah
čič iz Drnov( â. Zaradi neprimerne 
hitrosti na spolzki cesti je voznico 
začelo zana&ti in trčila je v sprednji 
levi del tovornjaka. Pri tem je osebni 
avto odbik) na travnik, pa tudi to
vornjak je ostal na cesti le z zadnji
mi kolesi. Vahčičeva se je hudo po
škodovala in prepeljali so Jo v novo
meško bolnišnico, na vozilih pa je za 
21.000 din škode.

PADLA IZ AVTOBUSA
Nekateri Novomeščani so 3. de

cembra okoli 13.30 lahko videli v 
kandijskem križišču dokai nevaren
Erizor, ki jim je pognal velik strah v 
osti. Avtobus „Gorjanci*4 LJ 

264-20 je vozil šolske otroke, in ko 
je v križišču zavijal na Zagrebško 
cesto, so se odprla sprednja vrata, 
ven pa ie padla 13-letna Mojca Seni- 
čar iz Smolenje vasi. Manjkalo je le 
nekaj centimetrov, pa bi šlo zadnje 
kolo Čez njo. Avtobus je odpeljal 
naprej, deklica pa je omotična ob
sedela na cestišču. Sreča v nesreči bi 
lahko rekli, saj ni dosti manjkalo do 
tragedije, deklica pa je ostala ne-

S>skodovana. Voznik avtobusa Jože 
oravec iz Malega Neraica pa bo 
moral vseeno pred sodnika za pre

krške.

njih letih pa so se zneski še ve
čali. Tako je lani osumljenka 
spravila v žep 500 tisoč dinar
jev, v prvih desetih mesecih 
letos pa še 460 tisoč dinarjev.

Preprost sistem, če lahko ta
ko rečemo, je imela Prosevče- 
va: Na plačilnih listih je pove
čevala mesečne bruto zneske, 
pri razdeljevanju denarja v ovoj
nice pa je razliko do neto zne
skov spravljala v svoj žep. Kot 
že zapisano, si je na ta način 
prisvojila 2,420.000 din (242 
starih milijonov), skupaj z druž
benimi dajatvami pa je oškodo
vala podjetje za 3,525.150 din. 
Početje Prosevčeve je bilo tako 
spretno, da blagajnik, s katerim 
je skupaj delila denar, ni ničesar 
opazil, poneverjanja pa ni od
krila niti kontrola službe druž
benega knjigovodstva.



Zmrznjeni dogovori
Po sledeh zakona o polaganju depozitov za negospo
darske investicije — Bonio sprejemali samoupravne 

dogovore zoper samoupravne dogovore?

Delegati skupščine občine  
N ovo m esto so negativno 
ocenili zakon ter o d lo k  o 
polaganju depozitov  za ne
gospodarske investicije. In  
to  zato , ker m enijo, da so 
vse investicije v SR  Sloveniji 
sestavni d e l dogovorjene p o 
litike, k i je  zajeta v podpisa
nem  dogovoru o delitv i d o 
hodka in oblikovanju skup 
ne porabe. Vlaganja v gradi-

Bo administracga zavrla tudi 
graditev vrtcev?
tev ob jek tov  družbenega p o 
mena (vrtci, osnovne in sred
nje šole itd .) tem elje m  zb i
ranju sredstev za skupne in 
prednostne naloge ali pa na 
sklenjenih samoupravnih 
sporazum ih -  vse to pa je  
sestavni d e l republiškega ali 
občinskih  družbenih dogo
vorov.

N ovom eški delegati m eni
jo , da takšno adm inistrativ
no om ejevanje neproizvod
nih investicij n i ustavno, saj

v tem elju zanika bistvo d o 
govorov in sporazum ov v 
združenem  delu. Ce že je  
družbeno utem eljeno, da se 
za določen čas preneha z  
vsakim investiranjem  v ne
proizvodne dejavnosti, je  
takšno spoznanje m ogoče  
uresničiti z  dogovorom  in ne  
z  adm inistrativnim  ukazo 
vanjem.

Investicije v neproizvodne  
dejavnosti so p raktično  one
m ogočene že  za to , ker že  
nekaj časa velja zakon  o pre
povedi kreditiranja, če  je  in
vestitor družbenopolitična  
ali interesna skupnost. Ta 
prepoved uvaja sistem  zberi 
denar in šele nato vlagaj, to  
pa pom en i ob znani inflaciji 
dejansko razvrednotenje 
zbiuiiih dinarjev. Ce k  tem u  
prištejem o šc obvezno  pola
ganje d epo zito v f je  na dlani 
vprašanje, ali lahko danda
nes sp h h  govorim o o m o ž 
nostih  uresničitve kakršnih
ko li investicij na področju  
družbenih dejavnosti. In  to  
investicij, za katere vsi ve
mo, da so upravičene, p o 
trebne  -  predvsem  pa dogo 
vorjene.

M. B.

Na obljubah ni mogoče zidati
Novomeški občini se obeta, da bo prihodnje leto za zdravstvo, otroško in socialno 

varstvo, šport in kulturo na voljo precej manj denarja kot letos

Združevanje sredstev za prednostne in skupne naloge v SR Slove
niji in izenačevanje pogojev uresničevanja programov na vseh slo
venskih območjih ob znižani bruto prispevni stopnji na osebni do
hodek v letu 1976, odpirata vprašanje, kako uresničiti občinske ter 
regionalne programe interesnih skupnosti.

Fo izračunu, ki so ga na temelju 
dosedaj znanih podatkov izdelali v 
novomeški občini, bo prihodnje leto 
„ostalo“ za uresničevanje proaa- 
mov novomeške izobraževalne. Kul
turne, telesnokulturne, socialno- 
skrbstvene in otroško varstvene
skupnosti le 4,79 pri^evne stopnje 
od skupne, ki je 29,10. Ce to govo
rico številk prevedemo v preprost je
zik, lahko zapišemo, da bo od vsa
kih 29,10 dinar^, ki jih bomo v no
vomeški občini zbrali za financi
ranje slovenskih prednostnih nalog, 
ostalo „doma“ le 4,79 dinarja.

Da načrti novomeških interesnih 
skupnosti v prihodnjem letu resni
čno vise v zraku, potrjuje tudi poda
tek, da smo letos porabili za izobra
ževanje, kulturo, šport ter socialno 
in otroško varstvo 7,42 prispevne 
stopnje. Torej toliko in tolikokrat 
po 2,63 dinarja več kot se obeta pri
hodnje leto; kljub temu pa bi z lu
čjo pri belem dnevu težko našli ob
čana, ki bi trdil, da je. na primer 
vprašanje otroškega varstva v novo
meški občini zadovoljivo rešeno. Se 
lako je potemtakem umestna ocena 
d e l^ to v  novomeške občinske 
skupščine, ki so dali republiškim 
vrhovom vedeti, da prispevna stop
nja 29,10 ne more zagotoviti skupne 
porabe v letošnjih o&^irih, če bomo 
od nje odšteli za uresničitev občin
skih programov interesnih skupnosti 
tako bistveno okleščene dinarje.

Novomeško mnenje je tudi, da 
skupna poraba ni nepotrebna režija,

v katere mejah se lahko delajo bilan
čne izravnave primanjkljajev v delit-

PRAZNIK 
NOVOMEŠKIH 

PRIPADNIKOV JLA

Jutri ob 11. uri bo v ka
sarni „Milan M^cen“ sloves
nost v ^om in na ustanovi
tev hrvatske narodnoosvobo
dilne brigade „Matija Gu
bec", katere tradicge nosi in 
goji novomeška vojaška eno
ta. Slovesnosti se bodo ude
ležili tudi predstavniki obči
ne Novi Marof, kije podelila 
novomeškim vojakom in sta
rešinam domicil. ______ yI nov

Križanja z zvezno resolucijo
Novomeški dvom o tezi o možnosti ohranitve realnih vrednosti namenskih stanovanjskih 

hranilnih vlog — Kdaj v Sloveniji stroškovne stanarine?

Nekaj pripomb so imeli delegati skupščine občine Novo mesto 
tudi na tisti del resolucije o skupni politiki ekonomskega in social
nega razvoja Jugoslavije v letu 1976, ki se tiče stanovanjce ega in 
komunalnega gospodarstva.

Največji dvom je naperjen na tezo 
o možnosti ohranitve realnih vred
nosti namenskih hranilnih vtog za 
stanovanja. V primerjavi z ostalimi 
repubiačami ima Slovenija pri ban
kah zelo velik delež tovrstnega var
čevanja. Banke še ob sedanjem siste
mu ne morejo pokrivati sprejetih 
obveznosti do varčevalcev, že nekaj 
let se za kritje teh obveznosti upo
rablja denar nekdanjih občinskih 
skladov za zidanje stanovanjskih hiš. 
Novomeško mnenje je, da bi se ob 
današnji inflaciji cen v gradbeništvu 
v slovenskih bankah Č£Z noč rodilo 
vprašanje, o d k o d in s č im  pokrivati 
še na novo sprejete obveznosti.

Druga pripomba je« da bi bilo ob 
sedaiyem slovenskem stanovaiyskem 
primanjkljaju nezaželeno znižati 
stopnjo stanovanjskem prispevka, 

-v. Stanovanjski prispeveK se namreč 
plačuje iz bruto osebnega dohodka, 
ta pa je kot osnova relativno precej 
ni^i kot nekdaj. Iz njega so zdaj iz
ločeni nekateri prispevki, ki so ne
koč šteli v okostje bruto osebnega

V Žužemberku 
nova šola?

Na zborih občanov v Žužem- 
berški krajevni skupnosti, kijih 
je bilo koncem novembra 8, so 
se občani enotno zavzemali za 

ijo nove šole v Žužember-

nižja tudi akumulacija, kar bodo 
nedvomno potrdili letošnji zaključni 
računi.

Novomeško mnenje je tudi, da ni 
mogoče sprejeti predloga zvezne re
solucije, po katerem bi rast stanarin 
omejili administrativno. Se posebej 
zato ne, ker nameravamo v Sloveniji 
postopoma preiti na sistem stro
škovnih stanarin. Zvezna resolucija 
to onemogoča, čeprav nekateri me
nijo, da bi morali gibanje stanarin in 
cen komunalnili storitev urpnavati 
družbeni dogovori med občinskimi 
skupščinami v okviru republike. In 
to dogovori, ki bi ob načelu stro
škovnih stanarin seveda sočasno 
krepko razvijali tudi komponente 
solidarnosti in socialne varnosti.

Potapljanje, ki je delo
Člana Kluba za podvodne aktivnosti v dobri uri očistila 

mreže v črpališču tovarne „Krka"

Da potapljanje ni samo šport in zabava, ampak tudi družbi ko
ristno delo, sta minuli teden dokazala člana Kluba za podvodne 
aktivnosti Novo mesto Drago Les-Čarli in Brane Baržič.

Na pomoč ju je poklicala tovarna 
„Krka , v črpališču za tehnološke 
vode so se namreč zamašile mreže, 
ki zadržujejo smeti. Mrežam rečejo 
po domače koši in če se na njih na
bere preveč smeti, se pretok vode 
tako zmanjša, da morajo v najslab
šem primeru celo ustaviti obrato
vanje toplarne.

Doslej so smeti odstranjevali z 
močnimi curki vode, kar pa ni bilo 
posebno uspešno.

Ob vseh teh težavah se je nekdo v 
„Krki“  spomnil, da dela v Novem 
mestu tudi Klub za podvodne aktiv
nosti. In tako so potapljačem ponu
dili preizkušnjo za „vzorec“ more
bitnega sodelovanja.

Oblečena v neoprenske obleke, z 
maskami na glavi in akvalungami na 
plečih sta se Carli in Brane spustila 
v ne preveč vabljivi jašek. Košev sta 
se lotila z žičnimi krtačami. O tem, 
da delata in da sta živa, so pričali 
samo slapovi zračnih mehurčkov, ki 
so vreli na gladino mrzle, kalne vo
de.

Čez dobrih deset minut je stroj
nik pri kompresorju vzradoščeno za
klical, da se je vodni pretok bistveno 
zvečal, po dobri uri dela tam doli v 
temačni globini, ki so jo razsvetlje
vale samo potapljaške svetilke, pa je 
bil pretok tolikšen kot takrat, ko so 
naprave pred dvema letoma začele 
delovati

S tem so novomeški potapljači 
položili izpit, svojo kakovost so po
trdili še naslednjega dne, ko so oči
stili mreže tudi na Krkini obali. Zve
deli smo, da bo „Krka“ sklenila s 
Klubom za podvodne aktivnosti po
godbo o rednem čiščenju črpališča. 
Z zasluženim denarjem si bodo no

vomeški ljubitelji vodnih globin na
bavili potapljaško opremo, razmi
šljajo pa tudi, da bi svoje delo ponu
dili tudi kakšni drugi delovni organi
zaciji.

Ali veste;

. . .  da je ustanovitelj Novega 
mesta Rudolf IV. plemičem si
cer dovolil naseljevati se v novo 
ustanovljenem mestu, vendar so 
bili žlahtniki prav tako kot me
ščani odgovorni mestnemu sod
niku, modra kri je morala plače
vati davke, stražariti, pomagati 
pri popravljanju m estn^a ob
zidja itd.'.’

. . .  da je leta 1820 okrožno 
glavarstvo okaralo novomeško 
mestno gosposko, češ da se 
okrožnemu mestu ne spodobi, 
da je toliko luž in gnojnic iz hiš 
na Velikem trgu (današnji Glavni 
trg), speljanih kar na cesto, „kjer 
teče in se pari ob njenih straneh 
gosta rjava juha, ki napravlja ne
znosen smrad in škodi dobremu 
imenu mesta? “

. . .  da je leta 1599razsaala v 
Novem mestu tako 'huda kuga, 
da je „pribila k ttom ne le vse 
trgovstvo in obrtstvo, ampak tu 
di nad 800 ljudi, med luimi 149 
gospodarjev; “ Od preživelih je 
lahko gosposka izterjala komaj 
za 400 goldinarjev davkov.

. . .  da je leta 1775 vlada uka
zala, da seje novomeškim mesar
jem „glede na ceno mesa ravnati 
po Ljubljani”? Načeloma je go
sposka tudi dok>čila, i^j bo me
so v Novem mestu za en krajcar 
cenejše kot v Ljubljani, ali pa, če 
hočejo, en krajcar dražje kot v 
Zagrebu.

. . .  da je leta 1797 4. aprila 
zvečer prijezdila v Novo mesto 
Napoleonova patrulja, ki je štela 
14 mož? Prihod Francozov v 
Novo mesto je napravil grozen, 
vendar nepotreben strah. Fran
cozi so se namreč takrat na Do
lenjskem obnaali tako Ijudomi- 
k), (Ja so se temu celo avstrijske 
oblasti čudile-

lir

01.
ftevladovalo je mnenje, da dozi

va va 8 učilnic k obstoječi stavbi ne 
pride v upoštev, saj ne odgovarja niti 
k)kacijsko niti funkcionalno in ne 
zagotavlja možnosti za celodnevno 
šolanje otrok. Dozidava k obstoječi 
stavbi bi bila tudi sicer zaradi ne
ugodnih tal dokaj problematična, iz
vedba pa zelo draga. Zato so povsod 
predlažu gradnjo nove šole s telo
vadnico na ustreznem prostoru, ki 
ga je treba čimprej najti in zai\jo pri
dobiti zemljišče, ftiostor naj bo tak, 
da bodo šolarji umaknjeni promet
nemu vrvežu in lirupu. Za taico grad
njo bi bili pripravljeni občani prispe
vati tudi izven samoprispevka, z de
lom in (kugim.

Razen tega je pogovor obravnaval 
vzdrževanje stavb podružniških šol, 
kije sedaj kritično. Marsikje je treba 
prekriti strehe in opraviti nujna za
ščitna dela, sredstva amortizacije pa 
so premajhna in jih bo zato &eba 
povečati z dodatnimi viri. Podruž
nične šole so tudi še brez strelo
vodov in brez igrišč, vse šole, z 
matično vred, pa nimajo centralnega 
ogrevanja.

M. SENICA

vi družben^a proizvoda. Skupna 
poraba je sestavni del razvojnih pro
gramov, katerih uresničitev je so
odvisna od stanja na področju druž
benih dejavnosti. Ce hočemo pre
prečiti hudo kri, je potreben dolgo
ročen pristop k, oblikovanju mate
rialnih temdjev družbenih dejav
nosti. In to v okviru realnih mož
nosti. Žal pa smo dandanes na tem 
področju {Mfiče stalnemu spreminja
nju družbenih instrumentov. Druga
če povedano: pozitivna zakonodaja 
predpisuje eno, ob pogovorih o ob- 
s^ u  skupne porabe pa se na republi
ški ravni 'pokaže, da bomo dobili 
drugo -  in sicer manj od predpisa
nega.

ODELU 
MLADINCEV 

-  KOMUNISTOV

Za danes popoldne sklicujta ko
mite občinske konference ZK Novo 
mesto in občinska konferenca ZSM 
Novo mesto skupno sejo, na kateri 
bodo razpravljali o reorganizaciji 
ZSM po IX. kongresu in delu mla- 
dincev-komunistov.

SKUPŠČINA 
NOVOMEŠKIH 
ŠTUDENTOV

Včeraj zvečer je imel v ljubljan
skem lokalu ,4^io“ redno letno 
skupščino Klub novomeških študen
tov. V tekočem študyskem letu 
prvič zbrani študenti so pr gledali 
razmeroma neopazno lanskoletno 
dejavnost, izvolili nov odbor kluba, 
skupščini pa je kot običajno sledil 
„najvažnejši del“ — družabni večer.

ZBOR 
DPD „DUŠAN JEREB'' 

GOSTOVAL 
V ŠKOCJANU

Moški zbor DPD „Dušan Jereb" 
je minulo nedeljo gostoval v Škocja
nu. Množica poslušalcev je njihovo 
ubrano petje toplo pozdravila, hkra
ti pa je bik) slišati tudi pripombe, 
kako mak)krat se zgodi, da obišče ta 
kraj, ki ni ravrx) oogu za hrbtom, 
kakšna kulturnoumetniške skupina.

PRITOŽBA 

ZAVRNJENA

Poročali smo že, da je sodišče 
združenega dela v Novem mestu 8. 
oktobra odtočilo, da je ftrometna 
sekcija Novo mesto izdala pravno 
neveljavno odločbo o plenehanju 
lastnosti delavca v združenem delu 
Vladimirju Romšku iz N ov^a me
sta. Prometna sekcija se je na odlo
čitev novomeškega sodi&a združe
nega dela pritožila, njeno pritožbo 
pa je sodišče združenega dela SR 
Stovenije 21. novembra kot neute
meljeno zavrnilo.

Že lep čas in vsak dan v večji 
meri nas naša ljuba televizija pita 
s tako imenovanim ekonomsko- 
propagandnim programom. Se
veda je tudi najbolj navadnemu 
smrtnemu občanu Jasno, da ju
goslovanske televizije ne morejo 
živeti samo od tistih dinarjev, ki 
jim jih vsak mesece odštejemo za 
bolj, predvsem ra  marg kvali
tetne redne in ek^erimentalne 
programe. Toda ljudje božji, bi 
rekel kakšen očanec, ali smo res 
dolžni poslušati vse tisto koko
dakanje, prepevanje, šumeiye 
najbolj osvežujočih pijač, cvilj^ 
nje avtomobilskih gum, spanje 
na najboljših posteljah tega sv^ 
ta, cvrčanje najTiitreje pripravlji- 
vih in najbolj okusnih jeidi itd. 
itd. itd.?

Ce bi se občan ravnal po na
vodilih ekonomsto-propagand- 
nih oddaj, bi bil njegov dan vide
ti nekako takole. Zbudil bi se v 
postelji, ki jo je izbrala Klotilda, 
si opral usta z zobno pasto, ki 
zajamčeno preprečuje zobno 
gnilobo. Iz prirojene slovenske 
nejevernosti bi dodal v usta brizg 
iz razpršilnika zoper u d ah , 
intimni deli telesa pa bi bili de
ležni podobne prhe iz razpršilni
ka ustnemu zadahu konkuren
čne tovarne. Sedel bi k mizi ter

Posilstvo z ekrana
popil čaj ali kavo, ki se priprav
ljata ta to  rekoč sama od sebe, 
oblekel srajco, ki to nosijo samo 
možje, da o čevljih, ki hodijo sa
mi ter obleki, ki se ji ne more 
upreti noben ženski pogled, niti 
ne govorimo. Potem ko bi z 
200-odstotnim ključem zaklenil 
ključavnico vrat sta nova iya, kije 
nezavzetna trdnjava, bi sedel v 
e n ^  od jugoslovanskih avtomo
bilov, ki slove za najhitrejše v 
Evropi, če že ne na svetu. Pre
den bi zaškripale stoveče gume, 
bi seveda preveril, če ima v kar- 
terju olje, pomešano s posebnim 
plinom.

Po še eni dobri kavici, ki se 
prav tako kot jutranja kuha sa
ma od sebe (je pa od druge fir
me) in ki jo je prinesla tajnica v 
najboljšem konf^ekcijskem kosti
mu, ki ga zaradi raznolikosti za
jamčeno nosi pol Ji^oslovank, 
bi naš, najbrž že utrujeni občan, 
zaukazal „tajmaut" za sladki pri- 
orizek. Njegovi sodelavci bi iz 
yubezni do osvežujočih pijač 
med prepevanjem pili najčudovi
tejše tovrstne zvarke, delavci ob 
strojih pa zaradi prohibicije na
domestke najrazličnejših studen
čkov. Potem bi nas teoretični 
občan spet mak) delal za eno od 
stovečih pisalnih miz, vse do po
slovnega kosila, sestavljenka iz 
najokusnejših in najgtobje za
mrznjenih ptičev, da o dišečih 
juhah, stisnjenih v kocko, niti ne 
govorimo.

Zadovoljen s svojim videzom 
in počutjem,, ki ga je omogočilo 
toliko že omenjenih in še več ne
omenjenih dobrin, bi se odpravil 
domov, sedel v fotelj, ki ga j^ 
izbrala Cecilija, ter p ridal televi
zor. Na zaslonu bi se zasvetil na
pis EPP. MARJAN BAUER

NbvomcšJa kronika

Carli in Brane med sestopanjem v temačno globino.

NAD NEUREJENO kanalizacijo 
in slabo, neasfaltirano cesto se ne 
pritožujejo samo prebivalci Regerče 
vasi, ampak tudi stanovalci tako re
koč čisto mestne Cankarjeve. Za 
razliko od Regerčanov pa imajo ure
jeno javno razsvetl^vo. Najbrž zato, 
da tudi ponoči vidijo, da nimajo

NAJBRŽ NE VESTE, da sta no
vomeški komisiji za tehnične pregle
de motornih vozil lani „pogledali v 
obisti“ kar 14.067 jeklenim konji
čkom. PomarOkljivosti so našU na 
3658 motornih vozilih, največkrat 
so „zatajile” svettobne ter svettob- 
nosignalne naprave. Se vam ne zdi, 
da meče ta podatek slabo luč na 
motorizirane Novomeščane?

POZNOJESENSKA TRŽNICA je 
ponujala ^jca  od 1,90 do 2,20 din, 
Idlogram  jabolk je stal 10, hrušk od 
12 do 14, mandarin 20, grozdja od 
18 do 20, limon 17 in kakijev 10 
dinarjev kitogram. Dovolj je bilo tu
di solate po 15 din, kisika zelja in 
repe po 7, čebule po 14 in zeljnatih 
glav od 4 do 5 dinarjev kilogram. 
Kitogram postrvi je stal 45, krapov 
pa 22 din. Se primerjava z ljubljan
sko tržnico: jabolka od 7,50 do 9 
din kitogram, jajca od 1,60 do 2,20, 
grozdje od 12 do 16 din. Očitno ce
neje!

NA TRANSFUZIJSKI POSTAJI 
so minuli teden našteli 84 krvodajal
cev, članov dctovnega kolektiva no
vomeške tovarne „Krka“.

RODILE SO: Metka Seliškar s 
Ceste brigad .11 -  Janjo, Jožica 
Lešnjak iz Kristanove 53 -  Aleša, 
Branka Popovič iz Volčičeve 14 -  
Mileno in Štefka Simič iz Resljeve 3 
-  Štefana.

UMRLI SO: Jelka Lavrič, upoko
jenka s Poti na Gorjance (42 let), 
Frančiška Medic iz Birčne vasi (79 
let) in Ofca Andrejčič, upokojena 
učiteljica iz Muzejske 10 (83 let).

Ena gospa je rekla, da so v ne
kem nadvse modernem novem 
novomeškem upravnem po
slopju predvideli prav vse delov
ne naprave in pripomočke — ra
zen snažilke. Najbrž razmišljajo 
o nakupu čistilnega robota.
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NOVOMEŠKA TRIBUNA
dolenjskiust

dohodka. Bolj preprosto rečeno: 6 
odstotkov od bruto osebnih dohod
kov za stanovanja v letu 1975 je 
manjši denar kot podobnih 6 od
stotkov pred (recimo) dvema leto
ma.

Poleg tega pa govori zoper zniža
nje stopnje stanovanjskega prispevka 
tudi dejstvo, da bodo prihodnje leto 
namenska odvajanja za stanovanjsko 
graditev pri organizacijah združe
nega dela predvidoma nižja kot v 
preteklih letih. Zaradi manj ugodnih 
pogojev gospodarjenja bo namreč



s

Delavci Slovina v Brežicah imajo v novi kleti predelovalnega obrata v Šentlenartu mnogo ugodnejše 
delovne pogoje. Vsepovsod so na toplem, pa tudi utesnjenost jih več ne ovira. (Foto; Jožica Teppey)

Nevarno spanje med baklami
Za varstvo pred požari je bilo doslej slaiio poskrbljeno — V prihodnje več pozornosti 

tovrstni vzgoji občanov, ki je sestavni del družbene samozaščite

primer, zgrajeni pred 1966. letom, 
sploh niso opremljeni s predpisanimi 
pripomočki za gašenje. To velja za 
zgradbe, s katerimi upravlja stano
vanjsko in komunalno podjetje. Se
veda te stvari niso urejene niti tam, 
kjer imajo potrebno opremo, saj ni 
dovolj poskrbljeno za vzdrževanje 
aparatov.

V podjetjih prav tako zanemarja
jo skrb za nakup, vzdrževanje in pra
vilno namestitev pripomočkov za 
gašenje. Večina delovnih organizacij 
nima nikogar za opravljanje službe 
požarnega varstva, čeravno bi mora
la določiti zanjo enega izmed članov 
kolektiva. Na sejah samoupravnih 
organov poredko ali pa sploh nikoli 
ne obravnavajo tovrstnih proble
mov, zato tudi ne sprejemajo pre
ventivnih ukrepov.

