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KOČEVJE -  Danes in jutri 
poteka zaključni del letošnje 
krvodajalske akcije v občini. Od
vzem krvi je v „Domu Dušana 
Remiha“ .

TREBNJE -  V ponedeljek je 
občinska konferenca SZDL pre
gledala dosedanjo politično akci
jo o pripravah na referendum za 
samoprispevek za namene šolst
va in komunalnih naprav obrav
navali so osnutek občinskega 
statuta in soglašali z ustanovitvi
jo medobčinskega sveta SZDL 
za Dolenjsko.

KOČEVJE -  Z ustanovitvijo 
TTKS in programi dela TKS so 
se seznanili na ponedeljkovi seji 
'sveta za izobraževanje, kulturno 
in telesno vzgojo.

NOVO MESTO -  Izdajatelj
ski svet bo danes obravnaval 
temeljno vsebinsko zasnovo Do
lenjskega lista ter Prilogo, ki je 
danes prvič izšla.

SUHOR -  Letos bo minilo 30 
let, odkar je iz tega kraja krenila 
XIV. divizija na svoj zgodovinski 
pohod na Štajersko. Kako bomo 
proslavili ta jubilej, o tem bodo 
spregovorili na današnji novinar
ski konferenci v Ljubljani.

Po novem vsako (ne)delo pod reflektor
Dr. Aleksandra Kornhauser na Otočcu: za dobro delo bo v letu 1974 boljše, za slabo pa slabše - V 
splošni porabi bo imelo prednost tisto, kar veča storilnost - Samoupravno pravo močnejše

Ne obračajte se s frazami na delavce, saj nimajo zanje nobenega
smisla! Opustite dolgovezno splošno pisarjenje, saj ne bo imel kdo
brati! Ne pišite aktivističnega jezika, ki ga ljudje ne razumejo. 
Opustite „samoupravljanje po pošti“ . Pojdite pa zato med ljudi, 
med delavce v kolektive in jim jasno povejte, za kaj gre!

šuje. V okviru teh številk bo treba 
uskladiti porabo, vendar ne tako, da 
bi dali vsakemu enako več.

Vse bo prišlo pod reflektor. V 
njegovi luči bo, kot je dejala dr. 
Kornhauserjeva, nekdo p o s t i  večji, 
kot je, nekdo pa manjši. Odločilno

Podpredsednica slovenskega izvr
šnega sveta dr. Aleksandra Komhau- 
ser, ki je 7. decembra na Otočcu 
vodila posvetovanje predstavnikov 
dolenjskih in posavskih občin o 
izhodiščih za razvoj v letu 1974, je s 
takimi duhovitimi nasveti spodbuja
la k zahtevnemu delu, ki nas čaka.

V prihodnjem letu ne bo šlo po 
starem. Financiranje splošne družbe
ne porabe je treba uskladiti z ustav
nimi izhodišči. To pomeni, da 
morajo o nji odločiti delavci, tisti, 
ki dohodek ustvarjajo. Prvikrat bo 
na preizkušnji svobodna menjava 
dela. Zanjo se je treba dogovoriti 
neposredno, po samoupravni poti.

Za leto 1974 načrtovalci napove
dujejo, da se bo v naši republiki 
družbeni proizvod povečal za 23 
odstotkov. Poraba bo smela v tem 
primeru znašati 19 odstotkov več. 
Štiri odstotke manj zaradi tega, da 
se bo povečala akumulativnost go
spodarstva, ki se zadnje čase zmanj-
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Družbeni dogovor o ustanovitvi kmetijske zemljiške skupnosti za 
novomeško občino so podpisali v torek dopoldne delegati ObS, 
SZDL, obeh KZ, Dolenjske vodne skupnosti, GG, grmske kme
tijske šole in 20 krajevnih skupnosti. Začasno skupščino te skupno
sti bodo sklicali do konca leta. (Foto: S. Mikulan)

357novih naročnikov
Led je prebit — akcija je stekla! Samo v zadnjem tednu 

smo dobili 200 novih naročnikov, pri čemer vodijo dosta
vljači pošt iz novomeške, sevniške in krške občine.

Čeprav nismo napovedali uradnega tekmovanja, se med 
posameznimi poštami že kaže tista delovna vnema in 
prizadevnost, kateri se imamo zahvaliti za izjemno visoko 
naklado našega tednika. Od 23. novembra do 11. decem
bra smo pridobili 357 novih naročnikov, od tega: 22 
naročnikov iz brežiške občine, 5 iz črnomaljske, 26 iz 
kočevske, 51 iz krške, 11 iz metliške, 90 iz novomeške, 6 
iz ribniške, 77 iz sevniške in 21 iz trebanjske. S področja 
raznih pošt po Sloveniji in SFRJ smo dobili 40 novih 
naročnikov, 8 pa jih je iz inozemstva.

Danes vam predstavljamo naš tednik v povečanem 
obsegu — oglejte si ga, prosimo, in se vključite v veliko 
družino naših naročnikov, bralcev in prijateljev!

Do konca 1973 9a bodo vsi novi naročniki 
dobivali brezplačno!

Naročilnico za vas ima vaš pismonoša

UREDNIŠTVO IN UPRAVA LISTA
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KOLEDAR
za leto 1974 prilagamo 
danes vsem starim in 
novim naročnikom Do-, 
lenjskega lista. Dobili ga 
bodo tudi vsi tisti, ki 
bodo ta teden prvič do
bili na dom pokrajinsko 
glasilo Socialistične zveze 
— z vljudnim vabilom 
svojega pismonoše, da se 
uvrstijo v veliko družino 
rednih naročnikov in 
bralcev Dolenjskega lista.

TREBNJE 
PRED REFERENDUMOM

Pred občani trebanjske občine je 
jutri in v nedeljo pomembna odloči
tev. Glasovali bodo o podaljšanju 
samoprispevka. V večini organizacij 
združenega dela in TOZD so se de
lavci že pritrdilno izrekli za prispe
vek 1 odst. od svojega družbenega 
proizvoda, kar bo pomenilo v petih 
ietih 7,574.000 dinarjev. Zaposleni 
občani, upokojenci, obrtniki ter 
kmetje naj bi prispevali po 1,5 odst. 
od svojih osebnih dohodkov ali KD, 
kar naj bi dalo 9,891.000 dinarjev. 
Več o akciji za samoprispevek poro
čamo na 8. strani.

D B H
NOVO MEHI
JE VAŠA BANKA

SVEČANO ZA DAN JLA

Na območju občin Kočevje in 
Ribnica bodo tudi letos zelo sveča
no proslavili dan JLA. V Kočevju 
bo svečana akademija 20. decembra 
ob 18. uri v Seškovem domu. Na 
njej bo govoril predstavnik ribniške 
vojaške enote. V kulturnem delu 
svečanosti pa bodo nastopih šolska 
mladina, delavska godba in pripadni
ki JLA. Na akademiji bodo zaslu
žnim rezervnim vojaškim starešinam 
podelili priznanja, nagrade in plake
te; razen tega bodo sporočili, kdo je 
letos napredoval. Po svečani akade
miji bo tovariško srečanje.

Podobna svečana akademija bo 
21. decembra ob 18. uri v domu 
TVD Partizan v Ribnici. Naslednji 
dan ob 19. uri bo v tem domu tudi 
tovariško srečanje, 22. decembra 
dopoldne pa bo svečanost tudi v 
vojašnici.

bo, koliko s konkretnim delom nek
do ah neka naloga doprinaša družbi. 
Nihče, nobena dejavnost ne bo kar 
tako imela prednosti ali bila šteta

kot bolj imenitna. Prednost bo ime
lo predvsem tisto, kar veča produkt-

(Nadaljevanje na 4. str.)
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ČESTITKA STOLETNIKU. „Ti si pa Mencinov,“ je dejal 
Janez Završnik, stoletnik iz Kocutne, morda najstarejši 
moški na Slovenskem, ko mu je poleg predsednika sevniške 
občinske skupščine, Matjana Gabriča, RK Šentjanž in pio
nirjev čestital predsednik KS Alojz Flajs. Takšen spomin za 
obraze še po sto letih! Več o stoletniku v novi Prilogi.

Zapostavljeno šolstvo
Medtem ko se je gospodar

stvo na Dolenjskem v zadnjih 
letih zelo hitro razvijalo, je 
ostal položaj srednjega šolstva 
tak, kot je bil. Zato mu mora
mo sedaj posvetiti kar najbeč 
pozornosti, ga razširiti in izbolj
šati, so poudarili v ponedeljek 
na posvetovanju sveta dolenj
skih občin v Metliki.

Razpravljali so o položaju sred
njega šolstva na Dolenjskem ter o 
možnostih, da bi se to stanje, ki je 
sedaj vse prej kot dobro, izboljšalo. 
Gradivo o tem je pripravil novome
ški Zavod za izobraževanje kadrov 
in produktivnost dela. V njem med 
drugim piše, da je na Dolenjskem 
7,5 odstotka vseh srednjih šol v naši 
republiki, dijakov v njih pa je le 5,7 
odstotka od skupnega števila dija
kov v Sloveniji. Pod republiškim 
povprečjem so na Dolenjskem tudi 
število in izobrazbena struktura pro
fesorjev, prostor, namenjen dijakom 
v dijaških domovih in učilnicah, ter 
število učencev, ki prebivajo v dija
ških domovih.

Svet dolenjskih občin je zato 
sklenil, da se bodo o reševanju sred
njega šolstva pogovorili še do konca 
leta v posameznih občinah, da bodo 
to reševali v okviru regije, o tem, 
kakšno šolstvo naj bi se predvsem
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razvijalo, pa naj bi odločali tudi 
predstavniki gospodarstva, ki bodo 
morali povedati, kakšne kadre bodo 
potrebovali, saj bodo morali za iz
boljševanje srednjega šolstva sami 
največ prispevati.

B.P.

PRILOGA

Obrnite nekaj strani, pa jo 
boste imeli v rokah: prvo 
številko P -  priloge Dolenj
skega lista. Danes prvič, od
slej pa vsak drugi četrtek 
boste našli v njej feljtone, 
nadaljevanja, zanimivosti. 
Urednik priloge je Jože 
Splichal, njen grafični obli
kovalec pa Peter Simič.

In kaj je zanimivega v prvi 
številki P? Predvsem, da ne 
pozabimo: začenja se naša 
nagradna uganka, katere 
prva nagrada je katrca! Po 
zagotovilu Jugoslovanske 
avtorske agencije bomo edi
ni pri nas, ki bomo smeli v 
celoti objaviti feljton sovjet
skega publicista Kasvinova o 
koncu ruske carske družine, 
ki je v Sovjetski zvezi doži
vel izredno zanimanje. 
Kakšen bo ta feljton, boste 
lahko spoznali že po prvih 
vrsticah napetega branja.

Razen tega začenjamo 
dve nadaljevanki: o nezna
nih letečih predmetih ter v  
gradovih in njihovih usodah. 
V prvi številki pa preberite 
še: „Stoletnik s Kocutne 
„Jurij Kozjak ni bil janičar“, 
izčrpno poročilo o delu ko
misije za ugotavljanje izvora 
premoženja, dve strani na
svetov za vse in za vsakogar, 
eno stran pa posvečamo no
vostim s knjižnih polic, zani
mivostim iz koncertnega in 
filmskega področja ter no
vim gramofonskim ploščam.

Sicer pa, kaj bi govorili: P 
imate v rokah!
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Suho vreme se je nadalje
valo v začetku tedna. Nočne 
temperature so bile -10 sto
pinj C, v kotlinah do -15 
stopinj C. Do konca tedna 
bo suho vreme, z nizkimi 
nočnimi temperaturami,

Borba za plin — bi lahko rekli temu, kar se je te dni dogajalo pred 
prodajalno plina NOVOTEHNE v Žabji vasi. Kot nekdaj pred 30 
leti so kupci stali v vrstah in se prerivali. Zaradi redukcije toka so 
namreč v blokih s centralno kurjavo ljudje ostali brez kakršnekoli 
možnosti za kurjavo in kuhanje. Edino plin je pomagal iz stiske! Na 
sliki: srečneži, ki so že dobili listek. (Foto: Mikulan)

inOUSTRIJR mOTORniH VOZIL

n o v o m E s i o

DANES ZAČNEMO
Katrca za osem dinarjev!

Kje? Seveda pri Dolenjskem listu — kot darilo novomeške Industrije motornih vozil. Zraven pa še štiri lepa 
darila: 1000 strešnikov od kolektiva Novoteks, zmrzovalna skrinja od Novotehne iz Novega mesta, pralni stroj od 
Dolenjke iz Novega mesta in 7-dnevni penzion za dve osebi od Zdravilišča Čateške Toplice.

Kdaj in kako? Poglejte na prvo in zadnjo stran današn.e priloge Dolenjskega lista — tam boste izvedeli vse!
Naj vas spomnimo: od 29.000 izvodov, kolikor jih v povprečju natisnemo vsak četrtek, jih kar 96 odstotkov 

pride v roke naročnikom in le 4 odstotki Dolenjskega lista so v drobni prodaji. Bolj zanesljivo boste prišli do 
renaulta 4, strešnikov, zmrzovalne skrinje, pralnega stroja ali dopusta v Toplicah, če se nemudoma naročite na 
DOLENJSKI LISTI
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tedenski
mozaik

Malo tujcev se lahko pohvali, 
da je v zadnjem času videlo ki
tajskega predsednika Mao Ce 
Tunga, 79, še manj seveda pa se 
jih lahko pohvali, da je z njim 
govorilo. Pa tudi med slednjimi 
so mnenja o tem, kakšnega 
zdravja je kitajski voditelj, zelo 
deljena. Nekateri menijo, da je 
slab, drugi spet, da se dobro po
čuti. Dva primera iz zadnjega 
časa: med nedavnim obiskom 
avstralskega premiera Whitlama 
v Pekingu je bil videti kitajski 
premier med razgovorom nena
vadno raztresen. Ko so ga vpra
šali, zakaj je imenoval nekega 
mlajšega kitajskega politika v 
politbiro kitajske partije, je ne
kaj časa odsotno strmel v zrak, 
potem pa potihoma dejal -  
,JVe vem Pa tudi sicer je med 
razgovorom dajal videz človeka, 
ki se ne zanima dosti za vsebino 
pogovora. Toda samo nekaj dni 
kasneje so ameriški obiskovalci 
(med njimi zunanji minister 
Henry Kissinger) lahko ugoto
vili (svoje ugotovitve pa so kaj
pak po neuradnih poteh posre
dovali tisku), da j e  bil Mao Ce 
Tung med triurnim pogovorom 
nenavadno zbran in je vseskozi 
sodeloval v izmenjavi mnenj z 
ostrimi in preciznimi pojasnili 
svojih stališč. . .  vsak po svoje, 
Mao Ce Tung pa po kitajsko . . .

Vzroki naftne krize, ki se na 
Zahodu še vedno ni polegla, 
razlagajo nekateri po svoje. Med 
najbolj neverjetnimi in „divji
m i“ je, denimo, naslednja raz
laga: ameriški predsednik
Nixon bi se naj domenil z arab
skimi državami -  proizvajalka
mi nafte, da bodo zmanjšale do
bave nafte Zahodni Evropi 
zato, da bo s tem prizadeto 
tamkajšnje gospodarstvo. To pa 
naj bi koristilo Američanom, ki 
imajo v Zahodni Evropi svoje 
hude ekonomske tekmece. Po 
neki drugi inačici pa naj bi se 
Nixon dogovoril z Arabci o 
zmanjšanju proizvodnje nafte 
zato, da bi s tem prisilil domače 
proizvajalce, da začnejo izkori
ščati manj donosna naftna polja 
in nekatere druge vire energe
tike . . .  špekulacije brez 
osnov. . .

Takih skrbi pa nimata mlado
poročenca, britanska princesa 
Anna in njen soprog, kapetan 
britanske vojske Mark Phillips. 
Še vedno sta namreč na poroč
nem potovanju v Južni Ame
riki . . .  bo že minilo tudi to . . .

Odpraviti enostranskost
V prihodnje bolj sodelovati z gospodarstvom so

cialističnih držav in dežel v razvoju

Ko razpravljamo o gospodarskih možnostih v letu 1974, mo
ramo poudariti, da nam glede gospodarskih odnosov s tujino ni 
treba spreminjati cilja, zapisanega v slovenskem srednjeročnem 
načrtu. Naše poseganje v svetovno tržišče pa mora biti enako
mernejše in intenzivnejše, potrebno pa je tudi, da spremenimo re
gionalno strukturo naše blagovne menjave.

Odprtost v svet je nujna tudi 
v bodoče. To dokazuje dejstvo,

TELEGRAMI

PHNOM PENH -  Lon Nolova 
vlada je odstopila, vendar novice ne 
bodo uradno objavili in potrdili, do
kler ne bo sestavljena nova vlada. 
Nastala je tudi kriza v štiričlanskem 
visoko političnem  svetu, ki ga vodi 
Lon Nol.

MOSKVA -  Kakor se je zvedelo, 
zaseda v Moskvi plenum CK KP SZ, 
na katerem preučujejo gospodarski 
načrt in proračun Sovjetske zveze 
za leto 1974 ter aktualno zunanje
politično problematiko.

STOCKHOLM -  Najmanj 15.000  
ljudi je bilo ubitih v Čilu, odkar je 
vojaška hunta prišla na oblast 11. 
septembra. To je izjavil švedski vele
poslanik v Santiagu, ki je prispel v 
Stockholm, ko ga je vojaška hunta 
izgnala iz Cila.

ANKARA — Med nedeljskimi ob
činskimi volitvami v Turčiji je prišlo 
do hudih spopadov v nekaterih po
krajinah. Po uradnih podatkih so 
bili v neredih ubiti štiije ljudje, de
set pa je bilo ranjenih.

PARIZ -  V tovarni avtomobilov 
„peugeot” v Socheau, kjer dela pri
bližno 4000 jugoslovanskih delav
cev, so se pojavila prva znamenja o 
težavah za zaposlitev v prihodnjem 
letu. Pred nekaj dnevi so 245 naših 
delavcev obvestili, da jim prihodnje 
leto ne bodo podaljšali pogodbe za 
naslednie leto.

da se je povečal delež izvoza 
blaga in storitev v slovenskem 
družbenem proizvodu od 24 
odstotkov v letu 1970 na 29,2 
odstotka v letu 1972, pa tudi 
letos izvoz močno narašča. Bolj 
vprašljive so značilnosti te naše 
močne gospodarske odprtosti. 
Namreč, pri izvozu je močno 
naraščal delež surovin in pol
izdelkov, včasih celo na račun 
slabše oskrbe domače indu
strije, upadel pa je delež izvoza 
investicijske opreme — zaradi 
zastarele tehnologije strojegrad
nje in pomanjkanja sredstev za 
kreditiranje izvoza. Taka težnja 
je za daljše obdobje nesprejem
ljiva in vodi v nasprotje od plan
skega cilja — k neenakopravne
mu nastopu na svetovnem trži
šču.

Drugi cilj je nujna stalna 
likvidnost v finančnih odnosih s 
svetom in s tem povezano fi
nanciranje gospodarskega raz
voja. Svoje obveznosti do tujine 
smo vedno sproti poravnavali. 
Vendar so srednjeročni in dol
goročni dolgovi Jugoslavije v 
zadnjih desetih letih narasli od 
478 milijonov dolaijev na 3 mi
lijarde 607 milijonov dinaijev 
(vrednoteno po tečaju 17 din 
za dolar). Novi val ključnih

BRUSELJ — V glavnem mestu Belgije so se sestali zunanji ministri pakta NATO na svojem rednem 
zimskem zasedanju. Razpravljajo o spremembah v paktu, za katere se zlasti zavzemajo Američani.^ 
tem smislu je govoril tudi ameriški zunanji minister Kissinger, ki je izrabil zasedanje zunanjih ministrov 
NATO tudi za daljši postanek v Evropi. Po zasedanju bo obiskal namreč več evropskih držav. Na sliki: 
zunanji ministri NATO med zasedanjem. (Telefoto: UPI)

(Iz Pavlihe)
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— Zaradi redukcije električnega toka moje podjetje že osem 
dni ne obratuje.
— Kje delate?
— V hidrocentrali!

investicij ob pomoči tujih sred
stev in nove naprednejše oblike 
medsebojnega sodelovanja so 
pokazale, da si bomo morali s 
to vrsto pospeševanja našega 
razvoja tudi v prihodnje poma
gati. Zato je nagla rast izvoza 
blaga in storitev, ki obenem ter
ja stalno izboljšanje produktiv
nosti dela, toliko bolj nujna. To 
pa nam ne sme preprečiti, da bi 
se pravilno odzvali na izredno 
rast surovin in proizvodnih ma
terialov na svetovnem trgu.

Tretji cilj, ki ga zasledujemo, 
so povezave s posameznimi po
dročji sveta. Tu se ekonomskim 
pridružujejo še družbenopoli
tični in strateški elementi. Prav 
tu pa v Sloveniji še nismo do
segli ustreznih sprememb. Dose
danjo preveč enostransko usme
ritev na Zahod moramo dopol
niti s povečanjem blagovne 
menjave s socialističnimi deže
lami in deželami v razvoju. Gle
de dežel v razvoju je nujno izde
lati dolgoročni operativni pro
gram sodelovanja in izobliko
vati poseben sklad za pospeše
vanje sodelovanja s temi tržišči. 
V teh prizadevanjih ne gre za 
stagnacijo stikov z zahodnimi 
gospodarstvi, predvsem z EGS 
in EFTA, ampak za preobliko
vanje strukture naših povezav s 
svetom v okviru dinamičnega 
napredovanja obojestranskih 
odnosov.

TONE KRAŠOVEC

1tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled

Smeri in opredelitve glede našega razvoja 
v prihodnjem letu — ob tem pa ugotovitve, 
kako in kaj je z razvojnimi načrti iz doseda
njega obdobja, kako je z njihovim uresniče
vanjem -  to je pač poglavitna tema razprav 
v teh dneh na vseh ravneh. Tako je bil sredi 
minulega tedna (prejšnjo sredo) na repub
liškem izvršnem svetu pomemben sestanek, 
ki ga je sklical predsednik IS Andrej Marinc s 
predsedniki vseh slovenskih občinskih skup
ščin in predsednikom skupščine mesta Ljub
ljane — na dnevnem redu tega sestanka je 
bila obravnava ekonomskih temeljev za pri
hodnje leto, torej obravnava izhodišč naše 
družbenoekonomske politike in razvojnih 
okvirov za leto 1974.

Ob tem je bilo predvsem tudi govora o 
izhodiščih za družbeni dogovor glede sploš
ne in skupne porabe v prihodnjem letu — ko 
bomo, kot je znano, prešli na nov način fi
nanciranja vsega tega področja (torej na nov 
način zbiranja denaija za proračune in vzgo
jo ter za izobraževanje, zdravstveno zavaro
vanje, raziskovalno-kultumo in telesno-kul- 
tumo dejavnost ter za zaposlovanje), kar 
nam bo omogočil nov sistem bruto osebnih 
dohodkov, povezan z novim davčnim siste
mom, ki ga uvajamo z novim letom. Pouda
rimo ob tem, da bo ta novi sistem — torej 
sistem bruto osebnih dohodkov ob novem 
davčnem sistemu — poslej omogočal vsa
kemu delavcu, da bo le-ta tudi natančno 
vedel, za kaj daje in koliko daje denaija od 
svojega dohodka za kritje potreb na po
dročju vseh družbenih dejavnosti.

O tem bo, kot smo že rekli, sklenjen pose
ben družbeni dogovor, ki bo vseboval pro
gramske in finančne zasnove družbenih de
javnosti in proračunov za prihodnje leto. Pri
prave za sklenitev tega družbenega dogovora 
so že precej napredovale, tako da ga bo mo
goče skleniti — kot računajo — do konca 
prihodnjega januarja. Družbeni dogovor bo 
podpisalo 72 podpisnikov (vse slovenske

Obračuni in 
usmeritev

razvoja

vire energije (nafta, premog, naravni plin), ki 
jim bomo morali v prihodnjem obdobju po
svetiti kar največ skrbi. To je vsekakor eno 
od življenjskih vprašanj vsega našega nadalj
njega gospodarskega razvoja. Vsaj še nekaj 
let pa bomo imeli z reševanjem energetskih 
problemov zares hude skrbi.

Osnutek resolucije o temeljih razvojne po
litike za prihodnje leto so minuli četrtek 
obravnavali tudi zbori zvezne skupščine. 
Osnutek dokumenta so poslanci sprejeli -  
vendar s kritičnimi pripombami, češ da je 
treba v dokumentu določneje navesti bistve
ne podatke, ki nas bodo obvezovali tudi za 
naprej, to pa so rast industrijske proiz
vodnje, življenjske ravni, zaposlovanja itd. 
Poslanci so teijali, naj se ob tem določijo 
točni roki za izvajanje začrtanih nalog, nave
denih v osnutku resolucije o naši razvojni 
politiki v prihodnjem letu.

Od dogodkov v minulem tednu bi pred
vsem omenili še enega -  to je obisk sloven
skih škofov pri predstavnikih republiškega 
izvršnega sveta. Ob tej priložnosti je pod
predsednik IS Rudi Čačinovič predstavnike 
cerkve na Slovenskem seznanil s stališčem 
izvršnega sveta do znane poslanice jugoslo
vanske škofovske konference, ki jo je le-ta 
naslovila na našo javnost pred dobrim pol
drugim mesecem.

Ker ta škofovska poslanica vsebuje razne ugoto
vitve in očitke, češ da smo pri nas sprejeli dolo
čene dokumente, ki naj bi razglašali cerkev in vero 
za družbeno škodljiv pojav, se seveda z njo ne mo
remo strinjati -  se zlasti zaradi tega ne, ker po
meni takšen poskus vplivanja na naš družbenopoli
tični razvoj povsem protiustavno ravnanje, ki tudi 
ni v duhu dosedanjih pozitivnih odnosov naše drža
ve s cerkvijo.

Podpredsednik IS je ob tem poudaril/da so bile 
cerkvi pri nas vedno om ogočene normalne demo
kratične poti za reševanje vseh odprtih vprašanj z 
oblastjo, pa je zato še toliko bolj čudno, da cerkev 
sedaj ubira drugo pot in obnavlja pozive, kakršna 
je nedavna škofovska poslanica. Le-ta s svojimi 
trditvami in stališči seje nezaupanje v odnose med 
državo in cerkvijo pri nas, je poudaril podpredsed
nik izvršnega sveta.

tedenski zunanjepolitični pregled
V ospredju pozornosti tega 

tedna so obisk predsednika 
zveznega izvršnega sveta Dje- 
mala Bijediča, Brandtovo poto
vanje v Prago in kajpak tudi 
bližnjevzhodna kriza, s katero 
je mogoče na neki način pove
zati tudi obisk ameriškega zuna
njega ministra Kissingerja v 
Evropi.

BUEDIČ V VARŠAVI: 
Obisk predsednika zveznega iz
vršnega sveta Djemala Bijediča 
na Poljskem sodi v normalen 
okvir sedaj že dodobra utečenih 

.medsebojnih stikov med obema 
državama.

v Značilno za to sodelovanje 
so predvsem precej tesni gospo
darski stiki, za katere menijo, 
da jih je vsekakor mogoče še 
izboljšati, še posebej na po
dročju industrijske kooperacije. 
Ni ostalo neopaženo, da je z 
Djemalom Bijedićem odpoto
vala na obisk tudi močna sku
pina ekonomskih strokovnja
kov, ki bodo sodelovali nepo
sredno v določanju taktičnih 
sklepov strateško že precej na
ravnega okvira gospodarskega 
sodelovanja.

Tudi politični odnosi so do
bri, pri čemer se stališča uje
majo pri skoraj vseh pomemb
nejših mednarodnih vprašanjih. 
Nekatere razlike, ki so skoraj 
nujne glede na različen položaj 
obeh strani (ena je pripadnica 
bloka, druga pa neuvrščena) ne 
morejo resno vplivati na dobre 
odnose.

PODPIS SPORAZUMA V 
PRAGI: Odnosi med Zvezno 
republiko Nemčijo in Češko
slovaško bodo s podpisom spo
razuma o normalizaciji odno
sov, opravil gaje v Pragi nemški 
kancler Willy Brandt, nedvom
no dobili drugačno veljavo. 
Predvsem bodo odprli nove 
možnosti za sodelovanje med 
obema državama, ki je bflo do
slej precej obremenjeno z dedi
ščino preteklosti. Ta dediščina 
je že stara, vleče se od zlokob
nih dni tako imenovane Muen- 
chenske pogodbe, kjer so na 
papirju odločili usodo precejš
njega dela Češkoslovaške.

Podpis sporazuma o normali
zaciji odnosov med Zvezno re
publiko Nemčijo in ČSSR pa je 
treba gledati tudi kot sestavni 
del popuščanja napetosti med 
vzhodom in zahodom in nadalj
njim uvelavljanjem Brandtove 
vzhodne politike.

Ni namreč naključje, da bo 
sledilo vzpostavitvi diplomat
skih odnosov med Prago in 
Bonnom še navezava diplomat
skih odnosov med Bonnom ter 
Budimpešto in Sofijo. To po
meni vsekakor širše odpiranje in 
politično potezo, ki bo imela 
daljnosežnejše posledice za bo
doče evropske odnose.

PRED ŽENEVSKO KONFE
RENCO: Kljub temu, da tega še 
nihče ni javno potrdil, je že

znano, da se bo konferenca o 
Bližnjem vzhodu začela v Že
nevi 18. decembra, ni pa še 
vedno jasno, kdo vse bo na njej 
sodeloval in predvsem v kakšni 
vlogi?

Konference se bo udeležil 
tudi generalni sekretar svetovne 
organizacije Avstrijec dr. Kurt 
Waldheim. Zelo verjetno je, da 
se bo v krogih konference zna
šel tudi ameriški zunanji mini
ster Henry Kissinger, tam pa bo 
tudi njegov sovjetski kolega 
Andrej Gromiko.

Toda to je malone vse, kar je 
mogoče s precejšnjo gotovostjo 
trditi, vse drugo pa je še vedno 
zavito v oblake skrivnosti.

Bijedić
na

Poljskem

Znano namreč še vedno ni, kdo 
vse bo sodeloval z arabske stra
ni. Glede tega je še posebej 
zanimivo vprašanje palestin
skega zastopstva, čigar usoda 
prav tako še ni določena.

Tu je mogoče in treba opo
zoriti na vlogo jordanskega kra
lja Husseina, ki ima glede Pale
stine svoja stališča in mnenja. 
Ta za zdaj niso usklajena s sta
lišči predstavnikov palestinske 
osvobodilne organizacije in ve
liko vprašanje je, če jih je sploh 
mogoče. Preprosto rečeno gre 
za tole: kdo naj govori v imenu 
Palestincev, kdo naj jih zasto
pa? Kralj Hussein in Jordanija, 
palestinska osvobodilna organi
zacija ali kdo tretji?

In čeprav je to vsekakor zelo 
zamotano vprašanje, pa nikakor 
ni mogoče reči, da bi bilo edi
no, ki bega opazovalce na Bliž
njem vzhodu. Za konferenco 
samo pa menijo, da bo trajala 
nekaj mesecev, morda pa kar 
celo leto.

NAI&OBI -  Pogosto iz p o so 
janje" bencina iz tujih avtomobilov 
je samo ena izmed dodatnih posle
dic pomanjkanja nafte v vzhodni 
Afriki. To je spet povzročilo veli
kansko povpraševanje po ključavni
cah za rezervoarje in razcvet obrti in 
industrije, ki je izdelovala ta, do 
zdaj malo iskani proizvod.

LONDON -  Italijanski premier 
Mariano Rumor je po končanih dvo
dnevnih pogovorih z britanskim pre- 
microm Edvvardom Heathom izjavil, 
da so stališča Italije in Velike Brita
nije do bližnjevzhodne krize enaka. 
Predvsem državi enako gledata na 
vlogo, ki jo mora prevzeti Evropa v 
prizadevanju za miroljubno rešitev 
izraelsko-arabskega spora.

občine, razen njih pa osem samoupravnih 
interesnih skupnosti, izvršni svet, sindikati, 
SZDL in gospodarska zbornica), prav v teh 
dneh pa se odvijajo o zasnovah tega dogo
vora področni posveti po vsej Sloveniji.

To družbeno dogovarjanje o splošni in 
skupni porabi je revolucionaren proces, je 
ocenil predsednik IS Andrej Marinc, saj 
bodo delavci poslej zares sami vzpostavljali 
odnose z družbenimi dejavnostmi in vplivali 
na možnost njihovega uresničevanja. Glede 
gospodarjenja v prihodnjem letu pa je 
Andrej Marinc posebej poudaril zahtevo po

hitrejši gospodarski rasti in ustvarjanju več
jega dohodka -  kar bomo dosegli edinole z 
večjo produktivnostjo in hitrejšo moderniza
cijo našega gospodarstva nasploh.

Posebno poglavje ob vsem tem so bila 
vprašanja naše energetike — ki so zelo pe
reča, saj v teh dneh še vedno občutimo hudo 
pomanjkanje energije, predvsem elektrike. 
Omejitve porabe električne energije so še na 
dnevnem redu -  zaradi popravil naših naj
večjih kapacitet (šoštanjske termoelek
trarne), oziroma zaradi sočasnih drugih 
okvar. Vendar pri vprašanjih energetike ne 
gre samo za elektriko — gre tudi za druge



TRŽNA STIHIJA

V SGP Pionir so ustanovili 9 TOZD. Samouprav
ni sporazum so delegati podpisali 11. decembra 
na Otočcu. Slavnosti so se udeležili predstavniki 
občine in poslovnega združenja GIPPOS. Podpis
nikom so izročili po en izvod sporazuma in 
delitvene bilance. (Foto: I. Zoran)

Delavci. SGP SLOVENIJA CESTE iz Ljubljane so 
te dni končali asfaltiranje poti okoli blokov v 
Podgorski ulici v Kočevju. Denar za asfaltiranje 
so prispevali hišni sveti, krajevna skupnost in 
občinska skupščina iz samoprispevka občanov. 
(Foto: Franc Brus)

V brežiški in krški občini je bila minuli teden 
krvodajalska akcija. V Krškem in na Senovem se 
je odzvalo tokrat 850 krvodajalcev, v Brežicah 
370. Krčani so presegli letni plan za 126 odvze
mov, v Brežicah pa se jim to ni posrečilo. (Foto: 
M. Jaranović)

Učenci 8. razreda iz Mirne peči že sedaj mislijo 
na izlet ob zaključku leta. Denar zbirajo tako, da 
pomagajo kmetom pri raznih delih. Več ko ga 
bodo zbrali, daljši in lepši izlet si bodo lahko 
privoščili. Na sliki: osmošolci iz Mirne peči z raz
redničarko. (Foto: Pungerčar)

BOLJŠE VARSTVO 
ŽIVINE Le solidarno skozi »temačne dneve«

V štirih letih se je varstvo živi
ne v okviru vzajemne pomoči 
kmetov v Sloveniji zelo razraslo. 
Število živine v varstvu je od 
začetnih 1392 poraslo na
16.000 glav, varstveni prispevki 
pa so se dvignili od 60.000 din 
na 1.180.000 din.

Za zdravljenje živine so dru
štva veterinarskim postajam iz
plačala 1,300.000 din, za odško
dnine članom društev pa
160.000 din. Odstotek smrtnosti 
živine v vzajemnem varstvu je 
zaradi izboljšanega sodelovanja z 
veterinarskimi postajami precej 
padel in je zdaj precej manjši kot 
v podobnih organizacijah v sve
tu, saj je ob koncu letošnjega 
oktobra znašal le 0,6.
_______________ 3.

Sejmišča
NOVO MESTO: ponedeljkov 

sejem je bil srednje živahen, cene pa 
nekoliko višje. Naprodaj je bilo 404 
prašičkov, starih do 3 mesece in 73 
starejših. Rejci so prodali 361 živali: 
mlajši pujski so bili po 390 do 480 
din, nad 3 mesece stari prašiči pa po 
490 do 680 din.

BREŽICE: na sobotni sejem so 
kmetje pripeljali 467 prašičev, pro
dali pa sojih 317. Do 3 mesece stari 
so veliali 26 din, starejši pa 21 dinar
jev kilogram žive teže.

Luči so ugasnile, stroji so 
obstali, delavci so obsedeli ali 
obstali brez dela. Nič ne poma
ga, redukcija je prizadela vse 
skupaj in vsak kolektiv bo mo
ral nastalo izgubo odpraviti, 
kakor bo vedel in znal. Tarna
nje v taki situaciji nič ne poma
ga, dogovori pa lahko omilijo 
izgube. To so Belokranjci hitro 
spoznali in že 5. decembra so se

Spominska znamka

predstavniki 12 delovnih orga
nizacij, naj večjih porabnikov 
električne energije, dogovorili, 
da bodo dosledno spoštovali 
priporočila slovenskega izvršne
ga sveta.

Predstavniki omenjenih belo
kranjskih delovnih organizacij 
so se dogovorili o medsebojni

Kmetijski kotiček

P o z im i d o  v e č  j a j c
V decembru in januarju, tja do sv. Neže, bi na tržišču zelo 

primanjkovalo jajc, če ne bi imeli kokošjih farm. Kmečka reja 
nesnic v tem času odpove; zaradi kratkega dneva pozimi kme
čke kokoši zelo malo ali skorajda ne neso, zlasti tiste, ki so 
zaprte v temnih kokošnjakih.

Z dodatno osvetlitvijo kumic, z boljšo krmo in skrbnejšo 
nego bi tudi pozimi kokoši lahko nanesle precej več jajc, ki 
imajo v tem času običajno tudi boljšo ceno. Zato bi morala 
pravzaprav vsaka kmečka gospodinja poznati nekaj temeljnih 
pravil za rejo nesnic ter se po njih ravnati.

Za svetlobo je znano, da spodbuja izločanje hormona, ki je 
potreben za nastanek jajčne celice — jajčnega rumenjaka. S kraj
šanjem dneva se čas osvetlive zmanjšuje, s tem pa tudi izločanje 
tega hormona in tvorba jajc. Naravno svetlobo lahko 
nadomestimo z umetno. V kokošnjakih zjutraj ob 6. uri prižge
mo luč (zadošča 25-svečna žarnica za 10 kvadratnih metrov 
veliko kurnic) in jo pustimo vžgano do dnevne svetlobe, zvečer 
pa jo spet prižgemo in tako podaljšamo dan še za nekaj ur.

Jajčna lupina je iz apnenca, zato nesne živali čutijo veliko 
potrebo po kalciju. Na prostem si pomagajo z uživanjem kamen
čkov in s kalcijem bogate hrane, če pa morajo prebivati v kumi- 
cah, morajo za to poskrbeti rejci sami. Živali morajo imeti na 
voljo droben apnenčev pesek in zdrobljene presušene jajčne lu
pine, v krmo pa jim je treba primešati še malo kupljene rudnin
ske in vitaminske krme.

Zimska krma za nesnice mora biti nasploh bolj kalorična, 
vsebovati pa mora tudi dovolj beljakovin, ki so najpomembnejši 
sestavni del jajčnega beljaka. Imeti mora več mletega žita, po 
možnosti pa živalim pokladamo tudi kako izrazito beljakovin
sko krmo, kot je na primer mesna moka. S kuhanim krompi
rjem krmimo manj.kot poleti, poskrbeti pa je treba tudi, da 
kurnica ne bo premrzla (imeti mora vsaj 10 stopinj Celzija) in 
da bo toplo nastlana.

Inž. M. L.

pomoči pri oskrbi z električno 
energijo od 6. — 17. decembra. 
Delovne organizacije so razdelili 
v več skupin in vsaka od teh 
skupin, v kateri je po nekaj 
podjetij, v času redukcije ne bo 
delala dvakrat po dva dneva. Ko 
ena skupina podjetja ne bo 
delala, bodo lahko druge delov
ne organizacije delale s celotno 
zmogljivostjo. Energijo si bodo 
torej „odstopali". To je potreb
no, saj v tem času za vse delov
ne organizacije tudi takrat, ko v 
Beli krajini redukcije ne bi bilo, 
ne bi bilo dovolj električne 
energije.

Dogovor je vsekakor vreden 
pozornosti, saj bo preprečil 
škodo, ki nastane, če delavci 
pridejo na delo, potem pa zara
di tega, ker ni toka, zaman 
čakajo pri strojih . . .

B.P.

Kdor to je, ne misli zlo

Kruha siti
„Kruhova pijanost je najhujša,“ 

modrujejo ljudje, ki so bili.v mla
dosti „palce siti in kruha lačni41. 
Kdor je imel priložnost videti, ko
liko belega kruha konča na sme
tiščih, se ne bp pomišljal pritegniti 
tej trditvi. Zares, kruh je pri nas so
razmerno tako poceni, da delamo z 
njim, kot da bi ga ne moglo nikoli 
zmanjkati.

Če gledamo tako, se obetana del
na podražitev kruha ne zdi tako 
strašna. Poslovno združenje vojvo
dinskih in s tem naših največjih pri
delovalcev pšenice namreč predlaga, 
naj bi kruh podražili, sicer bodo pri
delovalci in predelovalci pšenice pri
šli v še večje težave, kot so sedaj. 
Dokazujejo, da se bodo pekarne le 

. tako izvlekel iz izgub. Kakšen pa je

ekonomski položaj kmetijstva, kako 
skromna je njegova akumulativnost,
je vobče znano.

Predlog, ki ga bodo Vojvodinci 
poslali na pristojna mesta, pravi, naj 
bi se beli kruh podražil na 4,2 din, 
polbeli na 3,8 din, črni pa na 3,6 
oziroma na 3,4 din. Skupna podraži
tev bi znašala torej 35 odstotkov.

Ob stalnem naraščanju cen in živ
ljenjskih stroškov je vsaka podraži
tev sprejeta z  negodovanjem. Tako 
bo tudi s podražitvijo kruha. Vendar 
pa bi kazalo ob tem stvarnosti bolj 
pogledati v oči. Ne se tradicionalno 
sindikalistično zavzemati za nizke 
cene kruha, temveč videti, kaj tako 
omejevanje prinaša: zaostalo kmetij
stvo, manjše pridelke, manj kruha, 
uvoz in skozi druga vrata -  višje

otrok. Ena vzgojiteljica sme imeti v 
oskrbi le 12 otrok, pravijo normati
vi. Torej jih ne smemo dodeliti več, 
vseh preostalih 94 odstotkov otrok 
pa je lahko zunaj varstva, prepušče
no cesti, če si starši ne morejo dru
gače pomagati.

Primerjava, ki vse pove.
M. L.

Avgust Avbar: Kaj je boljše?

Noge in odeja
Stegniti se smemo le toliko, kot 

dopušča odeja! Ta misel je bila pri 
nas že neštetokrat ponovljena, ven
dar pa to nekaterih ne moti, da ne 
bi videli le potreb in mižali pred 
možnostmi.

Da si ne moremo privoščiti vsega 
tistega, kar si lahko bolj gospodar
sko razvita družba, je splošno znana 
stvar. Toda ko so na primer spreje
mali normative za otroško varstvo, 
so na to „pozabili” . Določili so, da 
sme, za primer, ena vzgojiteljica 
imeti na slabi 12 otrok, pa pika!

Ta zahteva, ki je strokovno goto
vo sprejemljiva, saj se manjšemu 
številu otrok vzgojiteljica lažje po
sveča kot večjemu, dokazuje preve
lik apetit in v praksi vodi do nezaže
lenih posledic. Na nedavnem posve
tovanju na Otočcu, kjer so govorili 
o izhodiščih za naš razvoj v letu 
1974, jih je zelo nazorno prikazal 
predsednik novomeške občinske 
skupščine Avgust Avbar. Takole je 
rekel: V novomeški občini ob seda
njih normativih lahko zajamemo v 
otroško varstvo 6 odstotkov vseh

Cesta (ob)upa

Dobra politika
Ne rib dati, temveč naučiti ribe 

loviti! -  po tem reku sta se ravnala 
republiški zakon in republiška poli
tika pospeševanja razvoja 11 manj 
razvitih slovenskih občin, med kate
rimi sta tudi trebanjska in črnomalj
ska.

Po dveh letih in pol je mogoče 
reči, da je, v celoti gledano, taka 
usmeritev prava. Enajsterica se po
stavlja na svoje noge in ima resnične 
možnosti, da se v naslednjih letih 
otrese vzdevka „manj razviti” , ki 
sam po sebi,ne prinaša dosti -  le 25 
milijonov dinarjev (lani) republiške 
pomoči v obliki beneficiranih 
obresti in denaija za načrte. Za vse 
drugo se morajo manj razviti.dogo
voriti z bankami, poslovnimi združe
nji in gospodarstvom samim, prav to 
dogovarjanje pa preprečuje gradnjo 
„političnih tovarn11, ki lahko manj 
razvite potegnejo v slabši položaj. V 
tem je največja vrednost politike do 
manj razvitih.

Da so zaostali začeli dohitevati 
razvite, kažejo naslednji podatki. Ko 
se je „dirka" začela, je 11 manj raz
vitih občin -  od skupno 60 -  ustva
rilo komaj 6,45 odstotka slovenske
ga družbenega proizvoda (štet je le 
družbeni sektor), čeprav je v njih 
živela skoraj petina‘vsega slovenske
ga prebivalstva. Lani se je odstotek 
povečal na 7,30. Manj razviti imajo 
vse več kruha doma: lani se je števi
lo zaposlenih povečalo za 5,7 odst., 
v vsej Sloveniji pa le za 3,2 odst. V 
teh številkah je mnogo povedano.

Preveč smo se zanesli na centralno! Bo treba spet tole staro, dobro peč usposobiti. .  .!
(Karikatura: Marjan Bregar)

•••

v Takole pred 13 leti je 
bilo, ko smo kot študentje 
praktikanti v Nemčiji po 
mesecu dni dela dočakali 
prvi plačilni dan. Z  markami 
smo dobili v roke tudi pol 
metra dolg odrezek z našte
timi odbitki, kjer je pisalo 
do decimalke natanko, koli
ko se je prijelo drugih, celo 
koliko smo plačali obvezne
ga cerkvenega davka. Takrat 
v Zahodni Nemčiji še niso 
bili na oblasti socialni demo
krati. Delodajalci so s prika
zovanjem odtrgljajev imeli 
drug interes.

Doživljaj navajam zatega
delj, ker prav ta čas pri nas 
ugotavljamo, da je treba 
čimprej preiti na tako ime
novani bruto osebni doho
dek, s pomočjo katerega bo 
vsak zaposleni do podrobno
sti vedel, koliko je moral 
odšteti za vse druge ugodno
sti (družbeni standard), ki 
jih uživa ali pa tudi ne.

6q9Š 6Q936n sl

To je njegova ustavna pra
vica, njegova ustavna pravica 
pa ni samo vedeti, temveč o 
teh izdatkih tudi odločati v 
obliki družbenega dogovarja
nja. To bo v praksi včasih 
težko izvesti, treba bo iti v 
kolektive, strpno pogovarjati 
se z ljudmi, dobiti njih pri
stanek. „Vendar pa je to 
najboljša pot, boljša od kate
rekoli druge, “ je rekla dr. 
Aleksandra Komhauser, 
podpredsednica IS SRS na 
petkovem shodu predstavni
kov dolenjskih in posavskih 
občin.

Prikaz bruto osebnih do
hodkov bo prikazal marsi
kaj, predvsem pa bo prisilil 
družbeno porabo v spre
jemljive meje, take, ki ustre
zajo doseženemu gospodar
skemu in družbenemu razvo
ju. Potem ne bo mogel nihče 
mimo dejstva, da so naše 
možnosti omejene, da je naš 
narodni dohodek še dokaj 
majhen, itd: Tudi pozivi k 
vsesplošnemu varčevanju, ki 
zdaj včasih izzvenijo v pra
zno, bodo dobili bolj učin
kovitega namestnika: odlo
čitev tistega, ki denar prispe
va. Ta pa ne bo, verjemimo, 
razmetaval na . škodo sebe, 
svojega neto osebnega doho
dka.

M. LEGAN
V.______________________________S



Namesto
čestitk

Republiški odbor za iz
gradnjo spominskega doma v 
Kumrovcu in ureditev Koz
janskega se obrača na vse 
občinske skupnosti, gospo
darske organizacije, bivše 
borce, mladino in občane s 
predlogom, naj bi se letos 
odločili za drugačen način 
novoletnih voščil. Odbor to
plo priporoča, da bi denarna 
sredstva, namenjena za če
stitke, darovali v sklad za iz
gradnjo spominskega doma v 
Kumrovcu in ureditev Koz
janskega.

Tekoči račun sklada je: 
50100-678-46402 Odbor za 
izgradnjo spominskega doma 
v Kumrovcu pri RO ZZB 
NOV Slovenije.

REPUBLIŠKI ODBOR

Kaj tepe gradbeništvo?
Na Otočcu so slovenski gradbinci opozorili na 

težavef ki ovirajo njihovo dejavnost

VEČER S KOROŠKIMI 
SLOVENCI

Prebivalci topliške doline so v 
soboto, 8. decembra, v svoji sredi 
pozdravili koroške Slovence, člane 
prosvetnega društva „Zarja“ iz 
Železne Kaple. V dvorani 
prosvetnega doma so koroški gostje 
izvedli kulturni spored, v katerem so 
se predstavili pevci in folklorni 
plesalci. Ves nastop je prežemala 
domačnost in ljubezen do 
materinega jezika. To je še dn 
dokaz, da je slovenska narodna za
vest na Koroškem kljub zatiranju 
trdna in da še živi.

V bodoče bosta oba kraja izme
njavala kulturne prireditve in tako 
krepila vez med prebivalci Železne 
Kaple in Dolenjskih Toplic.

M. T.

Slovensko gradbeništvo bo 
do konca leta opravilo za pribli
žno 5,6 milijarde dinaijev del in 
nekolikanj preseglo letošnje 
načrte. Za leto 1974 so gradbe
na podjetja že sklenila pogodbe 
za 2,2 milijarde dinaijev, kar 
kaže, da bo dela tudi v prihod
nje dovolj. '

Na XI. plenumu Biroja za gradbe
ništvo Slovenije 5. in 6. decembra 
na Otočcu -  udeležil se ga je tudi 
republiški sekretar za urbanizem 
Boris Mikoš -  so ustanovitelji opo
zorili na probleme, ki zmanjšujejo 
zadovoljstvo ob letošnjem ugodnem 
poslovnem rezultatu.

Kot je poudaril predsednik sveta 
biroja inž. Jože Slokar, so gradbena 
podjetja čedalje manj sposobna
■ -  ' • ' ' ------------

KRMELJ: SEJA 
KRAJEVNE SKUPNOSTI

Na zadnji seji krajevne skupnosti 
v Krmelju so med razpravo o poteku 
del pri gradnji vodovoda sklenili, da 
predajo sodišču nekatere dolžnike, 
ki nočejo plačevati z zakonom dolo
čenih prispevkov. Sklenili so tudi 
ponovno opozoriti nekatere stano
valce, ki ne upoštevajo odloka o 
odvozu smeti. Predlog KK SZDL 
Krmelj glede referenduma za uved
bo krajevnega samoprispevka za 
ceste so ugodno ocenili. Samopri
spevek naj bi začeli zbirati v nasled
njih dveh letih.

B. D.
PREHODNE ZASTAVICE

V kratkem bo novomeška občin
ska konferenca ZMS podelila pre
hodne zastavice najboljšim aktivom 
v šolah, delovnih organizacijah, kra
jevnih skupnostih in specializiranih 
organizacijah. Aktivi tekmujejo od 
septembra, priznanja pa bodo pode
lili za zgledno aktivnost.

opravljati dela v rokih, ki jih postav
ljajo investitorji. Da tega ne zmore
jo, je razlog tudi v občutnem zmanj
ševanju števila zaposlenih v gradbe
ništvu in težavi z mehanizacijo.

Direktor SGP Pionir Ivan Koče
var je že na oktobrski seji sveta za 
gradbeništvo in industrije gradbene
ga materiala pri republiški gospodar
ski zbornici opozoril, da nagrajeva
nje gradbincev v Sloveniji zaostaja 
za drugimi republikami. Podjetje je 
zapustilo 150 sezonskih delavcev, ki 
se spomladi najbrž ne bodo vrnili.

Mehanizacije ne morejo stoodsto
tno izrabiti, ker zaradi pomanjkanja 
deviz za rezervne dele vrsta strojev 
stoji. Letos so s posebno peticijo po 
dolgem času dosegli, da je država 
odobrila za uvoz rezervnih delov za 
potrebe gradbeništva 16 milijonov 
deviznih dinarjev, od česar je Slove
nija dobila nekaj nad 2 milijona.

Prepočasno ustanavljanje samo
upravnih skupnosti je delno zavrlo 
stanovanjsko graditev. V  prvih deve
tih mesecih so v Sloveniji zgradili le 
2.521 družbenih stanovanj ali za 
589 (19 odst.) manj kot la n i Na 
plenumu so se zavzeli, da gradnji 
družbenih stanovanj posvetijo večjo 
pozornost.

I.Z .

^   ~ ■«
KDO JE BIL?

Na zahtevo Zavoda Borec 
iz Ljubljane sporočamo, da 
v imenu tega kolektiva ni 
nihče ponujal paketov za 
novoletno obdaritev po no
vomeških kolektivih, kot je 
rečeno v članku „Najbolj 
podjetni že trkajo,“ objavlje
nem v Dolenjskem listu 28. 
novembra. V pismu, ki smo 
ga dobili od tega zavoda, je 
med drugim navedeno: „Ni 
prvič, da se je kak prodaja
lec predstavil kot predstav
nik Borca, čeprav je imel s 
seboj naročilnice druge de
lovne organizacije." Najbrž 
se je to spet zgodilo tudi v 
novomeškem primeru, žal pa 
za pravo ime prodajalca 
nismo izvedeli.

UREDNIŠTVO

JANUARJA: OBČINSKA 
POLITIČNA ŠOLA

Sredi januarja bo začela v Novem  
mestu z delom občinska politična 
šola. Tako je sklenil občinski ko
mite ZK na seji novembra. Komite 
je že imenoval predavateljski aktiv.

Obsojali vse, razen sebe
Seja osnovne organizacije ZK v Gradcu je izzve

nela v obtožbah - So res delavni?

Zadnji petek so komunisti 
osnovne organizacije iz Gradca 
v metliški občini na seji, ki se je 
zavlekla pozno v noč, zavračali 
mnenje in obsodbo članov ob
činske konference ZKS zaradi

Ce želite ekonomično malolitražno vozilo in z njim 
temperametno vožnjo po gorskih cestah, pa še mnogo 
prostora za tovor, poleg 4 potnikov, je odločitev lahka

Renault 4
iz dolgoročne industrijske kooperacije

RENAULT
Značilnosti:
— motor: 845 ccm
— prestave: 4+1
— instalacija: 12 V
— minimalna poraba

Cena: 42.583,60 Din fco 
tovarna Novo mesto Doba
va: takoj po prispetju plačila 
na naš tekoči račun

OLAJŠAJTE Sl NAKUP S KREDITOM!

O B R N IT E  S E  N A  P O S L O V N O  B A N K O  

V V A Š E M  K R A JU . D A  V A M  O D O B R I 

P O T R O Š N IŠ K O  P O S O JIL O

Tako), ko prejmemo vaie  nakazilo, vam 
dobavimo romunski RENAULT 12

O fK S L F t 1800
Cena: 52.200 din fco jugo-romunska meja.

Z A  D IN A R JE  vam nudimo iz konsigna
cije vsa vozila proizvodnega programa 
RENAULT: R-5, R-6, R-12, R-15, R-16, R-17.
Redno oskrbo z nadomestnimi deli 
zagotavlja

IIIDUSTRIJR mDTORMH VOZIL 
nOVDfflESTD
preko svojih poslovalnic in specializirane servisne rftreže

Za podrobnejše informacije in navodila se obrnite na poslovalnice IM V: t
Novo mesto, Zagrebška 18-20 ...................................................................  068-21-075

Ljubljana, Titova c. 172-a...............................    061-343-485
Ljubljana, Poljanska c. 12  ........................................................................ 061-312-294

neplačevanja partijske članarine 
in nerednega sestajanja grada- 
ških komunistov. Ker smo mne
nje članov občinske konference 
ZKA zapisali tudi v našem ted
niku, so obsodili tudi naš čla
nek.

Komunisti iz Gradca so na ome
njenem sestanku kritizirali premaj
hno podporo, ki so je bili deležni od 
občinskega komiteja ZK, občinsko 
skupščino, ki naj bi bila kriva, da 
kraj, po njihovem mnenju, od konca 
vojne pa doslej ni nič dobil. Sklice
vali so se na svoje nekdanje zasluge 
ter grozili z izstopom iz ZK. Naved
be o njihovi nedelavnosti ga so za
vračali s svojim najmočnejšim adu
tom: od maja pa do decembra letos 
so se enkrat sestali. O tem, zakaj 
letos še niso plačali članarine, pa si 
niso bili povsem enotni; sekretarka 
njihove osnovne drganizacije je trdi
la, da so nekateri izjavili, da je ne 
bodo plačali, dokler v kraju ne bodo 
imeli vode, nekateri pa so trdili, da 
to ni res in da je niso plačali zaradi 
blagajnikove prezaposlenosti.

Gradaški komunisti so kritizirali 
občinsko skupščino, češ da kraj 
nima nobenega obrata, pozabljali pa 
so, da je v občini še precej manj 
razvitih krajev. Dejali so, da so zara
di takega odnosa in zato, ker od 
julija dalje nimajo vode, zapadli v 
apatičnost, hkrati pa trdili, da so 
delavni. Njihovo delo je,tako so de
jali, zato ker ni vode, med ljudmi 
oteženo, pred začetkom seje pa so 
dva od občinskega komiteja ZK 
povabljena predstavnika črnomalj
ske „Komunale", ki naj bi jim poja
snila, odkod izvirajo težave zaradi 
vode, napodili iz dvorane.

B. P.

Po 
novem...
(Nadaljevanje s 1. str.)
ivnost dela. Brez večje delovne stori
lnosti lahko le osiromašimo gospo
darstvo. Izvršni svet bo s pomočjo 
družbenega dogovarjanja poskrbel, 
da bodo za dobro delo prišli boljši 
časi, za slabo pa slabši.

Določiti bo treba prioriteto 
(prednost), to pa ne bo šlo lahko. 
Družbene možnosti so omejene, 
nekatere stvari se ne razvijajo tako, 
kot je zamišljeno v srednjeročnem 
načrtu. Cene divjajo, inflacija z 
njuni, elektrike primanjkuje in je bo 
primanjkovalo, kmetijstvo preveč 
zaostaja, delovna storilnost raste 
prepočasi. Našo gospodarsko rast je 
treba poživiti v času, ko je najtežje, 
saj so valovi neugodnih gospodar
skih gibanj zajeli ves svet. v takih 
razmerah je treba gledati na vsak 
dinar, leto 1974 naj bi bilo, kot je 
na Otočcu dejala predstavnica 
SZDL Slovenije Tov. Majcnova, leto 
narodnega varčevanja. V tem okviru 
je treba načrtovati in se dogovoriti 
za izdatke, za financiranje.

Kdor se v predvidenem roku ne 
bo samoupravno dogovoril, bo čutil 
posledice. Zadeli ga bodo admini
strativni, omejevalni ukrepi, ki bodo 
upoštevali le najnujnejši program. 
„Doseči moramo, da bo samouprava
dobila večjo m oč kot vsak zakon, 
kar je po svoje tudi naravno,“ je še 
med drugim rekla dr. Kornhauserje- 
va na sestanku, ki je imel bolj zače
tni, informativni značaj, sledilo pa 
mu bo še drugo, bolj konkretno 
dogovarjanje v občinah in republiki.

M. LEGAN

Josip Broz-Tito:

»Močno sem počaščen zaradi 
poziva, izraženega v tej listini«

„Visoko priznanje, ki ste mi ga izkazali s to listino, me je 
globoko ganilo, in zahvaljujem se vsem, ki so pri tem sodelo
vali. Samo nekaj se mi zdi malo težko -  da bi ostal do smrti 
predsednik. To ni lahko. Veste, predsednik mora delati. 
Predsednik republike mora biti stalno aktiven. Ampak, ali je 
lahko človek v vseh letih življenja enako aktiven? To vprašu
jem. Kajti ljudje, ne vsi, vendar večji del, zmeraj gledajo, ali 
človek zadovoljivo opravlja funkcijo, ki jo ima. Ce njegovo 
delo ni zadovoljivo, bodo tudi godrnjali, govorili bodo: kaj 
pa ta zdaj dela, prej je dobro delal, zdaj pa na vsem lepem 
slabo!

Vendar sem močno počaščen zaradi tega poziva, kije bil 
izražen v tej listini in na več krajih v naši državi. Močno sem 
počaščen zaradi tega in lahko rečem, da si bom, dokler bom 
le mogel, z vsemi sovjimi duhovnimi in telesnimi močmi 
prizadeval delati vse, kar ljudstvo pričakuje od mene. Hvala 
lepa.“

(Predsednik republike ob sprejemu listine na proslavi 
30-letnice II. zasedanja AVNOJA)

Stane Dolanc:

Samo močna, trdna ZK lahko vodi, 
usmerja in varuje revolucijo
Naloga revolucije zahteva danes od ZK, da je organizacij

sko še trdnejša, enotnejša in učinkovitejša v svojih akcijah. 
Krepitev ZK, predvsem pa poudarjanje potrebe, da so njene 
organizacije in člani v popolnem smislu angažirani v vsak
odnevnem boju delovnih ljudi za reševanje njihovih življenj
skih problemov, nikakor ne pomeni, da mora ZK prevzeti 
odgovornost za vsako konkretno potezo v družbeni praksi. 
Delavski razred je nosilec oblasti v socialističnih samouprav
nih odnosih, naloga ZK kot njegovega avantgardnega dela pa 
je, da organizira in začenja skupaj z vsemi socialističnimi 
silami, kar najodgovomeje in najučinkoviteje uresničevati 
naloge socialističnega razvoja. Težnje, subjektivne ali objek
tivne, da se ZKJ spremeni v partijo klasičnega kova, v nepo
srednega nosilca oblasti, bi našo organizacijo v bistvu nujno 
ločile od njenega razreda, s tem pa bi tudi onemogočile, da 
ima in uresničuje svojo avantagardno revolucionarno vlogo.

Krepitev in utrjevanje ZK torej nista sama sebi namen. V 
zapletenih in protislovnih razmerah, ko obstajajo in delujejo 
različno usmerjene, pogosto tudi protisocialistične sile, je to 
pogoj za uspešen socialistični razvoj naše družbe, sistema 
samoupravljanja kot celote, vseh drugih organiziranih sociali
stičnih sil, socialistične zveze, sindikata mladine, itd. Samo 
močna, organizacijsko trdna in idejnopolitično usposobljena 
ZK lahko vodi, usmerja in varuje našo revolucijo.

(sekretar IB ZKJ ob 30 -r obletnici drugega zasedanja AV
NOJ)

Inž. Janez Barborič:

Kaj ovira delovno storilnost
Visoke stopnje rasti cen, stagnacija proizvodnje zlasti v 

letošnjem letu in veljavni sistem usmerjanja delitve dohodka 
in osebnih dohodkov postajajo ovira za spodbujanje večje 
produktivnosti. Takšno tendenco v oženju razponov v 
osebnih dohodkih dodatno stopnjujejo še sedanje rešitve v 
obdavčenju skupnega dohodka občanov in cenzusi vseh vrst. 
Na tem področju nam skupaj z drugimi dejavniki ni uspelo 
na osnovi ustavnih izhodišč razčistiti in najti praktičnih 
rešitev, ki so sicer že nujne.

Ne bom posebej ocenjeval odpravljenja socialnih razlik, ki 
nimajo svojega izvora v delu, temveč praviloma v 
pridobivanju dohodka od premoženja. Za oceno teh ukrepov 
so bolj kvalificirani drugi družbeni dejavniki. Naj omenim le 
nevarnost, da lahko počasni postopki, na primer pri ugotav
ljanju izvora premoženja in zavlačevanje v stanovanjski zako
nodaji, povzročijo utemeljeno nejevoljo velike večine delav
cev, ki so politiko odpravljanja neupravičenih socialnih raz
lik podprli.

(Predsednik republiškega sveta sindikatov v odgovorih na 
vprašanja „Komunista*1)

Mitja Ribičič:

Če bi tam prižgali »zeleno luč...«
Veste, pri nas so ljudje, ki pravijo, da se v arabskem kon

fliktu preveč zavzemamo. Vprašujejo se, zakaj da se toliko 
zavzemamo, zakaj pomagamo, zakaj pošiljamo orožje, zakaj 
smo dovolili koridor našim arabskim prijateljem, češ da 
nismo več neuvrščena država, če se tolikanj zavzemamo v 
osvobodilni vojni arabskih držav. Mislim, da te trditve ne 
držijo. Ne upoštevajo tega, da je varnost naše države odvisna 
od splošnih gibanj na svetu, daje mir nedeljiv. Če naprednim 
silam, socialističnim silam ter socialističnim državam in vsem 
neuvrščenim deželam in naprednim silam na svetu ne bi 
uspelo ustaviti agresije na Bližnjem vzhodu, bi bilo to lahko 
katastrofalno za svet. Najprej bi se spremenilo ravnotežje sil 
v sodobnem svetu, poslabšalo bi se stanje od Irana do Franci
je, ta sprememba sil pa bi spremenila razmerja med velesi
lami in atomsko ravnotežje. Drugič, če bi tam prižgali,.zele
no luč“ za vse vrste pritiskov na zelo občutljivem območju, 
na naftnem območju kot važnem strateškem križišču sodob
nega sveta, tedaj pritiskom ne bi bilo več konca ne kraja in 
bi se po vrsti množili. Še zlasti pa bi čutili na jugu Evrope, v 
delu sveta, kier živimo, nov pritisk reakcionarnih sil.

(Podpredsednik predsedstva SFRJ v oddaji oeograjske 
televizije)



To stran ste napisali sami! — To stran ste16. in 17. decembra 1973

L IC IT A C IJ A
pri CARINARNICI LJUBLJANA

Carinarnica Ljubljana bo 16. in 17. decembra 1973 prodajala na javni dražbi osebne 
avtomobile in drugo blago. Avtomobile v nedeljo, 16. decembra 1973, v prostorih Šol
skega centra za tisk in papir, Ljubljana, Pokopališka 33 od 8. ure naprej, ostalo blago pa v 
ponedeljek, 17. decembra 1973 od 8. ure naprej v prostorih Carinarnice Ljubljana, soba 
13/11, Smartinska 152 a.
Ogled vozil in ostalega blaga in vplačilo kavcij bo možen samo v soboto, 15. decembra 
1973, od 8. do 13. ure in od 14. do 17. ure v Carinarnici Ljubljana, hala D.

Zap. 
št.