Iz poročila oddelka za notranje 
zadeve, ki so ga prejeli delegati ob
činske skupščine, izvemo, da so tudi 
med delovnimi organizacijami izje
me. Med njimi navajajo Tovarno po
hištva, Agroservis, trgovsko podjetje

Malomarnost, nevednost, gradbene pomanjkljivosti, dotrajana 
električna napeljava in nepazljivost nasploh poberejo vsako leto 
precejšen davek družbi in posameznikom. Opozorila požarne in
špekcije naletijo pogosto na gluha ušesa, čeravno je nevarnosti za 
požar vsako leto več. Pa ne samo v go^odarstvu, ampak tudi v 
stanovanjih.

Tako se je na primer zelo poveča
la poraba butana v gospodarskih 
organizacijah in gospodinjstvih. Je
klenke s plinom so shranjene na ne- 
I^imernih prostorih. Kleti nekaterih 
stanovanjskih btofcov so spremenje
ne v priročna skladišča za kurilno 
olje, butan plin, bencin in druge gor
ljive snovi. Stanovanjski bk>ki na

PRISTOP 
K DOGOVORU

Občinska skupščina v Breži
cah se je pridružila podpisni
kom družbenega dogovora o na
činu uporabe in upravljanju s 
sredstvi solidarnosti za odprav- 
liame posledic naravnih nesreč.
Podpisniki so se sporazumeli, 
da se za odpravo neposrednih 
posledic potresa na Kozjanskem 
lahko uporabi 75 odst. sredstev, 
ki so bila zbrana letos za soli
darnostno pomoč pri naravnUi 
nesrečah. O ostanku zbrane 
vsote se bodo odločali v prvem 
trimesečju prihodnjega leta.

REPUBLIŠKA 
RAZSTAVA CVETJA

Bralcem smo že sporočili, 
da bo prihodnje leto republi
ška hortikulturna razstava v 
Brežicah, in sicer v Posav
skem muzeju. Razstavljavci 
bodo imeli na voljo slavnost
no dvorano ter večino dru
gih prostorov, grajsko 
dvorišče in stopnišče.

KOLIKO STANOVANJ 
UPRAVLJA SIS?

Samoupravna stanovanjska 
skupnost v brežiški občini ima 
v upravljanju 433 stanovanj. Od 
tega je 59 stanovanj starih nad 
100 let, 41 stanovanj od 80 do 
100 let, 34 stanovanj od 60 do 
80 let, 25 stanovanj od 40 do 
60 let ter 45 stanovanj od 20 
do 40 let. Do 20 let starili sta
novanj je 299 ali 52,88 odst. 
Povprečna površina stanovanja 
je 46,76 ^ d ra tn eg a  metra, 
povprečna vrednost stanovanje 
pa 37.535 dinarjev.

Novo v Brežicah
990 VAGONOV VINA -  f ti Sto- 

vinu, tozd Bizeljsko-Brežice napove
dujejo v letih 1975 -  1979 za 75 
milijonov dinarjev novih investicij. 
V tem obdobju bodo povečali letno 
realizacijo od sedaiyih 990 vagonov 
vina na 1400 vagonov in od sedanjih 
10 milijonov steklenic brezalkohol
nih pijač na 17 milijonov. Obseg 
trgovskega bbga se bo v tem času 
povečal od 100 na 300 vagonov.

K U p a  Ča k a j o  n a  p o p u s t  -
December je za trgovce dober me
sec, saj se ljudje zlasti pred prazniki 
nm žično  zažene^ v trgovine. Mno
gi želijo izkoristiti ix)voletni popust, 
zlasti pri večjih nakut>ih. Letos se 
trgovcem ne mudi z objavo popusta, 
kupci pa vseeno čakajo nanj in na 
razne novoletne sejme, kjer se jim 
obeta ugoden nakup. To velja pred
vsem za vse vrste ^spodii\jskih apa
ratov, televizorjev in podobno.

UGODNA PROGA — Na relaciji 
Brežice-Pišece je Solarjem zelo do
brodošla nova proga. Avtobus ima 
odhod iz Brežic ob 12. uri in 30 mi
nut, iz Pišec pa se vrača ob 13. uri. 
Pot olajšuje predvsem otrokom iz 
Dednje vasi in Blatnega ki obiskuje

jo pišečko osnovno šok), ftrevoz šo
larjev sofinancira izobraževalna 
skupnost.

ŠE PRED KONCEM LETA -  Sa
moupravna interesna skupnost za 
varstvo pred požarom bo ustanovlje
na še ta mesec, tako da bo z novim 
letom začela normalno delati. Poka
zalo se je, da je skupnost za te na
mene nujno potrebna, saj jo čala 
vrsta nerešenih vprašanj, katerih ni 
mogoče Več odlagati.

ZAZIDALNI NACRT ZA 
CERKLJE SPREJET -  Občinska 
skupščina je na zadnji seji z odto
kom sprejela zazidahii načrt za 
Cerklje ob Krki. Prepoved za grad
njo na tem območju je s tem prene
hala veljati. Načrt predvideva grad
njo 25 enodružinskili hiš, 18 vrstnili 
stanovanjskih hiš, 9 stanovaiyskili 
četvorčkov in 2 večstanovar^ska 
objekta. Predvidena Je  tudi graditev 
javnega zaklonišča. rol<^ krajevnega 
urada in pošte pa predvidevajo novo 
trgovino z mesnico in bifejem. Zazi
dalni načrt, ki ga je izdelal Reg ion, 
vsebuje tudi načrte komunalnfli na
prav.

„Posavje", Agrario ter Prevoz. V 
drugih delovnih organizacijah so sla
bo opremljeni in ne vzdržujejo gasil
nih aparatov ter zidnili in podzem
nih hidrantov.

V tovarni avtomobilskih prikolic 
IMV na primer je inšpektor naletel 
na več pomanjkljivosti, ki resno 
ogrožajo premoženje in ljudi. Tovar
niški objekti so od vseh strani za
trpani s prikolicami, da jim ni mogo
če priti blizu. V delovnih prostorih 
pa so prav tako nakopičene zaloge 
raznega materiala, da se je težko 
prebiti do gasilnih aparatov. V to
varni razen tega nimajo urejenega 
centralnega skladišča vnetljivih te
kočin, zato j e  nevarnost za požar to
liko večja. Tudi vode za gašenje jim 
primanjKuje, zato so po zadnjem in
špekcijskem ogledu sklenili urediti 
vsaj najbolj pereče stvari.

J. TEPPEY

Nikarte pozabiti 
na otroke!

Prijatelji mladine ne
zmorejo vsega sami

Zveza prijateljev mladine 
v Brežicali že zdaj opozam. 
da je za letovanje otrok v Sa
vudriji vsako leto več pro
šenj in da ne more ugoditi 
vsem, ker /anje nima prosto
ra. Vsekakor bi kazalo izko
ristiti možnost /a nakup 
zgradbe, ki je na razpolago. 
Z denarno soudeležbo bi 
^orale priskočiti na pomoč 
samoupravne interesne skup
nosti in še kdo. Letos je le
tovalo 213 otrok. Denar so 
prispevali starši, kjer pa to ni 
bilo mogoče, so jim prisko
čila na pomoč društva in ob
činska Zveza prijateljev mla
dine. Letos so prispevali de
nar za letovanje tudi delovne 
organizacije, skupščina in 
občinski sindikalni svet.

Društva so imela izredno 
pestre delovne oblike in so si 
vse leto prizadevala, da bi iz
polnila naloge, ki so jih spre
jela hkrati s tekmovalnim 
programom. V letu dni so 
Artičani dosegU 1804 točke, 
Dobovčani 1619 točk,DPM 
Brežice 1605, DPM Velika 
Dolina 1295, Globoko 
1190. Pišece 1176, Cerklje 
1101, Bizeljsko 1054, Kape
le 1051 in Bušeča vas 992. 
Slede Mrzlava vas z 800 to
čkami, Skopice s 600 točka
mi in Čatež s 500 točkami. 
Vrednost točke je letos 1,20 
din.

Zveza prijateljev mladine 
v Brežicdi je že sprejela 
sklep o nadaljevanju tekmo
vanja v obodbju do priliod- 
njega septembra. Pokazalo 
se je, da tekmovalni duli 
spodbuja društva in da jim 
ni vseeno, s kakšnimi dejav
nostmi se ob koncu laliko iz
kažejo. V tekmovanje se bo
do letos štele tudi vesela šo
la, pionirska hranilnica, so
delovanje pri tabornikili in 
gasilcih ter gojitev stikov 
med šolami oz. društvi.

V gospodarjenju Je še zastoj
V delovnih kolektivih varčujejo — Izvoz manjši od planiranega — Povečujejo se stroški in 

zaloge nedokončane proizvodnje in trgovskega blaga

Po podatk‘1’ za prvih devet mesecev v letu so v krški občini 
ugotovili zastoj gospodarske rasti. Konec prvega poUe^a dopolnjeni 
in na novo izdelani varčevalni programi v tozdih in oi^anizacgah 
združenega dela so sicer dosegli svoj namen, vendar so ti prihranki 
le deloma ublažili p riti^  na nadaljnje povečevanje cen. Ugodno so 
vplivali na krepitev samoupravnih odnosov in občutek odgovor
nosti slehernega posameznika za go^odaijenje kolektiva. 

Industrijska proizvodnja se je strijski izdelki so se pri proizva-
ustavila pri lanskem obsegu za 
isto obdobje in je bila dosežena 
le z 69,5 odst. Vzrok za to, da 
plan ni bil dosežen, je predvsem 
v dvomesečni zakasnitvi obrato
vanja tretjega papirnega stroja v 
Celulozi in v omejenem obrato
vanju elektrarne v Brestanici za
radi hidroloških razmer.

Letos so se zelo povečali 
stroški, in sicer za 38,6 odst. 
Nanje so vplivale cene. Indu-

SILVO GORENC 
IZVOLJEN

V nedeljo so občani krške 
krajevne skupnosti izvolili 
Silva Gorenca za novega čla
na splošne delegacije krajev
ne skupnosti Krško. Zanj je 
glaspvalo 84,30 odst. vpisa
nih volivnih upravičencev. 
Od 4662 vpisanih volivcev 
jih je prišlo volit 3792 ali 
88,97 odst. Občani so volili 
na petnajstili voliščih. Na 
sedmih voliščih so tako po
hiteli, da so zaključili volitve 
že ob 14. uri. Povsod je vla
dalo dobro razpoloženje, iz
redno veliko število glasov 
za kandidata Gorenca, direk
torja brestaniške termoelek
trarne, pa govori za to, da so 
ga ljudje dobro sprejeli tudi 
kot možnega kandidata za 
bodočega predsednika ob
činske skupščine v Krškem.

DELEGATI 
O RESOLUCIJAH

Na .seji občinske' skupščine v 
Kr.škom minuli torek, so de l^a ti po
vedali svoje pripombe k resoluciji o 
družbenoekonomski poUtiki in raz
voju Slovenije v 1976. letu ter mne
nje o osnutku resolucije o skupni 
politiki ekonomskega in socialnega 
razvoja Jugoslavije v prihodnjem le
tu. .

Stabilizacija 
v ženskih rokab

Labod in Lisca: še več iz
voza

Pri Labodu v Krškem so se 
lotili stabilizacijske akcije z 
zmanjševanjem stroškov, zbolj- 
ševanjem delovne discipline, 
skušali pa bodo omejiti tudi bo
lezenske izostanke. Teh je glede 
na povprečno starost zapode- 
nih (23 do 24 let) sorazmerno 
veliko. Da bi preprečili razne 
poklicne bolezni, bodo sčasoma 
poskušali nekatera rutinska dela 
opraviti s stroji.

Storilnost so povečali, kolikor so 
mogli, in prepričani so, da so dosegli 
zgornjo mejo, saj so nekatere norme 
celo nad evropsko ravnijo. Izboljša
ve so možne le s povečano avtomati
zacijo, to pa zahteva uvoz novih, 
dragih šivalnih strojev, ker naš Bagat 
ne more držati koraka s konfekcij
sko industrijo. SivaUii stroji znamke 
Bagat zmorejo štiri tisoč vbodov v 
minuti, stroji znamke Singer pa šest 
tisoč.

Kolektiv tozda Libna izdeluje ve
dno več srajc za izvoz. Na domačem 
trgu prodajo približno tretjino izdel
kov. zato si mora iskati kupce v ttiji- 
ni. Z dvema tujima tvrdkama poslu
je Libna neposredno, prodajo tretji
tuji tvrdki in kupcem na domačem 
tržišču pa urda s posredovanjem 
Novega mesta, f ti izvozu se odpirajo
nove možnosti za prodajo v države 
vzliodne Evrope. Za kupce na 
Madžarskem in v Sovjetski zvezi so 
že napravili prve serije.

Na vzhodno tržišče se zadnje čase 
usmerja tudi Lisca in tako delavke 
tozda na Senovem upajo, da bodo 
lahko še več delale za izvoz. Na 
vzlK)dne in neuvrščene države so se 
usmerili letos in tako uspešno pre
brodili krizo, ki je nastopila zaradi 
zastoja prodaje na domačem trgu. 
Tozd Senovo izvaža 36 odst. proiz
vodnje. Kolektiv je s stabilizacijski
mi ukrepi za 15 odst. zmanjšal stro
ške. na katere ima neposreden vpliv. 
Odtočil se je tudi za tri dni solidar
nostnega dela za hitrejše reševanje 
stanovanjske problematike.

J.T .

jalcili podražili za 33,4 odst, v 
prodaji na drobno pa so posko
čili za 28,5 odst.

Povečale so se tudi zaloge ne
dokončane proizvodnje (za 
124,1 odst.), zaloge gotovih iz
delkov (za 8,5 odst.) zaloge 
trgovskega blaga (za 63,9 odst.) 
Plan izvoza so v devetmese
čnem obdobju uresničili komaj 
s 33 odstotki letnih predvide

vanj. Celuloza, Labod -  tozd 
Libna, Turist hotel Sremič in 
Kovinarska niso dosegli plana. 
Kolektiv Imperiala ga je prese
gel za 12,6 odst., Lisca Senovo 
za 24,8 odst. in Gozdno gospo
darstvo Brežice za 10,8 odst. 
Vrednost celotnega izvoza v 
tem obdobju je znašala nekaj 
nad 4,4 milijona ameriških do- 
lanev, v istem obdobju lani pa 
6,3 milijona dolarjev. Vrednost 
letošnjega uvoza je dosegla 21,5 
odst. letnega plana. Reproduk
cijski material predstavlja v tej 
vrednosti 95,8 odst., ostalo pa 
oprema in rezervni deli. •

J. TEPPEV

V prometu soodgovorni starši
Krško: pripraviti se je treba na prometne novosti

Da ne bi bili nepripravljeni 
na novosti, ki jih prinaša zakon 
o cestnem prometu, so se pred 
dnevi sestali na razšiijeni seji 
člani občin^ega sveta za pre
ventivo in vzgojo v cestnem 
prometu.

Govorili so največ o pouku pro
metne vzogje na vseh šolah, ki ima z 
določilom o izpitih za o troke- 
kolesarje poslej večji pomen, in kai 
je še bolj važno, postaja odgovorna 
družbena naloga. Da bi v okviru 
osem letn^a osnovnega izobraže
vanja zajeli v ta pouk res slehernega 
učenca m ga tudi praktično usposo
bili, da bo zanj naraščajoči promet 
manj nevaren, ne bo smelo vse bre
me sloneti le na ramenih posamez
nih mentorjev.

Vsekakor bo nujna pomoč široke
ga kroga zunanjih sodelavcev, od

■ . •  ■;

članov avto-m oto društev do zdru
ženja poklicnih šoferjev, društev pri
jateljev mladine, pa tudi Zveze so
cialistične mladine.

Na sestanku v Krškem, kjer je  bil 
navzoč tudi OTedsednik reipubli&^a 
sveta Boris Čižmek-Bor, so prisotni 
posredovali zanimiv predtog.o kate
rem bi veljalo v republiškem m eri^ 
resno razmislit L V prometni vzgoji 
otrok bi morali biti poslej obvezrK) 
prisotni tudi njihovi starši. Zanje bi 
morali zato izdati posebna pisana 
navodila, ki naj jih v neprisiljeni ob
liki doma in na cestah nenehno pre
delujejo s svojimi otroki. Sicer pa so 
se na posvetu odločili, da obč^sk i 
svet za vzgojo in preventivo v cest
nem prometu še do konca leta izda
la dve testni ^ l i  z izpitnimi vpraša
nji, prilagojenimi nižji in višji stopnji 
pouka. Le-ta naj bi bila osnova za 
opravljanje izpita za otrola-loale- 
sarje.

2. S.

Pogled na betonarno na gradbišču jedrske elektrarne v Krškem. 
(Foto: JožicaTeppey)

Krške novice
KMALU ZNOVA -  Občinska 

konferenca ZSM je pravkar s pode
litvijo diplom in pofalov zaključila 
več mesecev trajajoče poletno-  
jesenske športne igre. Za zimski čas 
predvidevajo prav tako tradicionalna 
tekmovai\ja, tokrat v košarki, na
miznem tenisu in streljanju z zračno 
puško.

ZA MLADO IN STARO -  Pro
gram, ki ga je za sezono 1975-76 
sestavito vodstvo občinskega zdru
ženja „Glasbene mladine Stovcnije“ , 
ob s^ a  pet koncertov. Programje se
stavljen tako, da se bodo poslušalci 
seznaniU z različnimi stilnimi ob
dobji in instrumenti. Verjetno bo 
združenje nekaj koncertov v večer
nih urah ponovito tudi za odrasle 
poslušalce.

PONOVNO SEMINAR -  Vod
stvo posavske pevske zveze, ki ima 
sedež v Krškem, ugotavlja veUk raz
mah zborovskem petja in rast njego
ve kvalitete, vseeno pa bo tudi to

zimo pripravito že tradictonalni stro
kovni seminar za zborovodje, ki naj 
bi njihovo sedanje predano delo pri
vedel Še za stopnico više.

NOVA OBLIKA — Ob sorazmer
no visokem deležu kmečkega prebi
valstva naj bi poslej v krški občini 
posvetili več ^zo rn o s ti organizira
nju mladih, ki še vztrajajo v tej go
spodarski panogi. Tako lx)do še ta 
mesec ustanovili konferenco mladih 
iz kmetijstva, ki bo prva v posavski 
regiji.

VEČKRATNO OPOZORILO -  
Krška postaja milice ponovno ugo- 
tavl^, da se števito prometnih ne
sreč veča. Ob tem, ko so že večino 
občinskih cest prelaili z asfaltom, 
na njih nenehno narašča tudi avto
mobilski in drugi promet. Žal pa 
hkrati s tem niso poskrbeli za po
trebno cestno signalizacijo oziroma 
piometne znake. Za prav tako po
memben del javnega prometa je žal 
zmanjkalo denarja.

BRE&illE ffisn K R Š K I
T E D N I K
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v  torek nq bi od gradbincev prevzeli temelje za novo osnovno šolo na Blanci že Marlesovi delavci za 
Montažo same šolske stavbe. Sola naj bi bila gotova do 27. aprila. (Foto: Železnik)

Šolstvo dela stabilizacijsko
Pred odločitvijo o programih izobraževalne skupnosti za prihodnje leto so delegati dobili 
 ̂ poročilo o vzgojno-izobraževal nem delu v občini v minulem šolskem letu

Finančni načrt izobraževalne skupnosti za letošnje leto je bil 
Ovrednoten na nad 23 milijonov dinarjev. Letošnji napredek je naj
bolj očiten v primerjavi z dosežki predhodnega obdobja. Najbolj 
Splošen podatek o tem je sam učni uspeh učencev. Le-ta se je v 
®inulem šolskem letu povzpel že na 98,7 odst., karje napredek za 
0,6 odst. v primerjavi s prejšnjim šolskim letom. Se naprej se je 
zmanjšal osip.

Zanimivo je, da so zaposleni v šol- 
Jtvu opravljali tudi vrsto del, za ka
tera po enotnih republiških merilih 
fliso dobili denarja. Tako družba pri
dava stroške samo za 120-urno ma- 

Šok>, v občini so opravili po 200 
“r na oddelek. Pripravili so šok) v 
naravi za 286 učencev 4. razredov v 
jalovinah pri Pulju (od 219 nepla
valcev se jih je naučilo plavati 178), 
z® kar izobraževalna skupnost ne 
‘jobi dinarja. Ravno tako ne dobijo 
^enarja za investicijsko vzdrževanje 
501 in za vrsto dejavnosti. V šolstvu 
ne poznajo 150-odst. plačila nadur, 
lemveč le pavšalni znesek. Vse to 
Pomeni odpovedovanje v korist mla- 
aine in tudi družbe.

Značilno za šolstvo v občini je ve- 
*0 število vozačev. Vsak dan se vo-

zi v šok) vsak tretji šolar! Opremlje
nost šol ni najboljša. Delavnico za

KAJ ČRTATI?

Izvršni odbor izobraževal
ne skupnosti se je znašel v 
^etrtek v težavnem položa
ja, saj se je treba odpovedati 
'̂ ečii]̂ i akcij tako imenovane- 
p  dogovorjenega programa, 
^er republiška izobraževalna 
skupnost uvršča v financi
ranje le redni program. Na 
^ečje obremenjevanje gospo
darstva — stopnja v sevniški 
občini je že tako višja kot v 
''rsti razvitejših občin -  ne 
piorejo računati. Delegate 
J^braževalne skupnosti bo
do obširneje obvestili o na- 
J**enu posameznih akcij 
Wed drugim so to tudi pla
nila šolskih malic socialno 
šibkim otrokom in šola v na
bavi), ki so jih doslej uspešno 
•‘Izvijali.

E

Vse vrste sevniškega P ^izana 
90 v četrtek občinstvu pokaza
le, kaj so se člani naučili v zad
njih treh mesecih redne vadbe. 
Delo vodnikov, ki so zrasli v 
društvu, je usmeijeno na vse 
močnejše vrste mladih telovad
cev od cicibanov dalje. Na sliki: 
z nastopa deklet na gredi. S po
dobnim nastopom se bodo 
predstavili tudi pomladi.

TR 2ISC E:
DOBILI ASFALT .

Konec minulega tedna je bik) 
asfaltiranega pol cestišča skozi vas. 
Cestarji so nadaljevali asfaltiranje tu
di naslednji dni. Zaradi strmin in 
drugih ovir je bilo treba precej asfal
ta položiti ročno.

Sevniški paberki
. ^ O S n JA z a  p o m o č  -  Preure- 
^nje sevniškega gasiisk^a doma za 
Jcjeno kulturno dvorano v mestu 
^  približuje kraju. Kulturni skuj^ 
j®sti ob tem pohaja sapa, saj manj- 
^  za vse precej denarja. Po pomoč 
^  Se obrnili tudi na delovne kolekti- 

in ostale interesne skupnosti.

u Vs e g a  n e  z m o r e j o  sa m i -
^ladiv $entjanžu so bili letos precej 
j^PeSni pri pripravi različnega grad- 
jj®*tega materiala za obnovo prosvet- 

doma. Imajo les za ostrešje, be- 
,j>|ske kvadre, precej stavbnega po- 

skratka, vse skupaj že presega 
/®tlnost 50.000 dinarjev. Š a m ^  

se žal še vedno ne mordo totiti, 
jim manjka olaog 20.000 dinar- 

y^Za strop. Skoda bi bik), čc bi jim 
^  skupaj propadk). Upajmo, da jim 
^  kulturna skupirost priskočila na

s l a b a  s t a n o v a n j s k a  k u l 
t u r a  -  Izvršilni odbor stanovanj
ske skupnosti je na zadnji seji raz
pravljal o dokaj čudnem ponašinju 
nekaterih star^ovalcev. V Naselju he
roja Maroka so težave pri organizira
nju hišnega sveta 2 -  5 in v stavbi 
št. 10 v istem naselju, socialna sesta
va stanovalcev pa je na nadpoprečni 
stopnji. Samoupravno organiziranje 
hišnih svetov ne gre, čeprav interesi 
še zdaleč niso usklajeni. Težave so 
tudi v starejših objektih, kjer si sta
novalci pomagajo z raznimi tipi pe
či, dimniki pa ne dopuščajo upora
be oljnih ali trajno žarečih peči. 
Sprejet je bil sklep, da kjer dimniki 
ne dopuščajo uporabe takih peči.Je- 
teh stanovalci ne smejo priključe- 
vatL Marsikje hi&ii sveti centralnih 
ogrevalnih naprav ne uporabljajo 
strokovno, naprave pa povijajo ne- 
izpraŠanim kurjačem. .

\W I\V IK

tehnični pouk premoreta le šoli v 
Boštanju in Sevnici. Za telesno vzgo
jo ^  pri šolah le tetovadnici v Sev
nici in Šentjanžu (skromna na po
sebni šoli); čitalnice skupaj s knjiž
nico so le na šolah v Boštanju, Šent
janžu in v ^ se b n i šoli; prostor za 
interesne dejavnosti ima samo nova 
šola v Boštanju;otroci imajo jedilni
co le na osnovni šoli v Boštanju in v 
posebni šoli. Razen v Boštanju zado- 
^a jo  šolske kuhinje le za pripravo 
šolskih malic. Šole lepo slabijo za 
knjižnice, kjer pride že dobrih šest 
knjig na učenca.

A. ŽELEZNIK

Preusmeritev ni 
nedosegljiva

V sevniški občini so pre
usmerili že skoraj 60 

kmetij

v  sevniško občino je hranil- 
no-kreditna služba pri Kmetij
skem kombinatu pritegnila pre
cej posojil v korist zasebnih 
kmetov, v glavnem za sodobnej
še hleve- Lani so se usmerili 
predvsem na {»sojih mednarod
ne banke, saj je kmetijstvo obči
ne prišlo na prednostno listo kot 
manj razvito za levi b r^  Save, 
desni b r«  pa za višinske kmeti-

E. Lojze Rupar, vodja hranilno- 
editne službe, (HKS) pravi, da 
je bilo tako lani uporabljenili 

4,20 milijona dinarjev. Letos so 
podali zahtevke za 18 novih 
kmetij pri mednarodni banki. 
Gre za 324 stojišč za govedo in 
775 kubičnih metrov silosov; 
prijavljena vrednost po predra
čunski vrednosti znaša 10,26 mir 
lijonov dinarjev.

„Poglavitna ovira pri tem je, 
da denar pozno priteka. Na^a- 
zumljivo je, zakaj je treba na po- 
sojik) čakati skoraj še celo leto, 
če je bila vsa dokumentacija po
trjena že spomladi," meni Lojze. 
Tako za letos ni prišel še dinar.