1. o. a. FORD CONSUL, letnik 1971, nevozen
2. nakladalec znamke SCHOPF L 40, letnik 1965, poškodovan
3. o. a. FORD TAUNUS 20 RTS, letnik 1969, nevozen
4. o. a. MERCEDES 280 SE, letnik 1970, zaleten
5. o. a. VW COMBI, letnik 1964, nevozen
6. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1970, zaleten
7. o. a. MERCEDES 190 D, letnik 1965, nevozen
8. o. a. ALFA ROMEO 1300, Junior, letnik 1966, zaleten
9. o. a. OPEL REKORD KARAVAN, letnik 1968, nevozen

10. o. a. BMW 200, letnik 1970, nevozen
11. o. a. MERCEDES 190 D, letnik 1962, nevozen
12. o. a. OPEL REKORD, letnik 1970, nevozen
13. o. a. MERCEDES 200 D, letnik 19767, zaleten
14. o. a. MERCEDES 190, letnik 1962, nevozen
15. o. a. SIMCA 1100, letnik 1969, nevozen
16. o. a. VW 1300, letnik 1967, nevozen
17. o. a. VW 1300, letnik 1966, nevozen
18. o. a. FORD TAUNUS 20 M, letnik 1968, zaleten
19. o. a. VOLVO 122 S, letnik 1967, zaleten
20. o. a. VW 1300, letnik 1967, nevozen
21. o. a. VW COMBIBUS, letnik 1963, nevozen
22. o. a. OPEL REKORD COUPE 1900, letnik 1968, zaleten
23. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1965, nevozen
24. o. a. VW 1300, letnik 1966, nevozen
25. o. a. MERCEDES 300 SEL, letnik 1969, zaleten
26. o. a.'OPEL KADETT COUPE, letnik 1969, zaleten
27. o. a. OPEL BLITZ FURGON, letnik 1966, nevozen
28. o. a. VW COMBIBUS, letnik 1963, nevozen
29. poltovomi avto VW COMBI, letnik 1964, nevozen
30. o. a. VW COMBIBUS, letnik 1965, nevozen
31. o. a. FORD TAUNUS 15 M, letnik 1970, zaleten
32. o. a. FIAT 125 S, letnik 1969, zaleten
33. o. a. FORD ESCORT 1300 XL AUTOMATIC, letnik 1971, nevozen
34. o. a. FORD TAUNUS 15 M TS, letnik 1967, zaleten
35. o. a. OPEL REKORD 1700, letnik 1968, zaleten
36. o . a. VW 1200, letnik 1964, nevozen
37. o. a'. VW 1500, letnik 1964, nevozen
38. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
39. o . a. FIAT 124, letnik 1966, zaleten 
46. o. a. FORD CARAVAN, TAUNUS 1300, letnik 1969, zaleten
41 . o. a. SIMCA 1000 S, letnik 1971, zaleten
42. o . a. PEUGEOT 204, letnik 1967, zaleten
43 . o. a. SIMCA 1501, letnik 1964, zaleten
44. o. a. VW 1600, letnik 1966, nevozen
45. o. a. AUDI 60, letnik 1969, zaleten
46 . o. a. VW 1200, letnik 1963, nevozen
47. o . a. FIAT 125, letnik 1971, zaleten
48 . o . a. CITROEN AMI 6 , letnik 1967, nevozen
49 . o. a. CITROEN ID 19, letnik 1964, zaleten
50. o . a. VW 1500, letnik 1963, zaleten
51. o. a. WARTBURG, letnik 1968, nevozen
52. o . a. MERCEDES 190 D, letnik 1965, reg. motorja
53. o . a. FIAT 1500 BERLINA, letnik 1965, nevozen
54. o . a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten
55. o. a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
56. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1964, nevozen
57. o. a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
58. o . a. RENAULT 4 L, letnik 1968»zaleten
59. o. a. OPEL REKORD 1700, letnik 1963, zaleten
60. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
61. o . a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
62. o. a. VW 1200, letnik 1963, zaleten
63. o. a. CITROEN ID 19, letnik 1964, zaleten
64. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964,.zaleten
65. o. a. FORD TRANSIT, letnik 1963, nevozen
66. o. a. MERCEDES 190 D, letnik 1961, nevozen
67. o. a. FIAT 1100, letnik 1966, zaleten
68. o. a. FLAT 1300, letnik 1964, nevozen
69. o . a. VW COMBIBUS, letnik 1964, nevozen
70. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1964, zaleten
71. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963, nevozen
72. o. a. OPEL KADETT, letnik 1963, zaleteen
73. o. a. DKW 1000 S, letnik 1961, nevozen
74. o. a. JAGUAR WK 10, letnik 1964, zgorel
75. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963, zaleten
76. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963, zaleten
77. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, zaleten
78. o. a. OPEL REKORD, letnik 1959, nevozen
79. o. a. OPEL REKORD, CARAVAN, letnik 1959, nevozen
80. o. a. VW 1200, letnik 1955, nevozen
81. o. a. CITROEN 2 CV (spaček), letnik 1970, reg. motorja
82. o . a. OPEL REKORD ČARA VAN, letnik 1961, zaleten
83. o. a. OPEL KADETT, letnik 1963, reg. motoria
84. rezervni deli za avtomobile cca 8.000 kg (deli motorjev, 

menjalniki, osi gume idr.)

PONOVNO NA JAVNI DRAŽBI
85. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen
86. o. a. FORD CAPRI, 1700 GT, letnik 1969, zaleten
87. o. a . ALFA ROMEO SPRINT SS 1600, letnik 1965, zaleten
88. o . a. MERCEDES 190 D, letnik 1963, zaleten
89. o. a. FORD 20 MTS, letnik 1968, zaleten
90. o. a. VW VARIANT 1600, letnik 1966, reg. karoserije
91. o. a. OPEL.REKORD, letnik 1967, zaleten
92. o. a . FORD CORTINA, letnik 1963, nevozen
93. o. a. VW KARMAN GEILA, letnik 1965, zaleten
94. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten
95. o. a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
96. o. a. VW 1200, letnik 1960, nevozen
97. o. a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
98. o. a. CITROEN 2 CV (spaček), letnik 1965, nevozen
99. o . a. FIAT 1100 D, letnik 1966, reg. motorja

100. o. a. AUSTIN 1100, letnik 1956, nevozen
101. plavalni bazen iz poliestra 6 x 12 x 1,55 m
102. podstavek stroja za brizganje PVC

in ostalo blago (motoiji za avtomobile, motoma kolesa in drugo).
Blago, objavljeno za prodajo v tem oglasu, bomo prodajali v nedeljo, 16. decembra 1973, 
spisek drugega blaga, ki ni objavljen v tem oglasu, pa bo objavljen na oglasni deski 
carinarnice Ljubljana in ga bomo prodajali v ponedeljek, 17. decembra 1973.
Pravico udeležbe na javni dražbi imajo vse pravne in fizične osebe.
Oznaka reg. motoija in reg. karoserije pomeni, da bo za kupljeno vozilo izdano potrdilo 
za registracijo samo motoija oziroma karoserije.
Udeleženci morajo' soboto, 15. decembra 1973, vplačati 10 % kavcijo od začetne cene v 
carinarnici Ljubljana, kije določena za ogled blaga, predstavniki podjetij pa morajo poleg 
tega predložiti še pooblastilo. Najmanjša kavcija za avtomobile in ostalo blago je din
500,00. 6 J

kupec avtom°bila oziroma motoija mora na svoje stroške izvršiti ev. vtisnjenje 
šnrskih številk motoija ali karoserije.
Po dvigu blaga iz carinskega skladišča carinarnice Ljubljana ne bo priznavala nobenih 
reklamacij v pogledu kvantite in kvalitete blaga.
V nedeljo, 16. decembra 1973, ne bomo sprejemali vplačil kavcij, temveč samo v soboto, 
15. decembra 1973. Vse informacije o iavni dražbi lahko dnhite n« te ta m i «

začetna cena 
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od 12. decembra 1973 dalje IZ CARINARNICE LJUBLJANA

Žuniči: nov gasilni dom
Marljivi gasilci v Žuničih - Gasilni dom zgradili 

do tretje faze - 20 let društva

Letošnje leto je za gasilsko 
društvo Z uniči zelo uspešno. 
Njihova gasilska desetine je 
osvojila naslov prvaka v občin
skem tekmovanju, za še večji 
svoj uspeh kot to pa gasilci iz 
Žuničev štejejo uspeh pri 
gradnji novega gasilnega doma. 
Čeprav še ni dolgo, kar so se 
lotili gradnje, bodo letos zaklju
čili tretjo fazo.

Društvo je bilo delavno že vrsto 
let in tako je še sedaj. Čeprav šteje’ 
le 35 članov, dosega lepe uspehe. 
Ker pa stari gasilni dom ni več zado
stoval potrebam, so se raje odločili 
za gradnjo novega. V njem bo razen

SLOVESNO V KAPELAH

V prenovljenih prostorih gasilne
ga doma so prebivalci Kapel 28. no
vembra slovesno počastili praznik 
republike. Množične družbenopoli
tične organizacije in pionirji osnov
ne šole ter godba so priredili zani
miv program, cicibani, ki so jih na 
proslavi sprejeli v pionirsko organi
zacijo, pa so bili še posebno ponos
ni. S številno udeležbo so prebivalci 
pokazali, da si želijo več podobnih 
prireditev.

D. V.

prostorov za orodje in opremo še 
konferenčna soba in velika dvorana 
za kulturne in družabne prireditve. 
To bo vsekakor zelo pomembna 
pridobitev za ves kraj. Največ denar
ja in gradbenega materiala za novi 
dom so zbrali gasilci sami, 5.000 din 
je primaknila občinska gasilska zve
za, izkazalo pa se je tudi G G. Črno
melj.

Seveda pa so pomagale in še 
pomagajo pri gradnji doma tudi kra
jevna skupnost in družbenopolitične 
organizacije iz kraja, posebno vneti 
pa so mladinci. Nekateri so že doslej 
opravili po 400 ur prostovoljnega 
dela. Vrednost dosedanjih del pri 
gradnji je ocenjena na okrog 150 
tisočakov. Vsi prebivalci Žuničev se 
novega doma veselijo, saj bo to pri
dobitev za ves kraj, streho nad glavo 
pa bodo dobili tudi člani amaterskih 
kulturnih skupin.

Prihodnje leto bodo gasilci pra
znovali 20-letnico obstoja, zato bi 
radi dogradili gasilni dom.. Ker sami 
najbrž ne bodo mogli zbrati dovolj 
potrebnega denarja, upajo, da jim 
bodo krajevna skupnost in druge 
družbenopolitične organizacije in 
podjetja v občini priskočili na 
pomoč. Saj društvo doslej, kljub 
delavnosti, ni dobilo takšne pomoči, 
kot bi jo zaslužilo, še predvsem, ker 
ne gre le za gasilni dom, pač pa tudi 
za prostore, namenjene kulturnemu 
življenju.

F. S.

Teorija vinjenih voznikov
Kot vidimo, tudi na naših 

cestah promet znatno narašča, 
zlasti v zadnjih nekaj letih. Pri 
tem je tudi prometnih nesreč 
vedno več. Vzrokov zanje je ve
liko in so različni. Velik odsto
tek odpade še vedno na udele
žence cestnega prometa, ki so 
se znašli v nesreči pod vplivom 
alkohola.

Nekateri vozniki večkrat vo
zijo v alkoholiziranem stanju in 
jim je prišel alkohol pri vožnji 
že v navado. Drugi pa menijo in 
tudi celo trdijo, da bolje vozijo, 
če so pod vplivom alkohola, 
kot trezni. Večkrat lahko po
slušamo skupino ljudi, 
predvsem v gostinskih lokalih, 
ki se pogovarjajo, kako so že 
vozili pijani in se pri tem znašli 
tudi v nevarni situaciji. 
Govorijo, da so hitro ter pravil
no reagirali in se je vse srečno 
končalo, morda bolje kot če bi 
vozili trezni. Taki vozniki so v 
veliki zmoti, če mislijo, da ni 
prišlo do nesreče zaradi njihove 
pravilne presoje in reakcije. Pra
vilneje bi lahko sklepali, da je 
nesrečo preprečil drug udele
ženec v prometu, ki je znal trez
no razmisliti, ali pa je samo na
ključje bilo tako, da se ni mo
glo nič zgoditi. Opiti vozniki so 
navadno tudi agresivni in nehu
mani do ostalih udeležencev v 
prometu. Zgodi se, da takega 
voznika nekdo upravičeno 
opozori npr., da nima prižganih 
luči ipd. Vinjeni voznik sprejme 
tako opozorilo kot žalitev, 
začne se jeziti in celo fizično

NOVI PIONIRJI

Tudi učenci osnovne šole Milke 
Šobar -  Nataše smo slovesno prosla
vili praznik republike -  30-letnico 
rojstva naše domovine. V telovadni
ci dijaškega doma smo imeli 28. no
vembra kar dve proslavi. Prve so se 
udeležili učenci višjih, druge pa 
nižjili razredov. Obe proslavi pa so 
popestrili z bogatim kulturnim pro
gramom. Še posebno slovesno pa je 
bilo razpoloženih 58 cicibanov, ki 
smo jih sprejeli v pionirsko organiza
cijo.

MILI NA POPOVIČ, 8. b.

POMOČ ZA DRAŠIČE

Na cesti Metlika-Drašiči so polo
žili asfaltno prevleko do vasi. Va
ščani pa bi si želeli asfalt seveda tudi 
skozi vas in so pričeli zato zbirati 
denar. V akcijo so se vključili tudi 
mnogi, ki so iz Drašičev odšli v dru
ge kraje in tujino. Ti so za asfalt 
skozi vas doslej prispevali sto ameri
ških dolarjev, 200 zahodnonemških 
mark in 2.200 dinarjev. Za pomoč 
sc prebivalci Drašič zahvaljujejo 
vsem, ki so že ali pa še nameravajo 
kaj prispevati.

KOS7.DL 
in KS Drašič i

napadati, namesto da bi mu bil 
hvaležen.

Ko opiti vozniki sedejo za- 
volan, mislijo samo na to, da jih 
patrola milice ne bi ustavila in 
kako bi se izognili kontroli, ker 
se bojijo sankcij prekrška. No
ben voznik se v takem stanju ne 
zaveda posledic povzročene 
prometne nesreče, v kateri 
lahko pride do prave tragedije.

Naša skupna dolžnost je v 
cestnem prometu vzpostavljati 
večjo varnost, kar pa bi dosegli 
z večjim poznavanjem promet
nih predpisov, po katerih naj bi 
se ravnali, bili disciplinirani in 
humani, vozili pa naj bi samo 
trezni vozniki.

ALOJZ LJUBI 
Šmarska 6 Litija

V premislek
Objavljen je bil izid ankete za 

uvedbo samoprispevka, ki jo je 
izvedla krajevna skupnost Ko- 
čevje-mesto. Občanom je bilo, 
kakor nam pove poročilo, razpo
slanih 3000 vprašalnikov. Ne bi 
ponavljal številk, saj so bile ob
javljene v Dolenjskem listu št. 47 
na strani 18.

Je pa v teh številkah nekaj, 
kar me je napotilo k pisanju. V 
vseh vprašalnikih se je velika ve
čina občanov izrekla za uvedbo 
novega samoprispevka za ureja
nje raznih komunalnih zadev. Za 
gradnjo zaprtega plavalnega ba
zena jih je bilo 388, kar je prese
netljivo malo, če pomislimo, da 
poteka ta akcija v Kočevju že 
več let in je bilo za načrte po
rabljenega precej denarja.

Ze večkrat sem pisal in izjavil, 
da je v Kočevju veliko laže zgra
diti objekt, kakor ga kasneje 
vzdrževati. To je moje prepriča
nje, ki sem si ga pridobil na po
dlagi izkušenj pri gradnji in u- 
pravljanju podobnega objekta. 
Teden pred uvodoma navedeno 
številko DL je v njem pisalo:

„Ko so zgradih osnovno šolo 
GRM v Novem mestu in v njej 
plavalni bazen kot edini te vrste 
v novomeški občini, je bilo sliša
ti precej lepih besed o njegovem 
pomenu za telesno vzgojo in re
kreacijo. Zdaj te besede izgublja
jo svojo težo.“

Mogoče bi tam poizvedeli za 
vzrok, zakaj bo zaprt že v za
četku sezone, ko je zimski pla
valni bazen najbolj potreben. 
Ker ni denarja, so ga izkoriščale 
samo nekatere šole. Še bolj pa se 
je zapletlo s podražitvijo vzdrže
vanja obratovanja, predvsem 
stroškov ogrevanja. Torej bo 
bazen zaprt prek zime in to v 
Novem mestu, kjer imajo več de
narja, kot pri nas v Kočevju.

Zanimivo in poučno je, da 
povsod pri vseh podobnih komu
nalnih objektih odpovejo prvi 
prav tisti viri, ki so bili pri načr
tovanju osnova vseh izračunov 
rentabilnosti. Udeležba šol pri 
uporabi takih objektov, rekreaci
ja delovnih ljudi in ostalih obča
nov, ki naj bi objekt tudi upo
rabljali, je vedno vprašljivo, če
prav prav to pogojuje rentabil
nost. To se je sedaj zgodilo v No
vem mestu in verjetno tudi Ko
čevja ne bo obšlo, če bo bazen 
zgrajen.

Namen tega mojega sestavka 
je dobrohoten. Premislimo prej, 
kajti ko bo prišlo do podobnih 
težav z objektom, bo že pre
kasno.

ANDREJ ARKO 
KOČEVJE

Ne ukinjati vaških šol!
Šola na Velikih Poljanah 

pošiljajo starši
ima malo otrok, ker jih 
drugam v šolo

Naši šoli na Velikih Poljanah 
preti ukinitev, če se bo število 
šolaijev iz dneva v dan manjša
lo. Okoličani, ki jim je matična 
šola na Velikih Poljanah v ribni
ški občini, preusmerjajo svoje 
šoloobvezne otroke v druge, 
bolj oddaljene šole.

Ne odobravamo take svobode v 
izbiranju obiska že prvošolčkom, ko

Še e r i  klub
Spet se vam oglašam s prispev

kom o nazadovanju dolenjskega 
nogometa, ki je zelo aktualen pro
blem.

Novo mesto s širšo okolico pre
more samo en klub, ki tekmuje v 
podzvezni ligi. To je za popularnost 
in uveljavitev dolenjskega nogometa 
veliko premalo.

V Šentjerneju ne manjka mladih 
navdušencev te popularne igre z 
žogo. Drugo leto bo nared nogome
tno igrišče in želeli bi ustanoviti 
nogometni klub, ki naj bi nastopal v 
Ljubljanski podzvezni ligi. Po ne
deljski tekmi z novomeškim Ela
nom, smo dokazali, daje šentjernej- 
ska ekipa polna volje za delo na tem 
področju in da bi z rednim delom 
lahko dosegla tudi nekaj uspeha. 
Seveda pa bi nujtfo potrebovali ne
kaj denarne pomoči.

V sedanjem stanju jugoslovanske
ga nogometa, ko so na vrsti vsako
dnevne afere, podkupovanja in dru
ge nešportne zadeve, je prav, da se 
da nekaj poudarka resničnemu 
amaterizmu, ki edini lahko nosi 
kolikor toliko zdrave razmere in 
odnose v našem nogometu.

Nogometni klub Elan nam je svo
jo pomoč obljubil, mi mladi nogo
metaši sni o polni volje in poleta, 
zdaj je potrebno, Ja še odgovorni za 
nogomet pri občinski zvezi za tele
sno kulturo store svoje.

Za mlade nogometaše 
SILVO VIDE 

Šentjernej

še skoraj k sosedu ne smejo brez 
nadzorstva! Tako pa ga samega pre
puščamo ,cesti, prometu in vsem 
nevšečnostim, ki se mu lahko zgodi
jo med vožnjo in pešačenjem v šolo 
in domov. Tudi več časa izgubi za 
učenje in pot. Čudim se, da na po
deželju ne upoštevajo pravila, ki ga 
poudarjajo v časopisih in radiu, naj 
starši vpisujejo otroke v matične šo
le. Če hočemo obdržati šole na vasi, 
se bomo morali strogo držati tega 
pravila.

Velikopoljanska šola bo čez dve 
leti že skoraj premajhna, toliko bo 
novega naraščaja. Če bo šlo tako na
prej, takrat v naši vasi ne bo več 
sole. Zato je dolžnost krajevne skup
nosti in staršev, da mislijo na obsta
nek šole pa tudi na novo šolo, o če
mer je bUo že govora, še ko je bilo 
to območje pod upravo občine Veli
ke Lašče. Sedanja šola je res že do- 
služila. V dveh letih bi si lahko 
oskrbeli novo, morda v stavbi bivše
ga gradu v Ortneku? DOMAČIN

ZELJE
ŠENTRUPERŠKIH

ŠOLARJEV

Velika želja šentruperških 
šolarjev je, da bi dobili novo 
telovadnico. Igrišče so letos 
dobro uredili, v toplih dneh 
lahko telovadimo zunaj. Kaj 
pa pozimi? Takrat se stiska
mo v telovadnici, ki je le ne
koliko večja od navadnega 
razreda. Ta prostor ob grad
nji šole sploh ni bil predvi
den za telovadnico, zato v 
njem primerna telovadba 
sploh ni mogoča. Nedeljski 
referendum predvideva za 
našo šolo pravo, veliko telo
vadnico. Vsi želimo, da bi 
referendum uspel,

JOŽE RAMOVŠ 
7. a raz. ,



Tuli v rog, 
če ne...!

Ob robu zadnjih do
godkov v novomeš
kem Cestnem pod

jetju
Bodi krc tek, ponižen, 

poslušen. Podrejaj se večini 
Tuli v isti rog kot direktor, 
najmanj v tistega, prek kate
rega razglaša svojo samo
upravnost delavski svet, sicer 
se ti ne bo dobro godilo: 
mahnili te bodo po zobeh, 
in če to ne bo pomagalo, se 
boš znašel na cesti, pa če
prav si, denimo, partijski 
sekretar!

Kimaj, soglašaj! Pripadno
sti partiji in sindikatu ne 
kaži javno. Poklicali te bodo 
v prvo vrsto, kjer se boš 
moral zagovarjati. Odrekli ti 
bodo sleherno delovanje, 
proglasili za sovražnika, na 
tvoja pleča bodo naložili, o

čemer se ti še sanja ne.
Nikar se ne pregreši! Ve

rjemi, da direktor že ve, kaj 
mu je delati. Če dobi za to 
žegen delavskega sveta, bo 
že res. O kakšni manipulaciji 
z ljudmi ne more biti govo
ra. Kdor to razglaša, je brez 
posluha za delavski razred. 
Naj drugi še tako trobijo, da 
brez partije in sindikata 
kandidiranja ni možno izpe
ljati, prav je edino, kar skle
nejo delavci. (Res so ti, 
kadar niso zapeljani, razsod
niki za to, kaj je prav in kaj 
narobe.)

To so pravila, ki so si jih 
umislili v novomeškem Ce
stnem podjetju, da bi utišali 
partijsko in sindikalno orga
nizacijo ter še zlasti vodite
lje. Do zdaj jih je preizkušal 
delavski svet, 4. decembra 
pa so se obnesla na zboru 
385 članov tega kolektiva.

Če ribi odrežeš glavo, pogi
n e s o  modro ugotovili in 
sklenili, da morata sekretar 
0 0  ZK in bivši predsednik 
CO sindikata zapustiti pod
jetje. Da ne bosta več delala 
zgage!

Po tem zboru in žaganju 
glavnih „nergačev “ bi mora
lo biti v podjetju vse v redu. 
Pa je? Odveč je ponavljati, 
da bi v Cestnem podjetju že 
slepec spregledal znake, ki 
kažejo, da je samoupravlja
nje v tem kolektivu na 
smrtni postelji, da si posa
mezniki privoščijo že kar 
preveč in prevelike pljunke 
na družbenopolitične orga
nizacije, da se gredo skrajno
sti s sramotilnimi odri itd. 
Prav tako je očitno, da to ne 
more iti v neskončnost, da 
že samo Titovo pismo nalaga 
učinkovit poseg v nezdrave 
tvorbe. Očitno je tudi, da se 
pri samoupravljanju, na 
kakršnega prisegajo direktor, 
delavski svet in večina zapo
slenih, ni moglo zgoditi 
drugega kot to, kar je v zad
njem času odkrila 
novomeška UJV: okoli 40 
kaznivih dejanj (grabež, 
poneverbe, zlorabe uradnega 
položaja), s katerimi je pod
jetje oškodovano za 
1,700.000 din. O tem pa -  
ko bo čas.

I. ZORAN
 >

GASILSKI TEČAJ

V soboto, 8. decembra, se je za
čel tečjg za gasilske podčastnike v 
občini Trebnje. Organizacijo tečaja 
je prevzel gasilski občinski sklad. 35 
tečajnikov bo tri mesece vsako so
boto in nedeljo popoldne obiskova
lo tečaj.

30 LET POHODA 
ŠTIRINAJSTE

V Ljubljani bo 5. januarja 
1974 osrednja prireditev v poča
stitev legendarnega pohoda XIV. 
divizije na Štajersko. Odbor za 
proslavo 30-letnice pohoda želi, 
da bi se te prireditve udeležili vsi 
nekdanji borci -  udeleženci po
hoda. Odbor je skušal seznaniti s

Eroslavo sicer vse udeležence, 
er pa so naslovi mnogih nezna

ni, objavljamo datum proslave in 
/abilo za udeležbo tudi v našem 
tedniku.

Odkrito rečeno: nezaupanje je krivo
Pri ustanavljanju zemljiških skupnosti se marsikje bojijo kmeta, namesto 

gla bi ga bili veseli - od tod izvira tolikšna počasnost

Osnova za uveljavljanje zakona o zaščiti kmetijskih zemljišč je 
ustanovitev občinskih zemljiških skupnosti.'Kljub temu da je od 
sprejema zakona preteklo že precej časa, pa do danes zemljiške 
skupnosti še nikjer niso formalno ustanovili niti sklicali njene skup
ščine. Opravičilo za takšno počasnost v večini občin je bilo, da so 
za ustanovitev in delovanje zemljiških skupnosti potrebna pred
vsem materialna sredstva, ld pa da jih občine nimajo.

To osnovno vprašanje je načelo in 
konkretno rešilo nedavno zasedanje
skupnosti slovenskih občin. Te so 
sprejele sporazum o dohodkih za 
financiranje zemljiških skupnosti. 
To vjttašanje torej ne more biti več 
zadržek za hitrejše oblikovanje 
zemljiških skupnosti in njihovih 
skupščin.

Čeprav iniciativni odbori za usta
novitev zemljiške skupnosti že v 
večini občin obstajajo, čeprav veči
na iniciativnih odborov že ima pri
pravljene osnutke dogovora o usta
novitvi zemljiške skupnosti in če
prav je vprašanje materialnih virov 
rešeno, pa se stvari ponekod še zelo 
počasi premikajo. Kje so torej in 
kateri so drugi vzroki za počasnost 
pri ustanavljanju zemljiških skupno
sti? Povejmo odkrito in jasno: pred
vsem v premajhnem zaupanju do 
kmetov, la imajo sicer vso moralno 
in materialno pravico biti člani ze
mljiške skupnosti oz. njene skupšči
ne.

Ustanovitelji zemljiške skupnosti 
so, kakor že omenjeno, poleg obči
ne tudi krajevne skupnosti občine in 
kmetijske delovne organizacije v 
občini. Razume se, da imajo ustano
vitelji pravico udeležbe v skupščini 
zemljiške skupnosti po načelih dele
gatskega sistema oz. v skladu z 
dogovorom o ustanovitvi zemljiške 
skupščine. Pri vprašanju zastopanja 
posameznega ustanovitelja v skup
ščini pa se začenjajo razgovori in 
pogajanja o tem, kako preprečiti 
možno kmečko večino v skupščini

MOKRONOG: SEMINAR 
ZA POPISOVALCE

V Mokronogu so pred kratkim 
imeli seminar za popisovalce živine 
za sprejem v varstvo vzajemne 
pomoči. Seminarja se je udeležilo 
32 kmetov iz društev iz Trebnjega, 
Mirne peči, Šentjanža in Tržišča. Na 
seminarju, ki ga je vodil predsednik 
Zveze kmečkih društev Slovenije 
Franc Kuralt, so popisovalci prevzeli 
popisni material in naredili načrt za 
popis živine.

S. K.

zemljiške skupnosti. V takih prime
rih visoki politiki v občini „modro“ 
predvidevajo, kar je sicer samo po 
sebi umevno, namreč, da bo delegat

KRVODAJALCI 
SO SE ODREZALI

V Krškem je zadnja akcija za 
odvzem krvi odlično uspela. Na 
Senovem so 5. decembra imeli 214 
odvzemov. Prišlo je 230 prostovolj
cev, od tega prvobitno človeško dru
žbo zaščitili pred civilizacijo, ker bi 
jo le-ta gotovo uničila, občanom. V 
obeh akcijah, spomladi in zdaj, se je 
odzvalo v krški občini 1484 krvo
dajalcev. Skupaj so jih odklonili 
124. Plan so kljub temu presegli, in 
sicer za 126 odvzemov.

krajevne skupnosti soustanovitelj v 
skupščini zemljiške skupnosti -  
kmet. V občini Kranj na primer, 
kjer imajo sicer že najmanjši odsto
tek kmetov, skušajo preprečiti to 
možnost s predlogom, da v skupšči
ni zemljiške skupnosti ne bi imela 
svojega delegata vsaka krajevna 
skupnost-soustanoviteljica zemljiške 
skupnosti, temveč da bi bil en dele
gat za več krajevnih skupnosti sku
paj. To seveda ni v skladu z dogovo
rom o ustanovitvi zemljiške skupno
sti, še manj pa z načeli in določili 
nove ustave.

Ob tem in podobnih primerih 
lahko povemo, da je bojazen o kme
tovem vplivu in njegovem eventual
nem škodljivem preglasovanju v 
skupščini zemljiške skupnosti po
vsem odveč. Znano je namreč, da 
nihče bolj kot slovenski kmet — v 
preteklosti in še danes -  ni bolj 
proti neobdelovanju in upropa- 
ščanju kmetijskih zemljišč. Zatorej 
bi bili takšne kmetove večine in 
njegove angažiranosti v zemljiški 
skupnosti kvečjemu lahko veseli.

ŠTEFAN KUHAR

S

Bencinska mrzlica je tresla predvsem prebivalce večjih mest, naj
hujša pa je bila v Ljubljani, Novem mestu in Zagrebu. Kurilnega 
olja pa tu in tam zmanjka, a nova pošiljka kmalu pride. (Foto: S. 
Mikulan) -»

Od šušljanja do mrzlice je le korak
»Če bi trgovci v maloprodaji zagotovili pravočasen prevoz blaga, bi bilo polovico manj oktobrske 

nakupovalne mrzlice,« pravijo na medobčinski inšpekciji - Kaj pa kurilno olje in kruh?

Fred dnevi so potrošniki navalili s kantami na bencinske črpalke 
in na veliko nabavljali kurilno olje. Malo prej so avtomobilisti v 
vrstah čakali na bencin. Še prej pa je v marsikateri trgovini zmanj
kalo soli, moke, sladkorja, olja in drugih živil. Takoj po novembr
skih praznikih je zmanjkovalo še kruha. Kaj pravi na vse to med
občinska inšpekcija?

Tržna inšpekcija vse pojave 
potrošniške mrzlice budno spremlja 
in je prišla do zanimivih ugotovitev. 
Dejstvo je, da je oktobrska nakupo
valna mrzlica nastala delno kot po
sledica nove vojne na Bližnjem vzho
du, še bolj pa so po mnenju inšpek
cije za to mrzlico krivi trgovci sami. 
Med dobavo iz grosističnih skladišč 
in maloprodajo je namreč prišlo do 
kratkega stika. Medtem ko je bilo 
nekaterih živil .v  velikih skladiščih 
na tone, jih potrošniki v domači 
trgovini niso mogli kupiti. Nazoren 
primer za to trditev je sol.

31. oktobra popoldne v novo
meških trgovinah nikjer ni bilo 
ščepca soh, 2. novembra pe je in

špekcija v skladišču v Ločni našla 
16 ton soli na zalogi. Ker ni bilo 
pravočasnega prevoza in potrošniki 
niso mogli do tega osnovnega živila, 
se je ljudi prijela panika, zato so na
kupovali vse, kar jim je prišlo pod 
roke.

V Beli krajini je bila preskrba še 
slabša. Tu dobavljajo živila največ iz 
skladišč podjetja Emona v Ljubljani, 
in ker spet ni bilo prevoza, so ostali 
ljudje celo brez moke, sladkorja, 
olja in drugih važnih živil.

Trgovci so se pred inšpekcijo iz
govarjali na pomanjkanje kamionov 
in obratnih sredstev, češ da zato ne 
morejo delati večjih zalog. Končna 
ugotovitev pa je presenetljiva: kljub

taki mrzlici se potrošnja živil ni bi
stveno povečala.

V dneh, ko je sosed sosedu na 
uho povedal, kje se še dobi sladkor, 
je še glede nakupa bencina nastal 
preplah. Ob govoricah, da se bo ben
cin podražil, so bile vrste avtomobi
lov na črpalkah v Ljubljani, Novem 
mestu in Zagrebu, medtem ko se v 
manjših krajih bencinska mrzlica ni 
lotila prebivalstva. V Beli krajini je 
niso občutili.

Kar zadeva nafto in kurilno olje, 
je znano, da so si posamezniki še 
pred podražitvijo napravili lepe zalo
ge. Posebno nekateri lastniki zaseb
nih kamionov so odvažali cele sode 
nafte. Gospodinjstva se zdaj glede 
oskrbe z živili ne morejo več prito
ževati, pač pa večkrat manjka kuril
nega olja in plina, medtem ko pre
moga sploh ni, in ga do novega leta 
tudi n f  bo, ker premogovniki dobav
ljajo vso proizvodnjo predvsem elek
trarnam.

Še kruh! Ko 4. decembra v novo
meških trgovinah ni bilo dovolj kru

ha, je inšpekcija takoj posredovala. 
Ta dan so bili zaradi nenadne reduk
cije električne energije m očno priza
deti potrošniki in pekarija. Za nap
rej pa je upanje, da pomanjkanja 
kruha ne bo, ker bodo peki svoj de
lovni čas prilagodili dobavi toka.

R. B.

VSEM POŠTAMI

Današnjo številko, v kateri je pr
vič izšla nova PRILOGA Dolenj
skega lista, v njej pa tudi prva na
gradna uganka velikega žrebanja na
šega tednika, smo tideali v večji na
kladi. Zato smo vam poslali nekaj 
več izvodov, da jih boste lahko brez
plačno razdelili vsem družinam, ki 
domačega lista še ne dobivajo na 
svoj naslov.

Posebej prosimo vse dostavljače: 
opozorite bodoče naročnike na 
prvo številko PRILOGE in na zače
tek velike nagradne uganke!

?RAVA LISTA

© m e t a l k a

LJUBLJANA 
PRODAJALNA M E T L I K A

Cenjene kupce obveščamo, da v času od 15. do 31. decem
bra 1973

NUDIMO

3 %  POPUST
ZA GOTOVINSKI NAKUP BLAGA V PRODAJALNI 
METLIKA, V VREDNOSTI NAD 2 0 0 .-  DIN

Popust nudimo za nakup vsega blaga, razen za blagovni 
skupini gradbeni material ter črne in barvne metalurgije.

IZKORISTITE PRILOŽNOST -  
ZAHTEVAJTE INFORMACIJE

Prva nagrada v Sela pri Semiču
V ponedeljek, 10. decembra, smo izžrebali nagrade za rešitve 

skandinavske križanke, objavljene za praznik republike. Do roka 
smo prejeli 417 rešitev, kar je manj kot običajno. To nam je dalo 
misliti, da je bila križanka težja kot ponavadi, saj je imela več 
„trdih orehov“ , ki jih reševalci niso znali streti. Največ napak je 
bilo pri besedi NAZNANILO, kjer je pravilna rešitev AVIZA, ter 
pri OGRAJA ZA SVINJE, kjer je prav OKOL. Sicer pa sporočimo 
nagrajence!

Preživeli borci Bračičeve brigade iz Kočevja so se 9. decembra 
spomnili svojega legendarnega komandanta Mirka Bračiča, ki je 
padel pred 30 leti ob napadu na Kočevje. Na spominsko obeležje‘v 
Kočevju, ki stoji v bližini, kjer je heroj Bračič omahnil smrtno 
zadet, so položili venec. (Foto: J.Primc)

1. nagrado 250,00 din prejme: 
Bregant Marica, Sela pri Semiču 
6, 68333 Semič
2. nagrado 200,00 din prejme: 
Jakob Perpar, Malenška vas 18, 
68216 Mirna peč
3. nagrado 150,00 din prejme: 
Katarina Mihelčič, Sečje selo 
23, 68344 Vinica pri Črnomlju
4. nagrado 120,00 din prejme: 
Brane Vovk, Soteska 2, 68351 
Straža »
5. nagrado 100,00 din prejme: 
Renata Klenovšek, 68290 Sev
nica, Ribniki 53
6. nagrado 90,00 din prejme: 
Ana Horvat, Sremiška 1, 68270 
Krško
7. nagrado 80,00 din prejme: 
Fedor Miklič, 61000 Ljubljana, 
Velikovška 14

knjižne nagrade: 23 nagrad 
8. Cilka Ajdovec, Olševnik, 

n.h., 61240 Kamnik, 9. Janez 
Štrbenc, 68310 Šentjernej 119, 
10. Štefka Grahek, Vojinska 
cesta 18t 68340 Črnomelj, 11. 
Jernej Žagar, Levstikova 1, 
64000 Kranj, 12. Stanko Sitar, 
68350 Dolenjske Toplice 9, 13. 
Boris Debelak, >68296 Krmelj 
30, 14. Alojz Krišelj, Zg. Bela 
41, 64205 Preddvor, 15. Jožica 
Markovič, Gor, Gradišče 5, 
68350 Dolenjske Toplice, 16. 
Jože Gornik, Male Brusnice 7, 
68321 Brusnice, 17. Polonca 
Papež, Pod smreko 11, 68340 
Črnomelj, 18. Dare Flajšman, 
Mestni trg 25, 68330 Metlika, 
19. Katarina Gašparac, 61330 
Kočevje, Ljubljanska 33, 20. 
Nada Marolt, Prijateljev trg 12, 
61310 Ribnica na Dol., 21. Loj

zka Lenardič, slaščičarna, 
68000 Novo mesto, 22. Stanka 
Brili, Lisca, 68281 Senovo, 23. 
Tatjana Šilc, 68290 Sevnica,

Naselje heroja Maroka l->, 24. 
Veronika Glavač, Jama 19, 
64000 Kranj, 25. Marta Sila, 
Nad mlini 27, 68000 Novo me
sto, 26. Marija Bižalj, 68340 
Črnomelj, 21. oktobra 4 /a , 27. 
Marga Bregar, 61310 Ribnica, 
Prijateljev trg 12, 28. Lojzka 
Bergant, Sela pri Semiču 3, 
68333 Semič, 29. Mojca Nared, 
Gotna vas 22, 68000 Novo 
mesto, 30. Silva Vobner, 68290 
Sevnica, Glavni trg 19/A.
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Rešitev križanke



KRIMINAL V »VRHU«

Beograjski mestni komite ZK 
je pred nedavnim sporočil, da 
so v lanskem letu odkrili 850 
direktorjev, 111 upravnikov in 
„le" 36 skladiščnikov ter 46 

‘ blagajnikov, ki so bili udeleženi 
pri raznih nepravilnostih, pred
vsem neupravičenem bogatenju 
in poslovni nemorali. Družbeni 
kriminal se je torej „preselil4* 
od blagajnikov med vodilne v 
podjetjih. Razen od zakonskih 
sodnih organov in organov pre
gona pričakujejo beograjski 

l delavci učinkovito akcijo tudi 
od organov delavskega nadzora, 
ki naj bi stopili kršilcem na 
prste.

Ti organi pa ponekod še ni
majo prave veljave ali pa še 
izvoljeni niso. To velja pred
vsem za Slovenijo. Pri nas pa se 
delavske kontrole šele rojevajo. 
Nič drugače ni na širšem do
lenjskem območju.

Novomeški komite ZK je o 
vlogi delavskih kontrol sprego
voril spomladi in zahteval, naj 
jih v delovnih organizacijah, 
ustanovah ter samoupravnih in 
interesnih skupnostih ustanovi
jo do maja letos. Podobno so 
zahtevali tudi drugje, vendar 
gredo stvari zelo počasi. V naj
večjem številu delovnih organiz
acij so se ustavili že pri javnosti 
poslovanja. Ni kaj, tudi to, da 
vsi zaposleni vedo, koliko je 
kdo zaslužil, koliko denarja so 
porabili za izplačilo kilometrin, 
dnevnic in koliko so porabili za 
reprezentanco, je uspeh. Še 

1/daleč pa v tem ni zajeta vsa 
vloga organov delavskega nad
zora.

Obiskali smo nekaj delovnih 
organizacij na Dolenjskem, v 
Posavju in v Beli krajini. Takole 
so tam povedali:

DELAVSKO NADZORSTVO
(ŠE)

PRED VRATI

VPRAŠANJA V SKRI- 
1 w NJICI

V ^Labodu" delujejo pet
članske delavske kontrole v nje
govih treh TOZD. S statutarnim 
sklepom -  statut bodo sprejeli 
ob podpisu samoupravnega 
dogovora med TOZD o združi
tvi v združeno organizacijo — 
pa je delovanje njihovih orga
nov delavskega nadzorstva dolo
čeno. Seveda imajo ti organi 
tudi svoje poslovnike dela. 
Komisije štejejo po pet članov, 
med katerimi je največ delavcev 

neposredne proizvodnje. 
Največ pozornosti nameravajo 
člani komisij posvetiti izvajanju 
varstva samoupravnih pravic 
zaposlenih, ekonomskemu, 
finančnemu in materialnemu 
poslovanju, stanovanjski politi
ki in izvajanju sprejete kadrov
ske politike.

Razen rednih mesečnih tri
bun zaposlenih, kjer lahko 
zaposleni postavljajo vprašanja 
in jim strokovne službe nanje 
odgovarjajo, imajo delavci v 
„Labodu" še eno možnost, da 
sprašujejo, kritizirajo in stavijo 
pripombe. V posebno skrinjico 
lahko oddajo tudi nepodpisana 
vprašanja, odgovore nanje pa 
lahko preberejo na oglasni deski 
ali pa jih slišijo na mesečnih 
tribunah. Skrinjico imajo na 
skrbi člani delavske kontrole.

Odloča naj tisti, ki ustvar
ja. Da bi se to izpolnilo in da 
to ne bi bilo več le parola, 
smo med vsemi drugimi 
ukrepi začeli ustanavljati 
organe delavskih kontrol. 
Njihovi člani naj nadzoru
jejo poslovanje, spoštovanje 
zakonskih določil in poslov
ne morale, samoupravnih 
aktov, kadrovskih dogovo-

Ti jo odpirajo, pregledujejo 
vprašanja, kritike in podobno 
ter od strokovnih služb v podje
tju zahtevajo odgovore in pojas
nila. Tako imajo člani delavske
ga kontrolnega organa možnost, 
da spoznajo že „signale", ki bi 
napovedovali morebitne nepra
vilnosti. Ker so vprašanja lahko 
anonimna, se jih vsak teden 
nabere v skrinjici kar precej, 
največkrat pa zaposleni obrav
navajo odnose med vodilnimi in 
delavci ter delovno disciplino. 
Neki delavec pa je napisal tudi 
vprašanje, zakaj je podjetje le
tos (pred praznovanjem 50-let- 
nice) organiziralo kar dve 
modni reviji, ki sta menda velja
li kar preveč denarja. Seveda je » 
tudi ta dobil odgovor.

Članom komisij za delavski 
nadzor je sedaj odgovarjanje na 
vprašanja zaposlenih oziroma 
skrb za odgovore tako rekoč 
najvažnejša naloga. Pravijo pa, 
da bodo kmalu posegli tudi na 
druga področja, še posebno, ko 
si bodo pridobili kaj več izku
šenj.

Omeniti pa moram neko 
pomanjkljivost. Pred časom so 
v Labodu redno objavljali na 
oglasni deski zaslužke zaposle
nih. Ker pa so se delavci pred 
desko menda preveč zadrževali, 
ko so to brali, so spiske prene
hali objavljati. Baje jih objavlja
jo občasno v tovarniškem glasi
lu. Škoda! Raje preberemo na 
oglasni deski, kot pa da bi 
morali zanje spraševati na se
stankih. Ljudje smo pač taki, 
delavcem, ki sestankov sploh 
niso vajeni, pa je spraševanje na 
njih še zlasti tuje.

rov, stanovanjske politike in 
vse tiste stvari, ki so pomem
bne za poslovanje podjetij in 
za zaposlene v njih.

Člani delavskega nadzora 
pa naj bi bili predvsem nepo
sredni proizvajalci in taki, ki 
imajo sedaj najmanj možno
sti vplivati* na sprejem in iz
vajanje odločitev. Da pa bi

PRIHODNJE LETO

V Industriji motornih vozil 
organi delavskega nadzora še ne 
delujejo, ustanoviti pa jih name
ravajo v vsaki TOZD. Povedali 
so, da bodo člane teh organov 
izvolili še letos, nadzor pa naj bi 
zaživel v začetku prihodnjega 
leta. V „IMV“ so opozorili na 
pomanjkanje konkretnih nalog, 
s katerimi naj bi se ukvarjali 
člani delavskega nadzora.

V „Novoteksu" organ delav
ske kontrole še ne deluje, upajo 
pa, da bo začel v začetku priho
dnjega leta. Do takrat bodo 
izvedli ustavna dopolnila in 
sprejeli nov statut.

V „Novolesu“ v Straži so 
izvolili člane delavskega nadzor
stva. Za zdaj imajo v celotnem 
podjetju en sam tak organ, 
povedali pa so, da bodo kasneje 
verjetno izvolili člane delavske 
kontrole v vsaki TOZD. Njihova 
delavska kontrola naj bi sodelo
vala z občinsko komisijo za 
družbeni nadzor, nadzirala po
sle TOZD z zasebniki, zunanje
trgovinsko poslovanje, stano
vanjsko in kadrovsko politiko 
ter še posebno tista področja 
poslovanja, kjer bi najlaže prišlo 
do nepravilnosti.

-  Tone, tole kuvertico dobiš, če jim boš potrdil, da v našem
KUlpodjetju nikoli ni bilo nobenega primera podkupovanja .

PREKRATEK DELOVNI 
TEDEN?

V novomeški bolnišnici delu
je organ delavskega nadzora od 
maja letos. Predsednik komisije 
dr. Adolf Žunič je povedal, da 
je komisija sodelovala pri izde
lavi pravilnika o osebnih dohod
kih, razpravljala o delovnih na
vadah zaposlenih, o večjih 
nakupih, delovni disciplini ter o 
delovnem času. Povedal je, da v 
zadnjem času zamud pri priha
janju na delo ni, verjetno tudi 
zato, ker je delo izmensko, in 
če kdo zamudi, mora njegov 
kolega z delovnim časom pač 
„potegniti". Komisija je aktiv
no sodelovala tudi pri iskanju 
možnosti za uvedbo prostih 
sobot na nekaterih oddelkih. 
Ponekod so proste sobote že 
uvedli in izkazalo se je nekaj,

delavske kontrole lahko
učinkovito delovale, jim 
morajo pomagati strokovne 
službe.

Delavski nadzor ni, tako 
kot menijo ponekod, vsiljen 
organ nadzora, postavljen 
zaradi nezaupanja do vod
stva delovnih organizacij ali 
celo do celotnega samo
upravljanja. Zato je obsodbe

vredno mišljenje nekaterih, 
češ da bodo člani delavskih 
kontrol nekaki delavski poli
caji, da bodo ti organi vzvi
šeni nad drugimi samouprav
nimi organi. Vedeti bi mora
li, da gre pri vsem tem le za 
dosledno uveljavljanje z 
ustavo nakazanih družbeno
ekonomskih odnosov, za 
popoln nadzor delavcev.

česar ni nihče pričakoval: bolj
ša organizacija dela. ki so jo 
uvedli po uveljavitvi prostih 
sobot, je pripomogla, da se je 
število nadur v oddelkih s pro
stimi delovnimi sobotami celo 
zmanjšalo. Pri tem pa pacienti 
tega sploh niso občutili.

LE PO 36 UR (in manj) 
NA TEDEN?

V novomeškem zdravstve
nem domu obstaja komisija za 
delavski nadzor le na papirju. 
Člani so izvoljeni že dva mese
ca, vendar se organ — tako je 
povedal predsednik komisije

dohodke, pa so delali v raznih 
krajevnih ambulantah in si tako 
v normalnem delovnem času 
„zaslužili" po dve plači. Neki 
zdravnik si je tako v zadnjih 
dveh letih razen svoje redne 
plače zaslužil še 100 tisočakov.

Samoupravna delavska kon
trola v novomeškem zdravstve
nem domu bi zares morala po
gledati najprej, kaj je resničnega 
v govoricah, da so zobozdravni
ki v Novem mestu delali zadnja 
leta le po 36 ur na teden, kadar 
niso nadomeščali „praznih ur“ 
z delom ob sobotah, pa celo 
manj. Ali gre za poseben „zna
čaj in napomost dela“ , ki bi 
terjala skrajšan delovni čas, za 
samovoljo odgovornih ljudi v 
vodstvu ali za kaj drugega -  na 
to bi delavska kontrola v domu 
morala kmalu najti odgovor.

-  O čem se bomo pogovaijali?
— O odgovornosti v podjetju.

dr. Ivan Mrzlikar -  šele konsoli
dira, tudi zaradi nejasnosti po
stopkov pri delu komisije in 
pomanjkanja točnih navodil, 
kaj naj komisija dela. Predsed
nik komisije je še povedal, da se 
bodo člani delavskega nadzora, 
najprej lotili vprašanja, kako 
izpolnjujejo 42-umi delovni 
teden zdravniki. In najbrž bo to 
zares ena najvažnejših nalog te 
komisije. Vsaj po govoricah 
pacientov sodeč, saj je iz njiho
vih ust le redkokdaj slišati 
pohvalo o delovnem času zdrav
nikov splošne prakse in zobo
zdravnikov. Upamo, da osebje v 
„belem" v novomeškem zdrav
stvenem domu ni sledilo slabim 
primerom poklicnih kolegov iz 
Karlovca, kjer so si nekateri, 
kot so ugotovili organi delav
skega nadzora, kar sami določili 
20 do 30-umi delovni teden; 
med urami, ko bi morali oprav
ljati svoje redno delo, za katere
ga prejemajo redne osebne

STANOVANJA LE V 
OBČINI

V trebanjskem „Trimu" so 
člani delavskega nadzora že 
analizirali poslovanje podjetja, 
odhajanje v tujino, izplačane 
dnevnice, kilometrine in izdat
ke za reprezentanco. Komisija 
je o svojih ugotovitvah že dva
krat poročala zboru delovnih 
ljudi, vendar je najbrž še prema
lo znana, saj je, vratar, ko smo 
ga vprašali, Č6 ve, kdo je predse
dnik delavske kontrole, člane te 
kontrole zamenjal kar s kontro
lorji . . .  Kljub temu pa lahko 
zapišemo, da je delo delavskega 
nadzornega s kontrolorji..,. 
Kljub temu pa lahko zapišemo 
da je delo delavskega nadzorne
ga organa v tem podjetjueno 
boljših na Dolenjskem. Člani 
kontrole so pripravili tudi nekaj 
predlogov, med drugim pa so 
zahtevali, naj podjetje podeluje 
v bodoče stanovanjska posojila 
le tistim svojim zaposlenim, ki 
nameravajo kupiti stanovanje 
ali graditi lastno le v trebanjski 
občini, ne pa tistim, ki si kupu
jejo stanovanje ali pa ga mislijo 
graditi v Ljubljani, kot se je že 
zgodilo.

V „Dani" so rmenovali člane 
komisije delavskega nadzora že 
novembra lani. Komisija se je 
trikrat sestala in poročala o

svojem delu. Delovni program si 
je že izdelala^^slej pa je nadzi
rala predvsem rabate, dane 
domačim trgovskim podjetjem, 
porabo denarja za reprezentan
co, dnevnice in kilometrino. 
Zaposleni so z zadovoljstvom 
sprejeli izvolitev in delo komisi
je.

V „Stillesu" v Sevnici so 
povedali, da članov organa de
lavskega nadzora še niso izvolili 
in menijo, da hitenje sploh ni 
potrebno. Člane te komisije 
bodo izvolili hkrati z novimi 
člani drugih organov podjetja. S 
plačami, kilometrinami, dnevni
cami in stroški za reprezentan
co pa so zaposlene že seznanili.

V krški tovarni papirja in 
celuloze „Djuro Salaj" so že 
lani izvolili 3-člansko komisijo, 
ki je pregledala finančno in 
materialno poslovanje podjetja. 
Ker je komisijo izvolil delavski 
svet, člane komisije pa morajo 
izvoliti na zborih delovnih ljudi, 
katerim je delavska kontrola 
tudi odgovorna za svoje delo, 
bodo člane delavskega nadzora 
ponovno izvolili. Povedali so, 
da je okrog tega, kaj naj delav
ska kontrola sploh dela in kako 
naj se loti nalog, še mnogo neja
snosti in da se zavedajo, da 
pravega delavskega nadzornega 
organa še nimajo. Upajo pa, da 
bo delavski nadzor pričel delo
vati v začetku prihodnjega leta, 
po podpisu samoupravnih spo
razumov o združevanju TOZD v 
OZD. Splošne podatke o poslo
vanju, plačah, kilometrinah, 
dnevnicah in drugem pa objav
ljajo v svojem tovarniškem listu.

V črnomaljskem „Begradu" 
in v rudniku Kanižarica so čla
ne komisij delavskih kontrol že 
izvolili, vendar še niso pričeli 
delati. Pravijo, da imajo sedaj 
največ dela z usklajevanjem 
aktov, ki jih zahteva nova orga
nizacija podjetij. Upajo, da bo
sta komisiji pričeli delati v 
začetku prihodnjega leta.

LASTOVKE ZNANILKE

Po vsem tem lahko ugoto
vimo, da se še nobena komi
sija delavskega nadzora ni 
lptila vsega bistvenega, zara
di česar take komisije sploh 
volimo. Člani posameznih 
komisij se sicer trudijo, 
ponekod imajo že prve uspe
he, vendar so take doslej še 
osamljene lastovke, Znanilke 
pa so vseeno. Mišljenje neka
terih vodilnih, češ pri nas je 
vse v redu, zato delavskega 
nadzora sploh ne potrebuje
mo, ovira delo komisij delav
ske kontrole. Tako mišljenje 
pa obstaja. Neki vodilni — 
imena ne objavljamo, ker je 
to najbrž samo njegovo 
osebno mnenje, ne pa mne
nje celotnega kolektiva — je 
na primer rekel, da je usta
navljanje delavskih komisij 
še prerano, da naj najprej 
povedo, kaj naj sploh delajo. 
Pa se mu delavski nadzor 
menda ne „misli usesti na 
glavo"? Le zakaj se boji 
nadzorstva, če je njegovo 
delo v redu?

Dosedanje izkušnje kažejo, 
da bodo morale strokovne slu
žbe v podjetjih tesno sodelovati 
s komisijami delavskega nadzo
ra in jim dajati take podatke, da 
bodo.vsem delavcem razumljivi. 
Nič „zavijanja" v celofan ne bo 
smelo biti pri tem. Nejasni in 
preveč „strokovni" materiali 
strokovnih služb bodo enaki 
nasprotovanju dela delavskega 
nadzora.

Pokazalo pa se je tudi, da v 
tistih TOZD in OZD, kjer so 
pravočasno uveljavili delavska 
ustavna dopolnila, delavske 
kontrole že delujejo, druge pa 
kar ne najdejo časa, da bi se 
posvetili temu. Torej je imel 
sekretar novomeškega komiteja 
ZK Janez Slapnik prav, ko je 
dejal: „Komisije se počasi uve
ljavljajo. Malo zaradi neznanja, 
malo zaradi prikritega oportuni
zma. Odkritega odpora pa ni."

BRANKO PODOBNIK



S A M O P R IS P E V E K  BO  KVAS ZA  R A Z V O J -S A M O P R IS P E V E K  BO  KVAS ZA  R A Z V O J

Trebanjska šola je „kasarna**, kjer se sleherni dan stiska 816 učencev. Ko zazvoni zvonec za glavni odmor, se zgrne na 
stopnišča množica šolarjev (na sliki), da se lahko malo razhodijo in pomalicajo, saj je v razredih prostora komaj za mize in 
šolski center naj bi odpravil to stisko in dal otrokom streho tudi za nadaljnje šolanje. (Foto: Železnik)

H
hodnike in
stole. Novi

Trebnje, Mirna: zdaleč prerasli novo šolo
Roditeljski sestanki so pokazali, da starši gledajo z razumevanjem na referendum - Na Čatežu 100- 
odst. udeležba - Trebanjska šola premore le 10 učilnic, ima pa 18 oddelkov v dopoldanski izmeni, 
popoldne 12 - Na Mirni: 7 učilnic kar za 16 rednih oddelkov! Kje je še ostalo?

Šolski okoliš teh dveh osnovnih šol pokriva velik del občine: 
trebanjska zajema otroke vse od Čateža, Sentlovrenca, Knežje vasi, 
Dobrniča in Dol. nemške vasi. Avtobusi vozijo otroke vsak dan v 
Trebnje kar iz treh smeri, zraven še kombi. Kar tretjina vseh šolar-

fv občine se šola tu. Mirenska šola zajema otroke od Debenca do 
;vnice.
Število šolarjev naraste v tre

banjski šoli vsako leto za tri od
delke. Posebno višji oddelki so 
preštevilni: v njih je po 30 in 
več učencev. Že sedaj imajd tri 
oddelke zunaj šolske zgradbe, v 
barakah in garažah. Ob seda
njem mrazu je v teh oddaljenih 
prostorih zamrznila voda v sani
tarijah. Ob takem vremenu se-

KDO JE OPROŠČEN 
PRISPEVKA?

Plačevanja samoprispevka 
so oproščeni občani, ki pre
jemajo socialne podpore, 
priznavalnine ali invalidnine, 
prav tako dijaki in študentje, 
ki prejemajo štipendije, in 
vajenci od vajenskih nagrad. 
V osnovno za plačevanje pri
spevka se ne štejejo otroški 
dodatki. Plačevanja samopri
spevka so oproščeni tudi 
občani, ki iz delovnega raz
merja ali pokojnine ne preje
majo več kot tisočaka na 
mesec ali njihov katastrski 
dohodek ne presega 1.000 
dinarjev. Njihov glas pa je 
ravno tako dobrodošel v gla
sovalni skrinjici!

veda tudi ni dovolj prostora za 
vozače, ki se morajo ob čaka
nju na avtobus stiskati vse
povsod.

— Kje sploh najdete prostor 
za svobodne aktivnosti učen
cev? — smo vprašali namestni
ka ravnatelja Franca Režuna.

— Za krožke in drugo iščemo 
vse mogoče, ponavadi skušamo 
izkoristiti čas pred poukom in 
popoldne ob menjavi izmen.“

Podobne težave imajo tudi 
na Mirni. Za pouk si tam poma
gajo še s telovadnico, delavnico 
za tehnični pouk in nazadnje so 
za malo šolo odstopili še uči
teljsko zbornico! Mirenska po
sebna šola, ki zajema prizadete 
otroke iz vse občine, mora pre
rasti v popolno osemletko. Že 
prihodnje leto bi morali imeti 
6. razred, a ne bo prostora.

— Kaj bi sploh lahko rešili, 
če bi nadaljevali gradnjo pri 
šoli? — smo vprašali ravnatelja 
Vladimira Silvestra.

„Rešili bi vprašanje posebnih 
oddelkov, našli bi prostor za 
malo šolo, za podaljšano biva
nje učencev. V stari šoli bi se 
sprostil prostor za internat. Sta
ro šolo bi morali nasploh vso 
nameniti za posebno šolo. Za

vrtec bi potrebovali posebno 
zgradbo. Z gradnjo ob novi šoli 
bi pridobili še 7 učilnic in dva 
kabineta, sanitarije in slačil
nice."

Ne gre torej le za dva kraja, 
ki sta še največji središči obči
ne, temveč za obsežen šolski 
okoliš. S programom referendu
ma predvideva gradnja šolskega 
centra v Trebnjem, ki naj bi 
združeval poleg osnovne šole

tudi oddelke srednjih, strokov
nih in celo višjih šol, bodo 
ravnotako pridobili občani vse 
občine. Takrat bo za marsikoga 
odpadlo mučno iskanje stano
vanj za dijake po mestih, 
zoprne vožnje z vlakom, pose
danje po čakalnicah. Ni čudno, 
da je zato toliko mladih kadrov 
tudi po šolanju ostalo v sosed
njih mestih, kjer imajo te šole!

A. ŽELEZNIK

KAJ ŽELIMO SEDAJ?

Novo telovadnico v Mo
kronogu, Šentrupertu in Ve
likem Gabru, šolski center v 
Trebnjem (za osnovno šolo, 
srednje in strokovno šolstvo) 
in dokončanje gradnje na 
mirenski šoli (2. faza). Iz 
prispevka gospodarstva in 
krajevnega samoprispevka se 
bo za potrebe šolstva nate
klo 11,6 milijona dinarjev, 
za komunalno izgradnjo po 
krajevnih skupnostih naj bi 
šlo dve tretjini, to je 5,8 mi
lijona dinarjev, od tega tre
tjina (1,94 milijona) za vo
dovod v Suhi krajini. Naj
večji znesek, ki ga bo dobila 
za svoje potrebe največja 
krajevna skupnost, znaša 
523.821 dinarjev, najmanjša 
pa dobi 57.874 dinarjev. Ta 
način zbiranja denarja za 
krajevne skupnosti je po

membna spodbuda za delo 
krajevnih skupnosti v nadalj
njih petih letih.

KAJ JE BILO 
NAREJENO S 

SAMOPRISPEVKOM 1968?
Zgrajena je bila 1. faza 

nove šole na Mirni, novi 
podružnični šoli na Jelševcu 
in Trebelnem, dozidali in 
adaptirali smo šolo v Veli
kem Gabru, delno smo pre
uredili šolo v Mokronogu, 
dokončno se bo šola uredila 
s tem denarjem še v nasled- i 
njem obdobju, obnovili smo 
šole v Šentlovrencu, Dol. 
Nemški vasi in Dobrniču. Na 
Mirni smo ravno tako obno
vili staro šolo za potrebe 
otroškega varstva in posebno 
šolstvo. V Šentrupertu je 
bila zgrajena centralna kurja
va. Asfaltna igrišča so dobile 
šole v Mokronogu, Šentru
pertu in Velikem Gabru.

P r o d o r  iz z a o s ta lo s t i
Občina Trebnje je v zad

njih letih lepo napredovala. 
Njen živahnejši razvoj sega 
sicer že v leto 1960, vendc* 
so bili najpomembnejši uspe
hi doseženi po letu 1970: 
Vseeno pa težav še ne manj
ka. Pesti nas še premajhna 
zaposlenost, ki je tesno po
vezana s prepočasno gospo
darsko rastjo, pomanjkanje 
osnovnošolskih prostorov, 
slaba komunalna opremlje
nost naselij, zaostajanje 
obrtnih in drugih uslužnost- 
nih dejavnosti, pomanjkanje 
strokovnjakov, stanovanj in 
drugo. Zastavljene naloge za 
hitrejši razvoj gospodarstva 
občine bomo lahko izvedli 
le s prizadevanjem vseh de
javnikov gospodarstva v ob
čini in republiki. Predvideni 
načrti terjajo namreč kar za 
300 milijonov naložb, tega 
pa gospodarstvo občine sa
mo ne zmore.

Vprašanje šolskega pro
stora bomo reševali naprej s 
pomočjo krajevnega samo
prispevka, ki bi ga podaljšali 
še za pet let. Podaljšali pra
vim zaradi tega, ker gre v 
bistvu za enake obveznosti 
kot pri dosedanjem samopri
spevku: 1,5 odst. od osebne
ga dohodka zaposlenih, po
kojnin in dohodka od obrt
ne dejavnosti. Kmetje bodo 
plačevali prispevek v abso
lutnih zneskih, in to tako, 
da bo plačal vsak km et od 
nadaljnjih začetih 500 dinar
jev katastrskega dohodka 
nad 1.000 dinarji 20 dinar
jev samoprispevka na leto.

Potemtakem bi plačal km et 
s 1.000 dinarji KD toliko 
kot delavec z 2.500 dinarji 
mesečnega osebnega dohod
ka. Sodim, da kmetje na ta 
način ne bodo preobre
menjeni.

Svoje bo prispevalo tudi 
gospodarstvo; predlagali smo 
1 odst. od družbenega proiz
voda organizacij združenega 
dela. Tako naj bi v nasled
njih 5 letih zbrali s samopri
spevkom 9.891.000 dinar
jev, s pomočjo družbenega 
dogovora v gospodarstvu pa 
še 7.574.000 dinarjev. Dve 
tretjini zbranega denarja naj 
bi namenili za šolstvo, tretji
no pa za komunalne napra
ve. Ta denar seveda še daleč 
ni dovolj za uresničitev za
stavljenega programa, za kar 
bo potrebno še pridobiti 
druge vire, predstavlja pa po
membno lastno udeležbo, 
brez katere ni posojil.

Odločitev občanov na re
ferendumu v delovnih orga
nizacijah jutri in po krajev
nih skupnostih v nedeljo bo 
po mojem mnenju v mnogo- 
čem odvisna od politične 
akcije, ki jo vodimo. Prepri
čan sem, da bodo vsi občani 
razumeli pomembnost za
stavljenih nalog in se bodo 
ob glasovanju odločili ZA 
naš skupni program. Če bi se 
odločili drugače, bi s tem 
storili veliko škodo nadalj
njemu napredku naše obči
ne.

SLA VKO KRŽAN  
PREDSEDNIK OBČINSKE 

SKUPŠČINE

ja

Napredovali smo, a prepočasi
Nace Bukovec: »Do letos ni bilo v občini enega 
asfaltnega igrišča, sedaj ga imajo v Mokronogu« 

Velikem Gabru in Šentrupertu!«

„Trebanjska šola pa je še vedno 
med redkimi v državi, ki nima niti 
sama niti v neposredni bližini 
kakršnegakoli igrišča! Vse ostale 
šole v občini, razen Trebnjega in 
Mirne, nimajo telovadnic, to pa 
pomeni, da otroci tam več kot pol 
leta nimajo možnosti za redno vad
bo. Ni čudno, da nas je samo 5 v 
občini, ki smo usposobljeni za vode
nje pouka telesne vzgoje. Letos je 
prišel neki učitelj pogledat v Mokro
nog, ko pa je videl, da nimajo telo
vadnice, je odšel! “ nam je dejal uči
telj telovadbe in znani športni 
delavec na trebanjski šoli Nace Bu
kovec.

„Ker je na šoli 30 oddelkov, učil
nic pa le 10, prihajata k telovadbi, 
tudi po dva razreda skupaj. Ko telo
vadi 7. razred, se znajde v telovadni
ci naenkrat 66 deklet in fantov! 
Predpis pa pravi, da bi se moral te- 
lesnovzgojni učitelj ukvarjati le s 15 
učenci. V popoldanski izmeni enega 
razreda sploh ne moremo razvrstiti 
tako, da bi lahko imel telovadbo v 
telovadnici. V telovadnico radi zaha
jajo tudi drugi. Za odbojkarski klub 
TRIMO telovadnica ni primerna, ker 
je prenizka, a vseeno trenirajo v njej,

nekaj tudi na Mirni. Tu imajo suhi 
trening smučarji. Ustanavlja se klub 
za igranje namiznega tenisa, imajo 
že 40 podpisov . . .

Razen telovadnic, predvidenih iz 
denarja, ki naj bi se stekal za to iz 
novega programa, o katerem je gla
sovanje v tem tednu, bodo zrasle te
lovadnice v Mokronogu, Velikem 
Gabru in Šentrupertu. Iz doslej 
zbranega denarja naj bi zgradili še 
atletske naprave na igrišču v Veli
kem Gabru. Na Mimi poteka velika 
akcija za gradnjo stadiona.

KAJ MISLIJO OBČANI? KAJ MISLIJO OBČANI? KAJ MISLIJO OBČANI? KAJ MISLIJO OBČANI?
Dober teden pred ljudskim 

glasovanjem smo povprašali za 
mnenje o programu predvide
nega samoprispevka za šolstvo 
in komunalne naprave občane 
po krajevnih skupnostih in ne
katerih delovnih organizacijah. 
Kaj pravijo?

DANA: NI BOJAZNI

TONE KLENOVŠEK, sekretar v 
DANI: „Delavce smo seznanili s 
programom potreb po gradnji šol
skega prostora in komunalnih na
prav že prej, preden ga je sprejela 
občinska skupščina. Razpravo v ko
lektivu je izvedla sindikalna organi
zacija, 26. novembra je svoje pove
dal tudi delavski svet. Za pojasnjeva
nje vprašanj o samoprispevku bomo 
uporabili še razpravo o novem statu
tu. Imeniki za volilne upravičence 
so že narejeni. V tovarni bomo vo
lišča odprli že dan prej kot v drugih 
organizacijah: radi bi se kar najbolj 
približali 100-odst. udeležbi! Naši 
šoferji gredo namreč na vožnjo, ta
ko pa bomo omogočili ustreznejši 
dostop tudi volilcem po izmenah.“

TRIMO: 
SKORAJ SOGLASNO ZA!
ALFONZ TRATAR, TRIMO: 

„Pred dnevom republike smo imeli v

tovarni malo slovesnost: prevzeli 
smo pokroviteljstvo nad trebanjsko 
Osnovno šolo. Šolarji so pripravili 
svoj kulturni program. Predsednik 
občinske skupščine Slavko Kržan je 
obrazložil program gradnje šolskih 
objektov in komunalnih naprav. Za 
sklep o tem, naj bi TRIMO kot osta
le organizacije v občini prispeval za 
ta program 1 odst. od svojega druž
benega proizvoda, se je odločilo 205 
navzočih, le dva sta se vzdržala."

POTREBNA JE 
SOLIDARNOST

TONE SEVER, kmet s Pristavice: 
„Zaradi bolezni sicer nekaj dni ni
sem imel stika z ljudmi, vendar sem 
prepričan, da tudi s tem referendu
mom naša krajevna skupnost nima 
kaj zgubiti, le pridobili bomo! Kar 
smo zgradili, smo s pomočjo refe
renduma, zato ni nikomur žal. Soli
darnost moramo razvijati tudi na
prej. Naši kraji so že tako oddaljeni 
od večjih središč, kjer si iščejo ljud
je delo. Z novo in prenovljeno staro 
šolo v Velikem Gabru smo ublažili 
razlike med otroki vasi in mesta, 
vsaj kar se tiče šolskega prostora."

KAKRŠNA AKCIJA, 
TAKŠEN USPEH!

FRANC LAVS, poslovodja trgo
vine Kmetijske zadruge v Velikem

Gabru: „Uspeh je odvisen od tega, 
kako bomo seznanili ljudi. Po tem, 
kar sem doslej slišal od ljudi, soaim, 
da ni nihče proti. Sploh je odveč 
govoriti o tem, kateri samoprispevek 
ie to! Enostavno podaljšajmo ga! Za

|
k.

UPOKOJENCI SMO ZA

JOŽE ZUPANČIČ, predsednik 
Društva upokojencev, Mirna: „Na
čin plačevanja predvidenega podalj
šanega samoprispevka upošteva soli
darnost do te mere, da so od plačila 
prispevka oproščeni tisti, ki preje
majo .manj kot tisočaka pokojnine. 
Društvo šteje okrog 150 članov. 
Poslužujemo se pismenega načina 
obveščanja. Ce bomo medtem

ška vas: „Ljudje so na našem sestan
ku bili v glavnem za samoprispevek. 
Povedali pa so tudi svoje težave: 
mladinska in druge organizacije bi 
radi prostor za sestajanje, želeli bi

nas je zadeva toliko težja, ker plaču
jemo še svoj prispevek: to bo trajalo 
še eno leto. Če ne bi prispevali s 
samoprispevki, ne bi imeli ničesar: 
ne bi imeli šole, zatem ne ceste . . .  
Ta napredek ljudje cenijo in večkrat 
slišim mnenje, naj bi po izteku seda
njega samoprispevka za krajevne po
trebe razpisali novega, da bi zakrpali 
Še zadnje luknje kjerkoli na cestah v 
krajevni skupnosti! Telovadnica, ki 
jo bomo dobili, je nujno potrebna, 
saj nimajo šolarji kje telovaditi, bo 
pa lepo dopolnilo k že tako lepi 
Šoli."

glašali s podaljšanjem samoprispev
ka. Ob tem so odkrito grajali tudi 
stvari iz preteklega obdobja: marsi
katera tovarna v občini je bila zgra
jena že na novo ali bo, prej kot naj 
bi se že enkrat razmahnila mokrono- 
ška ISKRA; mokronoška Šola je bila 
po programu minulega samoprispev
ka predvidena po vrstnem redu vsaj 
nekje v sredi, na vrsto pa prihaja 
med zadnjimi. . .  Na referendum pa 
gledajo vseeno z razumevanjem. Na*

uvideli, da se bo treba še posebej 
sestati, se bomo. Razumeti moramo 
potrebe šolstva in krajevnih skup
nosti."

PRAVILNO PRIKAZATI

RAFKO KREVS, predsednik kra
jevne organizacije SZDL Dol. Nem-

niodenuzirati cesto proti Novemu 
mestu skozi Ponikve, v nekaterih va
seh še nimajo vode . . .  Zavedamo 
se, da smo ob referendumu 1968 
bili med zadnjimi po glasovih ZA. 
To se zdaj ne sme ponoviti!"

MOKRONOG: 
PREPOČASI NAPREDOVALI

TONE KOŠČAK, predsednik kra
jevne organizacije SZDL: „Ljudje so 
na dosedaj opravljenih sestankih so

šim ljudem je treba izreči tudi vse 
priznanje, posebno vodovodnemu 
odboru in vaščanom Vrha, Lakenc 
in drugih vasi za gradnjo vodovoda. 
Vprašanje preskrbe z vodo za Suho 
krajino, kar se rešuje tudi z denar
jem predvidenega samoprispevka, pa 
je zaradi milijardne vrednosti nalož
be tolikšno, da res terja solidarnost 
občanov vse občihe."



P I V I  V U K  U S B ,  

I O V I M O  D R U G E G A !

K u p e c  v  N o v e m  m e s tu  n e m a lo k ra t  z a 
p u š č a  t rg o v in o  n e je v o lje n  in  r a z o č a ra n , k e r  
ni n a š e l  b la g a , ki b i g a  ra d  k u p il. V n o v o 
m e š k i  o b č in i ž e  v r s to  le t  u g o ta v l ja jo  v e lik  
o d liv  k u p n e  m o č i. P r ik ra jš a n  je  tu d i  o b č in s k i  
p ro ra č u n , ki n e  d o b i to lik o  p r o m e tn e g a  d a v 
k a , k o t b i g a  la h k o . 

 /

To je samo nekaj dejstev iz 
kopice vseh, ki so bila pobuda 
za razgovor o trgovini v novo
meški đbčini za „okroglo mi- 
zo“, ki jo je organiziral Dolenj
ski list.

Vprašanje trgovskim podje
tjem: V čem so objektivne ovi
re, da ni boljše oskrbe? Kakšni 
so konkretni načrti in možnosti 
za naložbe v prihodnjem letu?

Za trg. podj. Dolenjka je 
odgovarjal direktor Alojz Ur
banč, za Novotehno direktor 
Jože Unetič in preds. DS Rado 
Medle, za Mercatoija, TOZD 
Standard, direktor Viktor 
Kotnik.

'*k Vprašanja oddelku za gospo
darstvo ObS: Kako ocenjujete 
stanje v trgovini in v čem so 
glavne slabosti? Ali lahko govo
rimo o lokalnem zapiranju in v 
čem se je kazal ta lokaiizem?

Odgovarjala sta referentka za 
trgovino pri ObS Marjana Flo
rjančič, dipl. ekon., in Jože 
Suhadolnik, načelnik odd. za 
upravnopravne zadeve.

Vprašanja predstavniku 
Dominvesta: Katere so razpolo
žljive in takoj dosegljive lokaci
je za trgovino v Novem mestu? 
Kakšna problematika se je po
javljala v zvezi s tem v preteklo- 
sti?

Odgovarjala sta direktor 
Dominvesta Miha Hrovatič, 
dipl. ekon., in Albert Račečič, 
dip. inž.

Vprašanje davčni upravi 
, ObS: Koliko prometnega davka 

se nabere na leto v novomeški 
občini in koliko se ga po vaši 
oceni odlije drugam?

Odgovarjal je načelnik dav
čne uprave Uroš Dular, dipl. iur.

Vprašanja Dolenjski banki in 
hranilnici: Kakšne so možnosti 
banke za napajanje trgovine s 
kratkoročnimi krediti? Kako je 
z zalogami v trgovini? Ali so 
krediti, predvsem kratkoročni, 
ki jih daje banka, v običajnih 
okvirih? Kakšne so možnosti 
za kreditno pomoč banke pri 
naložbah v domačo trgovino? 
Kakšni so pogoji kreditiranja?

Odgovarjal je direktor DBH 
Sergej Thorževskij, dipl. ekon.

Vsi vabljeni, razen medob
činske inšpekcijske službe, ki 
smo jo vabili kot opazovalca, so 
se vabilu odzvali. V tem povzet- 

. ku se omejujemo samo na naj
bolj bistvene ugotovitve sodelu
jočih.

D o le n jk a : P re d la g a m o  
s r e d n je ro č n i  n a č r t  ra z 

v o ja  l
Alojz Urbanč: Nezaloženosfl 

trgovine, ki jo najdemo povsod, 
je kriv neurejen sistem cen. V

proizvodnji čakajo na zvišanje 
cen in ne dajo blaga! Motenj na 
trgu nismo krivi samo delavci v 
blagovnem prometu. Glede na 
promet, ki ga ustvarjamo na 
razpoložljivem prodajnem pro
storu, se lahko primerjamo z 
najrazvitejšimi državami na 
Zahodu, akumulacija, ki jo 
dosegamo pri tem, pa ne dosega 
niti desetine tiste na Zahodu! 
Zaradi neurejenega sistema cen 
naša akumulativnost pada, smo 
v težavnem položaju in se celo 
bojimo izgub. Postopek za pri
dobitev lokacij za trgovino je v 
novomeški občini zelo zaple
ten, prevzemati moramo še 
vrsto dodatnih obremenitev. 
Drugod so bolj prilagodljivi. 
Mislim, da nam v Novem mestu 
manjka srednjeročni program 
razvoja trgovine, ki bi ga v tr
govskih podjetjih usklajevali in 
z njim dobili ustrezno usmeri
tev za daljši čas.!

N o v o te h n a : V o b ro č u  
c e n ,  o b ra tn ih  s r e d s t e v  

in d e p o z ito v
Jože Unetič: „Kar je v novo

meški občini obnovljene in na 
novo zgrajene trgovine, je trgo
vina ustvarila z lastnimi sred
stvi. Tega pa ni malo, čeprav ni 
toliko, kot bi želeli. V občini 
smo pospeševali industrijo, vse 
drugo pa zanemarjali!

Od 1965 so zamrznjene 
marže za vrsto proizvodov, od 
1971 pa so zamrznjene v takrat
nih zneskih. Zato dohodek 
trgovine pada.

Do konca 1975 mora trgovi
na zagotoviti lastna obratna 
sredstva za pokrivanje zalog. 
Cene pa tako hitro naraščajo, 
da z obratnimi sredstvi ne mo
remo pokrivati niti obstoječih 
zalog, kaj šele, da bi zaloge po
večevali, brez česar ni večje 
izbire!

Že dve leti veljajo predpisi, 
po katerih moraš poleg denarja, 
ki ga potrebuješ za investicijo, 
položiti 45-odst. polog. K vsa
kemu milijonu za investicije 
moraš torej priložiti še 450.000 
din, s katerimi ne razpolagaš. 
Ob takšnih obremenitvah je 
težko živeti, kaj šele povečevati 
prodajni prostor in razvijati 
trgovino!

M e rc a to r :  V p la č a n e  in 
v e s t i c i j s k e  p o lo g e  bi 

n a m  m o ra li v rn iti
Viktor Kotnik: Do konca 

septembra letos smo povečali 
promet za 27 odst., naš doho
dek pa se je hkrati zmanjšal za 
6 odst. V 27-odst. povečanju 
prometa gre vsaj polovica na 
račun povečanja cen. Drugače 
povedano: cene so se povečale 
za dobrih 13 odst., naš doho
dek pa se je zmanjšal za 6 odst. 
Za blago, ki ga moramo kupiti 
na zalogo, nam torej zmanjkuje

Na pobudo Dolenjskega lista zbrani za „okroglo" mizo (od leve): Miloš Jakopec, inž. Albert RAčečič, Miha Hrovatič, Viktor Kotnik, 
Lojze Urbanč . . .
denarja. Zato se o povečanju 
trgovskega prostora ne moremo 
pogovarjati, pa četudi bi po 
kakšni veliki sreči dobili denar 
za naložbe, ker, po veljavnih 
predpisih v tem primeru ne 
bomo mogli s svojim denarjem 
pokriti zalog! Pologi za investi
cije so bili pred kratkim odprav* 
ljeni, toda denar, ki smo ga s 
pologi vplačali, bi nam morali 
vrniti, da bi ga uporabili za 
obratna sredstva! Kakor je res, 
da brez novih trgovin v novo
meški občini ne bo boljše pre
skrbe, je res, da smo do 1976. 
leta glede naložb popolnoma 
brez moči. Takšna je resnica!

O d d e le k  z a  g o s p o d a r 
s tv o :  K rivdo  s i  d e li jo  
š i r š a  d ru ž b a  in t rg o v in a

Marjana Florjančič: Domača 
trgovska podjetja so bila dele-

I z j a v e

Alojz Urbanč; „1971. leta 
smo investirali 16 milijonov 
din, od tega 5 milijonov 
izven naše občine. Od takrat 
nismo investirali nič, ker je 
bil uveden 30-odst. polog. 
Od 8,180.000 din lanskega
ostanka dohodka imamo
letos 2,140.000 din razpolo
žljivih za naložbe. Ob velikih 
obveznostih do obratnih 
sredstev, ki imajo prednost 
pred naložbami v objekte, je 
slika jasna! “

Viktor Kotnik: „Boljše
oskrbe in večje izbire blaga 
ne bo brez povečanja pro
dajnega prostora. Sistem
trgovini ni naklonjen: letos 
smo v 9 mesecih povečali 
promet za 27 odst., akumu
lacija pa se nam je zmanjšala 
za 6 odst. Želje potrošnikov 
in naše želje, da bi trgovino 
povečali in izboljšali, pa so 
odvisne od sredstev in so 
zato neostvarljive! Do 1976 
nismo sposobni zgraditi nič, 
zato si ne delajmo utvar! “ 

Jože Suhadolnik: „Pro
stor za trgovino ni samo na 
Glavnem trgu! Tam je vse 
spomeniško zaščiteno, pre
ureditve pa so drage. Priznaj
mo, da lokacij za trgovino 
do pred nedavnim ni bilo, da 
smo jih postavljali le teoreti
čno. V urbanističnem načr
tovanju smo preozki: ne izo
blikujmo stavbe do podrob
nosti, določimojaje le osno
ve zanjo, drugo pa prepusti
mo trgovcem! Ne pozabljaj
mo: sodobna blagovnica s 5
-  6 tisoč m2 površin ustva
rja na leto več prometa kot 
vsa ,Dolenjka‘!“

Miha Hrovatič: „Domača 
trgovska podjetja ne bodo 
mogla graditi blagovnic brez 
tesnejšega sodelovanja. Gle
dano s slovenskih meril, so 
premajhna za to! Blagovnica 
zahteva skupaj z obratnimi 
sredstvi za zaloge naložbo v 
vrednosti 55 milijonov di 
naijev!“

žna ugodnejših pogojev pri na
ložbah kot tuja. S svojimi načr
ti in z rezervacijami zemljišč so 
odvračala tuja podjetja. Doma
ča podjetja ustvaijajo vsako 
zase malo, integracijski procesi 
so bili spodbujeni samo od zu
naj in so bili tudi zato neuspe
šni. Trgovina je veliko vložila v 
obnovo na podeželju, zato ji je 
zmanjkalo moči za mesto. 
Načrte za razvoj so trgovci 
imeli, le premalo odločno so jih 
zagovarjali. Napore je treba 
usmeriti v troje: v specializacijo 
prodajaln v mestu, ki naj pote
ka v sodelovanju, odpreti je 
treba vrata tujim trgovskim 
podjetjem v mesto in takoj 
pripraviti razpise za vse razpolo
žljive in takoj dosegljive lokaci
je za gradnje v mestu!

D o m in v e s t :  Z a  d n e v n o  
p r e s k r b o  ni z a n im a n ja , 
v s e  d ru g o  p a  je  d ra g o

Miha Hrovatič: Z urbanisti
čnega vidika lahko lokacije za 
razvoj trgovine razdelimo v 3 
skupine: v trgovino dnevne
preskrbe, v specializirano trgo
vino in v blagovnice. Za trgovi
na dnevne preskrbe v novih 
naseljih trgovina ne kaže zani
manja. Ta vrsta trgovine bi mo
rala biti glede davščin deležna 
olajšav. Specializirana trgovina 
in blagovnice naj bi bile v sredi
šču mesta. Prostih lokacij je 
zanje zelo malo in so zvezane z 
velikimi težavami. V primeru 
rušitev ali preureditev je treba 
zagotoviti druga stanovanja, kar 
je drago. Velika ovira je zaseb
no lastništvo, ker formalno 
pravni postopek pred zemljiško 
knjižbo lahko traja več let. 
Dodatne težave povzroča tudi 
spomeniško varstvo, ker je sre
dišče mesta spomeniško zašči
teno.

Za dnevno preskrbo v nase
ljih .so na razpolago lokacije na 
Ragovski cesti, v Mačkovcu (že 
3 razpisi brezuspešni!), na 
Brodu in na Drski.

Za specializirano trgovino v 
središču mesta: Na Glavnem 
trgu 10 je vse pripravljeno za 
Dolenjkino samopostrežnico, 
Mercator ima z naše strani vse 
pripravljeno za dozidavo bla
govnice, pripravljamo preuredi
tev stavb na Glavnem trgu 19 in 
20 v specializirane trgovine za 
več tujih podjetij.

Za blagovnice so na voljo 4 
lokacije: na Beletovem vrtu pri 
bencinski črpalki, ki je doseglji
va takoj, v Kandiji na prostoru 
sedanje mesarske predelave, na 
Glavnem trgu 21, kjer je zdaj 
uprava Dolenjke in ob bodoči 
avtobusni postaji v Kandiji, za 
železniškim mostom pri pralnici 
peska.

O d p ra v im o  d o s e d a n jo  
z a p r to s t  d o  d ru g ih  t rg .  

p o d je tij!

Jože Suhadolnik, načelnik 
oddelka za upravnopravne zade
ve ObS:

Za razvoj trgovine v naši ob
čini je za. preteklost značilna

zaprtost. Trgovska podjetja se 
morajo z ustreznimi službami 
na občini takoj pogovoriti, kje 
so sposobna graditi. Prenehati 
moramo z dosedanjo politiko: 
stare stavbe domačim! Takoj je 
treba razpisati licitacije in vse 
tisto, česar niso sposobna pre
vzeti domača podjetja, ponuditi 
drugim!

Davčna uprava: Za 45 milijo
nov din odliva kupne moči na 

leto!
Načelnik Uroš Dular: Lani je 

bilo v občini zbranega
17,945.000 din prometnega 
davka, od tega v trgovini na 
drobno 10,500.000 din. 1970. 
L je trgovina vsrkala 37,3 odst., 
1971. leta 37,2 odst., lani pa 
39,4 odst. narodnega dohodka 
v občini. V občini Murska 
Sobota je trgovina lani vsrkala 
66 odst. narodnega dohodka. 
Če računamo na tej osnovi, 
smo lani izgubili v naši občini 
za 7 milijonov dinarjev promet
nega davka. Nerazvitost trgovi
ne se torej kaže tudi v proraču
nu. Posledica je tudi odliv 
kupne moči: SDK je v našo 
občino pripeljala lani za 45 
milijonov dinarjev gotovine, kar 
pomeni, da smo toliko denarja 
znosili drugam, to pa je odliv 
kupne moči!

D o le n js k a  b a n k a : R e š i
t e v  je  v  z d ru ž e v a n ju  

m o č i
Direktor Sergej Thoržev

skij, dipl. ekon.: Trditve o sla
bostih sistemskih rešitev, ki 
slabo vplivajo na trgovino in so 
jih našteli tovariši iz trgovine, 
držijo. Tri trgovske organizaci
je, ki sodelujejo v razgovoru, 
morajo v dveh letih pokriti z 
lastnimi obratnimi sredstvi za
15,310.000 din zalog, če ne 
upoštevamo povečanja cen in 
zalog. Celotni dohodek je trgo
vina lani povečala za 23 odst., 
vrednost zalog pa za 6 odst., 
kar pomeni, da se je založenost 
z blagom poslabšala. S kratko
ročnimi krediti za obratna sred
stva do zdaj ni bilo težav. Zavr
nili nismo nobenega zahtevka. S 
krediti za naložbe je teže: inve
stitor mora imeti najmanj 20 
odst. lastnih sredstev, banka 
sodeluje s 30 odst. svojih sred
stev, trgovina pa mora po pred
pisu poleg tega imeti pokrite 
zaloge s svojimi obratnimi sred
stvi. Kje smo tu, smo si lahko 
na jasnem. Lokacije so, domača 
podjetja pa jih najbrž ne bodo 
mogla uporabiti, vsaj brez 
združevanja moči zagotovo ne!

Razgovor vodil in 
pripravil povzetek: 
MILOŠ JAKOPEC

upri , Tj
. .  Jože Unetič, Rado Medle, Marjana Floijančič, Jože Suhadolnik, Sergej Thorževskij in Uroš Dular so se pogovaijali o problemih 

novomeške trgovine. (Foto: Sandi Mikulan)

I n  š e  m a l o  p o l e m i k e !

A. Urbanč. Dolenjka: „V letu 
1974 nimamo v Novem mestu v 
načrtu naložb, ker ni lokacij. 
Dali smo predlog za gradnjo 
blagovnice na Glavnem trgu, 
tam, kjer je naša uprava. Do 
1976 bi tam lahko pridobili 
6000 m2 prodajnih površin. Kaj 
je z našim predlogom, pa ne 
vemo!“

J. Unetič, Novotehna: „Na 
Glavnem trgu bi lahko v stavbi 
nad Avtodeli uredili 3000 m2 
prodajnih površin. V ta načrt bi 
sli z vsemi sredstvi in napori in 
tudi z združevanjem moči.“

M. Hrovatič, Dominvest: „Za 
izdelavo zazidalnega načrta za 
blagovnico, ki jo je omenil tov. 
Urbanč, je bilo že pred 6 meseci 
vse pripravljeno. Do danes pa še 
ni podpisala pogodbe ne Dolenj
ka in ne občina. Dokler ne ve
mo, kdo bo plačnik, zazidalnega 
načrta ne bomo delali!

Na Glavnem trgu 10 je v stav
bi bivše pekarije vse nared za 
preureditev v veliko Dolenjkino 
samopostrežnico. Izselili smo 
več strank.

V Mačkovcu smo že trikrat v 
novem naselju razpisali lokacijo 
za trgovino dnevne preskrbe, pa 
ni bilo odziva!

Mercator ima za svojo blagov
nico na Glavnem trgu z naše 
strani vse nared za dozidavo. 
Zakaj se v teh treh primerih stva
ri niso premaknile? Novotehni 
smo pri njenem načrtu za pre
ureditev nad Avtodeli pripravlje
ni pomagati po najboljših mo
čeh.

A. Urbanč, Dolenjka: „Trgo
vina v Mačkovcu ni ekonomsko 
utemeljena, zato se nihče od nas 
ne poteguje za lokacijo!4*

V. Kotnik, Mercator: „Med 
samostanom in našo blagovnico 
smo porušili staro stavbo, ki bi 
se bila sama podrla. S tem smo 
naredili slabo uslugo sebi. Urba
nisti zdaj zahtevajo, da mora biti 
dozidava odmaknjena od samo
stana, da bo odprt pogled na 
Grm, čeprav je prej ta pogled 
zakrivala stavba, ki smo jo podr
li. Dozidava je zdaj za toliko 
zmanjšana, da za nas ni več inte 
resantna, in pri centralnem DS v 
Ljubljani so našo vlogo zavrni-

M. Hrovatič, Dominvest: 
„Odprtine med samostanom in 
blagovnico ne zahtevamo mi. 
Pripravljeni smo celo prepustiti 
Mercatorju prostore v 1. nad
stropju samostanske stavbe. 
Odprtino zahteva Zavod za 
spomeniško varstvo Ljubljana.

Na Glavnem trgu 18 in 19 pri
pravljamo preureditev stavb v 
specializirane trgovine. Za ta 
prostor imamo veliko interesen
tov v Ljubljani. Stranke smo že 
izselili. Zavod za spomeniško 
varstvo pa zahteva tam pasažni 
prehod, ki nam vzame najboljši 
poslovni prostor. Mislim, da je 
skrajni čas, da bi v Novem mestu 
osnovali svoj zavod za spomeni
ško varstvo. Dominvest je pri
pravljen dati prostore zanj. Zdaj 
nam spomeniško zaščito kroji 
regionalni zavod iz Ljubljane, v 
njegovih posegih pa ne gre vedno 
samo za namen zavarovati arhi
tekturo in zgodovinske spomeni
ke. Domači zavod bi to reševal 
laže, hitreje in tudi strokovno 
boljše! “

A. Urbanč, Dolenjka: „Za 
Drsko smo 1972 naročili zazi
dalni načrt, svet za urbanizem 
pa ga je nato zavrnil. Še danes ne 
vemo, ali bo tam trgovina v 
posebni stavbi ali v stanovanj
skem bloku, danes pa je bila 
Drska omenjena kot takoj dose
gljiva lokacija! “

Inž. A. Račečič, Dominvest: 
„V zazidavi, ki se pripravlja na 
Drski, je z urbanistične strani 
predlagana gradnja trgovine v 
samostojni stavbi. Premoženj
skopravno so tam zadeve urejene 
in lokacija je torej res doseglji
va."

J. Unetič, Novotehna: „Če bi 
novomeška trgovina dobila mili
jarde posojU kot trgovina 
drugod, bi bilo tudi pri nas 
drugače. Potrošniški krediti 
pospešujejo ali zadržujejo proda
jo. Politika, ki je bila zasnovana 
20. februarja 1972 kot poslovna 
politika, je bila tako dosledna 
glede potrošniških kreditov 
samo na novomeškem področju. 
Zato je treba stvar s potrošniški
mi krediti spremeniti in rešiti v 
dobro potrošnikov, ki blago 
kupujejo, in nas, ki ga prodaja
mo!"

S. Thorževskij, DBH: „Letos 
je trgovina vložila pri Dolenjski 
banki in hranilnici samo 1 zahte
vek za investicijski kredit, ki je 
bil odobren. Glede potrošniških 
kreditov pa to: usklajeni morajo 
biti s hranilnimi vlogami, to 
vemo. V primerjavi z lanskim 
septembrom so se letos hranilne 
vloge povečale za 14 odst., hkra
ti pa smo potrošniške kredite 
povečali za 40 odst. Trgovini 
potrošniških kreditov nismo 
zmanjšali, pač pa povečali. Stri
njam pa se s tem, da je sistem 
potrošniškega kreditiranja v 
Sloveniji in v SFRJ neurejen!



kultura
in

izobra
ževanje
SKUPNA RAZSTAVA

Člani ftluba likovnih amateijev iz 
Krškega se hodo na predvečer praz
nika JLA predstavili v Dugi Resi. Na 
razstavi bodo sodelovali tudi likovni 
amaterji iz Dolenjske, Bele krajine 
in nekaterih nrvatskih obkolpskih 
občin. Likovni amaterji iz teh ob
močij že vrsto let s takimi nastopi 
utrjujejo zamisel o tesnejšem po- 
v ezovanju amaterske kulture na 
tem območju.

Ž. S.

Dokler lahko tako govorimo, 
da se komaj razumemo med se
boj, pa nam zato nihče ne od
vzame mandata, ni nikakršnega 
razloga, da bi se trudili govoriti 
jasno in razumljivo. To je, razen 
drugega, trdil književnik in poli
tik Beno Zupančič, ko so v Lju
bljani ocenjevali ustavno razpra
vo in ugotavljali, da ljudje našega 
političnega jezika ne razumevajo 
dovolj in da zahtevajo razumlji
vejše, enostavnejše stavke in be
sede.

Da gre naš politični jezik svo
jo pot in se v škodo politiki sami 
ne zmeni dosti za ljudi, ki jim je 
namenjen, ugotavljamo tako re
koč na vsakem koraku. Redek je 
pisec ali govornik, ki bi se potru
dil pisati ali govoriti za povpre
čnega človeka. Kot da bi stavki 
sicer izgubili svojo globokoum
nost, tako se celo na sestankih 
na nižjih ravneh njih tvorci uba
dajo s tujkami, poiitičnimi fraza-

Jezik politike
mi, obrabljenimi stavčnimi zve
zami, ki zvenijo prazno, brezbar
vno, neživljenjsko, nenavdušu- 
joče. S takim političnim „agiti
ranjem44 nadaljujemo, potem pa 
se čudimo, če gre toliko zapisa
nega in izrečenega mimo ljudi.

Nevarnosti za pretrgan stik z 
ljudmi, ki jo  nosi v sebi neustre
zen jezik, se yeliki duhovi resno 
zavedajo. Kitajski voditelj Mao 
Ce Tung je v svojih delih posvetil 
temu veliko pozornost. Brezbar
vnost jezika v člankih in govorih 
spominja na izčrpanega „besa- 
nja44 (šanghajskega potepuha), 
pravi in svetuje, naj se revolucio
narji stalno učijo od ljudstva. 
Besedišče ljudskega jezika je iz
redno bogato in živo ter odseva 
resnično življenje. Brez takega 
jezika so govori in članki mrtvi 
in suhi, so kot mumije.

M. L.

n

„Ne za šolo, za življenje . . . “ slišimo in še, da srednja šola ne sme biti samo pripravljalnica za študij. V 
novomeški g im n a z i j i ,  od koder je tudi tale posnetek Zvoneta Šeruge, se že dalj časa podrejajo zahte
vam po posodobljanju pouka.

NA BREŽIŠKEM ODRU DO MAJA 1974:

Gostujejo znane gledališke hiše
Zavod za kulturo je spored sestavil tako, da bodo obiskovalci videli vse 
gledališke zvrsti, od drame do komedije - Vsakokrat bo ena predstava za 

mladino - Prihodnji četrtek: »»Matura«

Po napovedih brežiškega Zavoda za kulturo bo gledališka sezona 
1973/74 v tej posavski občini izjemno bogata. Spored bodo zapol
nili zlasti z gostovanji poklicnih hiš, popestrile pa ga bodo glasbene 
prireditve. Za predstave bo primaknila svoj delež kulturna skup
nost.

Da je napovedani spored res 
obetaven, so se ljubitelji gledali
ške umetnosti lahko prepričali 
že ob gostovanju Primorskega 
dramskega gledališča iz Nove 
Gorice (Dom Bernarde Albe) in 
Mestnega gledališča ljubljanske
ga (Raztrganci).

Naslednja prireditev iz najav
ljenega repertoarja bo prihodnji 
teden 20. decembra, ko bo na 
brežiškem odru gostovalo šent
jakobsko gledališče iz Ljubljane 
z „Maturo“ . Takoj po novem 
letu se bodo predstavili Celjani 
s sodottno komedijo „Kralj 
Malhus“ , ki jo je po Cankarjevi 
noveli napisal Ervin Fritz.

Drama Slovenskega narodne-

DVAKRAT POTA MLADIH

Dvoje novih pesniških sporočil 
prinaša zbirka POTA MLADIH 
(Mladinska knjiga, Ljubljana, jesen 
1973), ki je pravkar poslala na knji
žni trg pesmi Mihe Avanza „Pravica 
skazica41 in poezijo Darka Komaca 
„Vozlišča44. Drobni knjižici sta 
odsev odnosov do življenja obeh 
avtorjev.

MGL V BELI KRAJINI -  Pri
hodnji teden (21. in 22. decembra) 
bo Mestno gledališče ljubljansko go
stovalo v Beli krajini z igro „Posli 
gospe Warrenove44. V petek bo pred
stava v Metliki, v soboto pa v 
Črnomlju.

DVE PREDSTAVI V ŽUŽEM
BERKU -  Žužemberku pripravljajo 
igralci domačega kulturnega društva 
dvoje predstav: pravljično igro za 
dedka Mraza in Borove „Raztrgan- 
ce44. Deli bodo uprizorili v zimskem 
času.

JUBILEJ DRUŠTVA -  Sloven
sko društvo matematikov, fizikov in 
astronomov je proslavilo te dni na 
Bledu 25-letnico delovanja. Pokrovi
telj je bil Mitja Ribičič, predsednik 
republiške konference. SZDL.

RAZSTAVA STOTIH -  V me
stni galeriji v Ljubljani so pred krat
kim odprli razstavo del stotih čla
nov Društva slovenskih likovnih 
umetnikov. Med drugimi razstavljajo 
tudi umetniki, katerih dela so tre
nutno razstavljena v Dolenjski gale
riji v Novem mestu (udeleženci III. 
dolenjske slikarske kolonije), z 
našega območja pa Vladimir in 
Vladka Stoviček iz Leskovca pri 
Krškem.

NA CAST PREŠERNU -  Razsta
vo ilustracij ob Prešernovih pesnit
vah so priredili v Kranju v galerijskih 
prostorih Prešernovega spominskega 
muzeja. Hkrati so prikazali nekaj 
biografskega gradiva o Prešernovi 
hčerki Ernestini, ki je umrla 117 let 
po rojstvu velikega slovenskega 
pesnika.

LIKOVNOST NA GORENJ
SKEM -  V Gorenjskem muzeju v

Kranju so odprli razstavo del devet
najstih sodobnih likovnih umetni
kov, ki delujejo na Gorenjskem.

PLETERSNIKOV SLOVAR -  
Pleteršnikov slovar, na katerega še 
danes prisegajo vodilni slovenski je
zikoslovci, bo ponatisnila Cankarje
va založba v Ljubljani spomladi 
1974. Izvod bo stal 500 din.

Osrednja likovna prireditev leta 
v Novem mestu — razstava del 
udeležencev III. dolenjske sli
karske kolonije v Dolenjski ga
leriji — je premalo obiskana. 
Tako trdijo nekateri stalni obi
skovalci prireditev v tem kultur
nem hramu. Pogrešajo pred
vsem obvestila na mestih, dolo
čenih za plakatiranje in 
obvestila, kdaj si razstavo lahko 
ogledajo. Obvestila pred vho
dom v galerijo so, pravijo, 
premalo. Na posnetku Sandija 
Mikulana: slikar amater Miran 
Hočevar (z ženo), ki tudi raz
stavlja.

ga gledališča iz Ljubljane bo go
stovala v Brežicah 21. februarja 
z „Naivnimi lastovkami" K. 
Dubillarda. Gledališko sezono

Kažipot znan
Obris dela za gledališ
ke skupine v Posavju

V dvanajst točk so strnjene 
glavne naloge posavskega po
dročnega Združenja gledaliških 
skupin v tej sezoni. Med prvimi 
je pomoč brežiškemu amater
skemu odru pri gostovanjih po 
manj razvitih območjih. Skrb 
za kader in izobraževanje ni 
zapostavljena: predvidevajo 
seminarje za režiserje, maskerje 
in vodje skupin (začetnike). 
Najzaslužnejše bodo predlagali 
za priznanja in nagrade.

V počastitev slovenskega 
kulturnega praznika (za Prešer
nov dan bodo priredili delovno 

srečanje predstavnikov vseh 
področnih odborov v Sloveniji. 
Dogovorili se bodo o medseboj
nih gostovanjih, sodelovanju na 
področnih srečanjih in podob
nem. Največ dela bodo imeli z 
izvedbo II. srečanja posavskih 
gledaliških skupin v aprilu pri
hodnje leto.

MIRNA:

Šolarji delavcem
— -----------------------------------------------7-----------------------

Mirenski učenci pojo 
delavcem v kolektivih

Mladinski pevski zbor in reci
tatorji mirenske osnovne šole že 
dve leti uspešno prirejajo nasto
pe za sindikalno organizacijo 
KPD Dob. Letos so jih povabili 
tudi v kolektiv obrata 1MV. 
Delavci so to lepo sprejeli, za 
povračilo so nastopajoče pogo
stili in jim namenili nekaj de
narja za izlet ob koncu šolskega 
leta. Začeto delo bo zbor nada
ljeval.

Vodja pevskega zbora Stane 
Peček pravi: „Do zdaj nas je 
prišlo poslušat po 30 do 40 
ljudi, odkar nastopamo v kolek
tivih, imamo po več sto poslu
šalcev. To je za mlade velika 
moralna pomoč. Mislim, da z 
nastopanjem šolskih poslušal
cev. To je za mlade velika mo
ralna pomoč. Mislim, da z na
stopanjem šolskih ljudi. Priča
kujemo, da nas bodo povabile 
tudi druge delovne organizaci
je "

bodo nadaljevali igralci sloven
skega ljudskega gledališča iz 
Celja in 21. marca uprizorili 
Eliotovo dramo „Umor v kate
drali” .

Aprila predvidevajo gostova
nje Komedije iz Zagreba, maja 
— za konec sezone — pa spet 
nastop Mestnega gledališča ljub
ljanskega. Ljubljanski gledali
ščniki bodo gostovali s „Pripo
vedkami iz Dunajskega gozda“ , 
igro s petjem in glasbo (Strau
ssovi valčki).

OB STOLETNICI MATEMATIKA:

In domovina se diči.■ ■

11. decembra Slovenija proslavila 100-letnl- 
co rojstva matematika Josipa Plemlja

„Pa so m ožje . . .  in do
movina se diči z deli njiho
vih r o k T a k o  bi lahko za
sukali Župančičev verz v ti
stih, še vse preveč izjemnih 
trenutkih, ko postavljamo 
pomnike slavnim možem, ki 
so naše gore list in so njiho
va dela vgrajena v stavbo na
še ustvarjalnosti 

Pred sto leti se je na Ble
du rodil deček, ki so mu bile 
rojenice zveste spremljevalke 
na dolgi in duhovno bogati 
življenjski po ti „Bil je pro
fesor matematike na vseuči
liščih na Dunaju, Černovi- 
cah in od leta 1919 v Lju
bljani prvi rektor tedaj usta-

Plemljev delež v zakladnico 
slovenske in tudi evropske 
matematične znanosti 

Josip Plemelj je bil dela
ven do zadnjega dne. Bister 
duh ga je spremil v visoko 
starost. Kot osemdesetletnik 
je objavil knjigo „Teorija 
analitičnih funkcij“. V njej 
je strnil svoje bogato znanje 
in ga prežel z lastno znanst
veno mislijo, ki jo je gojil pri

novljenega ljubljanskega vse
učilišča, “ povedo leksikoni

To je bil Josip Plemelj. 
Bil, pravimo; Plemelj je do
čakal visoko starost, umrl je 
pred šestimi leti v 94. letu, 
7. decembra so mu v rojst
nem kraju odkrili spomenik, 
o njegovem delu pa so spre
govorili Mitja Ribičič, Ivan 
Vidav, Janez Milčinski, J. 
Vovk, B. Popov in drugi.

Plemelj je bil upoštevan 
znanstveni delavec na pod
ročju integralnih in diferen
cialnih enačb, funkcijske 
teorije in teorije števil Nje
gova dela o potencialni te
oriji štejejo za temeljna. Be
sede so preskope, da bi mo
gli z njimi označiti ves ta

Prof. Dr. Josip Plemelj, ka
kor ga je upodobil Ivan Vav
potič.

vsej svoji ustvarjalnosti 
Številnih časti je bil Ple

melj deležen še za življenja: 
dolga leta je bil član SAZU  
in številnih znanstvenih dru
štev, med drugim častni član 
Zveze društev MF A Jugosla
vije. Po smrti so po njem 
poimenovali več ustanov in 
šol Skratka: bil je mož in 
domovina se diči z njego
vimi deli.

I. ZORAN

J:
!

Prežihov Voranc živi med nami
80-letnico pisateljevega rojstva so prejšnji četrtek počastili Novomešča- 

ni z literarnim večerom in razstavo v prostorih Mladinske knjige

Moč pisateljske besede Preži
hovega Voranca je v preprosto
sti, neponovljivi jedrnatosti, v 
prepričljivosti in poštenosti — v 
resnici. Zato nam je ta umetnik 
tako blizu, zato je Prežihov Vo
ranc velik pisatelj. In takega se 
spominjamo tudi letos ob 80-le- 
tnici njegovega rojstva

Približno tako je označil avtorja 
„Doberdoba11, „Jamnice", „Požga- 
nice“ , „Samorastnikov” „Solzic* in 
drugih del ravnatelj ljubljanske Na
rodne in univerzitetne knjižnice 
prof. Jaro Dolar prejšnji četrtek v 
prostorih Mladinske knjige v Novem 
mestu na literarnem večeru, s kate
rim so tudi NovomešČani počastili 
Prežihov spomin.

O politiku in pisatelju Lovru Ku
harju -  Prežihovem Vorancu, ki je 
umrl pred nekaj več kot dvema de
setletjema, je v imenu novomeške 
podružnice slovenskega Slavistične
ga društva govoril Jože Škufca. Pi
satelj Drago Druškovič, urednik Pre
žihovega zbranega dela, ki naj bi go
voril o ustvarjalnosti Prežihovega 
Voranca, se večera zaradi bolezni ni 
mogel udeležiti.

Dijaki novomeških srednjih šol so 
prebrali nekaj odlomkov iz Prežiho-

KAMNITI MOST 
ŽE DRUGIČ

„Kamniti most je skromna zbirka 
pripovedk z loškega ozemlja, uspeh 
triletnega paberkovanja in zbiranja 
motivov ljudskega pripovedništva. 
Prav tako kot v Beli krajini in Gornji' 
Savinjski dolini tudi tod še ni izu
mrlo in živi v zavesti preprostih lju
di, ki so živo in ljubeče navezani na 
rodno grudo . . je januarja 1963 
zapisal pisatelj Lojze Zupanc, ko mu 
je Mladinska knjiga izdala 65 najlep
ših ljudskih pripovedk. Po desetih 
letih doživlja zdaj že pokojni pripo
vednik prvi ponatis te svoje knjige, 
ki jo je ilustriral Gvido Girolla, izšla 
pa je v Cicibanovi knjižnici. S

Lojze Zupanc, dolgoletni sodelav
ec Dolenjskega lista in njegov zaslu
žni aktivist zlasti v prvih letih obsto
ja našega pokrajinskega glasila, si je 
z zbiranjem in oblikovanjem ljud
skega blaga iz Bele krajine, Savinjske 
doline in škofjeloškega območja 
pridobil trajne zasluge za slovensko 
pripovedništvo

Tg.

vih del. Posebno pozornost je vzbu
dil odlomek iz potopisa „Od Mokro
noga do Pijane gore“, ki gaje Preži
hov Voranc napisal po krajšem biva
nju v Mokronogu v letih pred drugo 
vojno.

Študijska knjižnica Mirana Jarca 
je v knjigarni priredila manjšo raz
stavo o Prežihovem Vorancu in z

njo prikazala izbor leposlovnih del 
tega pisatelja. Upravnik Bogo Ko- 
melj je pripomnil, da so se zaradi 
majhnega prostora pri postavljanju 
razstave lahko omejili predvsem na 
Vorančeva knjižna dela in nekatera 
periodika, v katerih je pisatelj sode
loval.

I.Z .

ZAKAJ „NE MORE BITI NIKOLI PRI MIRU"?

Posebej bi bilo omeniti, da je v njegovem telesu zelo deja
ven priželjc, notranja žleza, ki tira otroka s svojim sokom 
(hormonom) k neprestanemu gibanju in nenehni dejavnosti, 
dokler ne začne krneti, to je takrat, ko se prebudi dejavnost 
spolne žleze. Očitek nepoučenih in nepotrpežljivih vzgojite
ljev, da otrok „ne more biti nikoli pri miru“ , je torej neume
sten, kajti v budnem stanju zdrav otrok ne more in ne sme 
mirovati. Naloga vzgoje je, da njegovo dejavnost pametno 
usmerja in smiselno organizira.

Gustav Šilih, Vzgoja naših otrok

PUBERTETA NEKOČ IN DANES

.... pred dobrima dvema desetletjema staršem še resnično 
ni bilo potrebno kaj dosti vedeti o puberteti svojega otroka. 
Življenje je bilo mirno in uravnoteženo, manj burno in zaple
teno in je manj protislovno vplivalo na doraščajočega mlade
ga človeka kakor pa danes. In še: otroci so prihajali v čas 
mladostniških viher kasneje. Zaradi tega so bili že duševno 
bolj pripravljeni nanje, kot so v današnjih dneh.

Franc Pediček, Mladostnikovo vedenje

OTROCI ISTE STAROSTI NISO VEDNO ENAKO ZRELI

Posamezen otrok še ni zrel za šolo, če bolj počasi zori, 
žrel pa bi bil nekoliko pozneje, s čimer bi same odpadle . . .  
tegobe. Med enako starimi šolskimi novinci so vedno zapo- 
znelci in prezgodaj zreli. Temu se ne smemo čuditi. Nikjer v 
prirodi se ne izvrši vse na en mah. Tudi na drevesu, polnem 
sadja, so nekateri plodovi zlato rumeni, mehki in sladki, ne
kateri pa bledo zeleni in trdi kot kamen.

Gustav Šilih, Vzgoja otrok



odbojka

Slovenska ženska odbojkarska liga je skrajno neizenačena in zato 
nezanimiva tako za igralke, kot za gledalce. Novomeška Krka je 
imela v nedeljo v gosteh Partizana Vič iz Ljubljane: mlade 
Ljubljančanke so bile sicer borbene, a so popolne začetnice, tako 
da se Novomeščanke niti niso ogrele, ker so takoj nato igrale še 
prijateljsko tekmo z zagrebško Mladostjo — o čemer pa gledalci 
spet niso bili obveščeni. Trebanjcem se godi vse slabše in so po 
nedeljskem porazu sami zadnji — z eno samo zmago. V nadaljeva
nju bo pač treba vse drugače poprijeti, sicer ne bodo ostali v družbi 
najboljših.

MISLINJA -  TRIMO 
3:1

Mladi novomeški kolesarji s svojim treneijem

Začelo se je v norm alnih okolišči
nah. Trebanjci so po izgubljenem 
prvem nizu izenačili in kazalo je, da 
bodo v telovadnici v Velenju kot 
gostje slavili zmago. Takrat pa je na
stopil glavni sodnik in začel navijati 
za dom ačine. Trimo je protestiral 
zoper neobjektivno sojenje, sodnik 
pa je na to reagiral še z večjo pri
stranskostjo, pri čem er se ni pom iš
ljal kršiti celo materialnih pravil 
igre. Trebanjci so hoteli zapustiti 
prizorišče tega neenakega boja (o 
tem  so soglašali po tekm i tudi Mi- 
slinjčani), vendar so z rezervnimi

Pedali se kar naprej vrtijo
Na Dolenjskem imajo kolesarske klube v Sevnici, Krškem in Novem mes

tu - Složna novomeška družina že sega tudi po naslovih!

Nepričakovano hitro so se novomeški kolesaiji med turisti 
povzpeli v sam republiški vrh. Verjetno se njihov trener Jože Majs 
niti prizadevni član uprave Brane Ralijan, Janez Kum p in drugi 
niso mogli nadejati, da bodo mladi kolesaiji Franc Zrimšek, 
Zdenko Antončič, Milan Pureber, Stane Mijajlovič in drugi začeli 
segati po najvišjih naslovih na pomembnih dirkah, kot so bile v 
Dolu pri Ljubljani, Škofji Loki in drugod.

Uspehi niso prišli sami od sebe 
Zanje so zaslužni kolesarji, ko t tudi
njihovi m entorji, prizadevni športni 
delavci. V tem  mladem kolektivu, ki 
ga sestavlja nekaj več kot deset kole
sarjev, veje pravi tovariški in športni 
duh, zato so uspehi posledica tega 
vzdušja.

Spomnimo se, s kakšno vnemo so 
se mladi kolesarji in njihovi voditelji 
lotili del pri ureditvi nekdanje čol
narne na Loki. Z lastnimi rokam i in 
materialom, ki so ga dobili pri novo
meških delovnih organizacijah, ter s 
finančno podporo občinske Zveze 
za telesno kulturo so čolnarno ure
dili tako, da so lahko nanjo ponosni. 
Imajo lepe klubske prostore, kjer se 
vsak teden sestajajo, uredili so si 
tudi telovadnico. Vadbe ne namera
vajo prekiniti, vadili bodo vso zimo, 
zato ne bo preveliko presenečenje, 
če bomo o mladih novomeških kole
sarjih prihodnje sezone brali še več 
razveseljivega.

V razgovoru z Branetom Ralija- 
nom, hrbtenico kolesarskega kluba, 

,.smo zvedeli, da kolesarji čutijo  tudi

podporo delovnih organizacij, zato 
je kar veselje delati. Seveda jim še 
več poleta dajejo uspehi, zlasti m ed

fz2

turisti, medtem  ko m ed m ladinci 
Novomeščani še nimajo dovolj izku
šenj. Marljivi predsednik Ralijan in 
trener Majs sta prepričana, da se bo 
prihodnje leto na vidnih mestih za
svetilo tudi kakšno ime iz garde no
vomeških kolesarjev. Če bodo delali 
s takšnim žarom in bo kolektiv dihal 
v enakem ritm u ko t sedaj, potem  res 
lahko verjamemo prizadevnima ko
lesarskima delavcema.

S. DOKL

igralci le zdržali do konca, po tekm i 
pa priglasili uradno pritožbo. Tekm a 
se je končala z zmago Mislinje 3:1 
(13, -13, 10, 11,) sodila pa sta 
Vitanc (Celje) in Skudnik (Mežica).

K R K A - VIČ 
3:0

Novomeške odbojkarice so brez 
težav tudi pe tič  zmagale in ostajajo 
še naprej kandidatke za najvišjo 
uvrstitev. Odločilna zanje pa  bo tek
ma s Fužinarjem, ki jo  igrajo prihod
njo nedeljo na Ravnah. Ljubljančan
ke so bile nedorasle nasprotnice, če 
prav so dom ače dale priložnost 
vsem igralkam. Takoj po tej tekm i 
so Novomeščanke igrale še prijatelj
sko tekm o z zveznim ligašem Mla
dostjo, ki so se ji  m očno upirale, 
vendar pa  ji seta niso mogle iztrgati.

Krka: Dokl, Fila, Babnik, Pilič, 
Rajer, Boh, Fabjančič, Forte, 
A dam čič, Gornik, Gostiša I, Gostiša
n.

gimnastika

JASNA DOKL -  
DVAKRAT DRUGA

Pred dnevi so se novomeške telo- 
vadke-pionirke udeležile dveh večjih 
gimnastičnih tekmovanj v Ljubljani 
in Subotici. Na „Malejevem m em o
rialu" v Ljubljani je nastopila samo 
9-letna Jasna Dokl in zasedla drugo 
m esto. Še večji uspeh pa  je m lada

novomeška telovadka dosegla v Su
botici, kjer se je skupaj z Ireno Ž lo
gar udeležila „V. memoriala Bele in 
Marice Ivandekić“ , ki ga štejejo za 
neuradno pionirsko prvenstvo Jugo
slavije, in zasedla odlično drugo 
mesto. Žlogarjeva pa se je uvrstila 
med prvo polovico tekm ujočih.

K .R .

ŠTUKELJ IN CERAR 
MED TELOVADCI

V soboto, 15. decembra 
dopoldne ob 9. uri, se bo v 
bršlinski telovadnici zbrala 
vsa mlada jugoslovanska te
lovadna elita na tradicional
nem gimnastičnem dvoboju 
SLOVENIJA -  VOJVODI
NA. S svojim obiskom bosta 
mlade telovadce počastila 
tudi naša zlata olimpijca 
Leon Štukelj in Miroslav 
Cerar, ki sta vedno draga go
sta v dolenjski prestolnici.

Dvoboj bo zelo zanimiv, 
zato smo prepričam, da ne 
bo manjkalo obiskovalcev, 
saj tako kakovostne gimna
stične prireditve po vojni v 
Novem mestu še ni bilo. V 
slovenski vrsti bo med 
pionirkami telovadila tudi 
Novomeščanka Jasna Dokl, 
njena starejša sestra Maja, ki 
bi morala nastopiti pri mla
dinkah, pa bo prireditev 
samo gledala,, ker ima nogo v 
mavcu.

Vstopnice in brošuro o 
dvoboju bo moč dobiti pred 
dvobojem v Bršlinu.

K. K.

Več kot 500 gledalcev je v Ribnici pozdravilo nogometaše edinega slovenskega prvoligaša. Olimpija se je pomerila z domačini in 
zmagala 4:0, čeprav v njenih vrstah ni bilo Popivode in Amerška, ki sta bila v Splitu na pripravah državne reprezentance. Prijateljska 
tekma je domačinom vlila novega poguma, da bodo še resneje prijeli za delo. V jeseni so bili namreč šesti v prvem razredu ljubljanske 
podzveze. Pri gostih je bil najboljši Lalović, pri domačih pa sta se izkazala Kopač in DžokiČ. S tekmo je prišel ribniški nogometni klub iz 
ilegale ter se pokazal gledalcem kot požrtvovalen in dobro uigran. Na sliki; nogometaši obeh moštev pred tekmo. F. L. (Foto: Mohar)

ŠPORTNI KOMENTAR

Kdo bo letos prvak?
$9hovska usmeritev Kočevja, ki ima šah kot 
šolski predmet, dobiva potrditev tudi v us

pehih

Šahovsko prvenstvo v slo
venski ligi -  zahodna skupi
na je letos izenačeno bolj 
kot kdaj prej, hkrati pa po  
tekmovalnih izkupičkih za 
Dolenjce uspešno kot še ni
koli. Medtem ko je Kočevje 
že po tradiciji vedno v vrhu, 
so se tokrat pririnili v 
ospredje še Novomeščani.

Dve koli pred koncem 
imata obe dolenjski ekipi še 
možnosti za prvo mesto in s 
tem za kvalifikacije za uvr
stitev v drugo zvezno ligo. 
Odločilnega pomena je tudi, 
da si bosta usodo krojili 
sami -  brez odločilnega 
vmešavanja drugih ekip. Ko
čevje namreč še igra tako z 
Iskro kot z Novim mestom
-  in samo te tri ekipe še 
kandidirajo za prvo mesto.

Kakovosti kočevske garde 
so znane in izpričane na šte
vilnih tekmovanjih. Šahov
ska šola, ki se je izvrstno 
obnesla, je prinesla Kočevju 
že doslej mnogo uspehov, sa
dove pa bodo pobirali tudi v 
naslednjih letih, saj rastejo

mladi in dobri šahisti kot 
gobe po dežju.

Novo mesto je  prav tako 
vrsto let sodilo med močnej
ša šahovska središča v Slove
niji, a tega ni znalo potrditi 
tudi z ekipnimi rezultati. Le
tos je drugače. Za primer je 
lahko borba s Koprom, ki jo  
je lani Novo mesto na doma
čih tleh izgubilo 6,5:3,5, le
tos pa v gosteh zmagalo 7:3. 
Zanimivo je, da so v obeh 
ekipah nastopili lani in letos 
zvečine isti igralci!

Kajpak so v Kočevju v 
prednosti, ker imajo nepre
stano v rezervi mnogo mla
dih šahistov iz znane 
Staničeve pionirske šole 
šaha, ki je postal celo pred
met pri šolskem pouku. Po 
tej po ti bi kazalo iti tudi v 
drugih krajih, saj je kočevski 
primer nazorno pokazal do
bro usmeritev Kočevja, ki 
daje uspehe tako v množič
nosti kot tudi po tekmovalni 
plati. Za razvoj šaha pa je 
pomembno eno in drugo.

J. SPL1CHAL

P r e s e n e č e n j e :  N o v o  m e s to !
Novomeški šahisti so kata

strofalno premagali Cerknico in 
vodijo na lestvici, ker Kočevje in 
ljubljanska Iskra še nista igrali 
med seboj. Kljub temu pa imajo 
dve koli pred koncem Novome
ščani skupaj z Iskro in Kočev
jem odlične možnosti celo za 
prvo mesto. Katera od dolenj
skih ekip bo bolje uvrščena, bo 
bržkone znano šele po zadnjem 
kolu, ko se bosta med seboj sre
čala prav Kočevje in Novo 
mesto. Vrstni red po petem ko
lu: Novo mesto 33 točk, Iskra 
29 (10), Kočevje 27 (10), Lesce 
23,5, Jesenice 22, Kranj in 
Cerknica po 19, Koper 16,5.

KOČEVJE -  JESENICE
7:3

Šahisti iz Kočevja, ki se borijo Z i. 

prvo m esto v slovenski šahovski ligi, 
so premagali tudi nevarne Jeseniča
ne in tako obdržali možnosti za 
osvojitev prvega mesta.

NOVO MESTO -  CERKNICA 
9:1

Novomeški šahisti so bili tokrat 
izredno razpoloženi in so gostom iz 
Cerknice oddali le dva remija. Z vi
soko zmago so se Novomeščani 
utrdili na prvem mestu in si že dve 
koli pred koncem zagotovili eno iz
med prvih treh mest v prvi šahovski 
ligi-zahod.

Posamezni rezultati: Penko -  
Plavčak 1:0, Praznik -  Štefan 1:0,

Šporar -  Kraševec 1:0, Škerlj -  No
vak remi, Sitar -  Miletič 1:0, Iste
nič -  Simičak 1 :0, Praznikova -  Si- 
m ičakova 1:0, Isteničeva -  
Modiceva 1:0, Komelj -  Bevk remi, 
Poredoš -  Šemrl 1:0.

J. U.

LESKOVEC — Na občnem  zboru 
Partizana v Leskovcu so pregledah 
težave in prešteli uspehe. Kako varč
no so gospodarili, pove podatek, da 
porabita obe rokom etni ekipi po
prečno po 43 dinarjev na tekm o za 
malice! Društvo, ki šteje več kot 
100 članov, od tega 45 aktivnih, je 
kljub skromni denarni pom oči 
ObZTK svoj letošnji načrt skoraj v 
celoti uresničilo. Največ pozornosti 
so posvetili rokom etu, zlasti mladin
ski ekipi, skrbijo pa  tudi za namizni 
tenis. Med uspehe društva sodi 13. 
mesto ekipe na pohodu Ob žici oku
pirane Ljubljane, dva člana pa sta 
zasedla 36. in 40. m esto na Partizan
skem m aratonu v Kumrovcu.(L.Š.)

DOLENJSKE TOPLICE -  Na 
svojem občnem  zboru je Zveza re
zervnih vojaških starešin govorila 
tudi o strelski družini. Ustanovitev 
te družine, ki šteje 260 članov, sodi 
med večje uspehe organizacije. Pio
nirji so zmagali na občinskem  prven
stvu in bili p e ti na Slovenskem. Kaj
pak bo potrebno več denarja za na
kup orožja, saj je strelska družina 
nedvomno pom em ben del organiza
cije pri obrambnem usposabljanju 
naših ljudi. (F .J.)

NOVO MESTO -  Na prvem le
tošnjem preglednem turnirju v na
miznem temsu niso igrah vsi naj
boljši. Zmagal je D. Pezelj; slede 
Uhl, Kovačič, Žigante, Vindiš, 
Doboši, Lukšič in Hauptman. (P.D.)

METLIKA -  V soboto se bo za
čel prvi del republiškega namizno
teniškega tekmovanja pete in šeste 
lige. V peti nastopa tudi Metlika, za 
katero igrajo trije Novomeščani; 
turnir bo v Poljčanah. Mladinci 
Krke iz Novega m esta pa bodo na 
turnirju šeste skupine igrah v Ko
čevju. (D.P.)

MOKRONOG -  V predzadnjem 
kolu druge šahovske slovenske lige 
je Mokronog izgubil z Vrhniko 
4,5:5,5. Zmagah so Peterletova, Zaj
čeva in F,Zupančič, remizirali pa 
M.Tratar, Žutić in Hočevar.(J.H .)

MOKRONOG -  Na h itropotez
nem šahovskem turnirju za decem
ber je zmagal F. Zupančič s pol 
točke naskoka pred Peterletovo, 
Hočevarjem, Vidmarjem, Zajčevo in 
drugim i V skupni uvrstitvi je zma
gala letos Peterletova s 134 točka
mi. Slede: Zajčeva 106, Hočevar 
105, Lavrinšek 79, F .Z upančič 72, 
Z Jre sk a r 66. (J.H.)

košarka

BRUCOVANJE
Študentje IV. letnika VŠTK 

vabijo vse telesnokulturne delav
ce na brucovanje, ki bo 14. de
cem bra ob 20. uri v prostorih 

J/ŠT K , Gortanova 22, Ljubljana^

BRZOTURNIR V KRMELJU
' Decembrskega brzoturnirja se je v 

Krmelju udeležilo 9 šahistov. V 
dvokrožnem turnusu so se razvrstili 
cakole: Šribar, Blas J., Blas R. 11 
to čk , Pogačnik 9,5, Markovič, Pro- 
senik 9, Žitnik 6 to čk  itd.

NOVOTEKS -  BEKSL 
86:71

Na začetku treninga za novo tek-, 
movalno sezono so imeli novomeški 
košarkarji v prijateljski tekm i za na
sprotnika prvaka Gorenjske Beksl iz 
Kranja, za katerega so igrah tudi 
trije igralci Triglava. Novomeščani, 
ki niso nastopili v popolni postavi, 
niso imeli pretežkega dela in so si že 
v prvem polčasu zagotovili prim em o 
vodstvo za zmago.

Novoteks: Splichal 20, S. Kova
čevič 28, Z. Kovačevič 11, Cukut 8, 
Bradan 2, Piletič 6, Halas 1, Papič
10.

O G L A Š U JT E  V DL!

Na novomeški gimnaziji so pripravili sejem smučarske opreme, na katerem je bilo dosti prodajalcev in 
tudi kupcev. Smuči, čevlje in drugo opremo je razstavljalo ali si ogledovalo okrog 100 ljudi, kar kaže 
na naraščajoče zanimanje prebivalcev, zlasti mladine, za smučanje. (Foto: Šeruga)

Trebanjci obtičali na dnu
Novomeška Krka na hitro opravila z novinkami Partizana Vič iz Ljubljane, 

Trimo izgubil točki z Mislinjo in se uradno pritožil



Na ividenje, Vanj«, ln srečno vožnjo!

  Naj vam zaradi mene ne bo nerodno. Kar poljubite
mojo sestro, saj to vsi delajo.

P o l e i i i r t d  l i l i j  p r e r f  2 0  l e t i

S e d a j  j e  p r a v i  č a s
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V SVOBODNI, po čim večjem napredku in razvoju stremeči «
domovini imamo v zimskem času iz leta v leto več raznih izo- 5
braževalnih tečajev, tako po vaseh kot po mestih. Mladi, pa tudi j
stari obiskujejo take tečaje, da si pridobijo ali pa izpopolnijo |
znanje iz tega ali onega predmeta ali stroke, ki jih najbolj zani
ma in je povezana z njihovim vsakdanjim delom. Vsakdanja 
praksa namreč terja od slehernega poznavanje problematike in 
strokovno obvladovanje dela, kakor terja razgibano življenje od 
vsakega tudi splošno izobrazbo, če noče obtičati nekje v mra
čnem zakotju.

ČAS BI BIL, da bi prenehali z zapostavljanjem Suhe krajine 
tudi v tem pogledu, kajti sedaj smo pri nas brez zaščitne sestre 
in tudi brez babice. Res je ime Žužemberk zadnje v abecedi, pa 
zato ni potrebno, da bi bil tudi sicer v vsakem oziru na zadnjem 
mestu.

PO DOLGIH pripravah in ovirah, katerim je bil glavni vzrok 
pomanjkanje telovadnice in nezanimanje nekaterih, je začel tudi 
v Šentjerneju Partizan gibati. Vključili so se mladinci in mladin
ke gimnazije in iz drugih šol ter številni pionirji. Prostor za 
telovadnicoje dala tamkajšnja tovarna Telekomunikacije.

STAREJSA MLADOLETNICA iz občine Raka pri Krškem je 
ukradla sosedi v „dveh obrokih“ 8 tisoč din. Ker jo je soseda za 
tatvino osumila in prijavila organom LM, ki so osumljenko 
pozvali na zaslišanje, je mlada izprijenka zasnovala nevarno 
maščevanje. Po večerji je doma vzela vžigalice in sosedi zažgala 
hlev. HJev, ki je bil s slamo krit, je pogorel do tal in soseda ima 
zaradi tega škode skoraj za pol milijona dinarjev.

NEKATERA PODJETJA so znižala ceno kavi, rižu, popru, 
keksom, rozinam in ‘drugemu blagu. Precej so se znižale cene 
tudi mesu in mesnim izdelkom. Računajo pa, da se bodo ta 
mesec znižale cene še čokoladi in suhemu mesu.

(iz DOLENJSKEGA LISTA 
11. decembra 1953)

Z g o d i l o  s e j e . . .

KJE JE POŠAST? -Tudijapon
ska odprava se je razočarana vrnila 
iz Škotske, kjer je iskala v jezeru 
Loch Ness znamenito pošast. Našli 
so nekaj čudnih kosti in slišali nena
vadne glasove pod jezersko gladino, 
ni pa jim uspelo videti in filmati 
pošasti. Toda Japonci so timasti, 
spomladi se bodo vrnili s popolnejši
mi napravami in gotovo bodo zasle
dili jezersko čudo. Če le ni takšno, 
kot pravi star rek: v sredi votlo, 
okoli pa ga nič ni. ..