Lojze Rupar: „Pri posojilih 
moti kmete pozen dotok 
sredstev.“

Kmetom so zato skušali poma
gati z raznimi viri za premosti
tev. Tako je v občini že 40 novih 
hlevov, od 50 do 60 kmetij je 
preusmerjenih v živinorejo. 
Vrednost programov za prihod
nje leto znaša 50 milijonov di
narjev. Gre tudi za novo mehani
zacijo, pet novili hlevov in razne 
skupnosti. Poleg skupnosti za ja
godičevje -želijo podpreti še 
sadjarsko skupnost, vinogradni
ško skupnost, predvideni sta tu 
di dve skupnosti za mehuntzaci- 
jo.

Za krajevne skupnosti ne le nreracun
Po osnutku novega samoupravnega sporazuma o financiranju krajevnih skupnosti 

združeno delo za te  namene po 250 dinarjev na zaposlenega

Po novi ustavni vlogi bi se morale krajevne ^ p n o s ti  vse bolj 
nasloniti na neproračun^e vire za svoje dejavnosti. Osnutek druž
b e n ^  dogovora za financiranje krajevnih skupnosti v trebanjsici 
občini tudi elemente solidarnosti za tiste krajevne skupnosti, kjer 
nimajo delovnih kolektivov.

PO osnutku, pripravljenem za 
javno razpravo, naj bi šlo za potrebe

Za 26-letnko nepretrgan^a de
la pri Kinu Trebnje je Društvo 
slovenskih filmskOi delavcev v 
Ljubyani podelilo plaketo in 
značko tudi Milošu Bizjaku, 
upravniku kina in prosvetnega 
doma. Slovesnost je bila 26. no
vembra v dvorani kina Union v 
Ljubljani. Čestitamo!

BOLJŠE 
TELEFONSKE ZVEZE

v  začetku decembra naj bi Treb
nje po novem kablu pridobito z No
vim mestom 23 novih telefonskih 
zvez. Poštni delavci zagotavljajo iz
boljšave tudi na Mirni, ki n^' bi po 
nadzemnem kablu prevzela se šent- 
ruperške telefonske naročnike. Za 
Čatež bi bili potrebni opčevalci, ki 
naj bi okrepUi slišnost. Te ojačeval
ce so vnesli v novi srednjeročni pro
gram ptt omrežja. Samo Novo me
sto bo do bik) več medkrajevnih zvez 
s pomembnimi stovenskimi središči. 
Za srednjeročni program ptt omre
žja bi bik> TOtrebno zagotoviti za 
natožbe 5,80 milijonov dinarjev, 
kjer lahko podjetje za PT promet 
zagotovi le 45 odst. svoje udeležbe, 
ostalo bo trelaa iskati v obliki posojil 
in nejx)sredno pri uporabnikih. V 
bodoče bodo stroške za kabliranje 
za krajevno mrežo vključili v stroške 
komunalne ureditve. '

Računajo na pomoč
Štatenberški gasilci kljub 
odmaknjenosti napredujejo

v  zadnjih 15 letih je gasilsko dru
štvo Štatenberg lepo napredovalo, 
čeprav dela v odmaknjenih in revnih 
krajih na Trebeljanskem. Člani so si 
sami kupili 20 svečanih untform, le
ta 1972 so zgradili nov stolp. Obča
ni vseh 11 vasi, kolikor jih zajema 
njihovo požarno območje, so se le
po izkazaU pri zbiranju denarja za 
gasilski kombi, pomagal je tudi ob
činski gasilski s l^ d . V tej akciji sta 
bila še posebno prizadevna poveljnik 
Drago Gorenc in predsednik Alojz 
Vrsaj. Nadaljevali so z zbiranjem de
narja. V glavnem so ga dobili od za
bav. Tako so se letos lahko odtočili 
za nadzidavo gasilskega doma, za
menjavo dotrajanega stropa in novo 
ostrešje. Vsa dela so opravili člani 
sami. Izkupiček od raznih prireditev 
je zadostoval za nakup betonskega 
zeleza, betonskih kvadrov, strešno 
opeko, hlodovino za plohe. Gasilci 
so hvaležni članom in kmetom, ki 
so jim podariU les za ostrešje.

Poslej bi lahko v nadzidanem ga
silskem domu imeh dvorano za raz
ne sestanke in predavanja. Menijo, 
da bi bil novi prostor lahko tudi 
spodbuda za ustanovitev mladinske 
organizacije v teh krajih. Doslej so 
razne javne shode lahko prirejali le v 
zasebnih hišah. Za zaključna dela bi 
potrebovali še precej denarja. Gre za 
novo električno napeljavo, treba je 
kupiti okna in vrata, ometati stene. 
Upajo, da jim bodo organi v občini 
in družbenopolitične organizacije 
pomaga h dokončati prepotrebni 
dom, edino shajališče občanov v tej 
dohnL

SPET DOLGA SEJA

Zadnja seja občinske skupščine v 
tem letu, predvidena za 27. decem
ber, bo dolga. Predviden je namreč 
dolg sjoisek samih pomembnih vpra
šanj. Gre za resolucijo o družbeno
ekonomskem razvoju občine za pri
hodnje leto, financiranje splošne in 
skupne porabe, delo krajevnih skup
nosti v letošnjem letu, program jav
nih del za prihodrue leto, rebalans 
občinskega proračuna, vprašanje 
ustanovitve informacijsko-dokumen- 
tacijskega centra, obravnavo zakona 
o bankah, poročilo o delu delcgacij 
v zvezni skupščini. Ravno tako bo 
treba obravnavati poročilo o davkih 
in sečnih načrtih gozdnih gospodar
stev.

krajevnih skupnosti na zaposlenega 
v združenem delu, obrtnike in delav
ce pri zasebnikih po 250 dinarjev; v 
eni varianti je predviden tudi nižji 
znesek -  200 dinarjev. Kot vir za ta 
denar v združenem delu se omenja 
dohodek iz sklada skupne porabe in 
celo neto osebni dohodki. Zbrani 
denar naj bi krajevnim skupnostim 
delili po nekaterih skupnih potre
bah, kot je npr. kritje stroškov javne 
razsvetljave; večino denarja pa naj bi 
delili glede na število prebivalcev 
(40 odst.), dolžino vaškili poti ozir. 
v naseljih u lk  (25. odst.) in številu 
zaposlenih (10 odst.). Četrtino vse
ga zbranega denarja naj bi namenili 
za nekakšen solid^nostni sklad kot 
pomoč posebno slabo razvitim kra
jevnim skupnostim na območju ob
čine.

Spremljanje izvajanja natog, za 
katere bi krajevne skupnosti dobile 
denar, nehvaležno delo ob razdelitvi 
ipd. bo natoga posebne- komisije 
^dpisnikov sporazuma, v  kateri naj

BABILONSKI STOLP 
. KMALU NA ODRU

ftedvsem mlajši člani Prosvetnega 
^uštva Ivan Q nkar iz Velike Loke 
želijo še v tem mesecu uprizoriti so
dobno Roksandicevo komedijo Ba
bilonski stolp, fti uprizoritvi sodelu
je le pet igralcev, ui»izoritev pa traja 
dve Uri in pol. f to ti koncu anuarja 
naj bi postavili na oder tudi Jurčiče
v a  Domna.

bi bilo enako število delegatov zbora 
krajevnih skupnosti občinske skup
ščine, zbora z d r u ž e n j  dela, SZDL, 
sinditetov in občinskega izvršnega 
sveta.

Za soboto je predviden poseben 
seminar za vodstva krajevnih skup
nosti. Predsedniki svetov KS, pred
sedniki delegacij, blagajniki in tajni
ki KS naj bi se na tem enodnevnem 
seminarju dodobra seznanili z nalo
gami krajevnih skupnosti.

KAKO NAPAJATI?

Elektro Novo mesto bi mora
lo v naslednjih petih letih na 
svojem območju v trebanjski 
občini zgraditi 30 transforma
torjev, vendar bi na leto lahko 
postavili le dva ali tri. Zaradi 
pomanjkanja denarja je tretji 
transformator že negotov. 
Vprašanje je seveda, zakaj ne 
pride v te namene noben dinar 
iz prispevka, ki ga pobira repub
lika. Ta denar gre izključno za 
proizvodne zmogljivosti, kar bo 
čez čas lahko pripeljalo do te
ga, da na terenu vseeno ne bo 
mogoče uporabljati energije, 
ker ne bo ustreznega omrega 
niti transformatorjev! Trebanj
ska občina se zavzema tudi za 
110-KV daljnovod iz Novega 
mesta in ra\^o tako iz Sevnice, 
za kar bosta dajala Elektru 
Krško in Novo mesto vso pod
poro v republiški interesni 
skupnosti elektrogospodarstva.

Tudi v Knežji vasi bi vaščani ždeli boljšo elektriko. Minuli teden so 
električarji opravili nekaj nujnii vzdrževalnih del na omrežju. Va- 
š,čani so jim radi pri^očili na pomoč, samo da bi še prišli medice z 
večjimi deli, kjer jih ravno tako ne bi prepustili samim sebi, (Foto: 
Železnik)

Iz kraja  v kraj
PRIPRAVA NA SUHEM -  Več 

kot tri mesece organizira trebanjski 
smučarski klub tako imenovane su
he treninge za svoje člane v telovad
nici trebanjske osnovne šole. Teh vaj 
se je redno udeleževak) okrog 10 
članov. Na sneg torej ne čalajo ne
pripravljeni

NE V SVOJEM IMENU -  Dele
gati šentruperške krajevne skupnosti 
v občinski skupščini so na predzad
nji seji doživeli precej žolčne pri
pombe na svoja vprašanja. Po seji je 
delegat Banič dobil z občine nazaj 
vprašanja, ki jih je zastavil v imenu 
delegacije, niso pa prišU na krajevno 
skupnost. Delegat ^ treb u je  potem
takem tudi nekaj poguma za svoj na
stop.

ZGODNJI ALKOHOLIZEM -  V 
zadnjih treh letih so pri šestih učen
cih u^ tov ili Iffonični alkoholizem. 
Neki » larček v mali šoli je ob mali
ci zavrnil mleko, češ kaj bi tisto, ko 
pa sem zajtrkoval vino in kruh . . .  
Tako se je po drugi strani potrdila 
ugotovitev, da se je treba vprašanja 
alkohoUzma lotevati že v šoli, med 
drugim so tudi zdravljeni alkohohki 
v svojih izpovedih dostikrat navajali

kot začetek svoje poti navzdol že 
pitje v šolskih ktopeh. Ob tem imajo 
šolske malice še toliko večji pomen, 
saj so za prenekaterega šolarja prvi 
pravi dnevni obrok hrane. Ce bi 
izobraževalna skupnost zaradi po
manjkanja denarja ne mogla več fi- 
iiancirati malic, bi.bila to medvedja 
usluga dosedanjim prizadevanjem.

POSLEJ PRAVA SPRIČEVALA 
-  Občinska skupščina je na zadnji 
seji sprejela ustanoviteljski akt za 
glasbeno šoto pri trebanjski osnovni 
šoli. Šola potrebuje ta dokument za 
Verifikacijo. Zatem bo lahko svojim 
slušateljem šele izdajala spričevala, 
ki bodo imela veljavnost tudi dru
god. Za glasbeni pouk vlada med 
mladino in starši veliko zanimanja. 
Raznih glasbil se uči okrog 90 ima- 
dih.

OVIRA JIH OZKA GESTA -  Pi
sali smo že o ozki cesti Poljane- 
Ornuška vas, ki je trd oreh za IMV- 
jev delavski avtobus; treba bi jo bito 
namreč razširiti. Ob srečavanju 24. 
novembra avtobusu niso odpovedale 
zavore, kot smo napačno zapisali. 
Drugemu vozilu se je umaknil tako, 
da je zavil na doljno stran ceste.

IHEIAIUSEE NOVICE



KS ČRNOMELJ: 
ZA DELO PREMALO 

DENARJA

Črnomaljska kr^evna 
skupnost se močno razlikuje 
od ostalih krajevnih skupno
sti, kaže pa, da so nekateri 
na to pozabili. V sporazu
mu, ki predvideva razdelitev 
denarja za prihodnje leto 
(sporazum so sprejeli na zad
nji seji občinske skupščine), 
so na posebnosti črnoma^- 
ske krajevne skupnosti poza
bili, kajti z omenjenim zne
skom ne bo mogla delati. 
Določeni znesek bi namreč 
zadostoval komaj za osebne 
dohodke zaposlenih. Kljub 
temu da je bil sporazum 
sprejet, v krajevni skupnosti 
upajo, da bodo o financira
nju njihove skupnosti še raz- 
prav^ali.

Čraomaljski ^ m e n ik  padlim za svobodo je prijetno ^irališče
mio/lanmladih in ob^nov, ki imajo radi sprdiode v naravo. Te dni je 
spomenik dobil malce čudno obleko. Nepoučeni midijo, da bodfo 
spomenik prekrili, toda delavci ga bodo na mestih, kjer je začel 
razpadati, popravili.

K l j u b  t e ž a v a m  n a j c e n e j š i

V črnomaljskem dijaškem dom u, edinem v Beli krajini, so gojenci od 8. do 19. leta

Dijaški dom v Črnomlju je edina ustanova te vrste v Beli krajini; 
starost gojencev doma, ki obiskujejo srednje, posebno in osnovno 
šolo, je od 8 do 19 let.

v prejšnjem in tem šolskem letu 
so v črnomaljskem dijaškem domu

Č r n o m e l j :  u s p e l  

l i t e r a r n i  v e č e r

Poslušalo 70 mladih

Na predvečer dneva republi
ke je črnomaljska ljudska knjiž
nica pripravila poskusni večer 
poezije, na katerem so nastopili 
mladi belokranjski pesniki in 
pesnice.

Nastopajoči so se zbrali v 
prostorih ljudske knjižnice, na 
večer pa je prišlo okoli 70 
gimnazijcev in študentov. 
Navzoče je pozdravila vodja 
knjižnice Lea Grabrijan in jih 
seznanila z mesecem knjige, 
nato pa se je predstavilo pet 
mladih pesnikov in Nežka Raz
tresen z Adlešičev. Svoja dela 
so brali Stanko Štrajn, Stanislav 
Bahor, Tomaž Skrbinšek, Nada 
Žepuhar in Miroslav Plut. Vez
no besedo je bral Stanko Štrajn, 
nastopajoče pa je na kitari 
spreniljal študent muzikologije 
Igor Saje.

Večer poezije je nedvomno 
uspelfc saj organizatorji niso pri
čakovali, da se bo zbralo toliko 
^slušalcev, ki so dela mladih 
Črnomaljcev in Raztresenove 
nagradili z močnim aplavzom. 
Grabrijanova je povedala, da 
bodo v kratkem pripravili še 
nekaj literarnih večerov belo
kranjskih začetnikov, ki so se 
na prvem večeru izkazali z 
dokaj obetavno poezijo.

zamenjali večino 20 let stare opre
me in uredili kopalnico z osmimi 
prhami, za dečke so opremili delav
nico za tehnični pouk, za deklice pa 
šivalnico. Tukaj bodo lahko svojo 
ročno spretnost gojili zlasti invalidni 
otroci. Uvedli so tudi ure telesne 
vzgoje, za razvedrik) pa imajo go
jenci doma' na razpolago knjižnico, 
prilagojeno za vsako starost, televi
zor, radk). diaprojektor in filme, 
mlajši pa tudi igrače.

Čeprav dom od TIS ne dobi 
nobene dotacije, je oskrbnina med 
najnižjimi v Sloveniji. Med šolskimi 
počitnicami v črnomaljskem domu 
prenoču^jo in se hranijo razne 
ekskurzije, tako pridobljena sredstva

SMUK VABI NA 
SILVESTROVANJE

Gostinci v seniiškem hotelu 
„Smuk" se pripravljajo na novo
letna praznovanja in že spreje
majo rezervacije. Na Silvestrov 
vecer bodo goste zabavali do
mači ,j\kordi‘\  Smukovi usluž
benci pa bodo, kot obljubljajo, 
poskrbeli za mikaven novoletni 
program. ,,Polnočni“ jedilnik bo 
za eno oselK) veljal 240 dinarjev.

ULICA POD LIPO 
JE ASFALTIRANA

Črnomelj je bogatejši za 
okoli 1000 kvadratnili met
rov asfalta. Te dni so nam
reč delavci asfaltirali vso 
ulico Pod lipo, uredili do
hode na cesto in na nekate
rih mestih zasadilr drevesa. 
Dokončno novo podobo bo 
ulica dobila spomladi, ko 
bodo položili tudi drugo, 
bolj fino plast asfalta.

Č r n o m a l j s k i  d r o b i r

 ̂graSCaki, ne jez ite  SE -
Jiajska cesta je po besedah stano
valcev tako razrita, da ima vsak. 
Kdor vanjo zakie, občutek, da hodi 
po nevzdrževani gozdni poti. Na 
cesti je veliko blatnih luž, kar obču
ti nepreviden stanovalec zlasti po
noči. Zaradi „znamenite** ceste so 
dobili stanovalci v tem mestnem 
delu ime graščaki Zk>bneži pravijo, 
da so lahlš) zadovoljni, češ da so bili 
pravi graščaki veliki gospodje, pa se 
zaradi blatnih cest niso pritoževali. 
Torej, graščaki, kaj se jezite? Orga
nizirajte raje prostovoljno dek>vno 
akcijo . . .

ZANEMARJENI PLOČNIKI -  V 
Črnomlju je veliko cest brez dobrih 
pbčniluv in še tiste, ki jih o^o- 
vorni ponavadi zgradijo le pobvič- 
no, propadajo. Kot kaže, so pk>čni- 
ki v mestu lepo ogledalo pridnosti 
0(^vornih služb, ki jim ni mar za 
videz mesta in za vatno hojo obča
nov.

VEC PODOBNIH LICITAGJ -  
Črnomaljska krajevna skupnost jc 
minuli ponedeljek pripravila v svojih 
prostorih licitacijo, na katero je 
prišk) kar precej občanov. Skupnost 
je ponujala motorno kolo in motor
no kosilnico, oboje v nevoznem sta
nju. ftedvsem nelaj kmetov je pa- 
tarnak), da bi bik> prav, ko bi poslej 
pripravili več podobnih licitacij, o 
Katerih naj bi obvestili kar največ 
kmetov.

BOLJE NA TRETJEM TURNIR
JU — Črnomaljski košarkarji so na 
drugem košarkarskem turnirju v 
počastitev dneva republike v Novem 
mestu uresničili na& napovedi. Lani 
so ij^ubili vsa srečanja in so bili 
četrti, letos pa so premagali novo
meško Loko 74. Ker so izgubili z 
Obutvijo in ker je Loka premam la 
Obutev, je o vrstnem redu odtocala 
medsebojna razlika v koših, ki jc 
Črnomaljce postavila na -  četrto 
mesto.

Sl porabijo v korist gojencev doma. 
b novem letu obdarijo svoje gojen
ce, sodelujejo tudi v vseh akcijah, ki 

so v korist mladine.
Dijaškemu domu v Črnomlju pri

manjkuje strokovnega vzgojiteljske
ga osebja, na tesno so tudi s prosto
rom. Z gradnjo stavbe centra sred
njih šol, ki je sedaj v domu, bi prido
bili nujno potrebni prostor. Lahko 
■bi organizirali tudi prepotrebno 
družbeno prehrano, za začetek vsaj 
za prosvetne delavcc.

r. V.

ODLOK 
O ODVOZU SMETI

Da bi postal Črnomelj bolj čisto 
in urejeno mesto, pripravlja črno- 
maljslci krajevna skupnost v sodelo
vanju s komunalno obrtnim podjet
jem in oddelkom za gospodarstvo 
pri občinski skupščini odlok o ob
veznem odvažanju smeti. Odlok naj 
bi občinska skupščina sprejela po 
novem letu, sestavljaIci pa upajo, da 
se lK»do občani že sedaj ravnali po 
njem.

PIONIRJI ŠOBILI
V DUGI RESI

v |»častilcv 29. novembra je 
odpotovala v Dugo Reso - hrvaško 
mesto je pobrateno s črnomaljsko 
občino - skupina cicibanov i/. črno
maljske, semiske in vmiške osnovne 
šole. kjer so jih nâ proslavi ob dnevu 
republike sprejeli z učenci domače 
osnovne šole v pionirske vrste. Belo
kranjski učenci, l'i so bili gostje 
osnovne šole, so scdelovah tudi pri 
kulturnem programu.

D a r i l o  z a  

V i e t i t a m c e

Pionirji počastili 29. no
vember — 152 novih pio- 

_______ nirjev

V počastitev dneva republike 
je črnomaljska osnovna šola pri
pravila v prosvetnem domu 
mikavno proslavo, na kateri so 
nastopili osnovnošolski recita
torji, člani ritmičnega in fol
klornega krožka in dramske 
skupine.

Po proslavi so v pionirsko 
organizacijo sprejeli 152 ciciba
nov, med njimi tudi 22 učencev 
iz podružničnih šol iz Doblič, 
Gribelj in Adlešičev. Po spre
jemu so pionirji izvolili delega
cijo. ki bo vodila akcijo zbiranja 
solidarnostnega dinarja za na
kup šolskih torbic za vrstnike iz 
vietnamskih šol. Ladja, ki bo v 
Vietnam odpeljala 20. dccem- 
bra, bo imela na krovu tudi 
darila jugoslovanskih pionirjev, 
med njimi pa bo 1000 torb iz 
Slovenije. V vsakem darilu, 
torbici, bodo vse šolske potreb
ščine, pionirska ruta, kapa, 
značka in darilo, značilnost 
kraja. Kot kaže, bodo črnomalj
ski pionirji s pomočjo vseh treh 
podružničnih šol poslali v Viet
nam dve torbici in še enkrat 
doka/.ali, da se zavedajo po
membnosti sodelovanja med 
našo državo in prijateljskim 
Victnainoin.

P r i t e g n i t i  š e  2 4 8  u p o k o j e n c e v

Predsednik metliškega Društva upokojencev bo še naprej Franc Jakljevič, tajnik pa Jože 
Matekovič — V občini 700 upokojencev, včlanjenih pa le 452

Sredi prejšnjega meseca je imela metliška občinska podružnica 
upokojencev ustanovni občni zbor, na katerem so v zvezi z zako
nom o društvih ustanovili samostojno „Društvo upokojencev" s 
svojimi pravili.

začetku zbora je predsednik 
društva Franc Jakljevič podal poro
čilo o dosedanjem delu. Povedal je, 
da so se metliški upokojenci zbrali' 
že 1947, s pravim delom pa so pri
čeli, ko so dobili primerne prostore. 
Ob lanskem občnem zboru je bilo 
včlanjenih 431 upokojencev, sedaj 
ima upokojensko knjižico 452 upo-

O b  d n e v u  a r m a d e  

v e l i k o  p r o s l a v

Koordinacijski odbor za izvedbo 
proslav ob dnevu JLA pri metliški 
občinski konferenci SZDL je že pri
pravil okvirni program praznovanj. 
Tako bo okoli 15. decembra redna 
skupščina rezervnih vojaških stare
šin, pri predsedniku sveta za splošni 
ljudski odpor pri metliški občinski 
skupščini bodo pripravili sprejem, 
na katerem bodo prisotni predstav
niki iz črnomaljskega garnizona, re
zervni staresine, predstavniki 
družbenopolitičnih organizacij, teri
torialne oorambe, borci in drugi.

Na dan JLA bodo po krajevnih 
skupnostih okrasih grobove padlih 
partizanov, spomenike in spominska 
obeležja. Do praznovanja bodo pri
skrbeli filme z vojaško vsebino, po 
krajevnih skupnostih bodo organizi
rali srečanje borcev z mladino itd. 
Praznik JLA bodo počastili tudi v 
delovnih organizacijah, sestali se bo
do delavski sveti in odbori za splošni 
ljudski odpor, kjer se bodo pogo
varjali o pomenu naše JLA in dobro 
organiziranega ljudskega odpora. So
larji se bodo spomnili naše armade 
na svojih prireditvah, na katerih bo
do sodelovali tudi borci in predstav
niki JLA. ki bodo osnovnošolce se
znanili z življenjem in delom naših 
vojakov.

skega zavarovanja dobilo denar za 
nakup dveh enosobnih stanovanj in 
ene garsonjere. Stanovanja bodo vse
ljiva predvidoma v prvi polovici pri
hodnjega leta.

Ob koncu zbora so člani sprejeli 
sklep, da bo društvo tudi vnaprej vo
dil stari pravni in nadzorni odbor, 
nato pa so najboljdelavnim članom

E delili diplome. Dobili so jih: Jože 
emesec, Pavla Malešič, Jože Pu- 
šič, Stanka Fožek, Jože Simonič, 

Martin Škof, Ivan Turšič, Anton To- 
žak in Anton Zevnik.

Z a  p r i d n e  

r o k e  n i  o v i r

j.lam, kjer so doma pridne 
roke. je dovolj kruha, jc streha 
cela, je družina zadovoljna. In 
taka zadovoljna družina jc naša 
vas. Lotili smo se ceste, naleteli 
na številne težave in jih z dobro 
voljo, predvsem pa s prostovolj
nim delom, prebrodili. Danes 
nas mnogi sprašujejo, kako smo 
zmogli, in vsakemu odgovorimo: 
posl^site, pa boste videh. Če
prav je težko, gre . . . “

lako nekako mi je odgovoril 
na vpra.šanje, kako so prišli do 
sodobne asfaltne ceste, Anton 
Humljari iz Boldraža. Anton ie 
kmet. doma ima 9 hektarov veli
ko kmetijo, ki jo je, ko so delali 
cesto, čeprav s težkim srcem ne
kajkrat zapustil. Za cesto, za 
svojo in srečo svojih. In kako so 
gradili? Anton Humlan je pove
dal: „Nekako pred dvema leto
ma smo se dobili na sestanku in
se pogovarjali o novi cesti.' Naj
prej je bila na vrsti trasa. Vsak, 
Kdor je imel zemljo ob cesti, je
rade volje prepustil nekaj metrov 
zemlje za bodočo cesto. Dogo
vorili smo se, da bodo prav vsi 
delali na trasi in's prostovoljnimi 
urami pocenili delo. Tako je de
lalo vsak dan okoli 12 ljudi in 
velikokrat se je zgodilo, da so 
opravili, kar dva delovna dneva. 
Ko je bila trasa pripravljena, smo 
zbirali denar. Vsak vaščan, ki je 
v službi, je odstopil mesečni 
osebni doliodek, kmetje pa smo 
prispevali povprečno „mesečno 
plačo “ na kmetiji. Vendar to ni 
bilo vse. Ker je bik) denarja pre- 
mak), je deset hiŠ v vasi prispeva
te po ^000 dinarjev, ostale manj, 
in tako smo prišli do 500 metrov 
asfalta, ki se v ^  skozi naselje. 
Jasno je, da ni šk) vse tako lepo, 
kot sem povedal. Večkrat nam 
jc na pomoč priskočila občina, 
povedati pa moram, da imajo 
največ zaslug mladi. Ce bi obu- 
p li oni, ceste ne bi nikoli imeli. 
No, pa s pol kilometra sodobne 
ceste nismo zadovoljni Pogovar
jamo se, da bomo pripravili novo 
delovno akcijo. Ta tiaj bi dala še 
najmanj 400 metrov asfalta, ki 
nas bi pripel na cesto, ki pelje na 
Sbmno vas. O tej debvni akciji 
in načrtih pa kaj več drugič.*'

kojencev. V občini ie okoli 700 ob
čanov, ki so že v pokoju, zato si mo
rajo vsi člani prizadevati, da bi v 
društvo pritegnili še ostale.

Jakljevič je govoril tudi o prizade
vanjih, da bi razširili dom upokojen
cev pri domu počitka. Ce ne bo te
žav, bodo začeli graditi že čez dobre 
pol leta. Ko je govoril o aktivnosti 
upokojencev, je predsednik društva 
omenil Številne izlete, ki so med čla
ni najbolj jpriljubljeni. Povedal je, da 
si že dalj casa prizadevajo‘Ustanoviti 
pevski zbor, pa ga, ker nimajo pevo
vodje, ne morejo. Vsi člani so se raz
veselili novice, da je društvo v sode
lovanju s konferenco delegatov 
skupnosti pokojninskega in invalid-

BREZSKLADA 
ZA POSPEŠEVANJE 

KMETIJSTVA
Sklad za pospeševanje kmetijstva 

v metliški občini je bil ustanovljen 
toneč 1969, na zadnji seji občinske 
skupščine pa so se dogovorili, da ga 
ukinejo. Sredstva in obveznosti uki
njenega sklada So se prenesla na 
Kmetijsko zemljiško skupnost, in se 
bodo tudi vnaprej uporabljala za po
speševanje kmetijstva.

NA PREDSTAVE
V ČRNOMELJ ALI 

NOVO MESTO

Kot kaže, letos gledališkega 
abonmaja v metliški občini ne 
bo. ker je premalo denarja. 
Kljub temu pri kulturni skup
nosti zagotavljajo, da bodo pri
pravili najmanj tri gostovanja 
poklicnih gledališč, tako da 
metliški ljubitelji le ne bodo 
ostali brez tovrstnih prireditev. 
Vsi tisti, ki radi zahajajo v gle
dališča, pa bodo morali poslej 
na predstave v Črnomelj ali celo 
v Novo mesto, kjer bo predstav 
veliko več.

Z a t a t e k  r a z p r a v  

p o  K S 12 . d e c e m b r a

Metliška občinska konfe
renca SZDL je že določila 
datume za zbore delovnih 
ljudi in občanov. Začeli se 
bodo 12. decembra in bodo 
po običajnih mestih v kra
jevnih skupnostih, zaključili 
pa se naj bi dva dni kasneje.

Na zborih bodo občani še 
enkrat razpravljali o osnutku 
družbenogospodarskega na
črta razvoja metliške občine 
v obdobju 1976 — 1980, go
vorili bodo o ovrednotenih 
programih in stopnjah samo
upravnih interesnih skup
nosti za prihodnje leto ter 
izvolili organe za krajevne 
skupnosti, in sicer po terito
rialnem načelu.

Razprave bodo vodile kra
jevne konference SZDL, ki 
vabijo občane, da se javne 
razprave, na katerih bodo 
govorili tudi o razvoju kra
jevnih skupnosti, udeležijo v 
čim večjem številu. Vse pri
pombe, ki jih bodo občani 
dali k osnutku družbeno
gospodarskega načrta, bodo 
poslali na občino, kjer jih 
bodo tudi upoštevali.

Lani so na metliški osiovni šoli ustanovfli „Pionirsko hranflnico 
iz knjige vl^teljev pa je razvidno, da so mali Bek>kraiyci varč^' 
Banka je odprta vsw torek in petek, v sredo pa posluje tudi  ̂
popoldanskih urah. Na sliki: učenci v pionirski hranilnici. (Fo^ '̂ 
Janez Pezelj)

S p r e h o d  p o  M e t l i k i

NOVO LETO NI VEC DALEC, 
zato že marsikdo razmišlja, kje bo 
preživel najdaljšo noč v letu. Silve
strovanje pripravljajo v hotelu Beb 
krajina, kjer bo potrebno odšteti za 
posameznika 200 dinarjev. Veselo 
bo tudi po zasebnih gostilnah in se
veda po stanovanji}), kjer bodo pač 
silvestrovali doma. '

O KULTURI SO SPREGOVO
RILI na minuli konferenci Zveze 
komunistov. Najprej so se seznanili 
z nič kaj rožnatim stanjem, nato pa 
so sprejeli vrsto sklepov za izboljša
nje položaja in za učmkovitejše delo 
v bodočnosti.

DVANAJST METLIŠKIH FAN
TOV • jc sestavik) instrumentalno 
skupino, ki vadi v mladinskem klu
bu. Fantje imajo precej glasben^a 
znanja, saj so sodelovali vrsto let v 
godbi na piliala, nekateri med njimi

m e t l i š k i  t e d n i k

pa so si znanje nabirali tudi v 
ni šoli. Poslu&lcem se nameiavaj® 
predstaviti že prihodnje leto.

MINULI PONEDELJEK so 
munisti na osmi seji občinske koj" 
ference ZKS med drugimi razp^ ' 
Ijali o.osnutku družbenogo^odv 
sk^a načrta 6 razvoju metliške oo 
čine v obdobju 1976 -  1980, 
jeli so poslovnik občinske organ^y 
cije ZK in njenih organov ter o®*; 
soglasje k poslovniku častnega i®* 
sodišča OK ZKS.

ČETUDI JE MLADIH v mes<J 
zelo Veliko, jih je bolj malo videti ̂  
javnih prireditvah v domu Partizft*** y  
na Pungirtu, so pa zato ob istem 
su bolj polni gostinski lokali. To z 
toliko bolj nerazumljivo, ker 
ob vsaki pritožnosti tarnajo, da ^ 
razen v gostilne nimajo kam dati- .



VPRAŠANJA OBČANOV IN ODGOVORI NANJE

Meteorološka „vojna” v Kočevju
Po Kočevju so se razširile novice, da je občinska skupščina 

odpovedala sodelovanje z ljubljanskim Meteorološkim zavodom, 
kar pomeni, da bo ukinjena meteorološka postaja v Kočevju in da 
na televiziji ter radiu ne bodo več objavljali podatkov o tempera
turi v Kočevju. Nekateri so trdili, da se to ne bi smelo zgoditi in da 
bi tistih 15.000 oziroma 20.000 din za to postajo morali kje dobiti. 
Omenjali so tudi možnost, da bi to skupno financirali občinska 
skupščina, Turistično društvo, Skupnost za varstvo okolja in 
morda še kdo.

Predsednika izvršnega sveta 
Alojza Petka smo vprašali, kaj 
ie na teh govoricah, oziroma če 
bo meteorološka postaja v Ko
čevju res ukinjena.

Povedal je, da sta zdaj v Ko
čevju dve meteorološki postaji. 
Prvo, pri Oskarju Kopitarju v 
Podgorski ulici 1, vzdržuje in 
plačuje Meteorološki zavod 
Ljubljana, drugo, pri Franju 
fČranjcu na Trati, pa je pred 
nekaj leti iz ne še povsem ra
zumljivih razlogov naročila 
občinska skupščine in jo tudi 
plačuje. Zdaj je prevladalo

NOVI AVTO

. Te dni je izšla druga številka gla
dila delovne skupnosti Avto Kočev
je- V njej obravnavajo pogoje za 
ustanovitev treh tozdov (tovorni 
l*omet, mehanična delavnica in 
motel Jasnica), gospodarjenje v 
devetih mesecih letos, razen tega pa 

objavljeni sestavki o namerava
nem nakupu novih vozili o sklepih 
samoupravnih organov, novih cest- 
mh predpisih, izobraževanju, delu 
sindikalne organizacije in drugem.

PRED SPREJEMOM

Konferenca delegatov krajevne 
skupnosti Kočevje bo še letos spre
jela program dela za prihodnje leto, 
j*ogram dela do leta 1980 in finan
čne načrte. Se pred sprejemom pa 
oodo o predlogih ten programov 
razpravljali na sestanku mestnega 
odbora SZDL, predsednikov ob
i č n i h  odborov KS in SZDL. Na 
|em sestanku bodo usklajevali dose- 
^n je  predloge občanov s predlogi 
načrtov.

mnenje, da je za Kočevje dovolj 
ena meteorološka postaja. Ta 
naj bi opravljala sedanje delo 
obeh. Čeprav po mnenju občin
skih organov za kočevsko ob
čino objavljanje temperatur v 
RTV ni posebno pomembno, bi 
to kljub temu lahko ostalo še 
vnaprej. Razen tega bi morala

PLESNI T E Č A J
Plesni tečaj za učence osmih raz

redov osnovne šole Kočevje se je 
končal zadnji torek v novembru. 
Učenci so se plesnemu učitelju A. 
Arku iz Ljubljane zahvalili za trud 
in prizadevanje ter izrazili željo, da 
bi se Še k ^ j  sestali. Učitelj Arko jim 
je obljubil, da bo prišel februarja in 
tx)do ponovili vse plese, ki so se jih 
naučili na tem tečaju.

V. L

DRUGA ŠTEVILKA 
GLASILA

fted kratkim je izšla druga šte
vilka Glasila ZKGP Kočevje. Posve
čena je predvsem prizadevanjem za 
stabilizacijo znotraj ZKGP, prinaša

E a tudi več drugih zanim ivi sestav
ov. D ru ^  števUka Glasila je tehnič
no precej bolje urejena, kot je bila 

prva.

SPREJETI V MLADINO

Člani mladinske orranizacije do
ma Dušana Remilia v Kočevju so le
po proslavili dan republike. V kul
turnem programu so sodetovali go
jenci vseh vzgojnih skupin, ki so 
proslavo zelo skrbno pripravili. Na
proslavi je predsednica organizacije 
ZSMS Nastfa Fonda podelUa novo- 
sprejetim članom članske izkaznice- 
Nato je bil še ples in večer nam je
minil v prijetnem razpoloženju.

V.B.

nedavno svečanost ob sprejemu novih članov v ZK, ki jo je 
°*ganiziral občinski komite ZK Kočevje, so povabili tudi 25 komu
n o  v iz vse občine, ki so letos dopolnili 60, 65, 70 ali 75 let, 
oziroma so bili rojeni pred letom 1900. Stare komuniste -  med 
J*mi je bil tudi Karel Glad iz Kočevja (na fotografiji) — so ob tej 

Priložnosti obdarili s knjigami. (Foto: Primc)

VESELO IN ŽALOSTNO -  Praž
e n e  dni so občani izkoristili za 

krajše izlete pa tudi za oddih. 
7*1 je nagajalo vreme. Veliko iih je 
-stalo kar doma in so se prav clobro 
l^eli. Bilo je vsega na pretek, jedače 
1,1 pijače, o čemer so pričali tudi 
^etnjaki, polni odvržene hrane, 
steklenic dragih pijač pa tudi ovoj
ne raznih zdravil, s katerimi so ob- 
~ani zdravili mačka. Pa nam gre res 
a°bro, a žal ne vsem! Upokojenci so 
*edeli doma, ker so prejeli pokojni- 
P° šele po praznikih. Tako določata 
*°ledar in novi zakon. Vendar je

v P r a s u j e

medved 
odgovarja

^ "  Zakaj pa hodiš nag po 
Kočevju?

-  Pred tremi meseci sem 
opravil za Idek neko delo, pla
nila pa še danes nisem dobil.

koCeuske NSUKE

ta postaja prevzeti merjenje 
onesnaževanja zraka, ker je 
Kočevje med tistimi (onesnaže
nimi) mesti, ki mora to službo 
organizirati. Za tako merjenje 
pa je bolj pripravna in pomemb
na meteorološka postaja v me
stu (se pravi v Podgorski ulici) 
kot v nekoliko bolj oddaljeni in 
više ležeči Trati.

J. PRIMC

prav njihovo minulo delo pripo- 
mogk), da danes mladi ljudje lahko 
veselo praznujejo praznike. Sicer pa 
bomo vsi nekoč s ta ri. . .

FILM SNEMAJO -  Amaterji sne
majo po kočevskih ulicah film, ki 
naj bi prikazal spoštovanje promet
n e ^  reda in discipline. Poslali ga 
bodo na republiško tekmovanje. Za 
posnetke nereda ne bo težav, ker ga 
je na naših ulicah dovolj, za posnet
ke discipline m reda pa 'si bodo mo
rah verjetno pomagati z režijo igra
nega filma in z uvoženimi Igralci.

SOGALNO SLIKARSTVO -  
Nove znamke so izšle, in sicer serija 
šestih pod naslovom „Jugoslovanska 
umetnost skozi stoletja -  socialno 
slikarstvo'*. Kot zadnja letos pa bo 
izšla še serija treh znamk „Evropsko 
leto varstva arhitektonske dedi
ščine".

SNEG IN PRATIKA „Sneg na 
Andreja (21. novembra) sto dni leži 
in žito mori.“ -  No, snega na ta dan 
ni bito. Stoletna pratili pravi -še: 
„Barbara (4. dec.) v mrazu -  mraz 
bo trajal neprekinjeno še naprej.“ 
Vprašanje pa je, če ni muliasto 
„sodobno** vreme zmedlo tudi 
pojmov in ugotovitev tisočletnih 
opažanj, ki so osnova trditev stolet
ne pratike.

Ali že veš...
. . .  da je kočevska občina po 

odstotku krvodajalcev na 5. 
mestu v republiki, po odstotku 
posodobljenih cest pa na 55. 
med 60 občinami?

. . .  da je bila cesta Škofij ica- 
Brod- na Kolpi sprejeta pred 
kratkim med magistralne, kar 
pomeni, da je na mej dovoljena 
največja hitrost 100 km na uro, 
medtem ko je bila doslej 80 km 
na uro?

. . .  da letos v kočevski občini 
ni.so porastle cene, ki jih odobra
va občinska skupščina za več, 
kot je bilo dogovorjeno? Izjema 
so le stanarine, ki so narastle nad 
dogovorjenih 25 odstotkov, pri 
čemer pa še ni upoštevana pri
krita podražitev, kot so na novo 
uvedeni obratovalni stroški, zni
žan odstotek za tekoče vzdrže
vanje in podaljšana doba trajanja 
elementov stanovanjske opreme.

. .  -,da so zabeležili v devetih 
mesecih letos Trikon, Kmetijsko 
gospodarstvo in lovišče 
„Medved** skupno za 8,835.000 
din izgube in da je znašala letos 
zguba kočevskega gospodarstva 
skoraj trikrat več kot v istem ob
dobju lani?

. . .  da v občini nismo dovolj 
upoštevaU priporočil in zahtev 
dobrega gospodarjenja, saj je ob 
tričetrtlctju padel ostanek do
hodka za 6 odstotkov, osebni 
dohodki pa .so večji za 36 od
stotkov, in da so osebne dohod
ke zvečali tudi v Trikonu, če
prav poslujejo z izgubo?

. . .  da so se po uradni statisti
ki od lani ceno zvečale za 14 
odstotkov, naši trgovci pa ugo
tavljajo, da so večje za 28 od
stotkov?

SOLARJI ZA PRAZNIK

v  petek. 28. novembra, smo 
učenci osnovne šole Kočevje prosla
vili dan republike in 30-letnico svo
bode. Imeli smo tri proslave: za 
dopoldansko in popoldansko iz
meno v novi šoli in še za učence v 
stari šoli. Na njih so nastopili mla
dinski pevski zbor pod vodstvom 
Iveta Staniča in recitatorji z recita- 
tom, posvečenim 29. novembru, ki 
so ga naštudirali pod vodstvo^i 
Drage Mlakarjeve.

L. P.

Na proslavi za letošnji dan republike, ki je bHa 28. novembra v a\ii osnovne šole Ribnica, je govoril 
predsednik KO SZDL Tone Andoljšek, šomiji pa so pripravili svečano akademijo. OF'oto: D. Mohar)

Praznični spreliod sitozi občino
Povsod je bilo svečano in zabavno — Zdaj mislijo že na novo leto

Dan republike so v ribniški občini zelo svečano praznovali ne le 
po obnK>čnih središčih, pač pa tudi po šolah in delovnih organiza
cijah, kjer so na dan pred praznikom skoraj povsod delali le do 12. 
ure. Nekatere delovne organizacije so na proslavah podelile tudi 
nagrade najzaslužnejšim članom kolektiva.

28. novembra zvečer so bile bilo tudi v Dolenji vasi, nasled-
proslave v Ribnici, Sodražici in 
Dolenji vasi, na katerih so po- 
deljevah priznanja za delo v OF 
oziroma SZDL. Na ribniški je 
spregovoril Tone Andoljšek, 
predsednik krajevne organizaci
je SZDL, v kulturnem delu pa 
so nastopili člani kulturnih 
skupin oziroma krožkov osnov
ne šole. Na proslavi v Sodražici 
so nastopili razen šolarjev še 
trije pevski zbori. Podobno je

V imenu vseh, ki so prejeli ob 
dnevu republike v Ribnici pri
znanja za delo v OF oziroma 
SZDL, se je zahvalila Franja 
Bojc-Bidovec, znana partizan
ska zdravnica, ki je obljubila 
šolarjem,da se bo mednje vrnila 
že 19. decembra in jim pred 
dnevom JLA pripovedovala 
spomine iz NOB. (Foto: D. 
Mohar)

Priznanja varnostnikom
v  obeh občinah je nad 100 varnostnikov

Tudi kočevsko-ribniški var
nostniki, se pravi člani kolekti
va TOZD Varnost, ki delajo na 
območju obeh občin, so lepo 
praznovali letošnji praznik 
republike. Ko: traja njihov de
lovni čas vseh 24 ur na dan, so 
organizirali svečanost dvakrat.

Na teli proslavah so sprt^ovorili 
tudi o svojem delu in podelili pri
znanje najzaslužnejšim svojim čla
nom, se pravi tistim, ki se posebno 
odlikujejo pri varovanju družbenega 
premoženja. Razen tega so se ob tej 
priložnosti spomnili tudi svojih 
nekdanjih tovarišev, med njimi svo
jih prvih vodij takratne izpostave, 
Atojza Rauha in Slavka Bergerja. Na

svečanosti so povabili tudi predstav
nike orpinov in organizacij, s kate
rimi pri svojem delu sodelujejo. Za 
pomoč in sodelovanje so se zahvalili 
tudi postajaina milice v Kočevju in 
Ribnici ter jima v znak priznanja 
izročili diplome.

Na območju obeh občin je danes 
zaposlenih pri Varnosti nad 100 var
nostnikov, ki delajo na 33 detovnili 
mestih in v razmeroma težkih raz
merah varujejo družbeno premože
nje. Se pred 12 leti je bilo pri Var
nosti le 20 čuvajev, ki so delali na 5 
detovnili mestih.

Na svečaiK)sti so se vodje varnost
nikov zahvalili vsem članom kolekti
va za dosedai^e deto in jim zaželeli, 
da bi bili še naprej dobri, vestni in 
pošteni varnostniki.

J. P.

nji dan pa še v Loškem potoku. 
Na prebavah so bila izvajana 
predvsem glasbena dela in reci- 
tacye na temo iz NOB.

V hotelu Jelka v Ribnici je 
bil dva praznična večera ples. 
Konsumacija je veljala 80 din. 
Igrali so „Ribniški fantje“ . 
Zabave so trajale do zgodnjih 
jutranjih ur.

Mladinska organizacija iz 
Dolenje vasi je priredila ples v 
DC-16. Igral je ansambel iz 
Vasi-Fare. Oba večera je bila 
dvorana polna pretežno mladili. 
Nekateri zamerijo organizator
jem, da je bila pijača (vino, pivo 
in kokta) razmeroma draga. 
Vendar, sodeč po praznih stek
lenicah, je bilo kljub temu 
dovolj prometa in je organiza
tor verjetno zaslužil.

Tudi mladinska organizacija 
iz Malega Loga je organizir^a 
ples. Igral je ansambel „Spo-

min“ . Razen tega so bili plesi in 
zabave še drugod.

Vreme je bilo med prazniki 
slabo, zato so mnogi raje ostali 
v domačih krajih, kot da bi se 
vozili po nevarnih cestah. Kljub 
temu so praznik republike do
stojno proslavili. Nekateri ljubi
telji dobre kapljice pa pravijo 
prav po ribniško, da so morda 
res tokrat kaj zamudili, vendar 
bodo kmalu nadoknadili, pri 
čemer so gotovo mislili na sil
vestrovanje oziroma novo leto.

M. GLAVONJIĆ

KORISTNI JEZOVI
Eden zadnjih jezov, ?e ni 

celo zadnji, na Bistrici je pri 
llčevem mlinu v Goriči vasi pri 
Ribnici. Nekateri pravijo, da je 
bilo pred vojno oziroma tudi 
kmalu po njej na Bistrici kar 7 
jezov. Morda so v Ribnici vedno 
pogostejše poplave tudi zato, 
ker ni jezov in voda hitreje pri- 
dere. po strugi. Jez pa ne zadr
žuje le vode, ampak jo tudi 
bogati, saj je v njej laliko več 
rib. Razen tega jez tudi olepšuje 
pokrajino.

Ilčev jez je eden zadnjih na ribniški Bistrici. (Foto: D. Mohar)

R i b n i š k i  z o b o t r e b c i
POMAGAJMO TURIZMU -  Na 

območju Dolenjske je veliko zani
mivih krajev, ki privlačijo domače 
in tuje turiste. Na našem območju 
turizem še ni posebno razvit, priča
kujemo pa, da bo bolje, ko bodo 
posodobljene ceste proti Delnicam, 
TOstojni, Novemu mestu in Beli kra
jini, tar bo urejeno j^edvidoma že v 
prihodnjih nekaj letih. Zato se žeh 
ribniško Turistično društvo že zdaj 
okrepiti. Zdaj zbirajo nove člane, ki 
bodo delovali na področju pospeše
vanja turizma.

KMALU OTVORITEV -  Dom 
JLA pospešeno dokončujejo. Pridni 
graditelji so delahtudi na praznik 1. 
decembra. Dom bo odprt 19. de
cembra. Proslava bo še posebno sve
čana, ker lx) letošnji dan JLA, 22. 
december, izjemoma tudi državni 
praznik, ker praznujemo 30-letnioo 
zmage.

KLUB OLIMPIJCEV -  Navada 
ie, da imajo več^ športna društva 
Klube svojih navijačev (simpatizer
jev) po manjših iaajih. Nogometni 
klub Olimpija ima svoj klub ljubi
teljev oziroma navijačev tudi v 
Ribnici. Natoga članov kluba je, da s 
propagando spodbujajo priljublje
nost za nogomet, zato razobešajo 
plakate pred tekmami, prodajajo

značke in zastave kluba ter oj»av- 
Ijajo še razno drugo deto.

SLABE ZVEZE -  Na križišču 
„pri rokah** v Žlebiču vedno čaka 
veliko ljudi, predvsem na zvezo 
proti Sodrai^ci, ki je zek) slaba. Iz 
Ribnice pelie avtobus v Sodražico 
3-krat do 4-faat na dan, iz Ljubljane 
pa le enkrat. Zato se mnogi odloča
jo za avtostop, kar pa uspe pred
vsem dekletom, medtem ko morajo 
starejše ženske in moški čakati na 
zvezo ali pa kreniti na pot peš.

M. G.

— Zakaj boste na Gori zgra
dili letališče za helikopterje?

-  Da se bodo ljudje lahko 
izseljevali tudi pozimi, ko je 
naša cesta pol leta neprevozna.

Vinko Muhič, direktor TOZD Varnost Kočevje, je podelil pri
znanja zaslutim  varnostnikom in sodelavcem, ^iznanja sta dobUi 
tudi postaji milice Kočevje in Ribnica, prevzela pa sta ju kpman- 
dirja (na fotografiji). (Foto: Primc)
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Premalo zastav
V K očevju  je  še precej 

občanov in hišnih svetov, k i 
pozabljajo na svojo držav
ljansko d o lžnost, da morajo 
ob državnih praznikih  izo 
besiti zastave.

Ogledali sm o si natančne
je  samo Šeško vo in K idriče
vo ulico in ugotovili, da v 
Šeškovi ulici, k i šte je  o ko li 
30 hišnih številk, vise zasta 
ve le na štirih, in sicer na 
sto lp iču  pri E konom skem  
bloku, trgovini Oskrba, K ri
žev i hiši in Šeškovi št. 2. 
Seveda je  ta ugotovitev p o 
razna, posebno č e  upošteva
mo, da v Ulici prvoborca in 
heroja Jožeta  Seška stanuje, 
ozirom a ima hiše tu d i več  
borcev, članov ZK , pa tu d i 
članov ali predsednikov  
raznih organov in organiza
cij. S kup n o st jim  je  om ogo
čila, da so si nakupili ali 
uredili hiše, d o b ili stanova
nja, nakupili avtom obile, za  
zastavo pa jim  je  zm anjkalo  
denarja ali pa so jo  m ed  tri
d nevn im i prazniki, ko  so 
uživali dobro jedačo in pija
čo, se zabavali ali počivali, 
pozabili izo b esiti

N ič  bolje n i v K idričevi 
ulici, k jer na vseh štirih  
stolpnicah -  v vsaki je  32  
stanovanj -  n i bito n iti ene 
zastave. Ob prejšnjih prazni
k ih  so sicer izobesili vsaj po  
eno, to kra t pa nič. V  teh  
b h k ih  pa stanujejo m ed  d ru 
g im  tu d i predstavniki naših 
najvišjih o b čin skih  organov.

Ob L jubljanski cesti je  b il 
p o to ta j precej boljši, vendar 
še ne zadovoljiv. Z  zgradbe, 
kjer so župnišče, Peh^, Ga
lanterija in več stanovanj, je  
visela le ena zastava, in sicer 
zastava mesta K očevje. Pri 
L ikovnem  sa b n u  sta viseli 
na dveh drogovih jugosto- 
vanska in ■ partijska zastava, 
na tre tjem  drogu pa so ostali 
le še trakci, se pravi znak, da 
je  shvensico zastavo nekdo  
strgal z  droga.