ODPORNA MAMILA -  Raziska
va, ki jo financira OZN z namenom, 
da bi odkrili biološka sredstva za 
uničevanje nezakonitih nasadov 
maka in indijske konoplje, iz katerih 
pridobivajo mamila, je doslej poka
zala le, da sta obe rastlini zelo od
porni. Odkrili so sicer mrčes, ki 
načenja zelišči, a noben ni tako 
močan, da bi ju uničil. Torej bo 
moral to enkrat opraviti človek, če 
se res hoče znebiti zla mamil.

VOJNA POLENOVK -  V senci 
velike naftne vojne se je tiho pomiri
la vojna polenovk, kot imenujejo 
spor med irskimi in britanskimi ribi
či. Irci so namreč prepovedali bri
tanskim ribičem loviti polenovke v 
50 milj širokem pasu, in ker le-ti 
niso tega upoštevali, so si pridno 
trgali mreže. Izstreljenih je bilo 24 
salv in nekajkrat so trčile patrolne 
in ribiške barke. Zaenkrat so se 
pomirili, dokler posebna komisija 
OZN ne razčisti zadeve.

NI BIL PREDOLG -  V genovski 
bolnišnici so petdesetletni ženski 
prišili košček jezika, ki si ga je od
griznila pri prometni nesreči. Mož 
ga je našel na tleh avtomobila. Mar
sikateri drug bi odgriznjeni košček 
prezrl, v tem primeru pa ženin jezik 
verjetno ni bil predolg za moža.

MAČJEOKI JELENI -  Jeleni z 
mačjimi očmi niso nova vrsta kri
žancev, ampak le varnostni ukrep 
finskih rejcev severnih jelenov. 
Lansko leto je v finski pokrajini 
Sodakylaerae na cestah obležalo 
1700 severnih jelenov kot žrtev 
prometnih nesreč. Rejci bodo zdaj 
svoje Živah opremili s tako imenova
nimi mačjimi očmi, da jih bodo 
vozniki laže opažih.

SODOBNOST -  Novi nemški 
zakoni ne preganjajo skupinskega 
seksa, menjave zakonskih drugov, 
prešuštva, lezbištva in homoseksu- 
alstva, če partnerji niso stari manj 
kot 18 let. Pravosodni minister je 
spremembe obrazložil s težnjo, da 
odpravijo pojmovanje iz 19'. stoletja. 
Že sedaj pa se nekateri sprašujejo, 
kako bo takrat, ko bo treba odpravi- 

‘ ti pojmovanja našega stoletja.
DREVESNO CUDO -  Tajvanski 

botanik Ču Hiu Jen je našel na 
nadmorski višini 1667 metrov drevo 
z obsegom 27 metrov. Tudi starost 
tega velikana med drevesi je presene
tljiva, saj ima drevo po prvih cen
itvah za seboj najmanj 6000 let živ
ljenja, in še vedno raste.

PRESITI REVEŽI -  Strokovnja
ki so izračunali, da pri nas vsako le
to zavržemo kar 31 250 vagonov 
pšenice in da okrog 9 odstotkov že 
spečenega kruha roma na smetišča 
ali za prehrano živine in psov. Poda
tek je naravnost neverjeten, če po
mislimo, da konec koncev le nismo 
tako presneto bogati, da bi si kaj 
takega lahko privoščili. Kaže pa 
gotovo na naš odnos do kruha, ki je 
najbolj podoben prenažrtim reve
žem.

K a j  s o  p r e d  8 0  l e t i  p i s a l e  D o l e n j s k e  N o v i c e .

P o d u č n i  g o v o r i  z b o r o v a n j a

(P rv i s h o d )  kmetovalcev, katerega je 
priredila kmetijska podružnica s prijaznim sode
lovanjem novomeškega župana' in notarja v 
nedeljski bralnici, sponesel se je prav dobro. 
Udeležba je bila mnogo številnejša, kakor je bilo 
pričakovati, tako da se je kmalo po 9. uri napol
nila prostorna sobana. Od blizo in daleč odzvali 
so se gospodarji vabilu in prišli poslušat podu- 
čne govore, ki so bili napovedani na vabilu. 
Vsebina govora načelnika podružnice je bila v 
glavnih potezah ta, da je letošnja vinska letina 
zelo podučna in da bode veliko pripomogla k 
skrbnejšemu obdelovanju vinogradov.

( T a tv in a )  Na Vidmu, vasi doropoljske 
župnije, je v nedeljo med prvo mašo nekdo iz 
prodajalnice odnesel nekaj denaija, sladkorja in 
kave. Rabil je ponarejene ključe.

(P ri h iš i )  družbe rokodelskih pomočni
kov v Novem mestu se vže pridno pripravljajo, 
da se bode moglo spomladi zgodaj začeti zida
nje, jeseni pa odpreti tako potrebno dijaško

P o g o d b a  

s  s m r t j o

Človek je od nekdaj sanjal 
o nesmrtnosti in o vstajenju 
od mrtvih. Tej svoji želji, da 
bi premagal smrt, se ni odre
kel tudi v sedanjih časih, le 
da upanja ni več v religiji, 
ampak v znanosti. Na svetu 
že več sto ljudi v globoki 
zamrznitvi čaka na prebuje
nje. Ali je kaj resnice na 
tem, da se da z zamrznje- 
njem desetletja po klinični 
smrti človeški organizem 
znova obuditi v življenje?

V ZDA že več let deluje 
posebna „klinika za mrtve“ , 
ki jo vodi Curtis Henderson. 
V nji leže ljudje pod stekle
nimi zvonovi pokriti z le
dom. Henderson vsem svo
jim pacientom nekaj minut 
po smrti spusti iz telesa vso 
kri in napolni žile s posebno 
glicerinsko raztopino. Tru
plo nato zavije v staniol in 
ga postavi v posodo z ledom, 
kjer vlada stalna temperatu
ra 79 stopinj pod ničlo. 
Tako pripravljeno telo po
krije s steklenim pokrovom 
in ga hermetično zapre. 
Tekoči dušik v njem onemo
goča, da bi truplo razpadlo.

Resni znanstveniki zavra
čajo utemeljenost takega 
početja. Iz dosedanjih raz
iskav sledi, da globoka zamr
znitev sicer res prepreči 
razpadanje telesa, ne more 
pa preprečiti molekularnih 
sprememb v celicah, ki ima
jo za posledico degeneracijo 
življenjsko važnih centrov. 
2e nekaj ur po zamrznitvi 
dokončno propadejo možga
ni, tako da jih tudi po odta- 
janju ni mogoče več spraviti 
v normalno delovanje.

Smrti torej ni mogoče 
podkupiti in denar ni tako 
zveličavno sredstvo, da bi z 
njim pretentali celo smrt.

plačati ogromne denarne 
zneske Za to, pa tako in tako 
svoje zmote nikoli ne bodo 
spoznali, ker se kljub vsemu 
ne bodo prebudili iz ledenih

p ® !
Tasadeji pri kopanju plodov

S r e č n i

d i v j a k i

P le m e  T a s a d e je v  ž iv i, 
k o t  j e  ž iv e l ja m s k i  č lo 

v e k

Antropologe vsega sveta je 
močno presenetila vest, da so v 
džungli otoka Mindanao na Fili
pinih, znanega po velikih bojih 
med Japonci in Amerikanci 
med zadnjo svetovno vojno, 
odkrili pleme, ki živi življenje 
jamskega človeka.

Pleme je slučajno odkril pred 
leti lovec domorodec. Dolgo je 
o svojem odkritju molčal, po
tem pa je le obvestil znanstveni
ke. Pred letom so se prvi antro
pologi spustili s helikopterji na 
krošnje stoletnih gozdov in 
obiskali Tasadeje, kot se odkri
to pleme imenuje.

Maloštevilno pleme živi v 
votlini. Združeno je v komuno, 
v kateri ne poznajo družbene 
lestvice, saj nimajo ne pogla
varja ne starešine. Vsakdo dela 
po svojih sposobnostih za vsa
kogar. Hranijo se s plodovi, ki 
jih je pragozd poln, s školjkami, 
ribami in razno zelenjavo. Ves 
dan jim mine v zbiranju plodov, 
pripravljanju hrane in v igri. Ne 
poznajo lastnine: vse je last 
vseh in orodje uporablja tisti, ki 
ga potrebuje. Tudi otroci so v 
skrbi vsega plemena, čeprav 
poznajo monogamni zakon, ki 
je neločljiv. Stalni člani pleme
na so samo moški, medtem ko 
deklice zamenjujejo z drugimi 
plemeni, da ne bi prišlo do 
krvoskrunstva. Vendar za bivali
šča teh drugih plemen znanstve
niki niso izvedeli.

Filipinska vlada je že izdala 
zakone, s katerimi so to prvobi
tno človeško družbo zaščitiči 
pred civilizacijo, ker bi jo le-ta 
gotovo uničila, kot je mnoge 
druge.

I

kuhinjo. Odpeljalo se je doslej vže nad sto voz 
prsti in kamenja, ker se kopljejo za klet dijaške 
kuhinje temelji. Tudi novi dobrotniki se oglaša
jo. Mestni zastop novomeški je dal za sedaj pet 
lepih smrek za deske.

(N e m š k i  c e s a r )  in njegov kancler sta 
dobila nedavno iz Orleana neko pošiljatev, v 
kateri je bil peklenski stroj, ki bi oba ubil. V 
pravem času so stvar še spoznali. V nemški 
zbornici pa se katoličani jako trudijo, da bi se 
smeli jezuiti zopet naseliti v njih cesarstvu.

( S lu ž b e n i  re d )  in vežbalnik za gasilna 
društva sta v slovenskem jeziku dotiskana in sc 
bodeta ob svojem času dotičnim društvom s 
slovenskimi komandami poslala v porabo. Pre
stavlja pa se sedaj vežbalnik za brizgalniško 
moštvo.

(K o le ra )  se je pokazala v Kiscku na Ogr
skem.

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
15. decembra 1893)

V  s t a r e  č a s e
Po celem svetu se vračajo 

v stare čase, pa tudi pri nas 
je takisto. Nikjer se niso 
menili za besede starih izku
šenih ljudi, ki so svarili: 
„Počasi in zmerno se daleč 
pride. Ako hitiš, si pa kosti 
polomiš.“ Povsod so hiteli 
kupovat vozove, da so ceste 
zatrpali, zdaj so pa onemo
gli. Kar poglejte vsak večer v 
skrinjico za žive slike, ki ji 
pravijo televizija, kako zdaj 
hodijo peš ali pa brcajo na 
kolesih.

Tudi meni, izkušenemu 
popotniku, bi se lahko kaj 
takega nakretilo. Še dobro, 
da nisem zavrgel kobilice. 
Stara je in kar prav bo prišla. 
Vsak dan ji vržem naročaj 
sena, potlej pa počasi kora
čiva cika coka po naši ljubi 
domovini

Ko jezdim na njej, se 
lahko smejim vsem tistim, ki 
so prej drveli mimo mene, 
da so dvigali oblake prahu, 
in jim zdaj vozovi kašljajo in 
kihajo. Kar naprej jih mora
jo porivati po cesti kot trma
ste osle, pa še napajajo jih z 
bencinom, ki je vsak dan 
dražji. Zatorej nič več ne

slišim hvale, kdo ima boljši 
in močnejši voz brez konj, 
ki mu pravijo avto. Zdaj'so v 
čislih majhni, ubogljivi in 
tisti, ki malo porabijo.

Vsem hudim rečem se je 
pridružila še zima, ki je po
kazala svoje ostre ledene 
zobe in pritisnila z mrazom, 
kakor ga že dolga leta nismo 
bili vajeni. Vsepovsod so 
ljudje iskali drv in črnega 
kamenja, ki ga imenujejo 
premog. Težko ga je dobiti, 
pa še tisti, ki ga ima, toži: 
,JVoč in dan kurim, pa me 
še zebe. “

Kadar je ljudem najhuje, 
bi z zlatom plačali, ako bi 
jim kdo ustregel. Posebno še 
tisti, ki so se pogospodili, pa 
se skušajo greti z oljem in 
elektriko. Zdaj, ko obojega 
primanjkuje, pa z zobmi 
šklepetajo.

Se luč, ki jo dobimo po 
žicah, je začela nagajati, da 
je Psepovsod tema. Kar prav 
bo prišla. Ljudje se bodo v 
odeje zabili in se tako kot v 
starih časih bolj drug k dru
gemu stisnili, akoravno niso 
več tega vajeni.

MARTIN KRPAN

OD KRITJA ,

O d r e š i l n a

o p n a  I

Izum , ki b o  s p re m e n il  
n a č in  z d ra v l je n ja

V najbližji bodočnosti bo 
verjetno injekcije in tablete 
zamenjala posebna mikroskop
ska membrana, ki jo bodo 
zdravniki postavili na obolelcJ 
mesto v telesu in bo vanj prepu
ščala točno odrejeno količino 
potrebnega zdravila. Takšno 
membrano je odkril urugvajski 
zdravnik in biokemik Alejandro 
Saffaroni.

Do odkritja je prišel pri opa
zovanju fotografskega aparata 
„polaroida“ , ki sam razvija 
barvne fotografije. Osnovno 
načelo aparata, ki deluje na 
način sendvič-opne, ki v dolo-

S m e je m o  s e

KLAVIRSKA SPREMLJAVA
* Slavni ameriški pisatelj Mark 

Twain, ki je bil znan po duhovi
tosti in ostrem jeziku, ni preveč 
ljubil klepetavih gospa. Ko ga je 
neka starejša dama na večernem 
sprejemu kar naprej morila s 
pripovedovanjem o lepotah 
glasbe, Twain pa je bil povsem 
brez posluha, je prekinil čeblja
nje dame in dejal:

„ Vidite, čeprav sem brez 
posluha, sem v mladosti enkrat 
spremljal očeta na klavirju. “

„Kaj res? “
„Seveda. Voda je poplavila 

našo zemljo, da smo si komaj 
rešili življenje. Moj oče je plaval 
na domači omari, jaz pa sem ga 
spremljal na klavirju, “ je poja
snil Mark Twain
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ART BUCHWALD:

Rešitev prejšnje kriimta;

V e l i k a n  n a š e g a  o s o n č j a

Ali j e  n a  n a jv e č je m  p la n e tu  n a š e g a  o s o n č ja  m o ž n o  ž iv l je n je ?

Alejandro Saffaroni

čenem trenutku prepušča po
trebne kemijske sestavine za 
razvijanje slike, je prenesel na 
zdravljenje telesa.

Saffaroni je dejal, da je daja
nje injekcij in tablet podobno, 
kot če bi poplavili cel 
nebotičnik, da bi pogasili ogenj 
v košu za odpadke. Pri jemanju 
tablet se zdravilne sestavine 
razširjajo preko žil in skozi 
želodec po vsem telesu, pri tem 
pa prihaja do nezaželenih spre
mnih učinkov. Podobno je tudi 
z injekcijami. Zdravilno opno, 
ki jo predlaga uragvajski bioke
mik, pa bi vsadili v obolelo 
mesto na telesu in zdravilo v nji 
bi se v majhnih količinah izlo
čalo samo tam, kjer je potreb
no.

Podjetni zdravnik je že pred 
leti osnoval delniško družbo 
Alsa, kjer učenjaki raziskujejo 
možnost zdravljenja raznih 
bolezni na ta način in še druge 
uporabnosti koristnega izuma. 
Največ uspeha so dosegli pri 
zdravljenju sladkorne bolezni. 
Poseben obliž z insulinom prile
pijo na kožo in potem zdravilo 
počasi prehaja naravnost v kri. 
S tem bodo vse bolnike, ki 
morajo zdaj redno zabadati 
injekcije v telo, rešili bolečega 
pikanja.

Vsa uporabnost izuma pa bo 
dokončno znana šele čez nekaj 
let.

I

I

I

Jupiter, največji planet 
našega osončja, je tudi naj
večja zagonetka za znanstve
nike. Ko je ameriška avto
matska vesoljska postaja Pio
nir 10, ki so jo izstrelili pred 
21 meseci, pred dnevi posla
la na zemljo odlične posnet
ke tega velikanskega planeta, 
so se med znanstveniki spet 
razvnele različne domneve o 
Jupitru in o možnosti življe
nja na njem.

Veliki progasti planet s 
skrivnostno rdečo pego ob

robu je tako ogromen, da bi 
v njegovo notranjost lahko 
spravili 1300 zemeljskih 
krogel. Njegov premer je 
enajstkrat večji od Zemljine
ga. S svojo maso igra veliko 
vlogo celo v gibanju sonca. 
Kljub temu daje toliko večji 
od Zemlje, pa se okoli svoje 
osi vrti še enkrat hitreje. 
Obkroža ga 12 satelitov, od 
katerih menijo, da je štiri 
Jupiter pritegnil od drugih 
planetov.

Ameriški znanstvenik s

1

\ - Na sliki Jupitra je dobro vidna velika rdeča pega in ena 
njegovih lun.

Cornellove univerze Carl 
Sagan že celih deset let 
vztrajno zagovarja trditev, 
da je možno, da so se na 
Jupitru razvili preprosti živi 
organizmi. Jupitrova atmo
sfera je zelo podobna atmo
sferi, kakršna je bila na 
Zemlji v času, ko so se poja
vila živa bitja. Na Jupitru je 
veliko vode, organske snovi 
pa se stalno tvorijo pod vpli
vom ultravioletnih žarkov, 
ki presevajo skozi atmosfe
ro. Organske molekule, 
pomešano z vodo, lahko 
tvorijo različne aminske ki
sline, ki so osnovne sestavine 
živih organizmov. Poskus, ki 
so ga izvedli na Cornellovi 
univerzi, je te trditve potr
dil, vendar je še precej znan
stvenikov, ki izključujejo 
možnost življenja na Jupi
tru.

Nerazjasnjena je tudi skri
vnostna rdeča pega na robu 
Jupitrove oble. Večina znan
stvenikov trdi, da je pega 
neke vrste ogromen plavajo
či otok poltrde materije, ki 
lebdi v ozračju.

Vesoljska postaja Pionir 
10 seveda ne bo mogla razči
stiti vseh teh domnev, poda
tki, ki jih je poslala, pa so 
dragoceni pri odkrivanju 
skrivnostnega planeta Jupi
ter.
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ALEKSANDRA SE ZNAJDE

Dr. Aleksandra Komhau- 
ser, podpredsednica IS SRS, ni 
zaman prejela letošnje Kranjče
ve nagrade za duhovito obrav
navanje javnih zadev. Na dolenj
skem posvetovanju o izhodiščih 
družbeno ekonomskega razvoja 
v letu 1974 je spet imenitno 
streljala s puščicami. Znašla se 
je tudi takrat, ko so ugotovili 
pomanjkljivost Izvršnega sveta. 
Le-ta namreč ni preskrbel do
volj pismenega gradiva o izhodi
ščih. „Dali smo natisniti 2.500 
izvodov, pa je bilo vse razgrab
ljeno. Nisem pričakovala tolik
šnega zanimanja za samouprav
no dogovarjanje. Pa glejta po 
dva j> eno knjigo ali pa naredite 
novo prerazdelitevje dejala.
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2. Ko se možakaiji v svojem Rudnem jeziku dome
nijo, zamahnejo s sekirami in dišeči gozdič pada kot 
klasje ob žetvi. Kmalu je ves breg gol in fantje se lotijo 
mastne, rumene ilovice s kopačami. Porujejo štore in 
prekopljejo ves breg. Nato zasade kole v rumeno prst 
in vtaknejo k vsakemu brstič: semkaj portugalko, tja
kaj samorodnico in spet drugam kraljevino.

Cviček za bogove bo tekel tod!

Vemo dragi bralci, kdo je prvi posadil trto v naših 
krajih. Stari Rimljani so bili to. In le-te kolnejo ženske 
z večeijo v „roru“ , kadar moža ni domov! Torej so 
možakarji, ki so pravkar zasadili čeden vinograd na 
mestu, kjer v svoji kapsuli počivata Paradižnik in nje
gova Klara, Rimljani! Da, Hipokaustus iz Lipusa koša- 
tusa tam spodaj in njegovi sužnji so to.

Pravkar so opravili Hipokaustus in njegovi svoje

pomembno delo, sedli so na štor in potegnili iz čutari- 
ce. Medtem pa se je nekaj zganilo v gornjem delu vino
grada.

Nismo omenili, dragi bralci, da je suženj s kopačo 
usekal po vratcih ladje, medtem koje ruval debel štor 
iz zemlje. Zadostovalo je to trkanje, da je Paradižnik 
zastrigel z ušesi tam spodaj. In ker je kmalu ptem  
sonce ogrelo zrahljano prst vinograda, se je tudi tem
peratura v ladji pričela višati.

T U R I S T 0 V S K E

P O T E G A V Š Č I N E

V pomladnih in poletnih mesecih je izmed vseh družabnih 
iger brez dvoma najbolj priljubljena igra Turist, ne jezi se! Je 
kot nekakšna cehovska igra. Lahko jo igra, kolikor turistov 
hoče. Vsak turist se mora potruditi, da si s svojimi 
turistovskimi potegavščinami nabere čimveč točk, in vseeno 
je, kaj bi ta ali ‘oni nasprotnik povedal.

Jim Backus, slavni ameriški televizijski komik, je trdil, da 
se je, odkar je prišel v Evropo, venomer ukvarjal s to igro in 
da ni izgubil še nobene.

„Turist,“ je dejal, , je do dna duše osamljen človek. Druži 
se z ljudmi, ki bi jih doma za vse na svetu ne povabil v hišo. 
Ko pa kolobari okrog po Evropi, pa mu ni drugega mar, 
kakor da bi venomer govoril o svojem potovanju. Neumno 
pa je, da si ko nalašč izbere vedno take ljdi, ki bi se radi 
pogovarjali samo o svojem potovanju. In tako je nastala 
umetnost turistovskih potegavščin. Za svojo osebo moram 
reči, da sem bil spočetka hudo neroden, zdaj pa lepo 
napredujem, in ko bom tretjič ali četrtič v Evropi, bom 
nemara zmagovalec."

Jima Backusa sem vprašal, kako se to napravi, da svojega 
soigralca matiraš.

„No, poglejte, kako je bilo, na primer, sinoči. Z ženo sva 
večerjala v neki restavraciji. Za sosednjo mizo je sedel 
farmarski zakonski par iz Nevade. Beseda je dala besedo in 
mimogrede sem omenil, da sem na ladji Queen Elizabeth 
vodil banko igre. Neka Lady Docker da je dva večera 
zapored priigrala neznansko premoženje. Že je hotela, sem 
dodal, kupiti Queen Elizabeth. Toda ladjedelnica Cunard ji 
je odsvetovala, češ taka stara škatla se ji ne bi spodobila. 
Mislim, da sem jo dobro zagodel in kak drug farmar bi se 
čutil premaganega. A ta človek se še namrdnil ni. Le to je 
pripomnil: ,Midva sva bila v Keniji. Nekega dne naju je 
obkrožilo tristo pavijanov, nato naju je pa še nosorog 
napadel.

„Moja žena,“ je nadaljeval Backus, „mi pri tej igri sploh 
ne pomaga. Včeraj je vprašala farmarja na koncu zgodbe o 
pavijanih in nosorogu: ,Kaj ste pa nato storili? ‘ nakar je ta 
človek brezbrižno odvrnil: „No šel sem na ameriško 
poslaništvo in se pritožil.‘“

„Torej ste igro izgubili? “ sem vprašal Jima Backusa.
„Res, trikrat sem bil potolčen. Drugi ndan sem šel v bar 

hotela George V. Edini gost je pri točilni mizi srebal 
cocktail. Precej sem ga nagovoril: „Kar dobro dene človeku, 
če čuti spet trdna tla pod seboj, potem ko je že pet dni 
prebil v4uksuznem razredu ladje Queen Elizabeth. Nikoli ne 
bom pozabil tretje noči na krovu te uničevalke duš, ko se je 
morje nenadoma razburkalo in zavrelo ko v čarovniškem 
kotlu . . . “

Moj sosed se je ozrl iznad svojega kozarca in bevsknil: 
„Jaz že vem. Sem eden izmed preživelih z ladje Andrea 
Doria.“

Jim Backus je nadaljeval: „Spet in spet moraš biti na 
preži, da te ne bi kdo potolkel. Zadnjič moji ženi ni bilo 
dobro. Zato sem stopil v lekarno poleg našega hotela in rekel 
lekarnarju: ,Moji ženi je slabo, premišljujem, kaj bi bilo . . .‘

Neki Američan, ki je stal zraven mene, se je vtaknil v 
pogovor: .Mislite, da vaši ženi ni dobro? Ko bi le vedeli, kaj 
vse mora šele moja žena pretrpeti!4

,Ima pokvarjen želodec? ‘
pokvarjen želodec! Že tri dni se ni dotaknila grižljaja!4
Odvrnil sem: ,Moja žena pa že štiri dni ni imela nobene 

jedi v ustih. Tako je slaba, da še knjige ne more držati v 
rokah! ‘

,Ima vročino? ‘
,Ima 39,9!‘
Mož se je porogljivo nasmehnil: ,Oh moja žena ima več 

kot 41! Mr. Backus je dodal: „Lekarnar je pokimal, češ je 
že dobil igro“.

Kakor mi je kasneje povedal mr. Backus spada k igri 
Turist, ne jezi se! tudi zvijača, da skušamo svojemu 
nasprotniku natvesti, da njegovega sedanjega bivališča sploh 
ne moreš primerjati s tistim, od koder si pravkar prišel ti.

„Ko smo bili v Londonu, smo naleteli na turiste, ki so nas 
prepričevali, da je London v primeri s Parizom pravo 
pravcato gnezdo. Zdaj pa, ko smo v Parizu, pravijo, da Pariza 
in Rima ne smemo primerjati drugega z drugim. Prepričan 
sem, da bomo v Rimu naleteli na ljudi, ki jim je Rim prava 
gniloba in se vsi navdušujejo za London. Strategija 
izkušenega igralca zahteva prav to, da budno pazimo na tisti 
hip, ko nasprotnik ne more ne ven ne noter. Celo moja žena 
me je že naplahtala na tem potovanju. Oni teden sem šel sam 
na sprehod in ko sem se vrnil v hotel, sem ji rekel: ,Pomisli 
koga sem srečal na Elizejskih poljanah! Ingrid Bergman!1

Zena me je suhoparno zavrnila: ,Jaz sem pa zjutraj v 
trgovini stopila Nini Hruščovi na kurje oko.‘“

Avtoportret
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Za dve smrti je dajal odgovor
Dve ženski so našli povoženi na novoletno jutro med Šentjernejem in 

Kostanjevico; krivec Vladimir Herakovič je bil obsojen

Po Dolenjskem, Posavju in v 
Beli krajini so mnogi kolektivi 
zadnjo soboto v novembru nado
mestili z delom, tako so imeli za-

€ \  o  mod f |pardgrdf
Osemnajst dni vozniškega staža je imel 22-letni Vladimir Herako

vič, doma iz Slinovic pri Kostanjevici, sicer pa trgovski pomočnik v 
Krškem, ko je ob prvem svitu na novega leta dan 1973 s kombijem 
povozil dve starejši ženski, ki sta šli k jutranji maši. Voznik je po 
nesreči pobegnil.

Dežurni 
poročajo

ŽEPAR V BLAGOVNICI -  Aloj
zu Jordanu iz Sm ednika pri Raki je 
neznan žepar 28. novembra popol
dne izmaknil v blagovnici „Nova 
m oda“ v Novem m estu denarnico s
1.300 dinarji in raznim i dokum enti.

ZA PRAZNIK PO TUJE KURE
-  V noči na 29. november so iz kur- 
nika Ane Legat v Sobarjevi ulici v 
Novem m estu zmanjkale 4 kure. Tat 
je kurnik nasilno odprl.

CIGAN JE RAZGRAJAL -  29. 
novembra zvečer so trebanjski mili
čn ik i pridržali zaradi razgrajanja 
M artina Brajdiča iz romskega naselja 
pri Hudejah.

PRIDRŽAN DO IZTREZNITVE
-  29. novembra zvečer so v Dol. 
Toplicah pridržali Hasana Sturanića 
iz Vel. Kladu še, ker je  v gostilni 
Lovec razgrajal in delal nered.

MILIČNIKI SO POSREDOVALI
-  Novomeški m iličniki so 29. no
vembra pridržali do iztreznitve Jože
ta  Malija in Marjana Kacina iz Re- 
gerče vasi, ker sta razbijala stekleni
no v kavami hotela M etropol. Dan 
kasneje pa so postavili na hladno še 
M aijana Mevžka z Broda, ker je  opit 
razgrajal po mestu.

PLIN, ZANIMIV ZA TATOVE -
5. decem bra je nekdo ukradel iz ose
bnega avta Radivoja Trelca z Me
stnih njiv v N /em  m estu dve jekle
nki po  5 kg. A vto-je stal v Bučni 
vasi, jeklenki pa sta bili last novo
meške občinske skupščine.

V ČAKALNICI OKRADEN -  6 
decem bra je iz vetrovke Avgusta 
Zupančiča iz Regerče vasi, obešene 
v čakalnici novomeškega zdravstve
nega dom a, izginilo 300 din in vži
galnik.

MOPED JE GOREL -  6. decem 
bra zvečer se je vnel moped-tricikel, 
last novomeške trgovine Avtodeli, ki 
je stal na dvorišču. Ugotovili so, da 
sta požar povzročila o troka, ki sta 
se v bližini igrala z vžigalicami.

CIGANKA V STANOVANJU -  
9. decem bra je  Angelca Roštan z 
Mestnih njiv v Novem m estu prijavi
la, da j i  je  tega dne dopoldne izgini
lo iz torbice v predsobi 300 din in 
denarnica z dokum enit. Tatvine 
sumijo neznano Ciganko.

Zgodilo se je m ed Šentjernejem in 
Kostanjevico. Herakovič je  s sorod
niki in prijatelji praznoval, obiskal je 
tudi več lokalov, zjutraj okrog 5.30

Bi so se trije odpravili p ro ti domu. 
erakovič je vozil kom bi s prižgani

mi kratkim i lučm i, zato veijetno ni 
videl iz nasprotne smeri prihajati 
Marije Tudija in Zofije Škoda in ju 
je zbil po tleh. Tudijeva je bila na

Pod vplivom 
alkohola...

Med pretepom v otoš
kem bifeju precej ško

de

3. decem bra okrog treh ponoči so 
iz bifeja na O točcu poklicali m ilič
nike na pom oč. Precej vinjeni so 
nam reč 20-letni Drago Sušin iz Dru
žinske vasi, 18-letni Marjan Kalin z 
M. Slatnika, 22-letni Jože Gotlib iz 
Družinske vasi in m ladoletni S. M. iz 
Šmarjete hudo razgrajali in razbijali. 
Med pretepom  so razbili steklo na 
vratih, steklo na steni, več steklenih 
pepelnikov in skodelic za kavo ter 
školjko v stranišču.

Razgrajače so m iličniki čez noč 
spravili na varno, prijavili pa jih 
bodo še sodniku za prekrške in 
javnemu tožilcu. Najbrž jih bosta 
korajža in bes v tej noči drago stala.

mestu mrtva, Zofija Skoda pa je 
drugi dan po nesreči v bolnišnici 
podlegla poškodbam .

K ot je ugotovil senat okrožnega 
sodišča v Novem m estu, ki m u je 
predsedovala Magda Rous, so trije 
fantje v kom biju takoj po nesreči 
ustavili, še živi ženski* pomagali, da 
se je usedla, potem  pa v brezglavem 
strahu pobegnili.

Čez približno pol ure, ko je Hera
kovič prvi šok nesreče prebolel in se 
je krivde zavedel, je šel klicat svaka. 
Z njim sta se vrnila na kraj nesreče, 
da bi ponesrečenki peljala v bolni
šnico, toda tam  je bilo že polno 
ljudi. Rešilca so že poklicali, zato se 
krivec sploh ni ho te l izdati. Bal se 
je, da ne bi razjarjeni očividci planili 
po njem . . .

Drži, da je Herakovič zagrešil 
strahotno prom etno nesrečo, toda 
sodišče je  m oralo teh ta ti olajševalne 
in obtežilne okoliščine. Šteli so m u 
v dobro, ker je  bil fant tako skesan 
in odkrit. Tudi to  je res, da sta 
delček nesreče zakrivili pokojnici.

AVTO ZGOREL
V GARAŽI

6. decem bra zvečer je Milivoj 
Kadunc iz DoL Prekope v nedo
grajeni garaži pokril razgret „fi- 
čk o “ s polivinilasto ponjavo. 
Ker je bil avto segret, se je  poli
vinil vnel. Požar se je h itro  razši
ril, tako da je avto popolnom a 
zgorel. Oškodovanec avtom obila 
ni imel zavarovanega, škoda 
znaša 20.000 dinarjev.

Prikoličar prehiteva kolono vozil na polni črti! Med Radohovo 
vasjo in Trebnjem (na sliki) je vožnja nevarna, če pa naletiš na 
takega divjaka za volanom, še celo. (Foto: Mikulan)

V času, ko zaradi megle, poledice, snega in sploh slabih 
vremenskih razmer običajno prihaja še do večjega števila 
prometnih nesreč, je potrebno udeležence v prometu kar 
naprej opozarjati na nevarnosti. To je namen letošnje akciie.

Svet za preventivo in vzgojo v ce- ski program, v katerem  sodelujejo
stnem prom etu  novomeške občine tako uprava javne varnosti, kot po
je že novembra razposlal svoj akcij- staje milice. AMD, združenje šofe-

Republiški sekretariat za no
tranje zadeve je sporočil, kako 
morajo biti opremljena vozila v 
zimski sezoni 19 7 3 /7 4 , da ustre
zajo pogojem varne vožnje. Vsak 
voznik m otornega vozila je 
namreč dolžan skrbeti za to , da 
ima vozilo, ki ga uporablja v 
zimskem času, dodatno zimsko 
oprem o. Kaj zahtevajo?

AVTOBUSI, TOVORNA 
VOZILA IN SEDLASTI VLA
ČILCI morajo imeti gume M + S 
(za brozgo in sneg) na pogonskih 
kolesih m verige ah pa gume s 
terenskim profilom  na potron-

sih; a) gume M + S na pogonskih 
kolesih ali gume s protektiranim  
zimskim profilom  na pogonskih 
kolesih; b) gume s celoletnim  
profilom  -  radialke -  in verige 
za pogonska kolesa ali gume z 
letnim profilom  in verige za po
gonska kolesa.

Namestitev verig je obvezna le 
v najbolj neugodnih vremenskih 
razmerah, vozniki osebnih avto
mobilov pa m orajo razen tega 
vožnjo prilagoditi pogojem, Id 
jih  je  predpisala tovarna gum, in 
ne smejo preseči hitrosti 100 km 
na uro.

Z im s k a  o p r e m a  j e  o b v e z n a
skih kolesih in verige. Lopata j t  
obvezen rekvizit. Namestitev 
verig na pogonska kolesa je ob 
vezna le takrat, kadar je p ričako
vati, da vozilo glede na stanje 
ceste ne bo zmoglo prevoziti 
določenega odseka. Predpisana 
oprem a pa ni potrebna za avto
buse v m estnem prom etu.

OSEBNI AVTOMOBILI mo
rajo imeti gume M + S (brozga in 
sneg) s spajki na vseh kolesih ali 
gume s protektiranim  zimskim 
profilom s spajki na vseh kole-

OPOZORILO: na osnovi izku
šenj v tujih deželah pri uporabi 
gum s spajki predlagamo, naj 
vozniki m otornih vozil omejijo 
uporabo gum s spajki in naj vo
zijo z njimi le m ed 15. novem
brom 1973 in 15. marcem 1974. 
Z gumami s spajki pa naj ne 
opremljajo m otornih vozil, ka
terih največja dovoljena teža 
presega 3,5 tone, in končno: naj 
računajo še z m ožnostjo prepo
vedi uporabe gum s spajki po 
letu 1975.

rjev in avtomehanikov, Ljudska 
tehnika, R deči križ, izobraževalne 
ustanove in delovne organizacije.

V akcijskem programu imajo glav
no vlogo predavanja za voznike m o
tornih vozil in o troke, odboru po
družnice ZŠAM pa je naloženo, naj 
začne z resno in učinkovito  prom e
tno vzgojo m ed svojim članstvom.

Podjetja, ki se ukvarjajo s prevozi, 
m orajo poskrbeti, da bodo njihovi 
šoferji prilagodili vožnjo spreme
njenim vremenskim razmeram in da 
bodo njihova vozila vedno brezhib
na. Posebno pozornost m orajo v 
tem  času posvečati gumam, zavo
ram , kretalnem u m ehanizm u in lu- 
čem . Vožnjo s tovornjaki pa morajo 
prevozna podjetja planirati tako, da 
bodo čim manj obremenjevali cestni 
prom et.

Varnostnim tehnikom  v gospo
darskih organizacijah nalaga akcijski 
program, naj svoje delavce in uslu
žbence -  tudi voznike m otornih 
vozil -  seznanjajo z akcijo in jih 
opozarjajo na previdno vožnjo.

Vse šole in celo predšolske usta
nove bodo v tem času z več preda
vanji, pa tudi v vsakodnevnih pogo
vorih z o troki opozarjale na previd
nost. Posebno velja to glede prečka
nja cest ter igranja ob cesti, kadar je 
sneg (drsanje, sm učanje, sankanje, 
kepanje).

Program je dobro zastavljen in 
zajema širok krog sodelujočih, zato 
se lahko nadejamo, da bo dosegel 
namen.

R.

VLOM V TRGOVINO

V noči na 8. decem ber je nekdo 
vlomil v izložbeno okno trgovine 
„MODA“ v Brežicah Nepridiprav je 
vzel iz izložbe moško obleko v vred
nosti 1.000 dinarjev in izginil nezna
no kam.

ker sta po cesti hodili vštric.
Skušali so ugotoviti tud i to , če je 

bil obtoženi Herakovič ob nesreči 
vinjen, pa m u tega niso mogli doka
zati. Kljub tem u da je bil pokonci 
vso noč, nekaj ur po nesreči v lavi 
ni bilo alkohola, v urinu pa tako 
malo, da z njim ni m ogoče dokazati 
vinjenosti.

S sodbo, ki pa še ni pravnomo
čna, je Herakoviču naložena kazen: 
1 leto  in 6 mesecev zapora in od
vzem vozniškega dovoljenja za leto 
dni.

Za večjo varnost v naselju
Od novembra 1973 do februarja prihodnjega leta traja prometno-vzgojna 

akcija, v kateri bi morali sodelovati vsi Pred dnevi je na novomeškem 
občinskem  sodišču sodnica Ma
rija K istelic . razglasila doslej 
najvišjo denarno kazen v zgodo
vini tega sodišča:4000din Hinku 
Friškovcu, šofeiju iz Škofje 
Loke, zaradi m alom arne vožnje 
in prom etne nesreče.

11. julija letos je obtoženec 
vozil tovornjak iz Metlike čez 
Gorjance in v desnem ostrem 
ovinku pri Vinji vasi prehiteval 
viličarja pred seboj. Ko je bil s 
kamionom že na sredi ceste, je iz 
nasprotne smeri pravilno pripe
ljal nič hudega sluteč Slavko 
Gruden z osebnim avtom in tre
ščil v tovornjak. Voznik Gruden 
je bil v nesreči hudo poškodo
van, njegov sopotnik pa je  odne
sel lažje poškodbe.

Obtoženec je  sicer priznaval, 
da se je nesreča zgodila tako, 
kot se glasi obtožba, v isti sapi 
pa nesramno trdil, da je kriv 
poškodovanec, češ d a je  prehitro 
vozil. Senat zagovora ni sprejel 
in je obtoženem u Friškovcu 
naložil tako denarno kazen, da 
jo bo lep čas pomnil. Sodba še 
ni pravnomočna.

NOVO MESTO: NA PREHODU 
ZA PEŠCE ZADETA — 8. decembra 
zjutraj je  43-letni Milan Fir iz Bršli- 
na z osebnim avtom zadel 70-letno 
Rezko Bobnar iz Novega mesta, ki 
je šla čez cesto na prehodu za pešce 
pred pekarijo. Voznik je sicer zavi
ral, vendar g a je  na m okri cesti zana
šalo. Bobnaijevo so odpeljali v bol
nišnico huje poškodovano.

NE POZABITE

Večje luže ali mlake so 
zelo nevarne; čeznej ne 
smemo voziti s hitrostjo več 
kot 60 km na uro.

T u d i za  N o v o  l e t o  t a k o ?

Vlomilec 
v gimnaziji

Vlomi v šole se v novome
škem koncu nadaljujejo. Potem 
ko je vlomilec že obiskal osnov
no šolo Grm in poklicno šolo, 
je v noči na 9. december nekdo 
vlomil še v poslopje novomeške 
gimnazije.

Vlomilec je prišel v stavbo skozi 
kletno odprtino, kjer opravljajo 
gradbena dela, nato je nasilo odprl 
vrata na hodnik in v pisarno ravna
teljstva. Vlomljeno je bilo v več 
om ar, razm etana je bila dokum enta
cija, nato  pa je  neznanec skušal 
odpreti še železno blagajno. Ker ni 
mogel vlomiti vanjo, jo  je vrgel na

tla, a tud i z zadnje strani 250 kg 
težki blagajni ni bil kos. Na srečo, 
kajti v njej je  bilo okrog 10.000 
dinarjev!

Po sledovih sodeč, si je vlomilec 
svetil s svečo. V besu je povzročil 
veliko škodo, četudi ni n ič odnesel, 
kajti vrata z nekaterih om ar so bila 
kar odtrgana.

Ker postajajo šole zadnje čase 
privlačne za nepridiprave, pripo
ročajmo m iličniki, naj v blagajnah ne 
hranijo čez noč denarja od raznih 
organizacij, malic te r zbiralnih akcij. 
Ce denarja ne bo, ne bo kaj odnesti, 
razen, če se m orda kdo ne zanima 
za „cveke“ . . .

MOTORIST ZBIL PEŠCA

9. decembra je pešačil po desni 
strani ceste p ro ti Bizeljskemu Milan 
Matijevič. Za njim je pripeljal m ope
dist Stanislav H otko iz Kapel. M oto
rist je zbil pešca po tleh in pri tem 
tudi sam padel. Pešec in m otorist sta 

„ bila hudo poškodovana in so ju  
odpeljali v brežiško bolnišnico. 
Domnevajo, da sta bila oba nekoliko 
vinjena.

Doslej najvišja 
kazen

4.000 din za krivdo v 
prometni nesreči

posleni za dan republike štiri dni

Erosto. Te dni je tudi zima zače- 
t kazati zobe, zato smo priča

kovali, da bo kup nesreč in dru
gih nevšečnosti Na srečo ni bilo 
tako, saj so prazniki minili dosti 
mirneje ko t po navadi. Mraz je 
ljudi zadržal dom a, upati pa je 
tudi, da smo vsi skupaj le postili 
previdnejši. Dežurni m ed prazni
ki so povedali:

NIKO PRIŠEL, pom očnik  ko
mandirja postaje milice v Novem 
mestu: -  Letošnji 29. november 
in z njim vred prosti dnevi so bili 
na našem obm očju sorazmerno 
mirni. Prom eta je bilo celo manj 
ko t sicer, kar nas je presenetilo. 
Zaradi razgrajanja smo v tem  
času pridržali samo tri občane 
do iztreznitve, pa tudi večjih 
tatvin ni bilo prijavljenih.

TATJANA KRALJ, Natakari
ca v ekspresni restavraciji pri 
avtobusni postaji: -  Dva dni 
sem m ed prazniki dežurala. Veli
ko je  prišlo avtobusov, veliko 
ljudi se je  pripeljalo in odpeljalo, 
a pri nas nevšečnosti nismo ime
li. Razgrajačev nisem videla, pač 
pa se zmeraj najde kakšen tečen  
gost. Nanje pa smo gostinci na
vajeni.

VINKO Č EČELIČ, telefonist 
in vratar na internem  oddelku 
novomeške bolnišnice: -  Letoš
nji novembrski prazniki so minili 
bolj m im o ko t po navadi. To 
lahko trdim , kajti v 17 letih, ko
likor delam v tej službi, sem 
videl že veliko večji naval, ko t 
smo m u bili priče letos. Razen 
nekaj nujnih primerov, m ed ka
terim i so bili večinom a starejši 
ljudje, m ed prostim i dnevi ni 
bilo sprejemov v bolnišnico.

R. B.

VAHTA: ZASNEŽENA CESTA
-  26. novembra popoldne je  Ljub
ljančan Vinko Bergant vozil z avtom 
čez Gorjance. Na Vahti je  na  zasne
ženi cesti vozilo začelo zanašati. 
Avto je  zdrknil čez desni rob po na
sipu navzdol in se prekucnilo, vozilo 
začelo zanašati. Avto je  zdrknil čez 
desni rob po nasipu navzdol in se 
prekucnil. Škode je  za 10.000 din.

POTOK: AVTO V KRKO -  
Sentjem ejčan Rafael Strm ole je  26. 
novembra popoldne vozil iz Srebr
nič p ro ti Potoku. Na zasneženi cesti 
je  avto začelo zanašati. Zapeljal je  s 
ceste po nasipu navzdol in pristal v 
Krki. Vozniku ni bilo nič.

NOVO MESTO: PRI ZAVIRA
NJU GA JE ZANESLO -  26. no 
vembra zvečer je Jože Novak z Dol. 
Težke vode z avtom peljal po Cesti 
kom andanta Staneta. Pri Novem 
trgu mu je pripeljal naproti fičko in 
zavijal proti hotelu. F icka je zaneslo 
in je oplazil Novakov avtomobil, 
nato pa jo  je povzročitelj 600 din 
škode pobrisal.

BROD: KOLESAR SEM IN TJA
-  28. novembra popoldne se je  na 
kolesu po sredi ceste peljal skozi 
Brod Tomislav Aleksintijević iz 
Zaloga in vozil cik-cak. Ko je  napro
ti pripeljal z avtom Ljubljančan  
Dušan Djukanović in videl kolesarja, 
je  sicer ustavil, vendar prepozno. 
Kolesar je  medtem  še bolj zavil v 
levo in trč il v avto. Kolesaija so po 
padcu odpeljali v bolnišnico, gm ot
ne škode pa je za 1.500 din.

RAKOVNIK: PREPOZNO GA 
JE OPAZILA -  29. novembra 
popoldne je  Leopold Borštnar z 
Rakovnika šel ob robu ceste v 
dom ači vasi, ko je za njim s krat
kimi lučm i pripeljala avto Jožefa 
Povhe z Blata. Voznica je pešca 
prepozno opazila in ga zadela. Bor
štnar je najprej padel na pokrov 
prtljažnika, nato pa zdrknil na tla, 
pri tem pa se je poškodoval in je 
moral v bolnišnico. Gm otne škode 
je za 700 din.

KAN Dl JA: TRČENJE V K R IŽI
ŠČU -  Edvard Ajdnik iz  Slap je  30. 
novembra zvečer pripeljal z avtom 
čez novomeški m ost v kandijsko 
križišče, ko je s prednostne Parti
zanske ceste pripeljal avto Ivan 
Zupanič iz Ljubljane. Vozili sta trč i
li. Škode je za 6.000 din.

STRAŽA: KOLESAR V AVTO
-  Novomeščan Branko Djukič je 
30. novembra zvečer pripeljal z 
avtom v Stražo in pri železniškem 
prehodu zavil na stransko po t ravno 
takrat, ko se je pripeljal kolesar 
Alojz Retelj iz Meniške vasi. Kole
sar, ki je vozil brez luči, je trčil v 
avto. Na srečo telesnih poškodb ni 
bilo, pa tudi gm otna Škoda ni velika.

CIKAVA: AVTO V TELEFON
SKI DROG -  29. novembra okrog 
polnoči je Janez Šuštaršič iz Smole- 
nje vasi vozil avto skozi Cikavo, ko 
ga je v ovinku zaneslo in je zdrknil 
na bankino. Avto je  zadel še v tele
fonski drog in ga prelomil, nato pa 
je obstal na strehi. Pri nesreči se je 
voznik laže poškodoval, gm otna 
škoda pa znaša 20.000 din.

DOL. JESENICE: S CESTE NA 
TRAVNIK -  Marjan Stemberger iz 
Mirne peči je 30. novembra zvečer 
vozil avto iz Krmelja p ro ti Bistrici. 
V Dol. Jesenicah je nenadom a avto 
zaneslo s ceste na travnik, kjer se je 
prekucnil, nato pa obstal na kolesih. 
Voznik se je pri prevračanju poško
doval, na avtu pa  je za 5.000 din 
škode.

NOVO MESTO: PREVEČ NA 
DESNO -  4. decem bra okrog pol
dne je na Cesti kom andanta Staneta 
36-letni Alojz Lenarčič s Pristave z 
avtom izbil iz roke 71-letni Mariji 
Kočjaž ročno torbivo. Ženska je 
stala na p ločniku, pri udarcu pa je 
padla po tleh in se laže poškodovala.

DOBRUSKA VAS: PREHITRO 
JE VOZIL -  Ko je 20-letni Stanko 
Gorenc 5. decem bra ob 14.20 pripe
ljal z avtom skozi Dobruško vas, je 
zaradi prehitre vožnje trčil v naproti 
vozeči avtobus. Voznik avtobusa 
Janez Gregorčič je skušal z zavira
njem trčenje preprečiti, a m u to ni 
uspelo. Škode je za 8.000 din.

VELIKE BRUSNICE: SOSEDO 
JE ZBIL -  27-letni Anton Gazvoda 
iz Vel. Brusnic je 5. decembra proti 
večeru pripeljal skozi vas in zbil 
19-letno sovaščankp Marijo Rajer, 
ki je šla čez cesto pri dom ači hiši. 
Gazvoda je bil vinjen, po nesreči pa 
pobegnil, vendar so ga še isti dan 
izsledili. Rajeijeva je bila teže 
poškodovana in je  v bolnišnici.

KRAKOVSKI GOZD: HUDA 
POLEDICA -  7. decembra okrog 8. 
ure zjutraj so se v Krakovskem 
gozdu na cesti med Krškim in No
vim m estom  pripetile štiri prom etne 
nesreče zaradi poledice. V teh nesre
čah Je bilo za 30.000 din škode, dve 
osebi pa sta bili laže ranjeni.

MIRNA PEČ: VINJENI VOZNIK 
AVTOBUSA -  7. decembra popol
dne je  50-letni Anton Kamenšek iz 
Novega mesta povzročil prom etno 
nesrečo, ko je p r i vožnji avtobusa iz 
Trebnjega v Mirno peč zaradi vinje
nosti preveč zavil v levo in s pred
njim delom trčil v naproti vozeči 
tovornjak, ki ea je vozil 21-letni 
Jože Rajer iz Stefana. Škode je za 
2.000 din, na srečo pa nihče ni bil 
ranjen. Kamenšek bo moral pred 
sodnika za prekrške.
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Lojze Kastelic z Zavoda 
za kidtumo dejavnost v No
vem mestu je v prejšnjem 
četrtkovem intervjuju vpra
šal Tineta Tomšiča, predsed
nika turističnega društva 
Otočec -  Šmarješke Topli
ce, kaj meni o povezovanju 
kulture in turizma, še pose
bej pa, kako ocenjuje korist
nost prireditev Dolenjskega 
poletja v turističnih krajih.

„Turistično društvo smo 
ustanovili pred osmimi leti, 
tri leta po ustanovitvi pa 
smo prvič vnesli v svoj načrt 
tudi kulturne prireditve za 
območje Otočca in Šmarje
ških Toplic, “ je začel odgo-

Tine Tomšič
varjati Tomšič. „ Ugotovili 
smo, da bomo najlaže posta
vili organizacijo takih prire
ditev na trdne noge, če se 
povežemo z ustanovo, ki se s 
tem že ukvarja in prek kate
re je možno dobiti tudi 
ansamble, kakršnih Dolenj
ska ne premore. Tako smo 
navezali sodelovanje z novo
meškim Zavodom za kultur
no dejavnost. Povedali smo, 
kaj želimo, nakar so v zavo
du pripravili predlog za pri
reditve. Dokončno smo sku
paj napravili izbor in sestavi
li načrt. Tako smo začeli. 
Moram reči, da so prireditve 
Dolenjskega poletja lepo po
živile program turistične de
javnosti in se jim tudi v pri
hodnje ne bomo odrekli. Še

vedno se bomo skupaj dogo
varjali. “

„Se je iztržek na račun 
kulturnih prireditev kaj po
večal? “

,JVe, bilo je obratno. Na 
leto smo za te prireditve od
šteli po 10.000 do 20.000 
din, nazaj pa dobili le toliko, 
da smo lahko krili 20 od
stotkov stroškov. Če smo 
dobili več, smo bili več kot 
zadovoljni. Poudariti pa mo
ram, da smo že vnaprej vede
li, da take prireditve ne pri
našajo izkupička, prej izgu
bo. Če bi vse merili z dinar
jem, najbrž ne bi organizirali 
niti ene prireditve. Tako pa 
smo vsakokrat zamižali in 
bili zadovoljni, če je bilo do
volj obiskovalcev. Pripom
nim naj, da bi bili uspehi še 
boljši, če bi imeli primerne 
prostore. “

„Kaj pravite k temu, da se 
prireditveno območje Do
lenjskega poletja zmanjšu
je? “

„Ko smo začeli, so se pri
reditve selile tudi v Dolenj
ske Toplice. Letos smo bili 
sami. Ne vem, zakaj, vendar 
se mi zdi, da je za uspeh po
trebna pripravljenost, oseb
na zavzetost. Vendar naj si s 
tem drugi belijo glave. Sam 
razmišljam predvsem o tem, 
kaj in kako naj napravimo, 
da bi spored prireditev lahko 
napravili za naslednje leto že 
zdaj, ne pa neposredno pred 
sezono. “

„ Vaše vprašanje? “ 
„Izkušnje povedo, da bi 

pritiskanje na kljuke precej
krat odpadlo, če bi lahko 
dobil človek informacije o 
kulturi na enem mestu. Ta
ko pa obrabiš pete, preden 
na različnih mestih zveš, kar 
bi rad. Tisti, ki sodelujemo s 
kulturo, želimo, da bi se o 
vsem lahko dogovorili na 
enem mestu. Zanima me, ali 
kdo o tem kaj razmišlja. 
Morda pri ZKPO ali pri kul
turni skupnosti? “

I. ZORAN

(   ^MINI ANKETA:

Prišli so časi romantike. V 
dolgih zimskih večerih se v sve
tlobi sveč ljudje pogovarjajo o 
časih, ko so ob večerih strmeli 
kot zakleti v svetleči televizijski 
zaslon, ko so brneli električni 
stroji, ko so nekakšne centralne 
kurjave širile po stanovanju ne
zdravo toploto in podobne stva
ri. Časi za romantike, samo da 
romantikov ni več. Ljudje hoče
jo strmeti v ekran, hočejo brne
nje strojev, hočejo imeti elektri
ko, te pa ni.

1 9 3

DANI RIFELJ, učiteljica: 
„Redukcija elektrike me je pre
cej prizadela, še posebno na 
delovnem mestu v šoli. Učitelji 
in otroci so morali šolske ure 
prebiti na mrazu, kar je zelo 
motilo potek pouka. Ogreli smo 
se s telovadbo. Doma pa je dob
ri, stari premog presneto prav 
prišel. Sem malo romantika in 
sem v svetlobi sveč skoraj uživa
la."

MARTA FERLIČ, uslužben
ka: „Homatije z elektriko me 
sicer na domu niso preveč priza
dele, ker nisem vezana na elek
triko, pač pa je bil križ v službi. 
Delam pri blagajni in ob svetlobi 
sveč je šlo delo zelo počasi od 
rok, ljudje so negodovali in se 
vznemirjali. Mislim, da je škoda 
v industriji tako velika, da bo 
prizadela prej ali slej nas vse.“

MARJETA KAVŠEK, delav
ka: „Ob mrku elektrike sem bila 
toliko prizadeta kot vsi občani. 
Nekaj večerov smo živeli v temi 
ali ob svečah, pralni stroj pa je 
miroval. Današnje življenje je 
tako povezano z električno ener
gijo, da ob redukciji nastane cel 
kup težav. Najhuje je na de
lovnih mestih in škoda je tu 
največja, mi potrošniki pa se 
moramo znajti.1*

ANA GRANDOVEC, gospo
dinja: „Nas, prebivalce v blokih, 
je nekaj časa pestil mraz, čeprav 
le ni bilo preveč hudo. Veliko 
huje je, da sem pri pripravi hrane 
Odvisna od elektrike in ob nere
dnih redukcijah ne vem več, 
kdaj naj kuham."

TINE VIDMAR, delavec: 
„Je^en sem. Saj je tako kot med 
vojno!"

V_____________________ /

DO KONCA AVGUSTA 1974: 
108 VSELJIVIH STANOVANJ

108 stanovanj bo zgradil Pionir 
ob Ragovski cesti v Novem mestu z 
denarjem občinskega solidarnostne
ga sklada. Pogodbo o tem so podpi
sali pred prazniki. V njej je rečeno, 
da bo prvi blok vseljiv do 30. junija, 
drugi do 30. julija in tretji do 31. 
avgusta prihodnje leto.

C P :  p o l e n a  s i n d i k a t u  i n  p a r t i j i

N O V O M E Š K A  T R I B U N A

K r i t i k a  u p r a v i

Občinski komite ZK v 
Novem mestu je pred krat
kim izrekel kritiko komuni
stom v občinski upravi, ker 
niso ocenili svojega dela v 
skladu s sklepi občinske 
konference in kasneje na 
podlagi sklepov komiteja. 
Hkrati je komite ugodno 
ocenil vlogo članov ZK v 
javnih razpravah o ustavi. 
Žal te naloge niso opravili v 
vseh organizacijah, tu in tam 
pa se posamezni komunisti 
niso preveč vzorno izkazali 
tudi v razpravah. Dvojnost 
razprav so ocenili za slabo, 
saj so delavci v delovnih or
ganizacijah premalo slišali o 
ustavnih določilih za teren, 
udeleženci razprav v krajev
nih skupnostih pa premalo o 
novostih, ki jih prinaša usta
va v podjetja. Komite je na 
tej seji podprl integracijska 
prizadevanja v občini, še 
posebej pa začete pogovore 
o tesnejšem sodelovanju 
med IM V in Novolesom.

teška, gospodarska in še zlasti 
partizanska vez tudi v prihod
nje.

F. JERINA

'  S u h o k r a j i n s k i '

.  d r o b i ž  >

ZA MOST ČEZ REKO KRKO na 
cesti Dvor -  Kočevje so sicer obeta
li, da bo odprt že 29. novembra pa 
je ostalo le pri obljubi, saj do 7. 
decembra še niso pričeli graditi. Po 
zadnjih vesteh naj bi izvajalec del 
ljubljanski GRADIS pritegnil k so
delovanju mariborsko podjetje Hi 
dromontaža. Predstavnik Hidromon- 
taže se je na Dvoru že zanimal za 
nastanitev delavcev.

M. S.

ZAKADI REDUKCIJE ELEK
TRIČNEGA TOKA je prizadeta 
tudi oskrba z vodo v odročnih vaseh 
v Suhi krajini. Črpalka v zajetju žu- 
žemberškega vodovoda ne deluje re
dno in ne zmore toliko načrpati, da 
bi vodo lahko črpali pri hidrantih. 
Zato so morah žužemberško cister
no, s katero so vozili vodo v odro
čne vasi, polniti kar z vodo iz Krke. 
To je seveda le izhod v sili in bodo 
morah cisterno dobro očistiti.

N o v o m e š k a  k r o n i k a

„omladina in vojnici11 -
Plakat, ki je „vljudno vabil" na pro
slavo dneva republike v Novem 
mestu, še vedno straši po kostanjih 
in drugih, za plakatiranje komaj 
dovoljenih mestih. Se vedno bodejo 
v oči „glasba na pihala11, „svečana 
akademija11 in podobne spakedran- 
ke, kijih je dal natisniti človek, kije 
slovenščino komaj od daleč „slišal . 
Želeli bi, da bi v prihodnje, kadar 
bodo prireditelji še „omladina in 
vojnici11, povabili k sodelovanju ko
ga, ki bo poskrbel, da bo tako obve
stilo izpisano ah v čisti srbohrva
ščini ah čisti slovenščini!

SVEČE POŠLE OB MRKU -  Ob 
zadnji nepričakovani redukciji elek
trike so postale sveče spet cenjeno 
svetilo. Meščani in prebivalci okoli
ških krajev so že po prvem daljšem 
mrku navalih v trgovine in pokupili’ 
zaloge sveč. Še huje je bilo v teh 
dneh z gorivom. Gneča pred novo
meško plinarno v Žabji vasi je bila 
tolikšna, plina pa tako malo, da so 
mnogi po več dni zaman stali v vrsti. 
Tudi kurilnega olja niso že dolgo 
iztočili toliko kot tokrat.

REBRA POKALA PRED ŠAN
KOM -  Po zaslugi električnega 
mrka so imeli nekateri gostinski 
lokah obiskovalcev, kot že dolgo ne. 
V kavarni na Glavnem trgu so se 
gostje prerivali in udarjali s komolci, 
da so pokala rebra -  samo zaradi 
ljube kavice ah obveznega jutranjega 
Šilca. (V mraku se pač ni dalo ugo
toviti, ali kršijo občinski odlok o 
prepovedi točenja alkohola pred 
sedmo zjutraj.) Stregli in kasirali so 
samo pri šanku, zato se je marsikdo 
naveličal čakati.

NA OBČINI NIČ VEČ ZMRZO
VANJA -  „Ah spet arheolog Knez 
kaj išče? 11 je slišati te dni nepouče
ne, ko ogledujejo „izkopavanja11 
okrog stavbe občinske skupščine ob

Ljubljanski cesti. V resnici se tam 
pote komunalci, ker bi radi čimprej 
opravili zunanja dela, potrebna, da 
bodo lahko v stavbi napeljah cen
tralno ogrevanje.

TRŽNICA -  Smetana, kislo ze
lje, repa, korenje, slolata, najrazli
čnejše semenje, manj jajc kot druge 
dni, zato pa več drugega, nejedilne- 
ga blaga je bilo dovolj na novomeški 
tržnici minuli petek dopoldne. Za
sebni konfekcionarji, copatarji in 
suhorobarji so ob dobrem obisku 
kupcev spet prišli na svoj račun.

ROJSTVA -  Rodile so: Cvetka 
Medle iz Paderšičeve 26 -  deklico, 
Ana Volk iz Lebanove 17 -  Andreja 
in Jožica Novčič z Zagrebške 29 -  
Renato.

POGREBI -  Umrla je Ana Jakše, 
užitkarica s Koštialove, v 82. letu 
starosti.

-  Ena gospa je rekla, da ok
rog občine te dni zato tako vne
to in globoko kopajo, ker bi 
menda radi ugotovili, ali so 
morda Rimljani zapustili kak
šen občinski statut, uporaben 
za današnje čase.

C e n tra ln i  o d b o r  s in d ik a ta  in  O O  ŽK v  n o v o m e š k e m  C e s tn e m  p o d je t ju  
m e n i ta ,  d a  s o  s e  r a z m e r e  ta k o  z a o s t r i l e ,  d a  p o l i t ič n o  d e lo  ni v e č  m o ž n o

P o s o d o b l je n a  c e s t a  P o lja n e  - S ta r e  ž a g e  - S e m ič  b i o m o g o č ila  h i t r e jš i  n a p 
r e d e k  v  p a r t iz a n s k e  v a s i  - P rv i p o g o v o r i  o  t e m  n a  s r e č a n ju  p r e d s ta v n ik o v  

k ra je v n ih  s k u p n o s t i  D o le n js k ih  T o p lic  in  S e m ič a

Vesti, ki prihajajo v zadnjih dneh iz novomeškega Cestnega pod
jetja, niso ohrabrujoče, še manj razveseljive. Kot je razbrati iz skle
pov in stališč sindikalne in partijske organizacije, je delavski svet z 
direktoijem in somišljeniki na čelu odrekel vlogo političnim orga
nizacijam.

Odrekanje take vloge je bilo 
čutiti na izredni seji DS 24. 
novembra, ki so jo sklicali z 
namenom, da bi onemogočili 
evidentiranje kandidatov za 
samoupravna telesa. Tak posto
pek DS je centralni ocU>or sindi
kata obsodil, saj je bil naperjen 
med drugim tudi proti sklepom 
in stališčem CK ZKS, ki je vlo
go sindikata in ZK v kadrovski 
politiki opredelil na 28. seji.

V sporočilu občinskim sindi
kalnim svetom na območju, na 
katerem deluje Cestno podjetje, 
je centralni odbor sindikata 
navedel (citiramo): „Direktor 
podjetja zlorablja DS ter z ne
katerimi somišljeniki zaostruje 
notranje odnose v kolektivu v 
smeri, da je onemogočeno poli
tično delo in da se trenja še 

\ zaostrujejo. Med drugim je čuti
ti osebni pritisk na predsednika 
CO sindikata, češ da ne bo 
mogel več opravljati svoje funk
cije, če ne bo ravnal tako, kot

misli on — direktor."
Osnovna organizacija ZK, ki 

se je sestala 3. decembra, je 
podprla sindikat, meneč, da je 
njegovo prizadevanje, da uresni
či svojo pravico in dolžnost pri 
kandidiranju samoupravnih 
organov, v skladu z zahtevami 
in hotenji nove ustave, člani 
OO ZK so menili, da zbora 
delovnih ljudi, sklicanega v ta
kih okoliščinah, politično ni 
mogoče sprejeti, da ni samo
upraven in pomeni poskus 
manipulacije z delovnimi lju
dmi. „Zbor delovnih ljudi,kije 
sklican brez objave dnevnega 
reda, temeljite priprave gradiva 
in sodelovanja z družbenopoli
tičnimi organizacijami, ni obli
ka neposredne demokracije, 
kakršno hoče ustava,“ podrčr- 
tujejo stališča osnovne organi
zacije ZK ob tako sklicanem 
zboru kolektiva Cestnega pod
jetja v torek prejšnji teden. V 
enem takih stališč naglašajo

Ela in Iskrina tovarna usmemiških naprav (od koder je tale posnetek Sandija Mikulana) se združujeta. 
Kolektiva se bosta o tem odločila v sredo, 19. decembra, na referendumih, ki bosta eden za drugim, 
najverjetneje v dvorani kina Krka.

Z g r a d i t i  p a r t i z a n s k o  m a g i s t r a l o

Nedavno prijateljsko srečanje predstavnikov krajevnih skupnosti 
Dolenjskih Toplic in Semiča — udeležila sta se ga tudi predsednika 
občinskih skupščin Črnomlja in Novega mesta, inž. Martin Janže
kovič in Avgust Avb ar — je potrdilo ustavno načelo sodelovanja 
med sosednjimi občinami in krajevnimi skupnostmi na vseh podro
čjih.

Krajevna skupnost Dolenjske 
Toplice in družbenopolitične 
organizacije v njej so med naj
bolj delavnimi v novomeški 
občini. Pobratenje KO ZZB z 
ustrezno organizacijo steklarjev 
iz Hrastnika, tesno prijateljsko 
sodelovanje z zamejskimi Slo
venci iz Železne Kaple na kul
turnem področju, vezi s sosed
njo krajevno' skupnostjo Stražo 
in zdaj še sodelovanje s Semi
čem potrjujejo tudi načela s 
kočevskega zbora odposlancev, 
katerega 30-letnico smo prosla
vili letos.