Vse to nas opozarja, da 
bo treba zaostriti odgovor
nost do izobešanja zastav, 
verjetno pa bo treba izdela ti 
tu d i pravilnik, kda j lahko 
(ozirom a m ora) v iseti p o 
samezna zastava, na prim er: 
državna za državne praznike, 
republiška za republiške, 
krajevna ozirom a m estna pa  
za m estn i ozirom a krajevni 
pra zn ik

J. PRIM C

OBDARITEV 
OSTARELIH

Krajevna skupnost Kočevje tudi 
letos pripravlja v sodelovanju z Rde
čim križem. Zvezo borcev in Dru
štvom upokojencev obdaritev osta
relih, osamelUi in bolnSi občanov. 
Fb dogovoru bo RK obdaril »cialno 
ogrožene, ostale ostarele iii borce pa 
krajevna skupnost oziroma Društvo 
upo kan cev . ?o sprejetem sklepu 
bo vsak obdarjeni dobil približno 
enako daril kot lani, obdaritev pa se 
bo začela okoli 25. decembra.

Skromnost kot da ni več lepa čednost
Bolj si ponižen, manj imaš, to  velja tudi pri asfaltiranih cestah — Kočevska občina o 

srednjeročnem načrtu razvoja cest — Občinski organi morajo biti odločnejši

Na proslavi ob otvoritvi ceste Livold-Brod je predstavnik repub
liškega komiteja za promet in zveze Lojze Blenkuš med drugim 
dejal, da ie kočevska občina kljub pridobitvi te ceste med zadnjimi 
v republiki po odstotku posodobljenih regionalnih in magistralnih 
cest ter da bo zato treba v kočevski občini hitreje posodabljati 
ceste kot drugod.

V osnutku republiškega srednje
ročnega programa poso^bijanja 
cest za obdobje 1976 do 1980 pa je 
še naprej predvideno, da bo kočev
ska občii)a med zadnjimi po poso
dobljenih cestah. V tem osnutku je 
tudi predlog, naj bi do leta 1980 
bik) v vsaki občini posodobljenih 
najmanj 50 odstotkov r^»nalnili 
cest, medtem ko bi znašalo povpreč
je teh posodobljenih cest 76,7 od- 

.stotla.
V kočevski občini je zdaj 84,15 

km r^ionalnih cest (medtem ko je 
bila cesta Jasnica-Kočevje-Brod, 
dolga 41,15 km, sprejeta prejšnji 
mesec med magistralne). Izm*ed re
gionalnih cest jih je v občini asfalti
ranih le 6,85 km ali 8 odstotkov. To 
so ceste skozi nekatera naselja, ki so 
bile asfaltirane z občutno občinsko 
soudeležbo oziroma samoprispev
kom občanov.

Po sedanjem repubhškem pred
logu naj bi v kočevski občini asfalti
rali do leta 1980 le še 17,9 km cest, 
kar pomeni, da bi bilo asfaUiranih 
skupno le 29 odstotkov regionalnih 
cest (medtem ko je v osnutku na
črta rečeno tudi, naj bi bilo v vsaki 
občini asfaltiranih najmanj 50 odst. 
regionalnih cest, povprečno pa bi 
bik) v republiki asfaltiranih 76,7 
odst. teh cest). Po republiškem 
predbgu naj bi asfaltirali 10,5 km 
ceste Koče^e-Stari tog, 4,4 km 
ceste Livold-Brezovicjf in 3 km ceste 
Bosljiva Loka-O silnica.

v kočevski občini je bila o tem 
predtogu široka razprava, v kateri so 
sodelovale razen občinske skupščine 
še vse politične organizacije, krajev
ne skupnosti in drugi. Na tako široki 
razpravi je bil do 3. decembra izobli
kovan predlog, naj bi v srednjeroč
nem programu razvoja slovenskih 
cest zSigotoviU kočevski občini po
sodobitev 48 km cesl. To pomeni, 
da bi bik) leta 1980 v občini poso
dobljenih 65 odstotkov regionalnih 
cest. Ta predtog je zelo skromen, saj 
bi kljub njegovi uresničitvi kočevska 
občina še vedno znatno (za 11.7 
odstotka) zaostajala za povprečjem 
posodobljenih regionalnih cest v 
Sloveniji.

Pb kočevskem predlogu naj bi 
posodobili vso cesto Kočevje-Dvor, 
Ki je je 19,5 km v kočevski občini- 
Ta cesta je pomembna za zveze z 
Novim mestom in Z^rebom, po
membna pa je za vso Slovenijo, ker 
bi razbremenila cesto Ljubljana- 
Zagreb, posebno še, ko bo posodob- 
Ijera vsa cesta od Sodražice do do
stojne. To bi bila tudi boljša obvoz
nica poleti prometno prenatrpane

DEDEK MRAZ 
PRIHAJA

Igrico ,JDedek mraz priha
jaj* pripravljajo člani lutkov
nega krožka posebne osnov
ne šole Kočevje, ki jili vodi 
znani kočevski lutkar Matija 
Glad. S to igrico bodo pred
vidoma nastopili tudi v vrtcu 
in še kje, če jih bodo povabi- 
li» pravi vodja lutkarjev.

Nismo pa doslej še ničesar 
slišali c delu kočevskih lut
karjev, ki so nasledili delo 
Matije Glada. Nekateri že 
mislijo, češ da so mladi Gla
dovi nasledniki veliko ob
ljubljali, zdaj pa ne bo iz vse
ga tega nič. Otroci pa upajo, 
da tudi ti lutkarji pridno de
lajo in da jim v tajnosti pri
pravljajo kakšno posebno 

presenečenje.

Nadalje naj bi asfaltirali cesto 
Livold-Brezovica v dolžini 16,5 km. 
To je zveza Kočevja z Belo krajino, 
se pravi zveza manj razvitih in 
mejnih slovenskih območij. Po
membna je tudi za razvoj turizma na 
tem območju.

Na cesti Stari Log+ara so pred
lagali asfaltirame odsekov skozi na
selji Dol in Sbvski laz v skupni 
dolžini 2 km in še 8 km ceste 
Bosljiva Loka-Osilnica. Ta cesta po
vezuje najbolj nerazvita območja 
kočevske občine in naše republike 
ter Hrvatske.

Na cesti Hrib-Trava pa so dali v 
načrt posodobitev 2 km cest skozi 
naselji Srednja vas in Trava.

ftedbgi kočevske občine so zelo 
skromni, saj so daleč pod načrtova
nim republiškim povprečjem poso
dobljenih regionalnih cest. Skrom
nost pa žal danes ni nobena čed
nost, ampak slabost. Zato kočevski 
občani menijo, da ta skromni pred
log ne bi smel biti le predtog, ampak 
zahteva do naše skupnosti. Kočev
ska občina mora biti namreč v 
(vseh) načrtih republDce obravnava
na enakopravno z drugimi. pR i\ic

ASFALT V KOBLARJE
3. decembra so vaščani Koblarjev 

pri Stari cerkvi v kočevski občini 
doživeli zelo svečan dan. Delavci 
novomeškega C estn ^  podjetja so 
jim namreč asfaltirali vaško cesto, ki 
je bila prej vedno zelo jamasta, 
polna blata in luž. S samoprispev
kom so si vaščani Koblarjev zgradili 
tudi avtobusno postajališče ob glav
ni cesti v Mrtvicah.

Pomagati pomoči potrebnim
Na kratko o programu dela Rdečega križa

Občinski odbor Rdečega kri
ža Kočevje je pred kratkim 
sprejel delovni program za na
slednje obdobje, ki med drugim 
določa, da bo organiziral delo s 
krajevnimi organizacijami RK 
na osnovi delegatskega sistema, 
svoje delo pa bodo usklajevali 
tudi s SZDL, krajevnimi ^up- 
nostmi in SIS, posebno še s SIS 
socialnega Srbstva, kateri bodo 
odslej vsako leto predložili svoj 
letni finančni načrt.

Organizirali bodo tudi sosedsko 
pomoč in nego na domu za ostarele 
in bolne osamljene občane, pa tudi 
obiske in srečanja ostarelih in osa
melih. To dejavnost, kakor tudi re- 
5evat)'** Romov bodo organizi

rali v sodelovanju z drugimi, ki so 
tudi dolžni te zadeve urejati.

Pri boju zoper alkoholizem bodo 
sodelovali s Klubom zdravljenih 
alkoholikov. S sindikalnimi organi
zacijami pa se bodo tudi v bodoče 
dogovarjali, naj bi imeli krvodajalci 
g ost plačan dan. kadar oddajajo

Več nalog so si zadali še na pod
ročju vzgoie in prosvetljevanja pre
bivalstva. Omenimo naj organizacijo 
tečajev prve pomoči, tekmovanje 
ekip prve pomoči, predavanj, razde
ljevanje razne literature itd. Seveda 
pa bodo nadaljevali tudi z vsemi 
dosedanjimi dejavnostmi in izpolnje
vali naloge iz programskih izhodišč 
RKS.

1

Nova cesta Kočevje—Brod je z izjemo odseka proti Jasnici edina 
posodobljena cesta v kočevski občini (na fotografiji otvoritev te 
ceste), z ^ j  pa je nqboQ nujno potrebno posodobiti Se ceste proti 
Novemu mestu, Črnomlju in Cabru. (Foto: Primc)

PRODATI ŠOLO

Na razgovoru m ladine 
osnovne šole K očevje  s sek 
retarjem  ZK  o b čin e  K očevje  
Jo že to m  N ovakom  leta 
1973 je  šolarje zanim alo  
tudi, kdaj bo dobilo  K očevje  
plavalni ba zen  Sekretar jim  
je  raztožil, da je  to odvisno  
o d  tega, kdaj bo  na razpola
go denar, saj b i zaprt bazen  
veljal kar o k o li 12 m ilijonov  
dinarjev. Pa se je  oglasila 
neka bistra glavica bo lj za  
šato k o t zares:

-  Prodajmo novo šok)! '
-  Ž e , že, je  odvrn il sekre

tar, a bi zanjo d o b ili kom aj 
potovico potrebnega denar
ja.

iiiiln I

H
Radoje Krstić, sekretar občinskega komiteja ZK Prokuplje, 
odpira novi kočevski plavalni bazen. (Foto: Primc)

Kotiček pobratenih
IZPROKUPLJA 

IN SKOPJE LOKE 
NA OTVORITVAH

Nedavnih svečanosti ob otvo
ritvi ceste do Broda ter tetovad- 
nice in plavalnega bazena v Ko
čevju sta se udeležili tudi delega
ciji pobratenih krajevnih skup
nosti iz Prokuplja v Srbiji in 
Škofje Loke. Ob otvoritvi baze
na sta paredstavnika obeh dele
gacij tudi spregovorila udeležen
cem svečanosti. V imenu KS 
Škofja Loka je spregovoril pred
sednik IS KS Tone Kržišnik, 
sekretar občinskega komiteja 
ZK ftokuplje Radoje Krstić pa 
je praezal trak in tako odprl 
novo telovadnico in bazen.

TRI DNI PRI NAS

Delegacija krajevne skup
nosti in občine Prokuplje je 
bila na obisku v Kočevju od 
26. do 29. novembra. V teh 
dneh ni sodelovala le na pro
slavah in otvoritvah, ampak 
je obiskala tudi več naših 
delovnih skupnosti, in acer 
zdravstveni dom, osnovno 
šolo, kulturno skupnost in 
LIK. Ni se pozanimala le za 
delo teh ustanov, ampak 
tudi za možnost nadaljn ja 
sodelovanja, predvsem na

kulturnem področju. Pri 
LIK pa so se dogovarjali o 
opremi šol v njihovi občini z 
našim šolskim pohištvom.

KDO JE OSVOBODIL 
PROKUPLJE?

Niške Narodne novine, ki po
ročajo tudi za območje pobrate
nega Prokuplja, so pred kratkim 
ockovorile bolgar^emu tisku, 
kako je bito osvobojeno Pro
kuplje. Skupina boćarskih 
kovnikov je namreč skuala 
ponovno potvoriti zgodovinska 
dejstva in prikazati, da so pri 
osvoboditvi Prokuplja sodetovale 
tudi b o l^ sk e enote. Narodne 
novine pišejo, da so bolgarske 
enote res sodelovale 3. septem
bra 1944 v bojih za osvoboditev 
Prokuplja, vendar na drugi stra
ni, se pravi, da so E*rokuplje 
branile skupaj z betogardisti ^  
nedičevci pred partizani. Tako je 
o osvoboditvi IVokuplja pripo
vedoval Radivoje Ljumović, ki je 
bil takrat komandnt drugega 
bataljona 3. srbske udarne bri
gade 2. proleterske divizne inje 
I»vi prišel v osvobojeno Rrokup- 
Ije. Narodne novine tudi pišejo, 
^  je na območju ftokuplja (to 
je območje Toplice) med vo^o  
izgubito življenje okoli 10.00() 
borcev in občanov, med njimi 
jih je bito okoli 80 odstotkov- 
žrtev bolgarske okupatorske voj*, 
ske, ki pa je proti »oncu vojne 
res obrnila orožje proti Nem
cem.

Pripravljajo urnik plavanja
Kopanje velja 20 din

Preizkušnja naprav v novem 
bazenu v Kočevju se zaključuje 
in odpravljajo še zadnje poma
njkljivosti, tako da bosta bazen 
in telovadnica v kratkem priče
la obratovati

Pri krajevni skupnosti, ki upravlja 
z bazenom, so že izdelali začasni ce
nik uslug, ki bo veljal, dokler ne bo 
izdelan dokončni cenik na osnovi 
dejanskih stroškov. Po sedanjem ce
niku bo veljato enkratno kopanje za 
občana 20 din. Izposojanje kopalk 
bo 5 din, brisače 5 din, polivinilne 
kape (brez kap kopanje ne bo dovo
ljeno) 5 din in hranjei^ vrednostnih 
pedmetov 1 dinar. Razen tega bo 
treba za kopalke, brisače in garde
robne ključe plačati še kavcijo. Po
vedali so nam, da so te cene nižje 
kot v drugih kopališčih. To je mož
no zato, ker je bazen zgrajen s samo
prispevkom.

Detovne in druge organizacije, šo
le, sindikati in društva že prijavljajo 
laajevni skupnosti (KS) svoje potre-

Poročila se je z boljševikom
OsenKieset let Plotove mame

Pred kratkim je v Kočevju 
praznovala 80. rojstni dan Plo
tova mama, ki se je rodila kot 
Stefanova Urška-Tomšičeva na 
Žvirčah pri Hinjah. Delala je na 
polju, bUa dekla in hlapec in 
včasih gospodinja. Ob izbruhu 
prve svetovne vojne je bil njen 
izvoljenec France Plot zrel za 
vojake. Na ruski fronti je bil 
ranjen, ujet in se je šele 1920 
vrnil domov. Ker je doživel 
oktobrsko revolucijo inje njene 
ideje razglašal tudi doma, so mu 
pravili ,,boljševik“ . Oče ni 
maral slišati, da bi se hči poro
čila z boljševikom, pa tudi 
župnik se ju je branil poročiti. 
Vendar je obveljala Urškina. 
Poročila sta se leta 1921. De

vetnajst let je živela z možem, 
poznejšim borcem-spomeničr- 
jem, in mu rodila osem otrok.

Z možem sta se težko prebi
jala še posebno zato, ker je bil 
invalid, zaslužka malo, zemlja 
pa- skopa. Med leti 1935 do
1941 je mož našel slike s ko
čevskimi komunisti, pokojnim 
narodnim herojem Seškom, 
pokojnim Videničem, z Brada
čem in Hacetom, ki so se v teh 
letih pri njem sestajali. Na 
Jorasovem skednju so v seniku 
uredili bivališče za ilegalca 
Antona Pleška iz Ljubljane, kjer 
je ta imel tudi pisalni stroj /a 
pisanje parol, letakov in razgla  ̂
sov OF. Mama Plotova jc tedaj

stražila, skrbela za hrano, bila 
kurirka in obveščevalka. V 
Jorasovi konjarni na Mlaki, kjer 
sta takrat živela, so pripravljali 
in sušili meso in zbirali drugo za 
partizane. Mož je bU odbornik 
OF, obveščevalec, zbiralec pri
spevkov in pripadnikov osvobo
dilnega gibanja, pri čemer mu je 
bila žena krepka opora. Leta
1942 so se z Mlake umaknili na 
Grintovec, kjer so želi in zbirali 
hrano za partizane. Od tam se 
je družina preselila v Stari Log 
in ob veliki roški ofenzivi dalje 
na Rog, kjer pa so jili Italijani 
zajeli. Moža l*ranceta so od
peljali v Kočevje in ga ni več 
videla. Sele po osvoboditvi je 
zvedela, da so ga Italijani 20. 
avgusta 1942 skupno s petimi 
soborci ubili v gozdiču za nek
danjo Laknerjevo hišo v Kočev
ju, ob cesti v Dolgo vas.

Tudi njo so zasliševali, pre
tepali, ji grozili, a ker je niso

nK)gli zlomiti in ker ni hotela 
ničesar izdati, so jo s tremi 
otroki, Frenkom, Stanetom in 
Vinkom, odgnali najprej v Ko
čevje. nato v ljubljansko belpii-

sko vojašnico in od tam prek 
Reke na Rab. Tja je za njimi 
prišla še hči Marija, ki je bUa v 
partizanih, a so jo pri Žužem
berku /ajeli. Od tam so jo z

Plotova mama je praznovala 804etnico skupaj s hčerkama in sino
voma.

be oziroma žeUe za uporabo bazenov 
KS bo vse te zelje in predtoge zbrt' 
la, nato pa izdelala urnik upor^t 
bazena. Vse organizacije in drugi« 
žele organizirati skupno kopaA) 
oziroma rekreacijo za svoje član®’ 
naj čimprej prijavijo potrebe taaj® 
ni skupnosti, da ne bi izpadli iz 
poreda kopai^ oziroma uporabe t^ 
to vadnice. Organizirane *1^5 u- 
(sindikati, šole, organizacije in 
štva) bodio imele pri uporabi 
vadnice in bazena ^5 odstotkov p® 
pusta.

SPET TEČAJ

V ponedeljek, 8. decembra, se r 
začel v motelu Jasnica pri KoČeKI. 
že sedmi dvomesečni politični te^aj 
za sindikalne in mladinske delavce‘ 
Obiskujejo ga tečajniki iz vse S lo ^  
nije. Tudi ta tečaj je organiziral Cejj' 
ter republiškega sveta zveze sindi^j 
tov in Republiške konference 
za družbeno izobraževanje.

otroki odgnali v Gorjars, nat° 
pa 23. aprila 1943 izpustili- . -

Kljub prestanemu trpljenju f  
znova delala za osvoDodil*1*! 
gibanje. Trpljenja seveda še 111 
bilo konec. Leta 1943 ji je rnin8 
na Mlaki ubila sina Tonete 
Leta 1944 so jo Nemci in &0" 
mobranci v Kočevju zasliševa 
in mučili; le zgovornosti Rudo*' 
fove Lenčke, ki je znala nep1' 
Ško, se ima zahvaliti, da je nfe? 
odgnali v nemško koncentracij' 
sko taborišče.

Zdaj stanuje v borčevske*11 
bloku v Kočevju. Otroci so * 
poročili in si ustvarili družinc> 
Sredi njih je praznovala čila i*1, 
vedra, četudi bolehna, visok0 
obletnico. Še veliko mirnil1’ 
srečnih in zdravili let ji je zažf 
lela razen domačih tudi mladij 
na stolpiča in isto želimo Pl°' 
tovi mami občani Kočevja.

V. FIGA*1

Ljubljane za vožnjo do morja oziro
ma Zagreba.



Dva obraza?
v  precepu novih odkup 
nih cen za krompir — V 
dobrniškem okohšu od 
kupili že nad 800 ton 

krompirjeve letine

Tone Zaletel, vodja proiz
vodnega okoliša trebanjske 
kmetijske zadruge v Dobrni
ču, se ukvarja s krompiijem 
že peto leto. Dobrniška doli
na slavi že od nekdaj kot 
pravi krompirjev okoliš. Do
stikrat se mora zadružni de
lavec kot tisti, ki je kmetu 
najbližji in je zato prvi po- 
spešev^ec, ubadati tudi z
odku^m . Slednje je žal tudi 
najbolj nehvaležen del opra-

Tone Zaletel: v
dobrniškem okolišu lepo iz
polnjujejo pogodbene obvez
nosti pri odkupu krompir- 
ja.“

V dobrniškem okolišu so 
Kmetje oddali že nad 800 
ton krompirja, kar je le malo 
pod la n s l^  odkupom, in so 
^  že močno približali pred- 
'^denim pogodbenim količi- 

Trg je po svoje nenasi- 
^n in kliče po tem po- 
jnembnem delu ozimnice, 
dolenjske kmetijske organi
zacije so se zato pred prazni
kom republike v Trebnjem 
dogovorile za višje odkupne 
^ne krompirja. Gre za ceno 
s80 dinarja za kilogram, 
kot velja tudi po Gorenj
skem. Tu pa so nastale po 
bridkih izkušnjah srečanja s 
*^eti po praznikih kot to 
pbčuti Tone Zaletel, nepri
jetne zagate. „Razlika od 
*̂ ®kdanje cene 1,80 din je 
°pčutna. Izkušnja za tiste, 
^  so krompir nemudoma 
oddali, je hudo neprijetna, 
Jj[dje ne skrivajo jeze. V ta
kih primerih bi morali v re
publiki imeti fond za dopla
t o  poštenim kooperantom. 
«Koda bi bila, ko bi ljudje 
}2gubili zaupanje. Pri zadrugi 

ne moremo občutneje 
pomagati, največ, kar bi bilo 
^ogoče, bi bila prednost pri 
ukupu ob morebitni dobri 
®tini, ko bo spet težko 
^ovčiti pridelek, kot se je 
Ugodilo lani.“
^  A. Z.

N o v o  VODSTVO

odstopa predsednika 
i^ijj^.*^opolitične^ zbora Staneta 

IZ Trebnjega -  le-ta se je 
funkcij -  so člani druž- 

zbora na zadnji seji 
predsednika zbora doseda-

2 ^dpredsednika Mirana Bizja-

^®nii

Iz zemlje je mogoče več Iztisniti
Letošnji rekordi pridelovalcev krompirja: Avgust Žnidaršič iz Dobrniča 425 centov na 

hektar, Andrej Kržič iz Hrastovice že 90 centov koruze na hektar

Pred letošnjimi kmetijskimi 
predavanji so pri službi za ko
operacijo pri trebanjski Kmetij
ski zadrugi ocenili letošnja tek
movanja kooperantov v pridelo
vanju krompirja in koruze. Tek
movali so pridelovalci krompir
ja na območju kmetijsko- 
gospodarskega odbora Dobrnič, 
v donosu koruze pa Sela- 
Šumberk; točaje izločila iz tek
movanja kmete iz območja 
Mirna-Sentrupert, ledena ujma 
je zaobšla njive treh gospodar
jev, ki so vztrajala v telmova- 
nju. Nekateri kmetje so se ude
ležili tudi tekmovanja strojnih 
skupnosti za pripravo kakovost
ne silaže v slovenskem merilu.

Inž. Alojz Zupančič je na 
splošno zadovoljen z uspehi pri
delovalcev krompirja. V dobrni
škem tekmovanju je sodelovalo 
12 tekmovalcev. Vsi so sadili 
sorto draga, ki se je izkazala za 
20. odst. bolj donosna kot sorta 
igor. Po mnenju inž. Zupančiča 
bi bili donosi, če bi hila boljša 
letina, še za 20 odst. večji. Sor
ta draga je sicer podvržena ve
čjemu izrojevanju (sedanji pri
delovalci bodo morali seme po 
dveh letih menjati), vendar se ta 
strošek vseeno izplača. Razlika 
med prvimi tremi tekmovalci je 
le nekaj centov: Avgust Žnidar
šič iz Dobrniča je pridelal 425 
centov na hektar, Janez Lah iz 
Male vasi 422 centov, Jaka Zu
pančič iz Knežje vasi 421 cen
tov. Zadnji, 12. pridelovalec, je 
še vedno pridelal 297 centov 
krompirja na hektar.

Uspehi pridelovalcev koruze 
so sfaomnejši. Inž. Zupančič 
pravi, da se na splošno ocenjuje 
kot lep dosežek šele donos nad 
80 centov na hektar. Kmetje 
namreč za pridelovanje koruze 
ne uporabljajo take tehnologije 
kot pri pridelovanju krompirja. 
Tekmovanja so se lahko udele
žili le tisti kmetje, ki so sadili

semena hibridnih sort. Kot po
glavitni razlog za manjše pridel
ke koruze omenja inž. Zupan
čič pomanjkljivosti pri samem 
sejanju. Kmetje še vedno ne 
premorejo ustreznih sejalnic, 
konjske sejalnice ali ročno saje
nje ne dajejo pravih uspehov, 
bodisi da polagajo seme preglo
boko, v glavnem pregosto ali pa 
preredko.

Po vojni se je izkazalo, da je 
pridelek koruze dvakrat večji 
kot pri pšenici, zato nameravajo 
v trebanjski občini površinam, 
zasajenim s koruzo, posvetiti 
več pozornosti, saj je živinoreja 
pomemben vir dohodka. kme
tov, brez tako kakovostne

krme, kot je koruza, pa ne gre. 
In kakšni so bili pridelki pri naj
boljših? Anton Kastelic iz Pod- 
šumberka je pridelal 64 centov 
koruze na hektar, Janez Kaste
lic iz Loga 58, Ciril Labe iz 
Orlake in Janez Ceglar iz Repelj 
pa po 56. Prijavljenih je bilo 12 
tekmovalcev. ŽELEZNIK

NAPREDEK

Na Trebeljanskem je bil leta 1954 
le en transformator. Elektro Krško 
ima sedaj v načrtu predvidene še šti
ri transformatorje, kar bo veljak) 
1,50 milijona dinarjev. Ko bo vse to 
zgrajeno, bo lepa pridobitev za te 
odročne kraje.

„Samb nikoli več vojne!”
v  KS Dolnja Nemška vas so priredili srečanje z najsta

rejšimi občani

Na območju krajevne skup
nosti Dolnja Nemška vas živi 
kar 43 občanov, rojenih še v 
pred letom 1900. Pred prazni
kom republike so v razredu 
osnovne šole v Dolnji Nemški 
vasi člani sveta krajevne skup
nosti, delegati, člani vodstev 
družbenopolitičnih organizacij 
in društev pripravili prijetno 
srečanje z najstarejšimi. Povabi
li so štiri: 94-letno Katarino 
Gačnik iz Cešnjevka (zaradi bo
lezni se srečanja ni mogla udele
žiti), 9 1-letnega Franca Krevsa, 
88-letno Frančiško Fink in 
82-letnega Franca Sitarja (vsi so 
iz Gornjih Ponikev). Predsednik 
sveta KS Jože Vovko jim je če
stital za praznik in jim izročil 
darila. Seveda ob tem ni manj
kalo spominov na dolgo življe
nje. Ob Francu Krevsu sta bila 
še kar dva rodova. 91-letnik se 
še sveže spominja potankosti 
številnih dogodkov. Tako pom

ni velik požar v Mokro nogou 
pred prvo svetovno vojno. Do 
visoke starosti pa se po njego
vem pride s poštenostjo, zmer
nostjo, pa tudi zdravnikom ni 
treba preveč zaupati! „Težko je 
bilo, a vse se premaga,“ trdi 
Franc Krevs. Spominja se vseh 
gasilskih brizgaln, ki so jih pre- 
menjali, da so prišli do prave. 
Še plete košare, kar pa se tiče 
denarja, je lahko po svoje zgled: 
vse računa v novih dinarjih!

Franc Sitar je preživel tre
banjsko čevljarsko podjetje, 
dreto je moral vleči med prvo 
svetovno vojno celo po Romu
niji, za partizane so prišle prav 
kurirske torbice s peterokrako. 
„O, da le nikoli ne bi bilo več 
vojne!“

Frančiška Fink kljub 88 le
tom meni, da človek ne more 
biti brez skrbi. Zato noče zgu
biti stika z delom v kuhinji ali 
opustiti skrbi za kure.

Društva in organizacije v Dolnji Nanški vasi dobro sodelujejo. Na sliki: predsednik sveta KS Jože 
Vovko čestita ob dnevu republike 884etni Frančiški Fink (vmes sedi Franc Sitar, prvi z desne je 
914etnik Franc Krevs). (Foto: Železnik).

l*rograma šolstva ni mogoče krpati
^ l ^ t i  skupščine izobraževalne skupnosti in izobraževanja nezadovoljni s črtanjem 

govorjenega dela programa izobraževanja — Srednjeročni program izobraževanja bo
treba dopolniti

h ■ ■ ---- -
^ ^ p ra v e  številnih delegatov na zadnji seji občindce skupščine 

novembra je prevevSo nezadovoljstvo, da bi program izobra- 
skupnosti za prOiodnje leto „spravfli pod strdio“ tako, da 

^rtali razne dejavnosti.

ru)^*<liobetanega strganega žepa v 
^nem  načrtu občinske izobra- 

t |tOh skupnosti ob napovedani 
prispevka, s katerim se naj bi 

Hj^p.^evanje v prihodnjem letu fi- 
•talo, naj bi črtali takšne stvari, 

ni». pouk v glasbeni šoli, po- 
*Ocialno šibkim otrokom pri

TBEBANJSEE 
MIGE

L

šolskih malicah, podpiranje dejav
nosti delavske univerze, razširjena 
dejavnost šol zaradi novih oddelkov, 
brezplačni učbeniki, Šola v naravi, 
skratta: vrsto ustaljenih obhk, ki so 
komaj dobro zaživele.

NESPREJEMLJIV 
SREDNJEROČNI 

PROGRAM

O pripravljenem srednjeročnem 
propamu izobraževanja je že občin
ski izvršni svet menil, da je lak, da 
ga ni mogoče sprejeti. Postavlja sc 
namreč vprašanje, po kakšni meto
do togiji ie sploh mogoče kaj predvi

devati. Se za prihodnje leto posa
mezni podatki niso niti en teden 
vzdržali kritike. V tem programu (o 
njem smo že pisali v predzadnji šte
vilki) je tudi nesprejemljiv program 
gradnje šolskega prostora, zakaj pro
grama, dogovorjenima na referendu
mu, ni mogoče spreminpti. Program 
govori o celodnevni šob, vendar de
legati kljub vabljivi zamisli ne vidijo 
možnosti, da bi jo lahko kmalu ures- 
ničilL To misel je lepo povedal dele
č i  Drnovšek: „Vprašanje osnovne 
» le  je treba rek*vati enotno v vsej 
občini. Nihče hi proti cetodnevni 
šoli, vendar, če govorimo o črtanju 
ustaljenih oblik, kako naj bi po dru
gi strani govorili o tako zahtevni no
vosti, zato je treba zagotoviti ustrez
no izvajanje obstoječega proCTama.“ 

Delegat Stefan Kamin iz Trebnje
ga so je zavzel za to, ila je treba dati 
»Istvu resnično prednost, dostikrat 
namreč o tem samo govorimo. Šol
stvo mora napredovati kot ostak)

gospodarstvo, zato ne bi smeli gleda
ti na i\j kot na potrošnjo.

TUDI DRUGI SE 
DUŠIJO

Na nezavidljive prostorske razme
re so opozarjali številni šolniki. Rav
natelj mokronoške osnovne šole 
Franc Videčnik je spodbijal misli o 
tem, da bo nova mokronoška šola 
lahko odprla vrata cek>dnevni šoli.
V novi montažni zgradbi bo 12 učil
nic, dvoje igralnic vrtca, ob šoli bo 
še tek)vadnica. Opozarja, da bo tudi 
Vnaprej potreben izmenski pouk. Po 
idejnem načrtu je bil namreč govor 
še o štirih novih učilnicah, kijih se
daj ne bo. Ostaja vprašanje, ali upo
rabljati za pouk še vnaprej tudi staro 
šoto, za katero pa strokovnjaki ne 
jamčijo, ker ima dotrajano ostrešje 
in dimnike.

Jože Zupan iz Šentruperta opo
zarja, da imajo pri njih 14 šolskih 
oddelkov v sedmih učilnicah, fted 
petimi leti so imeU dva učitelja več. 
Čeprav imajo sedaj več oddelkov. 
Tudi v Šentrupertu jim ob mali šoli 
grozi tretja izmena- Pb številu šol
skih novincev so med najmočnejšimi 
kraji v občini, zato se bojijo, da se 
ob letu ne bi otepah še s kakšnim 
oddelkom Več. Trenutno vidijo iz
hod le v preureditvi sedanjega sta no-

Pri Kastelčevih so dosti letošnje koruze že pokrmUi, kljub 
temu pa krasi gospodarsko poslopje še dosti zlatorumenfli 
ko ru z i^  storžev.

Dobra beseda 
dobro mesto najde

Obisk pri nekaterih letoš
njih kmetih, ki so na tekmo
vanju v pridelovanju krom
pirja in koruze dosegli lepe 
rezultate, je pokazal, da gre 
tudi sicer za napredne go
spodarje.

Tretji po količini pridelka 
krompirja na hektar v dobr
niškem okolišu, kmet Jaka 
Zupančič iz Knežje vasi, je 
pred dvema letoma zgradil 
hlev na izplakovanje, strojno 
linijo za pridelovanje krom
pirja uporablja v strojni 
skupnosti. ,Jzplačalo se je 
zamenjati seme. Redno smo 
škropili, kajti takoj se po
zna, če človek zamudi kak
šen dan. Dober nasvet tudi 
kaže upoštevati, ne gre zme
raj ravnati le po svoji glavi! 
Vsako leto sklenem pogod
bo za pridelek, saj je le tako 
mogoče računati na zaneslji
vo prodajo. Določil pogodbe 
se vedno tudi držim,“ pravi 
o svojem kmetovanju Zu
pančič.

Anton Kastelic s Podšu- 
merka, letošnji rekorder v 
pridelku koruze na hektar v 
tem delu občine, ie koruzi 
namenil zadosti hlevskega 
gnoja in nitromonkala. Di
vjadi se je uspešno otresel s 
smrdljivimi snovmi. Med 
strojnimi priključki se 
usmerja na izdelke šempetr- 
ske tovarne zakaj nikogar ni
ma v inozemstvu, da bi se la
hko nanj obrnil za rezervne 
dele. „Ce ne bi z nami sode
lovala trebanjska Kmetijska 
zadruga, vsega tega ropo
tanja okoli hiše ne bi bilo in 
tudi ne napredka," ocenjuje 
Kastelic prodor kmetijskih 
strojev na vas. „Ljudje vse
eno preveč zapuščajo vas.

Dosti krepkih mladih fantov 
z dobrimi gospodarskimi po
slopji sili v svet in se tam tu
di izgubi,“ opozarja na zapu
ščanje domačij v okolici.

„Cene živine bi morale bi
ti zajamčene, tako bi tudi 
kmet lahko računal na stal- 
ngši dohodek. Pridelovanje 
koruze je za nas primerno, 
naša ilovnata zemlja krom
pirju ne godi preveč. Veliko 
bi bil vreden pravi stroj za 
setev koruze, saj je tako tež
ko saditi s pravo gostoto. 
Mnogo krme ne morem ko
ristno izrabiti, ker nimam s - 
losa,“ ne skriva nadaljnjih 
načrtov. Hlev je poln, da je 
veselje pogledati, gospodar 
se zaveda, da bi bilo delo 
lažje v sodobnejšem hlevu, 
vendar vsega ni mogoče na
rediti naenkrat. Plužni gre
ben na tem kraškem svetu 
rad zagrabi kakšno skalo ce
lo tam, kjer je še nekdaj bilo 
videti, da je vse pobrano in 
stolčeno. Ker za delo na 
zemlji ni mnogo rok je, kot 
kaže, storil prav, ko se je 
najprej usmeril na stroje. 
„Vreme je bilo letos takšno, 
da je bilo razna opravila tež
ko loviti; ne vem, kako bi 
zdelali, če npr. ne bi imel sa- 
monakladalne prikolice!“

Pri Kržičevih v Hrastovici 
je koruza med najpomemb
nejšimi poljščinami. Doseže
nih 90 centov na hektar pri
pisuje sin Tone tudi večji go
stoti sajenja. Zlate storže, 
skrbno razobešene po vseh 
štantih, je veselje pogledati. 
„Lanski so bili sicer večji, 
vendar jih letos vseeno od
tehta večja količina, pridob
ljena z bolj gostim saje
njem," pravi Tone.

vanja v šoli v učilnico za podaljšano 
bivanje in mak> šok); nujna je telo
vadnica.

V Trebnjem ni mogoče odlašati z

f adnio nove šole tja po letu 1980. 
izooraževar\jem bodočih učiteljev 

v oddelku pedagoške gimnazije so 
zakoračili v usmerjeno izobraže
vanje. Ustanovljen je šolski center, 
seveda brez prostora za pravo dek).

Tudi Mirenčani opozarjaj^ na 
prostorsko stisko v svoji šob. oiri se 
posebna osnovna šola; že sedaj je en 
oddelek v kuhinji, ^^la šola je v 
ptonirski sobi. V zbornici mirenske 
» le  imajo tiskarno za učne pripo
močke vseh šol v občini. Predvidena 
sta dva oddelka male šole, vendar ne 
vedo kam z njima. Vse manj mož
nosti je, da bi našli kakšen prostor z 
iskanjem lukenj v urniku.

USTVARITI SISTEM 
SOLIDARNOSTI 

ZA MANJ RAZVITE

Krivda, da ^adnja šol ni potekala 
tako, kot je bito rečeno ob referen
dumu, je v tem, ker v republiki ni 
bila vzpostavljena solidarnost. O njej 
bi morali najti jasno besedo v druž
benem dogovoru o financiranju 
vzgoje in izobraževanja v republiki, 
vendlu tega v sporazumu ni zasledi

ti. Predsednik občinske skupščine 
Slavko Kržan je opozoril, da bi mo
rali ob toUkšmh sredstvSi republiške 
izobraževalne skupnosti dati več za 
gradnjo šol na manj razvitih ob
močjih. O tem so pravočasno sporo
čili podatke repuDliškim organom. 
Da lirideio v občini do q>rejemlji-
vega srednjeročnega načrta tudi v 
izobraževanju, je na vo^o še poldru
gi mesec časa. Te natoge naj bi se po 
sklepu obeh skupščin družno totili: 
strokovna služba izobraževalne 
skupnosti, komisija za načrtovanje 
pri občinski skupščini in izvr&i 
svet.

STANOVANJA ZA 
UČITELJE

V vrsti krajev trebanjske občine 
ne morejo priti do ustreznih stanc* 
vaiy za učitelje. Tudi na skupni sdi 
skupščin izobraževalne skupnosti m 
občine je bito zato govora o sodeto- 
vanju solidarnostnega sklada občin
ske skupščine. Gre za kraje, kjer v
glavnem tudi ni industrije, nra. v 
Šentrupertu in Velikem Gabru. Tudi 
nasploh naj bi v prihodnjem petlet
nem obdobju dali prednost gradnji 
stanovanj za učitelje, saj tega breme
na samo šolstvo ne zmore.

A. 2.



tedens^ ie

Četrtek, 11. decembra -  Danijel 
Pfctek, 12. decembra -  Ivana 
Sotx)ta, 13. decembra -  Lucija 
Nedelja, 14. decembra -  Dušan 
Ponedeljek, 15. decembra — Kristina 
Torek, 16. decembra -  Albina 
Sreda, 17. decembra -  Lazar 
Četrtek, 18. decembra -  Radoslav

LUNINE MENE

18. decembra od 15.39 — ščip

BRESTANICA: 13. in 14. 12. 
ameriški barvni film Cromvel.

BREŽICE: 12. in 13. 12.
ameriški barvni film Umazane roke 
nad mestom. 14. in 15.12. ameriški 
barvni film Sinovi puščave. 16. in 
17. 12. ameriški barvni film Zadoz.

ČRNOMELJ: 12. 12. ameriški 
barvni film Surova Oklahoma. 14. 
12. ameriški barvni film Dilinger.

j l i
S L U Ž B O  D O B I

TAKOJ zaposlim mlajšega nekvalifi
ciranega delavca, starega do 17 
let, za pribžnostna dela v pekar
ni. Oskrba zagotovljena. Pekarna 
Franc Perne, M^vedova 10, 
61240 Kamnik.

S T A N O V A N J A

OPREMLJENO SOBO s kopalnico, 
centralno ogrevano, oddam v 
Trebnjem za 6 mesecev. Naslov v ‘ 
uwavi lista (2891/75).

Št u d e n t k a  nujno potrebuje 
opremljeno in ogrevano sobo v 
Novem mestu. 2^enka Božič, 
Jerebova 12, Novo mesto.

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM karamboliran VW 1200. 
Jože Vinšek, Šmarje 11, Šentjer
nej. Ogled vsak dan od 14. ure 
da^e.

PRODAM traktor Stever 18 km s 
kosilnico. Cena 31.000,00 din. 
Ogled v soboto in nedeljo. Atojz 
Lamovšek, Bistrica 15 na Dolenj
skem.

KUPIM LADO special, letnik 1975., 
Naslov v upravi lista (2900/75).

PRODAM fiat 750, letnik 1973, 
dotnro ohranjen. Jože Bratkovič, 
Gor. Brezovica 26, S^tjernej.

PRODAM ZASTAVO 750 luxe, 
letnik 1972, tehnično pregledan 
in registriran do oktotoa 1976. 
O^led v popoldanskem času. 
Drejčetova pot 28, Novo mesto.

PRODAM FIAT 600 za
3.000,00 din. Naslov v upravi li
sta (2907/75).

KUPIM rabljen, dobro ohranjen 
avto zastavo 750 ali 850. Dam 
nekaj gotovine, ostak) gradbeni 
material. Ponudbe pod „ZAME
NJAVA".

VESPO 150 sprint ugodno prodam. 
Naslov v upravi lista (2924/75).

PRODAM AUSTIN 1300, prevože-. 
nih 50.000 km, tudi na obroke. 
I^izve se popoldne po telefonu 
21-138.

UGODNO PRODAM zastavo 750, 
letnik 1971, tehničiK) pr^ledan 
4. novembra 1975, registriran do
4. novembra 1976. Ogled vsak 
dan od 16. do 19. ure. Badovinac, 
Mestni trg 13, Metlika.

PRODAM dobro ohranjen traktor
zetor 2511 s plugom in kosilnico. 
Atoiz Rabzelj, V^iiše 17, 68273 
Leskovec pri Krškem.

17. 12. ameriški barvni film
Sprehod slonov.

KOSTANJEVICA: 14. 12.
ameriški barvni film Ned Keli.

KRSKO: 13. in 14. 12. ameriški 
film Frenzy. 17. 12.. italijanski film 
Emigrant.

^T L D C A : Od 11. do 14. 12.- 
ameriški barvni film Privatni 
detektiv. Od 12. do 14.12. ameriški 
barvni film Slamnati psi. Od 12. do 
14. 12. ameriški barvni film Klan 
Djuka Andersona. 17. in 18. 12. 
jugostovanski barvni film I^rtizani.

MIRNA: 13. in 14. 12. film
Francoska zveza.

NOVO MESTO, KINO KRKA:
12., 13. in 14. 12. ameriški barvni 
film Billy -  dva ktobula. 15. 12. 
domači film Poslednja postaja. Od 
16. do 18, 12. ameriški film Metulj.

RIBNICA: 13. in 14. 12.
zahodno nemški barvni film Klic 
črnih volkov.

SEVNICA: 13. in 14. 12.
ameriški film Moje pesmi, moje 
sanje.

TREBNJE: 13. in 14. 12.
italijanski barvni avanturistični film 
Pustolovca v zraku. 17. 12. nemški 
barvni ljubezenski fUm̂  Ljubezen je 
le beseda.

Q g
PRODAM kostanjev les ter spreje

mam naročila za kalano kolje, 
stetee za vinograd, ograje in dro
gove. Naslov v upravi lista 
(2913/75).

PRODAM stroj za izdelavo beton
skih zidakov, model 25 x 30 in 
20 X 30. Franc Tomše, Dobeno 4, 
68250 Brežice.

UGODNO prodam rabljeno spal
nico. Anton Medved, Boštanj 65.

PRODAM avtomobilsko prikolico. 
Ogled v soboto in nedeljo pri 
Kostrevcu, Slepšek 16, Mokro- 
nog.

PRODAM večjo količino betonskih 
vinogradniških stebrov. Cena 
ugodna. Itonudbe pod ,J)OGO- 
VOR“.

PRODAM dve postelji z žimnicami, 
nočni omarici in visoko omaro, 
vse v dobrem stanju. Počrvina, 
Dolnje Kamence 48.

PO UGODNI ceni prodam dnevno 
sobo. Gradišar, Trdinova 5a, 
Novo mesto.

PRODAM novo štiridiatonično 
harmoniko Albin Pečaver, duri 
be, es, as, des. Cena 8.000 Ndin. 
Drago Tratnik, Irča vas 42, Novo 
mesto. .

UGODNO prodam enotonsko
mostno tehtnico, primerno za 
tehta me živine. Franc Kokalj, Go
riče 30, p. Golnik, Gorenjska.

PRODAM kompletno čevlj^sko 
orodje z vsemi strmi in nek^ ma
teriala. Gaberšek, Zakol 1, Breži-

UGODNO PRODAM kavč, mizo in 
fotelja. Poizve se pri Porenta, 
M^de Sile 16 ,Novo mesto.

PRODAM dobro ohranjen globok 
italijanski otroški voziček. Naslov 
v iu)ravi lista (2941 /  75).

PRODAM razne dele za dostavni
voz DKW 1000, trajno žarečo

f>eč, peč na olje, 80-litrski bojler, 
eseno mizarsko mizo, cirkular in 

OTikolico za osebni avto. Franc 
rotočar-C am pa, Trška gora 75, 
blizu gostilne rugelj.

K U P I M

KUPIM motorno žago Stihi 041 v 
dobrem stanju. Ivan Gtobevnik, 
Škocjan 2,

TAKOJ KUPIM stavbno parček) z 
vsemi dovoljei\ji in takojšnjo 
možnostjo aadnje, hišo v gradnji 
ali vseljivo hišo v okolici Krškega, 
najraje na območju Poišče. Karel 

. Novak, Trdinova 10, Krško. 
MANjSl vinograd z zidanico, pri

merno za vikend, kupim. Ponud
be pod „DOLENJSKA“.

P O S E S T

P R O D A M

UGODNO prodam dve rabljeni tri
delni okni, tridelno omaro, pol- 
kavč, posteljo, nočni omarici in 
psiho. Ferko, Šmihel 34, Novo 
mesto, telefon 22-862.

PRODAM pomivalno mizo in elek
trični štedilnik. Jože Bašelj, Gor. 
Kamenje 5, Novo mesto.

UGODNO prodam stabilni bencin
ski motor 8 KM. Anton Novak,

- Brezina 10, Brežice.
PRODAM hrastovo spalnico. Pavla 

Doberdrug, Groblje 3, Novo 
mesto.

ELEKTRIČNI VLAK Fleischmann 
HO z več kom^zicijam i in ma
keto 3,60 X 1,50 prodam. Tele
fon (061)43-263 Ljubljana.

UGODNO prodam dobro ohranjeno 
120-basno klavirsko harmoniko. 
Informacije dobite po tel.
21-181 ali na nask>vu: Mrak, 
Jerebova 3, Novo mesto.

PRODAM vinogradniško parcelo 
(15 arov) na Dolenjskem blizu 
Apnenika pri Šentrupertu. Lepa 
sončna lega, lapornasta zemlja, 
primerno za dva lastnika. Dostop 
z avtomobili. Danijel Potokar, 
Račje sek) 9, Trebnje.

PRODAM vinograd v Novi gori v 
velikosti 15 arov. Sončna lega, 
dostop z vsakim avtomobilom, 
jffimano za vikend. Ugoden 
nakup. Naslov v upravi lista 
(2936/75).

R A Z N O

IZGUBILA sem zlato žensko uro na 
stopnicah bk>ka 9 na Mestnih nji
vah. Izgubljena je bila v jeseni 
letos. Poštenega najditelja prosim, 
da jo proti nagradi vrne na na
slov: Nada Vahčič, Mestne njive 
btok 9, stan. 16, Novo mesto.

POROČNI PRSTANI! -  Želite pre
senetiti nevesto? Zlatar Otmar 
Zidarič v Ljubljani v Gosposki 5 
(p o l«  univerze) Vam bo rad po
magal! -  Z izrezkom tega oglasa 
dobite 10 odst. popusta!

PRODAM hiio z gos{radarskimi 
poslopji, zemljo in vinogradom 
blizu Žužemberka. Bogdanja vas
4, Žužemberk.

PRDAM enostanovanjsko hišo v 
DoL Straži. Nask)v v upravi lista 
(2889/75).

PRODAM vinograd v Novi gori pri 
ftečni. Atojz Krese, Podgora 2, 
Straža.

PRODAM 10 arov vinoaada na 
Ljubnu. Rrimerno za vikend. Ob 
počeli je elektrika, dostop z avto- 
mobitom. E)anica Jakše, Kegerča 
vas 17a, Novo mesto.

PRODAM negovan vinograd 
(1870 m2) v Semiču, zasajenih je 
1600 rodnih trt. Cena po dogovo
ru. Informacije na naslov: 
Leopold Plut, Kočevje 23, Črno
melj, ali po telefonu 76-086.

PRODAM gospodarsko poslopje 
(možnost adaptacije hiše) in 
motorno kosilnico BCS. VUrija 
Planinc, Zadružna ccsta, Črno
melj.

MARIJA MRHAR, roj. HUMAR, 
Mirna 100, 68233 Mirna, prepo-^ 
vedujem Jožetu Mrliarju, roj. 
1940, Stan, Mirna, in njegovi 
materi Jožefi Babič iz Crno nuja. 
Na utrdbah 8, ter ostali njegovi 
družini vsak vstop v moje stano
vanje in ostale lastniške prostore. 
IVoti vsakomur zgoraj navedenih 
sem primorana v primeru nadle
govanja moje družine smatrati za 
nasilnost in primerno ukrepati.

PREKLICUJEM izjavo o 
tov. Zdenki Blaznik. Majda Murn, 
Naselje heroja Maroka 7, Sevnica.

VERONIKI in ROLFU HUSS- 
MANN, 'ki živita v Hamburgu, 
čestitamo k srečnemu dogodku, 
Danici pa lep pozdrav in srečno 
vrnitev domov, sorodniki iz do
movine.

toV E S TILA  I
NOVO! -  Vaše radiatorje boste 

temeljito in brez truda očistili 
prahu. Rrah, ki sc nabira na radia
torjih, zadržuje toploto, izgoreva
nje prahu povzroča dab zrak. 
Obnavljam vse ščetke za loščilce 
in sesalce prahu. Slavko Armič, 
y)ec. ščetarstvo, Ljubljana, Trža-

Ob boleči izgubi naš(^a dragega 
moža, očeta ter starega očeta

J 0 2 E T A  JAKLIČA
iz Šahovca S 
pri Dobrniču

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, vaščanom, prijateljem in 
znancem za vso pomoč, izrečena 
sožalja ter podarjene vence in cvetje. 
Zahvaljujemo se osebju sptošne bol- 
nice-kirurški oddelek Novo mesto 
za vso skrb in n ^ o  v zadnjih dneh 
pokojnikovega trpljenja. Iskreno se 
zahvaljujemo kolektivu Zdravilišča 
DoL Toplice in Tekstilu Ljubljana 
za podarjene vence. Najlepsa hvala 
gasilcem Dobrnič-Šahovec za 
poslovilne besede ob odprtem grobu 
ter župniku za lepo opravljeni 
obred. Vsem, prav vsem še enkrat 
P'isrčna hvala.

Žalujoči: žena Marija, otroci: 
sin Jože z družino, hčerka 
Lojzka z družino, sinova Franci 
in Janez ter hčerka Mimica z 
Damjančkom, Anica z možem 
in Jožica

Zahvaljujem se zdravniškemu 
in strežnemu osebju nevrološke
ga oddelka novomeške bolnice 
za uspešno zdravljenje in pri
zadevnost. Zahvaljujem se tudi 
dr. Leopoldu Kocutarju. Hva
ležna pacientka IVANKA 
HOČEVAR

V S P O M I N

8. decembra je minilo žalostno 
leto dni, odkar nas je zm vedno 
zapustil naš ljubljeni zlati mož, 
dobri oče, stric, brat in stari ate

JANEZ AMBROŽIČ
izGabtja 124

Cas beži, ne izbriše bolečine iz naših žalostnili src. Vsem 
tistim, ki se ga spominjate, se lepo zahvaljujemo.

Vedno žalujoči: ženaTončka,hčeike Silva, Olga, Joži
ca, sin Srečko, vnuki Zvonko in Srečko.