Vse to pa prebivalstvu podro- 
ške doline ne daje zagotovila za 
zadovoljiv gospodarski, turisti
čni, kulturni, komunalni razvoj 
oziroma splošen napredek. Brez 
rekonstrukcije ceste, znane pod 
imenom partizanska magistrala 
(skozi Stare žage do Semiča), ki 
naj bi še bolj povezala Dolenj
sko in Belo krajino, o dejan
skem napredku tega območja s 
številnimi partizanskimi kraji ni 
mogoče govoriti.

Na prej omenjenem srečanju 
predstavnikov so se zavzeli med 
drugim tudi za posodobitev 
partizanske magistrale. Menili 
so, naj bi sosednji občini in 
krajevni skupnosti svoje naloge 
v naslednjem srednjeročnem 
načrtu (1975 —J  980) podredi
le želji občanov v teh partizan
skih in zgodovinskih krajih ter 
si prizadevale, da bi ob pomoči 
gospodarskih in družbenopoliti
čnih dejavnikov zgradili to ce
sto. Pri tem naj bi partizanska 
magistrala še vedno ostala stra-

tudi, da je bila OO ZK enotna v 
vseh vprašanjih, ki zadevajo 
urejevanje razmer v Cestnem 
podjetju. Zato ni možno spreje
ti neutemeljenega mišljenja, da 
je akcija, ki jo je ZK vodila v 
tem podjetju, stvar posameznih 
članov. Ce je tako, pomeni vsak 
napad na posameznega člana 
ZK tudi napad na Zvezo komu
nistov. l. Z.

Mesto mladih je tudi med gasilci — so ugotovili nedavno na seji 
predsedstva novomeške mladinske konference, ko so obravnavali 
področja, kjer mladi še vse premalo sodelujejo. Gasilce, radioama
terje, fotoamaterje, kulturnike, filateliste, tabornike in druge so 
pozvali, naj na stežaj odpro vrata mladincem, ki bi se želeli vključi
ti- Gasilci (na sliki prizor iz Mime peči, ko so krstili novo motor- 
ko), bi sicer radi pomladili svoje vrste. (Foto: I . Zoran) ,



V CateŠkih toplicah se že vidijo obrisi novih objektov, sedem ste znega avtomatskega kegljišča 
in Štirih bazenov. Gradnjo so zaupali novomeškemu Pionirju, ki mora dokončati začetno delo do 

maja 1974. (Foto: Jeranović)

Prihranimo jim razočaranja
Letos nič več vsak po svoje - dedek Mraz naj obdari vse otroke enako

Bližajo se dnevi veselega pri
čakovanja najmlajših, dnevi, ko 
bo otroke v vrtcih, šolah in 
krajevnih skupnostih obiskal 
dedek Mraz. Prijatelji mladine 
in drugi organizatorji novolet- 

. aega veselja že stikajo glave in 
■m  posvetujejo, kaj bodo letos 
.Hiudili otrokom, kaj bi lahko 
'/izboljšali in kaj ukrenili, da bi

M RAZ-OVIRA

Čeravno plan za tisoč krvo
dajalcev v letu 1973 ni bil dose
žen, so organizatorji kljub temu 
zadovoljni z odzivom. Zavedajo 
se vseh nepredvidenih težav, k? 

^  so ovirale akcijo 3. in 4. decem
bra. Odzvalo se je 370 krvodajal
cev, spomladi pa 498.

Toda ravno tisti čas je bila 
največja redukcija električnega 
toka, ljudje so bili na mrzlem ob 
mrzli hrani ipd. Hud mraz pa je 
oviral tudi prihod okoličanov, ki 
bi se v drugačnih razmerah goto
vo številneje odzvali. Komisija za 
krvodajalstvo in občinski odbor 
Rdečega križa upoštevata vse te 
zaviralne okoliščine, zato sta z 
uspehom kljub tjcmu zadovoljna, 
zlasti še ker se je splošni odnos 
do krvodajalstva zelo izboljšal.

J. T.

GASILCE 

BOLJE OPREMITI

Gasilska društva so sestavni 
del civilne zaščite, zato v breži
ški občini predlagajo, da bi jih 
na poplavnih območjih opremili 
tudi s čolni, škornji in lučmi. 
Ponekod imajo v vasi en sam
čoln, to pa je za hitro reševanje

fri naraščanju vode premalo, 
rav tako potrebujejo boljšo

opremo reševalne ekipe, saj na
sip ob desnem bregu še ne bo 
zgrajen tako hitro.

V  >

se izognili večtim osti pri obda
rovanju.

Občinska zveza prijateljev v 
Brežicah pričakuje, da priporo
čila tokrat ne bodo obležala v 
predalih in da bo pismo, ki sta 
ga razposlala komite ZK in ob
činski sindikalni svet, naletelo 
na ugodnejši odmev, kot so jih 
doslej imela podobna obvestila 
in ustno izrečene želje po od
pravi razlik v delovnih kolekti
vih.

Lani je sicer večina organiza
cij upoštevala stališča izobraže
valne skupnosti in družbeno
političnih organizacij, nekatera 
podjetja pa so kljub temu rav
nala po svoje. Otroke zaposle
nih so obdarila kar sama ali pa 
so izročila denar staršem, da so 
sami kupili darila. Celo za „dru
žabna srečanja" so se odločili 
ponekod.

Letos se steka ves denar v 
blagajno občinske Zveze prija
teljev mladine, ki je glavna orga
nizatorica novoletnih obdaritev 
in srečanj z dedkom Mrazom. 
Delovne organizacije naj bi pri
spevale po 20 din na zaposlene
ga. Tako je zapisano v priporo
čilu sindikata in Zveze komuni
stov. Tako kolektivi ne bodo v 
zadregi, ko se bodo odločali. 
Zveza bo razdelila denar tako, 
da bo prišel enak znesek na 
vsakega otroka, bodisi v mestu 
ali na vasi.

Sole in društva opozarjajo v 
priporočilu, naj ne pošiljajo 
prošenj delovnim kolektivom, 
ker prevzema celotno organiza
cijo zveza in ker bo denar ena
komerno porazdelila. Prijatelji 
mladine upajo, da bo skupna

N O V O  V B R E Ž I C A H
NA PRSTE ZLORABAM. V pri

hodnje bodo morali imeti potrebno 
lokacijsko dokumentacijo tudi gra
ditelji nadomestnih stanovanjskih 
hiš, kmečkih gospodarskih poslopij, 
vinskih kleti, počitniških hiš itd. 
Občinska skupščina je sprejela tako 
določilo z namenom, da bi prepreči
la zlorabe. S tem je poenotila posto
pek za vse vrste gradenj in zagoto
vila nadzor nad njuni.

„MATURA** NA ODRU. V četr
tek, 20. decembra, bo prišlo v goste 
Šentjakobsko gledališče iz Ljublja
ne. Uprizorilo bo delo priljubljenega 
madžarskega dramatika L. Fodora 
„Matura". Pred gledalci bo zaživela 
vTSta toplih človeških likov, profeso
rjev iri dijakov, in vsem skupaj priča
rala mladost pred prvo življenjsko 
preizkušnjo. i

PRIZNANJA SODELAVCEM. 
232-članski kolektiv trgovskega 
podjetja „Krka" sc je pred dnevi 
zbral na slavju v domu JLA. Podjet
je je staro dvajset let in med člani 
kolektiva jih je pet, ki že od vsega

začetka delajo v tej delovni organi
zaciji. Ob tej priložnosti so jim 
podelili priznanja in se jim tako 
oddolžili za dolgoletno delo. Tudi 
na tiste, ki so pri podjetju deset in 
petnajst let, niso pozabili. „Krka“ se 
je letos združila z Ljudsko potrošnjo 
in novo podjetje se je preimenovalo 
v „Posavje44.

MESTO V TEMI. Z razsvetljavo 
varčujejo po vseh mestnih ulicah. 
Gori le nekaj cestnih svetilk, v času 
najhuišega pomanjkanja električne
ga toka pa je bilo mesto v popolni 
temi. Sicer pa je ravno v tistem ob
dobju kar za deset dni zmanjkalo 
tudi plina.

NOVA STANOVANJA. V breži
ški občini računajo, da bodo v pri
hodnjih letih pridobili 300 novih 
stanovanj. Od tega bo podjetje „Za
savje** v kratkem začelo graditi dva . 
stolpiča s 60 stanovanji. Stala bosta 
v Vodnikovi in Jurčičevi ulici. Zasa
vje je prevzelo tudi graditev prve 
faze kanalizacije od Sentlenarta do 
izpusta v Sromljico.

BREŽIŠKE VESII

akcija rodila uspeh in bo s tem 
prihranila razočaranje marsika
teremu otroku, ki ni mogel 
razumeti, zakaj je dedek Mraz 
do nekaterih radodamejši kot 
do njega.
________________ J. TEPPEY

KMALU REFERENDUM ZA 
ZDRUŽITEV

Sanacijski načrt za podjetje De- 
korles je končan. Kaže, da bodo ta 
teden že prvi pogovori predstavni
kov občinske skupščine, Dekorlesa 
in Tovarne pohištva. Pogovorili se 
bodo o pripravah na referendum, o 
združitvi Dekorlesa in Tovarne pohi
štva ter o zagotovitvi denarja za 
nove naložbe. Gre za investicijsko 
vrednost v višini 8,11 milijona din. S 
tem denarjem bi zgradili nove proiz
vodne prostore v Dobovi. • os krbeli 
opremo in vse, kar sodi k sodobni 
proizvodnji v lesni industriji.

V. P.

Dinar na dinar 
- hitro asfalt

V Pišecah gre zares

Že septembra so Pišeča- 
ni izvolili odbor, ki vodi ak
cijo za asfaltiranje. Najprej 
se želijo znebiti prahu v vasi, 
pozneje pa jih čaka še cesta 
do Globokega in cesta na 
Bizeljsko. Vaščani so se te
daj dogovorili, da bodo pri 
zbiranju prispevka pritegnili 
vse zaposlene, vse kmete, 
upokojence, obrtnike, zača
sno zaposlene v tujini in last
nike počitniških hišic' Tudi 
občanov, ki so zaposleni v 
Pišecah in se vozijo domov, 
ne bodo pozabili. Prepričani 
so, da ne bo nikogar, ki bi 
odrekel dinar za prepotrebni 
asfalt. Sklenili so plačevati 
prispevek v sedmih obrokih, 
da ga b(xio laže zmogli, saj 
vsi vedo, da bodo stroški 
zelo veliki.

V našem listu bodo o 
uspehih akcije poročali spro
ti in povedali, če se bo kje 
zataknilo oz. če bodo nale
teli na odpor. Za zdaj so 
prepričani, da tega ne bo. 
A kcija je stekla.

Odbor se bo obrnil za 
pom oč na vsa podjetja, ki 
imajo v Pišecah svoje delov
ne enote, in na podjetja, ki 
veliko uporabljajo cesto za 
prevoz svojih delavcev v slu
žbo oz. za dostavo blaga. To 
so: Merks Celje, Emona 
Ljubljana, Agraria Brežice, 
Kmetijska zadruga Bizeljsko 
in Slovenija vino Brežice, 
Gozdno gosp(x!arstvo Breži
ce, Rudnik Globoko, SAP  
Brežice, Krka Brežice, Me
snina Šentjur, Mlekarne 
Zagreb in drugi. Občinsko 
skupščino bodo zaprosili za 
soudeležbo potem, ko bodo 
imeli že kaj pokazati.

J. T.

Dvanajsta bo kmalu odbila
Med kolektivi je veliko zamudnikov - Ti morajo zdaj zares pohiteti

Zadnjega decembra se bo iztekel rok, ki ga določa zakon za 
organiziranje temeljnih organizacij združenega dela, sklenitev samo
upravnih sporazumov in sprejem statutov TOZD. O tem, kako po
teka konstituiranje organizacij- združenega dela, je na zadnji seji 
občinske skupščine v Krškem poročala komisija za pregled ter 
usklajevanje samoupravnih sporazumov in statutov, v kateri je dela
lo devet članov.

Komisija je bila ustanovljena 
februarja. Med tem je nudila 
manjšim delovnim organizaci
jam tudi strokovno pomoč. 
Takoj po prvi seji je vsa podje
tja s sedežem zunaj občine opo
zorila na določbe zakona o  
konstituiranju delovnih organi
zacij združenega dela.

Velik del odnosov v OZD bo 
poslej urejen s samoupravnim 
sporazumom o združevanju. 
Nad temi komisija nima še za
dostnega pregleda, je pa dobila 
boljši vpogled v statute, ki so 
jih kolektivi dolžni predložiti v 
obravnavo občinski skupščini.

Tam, kjer so se delavci odlo
čili, da ne bodo imeli TOZD, se 
delovna organizacija konstituira

Izpod šotorov
Sestanek s poglavarji

Pisali smo že, da je v krški 
občini 26 šoloobveznih 
otrok, ki si nabirajo življenj
ske izkušnje in učenost 
samo v ciganskem taboru. 
Če ne bo nihče nič ukrenil, 
bodo ostali nepismeni in 
nadaljevali tradicijo prosja
čenja ter potepuškega, brez
delnega življenja. O njih je  
tekla beseda na nedavnem 
sestanku, ki ga je v Veliki 
vasi sklical krški župan Jože 
Radej.

Nanj je povabil poglavarje 
ciganskih družin, in kar 80 
odst. se jih je odzvalo vabilu. 
Zbrali so se v gasilskem 
domu. Prišli so tUdi vaščani, 
predstavniki krajevne skup
nosti in šole, načelnik oddel
ka za družbene službe, pred
stavnica Rdečega križa in 
socialna delavka, za vsak 
primer pa še čuvar javnega 
reda in miru. .

Govorili so o zaposlova
nju Romov, o nastanitvi nji
hovih družin, o pom oči 
Rdečega križa z obleko, pa 
tudi o škodi, ki jo povzroča
jo Rom i v gozdu in na po
ljih.

Pri mlajših Romih je že 
opaziti spreminjanje misel
nosti in željo po zaposlitvi. 
Pred leti so jih v Celulozi 
zaposlili devet, vendar so 
počasi drug za drugim odpa
dali. Ker nimajo delovnih 
navad, niso bili kos normi, 
trdijo pa tudi, da so jim  dru
gi Rom i to očitali, o čemer 
pa občani dvomijo.

Ko so razpravljali o šola
nju, se je oglasil Cigan Niko 
z Drnovega in dejal, da otro
ci ne bodo hodili v šolo tako 
dolgo, dokler ne bodo imeli 
stalne strehe nad glavo. Pod 
šotorom se ne morejo niti 
umiti, kaj Šele učiti in pisati 
naloge. Potem so se še dogo
varjali, da bi morali otroke 
porazdeliti na dve šoli, nekaj 
na Reko, nekaj v Leskovec, 
jim poskrbeti kopalnice oz. 
tuše s toplo vodo in gardero
bo za preoblačenje. Omogo
čiti bi jim  morali popoldan
sko varstvo, da bi v tem času 
napravili vsaj naloge.

Vsak začetek je težak, pa 
bo tudi ta, toda enkrat je 
treba narediti prvi korak

' J. TEPPEY

NI KANALIZACIJE

V uelu Leskovca okrog šole, v 
delu naselja Grič in na Gmajni se 
odpadne vode stekajo na prosto, to 
pa povzroča nevarnost okužbe in 
bolezni. Prebivalci želijo, da bi se te 
stvari Člmprej uredile in da bi grad
bena ter sanitarna služba obvezno 
zahtevali pri vsaki novi hiši tudi pre
točno greznico. Na gmajni imajo 
razen tega težave z električno ener
gijo, saj kar 17 hiš nima trofaznoga 
toku.

tako, da sprejme statut in izvoli 
delavski svet. Vse delovne orga-' 
nizacije se morajo ponovno 
priglasiti za vpis v sodni regi
ster. Torej se zares mudi.

BO PITNA VODA 
KMALU?

V naseljih Veliko in. Malo Mraše- 
vo, .Brod, Sajevce in Kalce -  Naklo 
želijo občani čimprej zvedeti, 
odkod naj si napeljejo vodo do svo
jih domov. Tudi na gorjanskih pobo
čjih je še precej ljudi brez vodovoda. 
Volivci iz teh krajev predlagajo ob
činski skupščini v Krškem, naj naro
či študijo za oskrbo naselij na Go
rjancih s pitno vodo.

ODPIS DAJATEV

Davčna uprava v Krškem je 
do konca oktobra letos odpisala 
nad 230 tisoč dinarjev davka 
zaradi nakupa kmetijskih stro
jev, 130.950 din zaradi škode, ki 
sta jih povzročili toča in popla
ve, 5 .600 din zaradi šolanja kme
čkih otrok na srednjih in višjih 
šolah ter 583 din zaradi pogod
bene vzreje živine. Sedmim ob
čanom je odpisala davek zato, 
ker ga ne morejo plačati. .

Na seji skupščine smo 
da je poslalo poročilo o konstv 
tuiranju 27 organizacij združb 
nega dela s sedežem v kp10 
občini. Štiri pa kljub n a k n a d n e 

mu opozorilu niso niti o dgo vo  

rile. Od 38 delovnih en0f.« 
občini jih je poročalo kofljW| 
31. Številke so verjetno dan® 
že drugačne, ker se oglašaj 
tudi zamudniki.

Statute so do takrat dobili 
'  vpogled od IGM Save, Trans

porta, Kovinarske, SploW  
obrtnega podjetja, Turist not 
in Rudnika Senovo, samoupr 
ni sporazum pa je posl31 
Agrokombinat.

NEDELJSKO SLAVJE 
KRŠKEM POLJU

V nedeljo, 9. decenibjfc ^  
Veliki vasi v prisotnosti 
mačinov in gostov izroeu1 1' zž 
asfaltirano cesto, ki je v.a%ji0£nO' 
vedno rešila prahu. Ob tej P^^di 
? sti so se zbrali, na slovesno^ ^  
prebivalci drugih vasi na . jvo- 
polju, ki so letos dobili aslaJ ^  
jih cestah. Z njim so Prelcr7 za2,6 
času kar 12 kilometrov ceSrispeyali 
milijona din in od tega so P T^ji 
prebivalci 410 tisoč din. vskupno$* 
so vključeni v krajevno s 
Leskovec. Njenim Pre ey'
gre še posebna pohvala za p 
nost in pritegnitev občano 
obsežnemu delu. Prebivric^H^^e 
st it ali k uspehu p re d s e d n ik  „^j, 
skupščine občine Krško Joz 
poslanec in podpredsednik. fri
ške skupščine dr. Jože BrflcJ
eri

Takale ognjišča v hribovskih vaseh niso izumila. Tole, .
zuje slika, je bilo posneto na Planini pri Raki in g°*P 
vedno kuha na njem. Tudi na pobočjih Gopancev & ^ 
„čm e“ kuhinje pod slamnatimi strehami. Ljudje j«1 ^  
povsod tam, kjer živijo odmaknjeno in kjer za moden* 
nobenega denarja. (Foto: Jožica Teppey)

K R Š K E  N O V I C E
SZDL O KULTURI -  Člani izvr

šnega odbora občinske konference 
SZDL so sc dogovorili, da bodo na
slednjo konferenco SZDL posvetili 
razpravam o kulturi. Osnova za 
razpravo bo gradivo, ki so ga pripra
vili kulturniki o vseh področjih kul
ture v občini. Konferenca bo okrog
20 . decembra.

KONEC V SOBOTO -  Tekmova
nje slovenskih pionirjev za „Plaketo 
Matije Gubca sc bo zaključilo v 
soboto v Krškem. Prireditelj tekmo
vanja, občinska Zveza prijateljev 
mladine, je pripravil ob tej priložno
sti razstavo pionirske fotografije in 
znamk, republiško posvetovanje 
„Otrok m njegov prosti cas" in 
akademijo, na K a te r i  bodo podelili 
Gubčeve plakete.

DELAVSKE IGRE p f t e f e
V dvorani S v o b o d e  so . 

čer slovesno z a k lju č u j .  pfi 
tavske športne igre. y ^
ekipami je zmagala »*,. jjaP&e 
moških pa „Djuro Sal*J ’ cj P. p 
ditvi so nastopili V 
osnovne šole in mlao*
Brežic. Z njo pa so P° 
ustanovitev temeljne 
turne skupnosti.

,  DOBER ZAČETEK 
dnevna vadba Celuloz* J e„u f   ̂
cev v malem zimskem ys>
uspešna. Na nedavnem 
Ravnah na Koroškem .jjjllJij 
Celulozarjevi plavalci ^  jii P.J0 
osebne rekorde in 1 \eit j  * 
prvih mest. Do kon 
krški plavalci nastopu*
Kranju, po enkrat p“ n“
Zagrebu.

KRŠKI.
t e d n h £



rDin !etošnjem sprejemu cicibanov 
to 'Urške vrste ob dnevu republike 
Jlj?® sevniški osnovni šoli Sava 
fcoSSf® pripravni lep program v 

• art*zana- Ob tej priložnosti 
mv” vsako leto pogostitev eden 
tô HrŠkih kolektivov.- Letošnjo 
NO rvn?vJ e Pripravila POGODBE- 
Uvijî ^BEIMA ŠIVILJSKA DE- 
■K ^ICA MARIJE VIDIC iz Šmar-

s° lze n is o  p r iv e d l e  
e l e k t r ik e

jĵ oSnji dan republike so želeli v 
& PartP°častiti telovadci domače- 
^vtizana z nastopom, na kate- 
Hčili i Pokazali, kar so se letos na- 
ij) p °Je za skoraj 200 nastopajo- 
^ie° ^eli so za Plakate> obve- 
Nob dêovnih organizacijah in 
priJia n°' ^ot strela z jasnega pa je 

^ejitev električne energije, 
Sklopi, tako da so morali 

I *̂ Vari °Vat* prireditev. Najmlajši 
Hetj 7! P.a vseeno niso mogli razu- 
Pô  ne morejo nastopiti. Še
*"> so je bila določena za prosla-
ftrj . j  gnetli pred dvorano, neka- 

^ oči> ker se ne morejo

^ c ija  P™ planinskem društvu LISCA je imela ob svoji 3. 
 ̂ *C članov. Vsako leto imajo planinsko šolo, hodijo

N o  L ^ ete Letos so kar trije člani premagali Zasavsko trans- 
°d Kumrovca do Kuma: Mateja Blaznik, Janez Košorok in 

^ k e . ender. Na sliki: načelnica Nevenka Zajc podeljuje 
^opravljeno planinsko šolo. (Foto: Železnik)

Novo in  s t a r o  s  S t u d e n c a

Do 1975: večina naložb iz svojega!
^     — ■-----------------------------------

konca sedanjega srednjeročnega obdobja bodosevniški kolektivi vlo
žili v osnovna in obratna sredstva 481,8 milijona dinarjev 

»  , --------------------------------------------------------------------------
Odborniki sevniške občinske skupščine so ob razpravi o sreanje- 

^nem načrtu razvoja občine izrekli marsikaj kritičnega. Kakšen 
je sploh še to, če je mimo že tri petine obdobja? Načrtova- 

°le pa ni počasno le v občinah, saj ni dolgo tega, kar so sprejemali 
^ jeročn i načrt republike.
N A .Načrtovalci tudi za obdobje, ki še 

^°staja, ne vidijo možnosti, 
g??Poslovati moško delovno silo. 
i®ekcijska industrija naj bi do 

leta 1975 zaposlovala že

SEVNICA: 130 
PIONIRJEV

2990 delavcev, seveda večino žensk. 
Z modernizacijo železnice se bo še 
bolj zmanjšalo število delavcev, v tej 
veji pa ja iz sevniške občine zaposle
nih precej moških. Zanimivo je, da 
se je v preteklem obdobju spremenil 
vrstni red v sestavi občinskega go
spodarstva. Tekstilni industriji je lep 
čas sledila lesnopredelovalna indu
strija, ki je imela nekdaj sploh 
prvenstvo, zadnja leta pa jo je izrini
la na tretje mesto kovinskopredelo
valna industrija, čeprav sta obe večji 
podjetji bili v glavnem le obrat ma
tičnih podjetij s sedežem zunaj 
občine. V tem času je sicer v lesni 
industriji STILLES dosegel znotraj 
Slovenijalesa zagotovljen uspeh na 
tržišču za prodajo in tudi nabavo su
rovin.

Odborniki so grajali predvsem 
stvari, ki motijo delo. Telefonske 
povezave Krmelja z ostalim omrež
jem so tako slabe, da mora človek 
pomišljati, ali ni že kar zanesljivejše 
oditi na pot, kot pa v negotovosti 
klicati po telefonu. Ponovili so se 
znani očitki na račun trgovine.

Kaj naj bi bilo v času, ki je po 
tem načrtu še preostal, novega? Se
stavljavci gradiva pravijo, da je mo
goče karkoli glede na vrsto ugodno
sti, predvsem tudi glede prostora, ki 
je zagotovljen po urbanističnem na
črtu. V Pokleku in Lončarjevem de
lu so ogromne zaloge kremenčevega 
peska. Ce bi v Posavju gradili tovar
no siporeksa, bi imeli zagotovljeno 
surovino. Obstoječa industrija mora 
nujno priti do denarja za razširitev, 
predvsem pa modernizacijo proiz
vodnje. Nad 50 odst. osnovnih sred
stev ie že zrelih za odpis! Ugodni

pogoji so tuai za razvoj obrti. V Bo- 
štanju je zagotovljen prostor za 
gradnjo delavnic, velja tudi davčna 
olajšava ob začetku obratovanja 
obrtnih delavnic; vse to naj bi pri
tegnilo v občino obrtnike, ki jih 
manjka. 'Mnogo je odvisno tudi od 
modernizacije cestnega omrežja.

A.ŽELEZNIK

K A,JrrME ^ d i t e , s e d a j  m e
kj&ali n5'x.'~ S takšno čarovnijo so
C ' » v t i ‘I80vt' I"* zadnji „de- 
>isr Potrrf* i.Za Pla(i‘l0 ~  svinjske 

Šmkom- Debili so jo le 
k mai86 Podvizali, tisti, ki so 

C  ^beioi°ijPoznejc ' so lahko jedli 
o®' rcskrbo kaže vsekakor 

k^nih Kamzirati, saj ob takih in 
nraP ^ o5n‘51c‘h mrzlicah 

lts$° le r°k  ravno tisti, ki
~  tohko, da živijo iz rok v

^̂vlV?VN1 URAD IN DVI:
V * 4*!! £ KUpNOSTl ~ čeprav 
hlinit D rcl» Impolj Primoža, 
ik, leti’ ,  ?8a^'c *n Cešnjic že 

„ ,*eVali svojo krajevno 
C 4 Želj a .^ i^ o žu . j«h sedaj že 

IV,I . bi se priključili Stu- 
i K  (ia ac‘j KS Primož so tako 
'ik Praša„sne vithjo pravega razvo
du P °l ' 0t* Velike Hubaj-
\  t;»tc in skoz* Pfcvolje

<*ko j?  nc premakne nika-
a tod Se ne morejo v svet.

MNOGO DOBROT

Sevniško gostinsko podjetje je ob 
koncu novembra presenetilo z uspe
lo kuharsko razstavo, ki jo je pripra
vilo 11 mladih kuharjev in dva nata
karja. Le-ti se še šolajo v novomeški 
gostinski šoli, v domačem podjetju 
so le na praksi. Prikazali so nad 30 
jedi in slaščic ter dva pogrinjka. 
Razstava je bila pripravljena v 
Kmečkem hramu, izdelke je ocenila 
tudi strokovna komisija gostinske 
šole in podjetja. Kuharice in kuharji 
so se predstavili z zanimivimi izdel
ki, niso izbirali med preprostimi re
cepti.

- DOGOVOR O ELEKTRIKI

Predstavniki sevniškega go
spodarstva in občinske skupšči
ne so kmalu po zadnjih omejit
vah električne energije sprejeli z 
elektrodistribucijsko mrežo do
govor o najboljših možnostih za 
preskrbo industrije z električno 
energijo. Tovarne so spremenile 
delavnik tako, da prično z obra
tovanjem šele ob 8. uri zjutraj 
in delajo nato le 6 ur, to je do 
14. ure. Popoldanska izmena 
ima prav tako dolg delavnik do 
20. ure, ko izklopijo elektriko. 
Delo pisarn so ponekod 
prilagodili tako, kot npr. v Ko
pitarni, da delajo uslužbenci 
enako kot druga proizvodnja, 
manjkajoče ure pa bodo nado
mestili ob sobotah. Drugod, kot 
npr. v Lisci, pa dopolnijo usluž
benci manjkajoče ure v popol
danskem času. Do ponedeljka 
se je dogovor obnesel brez več
jih odstopanj.

f  >

0 premoženju 
še premalo

Vsi dolžni pomagati 
komisiji!

Na javni poziv za prijavo 
premoženja se je do zakon
skega roka konec junija v 
sevniški občini odzvalo 14 
občanov. Po izteku roka je 
na opozorilo komisije vloži
lo prijave še 30 občanov. 
Res je sicer, da se je na poziv 
komiteja občinske konfe
rence ZK in sindikalnega 
sveta februarja letos odzvalo 
76 občanov, stanje pa vse
eno ni zadovoljivo.

To so ugotavljali pred ne
davnim na posebnem posve
tu, na katerega je komisija 
povabila širok krog ljudi. 
Zdaleč ni mogoče trditi, da 
komisija ni delala. Ubadala 
se je s 113 primeri. Kar 
92-krat je ugotovila, da ni 
neskladja med prijavljenim 
in dejanskim stanjem. Pred
sednik komisije Anton Med
ved je celo poudaril, da v 
primeru, če bi nadaljevali se
danjo prakso, ni pričakovati, 
da bi komisija dosegla kaj 
več. Se podatki, ki jih komi
sija išče preko raznih inšpek
cijskih služb pritekajo poča
si, so pa tudi nepopolni, ta
ko komisija ne more uvesti 
postopka.

Niso zadovoljni tudi s 
tem, odkod prihajajo pobu
de za uvedbo postopka. Za 
šest sej so dobili 1 predlog in 
4 pobude, pa še te so prišle 
iz drugih republik. Niti ene
ga predloga ni bilo iz doma
če občinske uprave, komisi
je za družbeni nadzor, dela
vske kontrole ali krajevnih 
skupnosti. Na posvetovanju 
so sprejeli sklep, da jc treba 
vse podatke zbrati na enem 
incstu, to je v komisiji.

A Ž.

i t ' .  % .
Glavni odmor je samo eden, eno samo pa je tudi okno šolske kuhinje v Trebnejm, kjer lahko dajejo 
otrokom malice. Solarji stojijo v vrsti, kot bi bilo na karte, čeprav je hrane za vse zadosti! Stiska za 
prostorje pač huda reč. (Foto: Železnik)

Solidarno do vode za Suho krajino
Po načrtih naj bi znašala vrednost del 10,6 milijonov dinarjev - Pitno vo

do bo dobilo 2.000 občanov, kar je 12 odst. vseh prebivalcev občine

Ob teh številkah je odveč govoriti nekako tako: „Zakaj v Dobr
niču, Knežji vasi, Vrbovcu, Koritu, Dobravi in drugod ne pridejo 
do vode sami, kot smo v naši krajevni skupnosti, ko smo najpeljali 
vodo iz bližnjega studenca? “ Vodovod naj bi zajel skoraj 20 vasi 
tega kraškega sveta. „Vso dolino lahko prodamo, pa ne zberemo 
toliko kot bi bilo treba za vodovod,“ sem te dni lahko slišal okrog 
Dobrniča.

Od samoprispevka naj bi za 
ta vodovod šlo 1,94 milijona di
narjev. Le s solidarnostjo obča- 

i nov vse občine se bo lahko pri
čelo reševati to vprašanje. Pre- 

[ važanje vode z avtocisternami 
ali navadnimi sodi namreč ne 
vodi nikamor, kaj prida ne po
magajo niti zbiralniki za vodo s 
streh. Uspehi, ki so jih z nape
ljavo tekoče vode dosegli v vrsti 
krajevnih skupnosti v občini, so 
vredni vsega priznanja, priprav
ljenost ljudi za sodelovanje v 
akciji po Suhi krajini pa ravno 
tako kažejo, da se bodo ljudje z 
vsemi silami vključili v gradnjo, 
brž ko bo mogoče.

FELIKS PEKOLJ, predsed
nik krajevne skupnosti Dobr
nič: „Ljudje pravijo, da bomo z 
referendumom pri nas uspeli. 
Predsednik občinske skupščine 
Slavko Kržan je že prišel na 
vrsto naših sestankov in bo še 
prišel. Predvidevali smo že svoj 
samoprispevek, a bi bili prešib
ki. Sedaj, ko vidimo, da nam 
nameravajo pomagati občani 
vse občine, imamo najboljše za

gotovilo, da bo napredek prišel 
tudi v naše vasi!“

JOŽE JERIČ, odbornik: „Še 
in še pojasnjujemo na sestankih. 
Težava je, kako zajeti delavce- 
vozače. Vrsta avtobusov jih od
važa na delo v Ljubljano — kje 
imajo čas za sestanek tistih ne
kaj ur, ko so doma! Prepričan 
sem, da bomo uspeli.“

A. ŽELEZNIK

Njihov jutrišnji dan
Kaj menijo mirenski šolarji o referendumu?

Besede otrok so odkrite, brez olepševainic, tudi kritične. 
Povzeli smo nekaj misli, kakor so jih zapisali za nalogo pod 
naslovom: „Zame, za naš lepši jutrišnji dan.“

A g it i r a jm o !
Za samoprispevek

„Bodimo enotni! Ne cepi- 
mo sil! Vemo, za kaj gre. 
Občanom, tistim, ki Še ne 
vedo, moramo pojasniti. 
Agitirajmo, odborniki'/“
Tako je pozival na zadnji seji 
občinske skupščine' odbor
nik iz Dobrniške doline Jože 
Novak. Pri tem ni omenjal 
vodovoda, ki bo rešil vpraša
nje vodne oskrbe, ki ga tam 
še ni rešila nobena ,,vlada“. 
Akcija je danes tod že sama 
po sebi umevna. Razširitev 
vodovoda Grosuplje-Stična, 
ki naj bi napajal Suho kraji
no, bo vejala nad 10 milijo
nov dinarjev. Iz samopri
spevka bo šlo za to 1,94 mi
lijona dinarjev. Zatorej 
enkratna akcija, vredna 
podpore!

ZA PIJACO 
JE DENAR!

„Slišala sem razgovor 
dveh možakov, ko sta prišla 
iz restavracije DANA. Eden 
je rekel: „Veš, včeraj sem bil 
v šoli. Slišal sem, da naj bi 
pobirali spet nov samopri
spevek. Kje naj vzamem de
nar? Drugi je pribil: „Mi 
smo se pa lahko učili v slabo 
opremljenih šolah! Nismo 
imeli telovadnice, jedilnice, 
ves pouk je bil v dveh razre
dih. Pa smo se vseeno več 
naučili kot ta današnja raz
vajena mladina! In še samo
prispevek naj bi plačala? “ 
Nisem mogla več poslušati. 
Odšla sem naprej. Z grenko
bo v srcu sem pomislila: „Za 
pijačo pa imata denar!“

LIDIJA GAČNIK, 6.a

PROTI?
NERAZUMLJIVO!

„Meni je to, da nekateri 
glasujejo proti, povsem ne
razumljivo, saj ima večina 
ljudi vendar svoje otroke v 
šoli. Vem, da se nekateri sta
rejši ljudje izgovarjajo na to, 
kako je bilo takrat, ko so 
oni hodili v šolo. Pravijo: 
„Spet ta samoprispevek! Saj 
smo vendar tudi mi hodili v 
temne in mrzle učilnice, pa 
smo še vseeno živi in tudi 
nekaj znamo, pa mladi danes 
ne bi mogli? !“ Da, tako pra
vijo, vendar hočejo obenem 
izobražene in pametne ljudi. 
Šola niso le učilnice in telo
vadnice, ampak tudi učni 
pripomočki za fiziko, ke
mijo in drugo. Boste glaso
vali ZA?

MOJCA SILVESTER, 7.a

IŽ KRAJA V KRAJ

CENENA OPREMA 
ZA SMUČARJE

Prizadevni delavci trebanjskega 
smučarskega kluba so sc tudi letos 
pravočasno povezali s slovenskimi 
izdelovalci smučarske opreme. V to
varni smučarskih oblačil TOPER so 
dobili opremo, ki je tudi za 300 
dinarjev cenejša od tiste v ljubljan
skih trgovinah. V soboto so pred
stavniki kluba odšli $c po smučke v 
begunjski ELAN. To je lepa priza
devnost, da pridejo mladi smučarji 
lahko na cenejši način do sicer iz
redno drage smučarske opreme.

ZADOVOLJNI S CESTO -  
Asfaltirana cesta Štefan-Pljuska je 
pridobitev, ki so je vaščani obeh vasi 
in bližnjih krajev močno veseli. Gre 
za kar 5 km lepo urejenega cestišča, 
ki bo dobil na enem delu še vrhnji 
sloj.

DOBRNIČ: GASILCI NADA
LJUJEJO TRADICIJO -  Gasilsko 
društvo si je med prvimi v občini 
nabavilo kombi, ima sodobno briz- 

lno in tudi dobre cevi. Premore 
ir 40 svečanih uniform.

MALE ŽUPANE BODO VOLILI 
PRIHODNJE LETO -  V marsikate
ri krajevni skupnosti so si že močno  
belili glave, kako sestaviti nove svete 
teh skupnosti. Marsikdo sc je nam
reč že naveličal ne le biti predsed
nik, temveč celo le član sveta. Ob
činska skupščina je zaradi vrste na
log, predvsem pa uskladitve vsega 
volilnega postopka z volitvami dele
gatov prihodnje leto podaljšala 
mandat članom svetov KS vso do 
enega meseca po vol it vali. Le-tc naj 
bi bile prihodnje leto maja.

VELIKA LOKA: HOČEJO
ASFALT — Ena od želja investitorja 
nove tovarne avtomobilskih filtrov, 
ki jo naj bi zgradili v Veliki Loki, je 
tudi ta, da bi moral biti kraj pove
zan s svetom z asfaltno cesto. Cesta 
bo hud oreh. Modernizacija borih 
600 metrov bi požrla milijon dinar
jev, vse skupaj bi torej veljalo 3 mili
jone. Tovarna je vsekakor največje 
zagotovilo, da bo vendarle nekaj 
tudi s cesto! Zaenkrat je na voljo le 
200 tisočakov.

TA PRESNETI SMODNIK -  In
špekcija je prepovedala dosedanja 
sidadišča razstreliv v občini. Tega pa 
porabijo na vseh koncih precej: 
občani pri gradnji vodovodov in 
poti po krajevnih skupnostih, ravno 
tako pa tudi komunalno podjetje in 
kamnolomi. Predpisi pa so tako 
strogi, da nobeno skladišče v občini 
trenutno ne ustreza, tako da morajo 
vse, kar potrebujejo, pripeljati še isti 
dan na gradbišče, kar ostane, pa ne
mudoma odpeljati nazaj. Na skup
ščini so menili, da je treba v občini 
v najkrajšem času usposobiti primer
no skladišče.

T im iM S E I  NOVICE

KRCANI SKRBIJO ZA SVOJE 
-  Občani z Velikega Trna in Zdol 
imajo že dolgo avtobusni prevoz 
celo med šolskimi počitnicami. 
Avtobusi vozijo dvakrat na teden, 
ob sredah in petkih. Občani Bučke 
opozarjajo, da bodo pristojni vsaj 
letos ukrepali, dokler ne bo pre
pozno. Počitnice se naglo bližajo. Bi 
vožnjo prevzel delavski avtobus, ki 
vozi na progi PijavŠko-Arto-Stude- 
nec-Rovišče-Zavratec-Sevnica in 
nazaj?

STUDENCANI SO SE IZKAZA
LI -  Ob zadnji nabiralni akciji PGD 
Studenec za nabavo nove motorne 
dinarjev. Sledijo Arto in Ponikve 
(1.590 dinarjev), Gornje in Dolnje 
Orle (1.270), Zavratec in Brezovo 
(1,145), RoviŠčc (993), Impolje 
(760), Hudo Brezje (415), Hubajni- 
ca (345) m Osredek (70 dinarjev). 
Preostalo razliko 4.500 dinarjev je 
prispevala KS Studenec. Upravni od
bor PGD Studenec sc zahvaljuje 
vsem, ki so društvu pomagali, da je 
prišlo do sodobne motorne brizgal
ne.
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Združitev družbenega gostin
stva v občini Kočevje je nuj
nost. To je bilo ugotovljeno na 
zadnjem sestanku predstavni
kov hotela „Pugied“ , AVTA in 
ZKGP — se pravi organizacij, ki 
se ukvarjajo z gostinstvom — ter 
predstavnikov občinske skup
ščine in družbenopolitičnih 
organizacij.

PROŠNJA OBČINSKE ZPM

Občinska Zveza prijateljev 
mladine (ZPM) Kočevje je zaprosila 
delovne in druge organizacije, naj 
tudi letos prispevajo za novoletno 
ielko. Z nabranim denarjem bi kupi
li darila za socialno ogrožene otro
ke, ostali denar pa sorazmerno s 
številom otrok razdelili posameznim 
šolam. ZPM je predlagala tudi, naj bi 
posamezni kolektivi ne namenjali 
daril naravnost šolam, ker se potem  
zgodi, da dobe nekatere šole precej 
več kot druge.

Mrzlo in drag«
V Kočevju v stanovanjih, ki 

so centralno ogrevana iz kemi
čne tovarne, še vedno ni prave 
toplote, hkrati pa je občinska 
skupščina dobila predlog, naj bi 
ogrevanje podražili za 120 od
stotkov in bi torej stanovanje s 
56 kvadratnimi metri plačalo v 
zimski sezoni za ogrevanje okoli 
600 din ria mesec.'

Za boljše ogrevanje pa plaču
jejo po podatkih za november v 
Ljubljani in Ribnici približno 
toliko, kolikor plačujemo v 
Kočevju že zdaj. Zaradi podraži
tev kurilnega olja bo verjetno res 
treba ceno ogrevanja nekoliko 
zvečati, vendar pa ne za 120 
odstotkov.

V kemični tovarni trdijo, da 
imajo pač take stroške za ogre
vanje in da oni ne bodo delali 
zgube zaradi ogrevanja. Stano
valci pa trdijo, da bi bilo lahko 
tudi v Kočevju ogrevanje cenejše 
in boljše, kot je zdaj, ter da oni 
pač niso dolžni plačevati tistega, 
Česar ne dobe, oziroma kar je 
predrago. Javna tajnost je, da 
parovod od kemične do potro
šnikov ni pravilno zgrajen, pri
pombe so pa tudi glede drugega 
(na primer: zakaj ogrevati vodo 
do 160 stopinj, če jo je za cen
tralno kuijavo potrebno segreti 
na okoli 80 stopinj? ).

Če je kdo dolžan plačevati 
kemični več za ogrevanje, potem  
so to dolžni tisti, ki so centralno 
ogrevanje slabo uredili, rje pa 
stanovalci, ki stanujejo tako 
rekoč v najbolj mrzlih stanova
njih (v primerjavi z drugimi kra
ji), hkrati pa naj bi plačali za 
ogrevanje občutno več kot dru
god. Tako delo strokovnjakov in 
„strokovnjakov** ni odgovorno. 
Treba je najti krivca za slabo in 
drago ogrevanje ter ga kaznovati. 
Vsi pristojni organi se za to 
premalo trudijo oziroma se 
sploh ne trudijo.

J. P.

Podobno so ugotovili že na 
sestanku junija letos, a od ta
krat do danes niso naredili ko
raka naprej. Zataknilo se je pri 
prenosu osnoynih sredstev v 
novo, združeno organizacijo.

Predstavniki AVTA so po
udarili, da se odpovedujejo vlo
ge nosilca razvoja gostinstva in 
turizma v občini, želijo pa dobi
ti povrnjen denar, vložen v 
motel na Jesnici, s katerim 
imajo izgubo.

Predstavnik ZKGP, kjer po
sluje gostinstvo kot TOZD, je

PREDSEDNIK JE BI ŽAL

Na nedavnem ustanovnem ob
čnem zboru temeljne telesnokultur- 
ne skupnosti so izvolili za predsedni
ka Sašo Bižala, za podpredsednika 
Nado Smolo, za tajnika Branka 
Obranoviča, za člane izvršnega od
bora in hkrati predsednike komisija 
pa Toneta Prelesnika, Janeza Meljo, 
Staneta Šego, Naceta Kamičnika, 
Alojza Petka in Toneta Adamiča. 
Delegati za ustanovno skupščino 
TTKS Slovenije pa so Alojz Petek, 
Saša Bižal, Nada Smola, Tone Prele
snik in Nace Karničnik.

menil, da je pač stvar njihovih 
gostincev, kako se bodo odloči
li in kam bodo z osnovnimi 
sredstvi vred pristopili. Zadeve 
okoli morebitne odškodnine za 
smučarski center bi rešili kasne
je. Predlagal pa je tudi, naj bi 
AVTO prenesel del vrednosti 
motela kot skupno naložbo v 
novo podjetje, na osnovi česar 
bi bil udeležen pri dobičku, del 
vrednosti motela .pa bi novo 
podjetje odplačevalo v obliki 
posojila.

Predstavniki hotela Pugled pa 
so zatrdili, da ne morejo prevze
mati nobenih novih obveznosti 
oziroma odplačil, ker potem za 
nekaj let ne bi mogli zagotoviti 
vlaganj v razvoj gostinstva. Zato 
so predlagali, naj bi bil nosilec 
razvoja gostinstva kdo drug.

Končno je prevladalo mne
nje, da je treba pred združitvijo 
pripraviti ustrezne analize, org
anizacijsko obliko in razvojni 
program nove organizacije, in 
to kot da bo poslovala samo
stojno ali pa v okviru ZKGP.

Rinža je v Kočevju letos na veliko veselje mladih delavcev že zamr
znila. Vedno več mladih ima drsalke. Ce zmanjka ledu na Rinži, si 
uredijo drsališče tako, da polijejo večje ravne ploskvš z vodo, ki 
nato zmrzne. Pravega drsališča pa Kočevje še nima. (Foto: J. 
Primc)

Poceni in učinkovito
Denar za stanovanja, ne za širok upravni aparat

V občini je treba pospešiti 
ustanavljanje samoupravnih 
stanovanjskih skupnosti (SSS) 
ter združiti in poenostaviti vse

DROBNE IZ KOČEVJA
VODA TEČE -  Pred stanovanj

skim blokom št. 4 v Kolodvorski 
ulici že več kot dva meseca teče  
voda iz kanalizacije kar po poti in 
dovrišču. Čudno, da se pristojni za 
to prav nič ne zmenijo?

PLAKATE GOR IN DOL -  Pla
kati in lepaki za razne plese ter vabi
la na prireditve in tekme nabijajo 
organizacije in prireditelji vsevprek, 
nihče pa jih ne pospravi. Najprepro
steje bi bilo, Če bi jih pospravil 
smetar, ko čisti ulice. Račun za či
ščenje pa naj bi poslal prireditelju 
oziroma organizaciji, ki je plakatira
la.

KJE SILVESTROVATI? -  Silve
strovo se bliža. Rezervacije za te 
prireditve v gostinskih podjetjih že 
sprejemajo. Malo pa je slišati o pri
pravah na silvestrovanje društev, 
organizacij itd. To je .v Kočevju 
oteženo, ker ni nobenih dvoran za 
družabne prireditve. Verjetno bo 
večina občanov zaradi stabilizacije 
družinskega proračuna silvestrovala 
kar doma.

RAZSTAVA PTIC -  Člani ko
čevskega društva za varstvo in vzg
ojo ptic pripravljajo razstavo ptic in 
golobov. To bo že tretja taka razsta
va tega društva. Odprli jo bodo v 
drugi polovici januarja. RAzstavljali 
bodo pretežno kanarčke, male papi

ge, domače gozdne ptice in več vrst 
golobov. Ptice bodo tudi prodajali. 
Z izkupičkom od srečelova bodo 
nakupili hrano za zimsko pomoč 
krmilnicam po parkih in vrtovih.

MANJ PTIC -  Krmilnice za ptiče 
letos kljub izredno hudemu mrazu 
še niso obiskane kakor druge zime. 
Predvsem je manj gozdnih sinic, 
plavčkov, meniščkov in zelencev. 
Verjetno je bilo veliko teh ptic 
pobitih v septembrski nevihti. Tudi 
vrabcev je manj. Mnogo pa je velikih 
vrtnih sinic.

občan •
vprašuje
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odgovarja

— Sem slišal, da je Ivan 
Starič iz Stare cerkve desna 
roka občinske skupščine.

— Jaz pa, da je tudi leva 
roka družbeno političnih orga
nizacij.

KOČEVSKE NOVICE

postopke oziroma delo pri sta
novanjski graditvi. Tako je bilo 
sklenjeno na nedavni skupni seji 
občinskega komiteja ZK in 
predsedstva občinskega sveta 
Zveze sindikatov, ki so razprav
ljali o gradnji delavskih stano
vanj.

Z dosedanjim delom in načrti 
zbora vlagateljev so zadovoljni, 
vendar mora vse delo na področju 
stanovanjskih zadev teči nemoteno 
naprej, čeprav še ni ustanovljena 
SSS. Občinska skupščina in podje
tja, ki dajejo soglasje za gradnje, 
morajo postopke za pridobitev grad
benega dovoljenja poenostaviti. Za
gotoviti je treba tudi dovolj lokacij 
za družbeno in zasebno gradnjo. 
Uresničiti je treba novo stanovanj
sko politiko, ker je bila dosedanja 
slaba; namesto samoupravljanja je 
prevladovala birokracija. Na sestan
ku komunistov vseh kočevskih sta
novanjskih podjetij se bodo pogovo
rili o združevanju teh podjetij.

Gradbena podjetja so dolžna 
proučiti možnosti za cenejšo grad
njo stanovanj, ki pa bodo imela 
enako udobje. To je bila naslednja 
zahteva. Delavska stanovanja naj 
bodo eaaka, kot so druga, prizade
vati pa î je treba, da bodo gradnje 
zaradi novih, boljših postopkov 
cenejša. \

V razpravi je bilo opozorjeno, da 
je novi sistem stanovanjskega gospo
darstva zapleten. Zaradi tega se 
lahko zgodi, da bodo imeli na nje
govo delo premalo vpliva tisti, ki 
denar prispevajo, in da se bo našel 
kdo (posameznik ali organ), ki bo 
vso oblast vzel v svoje roke in sam 
odločal o vsem.

Za gradnjo stanovanj se zbira 
razmeroma veliko denarja. Zato sc 
bodo gotovo našli (ponekod že poiz
kušajo) taki, ki bodo hoteli organizi
rati širok birokratski aparat, da bi 
malo delali in dobro zaslužili.

J. PRIMC

Cii] združitve: bolje izkoristiti zmogljivosti in kadre, uskladiti investicije 
in zadovoljiti zahtevam sodobnih gostov

V Ribnici odprli salon pohištva
INLES ima v njemu razstavljene svoje izdelke in izdelke kooperantov

 .

Dva jubileja 
Ivana Drobniča

vsak, kdor se zanima za nakup stav
bnega pohištva, lahko dobi prospekt 
in cenik. 80 odstotkov naših poslov 
sklenemo na osnovi pismenih stikov. 
Naročajo nam tudi pismeno, nakar 
jim naročeno pošljemo po železnici 
ali pridejo sami iskat.

DL: — Kupcem ponudba 
vašega salona zadošča?

INLES: — Od vseh proizvajalcev 
stavbnega pohištva imamo še najširši 
proizvodni program, saj z našimi 
proizvodi lahko opremiš stavbo od 
tal do strehe.

DL: — Lahko kupec dobi, 
kar želi, takoj ali je treba na 
dobavo čakati?

INLES: -  Na zalogi imamo v 
glavnem vse. Vendar je naš proizvo
dni program obširen, zato včasih 
česa zmanjka. Do običajnih zastojev 
pri dobavi pa pride tudi zato, ker je 
povpraševanje se vedno večje, kot je 
naša ponudba, in to kljub temu da 
proizvodnjo vsako leto količinsko 
zvečamo za okoli 30 odstotkov.

DL: — Kdaj je začelo delati 
prodajno skladišče v Ribnici, 
koliko je znašal njegov promet 
prvo leto in koliko lani?

INLES: -  Odprto je bilo leta 
1967. Prvo leto smo dosegli 1,4 
milijona dinarjev prometa, lani 24 
milijonov, letos pa ga bomo imeli že 
blizu 30 milijonov. Pri tem pa mora
mo poudariti, da cene niso naraščale 
posebno hitro.

Ob zaključku naj povemo še, da 
plačuje naše prodajno skladišče ozi
roma sedanji salon občinski skupšči
ni na leto 900.000 do milijon (no
vih) dinarjev prometnega davka. Za
nima nas, koliko davka dobi občina 
na leto od vseh zasebnih kmetov. 
Prosimo, če bi poizvedeli za ta po
datek. (Pri tajniku občinske skup
ščine Ribnica Rudiju Brimšku smo 
zvedeli, da vsi kmetje v občini pla
čajo na leto okoli 100.000 din dav
ka.)

60 let star in 30 let 
partijec

Ivan Drobnič iz Gorenjske 
ceste v Ribnici bo 15. decembra 
imel dvojni jubilej: praznoval bo 
60-letnico rojstva in 30-letnico 
svojega članstva v Zvezi komuni
stov.

Drobnič izhaja iz kmečke 
družine, ker pa je bilo kruha na 
kmetiji premalo, si je moral iska
ti zaslužek tudi drugod. Kmalu 
po kapitulaciji jugoslovanske 
vojske je začel simpatizirati s 
partizani, prvoborec Matija 
Maležič pa ga je nato vpeljal v 
delo odbora OF. Zbiral je hrano, 
orožje, denar, trosil letake, bil 
obveščevalec itd. To delo je 
nadaljeval tudi kasneje, ko se je 
zaposlil.pri neki italijanski firmi 
v Kočevju.

Po kapitualciji Italije je vst
opil v partizane. Pot ga je vodila 
skozi številne boje od kočevskih 
gozdov do Štajerske, kjer je so 
deloval pri pohodu slavne 14. 
divizije. Opravljal je posle komi
sarja v več četah udarne brigade 
Ljuba Šercerja. Po vojni je opra
vljal odgovorne funkcije vse do 
upokojitve. «

Tovariš Drobnič je bil vseh 
zadnjih 30 let zvest član Partije 
in je na to pripadnost lahko 
upravičeno ponosen Njegovi 
nekdanji soborci in povojni 
sodelavci in prijatelji mu iskreno 
čestitamo ob šestdesetletnici 
rojstva in 30-letnici sprejema v 
KP. Želimo mu, da bi ostal čil in 
zdrav ter tovariški, kakršnega 
smo poznali doslej.

- r

Jubilant Ivan Drobnič
v ___ J

V novem salonu stavbnega pohištva, ki ga je pred kratkim uredil 
INLES v Ribnici, so razstavljeni vsi proizvodi tega podjetja. (Foto: 
Primc)

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
NI DOHODKA -  Pri KZ Ribnica 

pravijo, da s prodajo mesa in mleka 
nimajo dobička in da bodo začeli 
ukinjati dejavnosti, ki ne prinašajo 
dohodka’. Meso bo prodajal en pro
dajalec manj, mleko in kruh pa 
bodo prodajali le v eni izmeni.

NI OCENJEVALCEV -  Ocenje
vanje stanovanj v Ribnici poteka 
počasi. Za 10 din noče nobeden 
popisovati stanovanj.

DRAGA SMRT -  Z novim letom 
bodo veljale nove cene za pogrebe. 
Stroški za pogreb (brez krste, 
godbe, vencev) bodo znašali okoli 
700 do 850 din.

PISMENA ZAHVALA -  Vsi, ki 
so delali v iniciativnem odboru za 
ustanovitev temeljne telesnokultur- 
ne skupnosti, so bili na zadnji ob
činski seji razrešeni, zdaj pa bodo 
dobili še pismene zahvale za uspešno 
opravljeno delo. Odbor je vodil 
Dušan Lavrič.

NOV INSPEKTOR -  Za vodno
gospodarskega inšpektorja v občini 
Ribnica je imenovan Peter Levstek, 
referent za kmetijstvo pri občinski 
skupščini.

— Sem slišal, da razen dav
karjev pobirate poseben davek 
še medvedje in druge divjad!

-  Oni dan pa so po Dolenji 
vasi skušali pobirati davke kar 
za svoj žep že polnoletni in celo 
zaposleni otroci dobro stoječih 
staršev iz Ribnice in okolice . .

Podjetje INLES Ribnica je pred dnevom republike odprlo v po
slopju železniške postaje Ribnica salon stavbnega pohištva. Ob tej 
priložnosti smo se pogovorili s predstavniki INLES predvsem o 
stvareh, ki po našem mnenju zanimajo kupce stavbnega pohištva.
DL: — Imate 6 prodajnih skla
dišč po vsej Jugoslaviji in sed
mo v Ribnici, ki se je zdaj pre
selilo in preimenovalo v salon. 
Zakaj salon?

INLES: — To je res sodobni salon 
stavbnega pohištva. V njem so vsa
kemu na ogled vsi naši proizvodi.

Začela se je

Seveda jih v salonu lahko tudi naro
či oziroma kupi:’

DL: — Kupce zanimajo pred
vsem tudi cene. Na vaših raz
stavljenih izdelkih jih ni. Za
kaj?

INLES: -  To pomanjkljivost
bomo še odpravili tako, da bomo 
izobesili velik cenik. Vendar že zdaj

redna vadba
Po dveh letih je Partizanov dom obnovljen

Upravni odbor TVD Partizan 
Ribnica je na zadnji seji sklenil, da 
se začne 10. decembra v telovadnici 
obnovljenega Partizanovega doma 
redna vadba. Vsi oddelki bodo imeli 
vadbo ah trening dvakrat na teden v * 
popoldanskih in večernih urah. 
Dopoldnevi so rezervirani za šolski 
pouk.

Redna vadba se bo začela ob 14. 
uri. Seveda bodo najprej opravili 
svojo vadbo predšolslu otroci in 
pionirčki iz prvih in drugih razre
dov. Nato se bodo razvrstili pionirji 
in pionirke iz 3. in 4. razredov, za 
temi pa še pionirji in pionirke od 5. 
do 8. razreda. Cas od 17 do 20. ure 
je rezerviran za športne panoge: ro
komet in nogomet. Šahisti, strelci in 
igralci namiznega tenisa bodo imeli 
svoj prostor in čas rezerviran na pre
urejeni galeriji.

KRANJSKA GORA V DANAH

Smučarsko središče v Danah ure
ja "krajevna skupnost Ribnica. Ob
činska skupščina je zaprosila za 
poroštvo pri najemu 50.000 din 
posojila za postavitev žičnice. V 
obrazložitvi je tudi navedba, da 
bodo Dane „druga Kranjska gora“.

Od 20. do 22. ure je predvideno 
razgibavanje oziroma rekreiranje 
starejših občanov obojega spola, in 
sicer za ženske ob ponedeljkih in 
četrtkih, za moške pa ob torkih in 
petkih. TVD Partizan Ribnica misli 
tudi na mlade mamice z malčki; 
zanje bo rezerviral galerijo v dopol
danskem času.

Za vse oddelke so že določeni 
vaditelji in trenerji. Tako bo vsa de
javnost v domu potekala pod njiho
vim nadzorom in osebno odgovor- 
nosti°- FR.LEVSTEK

KAKO GOSPODARIMO?

V prvih devetih mesecih letos je 
gospodarstvo ribniške občine imelo 
za 31,5 odstotka večjo ekonom
ičnost, za 22,4 odstotka večjo pro
duktivnost in za 33,6 odst. manjšo 
rentabilnost kot v istem obdobju 
lani. Celotni dohodek je bil večji za 
23 odstotkov, dohodek za 31,8 
odstotka, dobiček pa za 23,3 odsto
tka. Zaposlenost je bila večja za 7,4 
odstotka.

DRAŽJI PREVOZ 
ŠOLARJEV

Prevoz otrok v šolo se je v ribni
ški občini podražil že na 95.000 din 
na mesec ah na 950.000 din (95 
starih milijonov na šolsko leto). 
Podraževanje sili pristojne v občini, 
da bodo iskali cenejše rešitve, kot so 
jih poiskali že v nekaterih drugih 
občinah.

REŠETE)



Osnutek statuta vsebuje življenje
Črnomaljski odborniki občinske skupščine sprejeli osnutek novega občin
skega statuta - Občani bodo o njem ter še o čem govorili do 15. januarja

„Občinski statut mora biti 
tak, da bo vseboval že vse tiste 
novosti, ki pri nas sicer že živi
jo, niso pa še uzakonjene!“ so 
menili odborniki črnomaljske 
občinske skupščine na zadnji 
seji, ko so soglasno sprejeli 
osnutek bodočega občinskega 
statuta. Osnutek so dali v javno 
razpravo in bodo občani o 
njem, hkrati pa tudi o osnutkih 
statutov krajevnih skupnosti in
o programu javnih del v prihod
njem letu, razpravljali do srede 
januaija prihodnje leto.

Nov statut bo pomenil korak 
naprej v razvijanju samoupravnih 
odnosov in razvoja naše družbe v 
smeri,, ki jo predvidevata tudi nova 
ustava in druga zakonodaja. V osnu
tku črnomaljskega statuta so izdelo
valci precej poudarili povezavo kra
jevnih skupnosti s TOZD. Tako naj 
bi se pravilneje uredilo tudi financi-

SODELOVANJE
V okviru sodelovanja med mla

dinskimi organizacijami je mladinski 
aktiv črnomaljske gimnazije pripra
vil proslavo za dan republike. Na 
proslavi so poleg gimnazijcev sodelo
vali tudi vajenci PKŠ in vojaki iz gar
nizona. Beseda je tekla o rojstvu Ju
goslavije, o Bližnjem vzhodu, Viet
namu in Čilu.

Mladinski aktiv tesno sodeluje z 
garnizonom zlasti na športnem in 
kulturnem področju.

ranje krajevnih skupnosti. Pomem
bno je, da se človek v svojem kraju 
dobro počuti in da ima vse možno
sti zadovoljevanja potreb. Denar za 
to pa morajo prispevati tudi tiste 
delovne organizacije, ki sicer nimajo 
sedeža v posameznih krajevnih skup
nostih ali občinah, kjer so doma 
njihovi zaposleni. Osnutek bodoče
ga statuta poudarja tudi delegatski 
sistem, ki naj bi trdneje povezal 
bazo z raznimi predstavniškimi 
organi oziroma skupščino.

V osnutku 'sO predlagali, naj bi 
imela bodoča občinska skupščina 
dva zbora: enotni zbor zdruzenega 
dela, v katerem naj bi bili delegati 
TOZD in OZD, ter zbor delegatov 
krajevnih skupnosti. Osnutek pa 
predlaga še dve novi telesi: občinski 
svet in občinski splošni zbor. Prvi 
naj bi bil politično izvršilni organ 
občinske skupščine; v njem bi bilo 
23 članov, ki bi jih izvolili za štiri

leta. Volili bi jih po kandidatm listi, 
ki naj bi jo pripravila SZDL. Občin
ski splošni zbor pa bi sestavljali 
predstavniki občinske skupščine in 
občinskih družbenopolitičnih orga
nizacij. Ta zbor bi lahko sicer tudi 
sklepal, vendar sklepi ne bi bili za 
nikogar obvezni. Zbor naj bi obrav
naval splošna vprašanja in naj bi 
usklajeval ter usmerjal občinsko 
politiko.

Osnutek novega statuta vsebuje 
torej novosti, ki jih prinašata nova 
ustava ter zakonodaja. Sestavljalci 
osnutka pa so upoštevali tudi poseb
nosti v črnomaljski občini in so jim 
svoj predlog tudi prilagodili.

Javne razprave o osnutku statuta 
bodo v delovnih organizacijah vodili 
sindikati, v krajevnih skupnostih pa 
SZDL. „Odborniki," so dejali na- 
seji, „pa morajo biti povsod usme
rjevalci razprav! “

B. PODOBNIK

LITERARNI 
IN LIKOVNI RAZPIS

Komisija za informiranje in 
obveščanje na občinski konfe
renci v Črnomlju je v okviru 
praznovanja 30-letnice. rojstva 
naše socialistične domovine raz
pisala literarni in likovni natečaj 
na teme:

30 let socialistične domovine 
Samoupravljanje 
Mladi delavci 
Kmečka mladina 
Bela krajina na poti k razvoju 
Dospele prispevke bo komisija 

ocenila, najboljše pa nagradila.

'■■■■■

Učenci osnovne šole v Semiču so že na več prireditvah in proslavah 
dokazali, da jim recitiranje ne povzroča preglavic. Na sliki: nastop 
na eni od mnogih proslav v Semiču. (Foto: B. Podobnik)

Plača-rezultat dela
ENAJST 

STROKOVNIH SLUŽB
Zdravstvena enota v Črnomlju je 

lani opravljala svojo dejavnost v i l  
temeljnih strokovnih službah. Delo
vale so služba za varstvo dojenčkov 
in predšolskih otrok, varstvo šolskih 
otrok in mladine, varstvo žena, ba- 
biška, patronažna, pnevmoftiziolo- 
ška, splošno zdravstvena, reševalna, 
okulistična, dermatološka in zobo
zdravstvena služba.

Teritorialna zdravstvena enota 
ima svoj svet enote ter poslovna 
odbora za splošno službo in za 
zobozdravstveno službo.

Komunisti, člani črnomalj
ske občinske konference ZKS 
so se zadnjo soboto poslednjič 
sestali v stari zasedbi. Na pri
hodnjo sejo konference bodo že 
prišli novoizvoljeni delegati. 
„Stara“ ekipa občinske konfe
rence ZKS pa je na zadnji seji 
obravnavala delo v preteklem 
mandatnem obdobju, poročila
o delu konference, komiteja in 
komisij. Vsa poročila, nekatera 
so na konferenci še dopolnili, 
so sprejeli.

Komunisti so kritično ocenili 
delo v zadnjem letu. Bolj kritično

Z b o r i  v o l i l c e v  o  s t a t u t i h
Od 15. do 24. decembra bodo potekali v občini - 

O statutih in programu javnih del

V soboto, 15. decembra, se 
bodo pričeli po vsej črnomalj
ski občini zbori volilcev, zdru
ženi s sejami krajevnih organiza
cij SZDL. Na njih bodo sprego
vorili o osnutku občinskega sta
tuta ter statuta posamezne kra
jevne skupnosti, o javnih delih v 
letošnjem in v prihodnjem letu 
ter o delovanju krajevnih orga
nizacij SZDL. Vsi zbori volilcev 
bodo v prostorih, kjer so pote
kali doslej.

15. decembra ob 17. uri bodo 
zbori volilcev v Kotu, Črmošnjicah, 
na Preloki in v Zuničih. Istega dne

ob 18. uri pa se bodo sestali volilci 
Cerkvišč, Vranovičev, Bojancev in 
Tribuč.

16. decembra ob 9. uri pa bodo 
zbori volilcev v Adlešičih, Štrekljev- 
cu, Semiču, Dragatušu, Vinici in na 
Sinjem vrhu. Ob 11. uri istega dne 
bo zbor volilcev v Starem trgu, ob 
14. uri pa v Gribljah, Stranski vasi, 
Črešnjevcu, Rožnem dolu, Petrovi 
vasi, Stražnjem vrhu (prebivalci tega 
kraja se bodo zbrali na Rožič vrhu), 
Dobličah, Stari Lipi, Butoraju, De- 
sincu in na Talčjem vrhu.

Občani Kanižarice se bodo zbrali 
na zboru volilcev 18. decembra ob 
17. uri, Črnomaljci pa 24. decembra 
ob 17. uri v prostorih prosvetnega 
doma.

B. P.

Č R N O M A L J S K I  D R O B I R
MRAZ -  Prebivalci Vinice pra

vijo, da je bil v preteklih dneh pri 
njih tako hud mraz, kot že dolgo ne. 
Celo Kolpa, ki ne zamrzne tako 
hitro, se je na nekaterih mestih po
krila z ledom.

ODSLEJ PREDSEDNIK -  Me
stna organizacija SZDL deluje že 
dalj časa brez predsednika. To pa ne 
pomeni, da delo ni uspešno. Ravna
telj poklicne kovinarslce šole Janez 
Dragoš, ki opravlja posle predsedni
ka v prostem času, dela tako dobro, 
da bodo vsi zadovoljni, Če bo tudi 
novi predsednik, ki ga nameravajo 
izvoliti v kratkem, tako uspešen.

DOBRO SO DELALI -  Predsed
stvo občinske konference ZMS ni 
prav nič v skrbeh pred sejo občinske 
konference, ki bo spregovorila o 
delu mladih v zadnjem obdobju. De
lovanje mladinske organizacije je 
bilo namreč uspešno, zato kritik 
najbrž ne bo.

PRESENEČENJE -  Mladinski 
aktiv Petrove vasi je presenetil 
vaščane z uspelo prireditvijo v poča
stitev praznika republike. Prenovlje
na dvorana gasilnega doma je bila 
povsem zasedena. Prireditev priprav
ljajo mladinci tudi za novoletne pra
znike.

kot bi njihovo delo ocenil spremlje
valec njihovega dela. Menih so, da so 
organizacije ZK sprejele v svoje vrste 
premalo novih članov, predvsem iz 
vrst neposrednih proizvajalcev in 
kmečke mladine, da so se komunisti 
prevečkrat prilagajali vodilnim v 
podjetjih, da so bili premalo delavni 
pri uveljavljanju delavskih ustavnih 
dopolnil in da so kadrovanju, čeprav 
so si pri njem pridobili potreben 
vpliv, posvečali še vedno premalo 
pozornosti.

Zato so se dogovorili, da bodo, 
razen odpravljanju naštetih pomanj
kljivosti, vso skrb posvetih idejno
politični diferenciaciji, ki se je sicer 
že pričela, a je treba z njo nadaljeva
ti, nadzorovanju izvajanja sprejetih 
sklepov, utrjevanju discipline in 
odgovornosti, izobraževanju članov 
ZK in samoupravljalcev, pri čemer 
bodo programe izobraževanja prila-: 
godili izobrazbeni strukturi slušate
ljev, osveščanju in informiranju 
občanov, predvsem tistih, ki živijo v 
oddaljenejših vaseh ter akciji, ki naj 
bi povsod privedla do pravilnega 
nagrajevanja, ki naj temelji na delitvi 
po delu.

B. P.

Vrt ni gradbišče
Kmetijska zemljiška skup

nost v črnomaljski občini bo 
pričela delati v začetku prihod
njega leta. Ustanovna skupščina 
skupnosti se bo sestala sredi 
decembra, konec marca pa bo 
postala skupščina skupnosti 
stalna.

Na zadnji seji črnomaljske 
občinske skupščine so odborni
ki imenovali člane začasne 
skupščine skupnosti ter poobla
stili predsednika občinske 
skupščine inž. Martina Janžeko
viča, da podpiše v imenu občin
ske skupščine družbeni dogovor
o ustanovitvi zemljiške skupno
sti.

Odborniki so že spregovorili
o delu zemljiške skupnosti, še 
zlasti pa sojih zanimali kriteriji, 
po katerih določajo cene zem
lji. Menili so namreč, da se vrt 
okrog hiše ne bi smel uvrščati 
med gradbena, pač pa med 
kmetijska zemljišča. „Saj so 
vrtovi bolje obdelani kot pa vsa 
druga zemlja!“ so pribili. Če pa 
bi morali delavci, ki so sedaj 
najštevilnejši med graditelji 
individualnih hiš, plačevati vso 
zemljo po ceni gradbenega 
zemljišča, tega ne bi zmogli. 
Zaprla se jim bi vrata, skozi 
katera so doslej najpogosteje 
reševali svoje stanovanjsko vpra
šanje.

B. P

At rCP

Delavci TGP gradijo v Gradcu stavbo, v kateri bo nova trgovina, bife, delikatesa, prodajali pa bode 
tudi železnino. Dela investira metliška kmetijska zadruga, končana pa naj bi bila do 1. maja 1974. 
(Foto: B. P.)

Največji up so - pridne roke
V prvih devetih mesecih letos metliško gospodarstvo zaostaja za načrti 

in uspehi v enakem obdobju lani - Premalo so vlagali

Na zadnji seji metliške občinske skupščine 5. decembra so od
borniki največ pozornosti posvetili gospodarjenju delovnih organi
zacij v občini v prvih devetih mesecih letos. Analiza gospodarjenja 
v tem obdobju je odbornikom dodobra „odprla oči“ in vsi so 
ugotavljali, da gospodaijenje sicer še ni kritično, da pa lahko to kaj 
kmalu postane, če se predvsem odnos do dela in produktivnost ne 
bosta izboljšala.

Medtem ko številke o ustvarje
nem celotnem dohodku v metliških 
delovnih organizacijah niti niso tako 
zaskrbljujoče, pa tiste, ki prikazuje
jo dohodek in ostanek dohodka v 
prvih devetih mesecih letos, vzbuja
jo skrbi. V „Beti", „TGP", „Merca
torju", „Kometu" in v Kmetijski za
drugi -  povsod so se povečale

PREDHODNICA PUSTNIH 
ŠEM

Pustno društvo „Gradaški 
mački" iz Gradca, ki nadaljuje 
tradicijo veselih pustovanj, ki jih 
Metličani vse bolj pozabljajo, 
vabi vse svoje člane, ki imajo po
trebne društvene izkaznice 
(okrog 150 takih je menda), da 
se 15. decembra ob 18. uri zbe
rejo v dvorani v Gradcu in se 
udeleže občnega zbora. Na pri
grizek odbor ni pozabil, zato 
jamči, da občni zbor ne bo 
dolgočasen.

zakonske in pogodbene obvđznosti, 
to pa se močno pozna pri ostanku 
dohodka. Razen v „TGP“, kjer so 
ostanek dohodka v prvih devetih 
mesecih letos glede na enako obdob
je lani, ko podjetji še nista bili zdru
ženi, povečali za 156 odstotkov, so 
povsod drugod imeli manjši ostanek 
dohodka. V „Beti" so v prvih deve
tih mesecih letos dosegli le 37 od
stotkov ostanka dohodka kot v 
istem obdobju lani, v Kmetijski za
drugi 29 v Kometu 96 in v Merca
torju 87.

Ostanek dohodka je tako majhen 
delno zaradi povečanja osebnih do
hodkov, za kar pa gospodarstva ne 
gre grajati, saj so bili osebni dohodki 
še pred nedavnim zares premajhni. 
Bolj kot večje plače so ostanek do
hodka „načele" pogodbene in za
konske obveznosti. K temu prišteje
mo ponekod še povečane proizvod
ne stroške, neustrezne cene izdel
kom in kopičenje zalog.

Na seji so menili, da gospodarstvo 
v občini tudi v prihodnjem letu ne 
bo doživelo „preporoda", saj v zad-

Zemlja vse bolj draga
Graditi je treba na slabši zemlji, obdelovalno 

zemljišče pa je treba očuvati za setev

Tudi metliška občinska skup
ščina je dala soglasje k podpisu 
družbenega dogovora o ustano
vitvi samoupravne kmetijske 
zemljiške skupnosti v občini. 
Skupnost naj bi varovala kme
tijsko obdelovalno zemljo, s 
katero smo doslej, vsaj pone
kod, zelo malomarno gospoda
rili. Hkrati je skupščina imeno
vala v novo skupnost tudi pet 
svojih predstavnikov.

Znano je, da promet s kmetijski
mi zemljišči že dalj časa miruje, ta
kih, ki bi zemljo radi prodali ah ku
pili, pa je mnogo. Promet s temi 
zemljišči pa se bo uredil, ko bodo 
kmetijske zemljiške skupnosti priče
le delati.

Da bi zagotovili kar najboljše var
stvo za kmetijska zemljišča, ki naj bi 
ne spreminjala svoje namembnosti, 
če to zares ni nujno potrebno, bodo 
morali poslej vsi, ki bodo kmetijska 
zemljišča uporabljali v druge name
ne, plačati poseben prispevek, ki bo 
odvisen od kvalitete zemljišča. Pri
spevke bo treba plačati za vsak kva
dratni meter zemljišč znotraj meja 
zazidalnih načrtov in zemljišč, ki so 
po urbanističnem načrtu določena 
za gradnjo.

Kdor bo spremenil namembnost 
kmetijskega zemljišča, bo moral pla-

ZEMLJA ZA CESTO

Pred dnevi so metliški odborniki 
sprejeli odlok, ki pravi, da obstaja za 
gradnjo ceste Metlika -  Drašiči 
splošen družbeni interes, zato so, da 
bo gradnja nemoteno potekala, raz
lastili lastnike vse tiste zemlje, po 
kateri bo tekla nova cesta. Odloči
tev pa kmetov ni razburila, saj, kot 
sami pravijo, radi odstopijo zemljo 
za dobro cesto. ,,1 e še s katastrom 
uredite, da ne bomo plačevali davka 
od zemlje, ki ni več naša," so naro
čili na občini. •

ćati za kvadratni meter kmetijske 
zemlje najmanj 2 in največ 10 dinar
jev posebnega ‘ prispevka, s katerim 
bo razpolagala kmetijskozemljiška 
skupnost. Le za gradnjo bolnišnic, 
šol, vrtcev, stanovanjskih blokov in 
kmetijskih proizvodnih objektov, ki 
jih bodo gradili na njivah, vrtovih, 
travnikih in trajnih nasadih petega 
do osmega katastrskega razreda, bo 
treba plačati za kvadratni meter 
samo 50 par.

Nekateri so menili, da bodo ti pri
spevki preveliki, večina pa je vseeno 
vztrajala pri tem in poudarjala, da je 
treba kmetijska zemljišča očuvati, 
gradi pa naj se na slabši zemlji.

B. P.

njih letih ni vlagalo dovolj, da bi lah
ko pričakovalo, da bodo pričele in
vesticije kaj vračati. Prevladalo je 
mišljenje, da bodo morali gospodar
stveniki v občini postati pogumnej- 
ši, ko se bodo odločali za nove na
ložbe in druge akcije, ki naj bi go
spodarstvo hitreje pripeljale iz seda
njega stanja.

Dodali so še, da je pridno delo 
najzanesljivejši način, ki bo gospo
darstvo občine pripeljal z roba brez
na ki grozi s stagnacijo.

B. PODOBNIK

Šport - hitreje
„Čeprav je bilo doslej za šport v 

metliški občini namenjeno malo 
denarja -  le 5,30 din na prebivale?.
-  je športna dejavnost v občini kar 
dobro razvita. Se hitrejši razvoj pa 
zavira pomanjkanje športnih objek
tov in usposobljenih vaditeljev," je 
poudaril predsednik iniciativnega 
odbora za ustanovitev TTKS inž. 
Ivan Kostelec na ustanovni skupšči
ni TTKS.

Ker pa so športni objekti osnova 
za razvoj športa, so se delegati za
vzeli za gradnjo športnega parka in 
telovadnice pri osnovni šoli. Oboje 
je nujno in bodo to najbrž upošteva
li tudi zaposleni, ko bo potrebno za 
gradnjo dati denar. Na ustanovni 
skupščini TTKS -  skupščina šteje 
21 delegatov -  so sprejeli začasni 
statut skupnosti ter izvolili potrebna 
vodstva. Za predsednika skupnost, 
so izvolili Marjana Pavloviča, za 
njegovega namestnika pa Gabra 
Bogdanoviča. Predsednik izvršnega 
odbora je postal podpredsednik 
občinske skupščine inž. Ivan Koste
lec, za sekretarja skupnosti pa so 
izvolili Zvoneta Hauptmana.

B. P.

KOLIKO ČLANOV?

Metliška mestna organizacija 
SZDL se doslej zares ne more po
hvaliti z vestnim in načrtnim delom. 
Da bi organizacija „zvedela", koliko 
članov ima, in da bi le-ti začeli re
dno plačevati članarino, so pričeli v 
teh dneh popisovati člane. Popis bo 
trajal do konca januarja. Povedati pa 
je treba, da krajevne organizacije 

t SZDL dobro delujejo in da zato naj 
brž ne bi bilo napačno, če bi jiL 
mestna organizacija posnemala.

S P R E H O D  PO METLIKI
NAGRADE -  Za praznik republi

ke so v metliški „Beti“ podelili na
grade in priznanja 33 zaposlenim, ki 
delajo v tovarni deset in več let.

SEDEM FILMOV -  Temeljna 
kulturna skupnost in uprava kina sta 
pripravili teden slovenskega filma. 
Gledalci si lahko od 9. decembra 
dalje ogledajo sedem najuspešnejših 
domačih filmov, za šolsko mladino 
pa so pripravili posebne predstave. 
Upajo, da se bodo predstav udeležili 
tudi nekateri igralci, režiserji in 
scenaristi.

RAZSTAVA -  Učenci poklicne 
šole v Beti so pripravili v počastitev

ob 30. obletnici AVNOJ ter občin
skega praznika v avli šole razstavo z 
naslovom „Ob 30. obletnici AV
NOJ". Gradivo so zbrali sami.

PLESI -  Družabno življenje v 
vaseh je spet zaživelo. Miadinsk* 
aktivi po vaseh spet pogosteje prire
jajo plese, predvsem pa so pri tem 
marljivi mladinci v Rosalnicah in na 
Suhorju.

DARILO VAŠČANOM -  Mladin
ski aktiv na Radoviči je v počastitev 
praznika republike pripravil za va
ščane zelo uspel kulturni program. 
Tako so mladinci pokazali, da znajo 
ceniti pridobitve, ki so jih priborili 
starejši.

metliški tednik



KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE *  KOČEVSKE NOVICE

n M M H H H B M

Veliko potrebnih, malo evidentiranih
Namesto 600 šele 100 možnih kandidatov za delegate - SZDL in sindikat sta doslej premalo napra

vila - Na kandidatne liste le take, ki so jih ljudje evidentirali

Pri evidentiranju možnih 
kandidatov za bodoče delegate 
in člane delegacij je bilo v ko
čevski občini doslej premalo 
storjenega. Tako so ugotovili na 
zadnji seji izvršnega odbora 
SZDL 4. decembra. Skupno 
imajo namreč evidentiranih le 
nekaj nad 100 možnih kandida
tov, medtem ko bodo potrebo
vali samo za potrebe občinske 
skupščine najmanj 600 do 700

KOČEVJE: 
KRVODAJALCI NA PLAN

Občinski odbor Rdečega kri
ža Kočevje pripravlja krvodajal
sko akcijo, ki bo 13. in 14. de
cembra v Domu Dušana Remiha 
v Kočevju. Odbor vabi vse zdra
ve občane od 18. do 65. leta sta
rosti, da se v čimvečjem številu 
odzovejo tej akciji in tako poma
gajo vsem, ki so pom oči potreb
ni.

P io n ir j i  in  
t u r i z e m
Ustanavljajo 

turistične in jamarske 
krožke

Letošnje pionirske igre pote
kajo pod geslom „Lepota v 
ustvarjanju, radost v odkriva
n j u V  Kočevju pa so se odlo
čili, da bodo dali še poseben 
poudarek varstvu narave in delu 
pionirjev na področju turizma. 
En izmed vzrokov za tako ko
ristno sodelovanje je nedvomno 
tudi ta, da je predsednik občin
ske Zveze prijateljev mladine 
Stane Jajtič hkrati tudi predse
dnik Turističnega društva.

„Turistično društvo (TD) je 
dalo pobudo, naj bi pionirji pri
pravili turistični prospekt naše
ga območja. Najboljše osnutke 
prospektov bomo nato razstavi
li, izbrane pa tudi nagradili. 
Taka razstava bo predvidoma 
aprila, “ je povedal Stane Jejtič.

TD je tudi že določilo inž. 
Ivana Prezlja, da bo pomagal pri 
ustvarjanju in delu turističnih 
krožkov po šolah. Na posebnih 
predavanjih bodo pionirji spo
znavali svoj kraj, njegove zani
mivosti, zgodovino in njegov 
pomen za turizem.

Jamarji bodo organizirali na 
kočevski osemletki jamarski 
krožek. Raziskovanje jam je 
združeno z nevarnostmi, zato 
bodo sprejemali v krožek le 
učence višjih razredov, pa še ti 
bodo prvi dve leti le poslušali 
predavanja in se seznanjali z ja
marskim delom samo teore
tično. Sele učenci 7. in 8. razre
da bodo šli pod vodstvom izku
šenih jamarjev lahko včasih v 
kakšno jamo. Kaže pa, da bo 
jamarski krožek dobil še poseb
no nalogo: urediti in vzdrževati 
okolico Jame treh bratov.

Seveda pa računajo turistični 
delavci, da jim bodo pionirji po
magali tudi na raznih drugih 
področjih, predvsem pri varstvu 
okolja in čistoči mesta. Starejši 
ne pričakujejo, da bi pionirji le 
delali, ampak tudi, da bodo da
jali pobude za urejanje posa
meznih zadev.

J. PRIMC

/  *>
VABILO 

KULTURNIKOM

Temeljna kulturna skupnost 
občine Kočevje poziva vse de
lovne organizacije, družbeno 
politične organizacije, interesne 
skupnosti, šole in posameznike, 
da do 25. decembra pošljejo 
svoje predloge za poživitev in 
izboljšanje kulturnega življenja v 
mestu in občini Kočevje na na
slov: Temeljna kulturna skup
nost občine Kočevje, Dom tel. 
kulture. Poštni predal 50.

možnih kandidatov. Samokri
tično so priznali, da sta pri tem 
odrekla SZDL in sindikalni 
svet, saj je še največ izpolnjenih 
popisnic poslala ZMS.

Na skupnem sestanku, ki bo 
v kratkem, se bosta SZDL in 
sindikat pogovorila o nadaljnji 
akciji za evidentiranje možnih 
kandidatov za delegate. Čeprav 
je precej zamujenega, še vedno 
ni prekasno, da ne bi mogli evi
dentiranja uspešno in odgovor
no izpeljati.

V razpravi so posebno 
poudarili, da lahko pride na 
kandidatno listo le tisti, kdor je 
bil nekje evidentiran, se pravi, 
da je zanj tudi izpolnjena po- 
pisnica. Cimprej je treba zbrati 
predloge za vodilne ljudi v obči
ni oziroma občinski skupščini. 
Te predloge je treba dobro pre
tehtati.

SPET POPUST

NAMA Kočevje prodaja letos 
podjetjem oziroma sindikalnim 
podnižnicam z 10 odstotnim popu
stom igrače in šolske potrebščine, s 
katerimi bodo lahko ob prihodu 
dedka Mraza obdarili otroke svojih 
članov kolektiva. Enak popust pri 
igračah imajo tudi naročniki Dela, 
če imajo še posebne kupone, izdane 
v akciji „Naročniki Dela živijo cene
je". NAMA je razen tega tudi letos 
omogočila delovnim kolektivom 
nakup darilnih bonov in to s popu
stom 2 odstotka do zneska 5.000 
din, 3 odstotke do zneska 10.000 
din in 4 odstotke nad 10.000 din. S 
temi boni lahko obdarovani otroci 
(ali odrasli) kupijo vse, razen živil. Z 
10 odstotnim popustom prodajajo 
še nekatere televizorje (tudi barvne) 
in pralne stroje „Obodin“.

ŽIVLJENJE V DVOJE

Pri Delavski univerzi „Jože 
Šeško “ v Kočevju so v okviru šole 
za življenje pripravili za mlade v Ko
čevju tri predavanja pod naslovom 
„Življenje v dvoje“. Predaval bo 
prof. France Demšar z Zavoda za 
šolstvo SRS.

V . I .

Predstavnik krajevne skupno
sti Kočevje je opozoril, da ta 
krajevna skupnost ni prav zaži
vela, dokler so v njej imeli veči
no starejši oziroma upokojenci, 
Šele ko so v njene organe izvoli
li mlajše, predvsem iz podjetij, 
je dobro zaživela in zelo uspeš
no dela. Te izkušnje naj bi upo
števali tudi pri pripravah na no
ve skupščinske volitve.

Predstavnik iz Stare cerkve je 
menil, da iz območja njihove 
krajevne skupnosti ne bodo mo-
s  >>

ODLIKOVANJA ZA 

PRAZNIK

Na proslavi dneva republi
ke v Podpreski v kočevski 
občini so 28. novembra po
delili tudi odlikovanja pred
sednika Josipa Broza-Tita 
zaslužnim občanom za pri
zadevno in uspešno delo na 
raznih področjih. Najvišje 
odlikovanje — red republike 
z bronastim vencem — je 
prejel Franc Kalič. Red dela 
s srebrnim vencem pa so do
bili Valentin Janež, Jože 
Lavrič, Anton Pajnič, Franc 
Valenčič, Olga Vesel in 
Branko Žagar.

PRIZNANJA OB 25-LETNICI

V LIK Kočevje so ob 25-letnici 
podjetja nagradili delavce, ki so 
dolgo pri podjetju, in podelili pri
znanja prizadevnim članom kolekti
va. Za 25-letno delo so dobili pri
znanja in nagrade Franc Henigman, 
Pepca Mavrin, Rudi Mikulič, Pavel 
Pogorelc, Vinko Pogorelc, Greta 
Štavdohar, Rezka Vesel, Marija Bevc 
in Olga Stočko. Za 20-letno delo so 
dobili priznanja in ure Jelka Križ, 
Miha Cetinski, Angel Blatnik in Pe
ter Junc. Na predlog obratnih kolek
tivov pa so prejeli priznanja za priza
devno delo Franc Jakša, Tone Mal
nar, Andrej Palčič, Stane Dulmin, 
Nikola Skender, Fanika Hegler, 
Franc Jona, Nikola Štajduhar, Pepca 
Košorog, Alojz Činkej), Alojz Gru
den in Edvard Muhič.

gli dobiti dovolj kandidatov za 
delegate, ker se ljudje funkcij 
otepajo. Poudarjeno je bilo, da 
območja, kjer se bodo dela ote
pali, pač ne bodo imela svojih 
delegatov tam, kjer se bo odlo
čalo. Zato bodo taka območja 
tako dolgo prikrajšana, dokler 
se ne bodo zavedela, da je nji
hova pravica in dolžnost delati 
v raznih samoupravnih organih.
_________________ J. PRIMC

FILM O KOLERI

Barvni film o koleri je pred krat
kim kupil občinski odbor RK Ko
čevje. Ta kruta bolezen ogroža zdaj 
to, zdaj ono državo, zato moramo 
biti za vsak primer tudi pri nas pri
pravljeni, da bi se v primeru potrebe 
spoprijeli z njo. Film že predvajajo v 
osnovnih organizacijah RK. Predva
jali ga bodo tudi v šolah in delovnih 
organizacijah, kjer bodo zanj zainte
resirani.

V tovarni LIK Kočevje so ob dnevu republike 29. novembra pripra
vili posebno razstavo sodobnega šolskega pohištva in opreme. Med 
drugimi so si jo ogledali tudi prosvetni delavci osnovne šole Kočev
je. (Foto: J. Primc)

Struge: skromna stoletnica
Razvili so pionirski prapor ~ Asfalt pri šoli - Sprejem v pionirje

Razmeroma skromno, a pri
srčno so 24. novembra prazno
vali v Strugah 100-letnico šol
stva v tem kraju in 40-letnico 
sedanje šole. Razen tega so 
hkrati proslavili tudi dan repu
blike.

Najprej so nameravali organizirati 
veliko proslavo, ki pa je nato zaradi 
poplav in drugih preloženih priredi
tev ob prazniku občine Kočevje od
padla. Vreme namreč ni bilo več 
dovolj zanesljivo, da bi jo izvedli na 
prostem.

Na svečanosti v osnovni šoli je go
voril sekretar občinske konference 
SZDL Nace Karničnik. Nato so 
pionirji razvili svoj prapor, ki mu je 
botroval predstavnik podjetja ME
LAMIN iz Kočevja Tone Kovačič, 
ki je šoli obljubil pomoč tudi v bo
doče. Pod novim praporom se je 
nato zaobljubilo 5 učencev, ki sojih  
sprejeli v pionirsko organizacijo, jim 
podelili izkaznice, kape, značke in 
rute.

V kulturnem delu sporeda so na
stopih domači šolarji z recitacijami, 
pevska skupina DORWMI iz osnov
ne šole Kočevje pa je pod vodstvom 
Iveta Staniča ubrano zapela več pe
smi.

Ob zaključku svečanosti je ravna
teljica osnovne šole Kočevje Dana 
Jerše obdarila s knjigo učenca Fran
ca Heglerja, ki je najbolj pridno po
magal urejati okolico šole za to pro
slavo.

Omeniti moramo, da je bil dan 
pred proslavo pri šoli položen še 
grobi asfalt, medtem ko bodo finega 
položili šele spomladi.

Po proslavi so v šoli pogostili 
predstavnike občinske skupščine 
Kočevje, kočevskih šol in okoliških 
šol. Med gosti je bil seveda tudi do
mačin Ivan Hočevar, ki je pred več 
kot 40 leti skupaj z bratom Fran
cem in še dvema vaščanoma zastavil 
svoje posestvo, da so lahko začeli 
graditi sedanjo šolo v Strugah.

D v e B lo u d k o v i  p r iz n a n j i
Množičnost in kakovost pri šahu - Iko Žgajnar 
vsestranski organizator in telesnovzgojni delavec

Častni gost proslave 100-letnice šole v Strugah je bil Ivan Hočevar (drugi z leve v prvi vrsti), ki je 
zastavil posestvo, daje bila pred 40 leti zgrajena sedanja struška šola. (Foto: J. Primc)

Kar dve letošnji Bloudkovi 
priznanji sta romali v Kočevje: 
dobila sta ju Šahovski klub 
(ŠK) in Vincenc Žgajnar-Iko.

Šahovski klub Kočevje je dobil 
priznanje zato, ker je v zadnjih letih 
zelo veliko napravil za širok razmah 
šaha predvsem med pionirji in mla
dino. Začetni in nadaljevalni šahov
ski tečaj za pionirje, šahovska knjiž
nica, študije partij velemojstrov, ša
hovski razred in druge oblike dela 
na področju šaha so privabile med 
šahiste vsako leto veliko mladih, ki 
jim šah ni bil le razvedrilo, ampak so 
v njem tudi uspešno tekmovali. Ko
čevski mladi šahisti pionirji, pionir
ke, mladinci in mladinke, dosegajo 
velike uspehe tudi na republiških 
tekmovanjih, kjer pogosto osvajajo 
najboljša mesta. V klub je trenutno 
vključenih preko 250 članov, od 
tega 220 pionirjev, 20 mladincev in 
15 članov. Med njimi je 5 mojstr
skih kandidatov in 80 šahistov raz
nih kategorij. ŠK je za svoje uspehe 
prejel že veliko priznanj, med dru
gim tudi priznanje Šahovske zveze 
Slovenije in Jugoslavije.

Vincenc Žgajnar-Iko je prejel 
Bloudkovo priznanje za vsestransko 
organizacijsko delo, saj je povsod, 
kjer je služboval kot učitelj telesne 
vzgoje, organiziral in vodil razne te- 
lesnovzgojne dejavnosti. Tako je 
organiziral sindikalna športna tek
movanja, pionirske krožke raznih 
športnih panog, bil vodnik splošne

telesne vzgoje v društvih Partizan, 
ustanovil prvo šolsko športno dru
štvo v Zasavju, pripravil mladince in 
mladinke Partizana Kočevje za Zlet 
bratstva in enotnosti v Bihaću itd. 
Kjer je delal, je pripravljal in vodil 
telovadne akademije in nastope ter 
pomagal pri organizaciji smučarskih 
tečajev, šol v naravi, delal pa je tudi 
v raznih krajevnih, občinskih in 
okrajnih organih za telesno vzgojo.

J. P.

Vincenc Žgajnar-Iko je dejal na 
nedavnem ustanovnem občnem 
zboru TTKS Kočevje: „Delov
nim ljudem je treba prikazati 
potrebe na področju telesne 
vzgoje, oni sami pa naj se odlo
čijo, za kaj so pripravljeni pri
spevati/*

Spet garje med šolarji
Zadnja tri leta je v Kočevju veliko garjavih otrok 

- Vzrok je premajhna skrb za čistočo

Starši kočevskih šolaijev se 
pritožujejo, da imajo šolarji gar
je, kar je sramota za današnjo 
dobo. Obiskali smo dr. Božidar
ja Tomiča, ki vodi šolsko ambu
lanto, in ga zaprosili za razgo
vor o tej bolezni.

BL: — Kje so vzroki, da se 
otrok lahko okuži z garjami?

ODG: -  Preslaba skrb za osebno 
čistočo doma in v šoU je glavni 
vzrok, da se otrok lahko okuži z gar
jami. Matere so zaposlene in prema
lo skrbe za higieno otrok. Kočevska 
mladina tudi nima primernega pro
stora in zahaja v neprimerne lokale, 
kjer se zbirajo nekakšni „hipiji“, ki 
so znani po slabi osebni čistoči. Ne
kateri otroci, pa tudi že odrasli fant
je in dekleta pridejo tudi v našo 
ambulanto zelo neurejeni. V umaza

niji pa so najboljše možnosti za raz
voj garij.

DL: — Kako bi torej uspešno 
preprečili okužbe z gatjami?

ODG: -  Predvsem s strogo hi
gieno, rednim kopanjem, umivanjem 
rok in vsak član družine naj ima svo
jo brisačo. Žal jo v mali šoli ima, v 
redni šoli pa ne. V šoli bi se morali 
umivati s toplo vodo in milom.

DL: — Kako se gaije prena
šajo?

ODG: -  Prenašajo sc z dotikom. 
Tako se jajčeca prenesejo s telesa 
enega človeka na drugega. Ta jajče
ca nato povzročajo srbež, otroci se 
praskajo in si zanesejo jajčeca pod 
kožo ter se tako okužijo z garjami.

DL: — Kako seje treba zdra
viti, če garje že dobiš?

ODG: -  Treba se je čim manj 
praskati, čeprav srbi. Cimprej je tre
ba k zdraviku in se nato mazati z 
zdravilom, ki ga predpiše. K zdravni
ku morajo tudi ostali člani družine. 
Zdraviti se morajo vsi okuženi hkra
ti, ostali pa ukreniti vse, da jih ne bi 
dobili. Vsi se morajo vsak dan pre
obleči v čisto perilo, prelikano z 
vročim likalnikom, ker tako jajčeca 
uničujemo. Z mazilom se morajo 
mazati vsi člani družine, tudi tisti, 
ki nimajo garij.

DL: — Garje se torej lahko 
ugodno razvijajo, če jih ne zati
ramo učinkovito?

ODG: -  Veliko staršev raznih iz
puščajev pri otrocih ne jemlje dovolj 
resno in niti ne pripeljejo otroka v 
ambulanto. Tako jih zdravimo z 
zdravili za izpuščaje, v resnici pa 
imajo garje. Tako zdravljenje seveda 
ni učinkovito. Nekateri starši to de
lajo tudi namerno, ker jih je sram 
priznati, da imajo njihovi otroci3 
garje.

DL: — Včasih v Kočevju 
sploh ni bilo garij, zdaj pa se 
pojavljajo že najmanj drugo 
leto.

ODG: -  Res je. V Kočevju sem 
že devet let, a prvih šest let so bile 
garje zelo zelo redek primer. Zadnja

illlllllllllll

tri leta, posebno pa letos, je garij ve
liko, da ne rečem kar ogromno.

J. PRIMC

Dr. Božidar Tomič skrbi za zdravje naših šolaijev. Tale fant na sliki 
je Boštjan Lavrič, k zdravniku pa je prišel zaradi mandljev. Čeprav 
še ne hodi v šolo, je zelo pogumen tudi pri zobozdravniku. (Foto: 
J. P.)



JU G O SLO VANSK A LO TE R IJA

LO TERIJS KI N A Č R T  
N O V O LE TN E  LO TER IJE  1974

1. Emisija 400.000 srečk
2. Cena cele srečke 20  din, četrtine 5 din
3. Emisijska vrednost 8 ,000 .000  din
4. Za premije in druge dobitke 66 %, t.j. 5 ,280.000 din

PREM IJE IN  D O B ITK I:

1 premija 400.000 din . . .  400.000 din
1 premija 300.000 din . . .  300.000 din
1 premija 200.000 din . . .  200.000 din

. 1 premija 100.000 din . . .  100.000 din
1 premija 50.000 din . . .  50.000 din
1 premija 30.000 din . . .  30.000 din
1 premija 20.000 din . . .  20.000 din

10 premij po 10.000 din . .  .100.000 din
16 dobitkov po 5.000 din . . .  80.000 din
32 dobitkov po 1.000 din . . .  32.000 din
40 dobitkov po 800 din . . .  32.000 din
40 dobitkov po 600 din . . .  24.000 din
40 dobitkov po 500 din . . .  20.000 din

120 dobitkov po 300 din . . .  36.000 din
400 dobitkov po 200 din . . .  80.000 din
800 dobitkov po 100 din . . .  80.000 din

1.200 dobitkov po 80 d i n . . .  96.000 din
4.000 dobitkov po 70 din . . .  280.000 din
8.000 dobitkov po 60 din . . .  480.000 din

16.000 dobitkov po 50 din . . .  800.000 din
16.000 dobitkov po 40 din . . .  640.000 din
20.000 dobitkov po 30 din . . .  600.000 din
40.000 dobitkov po 20 din . . .  800.000 din

Sk. 106.688 dobitkov in 17 premij 5 ,280 .000  din

ŽREBA NJE 1 .1 .1 9 7 4

Mercator

R E K LA M N A  PRO DAJA  

do 31. decembra 1973

brandy domači — tališ steki. 1 I 22 ,50 din 

pelinkovec — presad steki. 1 I 19 ,30 din 

radost rdeče vino — metlika steki. 1 1 11,50 din 

laški rizling — Slovenija vino steki. 1 1 1,10 din 

šampanjec — radgona steki. 0 ,75 I 21 ,50 din 

češnjev sok — presad steki. 1 I 5 ,70 din 
grapefruit sok — presad steki. 1 I 6 ,45  din 

kumarice — petovia koz. 8 ,00 g 6 ,4 0  din 

paprika file ti — konzerva — export koz. 8 ,00 g 6 ,00  din

A /j

RAzpisna komisija delavskega sveta .
KOMUNALE
Ribnica
razpisuje na podlagi 36. in 45. člena statuta organizacije 
združenega dela naslednji prosti delovni mesti:

1. DIREKTORJA ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA DELA 
(reelekcija)

2. RAČUNOVODJE ORGANIZACIJE ZDRUŽENEGA 
DELA
(reelekcija).

Kandidata morata po statutu podjetja izpolnjevati naslednje 
pogoje:
1. srednješolska izobrazba ter najmanj 5 let prakse v komu

nalni dejavnosti ali nižješolska izobrazba in najmanj 10 let 
prakse na vodilnem delovnem mestu v komunalni dejavno
st«;

2. srednješolska izobrazba ekonomske smeri in najmanj 2 leti 
prakse v računovodstvu.

Kandidati naj pošljejo svoje vloge hkrati z dokazili o izpol
njevanju teh pogojev na gornji naslov v 15 dneh po objavi v 
časopisu.

Kovinskega obrtnega podjetja

„K O V IN O P LA S T"
Jesenice na Dolenjskem

razpisuje prosto delovno mesto

D IR E K TO R JA  (reelekcija)

z naslednjimi pogoji:
— visoka ali višja strokovna izobrazba s 5-letno prakso v 

kovinarski stroki;

— srednja strokovna izobrazba z najmanj 10-letno prakso v 
kovinarski stroki.

Osebni dohodki po pravilniku podjetja.
Stanovanja ni.

Pismene ponudbe sprejema razpisna komisija pri Kovinskem 

obrtnem podjetju „Kovinoplast", Jesenice na Dolenjskem do
25.

V A L IL N IC A  V C E G E L N IC I 20, N O V O  M ESTO,

\

pričela obratovati v decembru, tako da bodo prvi piščanci že 
okoli 15. januarja.
Na voljo bodo pasme P R E LU X  BRO in P R E LU X  R JA V I. 
Interesente prosimo za prednaročila, ker si le tako lahko 
zagotovijo piščance v času, ko si to  želijo. Hkrati ste deležni 
predsezonskega popusta 10 odst., ki ga priznavamo do 15.
I I .  1973.
Prednaročila sprejma tudi Alojz Š A D L, Gor. Gomila 1, Bela 
cerkev.

Za naročila se priporoča 
G IZ E L A  P E T E LIN K A R

„ IS K R A ",

T O V A R N A  K O N D E N Z A T O R JE V , 
S E M IČ

razglaša

prosto delovno mesto

VO DJE F IN A N Č N O -R A Č U N O V O D S K E G A  SEKTO RJA . 

Pogoji:

visoka, višja ali srednja šola ekonomske smeri s 4 , 6 in 8 -  

letno prakso, od tega polovico n» vodilnem delovnem mestu.

Stanovanja ni.

Pismene ponudbe s kratkim življenjepisom, dokazili o izo
brazbi ter dosedanji praksi pošljite v 15 dneh po objavi 
kadrovski službi „Iskre".

PROSTA DELOVNA MESTA!
N O V O M O N T A Ž A  

N O VO  MESTO  

Adamičeva 2

RAZPISUJE  

PROSTA D E L O V N A  M ESTA:

1. strojni tehnik — operativni vodja obrata za centralno kur
javo,

2. elektrotehnik — jaki tok, za delo v operativi elektroinsta- 
lacijskega oddelka

3. več K V  monterjev centralne kurjave

4. več KV elektroinštalaterjev
5. več K V  vodovodnih inštalaterjev
6. več KV kleparjev

7. več delavcev za priučitev v kleparski, vodovodni, elektro- 

inštalaterski in stroki za centralne kurjave.

Pogoji:

— pod 1. in 2. srednja strokovna izobrazba, zaželena praksa,

— pod 3. do 6. kvalificiran delavec z odsluženim vojaškim 
rokom,

— pod 7., da so stari najmanj 15 let in fizično sposobni 
opravljati dela v zgoraj omenjenih strokah.

Osebni dohodki po pravilniku o delitvi osebnih dohodkov. 

Nastop dela takoj ali po dogovoru. Nastop dela takoj ali po 

dogovoru. Kandidati naj pošljejo pismene ponudbe na 

upravo podjetja ali se zglasijo osebno. Poizkusno delo traja 3 
mesece. Razpis velja do zasedbe delovnih mest. Stanovanj 
podjetje nima.

Komisija za medsebojna razmerja 

^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ la o d je ^ ^ N O V O M O N T A Ž A ^ o v o  mesto

s temi
k u p o n i

lupujejo

n a r o č n ik i

DELA ceneje 
že v mnogih trgovinah

BR EZ PR A TK E P A V L IH O V E  

PRA ZEN JE DO M ,

N IK O L I JE K U P IT  

PO ZA B IL  NE BOM!

*
%

G O ZDN O  G OSPODARSTVO  
NO VO  MESTO

RAZPISUJE  
javno prodajo osnovnih sredstev

Izklic cena

1. K A M IO N  FAP -  7 TO N  V  V O Z. STANJU
15.000 din

2. K A M IO N  T A M  -  4500 V  V O ZN E M  STANJU

15.000 din
3. K A M IO N  OM -  SUPER O R IO N , N EV O ZEN

8.000 din
4. T R A K T O R  FE -  35  Z OPREMO ZA  S P R A V ILO  LESA

20.000 din
5. Ž IČ N IC A  KS-1 Z M O T O R N IM  V IT L O M  IN V R V M I

5.000 din
6. TR A N S P O R TN I V O Z IČ E K  -  NO SILN O ST 2 T

3.500 din
7. R O Č N I R O B IL N IK  DESK -  V O Z IČ E K

3.000 din
8. 3. M O TO R N I P R E K O PA LN IK I G U Z Z I,B E N A S I

5 0 0 - 1 .0 0 0  din
9. P R IK LJU Č E K  K T R A K T O R JU  Z A  ŽA G A N JE D R V

1.500 din
10. T R A K T O R S K I PLUG ZA  R IG O LAN JE

500 din
11. V O Z  G U M A R

2.000 din
12. M OPED TOMOS

500 din
13. T R A K TO R S K I M O TO R FE -  35

8 .000 din
14. R A ZN A  M ANJŠA O SN O V N A  S R E D STVA  IN  VEČJE  

Š T E V IL O  R A B LJEN IH  M O T O R N IH  ŽA G .

Prodaja navedenih osnovnih sredstev bo 26. 12. 1973 ob 8. 

uri, za motorne žage pa ob 10. uri v upravi podjetja GG, 
Gubčeva 15.

Ogled možen en dan pred licitacijo.

Nl iz! Sieno ceno se zaračuna 21,5 % prometnega davka.
Za sredstva pod točko 1 — 13 so kupci dolžni položiti 
10-odst. varščino pred pričetkom licitacije.

DELO NA POSTI

Podjetje za PTT promet sprejme na prosta delovna mesta v 

organizacijskih enotah podjetja naslednje delavce:

a) 3 P R IP R A V N IK E  ZA  M A N IP U L A T IV N E  POSLE Z D O 

VRŠEN O  SREDNJO A L I PO KLIC NO  ŠOLO NA  

POŠTAH
Novo mesto 2 

Dol. Toplice 1

b) 6 P R IP R A V N IK O V  ZA  DO STAVNO  SLU ŽB O  Z N A J
M AN J 6 R A Z R E D I O SNO VNE ŠOLE NA N A SLED N JIH  

POŠTAH:

Novo mesto 3 
Semič 1
Vel. Gaber 1 »

Trebnje 1
Kandidati morajo biti stari najmanj 16 let.

c) S N A Ž IL K O  Z A  ČIŠČENJE PO SLO VN IH  PRO STOROV  

podjetja v stavbi na Novem trgu 7 in Na cesti herojev v 

Novem mestu,

d) N E K V A L IF IC IR A N E G A  D E L A V C A  za delo v PTT avto

servisu (za pomoč mehaniku) v Novem mestu.

Pismene prijave na objavljena delovna mesta sprejemajo pri

stojne pošte in uprava podjetja oziroma T O Z D  v Novem 

mestu. Novi trg7 (tel. št. 21-379 in 21-370), kjer se dobijo 

tudi vsa pojasnila.

KMETIJSKA ZADRUGA METLIKA 

razpisuje
licitacijo in prodajo naslednjih osnovnih sredstev:

Traktor IMT-35 1 kom
Traktor Steyr 18 KS 1 kom
Kombajn za siliranje
(Češki) 1 kom
Motorna škropilnica
„Metalna" Maribor 300 I 1 kom

Vprežna škropilnica
„Biserka" 1 kom
Traktorska krožna brana 1 kom
Obračalnik — vprežni 1 kom

Traktorja in ostali stroji so v voznem stanju.

Licitacija bo v sredo, dne 26. 12. 1973, ob 9. uri na obratu 
KZ Metlika v Mestnem logu.

Vsi interesenti bodo morali pred licitacijo položiti 10 % kav
cijo.



tedensk6 led
Petek, 14. decembra -  Just 
Sobota, 15. decembra -  Kristina 
Nedelja, 16. decembra -  Albina 
Ponedeljek, 17. decembra — Lazar 
Torek, 18. decembra -  Radoslav 
Sreda, 19. decembra -  Urban 
Četrtek 20. decembra -  Evgenij

BREZICE: 14. in 15. 12.
francoski barvni film „Jagode in 
kri." 16. in 17. 12. nemški barvni 
film „Rozmarijin otrok". 18. in 19. 
12. španski barvni film „Jeza vetra14.

ČRNOMELJ: 14. 12. nemški
barvni film „Heintie -  sirota s

čudežnim glasom." 16. 12. ameriški 
barvni film „Teksas je preko reke",
19. 12. ameriški barvni film „Črni 
izziv".

KOSTANJEVICA: 16. 12.
nemški barvni film „Smrklica 2 x “ .

METLIKA: Od 19. do 21. 12 
italijansko-španski film „Tajna
bengalske džungle".

NOVO MESTO: Od 14. do 17.
12. italijanski barvni film „Skrij se", 
od 18. do 20. 12. francoski barvni 
film „Stop za morilca".

RIBNICA: 15. in 16. 12.
italijanski barvni film „Robin
Hood".

ŠENTJERNEJ: 15. in 16. 12. 
„Revolverji vel. 7".

TREBNJE: 15. in 16. 12.
francoski barvni zabavni film
„Žandar gre v pokoj". 19.12 
ameriški barvni ljubezenski film 
„Dolina smrti".

S L U Ž B O  D O B I

GOSPODINJSKO POMOČNICO 
sprejme tričlanska družina. Ugod
ni pogoji, možnost večernega 
šolanja. Ponudbe pismeno S i  
osebno na naslov: Zlatnar, Ljub
ljana, Celovška 145 a.

KUHARICA, ki ima vselje tudi do 
strežbe, dobi zaposlitev v gostilni 
Turk, Stopiče pri Novem mestu. 
Hrana in stanovanje preskrbljena, 
plača dobra. Dva dneva v tednu 
prosta. Drugo po dogovoru.

SPLOŠNA BOLNICA NOVO
MESTO sprejme več nekvalifici
ranih delavk za dela na oddelkih 
in v pralnici.

SPREJMEM pridnega in poštenega 
fanta z odsluženim vojaškim ro
kom in po možnosti s šoferskim 
izpitom, ki ima veselje do kmeti
je, za pomoč po službi na mali 
mehanizirani kmetiji. Ponudbe 
pod „PRELEPA DOLENJSKA".

FANTA za priučitev pekovske stro
ke sprejme takoj pekarna Omer- 
zel v Krškem. Hrana in stanovanje 
v hiši. Plača po dogovoru.

S T A N O V A N J A

ODDAM sobo dvema dekletoma.
Naslov v upravi lista (3 0 31 /73). 

IŠČEM ogrevano opremljeno sobo v 
Novem mestu. Naslov v upravi 
Usta (3047 /73)

ODDAM enosobno stanovanje. Plač
ljivo nekaj mesecev vnaprej. Na
slov v upravi lista (30 5 4 /7 3 )  

DRUŽINA z otrokom nujno išče 
enosobno stanovanje, po možno
sti s posebnim vhodom, v Novem 
mestu ah najbližji okolici. Naslov 
v upravi lista (3053 /73).

M o t o r n a  v o z i l a

PO DELIH PRODAM fiat-zastavo 
1100/E  1959. Ogled samo ob 
nedeljah. Jože Pangre, Cegelnica
77, NOvo mesto.

POCENI PRODAM zastavo 750, let
nik 1967. Naslov v upravi lista 
(3013 /73)

PRODAM OSEBNI avto Renault 8, 
letnik 1965, dobro ohranjen. Pri
jatelj, Mirna 153.

PRENOVLJENEGA FIČKA ugod
no prodam. Zimska oprema. Bo
žič, Planinska 31, Sevnica.

ZASTAVO 750, letnik 1969, pro
dam. Kos, Martinja vas 8, Mokro
nog.

TAKOJ PRODAM fiat 600 D. Cena 
samo 4.500,00 din. Kotar, Brod 

-17 , Novo mesto.
UGODNO PRODAM osebni avto

mobil zastavo 750, letnik 1968, 
Novina Ivan, Majde Šilc 13, Novo 
mesto

NUJNO in poceni prodam Ami 8, 
letnik 1969' prevoženih 80.000  
km za 16.500 din. Ponudbe na 
naslov Ivan Acman, Brestanica 
146 (veterinarska postaja telefon 
75-116).

P R O D A M

UGODNO PRODAM malo rabljen 
štedilnik Zoppas (plin-elektrika) 
in televizor Minivox 220 in 12 V. 
Stane Pustavrh, Leskovec 181, 
Krško, telefon 71-463.

KOMPRESOR 250 l/m in , malo 
rabljen, ugodno prodam. Telefon 
(068) 71-463.

PRODAM prašiča, težkega približno 
170 kg. Alojz Červan, Goriška 
vas, Mirna peč.

UGODNO PRODAM puhalnik, ro- 
čno slamoreznico, 45-litrski kotel 
za žganjekuho ter lahke in težke 
vprežne sani. Franc Rupar, Gori
ška vas 12, Škocjan.

PRODAM rabljen pralni stroj Gore
nje v dobrem stanju. Naslov v 
upravi lista (3015 /73).

PRODAM malo rabljeno kosilnico 
BCS-Figaro po zelo ugodni ceni 
zaradi nakupa traktorja. A. Str
gar, Jelše 12, Leskovec.

PRODAM plinsko peč Aida, kom
pletno z jeklenko, in avto Lada 
Diguli v odličnem stanju. Naslov 
v upravi lista (3021 /7 3 ).

UGODNO PRODAM 16-colski gumi 
voz, veliko nemško prevozno mla
tilnico, oboje v zelo dobrem sta
nju, ah menjam za karkoli. Jože 
Rupar, Goriška vas 7, Škocjan.

POCENI PRODAM peč na olje 
EMO in kombiniran štedilnik. 
Ivan Henigman, Gor. Polje 9 /a, 
Straža.

PRODAM razne dele za škodo 1000 
MB in DKW 1000 S. Ruperč vrh
4, Novo mesto.

SPALNICO, dnevno sobo, novo 
harmoniko, ženski plašč in pred- 
sobno omaro z ogledalom pro
dam. Marica Mitič, Jerebova 16, 
Novo mesto.

UGODEN NAKUP! Prodajava lese
no prestavljivo garažo -  dvojček. 
Poizve se v popoldanskem času 
na Mestnih njivah blok 10, stano
vanje 25, ali blok 11, stanovanje
11 .

PO ZELO UGODNI CENI prodami 
popolnoma novo kuhinjo ZALA 
SPECIAL -  SVEA, dobljeno kot 
nagrado. Kuhinja ima 18 elemen 
tov, zraven je tudi pomivalni 
stroj. Informacije po telefonu 
vsak dan po 14. uri ah pri Ivanu 
Kočevarju, CBE 11, Metlika, kjer 
je kuhinja spravljena. Naslov v 
upravi lista (3036 /73).

PRODAM koncertni klavir znamke 
Bluethner z angleško mehaniko in 
dobro ohranjeno pohištvo. Kaju

UGODNO PRODAM trivrstno dia
tonično harmoniko. Viktor 
Povše, Ravne 1, Šentrupert.

POCENI PRODAM plinsko peč, bel 
štedilnik na drva, polavtomatski 
pralni stroj Riber, primeren, kjer 
ni vodovoda in mizo. Cesta ko
mandanta Staneta 12.

PRODAM BČS s sedežem, malo rab
ljeno ah zamenjam za traktor 
Steiyer 18 KM ali tudi za druge 
vrste traktor. Ostalo po dogovo
ru. Ogled v nedeljo 16. decembra. 
Naslov v upravi lista (3051 /73).

P O S E S T

PRODAM enostanovanjsko hišo s 
sadnim vrtom v Dolgi vasi 15 pri 
Kočevju. Marija Rus, Dolga vas
15, 61330 Kočevje.

PRODAM hišo z garažo v Dol. To
plicah, blizu zdravilišča. Ivan Sto
par, Dol. Toplice 16.

PRODAM VINOGRAD (10 arov) v 
Cerovcu pri Mirni peči, primeren 
za vikend, blizu železniške posta
je, dostopno z avtomobili. Pro
dam tudi avtoradio Condor. Jože 
Slak, Jablan 1, Mirna peč.

PRODAM komfortno, srednje veli
ko hišo na pobočju Trške gore. 
Cena 300.000 Ndin. Informacije: 
Potočar, Vel. Bučna vas 35, IJovo 
mesto.

UGODNO PRODAM gradbeno par
celo, hram in 27 arov vinograda 
ob cesti Bučka -  Sevnica. Dostop 
z vsakim vozilom. Ponudbe na 
upravo lista pod „LEP RAZ
GLED PO SONČNI DOLENJ
SKI"

NA GORENJSKEM, na ravnini, 
ugodno prodam posestvo, 8 ha 
obdelovalne zemlje, 5 ha gozda, 
hišo z gospodarskim poslopjem in 
vsem inventarjem. Naslov v upravi 
lista (3049 /73).r

R A Z N O

LOVCI IN REJCI istrskih kratko
dlakih goničev! Priporočam vam 
plemenjaka z odlično lovsko za
snovo z oceno „odličnjak". 
Naslov v upravi lista (3042 /73)

V PONEDELJEK, 26. novembra 
1973, sem ob 20.30 pred tovarno 
zdravil Krka, Kom. Staneta v 
Novem mestu, imel prometno 
nesrečo. Prosim očividce te nesre
če, da se javijo na postaji milice 
ali Jožetu Novaku, Dol. Težka 
voda 32, Stopiče.

POROČNI PRSTANI! -  Če ste v 
zadregi, kakšen prstan bi podarili 
svoji ljubljeni, obiščite zlatarja 
Otmarja Zidariča v Gosposki 5 v

Ljubljani (poleg univerze). — Z 
izrezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

S Ž M S M H
Za vedno nas je v 83. letu starosti 

zapustil naš ljubljeni oče

JO ŽE KO TAR
Grič 4 pri Kostanjevici 

na Krki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sose
dom, prijateljem in znancem, ki so 
nam izrekli sožalje, tovarni Iskra iz 
Šentjerneja, Kmetijski zadrugi Ko
stanjevica na Krki, Zvezi borcev, 
Društvu upokojencev ter Lovski 
družini za podarjene vence, dr. Fur
lanu, zdravniku, za lajšanje bolečin 
ter župniku za opravljeni obred, 
organizaciji Zveze borcev pa za po
slovilne besede. Še enkrat vsakemu 
posebej iskrena hvala.

Žalujoči: sin Ivan z družino, 
hčerka Anica z možem, sin 
Martin in snahi z družinama

Ob izgubi naše mame

A N E  ERŠTE
iz Sred. Grčevja 2

se iskreno zahvaljujemo ZB Otočec 
ob Krki, ki nam je stala toplo in 
razumevajoče ob strani, Postaji mili
ce iz Novega mesta, dr. Vodniku, 
družini Vrbinc in sosedom za vso 
pomoč in vsem ostalim za izrečeno 
iskreno sožalje. Lepa hvala tudi žup
niku za opravljeni obred.

Žalujoči: sin Ivan, hčerki 
Milka in Fani z družinami

Ob smrti dragega moža

IV A N A  ZG O NC A
iz Kočevja

se iskreno zahvaljujem zdravniku 
Francu Rupniku za prizadevno dol
gotrajno zdravljenje. Nadalje se za
hvaljujem občinskemu odboru ZZB 
Kočevje za venec, govor in častno 
stražo, društvu upokojencev in sose
du -Rudiju Ruparčiču, ki mi je po
magal v teh težkih trenutkih, 

[alujoča: žena Marija

Kočevje, 7. decembra

Ob prerani smrti našega dragega 
moža, očeta, starega očeta ter brata

F R A N C E T A  D R G A N C A
iz Zaloga

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, znancem, sosedom za podar
jeno cvetje in pomoč. Hvala kolekti
vu Novolesa Straža, Opekarni Zalog 
za podarjeno cvetje. Posebna zahva
la duhovnikoma za spremstvo in po 
grebni obred.

Žalujoči: žena Štefka, hčerki 
Dragi in Mari z družinama, brat
je Jože, Ivan, Viktor, sestra Mi
mi in drugo sorodstvo

Ob boleči in prerani izgubi lju
bljene mamice, hčerke, žene in babi
ce

MARIJE MIKETIČ
iz Preloke 41

se iskreno zahvaljujemo zdravstvene
mu osebju internega oddelka bolni
ce Novo mesto za vso pom oč, ki so 
jo ji nudili pri dolgotrajnem zdrav
ljenju, medicinski sestri Marici Hu- 
delja z Vinice, vsem sorodnikom in 
znancem za pomoč in tolažbo v tež
kih dneh. Nadalje zahvala župniku 
in vsem ostalim, ki so jo spremljali 
na meni zadnji poti

Žalujoča družina Miketič

Zahvaljujem se dr. Alenki 
Strmčevi za rešitev iz kritičnega 
bolezenskega stanja, FRANC TRO- 
JER, Lokve 7, Črnomelj.

FRANČIŠKA BOJČ, Gor. Stara vas
26, Šentjernej, prepovedujem 
hojo in vožnjo po mojem vrtu v 
Tolstem vrhu. Kdor tega ne bo 
upošteval, ga bom sodno prega
njala.

iffOB/ESTILAl

PREKLICUJEM svoje izjave, izreče
ne dne 18. novembra 1973 v go
stilni Mohar na Hribu v Loškem 
potoku o Francu Lavriču iz Trav
nika 26 in Branku Benčini iz 
Travnika 89 v zvezi s tatvino de
narja in se jima opravičujem. Oto 
Hartman, Hrib 25, Loški potok

VILI KREN, Cesta herojev 38, 
Novo mesto prepovedujem vož
njo, hojo, Cesta herojev 38, Novo 
mesto, prepovednem vožnjo, 
hojo, škode na moji parceli v 
Knežiji, k. o. Zagorica. Kdor tega 
ne bo upošteval, ga bom sodno 
preganjal.

NUDIM VAM VSE VRSTE RO
LET, žaluzije in platnene zavese 
ter opravljam vsa popravila iz te 
stroke. Cene solidne. Naročila 
sprejema BOGO RADI, ŽABJA 
VAS 15. NOVO MESTO.

iZ NOVOMEŠKE^®
P0R0DNišNiCE*tfj&

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Katarina
Vrbanič iz Pribanjcev -  Gorana, 
Marija Ilenič iz Tribuč -  Roberta, 
Angela Strajnar iz Dolnjih Kamene
— Jožeta, Slavka Turk z Rateža -  
Betko, Ruža Vajda iz Gornje Straže
— Tomaža, Ladislava Faleskini iz 
Gornje Straže — Boruta, Martina 
Perko iz Šentjanža — Simono, 
Marija Brulc iz Vrhovega -  
Bernardo, Marija Tramte iz Velike 
Strmice -  Silvestra, Mihaela Lubi iz 
Krškega — Mojco, Ivanka Bevc iz 
Zabukovja -  Boštjana, Cvetka Jakša 
iz Brstovca -  Silvestra, Marija 
Nemanič iz Božakovega -  Anico, 
Stanislava Starič iz Gornjega 
Lakenca — Barbko, Jožica Grubar z 
Otočca -  Renato, Cvetka Jazbec iz 
Budne vasi -  Jano, Marija Nemanič 
iz Drašičev — deklico, Judita 
Štrekelj iz Vranovičev — dečka, 
Marija Kramaršič iz Dolnje Straže -  
deklico, Marija Povše iz Semiča -  
deklico, Frančiška Nosan z Rateža
— dečka, Martina Sever iz Vrtače — 
Igorja, Alojzija Štepic iz Cirnika -  
dekUco. -  Čestitamo!

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Marija Šušterič iz 
Pirše nbrega -  Andreja, Dragica 
Mučnjak iz Male Rakovice -  dečka, 
Jožica Simončič iz LESKOVCA -  
Heleno, Anica Ban iz Sutlanskega 
Strmca -  dekheo, Ljudmila Omer- 
zel iz Osredka — Lidijo, Marija Ku
harič iz Brežic — Miroslava, Neža 
Koletič iz Sel — dečka, Anica Kle- 
ščić iz Kladja — deklico, Branislava 
Klemenčič iz Prilip -  dečka, Danica 
Jandras iz Brežic -  dečka, Vladi
mira Kežmah iz Brežic -  dečka, 
Martina Denšič iz Stare vasi -  De
klico, Marica Svinjarić iz Breganice
— deklico, Marija Molan iz Silovca — 
deklico, Višnja Grepl iz Orešja -  de
klico, Anđela Šintič iz Drenja — Ne-

UMRLI SO

Pretekli teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Julika Husta, gospodi
nja iz Otoka, stara 74 let; Franc 
Podgoršek, inv. upokojenec iz Bre
žic, star 91 let; Jože Gerjevič, kmet 
iz Zg. Obreža, star 80 let.

BREŽIŠKA KRONIKA 
NESREČ

Pretekh teden so se ponesrečUi in 
iskali pom oči v brežiški bolnišnici: 
Angela Barkovič je padla z voza in si 
poškodovala levo roko; Vid Blaznik 
je padel na ledu in si poškodoval 
levo nogo; Stjepan Horvat si je pri 
prometni nesreči poškodoval glavo, 
desno roko in prsni koš; Stanislav 
Kuntarič je padel z motorjem in si 
poškodoval glavo; Marija Druškovič 
je padla v stanovanju in si poškodo
vala desni kolk; Ana Kresnik je 
padla s kolesom in si poškodovala 
desno nogo; Ivanko Ulčnik je podrl 
motorist in ji poškodoval desno 
nogo in glavo; Francu Vinetiču je 
cirkular poškodoval prste leve roke.

Z A H V A L A

Ob izgubi našega dragega očeta

JANEZA PEKOLJA
iz Artmanje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znancem, ki ste nam kakorkoU pomagaU, izrazili sožalje 
in z nami sočustvovaU. Zahvaljujemo se Komunalnemu podjetju 
Ljubljana in podjetju Kurivo iz Ljubljane, PGD Dobrnič; Lovski 
družini Dobrnič in vsem ostalim, ki ste darovaU vence in cvetje 
ter ga spremili na njegovi zadnji poti. Posebno zahvalo dolgujemo 
PGD Dobrnič za pogreb in zadnje besede, ki jih je izrekel tov. 
Jože Jerič. Iskrena hvala dekanu Zevniku za obred, dr. Debeljuhu 
in vsemu zdravniškemu osebju iz bolnice Novo mesto, Id ste mu 
lajšaU zadnje ure trpljenja.

Žalujoči: otroci Cene, Ivan, Slavka, Tomaž in Angela z 
družinami

Z A H V A L A

Ob smrti našega dobrega očeta in moža

JOŽETA REŠETIĆA
iz Grobelj

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam izrekh sožalje, darovaU 
vence in cvetje in ga spremiU na njegovi zadnji poti. Posebno se 
zahvaljujemo prijateljem in sodelavcem, organizaciji ZB Šentjer
nej, društvu upokojencev Šentjernej in šentjemeiskemu pevskemu 
oktetu. Zahvaljujemo se tudi kolektivom Iskra Šentjernej, Novo- 
teks Novo mesto, VP Cerklje, GO Kostanjevica, župniku iz 
Šentjerneja in župniku iz Novega mesta, p. Petru Vrtačiču za 
opravljeni obred Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija, otroci in drugo sorodstvo

Hvala za vašo kri, 
w  ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovaU kri na novomeškem transfuzijskem 
oddelku: Alojz Okleščen, Dušan Mikec, Franc PavUč, Mirko Gabrijel, 
Slavko Vene, Drago Irt, Franc Rus, Jože Dular, Martin Modic, Janez 
Gregorčič, Anton Ajdič, Branko Šeruga, Drago Klemenčič, Ivan 
Fink, Slavko Ljubi, Janez JakUč, Slavko Gorše, Anton Rozman in 
Danijel Kavšček, člani Gorjancev Straža; Branka Pajič, Anica KasteUc 
in Mara Primc, članice Laboda Novo mesto; Darinko Hudorovac, 
Anton Junc, Alojz Krnc, Jože Konček, Marija KasteUc, Jožefa 
Mavsar, Avguština Stipič, Milan Stipič, Franc Pavlin, Martina 
Bambič, Anton Mrgole, Alojz Blažič, Janez Šteblaj, Franc Šterk, 
Marjan Mlakar, Anton Barborič, Jožica Kirn, Štefka Medved, Alojz 
Bregant, Lado Martinčič, Stanko Jerman, Bogdan Zupančič, Ivan 
Jeric, Ivan Banič, Jože Kalin in Anton Primc, Člani Novoteksa Novo 
mesto; Štefka Zupančič, Ivanka Mikec, Zofka Vene in Marija 
Zupančič, članice Krke -  tovarne zdravU Novo mesto; Jože Kolenc, 
Martin Može, Rudi Malenšek, Franc Šašek, Ivan Mlakar, Jože Jarc in 
Fani Redek, člani IMV Novo mesto; Martin Turk, kmet iz Sela pri 
Zajčjem vrhu; Janez Bratkovič, dijak Kmetijske šole Grm; Darko 
Markovič, Miha Markovič, člana Novolesa Straža; Branko Petrovič, 
član Skupščine občine Novo mesto; Ivan Radoš, član PTT Novo 
mesto; Roman Čelesnik, član Osnovne šole Škocjan; Stanislav 
Čelesnik, član Pionirja Novo mesto; Jože Rupar, delavec iz 
Klenovika; Nežka Hočevar, članica KZ Krka Novo mesto; Stanko 
Markeljc in Franc Šinkovec, kmeta iz Zaloga, Jožefa Smrekar, 
gospodinja iz Zaloga; Marica Rupar, delavka iz Goriške vasi; Jožica 
Peterlin, članica Industrije obutve Novo mesto, Slavka Mlakar, 
članica KZ Krka Škocjan; Anica Zupet, gospodinja iz Škocjana; 
Marija Povše, gospodinja iz Klenovika; Franc GoU, član Mercatorja 
Škocjan; Janez Povše, kmet iz Zagrada; Albert Povše in Iban 
Kunstelj, kmeta iz Klenovika; Franc Kocjan, šofer iz Zagrada; Nada 
Jene, gospodinja iz Zavinka; Ivan Brulc, član Zavarovalnice Sava 
Novo mesto; Marjan Kirar, član Ljubljanskih mlekarn Novo mesto; 
Janez Pureber, mizar iz Novega mesta.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo 

mesto -  USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, 
Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), Franc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Tone Klenovšek, Franc 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Štajdohar in Ivan Živič

UREDNIŠKI ODBOR: Maijan Legan (glavni in odgovorni 
urednik), Ria Bačer, Milan Markelj, Branko Podobnik, Jože Primc, 
Jože Sphchal (urednik priloge P), Jožica Teppey, Ivan Zoran in 
Alfred Železnik. Fotoreporter Sandi Mikulan, oblikovalec priloge 
Peter Simič.