Z A H V A L A

Pb dolgotrajni bolezni nas je v 41. letu starosti za vedno zapu
stil naš dragi brat in stric

STANE VINTAR
iz Desinca pri Črnomlju

Iskreno se zahvaljujemo kirurškemu oddelku novomeške bolnice 
za lajšanje bolečin, kolektivoma Kovinar in Varnost za vence ter 
cvetje, sosedom, sorodnikom in prijateljem, ki so ga spremili na 
njegovi zadnji poti. Posebna zahvala družini Banovec in tovarišici. 
w d ic  iz N ov^a mesta za vse, kar so storili zanj, ter župniku za 
opravljeni obred.

Žalujoči: brat Jože z družino ter drugo sorodstvo.

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi našega moža, očeta in startna očeta

JOŽETA BUKOVCA
z Uršnih sel št. 22

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem, ki 
so nam pomagali in nam stali ob strani v težkili trenutkih. Hvala 
za izraze sožalja, poktonjene vence in cvetje ter spremstvo na 
zadnji poti. Zahvaljujemo sc pevskemu zboru Gorjanci iz Straže 
za žatostinke, kolektivu TOZD Gozdarstvo Novo mesto, kolekti
vu predilnice Litija ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Frančiška, sinova, hči ter vsi vnuki

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, babice in tete

MARIJE DRAGAN
roj. Kebelj 

iz Golobinjka pri Mimi peči

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancem, posebno še sosedama Anici Kovačič in Anici Novak 
za njuno pomoč. Zahvaljujemo se tudi zdravniškemu osebju plju
čnega oddelka novomeške bolnice za vso skrb in pomoč, ki so jo 
nudili v težkih trenutkih, kolektivu Beti Mirna peč, Elmi Črnuče, 
Opremi Kočevje in tovarni zdravil Krka v Novem mestu za podar
jene vence in cvetje ter vsem, ki so nam izrekali sožalje, duhovni
ku pa za opravljeni obred.

Žalujoči: hčerki Anica m Slavka z družinama, Marija z 
možem, sin France z ženo, vnukinja Malči z družino in 
drugo sorodstvo. 

Mirna peč, Cmuče, Kočevje,Novo mesto

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, 

deda in brata

IGNACA MURGLJA
iz T rebnjega

se najiskreneje zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in 
znancem za izrečeno sožalje, podarjene vence in cvetje 
ter vsem, ki so ga spremili na njegovi zadnji poti. Najlepše 
se zahvaljujemo družbenopolitičnim organizacijam, pev
cem, godbi, govornikoma ter sostanovalcem in s o s e d o m  

za pomoč.
Žalujoči: žena Katarina, hčerke Ida, Sonja in Hikla z 

družino, vnuki, brata France in Tone ter drugo s o r o d s tv o .

Z A H V A L A

Ob prerani in boleči izgubi naš^a dobr^a  in l j u b l j e n j  očeta

PETRA GRUBARJA
iz Javorovice 11 pri Šen^emeju'

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, prijateljem 
in vašč^inom, ki so od blizu in daleč prišU v tako velikem številu, 
^  bi se še zadnjič poslovili od n a ^ a  ata. Hvala vsem tistim, ki 
ste ga spremljali na iy^ovi zadnji poti in mu darovali mnogo 
vencev in cvetja. Posebna zahvala velja nadvse dobrim sosedom, ^  
so nam mnogo pomagali v toh težkih dneh. Enaka zahvala velja 
ZB Šentjernej in govorniku Škrbcu za lepe besede in podarjen 
venec, godbi tovarne Djuro Salaj iz Kjrškega, tovarni Rog iz Ljub
ljane za vence in spremstvo, župniku za lep ganljiv govor in l» '  
^ eb n i obred ter vsem, ki so kakorkoli pomagali in nam izrekli 
sožalje.

Žalujoči: žena Lojzka, otroci Peter, Mai^in z ž e n o ,  Ivan* 
Lojzka, Micka, France, Pepca, Fani in Nežka z družinami

Z A H V A L A

V težki žabsti nas je po hudem trpljenju v 73. letu starosti za 
Vedno zapustila naša dobra mama in stara mama

JOŽEFA GRČMAN
iz Koprivnika

Iz srca se zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem 
in znancehi, ki so nam izrekli sožalje, darovali vence in cvetje ter 
pokojnico v tako velikem številu pospremili na njeni zadnji poti- 
Se posebno se zahvaljujemo predstavnikom ZB iz Kočevja in 
Koprivnilca za poslovilne beseoe, kakor tudi pevkam, ter župniku 
za obred, in vsem sosedom, ki so nam v težkih trenutkih pomagab 
in nam stali ob strani.

Žalujoči: hča'ka Pepca z družino, sinova Lojze in France 
z družino ter 11 vnukov

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno zatožniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje. ,

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured' 
nik), Ria Bačer, Marjan Bauer, Milan Marke^, Janez Pezelj, 
I^imc, Jože Splichal (urednik Priloge), Jožica Teppey, Ivan Zoran m 
Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič.

IZDAJATELJSKI^ SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko Lubšina.*

IZHAJA vsak Četrtek -  Posamezna številka 5 din -  Letna naroč
nina 169 dinarjev, polletna naročnina 84,50 din, plačljiva vnaprej "  
Za inozemstvo 340 din ali 20 ameriških dolarjev oz. 49 DM (oz- 
ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
5 2 1 0 0 -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 določeni 
strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din. Vsak 
mali oglas do 10 'besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 3. 1- 
1975. Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421—1/72 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje temeljni davek od 
prometa proizvodov.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mesto 
52100-601-10558 -  Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto. Glavni trg 3 oz. poŠni predal 33 -  Telefon (068) 21-227 -  
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo -  Časopisni stavek, 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto -  Barvni filmi in 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana.



RADIO  LJU BLJA N A
VSAK DAN: Poročila ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 10.00,
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 23.00, 
in 24.00. Pisan glasbeni spored od
4.30 do 8.00.

Č e t r t e k ,  11. d e c e m b r a :
8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Radijska šola za višjo stopnjo. 9.35 
Zborovska glasba iz dobe čitalnic.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Uganite, pa 
vam zaigramo po želji. 12.30 
Kmetijski nasveti -  ing. Silva Avšič: 
Novosti v sortimentu vrtnin. 13.30 
ftiporočajo vam . .  . 14.40 
Mehurčki. 15.45 „Vrtiljak". 16.45 
Jezikovni pogovori. 17.20 Iz 
domačega opernega arhiva. 18.20 Iz 
kasetne produkcije RTV Ljubljana.
18.35 Vedre melodije. 19.40 Minute 
z ansamblom Mojmira Sepeta. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Četrtkov 
večer domačih pesmi in napevov.
21.00 Literarni večer. 21.40 Lepe 
melodije. 22.20 Slovenska komorna 
glasba od 1900 do danes. 23.05 
Literarni nokturno. 23.15 Paleta 
Popevk in plesnih ritmov.

PETEK, 12: DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
» la  za nižjo stopnjo. 9.30 
Jugoslovanska narodna glasba. 

.10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Po Talijinih 
poteh. 12.10 Revija orkestrov in 
»listov. 12.30 Kmetijski nasveti -  
*ng. Franc Ušeničnik: Izbira semen 
za spomladansko setev. 13.30 
ftiporočajo v a m . . .  14.30 Naši 
Poslušalci-čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Napotki za turiste. 15.45 
»Vrtiljak44. 16.50 Človek in zdravje.
18.05 Ogledalo našega časa. 18.20 
Zvočni signali. 19.40 Minute z 
ansamblom Mihe Dovžana. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00
Stop-pops 20. 21.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih. 22.20 
besede in zvoki iz logov domačih.
23.05 Literarni nokturno. 23.15 
Jazz pred polnočjo.

SOBOTA, 13. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski
tednik 9.35 Kaj vam glasba
pripoveduje. 10.15 Kdaj, kam, kako 
in po čem? 10.45 Turistični 
napotki za naše goste iz tujine. 
11.03 Sedem dni na radiu. 12.10 
Godala v ritmu. 12.30 Kmetijski 
nasveti -  ing. Andrej Klinar:
Normativi za sečnjo in izdelavo lesa 
iglavcev. 13.30 ftiporočajo vam . . .
14.10 S pesmijo in besedo po 

,  Jugoslaviji. 15.45 „Vrtiljak44. 16.45 
“ knjižnega trga. 17.20 Gremo v 
Kino. 18.05 Pogovor s poslušalci.

* *8.15 Sobotni glasbeni omnibus. 
*9.40 Minute z Ljubljanskim jazz 
ansamblom. 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, 14. DECEMBRA:
o-07 Radijska igra za otroke: Pojoča 
nia. 8.43 Skladbe za mladino. 9.05 
8e pomnite, to v a riš i... 10.05 
Koncert iz naših krajev. 11.30 Naši

poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
14.05 -  18.50 Nedeljsko popoldne.
17.50 -  18.28 Radijska igra. 19.40 
Glasbene razglednice. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 Skupni program JRT -  
studio. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 V lučeh semaforjev. 

PONEDELJEK, 15.
DECEMBRA: 8.10 Glasbena
matineja. 9.05 Pisan svet pravljic in 
zgodb. 9.20 Pet minut za novo 
pesmico in pozdravi za mlade 
risarje. 9.40 Mali vokalni ansambli 
in solisti. 10.15 Kdaj, kam, kako in 
po čem? 10.45 Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 11.03 
Dopoldanski komorni koncert.
12.10 Veliki revijski orkestri. 12.30 
Kmetijski nasveti -  dr. France 
Adamič: Pomen rajonizacije v
sadjarstvu. 13.30 Priporočajo 
vam . .  . 14.30 Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Vrtiljak44. 17.20 Koncert po željah 
poslušalcev. 18.20 Ob lahki glasbi.
19.40 Minute z ansamblom Dobri 
znanci. 19.50 Lahko noč, otroci!
20.00 „Ti in opera44. 22.20 Popevke 
iz jugoslovanskih studiev. /3.05 
Literarni nokturno. 23.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 16. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
šola za srednjo stopnjo. 9.30 Iz 
glasbenih šol -  Maribor. 10.15 
Kdaj, kam, kako in po čem? 10.45 
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.03 ftomenadni koncert.
12.10 Pbpevke brez besed. 12.30 
Kmetijski nasveti -  ing. Jože 
Spanring: Preskušanje in pritrjevanje 
novih sort za Sfovenijo. 13.30 
ftiporočajo vam . . 14.10 Skladbe 
za mladino. 14.40 Na poti s kitaro.
15.45 „Vrtiljak44. 16.45 Človek in 
zdravje. 17.20 Obiski naših solistov.
18.05 V torek nasvidenje! 18.35 
Lahke note. 19.40 Minute z 
ansamblom Mojmira Sepeta. 19.50 
Lahko noč, otroci! 20.00 Slovenska 
zemlja v pesmi in besedi. 20.30 Od 
premiere do premiere. 21.30 
Zvočne kaskade. 22.20 Simfonične 
toccate 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Pbpevke se vrstijo.

SREDA, 17. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za mlade 
radovedneže. 9.25 Zapojmo pesem.
10.15 Kdaj, kam, kako in po čem?
10.45 Turistični napotki za naše 
goste iz tujine. 11.03 Urednikov 
dnevnik 12.30 Kmetijski nasveti -  
ing. Janez Rihtar: Gojitveno
gospodarska vloga kostanja v 
kmečkem gozdu. 13.30 Priporočajo 
vam. . .  14.30 Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Loto-vrtiljak44. 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 
iz našega studia. 22.20 S festivalov 
jazza. 23.05 Literarni nokturno.
23.15 Revija jugoslovanskih pevcev 
zabavne glasbe.

ČETRTEK, 18. DECEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05

Radijska šola za višjo stopnjo. 9.35 
Slovenska zborovska glasba iz dobe 
čitalnic. 10.15 Kdaj, kam, kako in 
po čem? 10.45 Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.10 
ftedstavljamo vam. 12.J0 Kmetijski 
nasveti -  dr. Andrej Šalohar: 
Bodoči razvoj prašičereje. 13.30 
ftiporočajo vam . . .  14.10 Kaj radi 
poslušajo. 14.40 Med šok), družino 
in delom. 15.45 „Vrtiljak44. 16.45 
Jezikovni pogovori. 17.20 Iz 
domačega opernega arhiva. 18.20 Iz 
kasetne produkcije RTV Ljubljana.
18.35 Vedre melodije. 19.40 Minute 
z ansamblom Latinos. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 20.00 Četrtkov večer 
domačih pesmi in napevov. 21.00 
Literarni večer. 21.40 Lepe 
melodije. 22.20 Slovenska komorna 
glasba od 1900 do danes. 23.00 V 
gosteh pri tujih radijskih postajah.
23.30 Marjana Deržaj -  naš 
nocojšnji gost.

RADIO BREŽICE
Č e t r t e k  -  11. d e c e m b r a :

16.00 — 16.35 — Napoved
programa, Povejmo na glas, 
Poročila, -  Nove plošče RTB -
16.35 -  16.45 -  AKTUALNOST 
TEDNA -  16.45 -  17.00 -  
Obvestila in reklame -  17.00 -
18.00 -  Glasbena oddaja IZBRALI 
STE SAMI

SOBOTA -  13. DECEMBRA:
16.00 -  16.20 -  Napoved programa
-  Za gram humorja in glasbe -
16.20 -  16.30 -  Radijska univerza
-  16.30 -  16.50 -  Jugoton vam 
predstavlja -  16.50 -  17.00 -  
KRONIKA -  17.00 -  17.20 -  Med 
mladimi ustvarjalci -  17.20 -  18.00
-  Za naše najmlajše -  Obvestila in 
reklame -  Domače zabavne navalu 
192 m

NEDELJA -  14. DECEMBRA:
10.30 -  12.00 -  Napoved programa
-  Uvodnika radia Brežice -  
DOMAČE ZANIMIVOSTI -  Za 
naše kmetovalce -  Naš komentar -  
Nedeljski magnetofonski zapis: 
ftaznik vina na Čatežu -  Obvestila 
in reklame -  Spored 
kinematografov -  12.00 -  15.30 -  
OBČANI ČESTITAJO IN 
POZDRAVLJAJO

TOREK -  16. DECEMBRA:
16.00 -  16.30 -  Napoved
programa, Poročila -  Iz produkcije 
RTV Ljubljana -  Iz naše matične 
knjižnice -  16.30 -  17.00 -  Kaj 
prinaša nova številka Dolenjskega 
lista -  Športni pregled -  Obvestila 
in reklame -  17.00 -  18.00 -  
MLADI ZA MLADE '

TELEVIZIJSKI
SPORED

Če t r t e k , 11. 12. -  8.10 t v  v

šoli (Zg) -  14.10 TV v šoli -  
ponovitev (do 16.00) (Zg) -  17.15. 
Pismo -  barvna serija Bistrooki (Lj)

i- 17.50 Obzornik (Lj) -  18.05 
Mozaik (Lj) -  19.10 Tretji svetovni 
mir: Vroča pomlad 68 (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(U) -  19.30 TV DNEVNIK (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 Bitka za 
ranjence -  barvna nadaljevanka (Lj)
-  20.50 Kam in kako na oddih (Lj)
-  21.00 Četrtkovi razgledi: Mi 
Beneški Slovenci -  barvna oddaja 
(Lj) -  21.25 Po belih in črnih 
tipkah -  5. del (Lj) -  22.05 TV 
DNEVNIK (Lj) -  22.20 Goli 
Evrope (Lj) -  Opomba: Prenos s 
svetovnega rokometnega prvenstva 
za ženske bomo uvrstili v spored 
naknadno

PETEK, 2. 12. -  8.10 TV v šoli 
(Zg) -  14.10 TV v šoli -  ponovitev 
(do 16.00) (Zg) -  16.20 Smučarska 
tekmovanja -  barvni posnetek iz 
Madonne di Campiglio (Lj) -  1 7.20 
Morda vas zanima (Lj) -  17.50 
Obzornik (Lj) -  18.05 C eztrigore, 
čez tri vode, Oktet bratov Pirnat, 
barv. odd. (Lj) -  18.35 Mozaik (Lj)
-  18.40 Svet, ki nas obdaja: 
Makromolekule in življenje, barvna 
odd. (Lj) -  18.55 Žive meje, barvna 
oddaja (Lj) -  19.10 Barvna risanka 
(Lj) -  19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 
TV DNEVNIK (Lj) -  19.50
Tedenski notranjepolitični
komentar (Lj) -  19.55 Barvna

RADIO SEVNICA

II. del barvne TV drame (Lj) -
21.45 Kulturne diagonale (Lj) -
22.15 TV Dnevnik (Lj)

TOREK, 16. 12. -  8.10 TV v šoli 
(Zg) -  11.20 TV v šoli -  ponovitev 
(do 16.00) (Zg) -  16.10 Cortina: 
Smuk za ženske -  posnetek (Lj) -
17.10 Svilopreika -  barvni film (Lj)
-  17.20 A. Lindgren: Erazem in 
Potepuh -  TV nadaljevanka (Lj) -
17.55 Obzornik (Lj) -  18.10 Vidra
-  barvni film (Lj) -  18.40 Mozaik 
(Lj) -  18.45 Ne prezrite: 
Študentska kultura (Lj) -  19.10 
Barvna risanka (Lj) -  19.20 Cikcak 
(Lj) -  19.30 TV Dnevnik (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 Pogovor 
o . . .  (Lj) -  20.55 Barvna 
propagandna oddaja (Lj) -  21.05 G. 
de Maupassant: Lepi striček -  
barvna' nadaljevanka (Lj) -  21.50 
TV Dnevnik (Lj)

SREDA, 17. 12. -  8.10 TV v šoli 
(do 10.35) (Zg) -  15.45 Cortina:

* Slalom za ženske -  posnetek (Lj) -
17.15 Dvoživka in templarji -  III. 
del (Lj) -  17.50 Obzornik (Lj) -
18.05 Mladi za mlade: Mladi v JA 
(Lj) -  18.35 Mozaik (Lj) -  18.40 
Zeleni otok -  barvna reportaža TV 
Zagreb (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: Poročena 
ženska (Lj) -  21.40 Gorenje novosti
-  propagandna oddaja (Lj) -  21.45 
Miniature: Iz fotografij Stojana 
Kerblerja (Lj) -  22.00 TV Dnevnik 
(Lj)

NEDELJA, 14. DECEMBER:
10.30 -  Napoved programa in EPP
I. del -  10.45 -  Pravljica za 
najmlajše -  10.55 -  Slikarka Ivana 
Kobilica -  11.05 -  Po domače -
I I .20 — Tisoč in en nasvet — 11.30
-  EPP II. del -  11.40 -  Naš 
razgovor -  12.05 -  Za vsakogar 
nekaj -  1 2.30 -  Poročila -  12.50
-  * Čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev -  14.30 -  Zaključek 
programa

SREDA, 17. DECEMBER: 16.00
-  Napoved programa in EPP -
16.20 -  Tisoč in en nasvet -  16.30
- Poročila -  16.40 -  Po domače —
16.50 -  Športni leksikon (košarka)
-  17.05 -  Iz diskoteke naših 
poslušakev -  17.25 -  Iz literarne 
zakladnice (lirika) -  17.40 -  
Mladinska oddaja (mladi na 
Impoljci) -  18.00 -  Zaključek 
programa

SOBOTA, 20. DECEMBER:
16.00 -  Dober dan! (Napoved in 1 
+ 1 + 1) -  16.10 -  Smejmo se! -
16.15 -  5 minut za . . .  -  16.20 -  
EPP I -  16.30 - Poročila -  16.35
-  EPP II -  16.40 -  Nasvet za 
vsakdanjo rabo -  16.45 -  Mini 
anketa -  16.50 -  Najmlajšim -  
16.57 -  Melodija za slovo . . .

propagandna oddaja (Lj) -  20.00 
j-2-1 (Lj) -  20.10 V vročici noči -  
celovečerni film (Lj) -  21.55 625 
(Lj) -  22.30 TV DNEVNIK (Lj)

SOBOTA, 13. 12. -  9.30 TV v 
šoli (Bg) -  15.40 Svetovno
prvenstvo v rokometu za ženske -  
posnetek (Lj) -  16.40 625
ponovitev (Lj) -  17.15 Po belih in 
črnih tipkah -  ponovitev (Lj) -
17.45 Obzornik (Lj) -  18.00 
Mozaik (Lj) — 18.05 Kako se je 
kalilo jeklo -  barvna nadaljevanka 
(Lj) -  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
DNEVNIK (Lj) -  19.50 Tedenski 
zunanjepolitični komentar (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) -  20.05 Življenje 
je lepo, barvna oddaja TV Beograd 
(Lj) -  20.30 Zabavno glasbena 
oddaja (Sa) — 21.30 Moda za vas, 
barvna oddaja (Lj) — 21.40 TV 
DNEVNIK (Lj) -  21.55 Barvna 
propagandna oddaja (Lj) -  22.00 
kojak -  serijski barvni film (Lj)

NEDELJA, 14. 12. -  9.00
Poročila — 9.05 L  N. Tolstoj: Ana 
Karenina -  TV nadaljevanka (Lj) -
10.05 Barvna propagandna oddaja 
(Lj) -  10.10' Otroška matineja: 
Klovn Ferdinand in zima, Znameniti 
živlaski vrtovi (Li) -  11.10 Mozaik 
(Lj) -  11.15 Ljudje in zemlja (Lj) -
12.15 Poročila (do 12.20) (Lj) -
13.10 Madonna di Cimpiglio: 
Smučarska tekmovanja -  posnetek 
in prenos (do 15.00) (Lj) Nedeljsko 
popoldne: Morda vas zanima: Niko 
Goršič, Za konec tedna, Moda za 
vas, barvna oddaja, Poročila -
16.40 Košarka Partizan: Jugo plasti
ka -  prenos (Bg, Lj) v odmoru 
propagandna oddaja -  18.20
Pionirji letalstva -  barvna serija (Lj)
-  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
Dnevnik (Lj) -  19.50 Tedenski 
gospodarski komentar (Lj) -  19.55 
3-2-1 (Lj) -  20.05 M Kerstner: 
Gruntovcani, barvna oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  21.05 Karavana: 
Bohinj -  barvna oddaja TV Beograd 
(Lj) -  21.35 TV Dnevnik (Lj) -
21.50 Športni pregled (Zg)

ust za vsakogar 
»Dolenjski list«

PONEDELJEK, 15. 12. -  8.10 
TV v šoli (do 11.05) (Zg) -  14.10 
TV v šoli -  ponovitev (do 16.00) 
(Zg) -  17.20 E  Ch. Andersen: 
Snežna kraljica -  I. del (Lj) -  17.35 
Čarobna žoga, barvna risanka (Lj) -
17.50 Obzornik (Lj) -  18.05 Od 
zore do mraka: Vojaški vozniki (Lj)
-  18.35 Mozaik (Lj) -  18.40 
Marksizem v teoriji in praksi: 
Informbiro in neokominformizem -  
II. del (Lj) -  19.00 Odločamo (Lj)
-  19.10 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) -  19.30 TV 
Dnevnik (Lj) -  19.55 3-2-1 (Lj) -
20.05 H. Laxness: Ribji koncert -

V času od 27.11. do 3. 12. 1975 
so v novomeški porodnišnici rodile: 
Katica Golobič iz Vapče vasi -  
Anito, Dragica Kambič iz Gornjega 
Suhorja -  Jožeta, Emilija Turk iz 
Malega Orehka -  Martina,' Kristina, 
Stariha iz Leskovca -  Kristino, 
Cvetka Luzar iz Cerovega loga -  
Zvonka, Marjana Grozina izf 
Senovega -  Natašo, Cvetka Luzar iz 
Orehovice -  Du&nko, Terezija Gole 
iz Starega Trga -  Petro, Janja 
Jevnikar iz Roj -  Tadeja, Jožica 
Penca iz Velikih Vodenic -  Jožeta, 
Katica Plevnik iz Črnomlja -  
Janeza, Marija Banovec z Zajčjega 
vrha -  Marijo, Ivanka Murn iz 
Šmarja -  Aleša, Marija Štrucelj s 
Kota -  Dušanko, Majda Škof iz Irče 
vasi -  Majo, Božena Plut iz Mladice
-  Andrejo, Lidija Dražumerič iz 
Črnomlja -  Janga, Ana Jazbec iz 
Sevnice -  Tanio, Mira Abram iz 
Rožnega -  Sebastjana, Justina 
Grubar iz Gotne vasi -  Simono, 
Ljudmila Jevnikar iz Mart inje vasi -  
Andrejo, Jožefa Kirn iz Dobravice -  
Mihaela, Ivanka Cajnar iz Krasinca
-  Andreja, Marija Kralj iz Zajčjega 
vrha -  Jožeta, Anka Dražumerič iz 
Bršlina -  Vesno, Štefka Krevs iz 
Doljnih Ponikev -  Boštjana, Fanika 
Kranjc iz Starega Grada -  Franca, 
Antonija Novak iz Gradca -  
Romana, Marija Flajnik iz Hrasta -  
Zdenko, Boža FBs iz Globokega -  
deklico, Ema Gašperič iz Črnomlja
-  dečka, Marija Lesjak iz Velikega 
Vidma -  dečka, Marija Vodopivec 
iz Gorenje vasi -  deklico, Marija 
Metelko iz Mokronoga -  deklico m 
Zdenka Kotnik iz Dolnje Nemške 
vasi -  deklico. -  ČESTITAMO!

labod labod labod labod
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mamin
HrtMati jo je plačala. Golob pa ni strpel in je 

Pomolil za njo skozi vrata krono za pridav.
„Bog bodi zahvaljen/* je vzdihnila mati, ko sta 

b'la sama. Golob se je pa takoj potuhnil in razso
dil:

„Naj le poskusi, kako tuje duri po petah bije- 
jo.“ Potem je pa vprašal ženo, če ima kaj jesti.

Da je ta zadnja ženska dognala, kje je Francka, 
ji je pomogla Jera, ki je trosila zgodbo od hiše do 
hiše po vsem razsežnem Kozjem hribu. Natolce
vala in obrekovala je s toliko gorečnostjo, da so 
ljudje čuda zijali, tleskali z jeziki in majali z gla- 
vami. Na večerje Jera obstala sredi tobakarjev pri 
Korenčku in si privoščila dva fraklja strdenega 
*ganja — za pogum na zadnjo pot k Jančarici. In 
Nastopila jo je maščevanja željna o mraku.

Jančarjevi so bili pri večerji, razen gospodinje,
je imela opravka v kuhinji, ko je stopila Jera na 

Prag.
„Dober večer, gospodinja,“ je Jera hinavsko 

sladko nagovorila Jančarico.
Ta se je ozrla izpred peči in hladno odzdravila:
„Bog daj.“
Napela ie oči in jih ob luči zasenčila z roko, da
spoznala v temi, kdo je. Jera seje prestopila 

čez prag.
„Lej jo! Jera! Saj te resnično nisem poznala, 

ko te*skoro nikoli ni k nam.“

„Nimam hoditi po kaj. Tisti pa, ki so jim mar 
takele vojne vdove, pa že pridejo, jeli? “

„Jera!44 jc rekla Jančarica in se upokončila 
pred njo.