IZHAJA vsak četrtek -  Posamezna števUka 2 din — Letna na
ročnina 79 dinarjev, poUetna naročnina 39^50 din, plačljiva vnaprej
-  Za inozemstvo 160 dinarjev ali 10 ameriških dolarjev oz. 30 DM 
(oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) -  Devizni račun: 
5 2100-620-107-32002-009-8-9

OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 40 din, 1 cm na določeni 
strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji aU zadnji strani lista 80 din. Vsak 
mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka nadaljnja beseda 1 din. Za vse 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 5 od 1. 7. 
1972 -  DOLENJSKI LIST šteje med proizvode iz 7. točke prvega 
odstavka 36. člena zakona o obdavčevanju proizvodov in storitev v 
prometu (Ur. list SFRJ 33-316/72), za katere se ne plačuje temeljni 
davek od prometa proizvodov (mnenje sekretariata za informacije IS 
SRS št. 421-1 /72  od 31. 1. 1973)

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu: 
52100-601-10558 ■— Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo 
mesto, Glavni trg 3 oz. poštni predal ^3 -  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



N O V O  Z A  G R A D I T E L J E !

l X t  NOVOMEŠKA OPEKARNA • ZALOG - NOVO MESTO
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SPOROČAMO cenjenim odjemalcem, da smo ustanovili svo
jo

TRGOVINO
na drobno z gradbenim materialom, 

kjer vam

NUDIMO kvalitetne opečne izdelke za nosilne zidove, prezi
de, strope, fasadno in dimniško opeko, dimne tuljave, 
porolit in druge.

PRODAJAMO polmontažne stropne nosilce in polnila siste
ma MAP. To je nov strop izredne kvalitete, kakršnega ste 
že dolgo pričakovali.

SPREJEMAMO naročila za leto 1974.
GRADITELJI zagotovite si pravočasno potrebni material za 

gradnjo!

iiniiiiiiiiiifiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiijii

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

NOVOTEHNA,
trgovsko podjetje na debelo in drobno 

RAZPISUJE 
prosto delovno mesto

TRGOVSKEGA POTNIKA 
za prodajo blaga na terenu 
Pogoji so naslednji:
trgovski poslovodja ali prodajalec tri leta prakse v komercial
no tehnični stroki ali 5 let prakse v komercialno-tehnični 
stroki.
PoskuSna doba 6 mesecev.
Pismene ponudbe pošljite splošnemu sektorju podjetja naj
kasneje do 25. 12. 1973.

/ y i » ^ f > r o d a j a l n a

'  n a  V I N I C I
Nova NOVOTEKSOVA prodajalna v obratu konfekcije na 
Vinici ima veliko izbiro:

HLAČ
KRIL
SRAJC

-  PULOVERJEV 
-BLAGA ZA OBLEKE IN
-  METRSKIH OSTANKOV

Našteto blago dobite po izredno ugodnih cenah.
Prodajalno lahko obiščete vsak dan 8. do 12. ure in od 15. 
do 18. ure, ob sobotah pa od 8. do 12. ure.

T E L E V I Z I J S K I

S P O R E D

d o l e n j k a

PLAŠČI IN OBLEKE! s= 5'

|  V prodajalni TEKSTIL v Novem mestu, Glavni trg 27, in v |
e  BLAGOVNICI v Črnomlju lahko kupite ženske zimske |  
I  plašče (cena od 400 din dalje) in moške obleke v raznih |  
|  desenih (cena prav tako od 400 din dalje).

POCENI VINO!
|  Do 31. decembra 1973 vam v vseh živilskih prodajalnah |  
|  nudimo METLIŠKO ČRNINO — steklenica 11 15 din, ste- = 
|  klenica 21 30 din, vino „VINSKA RADOST“, rdeče, po 11 |  
|  din, belo po 9,50 din. =

NE ZAMUDITE PRILOŽNOSTI ZA NAKUP!

iiTiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiimi

Č e trtek , 13. decembra:
9.35 TV v šoli (Zg) 10.30 
Angleščina (Zg) -  Nemščina (Zg) -
11.00 Francoščina (do 11.30) (Bg)
-  14.45 TV v šoli -  ponovitev (Zg)
-  15.40 Angleščina — ponovitev 
(do 15.55) (Zg) -  16.00 Šolska TV: 
Nova matematika (do 16.20) (Bg) -
16.45 Madžarski TV pregled 
(Pohorje, Plešivec do 17.05) (Bg)
17.30 Iz slovenske književnosti: S. 
Jenko: Jeprški učitelj (Lj) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 Mozaik (Lj)
-  18.25 Shane -  serijski barvni film 
(Lj) — 19.15 Delavska TV tribuna 
(Lj) -  19.45 Barvna risanka (Lj) -
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 Kam in kako 
na oddih (Lj) — 20.40 Četrtkovi 
razgledi: 400 tisoč voltov (Lj) -
21.30 Nevarna srečanja: barvna 
nadaljevanka TV Sa (Lj) -  22.30 
Poročila (Lj)

NEDELJA, 16. DECEMBRA:
8.40 J. Hašek: Prigode dobrega voja
ka Švejka -  barvna oddaja (Lj) -
9.40 Po domače z Veselimi hmeljar-

VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. 
Pisan glasbeni spored od 4.30 do
8.00,

ČETRTEK, 13. DECEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.35 Iz 
glasbenih šol. 10.15 Po Talijinih 
poteh. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  mag. 
Julija Smole: Ugotovitve in sklepi
?osveta o češnjah in višnjah v Brdih.
2.40 Igrajo pihalne godbe. 13.30 

Priporočajo vam .. .15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak41. 18.30 
Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Latinos.
20.00 Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 21.40 Glasbeni 
nokturno. 22.15 Popevke in plesni 
ritmi.

PETEK, 14. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Jugoslovan
ska narodna glasba. 10.15 Teden dni 
na radiu. 11.00 Poročila-Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Fran
jo Sevnik: Pridobivanje lesnega oglja 
nekdaj in danes. 12.40 Po domače.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdra
vljajo. 15.30 Napotki za turiste.
16.00 „Vrtiljak44. 17.50 Človek in 
zdravje. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Dorka 
Škobemeta. 20.00 „Top-pops 1544.
22.15 Besede in zvoki iz logov do
mačih. •

SOBOTA, 15. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Mari
ja Orošnik: Kako povečamo nesnost 
kokoši v zimskih mesecih. 12.40 
Čez travnike in polja. 13.20 Pripo
ročajo vam . . .  14.10 S pesmijo in 
besedo po Jugoslaviji. 15.30 Glasbe
ni intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44,
17.20 Gremo v kino. 18.15 Dobimo 
se ob isti uri. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 Radijski radar. 22.20 
Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 16. DECEMBRA: 
6.00-8.00 DOBRO JUTRO! 8.07 
Radijska igra za otroke. 9.05 Še 
pomnite, tovariši. . .  10.05 Koncert 
iz naših krajev. 11.00 Poročila -  
Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.15-14.00 Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  vmes ob
11.50 Pogovor s poslušalci. 14.05 
Humoreska tega tedna -  L. Piran- 
dello: Vrč za olje. 15.05 -  17.00 
Nedeljsko športno popoldne. 17.25 
Popularne operne melodije. 18.00 
Radijska igra -  Joe O’Donnell:

„Goronimo44. 1 .̂00 Lahko noč, 
otroci! 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 Zaplešite z nami.

PONEDELJEK, 17. DECEM
BRA: 8.10 Glasbena matineja. 9.40 
Izberite pesmico. 10.15 Za vsakogar 
nekaj. 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti -  inž. Iztok 
Matajc: Posojilo mednarodne banke 
za osnove melioracije v Slovenijo.
12.40 S tujimi pihalnimi godbami.
13.30 Priporočajo vam . .. 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. 16.00 „Vrtiljak41. 18.45 Inter
na 469. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Lojzeta 
Slaka. 20.00 Ruggiero Leoncavallo: 
„Glumači44. 22.15 Za ljubitelje 
jazza.

TOREK, 18. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 10.15 Če se ple
še . . .  11.00 Poročila — Turistični 
napotki za naše goste iz tujine.
12.30 Kmetijski nasveti inž. Mariia

Orešnik: Pitanje gosi. 12.40 Z do
mačimi ansambli. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.40 „Na poti s kitaro44.
16.00 „Vrtiljak.44 17.45 Svet tehni
ke. 18.30 V torek na svidenje!
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Jožeta Privška.
20.00 Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi. 20.30 Radijska igra -  Pavle 
Lužan: Dan gospoda Iksa. 22.15 Od 
popevke do popevke.

SREDA, 19. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.25 Otroške 
igre. 10.15 Urednikov dnevnik.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti — Dr. Lojze Hrček: 
Priprava vinogradniškega katastra.
12.40 Od vasi do vasi. 13.30 Pripo 
ročajo vam . . .  14.00-14.45 Prenos
I. polčasa nogometne tekme Grčija: 
Jugoslavija iz Aten. 16.00 „Loto 
vrtiljak44. 18.15 S pop ansambli.
19.00 Lahko noč, otroci! 20.00 Ko
morno glasbeni studio, 22.05 S 
festivalov jazza.

R A D I O  B R E Z I C E  R A D I O  S E V N I C A

ČETRTEK -  13. DECEMBRA:
16.00 -  16.15 -  Napoved progra
ma, poročila, šport in turistični na
potki. 16.15 — 17.00 -  Nove plošče 
RTB, Aktualnost tedna, Mala šola 
avtomobilizma, obvestila in rekla
me. 17.00 -  18.00 -  glasbena odda
ja Izbrali ste sami.

SOBOTA -  15. DECEMBRA:
16.00 -  16.30 -  Pol ure za pop 
glasbo. 16.30 -  17.00 -  Sobotno 
kramljanje, Jugoton vam predstav
lja. 17.00 -  17.30 -  Drobne misli 
za lepši vsakdan, Med zabavnimi 
zvoki nekaj obvestil in reklam, Za 
naše najmlajše. 17.30 -  18.00 -  Na
rodnozabavne na valu 192 m.

NEDELJA -  16. DECEMBRA:
10.30 -  Domače zanimivosti -  
Pred dnevom naše armade -  Za naše 
kmetovalce: Franc Juvane -  Pro
gram kooperacijske službe pri Agro
kombinatu Krško za leto 1974 -  
Nedeljski zapis o delu cestno komu
nalne službe pri skupščini občine 
Brežice -  obvestila, reklame in spo
red kinematografov. 12.00 -  15.00
— Občani čestitajo in pozdravljajo.

TOREK -  18. DECEMBRA:
16.00 -  16.10 -  Napoved programa 
in srečanje z Bracom Korenom.
16.10 — 16.30 -  Poročila, Kaj pri
naša nova številka Dolenjskega lista, 
Novo v knjižnici. 16.30 -  17.00 -  
Tedenski športni komentar, obve
stila, reklame in filmski spored.

R A D I O  L J U B L J A N A

SOBOTA, 15. DECEMBRA:
16.00 SOBOTNI VRTILJAK. 16.15 
Pet minut za . . .  16.20 EPP -  I. del.
16.30 Poročila. 16.35 EPP -  II. del.
16.45 Mala anketa. 17.00 Zaključek 
sobotnega vrtiljaka in napoved 
sporeda za nedeljo.

NEDELJA, 16. DECEMBRA:
10.30 -  reklame, oglasi in obvestila
-  10.45 -  po domače. -  11.00 -  
obiskali smo vzorno kmetijo. 11.15
-  zabavna glasba z uganko. -  11.40
-  nedeljski intervju. 11.55 -  za vsa
kogar nekaj. 12.30 -  poročila.
12.45 -  čestitke in pozdravi naših 
poslušalcev. 14.30 -  zaključek pro
grama.

SREDA, 19. DECEMBRA: 16.00
-  poročila. 16.10 — reklame, oglasi 
in obvestila. 16.30 -  po domače.
16.45 -  drobne misli za lepši vsak
dan: In težko je živeti od izpranih 
besed. 16.55 -  disko klub brez ime
na. 17.30 -  Martin Češenj -  koti
ček za šoferje: Zimske pasti. 17.40
-  Geroge Gershwin -  razpsodija v 
modrem. 18.00 -  zaključek progra
ma.

SOBOTA, 22. DECEMBRA:
16.00 -  SOBOTNI VRTILJAK.
16.15 -  pet minut za. . .  16.20 -  
EPP F. del -  16.30 -  poročila.
16.35 -  EPP II. del. 16.45 -  mini 
anketa (o smučarski vlečnici na Li
sci). 17.00 -  zaključek sobotnega 
vrtiljaka

ji (Lj) -  10.10 Kmetijska oddaja 
(Zg) -  10.55 Mozaik (Lj) -  11.00 
Otroška matineja: Otroci naše Šole; 
Enciklopedija živali (Lj) -  11.45 
Poročila (Lj) — 11.50 TV kažipot 
(do 12.10) (Lj) -  Nedeljsko popol
dne (Ljudje in zemlja, Tuja folklora, 
Umetniki pod cirkuško kupolo, Mla
di za mlade, ža konec tedna) (Lj) -
18.05 Moda za vas -  barvna oddaja 
(Lj) -  18.15 Poročila (Lj) -  18.20 
Zgodbe o slonu (Lj) -  19.45 Barvna 
risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.30 
3-2-1 in TV barometer (Lj) -  20.30 
Filip na konju -  serijska oddaja 
(Bgd) -  21.20 Jazz na ekranu (Lj)
-  21.35 Športni pregled (JRT) -
22.05 Poročila (Lj).

PONEDELJEK, 17. DECEM
BRA: 9.10 Odprta univerza (Bgd) -
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Angle- 
ščina (Zg) — 10.45 Nemščina (Zg)
-  11.00 TV v šoli (do 11.30) (Bgd)
-  16.10 .TV v šoli -  ponovitev 
(Bgd) -  16.45 Madžarski TV pre
gled (Pohorje, Plešivec do 17.05) 
(Bg) -  17.30 Gregec reši ujetnike -  
lutkovna serija Kurir Gregec (Lj) -
17.45 TV obzornik (Lj) -  18.00 
Mozaik (Lj) -  18.05 Večer švicar
ske TV (oddaje v barvah) -  18.05 
Mladi proti mladim (Lj) -  18.55 De 
Moaresova hiša iz besed (Lj)w-
19.20 Aarberg mesto in njegova pre
teklost (Lj) -  19.45 Barvna risanka 
(Lj) -  19.50 Cik-cak^Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 in 
TV barometer (Lj) -  Nadaljevanje 
švicarskega večera (v barvah) -
20.35 Morda kapitani -  TV igra 
(Lj) -  21.25 Glasovi iz Locarna (Lj)
-  21.45 Portret slikarja Varlina (Lj)
-  22.35 20 minut z Anno Identici 
(Lj) -  23.00 Poročila (Lj).

TOREK, 18. DECEMBRA: 9.35 
TV v šoli (Zg) -  10.40 Ruščina (Zg)
-  11.00 TV v šoli (do 11.30) (Bgd)
-  16.45 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec do 17.05) (Bgd) -
17.45 Čudežna kitara (Lj) -  18.00 
Risanka (Lj) -  18.10 Obzornik (Lj)
-  19.25 Pevski zbor iz Škofje Loke 
(Lj) -  18.55 Mozaik (Lj) -  19.00 
Šolska TV: Nova matematika (Lj) -
19.20 Vietnam -  II. del barvne od
daje TV Beograd (Lj) -  19.45 Barv
na risanka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj)
-  20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 in TV barometer (Lj) -  20.35 
Pogovor z velenjskimi rudarji (Lj) -  
21.25 H. Fallada: Sam med volkovi
-  6. oddaja TV nanizanke (Lj) -
22.15 Pomočila (Lj).

SRLua, 19. DECEMBRA: 8.20 
TV v šoli (Zg) — 11.00 TV v šoli (do
11.30) (Bgd) -  Športno popoldne -
17.50 Otroci naše šole -  serijski 
film (Lj) -  18.05 Risanka (Lj) —
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Od 
filma do filma (Lj) -  18.50 Marksi
zem (Lj) -  19.15 Mozaik (Lj) -
19.20 Kaj hočemo: Ob ustavnih in 
kongresnih razpravah (tj) -  19.45 
Kozmetično ogledalo -  barvna od
daja (Zg) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 in TV barometer (Lj) -  20.35 
Točno opoldne -  ameriški film (Lj)
-  22.00 Nokturno: Iskre v očeh 
(Lj) -  22.15 Poročila (Lj).

ČETRTEK, 20. DECEMBRA:
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Angle
ščina (Zg) -  10.45 Nemščina (Zg)
-  11.00 Francoščina (do 11.30) 
(Bg) -  16.00 Šolska TV: Nova ma
tematika (do 16.20) (Lj) -  16.45 
Madžarski TV pregled (Pohoije, Ple
šivec do 17.05) (Bg) -  17.40 Iz slo
venske književnosti: S. Jenko: Jepri- 
ški učitelj -  II. del (Lj) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 Mozaik (Lj)
-  18.25 Shane -  serijski film (Lj) -
19.15 Delavska TV tribuna (Lj) -
19.45 Barvna risanka (U) -  19.50 
Cik-cak (Lj) -  20.00 fV dnevnik 
(Lj) -  20.25 Kam in kako na oddih 
(Lj) -  20.40 Monitor: Prvi dan v 
pokoju (Lj) -  21.30 Turgenjev: 
Očetje in sinovi -  I. del barvne TV 
nadaljevanke (Lj) -  22.30 Poročila 
(Lj)

NegeHa

Prodaja s popustom od 5 — 15 % pri Slovenijalesu

VALlRuAViimarje, Plemljeva ulica 
telefon: 51-566, 51-881 
Domžale, Antona Skoka 20 a 
telefon: 72-397
od 10. 12. 1973 do 10. 1. 1974 
vsak dan v Vižmarjih od 7. do 18. ure 
ob sobotah od 7. do 13. ure 
v Domžalah od 8. do 17. ure 
ob sobotah od 8. do 12. ure

■ M E S E C  K E R A M I K E  I N  

S 4 N I M R I E  K E M / M I K E

Ponedeljek

S L N E U L E SDANIEL

Sred«



Silovito trčenje - štirje mrtvi

Tuja (in moja) bolečina
Vse poslušalce zadnjega 

literarnega večera v Kočevju 
je predkratkim presenetila s 
vojim pesmimi Marjanca 
Colarič-Kočevar, učiteljica 
iz Kočevja, po rodu Belo
kranjka, Metličanka. Njene 
zrele pesmi, polne novih, 
samo njenih izrazov, so pri
tegnile tudi nekatere kritike 
in književnike, ki ji bodo 
pomagali pri izdaji prve 
pesniške zbirke, uredništvo 
radijskega listerarnega nok
turna pa je dalo 11. decem
bra na program tudi več 
njenih pesmi.

Marjanca Colarič poje o 
delavcu, kmetu, pehanju za 
denar.

V njenih pesmi ni veselja. 
Veliko je težkega, otožnega, 
tudi črnih slutenj o bolezni, 
smrti.

„Veliko sem bila sama. 
Sem edinka. Vse svoje misli, 
tudi črne, sem zato lahko 
najbolj zaupala le 
papirju. . .  Vsak pesnik ima 
črne slutnje. Zdravniki pra
vijo, da sem zdrava, jaz pa 
mislim, da ne. Vendar takoj 
ozdravim, ko zagledam zdra
vnika. “

Ima dobrega moža, dve 
hčerki, stari 9 mesecev ozir. 
dve leti in pol. Lepo stano
vanje. Kje je torej vzrok za 
njene črne pesmi?

„ Veliko razmišljam o tem  
in onem. Ljudje mi zelo 
zaupajo, se mi radi izpove
dujejo. Vsak mi zaupa, po
toži, si pred mano strese 
dušo. V vsako pripoved, 
zgodbo se zelo poglobim, 
trpim, kot da bi jo sama 
doživljala. In tako nastajajo 
moje pesmi, ki so sad tuje 
bolečine in mojega razume
vanja

In kaj Marjanca Colarič 
misli o tem in onem:

„Če bi bila jaz predsedni
ca celega sveta, ne bi bilo 
več vojn, lakote. Vsak bi 
lahko dosegel vse -svoje 
dobre cilje. “

„Kar delaš, moraš delati 
tako, da drugemu ne škodiš. 
Če pa že moraš komu škodi
ti, moraš gledati tako, da 
boš delal tisto, kar se ti :di 
prav in pošteno."

,JVajbolj sovražim laž. 
Vsaka resnica komu koristi. 
Človek bi se moral nepresta
no izpopolnjevati, dokler ne 
bi bil popoln  “

„Zavest, da si nekomu 
nekaj dobrega napravil, pa 
čeprav nimaš hiše, vikenda, 
vile, dragega avta, je nekaj 
najlepšega. Delati je treba 
dobro za ljudi, za druge, za 
družbo. “

,Jlesnica, pravica, delo, 
delati ne le zase, ampak za 
družbo -  te ideje je treba 
prenašati na mladi rod. Vse 
to pri nas še premalo pouda
rjamo. Komur privzgojiš 
poštenost, mu daš veliko

„Sveta nisem veliko vide
la, vendar je najlepša moja 
Bela krajina s „Koupo“, gri
čki, polji, brezami. Edino v 
Beli krajini ne bi ničesar 
spremenila, drugod pa b i “

Njenega moža sem vpra
šal, če je pesnica Marjanca 
tudi dobra žena, mama, 
gospodinja, kuharica. Pohva
lil jo je, da se v vsem ujema
ta, da vse delata složno. V 
kuhanju je prava umetnica. 
Z veseljem kuha, pripravlja 
jed zbrano, prizadevno, kot 
da bi pesnila.

J. PRIMC

Ure ponesrečencev so se ustavile ob tričetrt na dvanajst ponoči - Stra
hotno nesrečo je povzročila prevelika hitrost italijanskega mercedesa

6. decembra malo pred pol
nočjo je milanski mercedes 220 
na cesti Ljubljana — Zagreb pri 
Podgračenem silovito trčil v 
naproti vozeči Fiatov vlačilec s 
priključeno cisterno. Mercedes 
je peljal proti Zagrebu z veliko 
hitrostjo. Zaradi poledice ga je 
najbrž začelo zanašati v levo ali 
pa je poskušal prehitevati kako 
drugo vozilo, pri tem pa je stra
hovito treščil v tovorni avto in 
štirje ljudje so bili na kraju ne
sreče mrtvi. Vsi ponesrečenci 
so bili italijanski državljani.

Voznik vlačilca s cisterno (24-let- 
ni P. Ghedin) je vozil po skrajni 
desni strani ceste. Nesreči je podle
gel v kabini svojega avta in sprva niti 
niso mogli ugotoviti, če je morda 
imel s seboj tudi pomočnika. Osebni 
avto jepri trčenju v hipu pretrgalo 
na dvoje za prednjima kolesoma in 
prvi del vozila odbilo kakih 60 m 
daleč.

EKSPLOZIJA 
ZARADI BARV

7. decembra je prinesel iz šole 
domov Stanislav Sintič iz Ko
stanjevice, učenec srednje tehni
čne šole v Krškem, razne barve.
V domači kuhinji je barve zme
šal in jih pričel kuhati. Na mate
rino opozorilo, naj tega ne poče
nja v kuhinji, se je Stanislav pre
selil na dvorišče. Tam je 
mešanico nalil v železno cev. S 
kladivom je pričel tolči po cevi, 
dokler ni prišlo do eksplozije. 
Pri tem se je srednješolec hudo 
ranil. Poškodoval si je dva prsta, 
oko, in tudi po telesu je dobil 
nekaj ran. Odpeljali so ga v no
vomeško bolnišnico.

SMRT MED PRAZNIKI

39-letno Frido Fotivec iz Kočev
ja, Tomšičeva ulica, nova hiša, so 2. 
decembra našli mrtvo. Zdravnik je 
ugotovil, da je smrt nastopila zaradi 
splošne oslabelosti. Pokojnica je bila 
namreč bolehna, razen tega pa je 
raje manj jedla in več pila.

1. decembra zjutraj je nazadnje 
videl živo eden izmed podnajemni
kov, ki se je odpravlja na oddih. 
Ker je slišal iz prostorov družine 
Fotivec stokanje, je vprašal žensko, 
če kaj potrebuje. Odgovorila je, da 
ne, in on je odšel.

2. decembra pa je soseda Contova. 
našla Frido Fotivec mrtvo. O njeni 
smrti so takoj obvestili njenega 
moža in sina, ki sta za praznike od
potovala k sorodnikom v Prekmurje. 
Fotivčeva družina se je šele letos 
preselila v svojo novo hišo.

TTKS TUDI V SEVNICI

26. novembra je bila v Sevnici 
ustanovljena temeljna telesna kul
turna skupnost. Delegati so živahno 
razpravljali o delegatskem zastopa
nju krajevnih skupnosti in poudarili 
načelo aktivnosti pri dodeljevanju 
razpoložljivih sredstev. Sekretar OK 
ZK Viktor Auer je opozoril, da bo 
morala TTKS najti skupen jezik z 
drugimi samoupravnimi interesnimi 
skupnostmi v občini in da naj pro
grami dela upoštevajo gospodarsko 
razvitost v občinah.

Za predsednika TTKS je bil izvo
ljen Lojze Motore. Izvolili so tudi

Ktčlansko delegacijo za republiško 
CS.

B. D.

POMOČ ZA VLEČNICO

Na seji odbora za gradnjo smučar
ske vlečnice v Danah, vodil jo je 
novi predsednik inž. Janez Lapajne, 
so se člani domenili, kakšno vlečni
co bodo postavili. Za vlečnico bodo 
morali zbrati okrog 500 tisočakov, 
nekatere delovne organizacije pa so 
že obljubile pomoč.

K. O.

Zadnji del pa je vrglo po 8 metrov 
globokem nasipu. Tudi tovorni avto 
se je prevračal po nasipu in obležal 
prevrnjen v vodi stare savske struge.
V osebnem avtomobilu sta bila ra
zen voznika še dva -potnika. Vozil 
naj bi ga dr. Rodolfo Fedeli iz Mila
na.

Na kraju nesreče so miličniki 
našli dve lovski puški in precej lov
ske municije, po čemer so takoj 
sklepali, da so bili ponesrečenci iz 
osebnega avtomobila namenjeni na 
lov na Hrvaško. Vsi trije so bili iz 
Milana. Med prevračanjem jih je 
vrglo iz avtomobila, od katerega so 
ostala cela samo kolesa. Trupla po
nesrečencev so odpeljali v mrtva
šnico na pokopališče v Brežicah.

Ostanke mercedesa so naložili in 
odpeljali še isti dan, tovorni avto pa

je še nekaj dni ležal v vodi na dnu 
nasipa, ker je reševanje bolj zahtev
no.

J. T.

USTRELIL DVA KONJA

V gozdu Vrhgora blizu Črnomlja 
se je 30. novembra v zgodnjem 
popoldnevu razlegel strel. Zadeta sta 
bila dva konja, s katerima je Ivica 
Djota vlačil bukova debla do dovo
zne poti. Kot so ugotovili miličniki, 
je streljal iz bližine 50 metrov z lov
sko puško 20-letni Drago Kobe iz 
Kočevja pri Črnomlju.

Lovci bi morali biti previdnejši in 
lovske družine bi morale temu po
svetiti več pozornosti, sicer človek 
še na sprehodu po gozdu ne bo več 
varen.

To je bil — pred nesrečo — mercedes. .  .(Foto: J. Teppey)

S A T A N  J E  
Z A S L E P IL ...

26. novembra ob 18.10 v 
bloku na Mestnih njivah v 
Novem mestu. Pozvonili sta 
dve mlajši ženski. Obe v ru
tah. Ena v temnozelenem 
plašču s krznenim ovrtani- 
kom, druga v sivem tvida- 
stem plašču.

Neznanki sta pozvonili, in 
ko je gospodinja odprla, sta 
na vratih zdrdrali: „Sva Je
hovi priči Vabimo vas na se
stanek v Ljubljani, kjer bi 
radi nevednežem odprli oči 
in jim  pomagali spoznati sve
to resnico. Satan je ljudem 
zaslepil misli in menda veste, 
da ie satan povsod. Hodi 
med nam i. . .

-  Pa sta vedve pri pravi? 
-  je naglas vprašala stranka, 
potem se je pesmica začela 
še enkrat. „Mi hočemo samo 
ljudem pomagati, nič druge
ga,' ‘ sta končno dejali.

Želeli sta naprej, v stano
vanje, da bi dokončno razlo
žili svoje poslanstvo, toda 
nista pozvonili pri pravih 
vratih. Ko jima je gospodinja 
odločno povedala, da pri 
ateistih nima smisla tratiti 
besed, sta sicer še enkrat 
poskusili s prepričevanjem, 
toda vrata so se jima zaprla.

Takih obiskov je zadnje 
čase deležnih več družin In 
če je kdo tako nepremišljen, 
da morda iz radovednosti 
„Jehovi priči" spusti v sta
novanje, je gotov, da se obi 
ska dve uri ne bo znebil To 
vedo povedati stanovalci 
istega naselja.

Lahko pa se ob tem zami
slimo in vprašamo: vera je 
pri nas res po ustavi svobo
dna, toda ali smejo gorečne
ži v imenu kateregakoli boga 
kar po domovih nabirati pri 
staše? In to na način, ki 
sicer res ne presega meje 
vljudnosti, je pa vseeno vsim

L ^

Nekdaj hiše, zdaj pa podrtije
Zato popusti človek - Gluh zaradi topov ■ Sin mučenik - Kaznovani izdaja

lec - Stoletnik na hruški - Pozimi selitev k cesti

„Kozaki, to so bili borci in jahači. Špice (kopja? ) so imeli, ko so 
šli nad nas, ampak smo le en dan vzdržali/4 se spominja prve sve
tovne vojne Anton Beljan iz Spodnjega Kostela 1 v kočevski obči
ni. 13. februarja bo dopolnil 90 let. Še vedno pridno dela na kmeti
ji, pomaga pa mu 12 let mlajša žena Marija.

„Gluh je, gluh," je pristavila žena 
Marija. „Je bil v avstrijski vojski pri 
težkih topovih, pa mu je bobenčke 
uničilo. Saj bi mu dali aparat, da bi 
slišal, a kaj, ko je star."

„Težko je, a ni slabo,“ je nadalje
vala. „V vojski je bilo slabo. Vse bi 
še šlo, če bi nama sin ostal. 10. av
gusta 1942 so ga zaradi izdaje ujeli 
Italijani in ga mučili. Ja, mučenik je 
bil. Potem so ga ubili. Tudi izdajalca 
je zadela zaslužena kazen. “

Oče pa:
„Pameten je bil najin sin. Vodil je 

ves kočevski okraj. Ce bi bil živ, bi 
bil lahko minister.“

„Molči, saj nič ne pomaga," ga je 
zavrnila žena, stari pa:

„Ni se nam bati, dokler Tito ži
vi."

Beljanova bi se lahko po vojni 
preselila v Dolgo vas pri Kočevju, pa 
se nista hotela. „Dom je dom! Doli
na izumira. „To bi gledali stari, če 
bi prišli nazaj. Včasih je bila tu hiša 
do hiše, zdaj pa so same podrtije. Na 
Rebri, tamle na oni strani Kolpe, je 
bilo včasih pet hiš, zdaj pa še podrti
je ni videti, le sledi živali vidiš na 
slani.”

Včasih so Beljanovi redili dve 
kravi, tele, prašiče, danes pa le še 
kure in gosi. Koruze se na splača 
saditi Vse uničijo divji prašiči in je
leni. Le vrtiček sta ogradila z 
bodečo žico, da jima vsaj nekaj osta
ne. Pridelata še okoli 3.000 kg sena 
in ga prodata, mleko pa kupita. Div
jad se ne da odgnati, pa popusti č lo 
vek.

Jesta najraje zelje, repo, kavo in 
kruh pa seveda meso, ki ga prinese 
vnuk (hčerin sin, ki dela v NAMI v 
Kočevju). Pijeta vodo iz bližnjega 
studenca in čaj.

Oba zelo rada bereta. Povsod po 
hiši imata polno časopisov, na kate

re sta naročena ali pa jih prinaša 
vnuk. Tudi ponoči, če ne moreta 
spati, prižgeta luč in bereta.

Pozimi se iz Kostela preselita v 
Nova sela. Tam sta bliže cesti in 
trgovini oziroma hrani.

,Ampak vojna ne prinese nič 
dobrega," jima je spet ušel spomin 
nazaj. „On, najin sin, ki bi kaj dajal, 
je padel . . Iz kakz kakšne hiše so 
po trije pad li. .

Pa tudi kaj veselega se spomnita. 
Ko sem ju pred odhodom vprašal, 
če je na Kostelu veliko starih ljudi, 
sta povedala, kako je še pred leti 
neki 89-let stari možakar iz vasi 
lezel na hruško, žena pa ga je prosi
la: „Nikar ne hodi gor, boš dol pa- 
del.“ On pa nazaj: „Tiho bodi, sta
ra. Nič se ne boj, saj nisem otrok.“

JOŽE PRIMC

Kozeri j  a'

NEPARADNIIN PARADNI KONJ
V Repičevi dragi so imeli 

dva konja: neparadnega in 
paradnega. Neparadni konj 
je bil priden, zatorej garač. 
Zaprezali so ga, da je vlekel 
ali pomagal vleči najrazli
čnejše tovore. Kjerkoli se je 
kaj zataknilo, so drveli po 
neparadnega konja, da je vle
kel. Karkoli je bilo treba 
narediti, je postoril on.

Motite se, če mislite, da 
so ga za ves trud in brezpla
čno delo ljudje božali ali ga 
pitali z boljšo hrano. Ne. 
Dobil jih je celo po svojem 
konjskem trupu, ako je

namesto z desno nogo naj
prej stopil z levo.

Za hvalo so imeli paradne
ga konja. Paradni konj je bil 
lenuh, a gobcač, da ga ni 
prekašal nihče v Repičevi 
dragi. Kadar se je kaj delalo,

je odnesel svojo grivo in lep 
košati rep v senco, kjer je 
legel in od daleč gledal, kaj 
se dogaja. Ko je bilo delo 
končano, je poravnal svojo 
grivo, visoko dvignil košati 
rep in vsakomur, kdor ga je 
hotel poslušati, razlagal, 
kako si je narejeno stvar

zamislil, na katere probleme 
je naletel in ne nazadnje, da 
ima opravljeno delo velikan
ski pomen za vso Repičevo 
drago, če ne že za vse člove
štvo.

In ljudje so občudovali 
paradnega konja, ga hvalili, 
ga gladili po dlaki, videti ga 
je bilo na vseh slavnostnih 
sprejemih z rdečimi nageljni 
v dlaki. Ob paradah je vedno 
stal na tribuni s svetlečimi se 
kopiti in novim sedlom, ob 
konjskih prireditvah je sedel 
v prvi vrsti in tako izključil 
možnost, da bi ga kdo spre

gledal; na gala konjskih kosi
lih je sedel na pročelju oblo
žene mize. Z eno besedo: bil 
je pravi konjski gospod, ki 
bo imel v parku v Repičevi 
dragi, kot bog, doprsni konj
ski spomenik, da bodo pri
hajajoči rodovi vedeli za 
njegovo življenje in delo.

Neparadnega konja pa 
bodo popokali mesarji, ga 
stlačili v mašino za mletje 
mesa in naredili iz njega sala
mo. In nihče ne bo vedel za 
njegovo življenje in delo.

TONI GAŠPERIČ

„Moj stari oče je bil še živ, ko so stari kostelski grad Francozi 
zavzeli,(( pove 90-letni Anton Beljan iz Spodnjega Kostela. Na sliki 
Anton in Marija Beljan. (Foto: J. Primc)

dolerjka
PRODAJALNA POD LIPO ODPRTAI

Prenovljena DOLENJKINA samopostrežna prodajalna POD 
LIPO V ČRNOMLJU bo odprta v soboto, 15. decembra 

1973  ob 8. uri.
Cenjeni potrošniki, poslužujte se ugodnih nakupov v novi 
prodajalni, ki bo redno odprta vsak dan od 7. do 19. ure.
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NEPISMENIH KAJ JE NOVEGA

ZA VSAKOGAR 
NEKAJ

ČIGAVA BO 
KATRCA

GRADOVI IN 
USODE

PRVIČ
PRILOGA

PRVIČ
PRILOGA

Kdo so bili tisti, ki jim je 
bilo 1918. leta sojeno ločiti 
se od življenja v kleti doma 
Ipatjeva? Kako so prišli v 
Jekaterinburg in zakaj je 
prav tu, na Uralu, bojna se
kira revolucije udarila po 
koreninah 300-letnega car
skega debla?

Na ta vprašanja odgovarja 
sovjetski pisec M. Kasvinov v 
svojem feljtonu, ki je v So
vjetski zvezi čez noč postal 
uspešnica; revija Zvezda, v 
kateri je bil tekst objavljen, 
pa je bila vredna več od 
suhega zlata. Oktobra so se 
iztekle zadnje vrstice, z nji
mi so razblinili vsi upi lažnih 
Anastazij, Olg, Tatjan in 
Marij, ki so se izdajale za

potomce carja Nikolaja II .  in 
upale, da bodo prišle do veli
kanskih zakladov. Pisec 
postavlja na laž množico 
televizijskih in filmskih od
daj iz zahodne Evrope in 
obračunava z umazanimi 
plačanci protisovjetske de
javnosti, ki so izkoriščali 
usmrtitev carske družine, 
kakor so jim kazali dobički.

V  seriji nadaljevanj v pri
logi Dolenjskega lista bomo 
objavljali feljton o zarotah, 
zmagah in polomih, zapis o 
norostih, iluzijah in tragiko
medijah junakov, ki so jih že 
zdavnaj pogoltnila leta. To  
bo pripoved o caru Nikolaju
II. in njegovi družini ter 
njegovih služabnikih in o

njihovem skupnem koncu v 
Jekaterinburgu.

Dolenjski list si je zagoto
vil izključno pravico za obja
vo tega teksta, ki ga je preve
dla Jožica Teppey. Samo pri 
nas bodo lahko bralci v celo
ti prebrali delo, ki je v Sov
jetski zvezi tako nepričako
vano popularno. Edino 
Dolenjski list bo torej, kot 
nam je zagotovila Jugoslo
vanska avtorska agencija, pri 
nas lahko do zadnje vrste 
objavil najnovejšo sovjetsko 
uspešnico.

Prvo nadaljevanje feljto
na, ki smo ga pri nas 
naslovili „Zadnji dnevi 
Romanovih", objavljamo že 
danes!

Danes se vam predstavljamo z novostjo: osem strani 
priloge P bo poslej vsakih 14 dni kot sestavni del Dolenj
skega lista skrbelo za zanimivo branje, roman, feljtone in 
nadaljevanja, domače in tuje zanimivosti, zabavo in ugan
ke.

Še posebej opozarjamo na veliko ugankarsko zanko, ki 
se bo nadaljevala še v naslednjih treh številkah P, srečni 
izžrebanec pravilne rešitve pa bo dobil za nagrado renault
4, osebni avto iz proizvodnega programa IM  V. Še za štiri 
srečneže so poskrbela druga naša podjetja: za nagrado bo 
še 1.000 strešnikov, zmrzovalna skrinja, pralni stroj in 
7-dnevni penzion za dve osebi v Čateških Toplicah!

Zamisel o prilogi P se je rodila ob pismih naših bralcev, 
ki so postajala čedalje bolj pogosta: vse več bralcev se je 
oglašalo, češ da premalo skrbimo za branje, za zanimivo
sti in nenavadne dogodke, za zabavo.

Rednega Dolenjskega lista ob splošno znani potrebno
sti političnega informiranja in ob ugledu, ki ga kaže zdaj
šnja naklada Dolenjskega lista, pač nismo mogli okrniti 
na račun branja. Sama po sebi se je ponudila rešitev — 
odslej vam bomo branje ponujali v prilogi.

To bo kajpak ob neprestanih podražitvah še bolj osku
blo naše finance, vendar pa Dolenjski list za zdaj ne bo 
nič dražji. Torej bomo odslej vsakih 14 dni dajali več, 
vedno pa — tako upamo — boljše — za enak denar.

Veselilo nas bo, če nam boste sporočili svoje mnenje o 
prilogi. Dolenjski list je glasilo občinskih konferenc 
SZDL, torej je last vseh občanov. Samo s skupnimi napo
ri ga lahko naredimo boljšega, bolj privlačnega, skratka 
takega, kakršnega želite vi, naši bralci.
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ALOJZ ZUPANC

Jurij Kozjak nikoli ni bil v 
turški sužnosti! Po dolgoletnih 
raziskavah je do tega prepriča
nja prišel Alojz Zupanc iz Šmi
hela pri Žužemberku, ki je 
prebrskal številne dokumente 
od stiških urbarjev naprej. Jurij 
Kozjak namreč postane v pove
sti turški janičar, ki pa ga po
tem v domačem kraju spet 
ujamejo in spreobrnejo. Ta 
Jurčičeva povest iz njegovih 
zgodnjih let — nastala je 1864. 
leta — je bila doslej prevedena v 
številne jezike, med drugim tudi 
v latinščino.

Nedvomno moremo z vso 
gotovostjo trditi, da bi bili Ko
zjek in njegovi lastniki Kozjaki 
že zdavnaj pozabljeni, ko bi jih 
ne bil v svoji zgodovinski pove
sti upodobili mladi Jurčič. Že 
za časa Valvasorja so se namreč 
stolpi gradu Kozjek podirali in 
le še streho so za silo krpali. 
Danes pa se komaj še vidi nekaj 
zidu v gozdni gošči, kamenje pa 
so zvečine prepeljali v vas Selca 
in ga uporabili za zidavo hiš. 
Samo pristava, ki je bila nekoli
ko pod gradom, je zdaj še ohra
njena kot kmečka hiša.

Kaj je bilo torej z Jurijem 
Kozjakom? V opombah k 
Jurčičevim Zbranim delom 
poroča v prvi knjigi Mirko 
Rupel (izdala Državna založba 
Slovenije 1961), daje Jurčič za 
svoj rokopis dobil prvo nagrado 
v razpisu Mohorjeve družbe. 
Aprila 1864 namreč prinaša 
Glasnik naslednjo novico: 
„Vsled razpisanega darila za

najboljšo pripovedko prišlo je 
družbi sv. Mohora pet izvirnih 
in ena prestavljena povest. V 
seji 23. t.m. se je odločilo po 
čezpolovičnici glasov razpisano 
darilo 100 gl. zgodovinski pove
sti Jurij Kozjak, slovenski jani
čar* . . . “

Knjiga je šla takoj v tisk in so 
jo razposlali skupaj z drugimi 
publikacijami te založbe naro
čnikom sredi julija istega leta. 
V poročilu o Družbi sv. Mohor
ja je Janežič tedaf zapisal, da 
podaja povest „prav zanimiv 
obraz iz tistih žalostnih časov, 
ko so divji Turci razgrajali po 
naši domačiji in žugali vse slo
venstvo pogonobiti. Spisal je to 
povest nadepolni mladi pisatelj 
J. Jurčič v Ljubljani/4

Jurčič je prve pobude za pi
sanje Jurija Kozjaka dobil v 
Levstikovem Potovanju, mnogo 
mu je pomagala Valvasorjeva 
Slava, prav pa so mu prišli tudi 
podatki iz ustnega izročila, 
predvsem zgodba o turškem 
napadu na Muljavo.

In kaj je odkril Alojz Zu
panc? Kozjaki se v listinah 
pojavijo 162 let za Šumberčaru 
in 22 let za Žužemberčani. 
Krajevni leksikon dravske bano
vine celo imenuje za prvega 
gospodarja Ulricha Kozjeka že v 
letu 1274, kar bi pomenilo, da 
je za 21 let starejši kot prvi 
podatki o žužemberških. Zago
netno je vprašanje, čigava je 
bila kozješka graščina, saj je ni 
najti v zapuščini goriških gro
fov, ki so izumrli 1374, čeprav

so tam omenjeni Sumberk, 
Žužemberk, Višnja Gora, Sote
ska, Hmeljnik, Mehovo in Metli
ka. Prav tako ni bil vojvodski 
fevd. Albrecht in Herman Ko
zjak sta bila fevdnika brižinske- 
ga posestva v Beli cerkvi, Dragi 
in Gomili, vendar pa gradu ni 
med brižinskimi fevdi.

Jurčič si je povest zamislil 
kot sedmošolec. Takrat je bil 
prefekt v alojzijevišču pesnik 
Janez Bonač, ki je Jurčiču 
pomagal pri zgodbi, za katero 
avtor še ni vedel naslova. Ko je 
bil Bonač 1863. nastavljen v 
Žužemberku za kaplana, ga je 
med počitnicami obiskal Jur
čič. Prijazno je bil sprejet — 
tudi od župnika Antona Kastel
ca. Ko ga je Bonač spremil, sta 
Šla proti Muljavi mimo razvalin 
Kozjeka in Sumberka. Nobeno 
ime se ni zdelo Jurčiču tako 
pripravno in tako slovensko — 
tako je povest dobila svoje ime.

Kajpak Jurčič ni podrobno 
raziskoval zgodovine Kozjakov 
in je raje dal duška svoji domi
šljiji. Edina resničnost je, da je 
bil eden izmed Kozjakov — 
Ludvik — ujet in so ga od Tur
kov odkupili za 2.000 gld. Res 
pa je tudi, da je živel Jurij Ko
zjak, vendar 80 let pred napa
dom na Muljavo. Toda resnični 
Jurij Kozjak ni bil nikoli turški 
suženj. Prav nasprotno: bil je 
glavar Samobora. O zlobnem 
Petru Kozjaku ni nič znanega.

Napad na Muljavo je zgodo
vinsko dejstvo, o sršenih so 
govorile pripovedke. Nemogoče

pa bi bilo, da bi se ljudje pred 
Turki branih v neutrjeni cerkvi. 
Stiški samostan namreč še ni 
imel obzidja, stala je le cerkev s 
križnim hodnikom. Pred Turki 
so torej bežali vsi, ki so le mo
gli. Stiški samostan bržkone ni 
pogorel, ogenj je zajel le gospo
darsko poslopje in cerkev sv. 
Katarine. Tudi mlinarja Brezni
ka pod Muljavo takrat — povest 
se godi 1457 in 1475 — še ni 
bilo. In urbarjev je namreč raz
vidno, da je mlin postavil mu- 
ljavski Špan okrog leta 1500.

In drugi Kozjaki? Kot smo 
zapisali, je bil Jurij glavar v 
Samoboru, njegov stric Albre
cht je bil „burggraf“ v Kosta
njevici, Jurijev brat Viljem pa je 
bil župnik v Beli cerkvi in arhi- 
diakon Dolenjske. Kozjaki so 
bili tudi izredno naklonjeni 
stiškemu samostanu, kjer so 
imeli svojo družinsko grobnico. 
Za pokop v samostanu so daro
vali med drugim 19 gruntov, 60 
gld. in 30 veder vina. Kot zani
mivost naj zapišemo še, da je 
imel grad Kozjek svojo kapelo, 
ki pa je bila premajhna in ni 
bila dostopna javnosti — zato 
tudi ni bila v zapisniku turškega 
davka iz leta 1526!

Jurčiču kajpak ni šlo za zgo
dovinska dejstva, toda za vse, ki 
so brali povest o slovenskem 
janičarju, bodo podatki, ki jih 
je po starih dokumentih vestno 
zbral šmihelski župnik, nedvo
mno lepo dopolnilo zanimive
mu branju.

J. SPLICHAL

JANEZ ZAVRŠNIK

Kdor hodi s kurami spat in 
vstaja z vranom, se odmika 
grobu, poje francoska pesem. 
Strokovnjak pravi: „Dvajset
minut telovadbe na dan podalj
ša življenje za več desetletij!“

Janeza Završnika s Kocutne, 
osamljene kmetije na osojnem 
pobočju nad Šentjanžem, nisem 
vprašal, če hodi s kurami spat. 
Gotovo pa je, da mu za telovad
bo nikoli ni ostajalo časa: koši, 
ki jih je na svojem hrbtu znosil, 
ko je grizel kolena v strm breg, 
leta, ki jih je preživel kot kopač 
globoko pod zemljo v ameriških 
in naših rudnikih — to mu je 
bila najboljša telovadba. Zavr
šnikov oče je bil v soboto star 
100 let!

Stari Završnik nedvomno ni 
nikoli sešteval let staršev, obeh 
dedov in obeh babic ter delil 
seštevka s 6, da bi ugotavljal 
starost, ki jo bo sam dočakal. 
Raziskave in izkušnje so nam
reč pripeljale do tak formule, s 
katero si ljudje lahko preprosto 
izračunajo verjetno dolgost 
svojega življenja. Janez Završnik 
je enostavno govoril: „100 let 
bom dočakal pa pika.“ In jih 
j e . . .

Stoletnik ima težave z noga
mi, nič več ga ne držijo. Tudi 
prehod iz enega v drugo stoletje 
je dočakal v postelji. Toda oči,

stoletnik
skocutne

sluh in spomin mu še dobro 
služijo. Naj zapišemo, v kakšnih 
časih se je rodil Završnik. V le
tu njegovega rojstva je iz Budi- 
ma in Pešte nastalo na Madžar
skem eno samo mesto — Bu
dimpešta. Ko je bil Janez star 
leto dni, so ustanovili svetovno 
poštno zvezo. Tri leta pred nje
govim rojstvom je postal Rim 
glavno mesto Italije. Deset let, .4 
preden se je Završnik rodil, je 
ameriški predsednik Lincoln 
uradno ukinil suženjstvo v tej 
čezmorski državi. Koliko zna
menitih ljudi je preživel, koliko 
vojsk!

Med prvo svetovno vojno je 
bil v Ameriki, od koder se je 
vrnil ob koncu dvajsetih let. 
Potikal se je po tamkajšnjih 
rudnikih . . .  Tudi pozneje je bil 
še rudar: v Trbovljah, Hrastni
ku. Med drugo svetovno vojno 
je bil štiri leta v nemški interna
ciji. Tudi nacistični lagerji mu 
niso mogli zlomiti veselja do 
življenja!

Mnogi iščejo recepte za dol
go življenje v načinu prehrane. 
Završnikov ata ni bil izbirčen, 
čeprav je rad ponavljal, da 
krompir ni do^er, ker povzroča 
naduho. Najraje je jedel močna
te in mlečne jedi pa seveda 
meso. Pil je zmerno; vino je

imel najraje, a tudi Šilcu doma
čega žganja se ni odpovedal. 
Kadil ni nikoli. Zdaj, zadnja 
leta, ko nima zob, ima najraje 
mleko, belo kavo in vanjo na
drobljen kruh, močnik, čaj.

Ljudje, ki se ukvarjajo s 
problemi ostarelih ljudi, opoza
rjajo: „Ni potrebno le življenju 
dodajati leta, potrebno je tudi 
letom dodajati življenje!" Se 
pravi, da bi si morali prizadevati 
za ohranitev psihične in fizične 
sposobnosti, da bi imeli krepko, 
lahko, polno življenje in pro
duktivno starost.

Brez učenih besedje to vedel 
tudi stoletnik s Kocutne, ki 
zadnje leto sicer leži, prej pa je 
vedno delal, še tudi po 95 letih 
življenja! Kot mnogi, ki doča
kajo visoko starost, tudi Zavr
šnik ni poznal zdravnika vse do 
zadnjega leta, ko so mu odpove
dale noge.

Tako je na svetu: staramo se, 
a ne poznamo vzrokov staranja. 
Številne pomlajevalne metode 
ne morejo dati zaželenih rezul
tatov. Dokaz za ti trditvi je na 
dlani: kljub vsem poskusom na 
primer v Sloveniji skoraj ni veli
ko stoletniko.

Kajpak s tem ni rečeno, da 
človeštvo ne bo našlo vzroka za 
staranje. Spomnimo se, kako so

v prejšnjem stoletju nastopili s 
teorijo, da je za daljše življenje 
potrebno uživati čim več jogur
ta, ker ta menja sestav mikro
organizmov v črevesju in tako 
zmanjšuje proizvodnjo toksi
čnih snovi. To domnevo so 
opirali na statistiko, ki so jo 
izdali Bolgari in v kateri je bilo 
nenavadno veliko stoletnikov. 
Evropa je ostrmela! Najprej so 
ugotovili, da ljudje, ki naj bi v 
Bolgariji dočakali 100 let, jedo 
veliko jogurta. Tako seje razši
ril jogurt vsepovsod. Sele po
zneje so ugotovili, da stari lju
dje v Bolgariji niso imeli roj
stnih listov, pa so svojo starost 
enostavno zaokrožili na 100 
l e t . . .

Neizpodbitno pa je: danes 
ljudje hitreje dozorevajo in se 
počasneje starajo. Dokazov za 
to je nešteto. 14-leten, povpre
čno razvit deček si ne more 
natakniti oklepa plemičev iz 
16. stoletja. Novorojenčki so 
danes večji in težji kot nekoč, 
prej jim začnejo rasti zobje. 
Petletni otrok je danes po svo
jem razvoju enak sedemletnemu 
pred 70 leti.

Vse to drži — toda 100 let 
starih ljudi je kljub temukomaj 
peščica. Zato vso srečo, stolet
nik s Kocutne!

„Kako drugo razlago bi sprejel, da pa sem imel privid, ne 
morem priznati!4* je trdil ves razburjen Stane Kočevar iz 
Sevnice, ki je 7. oktobra 1971 ob 23. uri in 7 minut opazil 
skupaj z ženo in prijateljem Emilom Jurčičem iz Opatije 
neznan leteči predmet, ki ga je opazoval 40 sekund. „Ne 
maram biti neresen, saj je znano, da so očividci pojava izpo
stavljeni zgolj zasmehovanju in neprijetnim opazkam — toda 
kar sem videl, sem videl!** Neznani leteči predmet, ki so ga 
videli na nebu nad Sevnico tisto oktobrsko noč, je bil podo
ben raketi z izpušnimi plini, gibal se je z veliko hitrostjo. V 
sprednjem deluje bil temno rdeč, proti koncu vse bolj svetlo 
rdeč. Videti je bilo, kot da ta predmet izžareva svetlobo . . .

To je bilo doslej zadnje znano opazovanje neznanih 
letečih predmetov na Dolenjskem. Bolj kot opazovanje NLP 
nad sevniškim nebom pa je svetovno javnost, ki se zanima za 
nenavadne dogodke na nebu, pred dnevi vznemirila izjava 
Charlesa Hicksona, starega nekaj nad 50 let. Na televiziji je 
ta mož v najbolj gledani oddaji povedal, kaj se mu je bilo 
zgodilo: videl je, kako se je vesoljsko plovilo spustilo pri 
mestecu Jascagoulu v državi Mississipi; iz njega sta stopili dve 
čudni bitji, ga prijeli pod pazduho in odpeljali v plovilo. Tam 
so ga pregledali in izpustili, NLP pa je takoj nato z veliko 
hitrostjo odletel v višave. Na podlagi opisa so tehniki narisali 
grafično podobo tega, kar je Hickson povedal: plovilo jajčas
te oblike srebrno sive barve, kakih 20 metrov v premeru. 
NLP je plaval kakih 50 cm nad zemljo; tudi stvora, ki sta 
izstopila iz njega, sta se gibala v taki višini. Namesto glave 
jima je iz kombinezona štrlel konusni podaljšek s tremi iz
rastki na straneh. V notranjosti NLP je ugrabljenega možaka, 
ki ni ničesar čutil -  niti dotika ne -  obsijala modra svetlo
ba, otem pa je nekakšna naprava z lastno energijo krožila 
okrog njega in nad njim. Ko ga je „naprava*4 pregledala, sta 
bitji Hicksona izpustili. Gledalci seveda dogodku, ki ga je 
opisal na televiziji, niso verjeli: Potem pa so možaka preizku
sili z detektorjem laži in raznimi psihiatričnimi testi: poka
zalo se je, da Hickson ne laže in da je zares pretrpel hud šok. 
Skupina znanstvenikov, astronavtov in pilotov je na podlagi 
svojih izkušenj potrdila možnost, da je bil dogodek resničen! 
Eden izmed prvih astronavtov, sedanji general letalstva 
McDiwit, je povedal, kako je tudi sam med poletom z ladjo 
Gemini naletel na NLP!

Ze več kot četrt stoletja prihajajo poročila o neznanih 
letečih predmetih iz vseh delov sveta. Tisoče oseb jih je 
videlo, med njimi tudi piloti, letališki uslužbenci, milični
ki . . .  Nekateri so neznane leteče predmete celo fotografi
rali; mnogo več je takih, ki so jih videli in potem povedali, 
kaj so doživeli.

Zapišimo nekaj njihovih izjav:
Nobeno od opažanj v zgodovini opazovanj NLP ni dvigni

lo več prahu kot dogodek nad Washingtonom in tamkajšnjim 
letališčem. Zgodilo se je 19. julija 1952 pozno zvečer. Ed- 
ward J. Ruppelt, letalski kapetan, poroča: „Na radarjih 
mednarodnega letališča v Washingtonu se je nenadoma poja
vilo sedem čudnih točk. Edward Nugent, ki je sedel za radar
jem, ni mogel prepoznati teh točk (saj niso bile prav nič 
podobne letalom ali drugim znanim predmetom), zato je 
poklical na pomoč Harryja G. Bamesa, višjega kontrolorja 
poletov C.A.A. Stvari, zaradi katerih ga je Nugent poklical, 
so bile neenakomerno razporejene ob robu radarjevega zaslo
na . . .  Takrat je bilo nebo nad Washingtonom brez oblačka. 
Na radarju so še pet minut opazovali sedmero pik, ki so se 
gibale s hitrostjo 160 do 200 km na uro. Ko so preverili, da 
radarska oprema odlično deluje, so z letališča o nenavadnem 
dogodku obvestili letalstvo. Ze čez nekaj minut so se te 
čudne točke pojavile na radarjih letalske baze Andrews. 
,Svetlo luč* je takoj po vzletu opazil tudi pilot potniškega 
letala S. C. Pierman. Pilot jih je s prostim očesom opazoval

O

Radarji na mednarodnem letališču v New Yorku

še celih 15 minut. Na radarjih so opazili še značilno nenavad
nost: neznani predmeti so šinili preko radarjevega zaslona 
posamič, toda kadar se je pojavilo letalo, so se zbrali okrog 
njega in ga obkrožili.**

O tem dogodku so na široko poročali vsi ameriški časo
pisi. Bralci si še niso dobro opomogli od presenečenja, ko so 
se naslednjo soboto okrog 21. ure spet pojavih neznani leteči 
predmeti.

Letalo družbe Eastem Airlines je poročalo kontroli lete
nja: „Vidimo zeo medlo svetlobo. Ravnokar smo opazili tudi 
NLP.’** Taka poročila so dobivala tudi sosednja letališča. 
Eden izmed pilotov se je poskušal z vso hitrostjo približati 
NLP, vendar mu to ni uspelo.

Ko so se v naslednjih dneh poročila o neznanih letečih 
predmetih na vvashingtonskem nebu pomirila, je letalstvo 
razložilo dogodke kot posledico ob nastanku dvojne toplot
ne inverzije. Toda tisti, ki se na stvari bolje spoznajo, so 
pregledali meteorološka poročila in ugotovili, da toplotne 
inverzije, še posebno dvojne, takrat ni bilo.

I LXmhJ
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Ko so bile komisije za ugotavljanje izvora 
premoženja ustanovljene — od takrat je minilo v 
Sloveniji 12 do 18 mesecev -  so najbolj neučaka
ni pričakovali, da bodo komisije kmalu „odreza- 
le“ prenekatero glavo, ki se je okitila z neupravi
čeno pridobljenim bogastvom. Tako so pričako
vali tudi številni komunisti, ki pa so hkrati 
pozabili, kdo vse lahko daje predloge za uvedbo 
postopka! V novomeški občini je komisija nam
reč doslej dobila 9 pobud, a nobene od družbe
nopolitičnih organizacij, krajevne skupnosti, to
žilstva ali pravobranilstva.

Le štiri pobude so prišle od drugod: tri iz 
davčne službe in ena od občanov (pa še to je bilo 
anonimno pismo!), komisija pa je še v petih dru
gih primerih ugotavljala, ali je bilo premoženje 
pridobljeno na zakonit način. V petih od teh de
vetih primerov je bil izdan sklep o uvedbi poseb
nega postopka za odmero davka od nenapoveda
nega dohodka. Gre za enega občana v rednem 
delovnem razmerju in za štiri obrtnike.

„Ko smo te sklepe sprejeli, smo občane obve
stili, hkrati pa smo se obrnili po pomoč na stro
kovno službo, v teh primerih na davčno upravo,“ 
pravi tajnik komisije Jože Florjančič in pristav
lja: „Trije občani so vložili ugovor, češ da ni 
osnove za uvedbo postopka, vendar je svet za fi
nance pri občinski skupščini vse tri ugovore zavr
nil.

S l a b o s t i  k o m i s i j e

Tajnik novomeške komisije Jože Floijančič, ki
* te funkcije ne opravlja poklicno, saj je sicer zapo

slen kot pomočnik načelnika dvačne uprave, 
sodi, da ima tudi komisija nekaj slabosti, ki ovira
jo učinkovitost. „Najprej: mislim, da bo komisija 
morala kar najhitreje poiskati poklicnega tajnika. 
Prav tako sem prepričan, da bo potrebno v delo 
pritegniti več strokovnih sodelavcev. V petčlan
ski komisiji, ki ima tudi pet namestnikov, je 
premalo članov iz neposredne proizvodnje. Med 
deseterico je namreč en sam, prav tako je prema
lo žensk — tudi ena sama,“ meni Floijančič. 
„Nesprejemljivo je tudi dejstvo, da od nas zahte

vajo akcijo, potem pa poklicani ne predlagajo v 
postopek nikogar. Mar ni Zveza komunistov, na 
primer, tudi poklicana za dajanje predlogov? 
Doslej še ni povedala nobenega imena . . . “

B o g a s t v o  n e p i s m e n i h

Florjančič ugotavlja, daje komisija v postopku 
za dva občana ugotovila, da je premoženje prido
bljeno na zakonit način, in je postopek ustavila; 
za tri se zbiranje gradiva nadaljuje, komisija pa 
pripravlja tudi podatke, ki naj bi pomagali k 
uvedbi postopka za še štiri občane, vse obrtnike.
V treh primerih bodo odločbe kmalu izdane, kar 
pa še ne bo pomenilo konca, ker bodo imeli pri
zadeti pravico do pritožbe.

-  Za kakšne zneske gre v teh treh primerih?
„V enem primeru gre za okrog 10.000 dinar

jev, v enem za okrog 50.000 dinarjev in v enem 
za nad 200.000 dinarjev. Naj povem, da bodo vsi, 
ki jim bomo dokazali neupravičeno pridobljeno 
premoženje, morali plačati 95 odstotkov dokaza
ne vsote!

-  Lahko poveste, za katere ljudi gre?
„Po zakonu bomo imena povedali šele po prav

nomočnosti sodb.“
-  Pa vendar, v Novem mestu ljudje pravzaprav 

že vedo, za katere ljudi gre, mar ne?
„To je res. Da bi si bili ljudje na jasnem, kako 

počasen in zapleten je postopek, naj povem pri
mer samostojnega prodajalca sadja in zelenjave iz 
občine Tetovo, ki pa že deset let živi v Novem 
mestu. Na predlog davčne uprave iz Tetova je 
naša komisija uvedla proti njemu postopek, če
prav ima večino premoženja — cenijo ga na okrog 
800 tisočakov — v Tetovem. Primer je zares za
pleten, ker gre za 22-člansko družino, na katero 
je zavezanec postopoma vpisoval premoženje. 
Dokazovanje je še težje, ker se formalni lastniki 
tega premoženja nahajajo po vsej Jugoslaviji. 
Samostojni prodajalec vse leto prodaja na novo
meški tržnici — in ne samo na novomeški! — 
hkrati pa trdi, da ima doma komaj 10 ha zemlje. 
Po izjavi ene izmed prič ima ob ugodnih dneh 
tudi do 20 tisočakov prometa na dan. Ironija pa

je, da imajo tudi nepismeni ljudje te družine 
premoženje, katerega skupna vsota presega pol
drugi milijon dinarjev.“

1

JOŽE FLORJANČIČ

Z a k a j  o b r t n i k i ?

— Tovariš Florjančič, od vseh primerov, ki jih 
rešujete, samo en človek ni obrtnik. Mar sodite, 
da so obrtniki bolj nepošteni od drugih pokli
cev?

„Moje mnenje je, da gre pri obrtnikih za večje 
razlike med resničnimi in prijavljenimi dohodki, 
kar je laže dokazljivo, razen tega ima davčna 
uprava (prav ta je dala največ predlogov!) večji 
pregled nad osebnimi in drugimi dohodki obča
nov. Sicer pa je davčna uprava dala predloge tam, 
kjer je ugotovila večje trošenje od prijavljenega 
dohodka. Komisija ima namreč pravico pregleda
ti dohodke za 10 let nazaj, davčna le za 5.“

Torej v resnici ni takih razlik med obrtniki in 
drugimi poklici?

„Mislim, da ne, zato bi bilo tudi prav, da bi

komisija podrobneje pregledala dohodke in troše
nje občanov, ki so v rednem delovnem razme- 
rju.“

— Mar vam tu ni pomagal javni poziv o napove
di premoženjskega stanja vseh, ki so v zadnjih 
desetih letih pridobili nad 300.000 din vredno 
premoženje ali ki imajo premoženje, vredno
500.000, ne glede na čas pridobitve?

„To je res, prijave je poslalo 496 občviov, od 
tega 416 v roku. 66 občanov je zamudilo rok, a 
so sami prijavili premoženje, še za 14 pa je mora
la komisija narediti osebni poziv, potem ko smo 
naredili analizo vodilnih in funkcionarjev v obči
ni, ki so bili tudi dolžni prijaviti premoženje ne- 
glede na vrednost. Za vse, ki so zamudili, so pred
videne kazni: če jih bo komisija dala sodniku za 
prekrške, jih čaka najmanj 500 din kazni in kaj
pak nadaljevanje (morebitno) postopka po nor
malni poti. Od teh prijav smo jih 32 izločili in jih 
bomo podrobneje preverili. V vseh primerih gre 
za velika vlaganja — recimo, daje občan zaposlen 
15 let, pa je v tem času vložil v hišo, avto, vikend 
ali še kaj drugega 500 tisočakov/4

— Kako boste ugotovili, kdo je ,,pozabil“ prija
viti svoje premoženje?

„Potrebna bo širša akcija, pomoč inšpekcij, 
UJV . . “

— Na hitro izračunano: prijav je manj kot 1 
odstotek prebivalcev novomeške občine. Kaj ni v 
zadnjih 10 letih vsaj en odstotek ljudi zgradilo 
zasebne hiše?

„To je res; mislim, da prijav niso poslali mnogi, * 
ki bi to morali storiti. Naj to ne zveni kot opravi
čilo, a resnici na ljubo moram povedati, da v dru
gih slovenskih občinah ni nič bolje. Nasprotno, 
skoraj povsod je prijav razmeroma še manj kot 
tu! Se to: mnogi niso prijavili premoženja, češ: 
polje mojega, pol ženinega.“

— Je to vse, s čimer se bo morala spopadati 
komisija?