Jera se jc začela zlobno hihitati in se v smehu 
tolči ob kolena.

„Veš kaj, Jančarica, Matic me je zapodil in si 
vzel mlado dekle -  hi-hi -  in kakšno! Hi-hi-hi -  
ene sorte tiči skup lete -- tisto Golobovo, ki je 
zafrčkala svoje poštenje in so jo doma vrgli skozi 
duri. Sedaj boš ti zadaj ali pa bo imel Matic mlin 
in žago. Saj stara koza celo vrečo pregrizne, če ne 
more do soli.“

V Jančarici jc zavrelo. Topotnila je z  nogo, 
roke stisnila v pesti in velela:

„Ven, ven! Pober se, grdoba pijana!“
Tedaj jc tudi v Jeri izbruhnilo. Roke je uprla v 

boke, pomolila komolce naprej in začela:
„Le udari, kar udari! Prešuštnica! Mene si iz- 

grizla od Matica, kjer sem popustila kri in moč. V 
grehih se valjaš, ko mož preliva kri, hudoba. Fej 
te bodi -  tebe in Matica in te halodre!“

Jančarici se je zameglilo pred očmi. Zagrabila 
je burkle in jih nastavila v Jero. Iz hiše je prišel 
begunec Roman, za njim dekla, otroci. Roman je 
zaklel po poljsko in iztegnil roko po Jeri, Janezek 
se je stisnil k mami, jokal in klical: „Po tlica, po 
tlica!“

Jera se je umaknila čez prag in kričala z dvori
šča:

„Razbojniki! Sram vas bodi! Vsa vas smrdi od 
vaših grehov! Še prahu na podplatih mc je sram. 
Odrgnem si ga, da ne zanesem te kuge drugam.“ 

Jera jc pobrskala z nogami kakor pes, ko zagre
be lastno blato, da ji je krilo odlctavalo. Nato se 
je spustila v tek po hribu. Begunec jc pobral pole
no in zalučil bi ga ji bil v pete, da ga ni prestregla 
Jančarica: „Pusti pijanko!44

„Pojdimo molit,“-je nato dostavila in šla z dru
žino v hišo.

Ko jc Jančarica spravila po molitvi otroke spat 
in so odšli tudi vsi drugi, je šla v kuhinjo dasi ni

imela posebnega dela, in se naslonila na ognjišče. 
Na okajeni steni je gorela majhna lučka.

„Kaj sc je pravzaprav zgodilo? “ je začela pre
mišljevati. „Da je Matic spodil Jero! -  In Jeraje 
pridirjala nadme in mc dolžila. -  In Matic je vzel 
tisto Golobovo za deklo. — Le kako gaje sramo
tila! -  Da bi bil France tak? -  Saj ni mogoče! -  
Ampak da vzame k sebi tako žensko — In Lojza! 
Svetnica. -  Saj se nič več ne spoznam. — Grda 
vojska, vsemu svetu se je zmešalo.44

Jančarica je slonela, krog nje je brnel roj muh, 
v glavi so se ji sukale misli — od začetka do konca 
in od konca k začetku, dokler se ni ustalilo vse 
vrenje ob edinem vprašanju: ,,Zakaj je šla Jera, 
zakaj je prišla Golobova? “ — „Prav je, da ima 
mlado deklo,“ je bil prvi pomislek. „Mi bo dal 
vsaj mir in se ne bo obešal tod ter čakal Blaževe 
smrti. Vzame naj jo, saj jc iz dobre hiše.“

To je bila prva misel.
Ali še hitreje jo je izpodrivala druga. Francka 

jo jc pehala od sebe. Čim bolj pa jo je pehala od 
sebe, tem bolj krčevito sc jc oklepala njenega 
srca. Nič več si ni mogla utajiti, da jo vendarle 
draži taka nastava pri Maticu, in izmislila in pri
pravila si je za „sivega strica“ perečo besedo, s 
katero ga zbode, ko se prvič spet srečata.

Na smeh ji je šlo, ko je še enkrat preudarila, 
kako ga izplača.

„Da bo vedel, norec stari, in si desetkrat pre
misli, preden se spet prisladka k nam. Za las ne 
premakne nobene reči več pri nas. Bomo že ka
ko, saj jc Roman vsak dan močnejši.44

Gospodinja je prestavila nekaj kuhinjske poso
de -  brez potrebe -  segla po luč na steno in 
hotela iti spat.

Prav takrat je rahlo potrkalo na vrata.
Prvi hip se jc tako prestrašila, da ji je skoro 

zdrsnila luč iz rok.
Potrkalo je še enkrat.
Franca je postavila luč na ognjišče in šla k 

vratom:
„Kdo je? 44
,.Nekaj bi ti rad povedal Franca.44

Jančarica je koj spoznala Matica.
„Pa zdaj hodiš,44 je rekla nekoliko zadirčno in 

že imela pripravljeno besedo na jeziku, da bi ga 
oštrknila kar skozi zaprta vrata. Ali vedi ga, kako 
ji je prišlo. Namesto zabavljice je odrinila zapah 
in mu odprla.

„Zgodaj hodite spat,44 je rekel Matic, koje sto
pil skozi duri in jih tiho zapiral za seboj.

Franca je videla njegov obraz, kako je žarel od 
veselja.

„I seve,44 je zategnila Franca, „mi stari in otro
ci spat — takile mladi fantje pa voglarit.44

Matic ni nič razumel, kam cika, in se je smejal 
ter hitel:

„Danes sem jo izplačal! Preklicani kolovrat 
stari!” Ali veš, da je Jera naju tožila pri župniku?44

„Jera? 44 je osupnila Jančarica in še mar ji ni 
bilo več zabavljice, kakor si jo je bila izmislila 
zanj. S .predpasnikom mu je pobrisala stol in gs 
povabila:

„Sedi no in povej! Kar tukaj, da jih ne bova 
budila v hiši.44

Matic ji je na široko razodel vso zgodbo, 
Franca ga je hvaležno gledala.

„Ali sem naredil prav ali nisem, kaj? 44
„Prileže seji!44
Nato je povedala Jančarica zgodbo z Jero; Ma

tic jo je verno poslušal in jo spremljal z jeznimi 
vzkliki.

„To je prav, to je prav, da se je vse zvedelo,44 je 
ponavljal in nametal na Jero še kopo grdih pri- 
tikljajev, potem pa naglo dostavil: ,,A — in ti ne 
veš, kako smo zamenjali! Golobova, ho, tako ji 
stoji k rokam vsako delo, daje le veselje.44

Francka je na eno oko na pol zamižala in ga 
pomenljivo pogledala:

„Le glej, da se navsezadnje še z Matijem ne* 
stepeta, ko se vrne z vojske.44

France se je smejal in se drgnil po stegnih.
„Le smej se,44 je rekla Jančarica resno, da je • 

Matic pri tej priči utihnil. „Boš že videl. Prilož
nost naredi tatu.44

.



Brigadirskih 2352 ur
Bo]an Pureber, zaposlen v 

novom eškem  N o vo teksu , se 
o d  svojih brkatih  sovrstni
kov skoraj v n ičem er ne raz
likuje. R a d  poseda z  njim i v 
prijazni ,J iib ji‘\  se pogovar
ja o  p o litik i, gospodarstvu, 
film u , ku ltu ri in p o d o b n em  
O dkar pa so ga povabili v 
kom isijo, k i naj b i pripravila 
program za lokalne mladin^ 
ske delovne akcije -  tega bo  
o k o li leto  d n i -  je  Bojan  
svoje navade neko liko  spre
m en il N am esto ,JPri vodnja
k u "  sedi na sestankih, od  
tam  pa gre navadno dom ov, 
kjer se posve ti knjigam  in 
študiju.

Zaradi požrtvovalnega d e 
la (Pureber je  „zapravil" za  
m ladinske d e b v n e  akcije 
skoraj ves dopust, vse sobo
te, nedelje, praznike, natan
čno  98 d n i) je  dob il Bojan  
vrsto priznanj, najbolj pa je  
ponosen na zaupanje, da je  
b h k o  vodil m ladinske delov
ne brigade v S u h i krajini, na 
B rkinih , sodeloval pa je  tu d i 
na K arteljevem  in v D obrni
ču . In  kaj m en i o  akcijah ko 
m andant, brigadir in udarnik  
Bojan?

„M ladi se zavedam o, da 
bratstva in en o tn o sti n i m o č  
graditi s p o litičn im i referati, 
parolami, z  dopisovanjem , 
tem več s skupnim  delom , 
m edsebojnim  spoznavanjem  
in enakopravnim i odnosi v 
m ladinskih brigadah. Marsi
kdo nam  očita , da izgubim o  
z  organizacijo in  pripravami 
na brigade veliko  časa in da 
b i s stro ji vse skupaj hitreje  
opravili. P ovedati m oram , da 
delo na trasah, p ri kopanju  
vodovodnih jarkov in p o 
dobno  ne p o m en i samo 
gradnjo važnega ob jekta , 
pač pa m nogo več. V  briga
dah se spoznavam o, krepim o  
bratstvo in eno tn ost, v briga

dah se „kujejo*^ nov i ljudje. 
K o odhajajo dom ov, v šole, 
tovarne in na km etije , so bo 
gatejši, imajo nove ideje, 
drugače gledajo na svet.

Vem , vse to zven i aktivi
stično , toda kdor je  b il en 
krat sam krat na m ladinskih  
deloviščih , m i bo dal prav. 
V ečkrat je  težko , pečejo  žu 
lji, nehote storjene krivice, 
norm e so hude, vrem e naga
ja, vendar skupno življenje  
in veselje ob  premaganih na
porih vse ublaži. V  to  so m e  
n ič  ko likokra t prepričali tu d i 
m oji starši, k i pravijo, da so 
o tro c i brigad. K adarkoli se 
spom nijo na brigadirska leta, 
so nekako srečni in ponosn i 
obenem . Trdijo, da se naša 
mladina razlikuje od  ostalih 
po vo lji do prostovoljnega  
brigadirskega ustvarjanja in 
po tem , da naredi nekaj ta
kega, M r n ihče ne verjame, 
da je  m ožno. Baje se Evropa 
po vojpi n i mogla načud iti 
krhkim  m ladincem  in m la
dinkam , k i so skoraj z  go lim i 
rokam i, pridno k o t mravlje, 
gradili in zgradili zda j želez
nico, zda j m ostove, ceste, 
tovarne, . .

M enim , da sm o m ladi na 
m inulih lokalnih, republi
šk ih  in zvezn ih  akcijah d oka 
zali, da sm o pravi sinovi in  
hčere nekdanjih povojnih  
graditeljev razrušene d o m o 
vine. Postavili sm o tem elje  
nekaj le t pozabljenem u delu, 
„kovačnicam " pravih ljudi, 
bratstva in  eno tn o sti ter ne
pozabnih spom inov. O tem  
lahko vse prepriča 15 .000  
mladih Jugoslovanov, k i so s 
svojim  delom  prihranili o k o 
li 400  m ilijonov knovih  d i
narjev in poskrbeli, da se še 
naprej uresničuje T itova že 
lja: krep iti bratstvo in en o t
n o st!"

JA N E Z  P E Z E L J

Umrla je Jelka Lavrič
Spominja se je na tisoče naših bralcev, ki so prispevali 

denar za njeno zdravljenje

V ponedeljek popoklne so na pokopališču v Ločni pokopali 
434etno Jelko Lavrič iz Žabje vasi pri Novem mestu. Množica 
znancev, prijateljev in sorodnikov jo je prem ila na zadimi poti, 
potem ko je prejšnji petek umrla v novomešiu bolnišnici.

Jelke Lavrič se spominjajo 
tudi tisoči naših bralcev in na
ročnikov: 28. decembra 1970 
smo objavili v prvi barvni prilo
gi našega tednika članek „Živ
ljenje v peklu bolezni“ , v kate
rem je Ana Vitkovič opisala 
Jelkino bolezen in trpljenje. 
Zaradi „skleroze multipleks“ je 
bila Jelka že takrat 17. leto pri
klenjena na posteljo. Po članku 
v Dolenjskem listu pa so začeli 
prihajati prispevki z vseh strani: 
Jelke so se spomnili otroci in 
odrasli, delavci in kmetje iz naj
različnejših krajev Slovenije in 
Jugoslavije. Za njeno ozdravlje
nje so prispevali več tisoč ame
riških in kanadskih dolarjev 
tudi naši izseljenci. Zanjo so 
organizirali vrsto zbirabiih akcij 
sindikati dolenjskih podjetij, 
kmečke matere in dekleta so 
nam pošiljale spiske in denar, ki 
so ga zbrale po vaseh. Za Jelki
no zdravljenje se ie nabralo nad 
9 milijonov starin dinarjev, ki 
so jih s prisrčnimi pozdravi in 
željami pošiljali bolnici naši 
bralci, prizadeti spričo njenega 
trpljenja in upanja na ozdra
vitev.

Jelka se je zato lahko dvakrat 
po 3 mesece zdravila na zasebni 
kliniki dr. H. Selzerja v Schoen- 
muenzachu v Schwarzwaldu; z 
njo je bila tudi njena ljubeča 
mama, ki je žrtvovala za hčer
kino zdravje vse svoje moči. Po

SEVNISKI RADIO 
V T E2A V A H

Urednik sevniškega radia Rudi 
Filej je podal ostavko, med drugim 
je namreč okrog te postaje, ki od
daja sedaj že trikrat na teden, več 
nerešenih vprašanj. Naprave so iztro
šene, Še vedno pc slišnosti ne zajema 
precej^j^a dela občine. Na volilni 
seji občinske konference 2^M v če
trtek so Fileja izvolili za n o v ^  to- 
klicnega sekretarja organizacije. Ra
dio ima pripravljen program raznih 
potrebnih modernizacij. Postaja se 
je uvelavila s svojim delom, zato bo 
treba Čimprej urediti njen položaj.

drugem zdravljenju se je Jelki 
stanje subjektivno popravilo in 
laže je prenašala tegobe mučne 
bolezni. Še letos julija je bila z 
mamo tri tedne na l^niki v 
Rimu, Iger so znova poskušali 
zdraviti njeno zahrbtno bole
zen. Iz zbranega denarja, ki ga 
je imela Jelkina mama v banki, 
bo zdaj postavila hčerki skro
men spomenik, ostanek pa bo 
podarila Rdečemu križu v No
vem mestu za plemenito dejav
nost te naše humane organizaci
je-

Ob Jelkini smrti nas je njena 
mama posebej prosila, naj se še

enkrat zahvalimo vsem, ki so z 
denarjem pomagali, da bi se 
Jelki vrnilo izgubljeno zdravje, 
ki so se je spomnili med dolgo
letnim ležanjem, prisrčno 
zahvalo pa izreka njena družina 
tudi delavcem IMV v Novem 
mestu, ki so Jelko dvakrat 
peljali na zdravljenje v Nemčijo.

Zbiranje pomoči za Jelkino 
ozdravitev bo ostalo ena naj- 
lepših množičnih akcij našega 
domačega tednika, saj je v njej 
več tisoč naših bralcev nesebič
no odprlo srce v skrbi za bliž
njega. Iz dinarjev so zrasli mili
joni -  Jelka pa je ganjena do
živela radost spoznanja, da v 
’svoji bolečini in trpyenju ni 
ostala sama.

TONE GOŠNIK

Podedke nepiavfln^a prehiteval^ pri Dol. Podb<MrStu: mrtev člo
vek in kup raztolčene pk>čevine!

Prehitevanje ni uspelo
Viktor Taškov obsojen na pogojno kazen — Pokojnikov 

avtomobil je imel tri gume popolnoma zlizane

Zaradi malomarne vožnje, ki je 
imela za posledico prometno neffe- 
čo s smrtnim izidom, je prejšnji 
teden senat novomeškega okrožn^a 
sodišča obsodil bolgarskega držav- 
Uana, 39-letnega p o k licn a  voznika 
Viktorja Taškova na osem mesecev 
zapora, pogojno za dve leti.

Taškov je 17. junija 1973 zvečer 
vozil tovoriyak vlačilec, naložen s 
15 tonami stekla, po magistralni 
cesti od Zagreba proti Ljubljani. Ob 
22.30 je pri Poljanah dohitel v kla
nec vozeči tovornjak s prikolico zag
rebške registracije in ga na pr^led- 
nem delu ceste začel prehitevati. Ko 
je Taškov že zavijal na desno polo
vico cestišča pred zagrebško vozilo, 
je iz ljubljanske smeri s precejšnjo 
hitrostjo pripeljal nasproti osebni

avto zastava 750, ki ga je vozil 
24-letni I-ranc Gričar iz Sel pri 
Zburah. Gričar je zaviral, toda avto 
je začelo zana4ti in približno na 
sredi vozišča je najprej oplazil levi 
bok nasproti vozečega bolgarsk^a 
vlačilca, nato pa je trčil v predzad
nje kok), od koder ga je odbilo izven 
ceste. Gričar je na kraju nesreče 
umrl zaradi hudih ran.

Razprava proti Taškovu se je za
vlekla zato, ker je imel po omenjeni 
nesreči še eno tudi v Nemčiji, v 
kateri se je poškodoval. Njegovo sla
bo zdravstveno stanje je vpuvak) na 
razmeroma nizko kazen, pa tudi dej
stva, da je Gričar vozil tehnično po
manjkljivo vozilo (tri gume so bile 
popolnoma zlizane, kar je vplivak) 
na zanašanje osebn«^ avta), sodišče 
niobšk).

REPISKO 6LAS0VANJE: „VSI SMO ZA TO!”
Delovni ljudje v Hitrotkalu 

so se dogovorili, da bodo o 
nekaterih najpomembnejših 
skupnih zadevah odločali na 
zborih delovnih ljudi, se pravi 
v najvišem organu samo
upravljanja, ko se lahko sle- 
h ^n i neposredni proizvajalec 
osebno opredeli ao obravna
vanega problema.

Tako se je v hitrotkalski 
menzi trlo delavcev, ko je bila 
na dnevnem redu obravnava 
temeljnega samoupravnega 
sporazuma o združitvi temelj
nih organizacij združenega 
dela v organizacno združenega 
dela. V uvodnm besedah je 
bilo povedano, da v tako krat

kem času ni bUo mogoče raz
množiti tolikšnega števila iz
vodov, da pa bodo razlagalci 
do potankosti raztožili najpo
membnejše odstavke temelj
nega samoupravnega,.sporazu
ma, ki bo sicer natisnjen ob 
koncu leta v posebni Imjižici, 
le-ta pa bo prišla v roke tudi 
poslednjemu delavca.

In razlagalci so govorili, da 
je odzvanjalo po hitrotkalski 
menzi, m ^tem  ko se je širil iz 
kuhinje prijeten vonj po 
okusni enolončnici, da je 
Mara Repiška večkrat nehote 
pogledala na uro, ki se je po
časi, toda vztrajno bližala šti
rinajsti, ko bo morala v vrtec

po svoja dva mala otroka. 
Misli Jožeta Repiča pa so 
splavale skoz okno, kjer se je 
narava kopala v soncu in je 
bilo vreme kot naročeno za 
trgatev.

„Tako. Upam, da smo bili 
dovolj jasni. Zdaj pa bi želeli 
slišati še vaše mnenje, se pravi 
mnenja in pripombe vas iz 
neposredne proizvodnje.“

Med ljudmi je završalo in 
od vrat tam zadaj je bilo sli
šati nekoliko močnejše glaso
ve.

,,No, kdo bo kaj povedal? “ 
Glas od vrat tam zadaj je

Ereglasil vedno večji nemir, 
ajti ljudem ni ušel glas zvon-

ca, ki je oznanil konec šihta. 
„Mi smo za to .“
Kmalu nato so bile v zraku 

desnice, nekateri pa so dvig- 
nfli tudi leve roke. Potem so 
se odprla vrata in v menzi so 
ostali samo tisti, ki so se vpi
sali za kosilo tega dne.

V zapisniku z zbora delov
nih ljudi je bilo moč prebrati, 
da je zbor zelo uspel in da je 
od sedemsto enaindvajset pri
sotnih na zboru glasovalo za 
temeljni, sanmupravni spora
zum sedemsto enaindvajset 
delavcev. Proti ni bil nihče, a 
tudi vzdržal se ni nihče.

TONI GAŠPERIC

SLOVENEC V FORMULI 1 
-  24-letni avtomehanik, avto
mobilist Franc Jerančič je prwi 
nedavnim opravil v Goodwoodu 
v Angliji pri Johnu Surteesu, sve
tovnem avtomobilskem ravaku 
iz leta 1964, testne vožnje z 
avtomobilom formule 1 -
surtees TS 16. Nekdanji svetovrii 
avtomobilski as in vodja lastne 
tekmovalne ekipe je zadovoljen s 
^sobnostm i mladega Ljubljan
čana, člana AMD Škofja Loka, 
ki si sam prizadeva, da bi tudi 
Jugoslavija imela zastopnika 
med tekmovalci za najvi^ sve
tovno tovoriko v avtomobilskem 
športu. To še posebno zaradi te
ga, ker prihaja na tekmovališči v 
^ltw egu v Avstriji in Vtonzi v 
Italiji tudi veliko ljubiteljev avto*̂  
mobibkega športa iz Jugoslavije,
predvsem iz Stovenije in Hrva
ške. Jerančičev nastop je odvi
sen se(b j predvsem od tega, ka
ko bo John Surtees svoj napove
dani obisk v Sloveniji lahlm s 
pridom izkoristil za dogovore o 
materialni podpori njegovemu 
kandidatu za tekmovalno sezono 
1976. (Na sliki: Franc Jerančič 
v avtomobilu Johna Surteesa.)

S. M.

USPEL 
SMUČARSKI SEJEM

Mladinci-planinci, dijaki 
novofheške gimnazije so v sobo
to, 6. decembra, že drugič orga
nizirali „smučarski sejem“. 
Razen rabljenih smuči in smu
čarskih čevljev je bik) na pro
dajnih mizah tudi nekaj skoraj 
povsem nove opreme. Tako je 
bik) na tem sejmu rabljene 
smučarske opreme ojsaziti vse 
od smuči pa do rokavic, pač vse 
tisto, kar smučar potrebuj. Po 
mnenju prisotnih, ki so bili veči
noma Novomeščani ali iz okoli
ce N o v ^  mesta, je sejem uspd- 
Kazalo pa bi v prihodnje akcijo 
razširiti in ji posvetiti več pozor
nosti in propagande, kajti 
marsikaterem podstrešju lefi 
smučardca 'oprema, ki bi jo 
lahko kdo z manj „cvenka" v 
žepu s pridom uporabljal. No» 
kljub vsemu je nekaj smuči, 
čevljev . in drugega spremenilo 
lastnika in nekaj tisočakov pri
romalo v denarnice prodajalcev.

M F'

V ovinku Cez črto
Zaradi prehitevanja mrtev 
sopotnik pri Dol. Pod' 

borštu

Magistralna cesta je v nedeljo ob 
21. uri zveča: spet pobrala smrtfli 
davek.

Tedaj je 22-letni Ifet Kumalić i* j  
Lucije pri Portorožu vozil osebfl^ 
avto ,/ia t 600“ iz zagrebške smeri 
moti Ljubljani in v ovinku pri D01, 
Podborstu, kjer je neprekinjen3, 
črta, prehiteval tovornjak. N a s p ro ti 

mu je pripeljal z ,.zastavo 1300 
Anton Saje iz Novega mesta in ko je 
zagledal prehitevajočega, se je skusaJ 
umakniti na desni rob ceste. Bik) j* 
prepozno, vozili sta silovito Čeln° 
trčili.

Zaradi hudih poškodb na glavi in 
prsnem košu je na kraju nese£e 
umrl sopotnik v ,iia tu  600“ SukriR 
Kumalic, sopotnik Ibrahim Kumaup 
ima zlomljeno levo roko, sopotnik 
Fadil Osmančevič in voznik Ifet K#* 
malič pa sta dobila le lažje 
be. Tudi potniki v „zastavi 1300‘ f  
se lažje poškodovali. Voznik Saje> 
2-letni sin Davorin in žena Malči f  
dobih odrgnine in praske. Vse ranje' 
ne so prepeljali v novomeško bo*11*" 
šnico, na obeh vozilih pa je ® 
12.000 din škode.

MEDVED JE PADEL

v  revirju bvske družine Veli
ke Poljane v ribniški občini so 
pred m tk im  odstrelili 140 te 
taih-oM medveda. Nanj je strelja*težk^ .  .  _  _

nemški državljan Atoiz N e ^  
rom, ki prihaja sem na lov vsako 
leto. Pri tem mu je pomagal do
mači tovec Franc Grebenc ^ 
Žlebiča. Medved je padel v Mali 
gori, in sicei v kraju, ki mu pr»' 
vijo Sobe. ^

Sicer pa jeseni ožive vsi tovslo 
revirji. Ljubitelji lova so pogosto 
v gozdu, zato pade v teh dne** 
marsikateri zajec, lisica, srna^. 
tudi druga divjad. Najbolj srecin 
tovci pa odstrele tudi medveda-

VLOM V 
BRŠLINSKO SOLO

v  noči na 8. december je 
nec razbil okno iz zlezel v pritliCf 
osnovne šole v Bršlinu. V stavbi 
vlamljal skozi vrata; očitno je 
denar, zato je preiskal več pro»® 
rov, V pisarni je vdrl v .že le^  
omaro in odnesel 4.334 din, 
noma drobiž, ki so ga otroci 
za Vietnam. Z vtomilcem je  šk) t**"! 
za 1.200 din bencinskih 
Nepridiprav je bil gotovo tudi lac;  ̂
saj je iz hladilnika vzel okoli 26 
aamov suhomesnatih izdelkov 
^rton  rolad, jih zavil v namizni I’L 
in odnesel v shrambo. Tu pa 
lakota čisto minila, saj je hr^  
pustil in io pobrisal samo z de^  
]em. Za vlomilcem kajpak poizve«*

KAMERA ODKRIVA -  V strugi Bistrice med Ribnico in  G o rtf 

vasjo je polno avtomobilskih gum, desk, polivinila, škatel 
navlake, ki jo nato narasla voda odnaša v požiralnike in jih mn 
Potem pa se Ribničanje čudijo, odkod poplave in zakaj morfj 
vedno pogosteje plavati, čeprav nimajo plavalnega bazena. (Fo‘ 
D. Mohar)