„Ne, poseči bomo morali tudi v družbeno 
negativne pojave. Nesorazmerno veliki dohodki 
nekaterih vodilnih v nekaterih organizacijah zdru
ženega dela, velike dnevnice in kilometrine, dode
ljevanje stanovanjskih kreditov za nekatere ob 
izredno ugodnih pogojih, dodeljevanje družbenih 
stanovanj nekaterim mimo običajnih meril — vse 
to bo moralo pod lečo! Naj povem le primer 
trgovskega potnika (tudi ta primer preučuje 
komisija), kateremu je podjetje več kot dve tretji
ni osebnega dohodka izplačevalo v obliki kilome
trin, da se je izognilo plačevanju prispevka od 
osebnega dohodka. Komisija bo tudi zahtevala od 
podjetij z nesorazmerno visokimi osebnimi do
hodki na vpogled samoupravne akte, ki omogo
čajo tako delitev.44

Mimogrede: razlike v osebnih dohodkih v 
novomeški občini so marsikdaj zares neverjetne. 
Prelistajmo samo statistično poročilo o osebnih 
dohodkih, ki ga je izdal referat za statistiko novo
meške občinske skupščine — in mnoge stvari 
zares ne morejo biti jasne.

Tako ima v gradbeništvu Novograd največji 
osebni dohodek 5.800 dinarjev, mnogo večji in 
bolj znani Pionir pa 5.671 dinarjev. V trgovini se 
največji osebni dohodki v Dolenjki, Mercatorju in 
Novotehni gibljejo od 5.600 do 7.425 dinarjev, v 
obrti — upoštevali smo Splošno mizarstvo Dvor, 
Čevljarsko podjetje Bor, Dolenjske Toplice, Kovi
narja, Keramiko, Elektrotehnično podjetje, Re
mont, Mirna peč, Krojač, pekarno Žita, Knjigo- 
tisk in Instalater -  od 3.280 do 5.800 dinarjev, 
na 24 šolah v občini od 3.220 do 5.950 dinarjev, 
v .zdravstvu imajo v zdravstvenem domu največji 
osebni dohodek 8.433 dinarjev, v splošni bolni
šnici pa 5.279 dinarjev. Največji osebni dohodek 
pri občinski skupščini je 5.963 dinarjev, v občin
ski partijski organizaciji pa 6.160 dinarjev. To so 
samo nekatere številke iz statističnih podatkov o 
osebnih dohodkih v . tretjem letošnjem tričetrt- 
letju. „Tudi o teh stvareh,44 pravi Florjančič, „bo 
razpravljala komisija.44

K j e  s m o  v  S l o v e n i j i ?

Do oktobra letos so komisije v slovenskih ob
činah dobile 473 pobud za uvedbo posebnega' 
postopka, obravnavale pa so 454 primerov. V 85 
primerih so sklenile, da posebnega postopka ne 
uvedejo, sklepe za uvedbo postopka so izdale v 
195 primerih. Občani so vložili 131 ugovorov, od 
100 obravnavanih jih je bilo 89 zavrnjenih. Na 
prvi stopnji je doslej zaključenih 19 postopkov, 
od tega 10 z odmero davka v skupni vrednosti 
čez milijon dinarjev. Šest občanov seje pritožilo:
1 pritožbo so zavrnili, dve so vrnili komisiji v 
ponoven postopek, v enem primeru je komisija 
izdala nadomestno odločbo, 2 pritožbi sta še ne
rešeni.

Razumljivo je, da morajo komisije delati teme
ljito in pravično, saj pravzaprav neposredno 
brskajo po občanovi denarnici. Toda številčno in 
kadrovsko šibke komisije so zvečine odvisne le 
od davčnih organov, vsi drugi pa stojijo ob strani 
in čakajo na „odsekane glave44.

Pričakovati bi bilo, da se bodo ob komisijah 
strnile vse tiste sile v občini, ki se živo zanimajo 
za razčiščevanje teh pojavov. K tem silam ne gre 
šteti zgolj družbenih in političnih organizacij, 
pač pa tudi pobude in predloge občanov. Potem 
bomo zares lahko priče učinkovite akcije in tudi 
konkretnih sadov!

O dosedanjem delu novomeške komisije pa 
sodi njen predsednik Jakob Berič: „Rezultati de
la se že vidijo v preventivi — v odnosih občanov 
do davčnih organov, do kilometrin, do gradenj 
hiš in dajanja kreditov zanje. Ko že govorimo o 
komisijah, je prav da poudarim, daje velika veči
na občanov pošteno prišla do svojega imetja!44

J. SPL1CHAL
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Nikoli ni prepozno začeti 
negovati obraz, pa tudi nik
dar prezgodaj. Ze dojenčku 
mažemo obraz z zaščitno 
kremo, vzdrževanje kože pa 
je potrebno tudi v naslednjih 
obdobjih človekovega življe
nja. Če čevlje vsak dan 
namažemo s kremo, da ne bi 
razpokali, kako morejo 
nekateri pričakovati, da bo 
koža na obrazu kljubovala 
vsem vremenskim spremem
bam in dobi šestdesetih let? 
Nega kože je potrebna.

Redno umivanje z mlačno 
vodo, po možnosti z dežev
nico, je že tretjina uspeha. 
Mlada normalna koža ne 
potrebuje posebne nege, 
razen katerekoli zaščitne 
kreme na poletnem soncu ali 
pozimi. Pri tridesetih pa se 
moramo že odločiti za stal
no in malo zahtevnejšo nego 
obraza. Milu se tedaj izogi
bajmo, pač pa po vsako
dnevni uporabi kreme ali 
celo pudra zvečer redno 
očistimo obraz s čistilnim 
mlekom. Če vrhu tega nalah- 
ko obrišemo kožo še z nesla
dkanim kamiličnim čajem, 
srno opravili uvodni posto
pek, preden si vtremo v 
obraz nočno kremo. Primer
na mora biti tipu kože.

Marsikateri se zdi, da vse

to zahteva precej časa, in 
obupa, če prijateljica že po 
treh dneh nege ne vzklikne 
od občudovanja. To pa je le 
izgovor in posledica lenobe! 
Največ pet minut žrtvujete 
za osnovno večerno nego.

Mlada dekleta, ki se čez 
dan ličijo, pa tudi žene zre
lih let vseh poklicev, vklju
čno gospodinje in kmetice, 
bodo šele po nekajtedenski 
osnovni večerni negi obraza 
opazile uspeh. Da pa je prav
zaprav njihovih pet minut 
pred ogledalom počitek, in 
ne muka, bo marsikatera 
tudi priznala. Zjutraj po 
umivanju ni potrebno druge
ga kot obraz namazati z 
dnevno kremo.

In ne verjemite svojemu 
dragemu, če vam bo zatrje
val, da vas najraje vidi pov
sem naravno in brez krem. 
Prav ta „ljubitelj naravne 
lepote“ bo namreč sila lju
beznivo pozdravljal sosedo, 
ta pa ima poličko v kopalni
ci povsem zasedeno z lepoti- 
li.

A K NAJMANJ TO
Mladost pod dežnikom. Na fotografiji je Vesna Ficko iz Novega mesta. (Foto: R.Bačer)

rezervirano 
za modo

Najprej bi rada poudarila že 
tisočkrat povedan stavek, znan 
v modnem svetu, da ni vse za 
vsakogar, hkrati pa tudi izrek, 
da obleka naredi človeka. Kdor 
zna to dvoje uskladiti, je brez 
skrbi, da bo veljal za lepo oble
čeno osebo, pa najsi bo trenut
na moda do tal ali pa super 
mini.

Kot doma skrijemo umazano 
posodo, če nas preseneti gost, 
tako ni nobenega razloga, da bi 
v javnosti na cesti kazali to, kar 
nimamo lepega. Torej: če nima
te lepih nog, se nikar ne silite v 
mini krilca, ko vam hlače bolj 
pristajajo. Če ste preveč okro
gle, ne nosite modnih plisiranih 
kril z bluzami, temveč malo 
manj modno gladko krilo z 
dolgim brezrokavnikom, da 
trebuh ne izstopi. Podobno 
velja za debele roke. Ne kažite 
jih javnosti v obleki brez roka
vov in dolgega ali nagubanega 
vratu ne razgalite prea svetom, 
temveč ga skrijte! Le tista, ki ima 
postavo brez napak, lahko stre
že sprotnim modnim muham in 
si tako rekoč vse l^hko privo
šči. Če ste kritične do sebe in 
boste znale poiskati 'svojV slabe 
točke ter temu primerna obla
čila, še ni rečeno, da se odpove
dujete zahtevam mode.

Prav vsako modno obdobje' 
nosi s seboj več možnosti, naša 
stvar pa je, da izberemo pravo, 
primerno svoji postavi in letom. 
Se pred dobrimi desetimi leti je 
pri nas veljalo pravilo, da se 
ženska pri petdesetih oblači 
samo v temne barve in gladke 
obleke, la jih sme poživljati 
kvečjemu bel ovratnik. Danes 
tudi tiste, ki imajo trikrat po 
dvajset let, lahko mirno obleče
jo dolge hlače ali svetlo moder 
spomladanski plašč, če so le 
ohranile postavo. Kljub vitke

mu pasu pa se osmešijo, če ho
čejo veljati za dekletce dvajse
tih let v krilcu nad koleni.

Kot je za jedačo važna sol, 
tako sama obleka brez dodat
kov nima pravega učinka. Zakaj 
ugotavljamo, da ista konfekcij
ska obleka na dveh ženah ni 
videti enaka? Ker jo nosi ena z 
okusom in druga brez. Torbica 
in čevlji, pas, morda zaponka 
ali ogrlica, rutka za vratnim 
izrezom so kot sol, ki dajejo 
okus. Prav s takimi modnimi 
dodatki ali majhnimi triki pa 
lahko veljamo z a sodobne, tudi 
če je obleka pet let stara.

Morda niste vedele, v čem je 
skrivnost nekaterih žensk, da 
jih opazimo v množici lepo ob
lečenih? Za drobne modne 
novosti se ne odločajo šele ta
krat, ko je z njimi svet preplav
ljen, ampak v začetku. Za 
primer navajam pred tremi leti 
tako moderne češnje na rever- 
jih. Ko smo na cesti srečevali 
prve s takimi šopki, so nam bili 
všeč, kasneje pa odvratni. Še 
prave češnje so se nekaterim 
zamerile, ker so jih na kilogra
me še pred sezono videvale, na 
ovratnikih.

Beseda o izbiri barv. Da ima 
vsak človek svojo priljubljeno 
barvo, piše že v horoskopu, 
paziti pa moramo, da s tem ne 
pretiravamo. Dekle, ki meni, da 
mora k svetlo modrim očem do 
smrti nositi svetlo modre oble
ke ali puloveije, ne bo nikdar 
veljalo za dobro oblečeno, če
tudi ima v omari skladovnico 
takih oblačil. Bolje bo, če barve 
puloverjev menja v skladu z 
modnimi zahtevami, priljublje
no svetlo modro pa lahko ob
drži v barvi ovratne rutke, uha
nov, ogrlice itd. Tako bo volk 
sit in koza cela.

RIA

T u je  december, čas, ko se po 
gosteje oblečemo v svečano 
oblačilo, bodisi za v gledališče 
ali plese. In še novo leto je pred 
durmi. Prav v ta namen Vam 
predstavljam tri modele, ki bodo 
pomagali vsaj razgibati vašo do
mišljijo, če se že ne boste odlo- 

• čile za katerega izmed njih.
1. Elegantna srajčna obleka 

mora biti ukrojena iz finega m a
teriala. Lahko je saten, svilen ali 
volneni žoržet. Izberite med 
vsemi umirjenimi barvami: bela, 
beige, camel barva, črna in mišje 
siva.

2. Tu je komplet bluza -  hla
če. Bluza je iz lahkega blaga sve
tle oz. žive barve v nasprotju s 
hlačami, ki so obvezno temne in 
spodaj še vedno široke.

3. Rom antična obleka iz poti
skanega blaga je  prepasana s širo
kim pasom. Ce želite, jo lahko 
ukrojite kratko, toda do kolen -  
kot letos zahteva moda.

ANDREJA

H3

m  mm
Pokrita glava je ena izmed važnih za- 
Dovcdi letošnje zimske mode. Za 
inlade so v modi predvsem volnene 
kape, potegnjene do oči. Tople so in 
praktične, in lahko jih same sple
tete. Zraven seveda še dolg šal.

mkhmjmoimh
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zdravnik
svetuje

vzgajati 
ni lahkn

December je mesec, v ka
terem si ubadamo glavo z 
vprašanjem: „Kaj naj mu (ali 
kaj naj ji) kupim za darilce 
pod novoletno jelko? “ Pri 
tem naj pač vsak upošteva 
svoj okus, vendar vedite, da 
dobro vzgojen fant nikdar 
ne bo dekletu kupil spodnje
ga perila, pa če v izložbi za
gleda še tako lepo kombine- 
žo.

Ne pozabite, da robčkov 
(čeprav obrabljena navada) 
ni nikdar preveč in v tem 
tudi ne morete hudo zgre
šiti, če imata vsak svoj okus. 

_____  j--------------

Knjiga, pisemski papir v le
pih ovojnicah, kozmetični 
izdelki, slike (po možnosti 
ne kupljene na živilskem 
trgu), kozarci, razni servisi 
in podobne stvari so blago, 
med katerim izbirajte za svo
jo drago.

Pa ne imejte kompleksa 
manjvrednosti, če za darilo 
ne boste dali najmanj 100 
din! Ni važna vrednost, po
zornosti pa je vsak vesel. 
Zelo važno pa je, kako je 
darilo zavito. Tega ne pre
zrite!

Ce nas bo
OBISKALA
GRIPA

Gripa je kot nalezljiva bolezen zelo dobro znana, saj skoro 
ni človeka, ki ga ne bi vsaj enkrat prizadela. Visoka vročina z 
mrzlico,, slabo počutje, bolečine v križu, prsih in v udih, 
neprijeten kašelj, zabuhel obraz in še drugi zapletljaji so 
znanilci te bolezni. Gripo pogosto celo zamenjujemo z drugi
mi prehladnimi obolenji, ki imajo podoben potek, vendar 
nastopajo bolj ali manj posamezno, medtem ko je gripa 
vedno množična bolezen.

Gripo navadno ocenjujemo kot blago bolezen, kar pa velja 
samo za tiste, ki jih napade v dobri telesni odpornosti. Zelo 
huda nadloga in nevarnost pa je gripa za starejše, bolehne, 
oslabele in manj odporne ljudi. Nevarnost bolezni določa 
tudi povzročitelj — virus, ki menja svoje lastnosti, svojo čud 
in napadalnost. Končni obračun je vedno pozitiven za gripo 
in negativen za družbo in posameznike. Ob koncu prve sve
tovne vojne je kot ,,španska“ terjala več kot 20 milijonov 
človeških življenj. Zadnja večja epidemija v letu 1969 je pri 
nas v ožji Dolenjski dvignila umrljivost od poprečno 9,5 
umrlih na tisoč prebivalcev na 11, v Sloveniji pa na 10,5. To 
pomeni, da je pobrala več ljudi, kot ga teija letni krvni davek 
na cestah. Materialne in ekonomske škode, ki nastaja zaradi 
bolniških dni, zdravljenja, porabe zdravil in izgube na narod
nem dohodku, pa žal ni nihče izračunal. Verjetno bi izračun 
pokazal ogromne vsote!

In kako bo letos? Svetovna zdravstvena organizacija in 
naši strokovnjaki, ki slabo zasledujejo pohode gripe, so spo
ročili, da bo z veliko verjetnostjo gripa prišla tudi k nam. Če 
se nam bo približala, se bo tudi močno razširila, ker smo 
doslej premalo naredili, da bi širjenje te bolezni preprečili. 
Znano je, da proti povzročitelju gripe nimamo pravega zdra
vila, zato zdravimo bolj znake bolezni kot bolezen samo in 
njene komplikacije. Tudi prebolela gripa ne pomeni, da bi 
bili obvarovani proti njej. Edina ovira za širjenje gripe je 
vsakoletno cepljenje prebivalcev v čimvečjem številu.

Šele ob cepljenju treh četrtin vsega prebivalstva bi sf lahko 
oddahnili in mimo čakali naval gripe. Cepljenje je ravno 
sedaj v teku, vendar je odziv slab in dosedanje prijave kažejo, 
da bo v to akcijo zajetih manj kot desetina prebivalcev. 
Zakaj tako slab odziv?

Vzrokov je več. Največ je kriva nepoučenost, nekaj tudi 
napačna obveščenost, češ da cepljenje ni popolna zaščita 
proti tej bolezni in da so po cepljenju močne reakcije. Res 
je, da je bila leta 1969 uporabljena serija živega cepiva, ki je 
povzročala nekaj neprijetnosti. Zdajšnje živo cepivo pa je 
blago in takih reakcij ne povzroča, na voljo pa imamo tudi 
mrtvo cepivo. To ne pušča nobenih neugodnih posledic, saj 
je primemo celo za bolnike, starejše in slabotne.

Vendar še ni prepozno, da bi preprečili čezmerne smrtne 
primere, bolezen in njene neprijetnosti, zastoje v načrtovani 
proizvodnji ter zmanjšanje narodnega bogastva.

Po toči zvoniti je prepozno! Žal pri preprečevanju bolezni 
vedno delamo stare napake: premalo naredimo za prepreče
vanje in zdrami nas šele nesreča s svojimi nepopravljivimi 
posledicami. Takrat je prepozno. In kdo naj bi bil kriv? 
Navadno nihče.

Zato zdravnik priporoča: obvarujte se gripe, še je čas!
Dr. ALBIN PEČAVAR

KDO SIJE 
IZMISLIL 
PUBERTETO

Skoraj usodno že postaja, kako naši starši neverjetno malo 
vedo o najpomembnejšem, razvojno zapletenem in vzgojno 
najbolj težavnem ter življenjsko najbolj občutljivem obdobju 
svojega otroka. Ta noče in ne more biti več otrok, ker je 
mladostnik.

Vse, kar starši običajno vedo, je, da začne njihov otrok 
zdaj odkrivati svet nasprotnega spola, da začne deklica 
„frčati" in fantiči gledati za dekleti. Zraven tega morda še 
vedo, da je treba hčerki v tistem času nekaj povedati o „ti
stih rečeh“, Pri fantu pa se je mogoče zanesti na njegovo 
iznajdljivost, da že kje sam odkrije, kako je z njim. Eni starši 
mislijo, daje v mladostništvu zadnji ugodni čas, da zategnejo 
vzgojne vajeti. Drugi pa menijo, da je treba biti pri vzgoji 
soolno zorečega mladostnika skrajno previden in potrpežliiv

In starši se navadno jezijo na vse tiste, ki opozarjajo in 
terjajo, da se morajo sodobni starši dobro poučiti o mlado
stništvu, ker je to vzgojno zelo zapletena doba otroka. Nava
dno modrujejo takole: „Le kdo si je izmislil to nesrečno 
puberteto in komu se je zazdelo potrebno širiti takšen vik in 
krik okrog navadnih naravnih pojavov. Včasih ni nihče govo
ril o tem . . . “

Danes pa je toliko psihološkega, zdravniškega, seksološke- 
ga in pedagoškega ropota okrog te pubertete, da so postali 
mnogi starši spričo vsega tega v vzgoji svojih otrok docela 
nemočni, saj nam je vse to že razvilo puberteto v pravi vzgoj
ni „tabu“ . Mladostniki pa so nam postali obremenjeni s 
kompleksom pubertete in se v njenem imenu na vsakem 
koraku opravičujejo.

Ugotoviti moramo, da pred dobrima dvema desetletjema 
staršem še resnično ni bilo potrebno kaj dosti vedeti o pu
berteti svojega otroka. Življenje je bilo bolj mimo in uravno
teženo, manj burno in zapleteno in je manj protislovno vpli
valo na doraščajočega mladega človeka kakor pa danes. In 
še: otroci so prihajali v čas mladostniških viher kasneje. 
Zaradi tega so bili že duševno bolj pripravljeni nanje, kot so 
v današnjih dneh. Mladostniki so preživljali svoje razvojne 
krize navzven manj zaznavno, manj vihravo, a zato navznoter 
nekam bolj poglobljeno, skladno in samooblikujoče.

Vprašanje mladostništva je danes prav gotovo mnogo bolj 
zapleteno, kakor je bilo kdaj doslej. Znana in upoštevana pa 
je še vedno vzgojna resnica, da lahko uspešno vzgaja le tisti, 
ki tistega, kateremu želi biti oblikovalec, najprej čim bolje 
spozna. Dr. FRANC PEDIČEK

Navadna sirkova metla bo 
dlje zdržala in laže bomo z 
njo pometali, če jo še novo 
za 24 ur namočimo v mrzli 
vodi.

Madeže od črnila odstra
nimo s čevljev ali torbice z 
limono, takoj zatem pa mo
ramo čevlje premazati s kre

DELA VTEM
Sasu

Namesto uvoda. Nekaj protislovnega se godi človeku. 
Bolj ko se izboljšuje njegovo blagostanje, čim več ima 
materialnih dobrin, tem bolj je prisiljen živeti nenaravno! 
Njegovo okolje postaja naravi čedalje bolj odtujeno, manj 
vabljivo, vse bolj natrpano in preobremenjeno. Naš čas 
odločno potrjuje spoznanje, da predstavlja zelenje tisto 
prvinsko, naravno osvežujočo sestavino življenja, ki je 
nenadomestljiva in nepogrešljiva . . .  Te misli vrtnarskega 
strokovnjaka inž. Dušana Ogrina smo si sposodili namesto 
uvoda v novo rubriko VRT, VINOGRAD, SADOVNJAK, 
v kateri želimo njihovim ljubiteljem svetovati vsaj kanček 
koristnega.

VRT. Vrt je eden najčistejših človekovih užitkov; brez 
njega so zgradbe in palače le surovo rokodelstvo, je 
zapisal angleški filozof Bacon. Zdaj je december, na vrtu 
je puščoba. Mraz je prisilil rastline k obveznemu počitku. 
Zimska zelenjava je v zimovališčih; pregledamo jo, če se 
ne dela škoda. Rastline, ki ostanejo zunaj, ogrnemo ali 
prekrijemo s smrekovimi vejami. Vrtnice poprej prireže
mo, skrajšamo. Sicer pa več skrbi posvetimo sobnim ras
tlinam, o njih več drugič.

VINOGRAD -  Ker je december običajno suh mesec in 
zato primeren za kop, lahko ponekod še opravimo zelo 
koristno zimsko kop, če le ni snega ali prehudega mraza. 
Ob tem pognojimo vinograd s hlevskim gnojem ter (na 
zalogo) s fosfornimi in kalijevimi gnojili. V tem času 
lahko damo v preiskavo zemljo. Na poseben način odvzet 
povprečni vzorec, natančno označen, pošljemo v preiska
vo kmetijskemu zavodu v Ljubljano ali kam drugam.

SADOVNJAK. Skrajni čas je, da počistimo odpadlo 
listje in veje, leglo bolezni in škodljivcev. Sadovnjak po
gnojimo s kalijem in fosforjem, z dušikom pa le delno. 
Proti voluharju in mišim se učinkovito borimo s škroplje
njem z endrinom (2 kg na ha) v toplejšem vremenu. Dre
vje moramo, zlasti če je mlado, zaščititi pred zajci, 
smrtnimi sovražniki sadjarjev. Debla ovijemo s papirjem, 
slamo, koruznico, mrežo ali pa jih premažemo z belim 
arbopinom ali pa cervakolom, kj ga izdeluje celjska Cin
karna.

Inž. M. L.

V današnjih stanovanjih, ki so 
večinoma tesna, lahko iz ene, 
običajno malo večje dnevne 
sobe naredimo dva prostora. Z 
delom tenke predelne stene in 
omarico ustvarimo vtis, da je 
jedilni kot, namenjen družini, 
povsem ločen od prostora za 
goste.

Mizica na kolesih, tako imenovana 
servirna mizica, je do nedavnega ve
ljala za nepotreben luksuz, zadnje 
čase pa se glas o njeni uporabnosti 
zelo hitro širi. Ce imamo v majhnem 
stanovanju goste in v dnevni sobi 
samo manjšo mizo ob kavču in 
foteljih, potem lahko vse, s čimer 
mislite gostom postreči, spravite na 
tako mizico. In vsi se bodo bolje 
počutili, ker se ne bodo zadevali s 
komolci.

Že mislite na praznike? V še 
tako skromnih razmerah bo 
novo leto videti svečanejše, če 
boste jed lepo servirale. Povsem 
običajen narezek, kjer se v sredi 
kot presenečenje skriva franco
ska solata, je videti imeniten. In 
iz rdeče pese lahko z modelom 
za piškote naredite zvezdice. 
Enostavno in učinkovito. Pa še 
dobro!

mo. Po možnosti naj bo kre
ma barvana.

Če nam sosedje trkajo za
radi preglasno navitega tele
vizorja in nočemo aparata 
utišati, si pomagamo tako, 
da sprejemnik podložimo s 
penasto gumo. Ta vpija glas 
in manj se bo slišalo skozi 
stene. _________

tako
bo
bolje

vrt
vinograd
sadovnjak
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Večerno tišino udobne enodružinske hiše je 

pretrgal rezek, krčevit zven hišnega zvonca. Vra
tar se je pognal k izhodu. Za njinrje prišel dr. 
Ritzler in ga opozoril. — Ce se prikažeta dva, ju 
spustite noter brez zadržka!

Ključ je škrtnil, vrata so se razmaknila in k 
vhodu sta stopila dva moža v mokrih plaščih in 
povešenih klobukih.

V polmraku je vratar sprejel v roke plašča in 
dejal polglasno:

-  Bitte, meine Herrschaften. Njegova prevzvi- 
šenost vas pričakuje zgoraj.

V slabo osvetljenem kabinetu se obiskovalca 
spustita v naslonjača, pomaknjena k mizi. Iz 
sence, ki jo meče nanj namizni senčnik, težki 
Mirbach, zleknjen na naslonjalo sedeža, opazuje 
prišleca s hladno radovednostjo. Za poslanikom 
je otrpnil Ritzler v spoštljivi drži z mapo pod 
pazduho. Poslanik ni stopil naproti, roke so si 
stisnili čez mizo.

Poslanik: „Gospoda, vesel sem, da vaju znova 
vidim, čeprav je v okoliščinah, ki so privedle do 
tega srečanja, malo prijetnega. Ni tako baron Ne- 
ugordt? Ni tako baron Budberg? Jaz vaju poslu
šam, gospoda."

Neugardt: „Grof, zaprosila sva za to srečanje, 
ker se položaj, o katerem smo se posvetovali z 
vami še v decembru, ni izboljšal. Se vam ne zdi, 
da so se razmere še bolj zaostrile, da preti nevar
nost? “

Poslanik: „Možno. Od takrat, ko so carja od
peljali iz Tobolska, se je položaj zapletel, kot 
vidimo.“

Neugardt: „Bi bili tako ljubeznivi in povedali, 
s kakšnimi informacijami razpolaga poslaništvo? 
Primerjanje podatkov je lahko koristno za zade
vo/*

Poslanik: „Prosim, kolikor je potrebno za našo 
obveščenost. (Obme se k Ritzlerju. Svetovalec 
vzame z naglo kretnjo iz mape listino in jo položi 
pred poslanika). Torej: po poročilih iz naših 
vzhodnih okolišev so po 268 dneh izgnanstva v 
Tobolsku odpeljali presvetlo družino v dveh sku
pinah na Ural.

Prva — car, carica in princesa Marija . . .  (Posla
nik kratkovidno upira monokel v zapiske). Da, 
prvo skupino so prignali v Jekaterinburg 30. 
aprila ob osmih zjutraj. Drugo skupino — presto
lonaslednika in tri princese -  so pripeljali tja 
ravno 23. maja ob šestih zjutraj.“

Neugardt: „Tri tedne presledka/4 
Poslanik: „Da. Dalje. Po prihodu so vsako 

skupino poslali v središče mesta v rekvirirano 
hišo inženirja Ipatjeva, kjer se zdaj nahajajo vsi 
skupaj. Nekaj služabnikov so jim pustili. Ostale, 
vključno Gillarda, Gibbsa, so odposlali proč. In 
kaj še. Z zaporniki ravnajo spodobno."

Budberg: „Vi tako mislite? “
Poslanik: „Jaz ne mislim, takšne so vesti. Po 

vseh poročilih je zaščita stroga. Tudi nekaj 
olajšav jim dajejo. Na primer: prestolonasledni
kov zdravnik svobodno prihaja v hišo podnevi in 
ponoči. Prebivalstvo jim je manj naklonjeno. 
Zanj je značilna sovražnost in slepa napetost. Jet
niki bržčas občutijo to vzdušje. Zato se jih je 
lotila nestrpnost. Od carja prihajajo vse bolj 
vztrajne prošnje, da bi pospešili osvoboditev/4 

Budberg: „V tem upanju jih mi ne smemo 
pustiti na cedilu . . . “

Svetnik: Ritzler: „Kdo smo to mi, prosim? “ 
Budberg: „Mi — to smo mi in vi. No, predvsem 

vi, ki razpolagate z vplivom in močjo . . . “
Neugardt: „Vaša poročila se ujemajo z na

šimi . . .  Ne smemo se obotavljati, .  .padeva, ki 
nas je pripeljala že k vam v Petrograd in zdaj v 
Moskvo, ne prenese odlašanja/4

Poslanik: „Vi tudi zdaj zastopate monarhistič
ni center? “

Neugardt: „Da, končno. Kakor vam je znano, 
imam čast biti glava tega centra. V njegovem ime
nu obnavljamo zdaj prošnjo za intervencijo. Nje
govo veličanstvo cesar lahko pod^ roko za rešitev 
in je tudi dolžan to storiti/*

Poslanik: „Moj dragi baron, spomnite se, pro- f  
sim, kako globok prepad so ustvarila med nami ta 
leta . . .  Po tistem, ko je car Nikolaj popustil bri
tanskemu hujskanju ter dve leti in pol vodil neza
slišano oboroženo borbo proti državi, mu cesar ni 
nič dolžan. Sicer je to le vmes vržena pripomba, 
ki nima zveze z našo splošno zadevo in njeno 
vsebino/4

Neugardt: ,,Hvala . . .  Veseli me, da se ne misli
te vdajati čustvenim odklonom, zgubljajoč 
resnični pomen. In to pač . . .  prosim za repliko, 
mimogrede. Bojevali se niso carji, ampak narodi, 
ki so jih cesarji spodbudili s svojimi ukazi. Monar
hi so vzvišeni nad perečimi vprašanji. Oni stojijo 
nad tokom prehodnih dogodkov, celo takih, k o t . 
je svetovna vojna Vezi mladeniških let, ki vežejo 
dva cesarja bratranca, so neločljive. Torej se na
dejam, da bo cesar danes iztrgal carja ruski mno
žici iz rok, kakor bi v drugačnih okoliščinah car 
iztrgal cesarja iz rok nemških množic . . / ‘

Budberg: „In to tem prej, ker gre toliko za 
usodo nemške, kolikor za usodo ruske družine. 
Za princeso Aliso je bila ta dežela tuja do njene 
možitve. Odpotovala je sem, s težavo premagujoč 
notranji odpor. Tedaj je popustila cesarjevim zah
tevam. On jo je spravil sem, on jo je dolžan zdaj 
vrniti nazaj.44

Demarši v zvezi z nevarnostjo, ki ogroža carsko 
družino, bo ustreženo z najvišjega mesta. Njegovo

veličanstvo želi, da nadaljujete prizadevanja za 
osvoboditev družine in njen prevoz v državo. 
Nemška princesa in njeni otroci, med njimi pre
stolonaslednik, ne smejo biti v nobenem primeru 
prepuščeni samovoljni sodbi. Von Kolmann.

Neugardt: „To je razveseljivo44.
Poslanik: Gospoda, potemtakem se vam torej 

ne kaže predajati brezupu. Družina je pod našim 
nadzorstvom in zaščito. Kakršnokoli obliko bi 
zavzela nevarnost* se v nobenem primeru ne 
smemo vesti nečastno, preprečiti jo moramo. Na 
mojo zadnjo demaršo je Čičerin odgovoril z 
molkom, toda nadejam se, da bo zdaj kmalu spre
govoril. (Poslanik vstane, kar spravi pokonci tudi 
sobesednika.) Možno je, da bi bil v interesu osvo
boditve smotrn nastop vaših organizacij na kraju 
samem, na Uralu. O nadaljnjem poteku dogodkov 
vaju bova obveščala z doktorjem Ritzlerjem. Mi
slim, daje bilo za danes dovolj povedanega.44

Obiskovalca, ki ju poslanik in svetnik spremita 
do praga, se poklonita. Pri vratih položi Mirbach 
nenadoma roko Neugardtu na ramo:

Zanj se je sedemletna služba na tej dolžnosti 
končala v soboto, 1. avgusta 1914, koje  pustil 
svojo kočijo na privozu poslopja glavnega štaba, 
se vzpel v tretje nadstropje k ministru za zunanje 
zadeve Sazonovu in ga vprašal, ali bo v skladu z 
zalite vami nemškega ultimata preklicana objava 
mobilizacije v Rusiji. Sazonov je dejal: „Ne.44

Tedaj je grof izjavil ministru, da je od tega 
trenutka dalje Nemčija v vojni z Rusijo.

Poslanik je položil na mizo listino s sporoči
lom o vojni napoyedi in odšel. Bilje izredno raz
tresen. Pri sebi je imel dvoje besedil: eno za pri
mer, če bo ultimati sprejet, in eno, če bi bil ta 
odklonjen. Poslanikov sekretarje prepisal obe be
sedili na en list. Tako je poslanik pustil tam svoj 
list z nasprotujočima si poročiloma. Ob štirih 
zjutraj je Purtales poklical ministra in dejal, daje 
veljavna le nota, v kateri je napovedana vojna.

Naslednje jutro se je prestolnica spremenila v 
areno za manifestacije. Na ulice se je zgrnila 
„črna sotnja44, reakcionarna ruska politična orga
nizacija. Tolpe so razbijale izložbe, trgovine in

M.KASVINOV
PREVEDLA: J. TEPPET

„Saj niste pozabili, baron, na predvojni derbi 
naših z vami na mjužinskem hipodromu? 44 

Neugardt zamahne z roko: „Oh, kakšen derbi 
je bil to!“

Poslanik si dovoli minuto domačnosti.
• „No, kaj bi, gospoda . . .  Ne smemo se skisati. 

Rep pokonci, saj pravijo tako pri nas v Rusiji? 
Vse bo še na svojem mestu. Ni izključeno, da 
boste čez dva ali tri tedne zagledali svojega carja 
nekje na tej strani meje.44

Pogovor je tekel v nemščini, v rodnem jeziku 
vseh udeležencev tega srečanja.
- Spodaj v veži je znova škrtnil ključ in ključav

nica je zaškripala. Vratar je previdno odprl vrata 
in pogledal na ulico. Dvoje na čelo potisnjenih 
klobukov je smuknilo v deževno meglo.

To je bilo zadnje dni maja 1918. leta.

CESN? NI 
POMAGAL

Mirbdcfrov predhodnik v uradu nemškega 
poslaništva v Rusiji je bil Friedrich von Purtales.

druge lokale, nad katerimi so viseli napisi z 
nemškimi imeni.

Sredi dneva so se zbrali na trgu pred dvorcem 
peterburški monarhisti v spremstvu svojih dam 
ter zaigrali demonstracijo predanosti carju in 
grajo nemškemu cesarju.

Zvonjenje izakijevskih zvonov in grmenje pušk 
iz petropavlovske trdnjave sta razglašala preklet
stvo nad potsdamskim sorodnikom njunih veli
čanstev. Carska dvojica se je z visokega balkona 
kakih deset minut nenaravno smehljala gruči 
ljudi, ki je padla pred njo na kolena, nato pa se je 
hitro skrila v temni globini svojih soban.

Nekaj dni je divjal v središču prestolnice val 
nasilnih monarhistov. To je trajalo vse dotlej, 
dokler se tolpa ni privalila do zidov Purtalesove 
rezidence. Na Izakijevskem trgu se je zbrala veli
ka množica. Mnogi so bili oboroženi z železnimi 
palicami in kavlji. Ob devetih zvečer je tolpa 
naskočila poslaništvo, ki pa je bilo tedaj že pra
zno. Razbijala je okna na fasadi in snemala vrata. 
Na pročelju poslopja so navezali na vri kip dveh 
vojakov s konjema in ga zrušili na tla. Vratar 
Adolf Katner, ki ga je Purtales pustil v hiši za 
nadzorstvo, je zbežal na streho. Tam so ga ubili. 
Ponoči je poslopje zagorelo kakor baklja.

Ko se je proti jutru pojavil na trgu minister za 
notranje zadeve Maklakov, je mimo gostišča

Astoria prijahal žandarmerijski polkovnik in med 
muzanjem pripomnil:

„Tako torej, vaša ekscelenca. Nemci so blago
volili do kraja pogoreti!44

Kolobarji dima, ki so to noč zagrnili Izakijev- 
ski trg, so se spojili z zadušljivim smradom poža- 
rišča, kije zajel Evropo in ves svet.

Tiste dni se je začela vojna z avstrijsko — nem
škim blokom. Za Rusijo je trajala tri leta in se
dem mesecev. Po 1290 dneh spopadov je ruska 
armada imela blizu 7 milijonov ubitih in ranjenih.

Smrtna žetev je bila velika, vendar ne med gla
vami tistih, ki so jo začeli v znamenju škandalov 
in požigov v okolici carskega dvorca.

Pomočnikom Nikolaja II. se to ni zdelo pre
hudo. In prav oni bi se v prvi minuti osebne ne
varnosti obrnili za pomoč k tevtonskim anti- t
kristom, katerih prestol so 14. avgusta tako straš
no obrekovali. Še ni dolgo, kar so pod balkonom 
zimskega dvorca zasmehovali cesarja z vampirjem 
in satanom, na Izakijevskem trgu pa so divjali z 
železnimi palicami in gorjačami po salonih njego
vega opolnomočenca.

Sedaj, v letu 1918, pa kličejo na pomoč in 
prosijo za rešitev samega Wilhelma, svojega 
domnevnega vraga, v imenu uničenja, za kar so 
prelili toliko ruske krvi.

S pozivom za prenehanje vojne vojskujočim se 
državam je drugi dan po proglasitvi sovjetske 
oblasti nastopila sovjetska vlada. Države Antante 
se niso pridružile tej mirovni pobudi. 26. novem
bra so ruski parlamentarci vzpostavili prve stike z 
nasprotnikom, pripravljeni začeti razgovore o 
koncu premirja. Med decembrskimi pogajanji je 
prispela v Petrograd nemška misija z grofom 
Wilhelmom Mirbachom na čelu. Z dovoljenjem 
Smolnega se je nastanila v še ohranjenih sobanah 
nekdanjega poslaništva, ki so ga avgusta 1914 
opustošili monarhisti.

Kmalu so na novo prispeli cesarski diplomati.
Prišli so skozi ista vrata, ki so jih podrli v avgustu 
štirinajstega leta. Pod pritiskom reakcionarne in 
nasilne monarhistične organizacije „črna sotnja44 
so se zdaj skrivaj zbrali pri nemških gostih njeni 
nedavni vodje: Neugardt, Budberg, Treppov, 
Gurko in Benkendorf. Stali so pred Mirbachom 
in njegovim pomočnikom admiralom Kaiser- 
lingom ter prosili, naj Nemčija reši izgnanega, v 
Sibiriji trpečega monarha.

Mirbach je obljubil, da bo posredoval prošnjo v 
Berlin.

Njegovo poročilo o tajnem obisku skupine 
Neugardt — Budberg -  Treppov je bila prva 
uradna informacija o aretaciji „ruskega brat
ranca44. Po kanalu svoje osebne službe gaje poslal 
Vilhemu II.

Po pričevanju najbližnjih je Wilhelm reagiral na 
to informacijo skrajno potrto. Prva kretnja, ki jo 
je naredil, je bila direktiva kanclerju Betmann -  
Golvvegu: ,»Izdelajte ukrepe za morebitno pomoč 
in rešitev!44

Zadeva zdaj ni bila več samo stvar sorodniških 
čustev. Usodo svojega peterburškega sorodstva so 
Hohenzollerni sprejemali s prikritim strahom, kot 
znamenjem lastnega neizogibnega konca.

Po podpisu mirovne pogodbe v Brest — 
Litovsku (3. marca) in po prihodu nemškega 
poslaništva pod vodstvom Wilhelma von 
Mirbacha v Moskvo (aprila) se vozel njegovih sti
kov z ilegalno skupino Neugardt — Budberg — 
preseli v hišo št. 7 v Denarni ulici (sedaj Pomlad
na ulica). Verige zarote so se raztegnile. Njeni 
členi so bili tudi udeleženci opisanega srečanja 
štirih.

Apostoli starega rajha so zanikali obstoj take 
zarote. Tudi danes imamo ljudi, ki trdijo, da se 
Mirbach ni dogovarjal z zarotniki in da takega 
vmešavanja v korist carja ni bilo. Mirbach je trdil, 
da ni imel nobene zveze z zadevo Romanovih, 
kakor tudi ne z interesi Nemčije. „Nasploh je pri 

, tem vprašanju zavzela Nemčija zadržano stališče 
odtujenosti in absolutnega nevmešavanja44. 
(Norbert Roesch v zapisu: schaten fordern 
heraus. Berlin — Zuerich 1967).

Kakšno je bilo to „absolutno ne vmešavanje44, 
so pokazali neposredni udeleženci dogodkov. N. 
pr. Neugardt, po čigar spominih tukaj obnavlja
mo srečanja štirih v Denarni ulici št. 7.

Za 50-letnico konca Romanovih, ki jo je 
springerjevski tisk objavljal posebno kričeče, 
zasledimo nekatera Mirbachova poročila iz njego
vih poslaniških časov v Moskvi.

Med njimi sta dve depeši: prva je bila odposla
na v Berlin 13. junija, t. j. dva tedna po omenje
nem sestanku štirih.

Druga je bila oddana 20. junija, t. j. dva tedna 
pred ubojem poslanika. Mirbach podrobno sporo
ča svojemu šefu Richardu von Kolmannu o na
raščajoči dejavnosti podtalnega „bloka monarhi
stov in bivših liberalnih politikov, zemljiških po
sestnikov in gospodarstvenikov/4

Njega, poslanika, naskrivaj oblegajo „mnoge 
vidne osebnosti, nosilci starih priimkov in visokih 
nazivov, voditelji velikih podjetij. Vsi ti ljudje -  
je poročal poslanik — vsestransko kažejo prijatelj
sko razpoloženje do Nemčije. Z njeno pomočjo 
želijo osvoboditi carja, vendar ne samo to. ro  
mojem je pomembno tole: Kmeni prihajajo tudi 
zaradi tega, da bi izprosili pomoč za boj proti 
boljševizmu.44

Kakšen je bil torej odnos do „prošenj44, ki jih 
je poslanik priporočal poveljstvu? Ravnodušen 
nikakor ne.

„Pri vsej svojevrstnosti položaja -  piše 
Mirbach 20. junija -  predstavlja ukaz trenutka 
tole: ne smemo dopustiti, da bi nasprotnikov 
umirajoči boljševistični sistem vnovič sestavljal 
zvezo z Antanto. Naši odgovori na njihove proš
nje ne smejo nositi oznake absolutnega n e .4

Car Nikolaj II. ...in carica Nadaljevanje prihodnjič

ZKDNJI V '  x 
DNEN \ 
ROMANOVIH
KAKO SO 0SHRTILI. '
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KONCERTI

KNJIGE

PLOŠČE

Sonce vzhaja, zahaja in tudi 
mrkne kdaj pa kdaj, sije jasno 
in močno, se skriva za oblaki ali 
komaj brli na nebu. Toda pop 
skupina SONCE, ki jo sestavlja
jo mladi Novomeščani, ima v 
načrtu samo vzhod in jasno pot 
po nebu dolenjske zabavne glas
be.

Na Dolenjskem pravzaprav 
prave pop skupine nimamo. Vsi

ansambli so več ali manj vezani 
na igranje čisto komercialne 
glasbe, ker jim samo ta lahko 
prinese nekaj cvenka v žepe. Za
to je razveseljivo, da se priprav- 
lja pop skupina, ki ima v svojem 
programu igranje take glasbe, za 
katero velja, da je domena veli
kih glasbenih centrov in samo 
večjih mest.

Skupina SONCE se je porodi
la v letošnjem februarju. Člani

niso imeli ne pravega ozvočenja 
niti dovolj glasbenih izkušenj, 
čeprav jim volje do igranja nika
kor ni manjkalo. Po nekaj igra
njih na plesih v Novem mestu in 
Metliki so ugotovili, da potre
bujejo boljšo opremo in več 
premišljenega usmerjanja pri 
igranju.

Letošnjo jesen so ponovno 
stopili skupaj in pričeli vaditi. 
Njihov namen je izoblikovati 
tak način igranja, ki ne bo ve
zan izključno na že znane sloge, 
čeprav jim je glavni kažipot la- 
tin rock. Iščejo izvirnost tudi v 
igranju že znanih kompozicij, 
zavedajo pa se, da resnično iz
virnost lahko ustvarijo le z last
nimi skladbami, zato posvetijo 
precejšen del časa komponira
nju. Dobili so možnost nabaviti 
kvalitetnejše ozvočenje, tako da 
so se lahko posvetili tudi vokal
ni plati, brez katere je danes 
težko uspeti. Čeprav so se z na
bavo novega ozvočenja in in
strumentov zadolžili, ne mislijo 
na denarni dobiček, ampak jim 
gre predvsem za igranje samo,

ker čutijo vsi člani skupine veli
ko veselja do glasbe.

Sicer pa naj povedo kar sami 
o svojih namenih, načrtih in 
željah:

Tomo Bartelj, sedemnajstlet
ni gimnazijec, baskitarist: „Na 
Dolenjskem ni najti ansambla, 
ki bi se ukvarjal z-glasbo moder
nih smeri. Vsi „šopajo“ samo 
komercialno in so preveč vezani 
na široki okus množice, od sebe 
pa ne dajo nič svojega in nove
ga. Poskušali bomo razbiti tako 
stanje in pokazati, da se da tudi 
pri nas igrati drugačna glasba. 
Upam, da bomo uspeli ne samo 
•na Dolenjskem, ampak tudi 
drugod.“

Zvone Kašnik, študent, orga
nist in tehnični vodja: „Dolgo 
smo kobacali v denarnih teža
vah in še sedaj smo v precejšnji 
stiski, a najhuje je mimo. Ustva
rili smo si solidno osnovo, na 
kateri lahko gradimo dalje. Na
še vztrajno delo se mora obre
stovati/4

Samo Kralj, gimnazijec, bob
nar: „Odpovedali smo se pro
stemu času, športu, pohajanju 
po mestu in naša dejavnost je 
usmerjena vsa le v šolo in v glas
bo. Uspeli bomo! Moramo!"

Borut Simič, gimnazijec, 
flavtist: „Pri igranju se precej 
naslanjam na jazz, posebno na 
Herbie Manna. Mislim, da se da

jazz učinkovito vključiti v rock, 
in to bomo tudi poskušali."

Cveto Sali, študent, solo kita
rist: „Prepričan sem, da je med 
dolenjsko mladino dovolj zani
manja za nove smeri v pop glas
bi. Domačih skupin ni, zato 
bomo mi skušah zapolniti to 
vrzel. Upam, da nas bodo mladi 
sprejeli in da bomo uspeli.“

Tako torej sončni fantje. Ko
liko se bodo njihove želje ures
ničile, je odvisno od njih samih 
in od dela, ki so ga pripravljeni 
vložiti v igranje. Presodili pa 
bomo vsi lahko še ob koncu le
tošnjega leta, ko bodo prvič na
stopili z novim programom na 
plesu v novomeški gimnaziji.

Ta roman mladega pisatelja 
Mateja Dolenca je odkritosrčna 
pripoved in plastična podoba 
duhovnega sveta malomeščan
ske druščine, ki pri svojem rav
nanju zavrača vse obstoječe 
moralne norme in se predaja iz
krivljenemu potrošniškemu uži- 
vaštvu, čeprav išče tudi odgo
vore na idjučna vprašanja, ki 
dajejo življenju globlji pomen. 
Knjiga prinaša v slovensko lite
rarno ustvarjanje nove vsebin
ske razsežnosti. Cena: 37 din.

Če ste vrtičkar in čutite 
veselje do dela na svojem 
vrtu, boste radi posegli po 
knjigi mariborske založbe 
Obzorja, ki je izšla te dni. V 
knjigi DELO V VRTU boste 
našli odgovore na številna 
vprašanja, ki vas zanimajo, 
in spoznali boste skrivnosti 
vrta ter pot do pravilnega 
dela v njem. Knjigo je napi
sal Franz Boehmig. Cena:

v:160,00 din

C, Northcote Parkinson je 
napisal nenavadno delo PAR- 
KINSOV ZAKON, ki hkrati za
bava in uči. Knjiga prikazuje 
nekatere družbene pojave, na 
katere sicer nismo pozorni, pa 
vendar obvladujejo naše življe
nje. Posebna odlika knjige je iz
vrstni avtorjev humor na račun 
birokracije, ki se razrašča ne 
glede na dejansko delo, ki naj bi 
ga opravila. Cena: 54 din.

1 1 1

lu, da imajo na uslugo pri
kupna dekleta in da jih z 
letališča pripeljejo obvezno 
z avtomobili znamke 
Cadillac. Apartmaji bi se 
našli, dekleta tudi, toda kje 
dobiti cadillake?

Verjetno je Dunajčanom 
vse to uspelo nabaviti, in 
tako so morali naši ljubitelji 
Santane kar na Dunaj na 
koncert.

v___________________ /

Mariborska pop skupina 
ČUDEŽNA POLJA beleži leto
šnje leto kot najuspešnejše v 
svoji karieri. Medtem ko vse,več 
skupin razpada, je Čudežnim 
poljem uspelo najprej v Zagrebu 
na festivalu zmagati kot najbolj
ša jugoslovanska pop skupina, 
nato pa še posneti svojo prvo 
samostojno malo ploščo, ki so 
jo izdali pri gramofonski hiši 
RTB. Na plošči sta dve skladbi:

Najnovejša zbirka Nika Gra
fenauerja KAJ JE NA KONCU 
SVETA prinaša vrsto pesmi, v 
katerih je avtorju uspelo pribli
žati se otroku in njegovemu na
činu gledanja na stvari in do
godite. Ritmične in melodične 
pesmice je imenitno popestrila 
z ilustracijami Lidija Osterc. 
Cena: 25 din.

is iv lje n jG
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Med knjigami redne zbirke 

Prešernove družbe za letošnje 
leto je vredno omeniti avtobio
grafijo Jakoba Alešovca KAKO 
SEM SE JAZ LIKAL, ker pred
stavlja na novo odkrito temno 
stran naše literature. Ne gre to
liko za literarno vrednost tega 
dela kot za odkrivanje iskrene 
izpovedi slovenskega človeka, 
ki ga je življenje trpinčilo in 
prevračalo v tistih mrtvih časih, 
polnih bridkosti in grenkobe, a 
tudi humorja, ki je redek gost v 
naši književnosti.

iiž išk a
republika

Cela štiri leta so pripravljah 
filmanje velikega dogodka iz 
naše revolucije — ustanovitve 
Užiške republike, ki pomeni 
zibelko naše nove, socialistične 
narodne oblasti. Oktobra so 
kamere zabrnele in padla je 
klapa za prve kadre. Filmska 
ekipa je res velika, saj sodeluje 
poleg igralcev, tehpikov, sne
malcev in prebivalcev okoliških 

1 vasi tudi okoli 2000 pripadni
kov JLA.

Za razliko od dosedanjih veli
kih jugoslovanskih spektaklov v 
tem filmu ne bodo nastopale 
tuje filmske zvezde, ampak le 
domači igralci: Boris Buzančić, 
Božidarka Frajt, RadeŠerbedži- 
ja, Koste Barca. Film režira 
Žika Mitrovič.

In cena? Zaenkrat se govori 
o dveh do treh milijardah starih 
dinarjev.

Risanke Walta Disneya, ki so 
si pridobile veliko število ljubi
teljev po vsem svetu, bodo la
stniki kinoprojektorjev lahko 
fcmalu gledah doma v krogu 
svoje družine. Zagrebška filmo- 
teka je odkupila licenco za uvoz

Disneyevih filmov za celih 16 
let. Filme, posnete na 8-milime- 
trski trak, bo mogoče kupiti v 
knjigarnah, trgovinah z otro
škimi igračami in drugih pro
dajalnah. Tako bodo stari znan
ci otrok Miki Miška, Pluton, 
Hrček, Peter Pan in drugi stalni 
gostje \  njihovih domovih. Pa 
tudi starejši si bodo risanke z 
veseljem ogledali kar doma, se
veda če je med družinskim ime
tjem tudi kinoprojektor.

oU
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Ljubitelji ansambla Carlo

sa Santane niso prišli po
vsem na svoj račun. Veliko 
se je pisalo, da bo znameniti 
ansambel v hali Tivoli v 
Ljubljani, toda te vesti so 
žalostno prenehale. Ko se je 
poslovni vodja (menager) 
skupine pogovarjal s sloven
skimi predstavniki, je posta
vil precej zahtev, med dru
gim, da se ansamblu zagoto
vi štiri med seboj povezane 
apartmaje v najboljšem hote-

rnpR ED rravunm o v a

Pri Slovenski matici je izšla zanimiva publi
kacija izpod peresa novomeškega rojaka dr. 
Ivana Komelja o gotski arhitekturi na Sloven
skem. V bogato ilustrirani knjigi obravnava zna
ni umetnostni zgodovinar razvoj stavbnih čle
nov in cerkvenega prostora gotske arhitekture 
na naših tleh. Ustrezen prostor v razpravi je od
merjen tudi dolenjskim gotskim cerkvenim stav
bam, zato bo knjiga zanimiva za vse tiste, ki so 
jim pri srcu domači kulturnozgodovinski spo
meniki.
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„Draga, ti si moja sreča“ , ki jo 
pojejo v srbohrvaščini, in „Sol- 
ze“ , zapeta v slovenščini.

Plošča je zanimiva tudi zato, 
ker se nam z njo predstavlja 
prva mariborska skupina, ki ji je 
uspelo posneti samostojno plo
ščo.

Kaj 
koncu sveta

Niko Grafenauer

ki igra 
in poji

Franz BShmio
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KUPUJTE TEHNIČNO BLAGO V NAŠIH 
PRODAJALNAH V NOVEM MESTU, KR
ŠKEM, METLIKI IN TREBNJEM!

dolenjka
V NAŠIH PRODAJALNAH NA DOLENJ
SKEM IN V BELI KRAJINI NUDIMO VSE, 
KAR POTREBUJETE!

zdraviliške
Ča1«ok0
toplica
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h o t e l i

OBIŠČITE ZDRAVILIŠČE

CATESKE TOPLICE
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Danes začenjamo nagrad
no uganko, ki bo reševalcem 
bogato poplačala napore: re
nault 4, 1000 strešnikov, 
zmrzovalna skrinja, pralni 
stroj in 7-dnevni penzion za 
dve osebi v Čateških Topli
cah so nagrade.

Naše geslo je: KATRCA 
ZA OSEM DINARJEV! Šti
rikrat boste morali kupiti 
Dolenjski list — še bolje pa 
je, če se nanj naročite, ker 
ga kar 96 odstotkov od 
skupne naklade pride v roke 
našim naročnikom!

Kaj je vaša naloga? Na
gradno uganko dobro poglej
te, nato pa v prostor, na
menjen rešitvi, vpišite tisto, 
kar zahteva vprašanje. Ne 
pošiljajte posameznih reši
tev, shranite jih in po objavi 
vseh štirih vprašanj pošljite 
vse štiri odgovore, tako da 
objavljene in rešene uganke 
pošljete na naš naslov! Do 
kdaj in kako — to boste pra
vočasno izvedeli. Za zdaj je 
vaša naloga, da rešujete in da 
ne pošiljate posameznih reši
tev na naše uredništvo.

Torej: KATRCA ZA
OSEM DINARJEV in štiri 
druge lepe nagrade čakajo 
na vas. Upamo, da orehi niso 
pretrdi in da jih boste lahko 
strli.

Mnogo sreče pri reševanju 
in še več pri žrebanju vam 
želi P.

„ V sredi Ilirije dviga se kraj nad globoko ožino, 
močna trdnjava, kljubest in odpor za vsako orožje, 
kraj, ki ga kroti Turjačanov rod že leta in leta.
Rod, ki je svoje ime že v premnogih bojih proslavil. 
Staro ime, povzeto od tura al’divjega zobra.
Skozi ta kraj se bistrih valov reka Krka poganja, 
ki med skalovjem bučeč liže trdnjavsko obzidje:”

JTako je začel svojo pesem o krvavem do
godku iz leta 1559 cistercijanski menih 
Joannes Faitanus. Prav na svečnico 1559, ko 
so imeli v Žužemberku sejem, je nezakonski 
sin gospoda Jurija Turjaškega, Jurij, pridrl z 
18 napolitanskimi kirasiiji pred grad. Prišel 
je iz Švice, potem ko mu je mati na smrtni 
postelji izdala skrivnost: bil je nezakonski 
sin plemenitega Tuijačana, in ker mati ni 
bila modre krvi, se Turjačan ni hotel z njo 
poročiti. Po materini smrti se je hotel ma
ščevati nad očetom, ki ga ni priznal: z 18 
Napolitanci je odrinil na svoj pohod, oven
čan s slavo odličnega vojaka cesarja Karla V. 
Čez dan se je skril in opazoval veseli vrvež 
pijanih sejmaijev, pod noč pa so hrabri voja
ki naskočili trdnjavsko obzidje in zavzeli 
grad. Ko je hotel dobiti očeta, da bi se ma
ščeval, mu je grajski hlapec povedal: „Go
spod Jurij je mrtev, umrli so tudi njegov sin 
Volbenk.“

In nezakonski sin je bil žužemberški go
spod eno samo noč . . .  Oskrbnik je že ob 
napadu po vrvi ušel iz gradu, zbral kmete in 
dobil na pomoč še gospoda Herbarta, barona 
Turjaškega, generala hrvaške vojne krajine. 
Ti so zavzeli grad in pokončali Napolitance. 
Valvasor poroča o žalostnem koncu neza
konskega Jurija: „Osem Lahov so vrgli čez 
obzidje in te so pod gradom pričakali oboro
ženi kmetje z dvignjenimi ostmi, druge pa so 
skupaj z nezakonskim sinom Jurijem v gradu 
pobih. V boju je padlo tudi 17 ljudi gospoda 
Turjaškega. Lahe in njihovega vodjo Jurija so 
dali zavleči čez vodo v divjino nepokopane 
in tu so Jurija divja svinja, njegove pajdaše 
pa psi, ptice roparice in divje živali razgrizle 
in pogoltnile kakor crknjeno mrhovino/4

Ko smo že pri Valvasorju, si oglejmo, kaj 
poroča o gradu. „Grad in trg Seisenberg, po 
kranjsko Žužemberk, spada k Dolenjski, je 
pa od Ljubljane oddaljen šest, od Novega 
mesta tri milje. Svoje ime ima od „Eisen- 
berg“ ali po rudniku železne rude, ker se 
najde tu povsod naokoli železna ruda. Kranj
sko ime je sposojeno od nemškega, a v izgo
varjavi popačeno. Pred nekako 300 leti je bil 
rod, ki je nosil ime Žužemberški. Grad stoji 
takoj nad vodo, na popolnoma kamniti vzpe
tini in živi skali, je zelo mogočen in se pona
ša s številnimi visokimi in okroglimi stolpi. 
Tik ob gradu leži trg, v katerem je veliko hiš, 
ki pa niso zaprte z obzidjem, ampak n po
vsem odprtem prostoru.“

Domačini so videli na okenskem okv / 
gradu vklesano letnico 1046. Rod Žuženi 
berških gospodov je kmalu propadel, leta 
1386 še vedo povedati, da je živel Heintzel 
Žužemberški, vendar ni bil več lastnik gradu 
in gospostva, ker ga je tedaj že imel v lasti 
Albrecht IV., grof Goriški. Po izumrtju Gori
ških grofov je grad prišel na habsburško hišo, 
nato pa so ga dobili gospodje Turjačani. 
Auerspergi so gospodarili na tem gradu 403 
leta, dokler niso med drugo svetovno vojno 
izginili — grad pa so partizani požgali.

Napad nezakonskega Jurija ni navdihnil le 
cistercijanskega meniha, za ta dogodek je 
vedel tudi Jurčič, kije sicer dogodek presta
vil na Hudo v gradič Foedranspergov in dal 
nezakonskemu sinu ime Domen, njegovemu 
očetu pa Sova. Isti dogodek kot Jurčič v 
Domnu je obdelal tudi Fran Detela v svoji 
povesti „Takšni so.“

Napad napolitanskih kirasirjev kajpak ni 
bil edini pretresljivi dogodek, ki se je ohranil 
do današnjih dni. Znan je tudi dogodek iz 
leta* 1575, ko je na gradu gospodoval Ivan 
baron Turjaški. Ta se je poročil z Ano von 
Eck z Brda. To je znotraj grajskega obzidja 
napadel ukročen medved in jo zadavil, če
prav je gospod Pelzhover, kije bil prav tedaj 
v gradu, junaško prihitel na pomoč in ubil 
podivjano zverino, ki je s šapami še stiskala 
gospo Ano. Turjaško gospo so pokopali 16. 
decembra 1575 v Ljubljani pri frančiškanih. 
Medved ni bil kriv le smrti žene barona Iva
na, ampak tudi propada šumberške družine 
Auerspergov. Ana namreč še ni imela otrok, 
baron Ivan se ni več ženil. Tudi brat Jurij je 
že po petih letih zakona umrl — brez. potom
cev.

Kdo vse so bili med Auerspergi lastniki 
žužemberškega gradu? Od leta 1538 do 
začetka druge svetovne vojne so v knjigah

zapisana naslednja imena: WoIf Engelbert 
Auersperg in brat Jurij; baron Ivan Turjaški; 
grof Dietrich Auerspergs Turjaka; Wolf 
Engelbert grof Auersperg; Janez Vajkard 
knez Auersperg; Ferdinand Ivan knez Auer
sperg; Henrik Ivan knez Auersperg; Karl 
Anton knez Auersperg; Karl Viljem knez 
Auersperg, ki je 15. marca 1827 turjaški 
posesti dodal še kupljen grad Sotesko; Vi
ljem knez Auersperg; Karl Marija Aleksander 
Auersperg.

Štirikotni stolp tega gradu je bil najstarej
ša stavba, ki je bila najprej namenjena kot 
stanovanje za graščaka in njegovo družino. 
Zidan je bil v romanskem slogu. Pozneje so 
stolpu prizidali veliko grajsko poslopje, štiri
kotni stolp so spremenili v graščinsko kapelo 
sv. Urha. Pod kapelo je bila najstrašnejša 
ječa. V to temnico so vodila komaj meter 
visoka vrata, tako da so nesrečnega jetnika 
porinili v ječo skoraj v ležečem položaju. 
Gorje tistemu, ki je prišel vanjo!

Na vrhu kapele sta visela dva zvonova, ki 
nista vabila tlačanov k molitvi, ampak na 
tlako. Pozneje, ko so grad še dozidah — vi 
prvi polovici 16. stoletja — sq zapore preseli
li v stolpe nad Krko. Okrogji stolpi so bili 
predeljeni z zidom. Zato so tem celicam re
kli „peglezen“ , ker so imele obliko likalnika. 
Grad se je ponašal tudi z veliko in razkošno 
viteško dvorano. Med starim grajskim poslo
pjem in novim obzidjem je nastalo dvorišče: 
na zahodni strani so v zemljo zgradili veliko 
obokano vinsko klet, na vzhodni strani pa 
poslopje za urade. Do leta 1898 so bili tam 
uradi okrajnega sodišča in davkarije. Zadnja 
etapa gradnje gradu je bila velikanska grajska 
žitnica po vzoru samostanske žitnice v Sti
čni. ZidaH sojo konec 17. stoletja.

Ko je bilo zidanje končano, je bil grad 
resnična trdnjava in za tedanje načine voj
skovanja. domala nepremagljiv. Ne ve se, da 
bi v času kmečkih uporov kmetje kdaj oble
gali grad, zažgali so le farovško poslopje na 
hribu.

Medtem ko je bilo lastnikom udobno, ko 
so iz gradu hodili na lov v širne gozdove, kjer 
je bilo veliko divjadi — še danes se kmetje 
pritožujejo nad škodo, ki jo delajo srnjad in 
divji prašiči -  pa so mnogi tlačani vzdihovali 
v grajskih ječah. 20. julija 1721 je poskušala 
iz ječe pod okroglim stolpom pobegniti 
45-letna Barbara Rojc iz trga. Skozi lino se 
je spustila po stolpu, vendar je padla in si 
zlomila tilnik. Po nekaj urah je umrla. Poko
pali so jo ponoči brez zvonjenja in pogreb
nih obredov ... Mar je bila to prednica 
današnjih lastnikov Rojčevega mlina?

Pijančkom in drugim razgrajačem že v 
starih časih niso prizanašali. Zaradi kaljenja 
nočnega miru so pred stoletji zaprli Franca 
Milnerja, po domače Bildo, in to v „pegle- 
zen“ . Bilda je z velikimi črkami izpraskal v 
kamniti zid, zakaj je moral delati pokoro . . .

Grad je Auerspergom prinašal dohodke, 
dokler sta bili v njem sodnija in davkarija. 
Uradniki pa niso bili zadovoljni s starim in 
vlažnim poslopjem, zato so nagovarjali trško 
načelstvo, naj zida lastno sodno poslopje, ki 
bo modernejše. Sezidali so lepo sodno pala
čo in s tem zadali gradu smrtni udarec. Karl 
Marija Aleksander Auersperg ni več hotel 
vzdrževati gradu ter ga je izpraznil. Vse vred
nosti je dal odpeljati v Sotesko, bogati arhiv 
pa je odpeljal v grad Losensteinleizen na 
Gornje Avstrijsko. Zares smešno naključje: 
Gornja Avstrija je iz tega dela slovenske 
dežele dobila še en pomemben zgodovinski 
spomenik: novomeški mestni očetje so nam
reč prodali litoželezni vodnjak, ki ga je me
sto dobilo 1861. 42 let je vanj gnala vodo 
tlačilka, postavljena ob Seidlovem mlinu, 
potem pa so vodnjak prodali prof. Pamerju
-  ta pa gaje podaril gornjeavstrijskemu trgu 
Trabergu.

Med vojno so partizani grad zažgali, po 
vojni pa je vedno manjkalo denarja za njego
vo obnovitev. Zato je debele zidove načel 
zob časa. Šele zadnja leta so z obnovitvenimi 
deli -  najprej so obnovili stolp -  zaščitili 
propadanje pomembnega zgodovinskega 
spomenika. Če bodo načrte za obnovitev 
gradu v naslednjih letih uresničili, se ni Bati, 
da bi bil skoraj tisoč let stari grad prepuščen 
propadu in da bi zbledeli spomini in legende 
na nekdaj mogočno trdnjavo.
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„Novoteks" izdeluje v specializiranem obratu v 
Dobruški vasi kvalitetni peščeno-cementni strešnik 
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Prednosti Novoteksovega strešnika so:
— odpornost proti atmosferskim vplivom in razje
danju
— dolga življenjska doba
— hrapava površina, ki preprečuje padanje snega s 
strehe
— praktično in enostavno pokrivanje strehe
— tehnično in estetsko dovršena streha 
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