
Novo mesto: nov 

most jeseni '76 

Okoli 170 metrov 
dolg in 11,60 metrov 
širok most bo preč
kal Krko pri veteri

narski postaji v 
Ločni 

Aprila bodo zasadili lopate na 
^adbišču novega mostu čez 
Kjko v Novem mestu za most, ki 
naj bi na jesen 1976 razbremenil 
. bri, stari, vendar tudi dotrajani most. 

170 metrov dolgi in 
iu 1 široki most bo pre-

• I veterinarski posta
ji v Ločni, na desnem bregu reke 
ga bo nova, 2,5 kilometra dolga 
astaltna wsta preko Ragovskega 

^si v Gotni vasi 
vV blizmi cerkve) zvezala s cesto 
Novo mesto-Metlika. 
• znano, koliko bo stala 
investicija, ki zajema tudi mo-

emizacijo Zagrebške in Parti-
nske ceste v Novem mestu, 

^aaitev podvoza pod železniško 
'indiji, novo obvozno 

to do Broda in rekonstrukcijo 
v" ^ ^'^oda do Straže. 

Ho oprav-
leta 1980, most in ce-

cifr! ^ povezala z Gorjan-
niagistralo in avtomobilsko 

bosta, kot že rečeno, 
rfpi i ° jeseni 1976. Investitor 
«:tp j®.'•^PH^liška skupnost za ce-

. skupščina občine Novo me-
cno.?? ^ zavezala, da bo pri-

v treh letih 20 milijonov 
V^arjev. Več na 4. strani. 

TREBNJE: 
SOLIDARNI 

ZA NERAZVITE 
Jfc, občinskem sindikalnem 

r ® u razmišljajo o pripravi po-
kat^^ ^lidamostne akcije, s 

, delovne organizacije 
® ^®^terim kraje.vnim 

pnostim v občini. ^ Gre 
5 izrazito 'revna 
e HiriK; ^ Trebeljansko, 
^ura'belta.® Sentruperta in Sel-

^•JiiVDiESTI 

VAŠA BANKA 

Športna dvorana - še letos! 

Gradbeni odbor za gradnjo nove športne dvorane 
v Novem mestu je soglasno sklenil, naj bo dvo
rana za osnovno šolo Katja Rupena - Gradnja bo 

veljala okrog 15 milijonov din 

KJE BOSTA MOST IN CESTA — Novi most v Novem mestu bo z 
enim krakom zvezan s cesto v Ločni, drugi krak pa se bo preko 
Ragovskega polja in Žabje vasi podaljšal v novo, 2,5 kilometra 
dolgo cesto, ki se bo v Gotni vasi združila z Goijansko magbtralo. 
Na skici so označeni stari in novi most ter nova cesta do križišča v 
Žabji vasi. 

Nova ^ortna dvorana v No
vem mestu bo slovesno odprta 
za letošnji občinski praznik! Ta 
nadvse razveseljivi sklep je spre
jel 21-članski gradbeni odbor za 
gradnjo te dvorane na svoji prvi 
seji v petek zvečer. Gradbeni 
odbor je prav tako sočasno 
^enil, naj bo dvorana postav
ljena za osnovno šolo Katja Ru
pena, okvirni predračun pa 
predvideva, da bo veljala 15 mi
lijonov dinarjev. 

Gradnja športne dvorane je že 
dolgo pričakovana in za kakovost 
novomeškega športa, hkrati pa tudi 
za rešitev prostorske stiske v pre
tesnih telovadnicah nadvse po
trebna. Podpirajo jo občinska skup
ščina, družbenopolitične organiza
cije, športniki, organizacijo združe
nega dela in drugi. 

Ker bo gradnja veljala okrog 15 
milijonov dinarjev, je kajpak financi
ranje izredno pomembno. Po-načrtu 
naj bi samoupravna interesna skup
nost za telesno kulturo prispevala 
5.4 milijona dinarjev, izvajialci naj bi 
kreditirali gradnjo z 2 milijonoma, 
občinska skupščina naj bi zagotovila 
2.5 milijona, bančni krediti naj bi 
pomagali s 3 milijoni, OZD in 
TOZD novomeškega področja pa 
naj bi prispevali 2,1 milijona dinar
jev. 

Da bi gradbeni odbor lahko delal 
hitro in učinkovito, so na seji izbrali 
še ožji odbor, ki ga vodi Ivan Koče-
var, v njem pa so še Marjan Sonc, 
Robert Romih, inž. Slobodan Nova-
kovič, inž. Marjan Lapajne, inž. 
Anton Globokar, Marjan Potrč, 
Marjana Ušaj in Jože Splichal. Od
bor je enotnega mnenja: „Ce bo le
tos na razpolago ves denar, bo dvo
rana zgrajena,. sicer pa jo bo treba 
graditi po etapah." 

Boltesovo 

našli 

12. januarja dopoldne so 
ribiči v Krki pri Lešnici našli 
žensko truplo. Vse kaže, da 
gre za pogrešano Ano Boltes 
iz Gabrja, ki je izginila ne
znano kam že 5. novembra 
lani. Mater petih otrok, sta
ro 36 let, so tako našli. Pre
iskovalni sodnik je odredil 
obdukcijo trupla, da bodo 
ugotovili, kaj je bilo vzrok 
nesrečne smrti. 

Odločilni dan za ceste 

V brežiški občini v nedeljo referendum 

v petih letih 132 kilometrov 
cest — to je obetajoča napoved, 
ki se bo uresničila, če bodo vo
livci občine Brežice v nedeljo, 
19. januarja, iz^asovali samo
prispevek. Tokrat se odločajo 
za samoprispevek že tretjič. 
Prvič so ga sprejeli za obnovo 
šol v občini, drugič ponovno za 
šole in zdravstveni dom v Breži
cah, v nedeljo pa bodo glasovali 
za asfalt. 

Nujna enotna bančna služba 

Politični aktiv Posavja zavrača variante izvršnega odbora DBH 

Posavske občine se že leta nazaj vežejo na različne bančne hiše: 
občina KrSco na Dolenjsko banko in hranilnico v Novem mestu, 
sevni^ in brežiška občina pa na celjsko območje, ki ga jrakriva 
Ljubljanska banka. Razcepljenost ovira enoten razvoj občin in tega 
se v Posavju dobro zavedajo. V osnutku gospodarskega, sociahiega 
in regionalnega razvoja Posavja za obdobje 1971 — 1985 je med 
drugim zapisano tole: 

- Politiko hitrejšega, skbdnejšega 
in stabilnejšega razvoja je možno 
uresničevati le ob večji koncentraci
ji razpoložljivih domačih in tujih fi
nančnih sredstev. Razvojni napori v 
regiji se morajo institucionalizirati. 
Zato se bodo postopoma ustanavlja-

SE ŠTIRI OSNOVNE 
ORGANIZACIJE ZK 

Občinska konferenca ZK Novo 
mesto je vodila lani močno akcijo za 
ustanovitev osnovnih organizacij Z K 
v vseh delovnih organizacijah, ki 
zaposlujejo več kot 100 delavcev. 
Ustanovljeno je bilo 11 novih orga
nizacij, še vedno pa so 4 delovne 
organizacije, kjer nimajo 00 ZK. 
Tudi v teh štirih TOZD tečejo 
pogovori o ustanovitvi 00 ZK. rM. 
B. 

le regionalne razvojne, bančne in 
druge institucije. 

Politični aktiv Posavja se je 6. ja
nuarja na seji v Krškem na podlagi 
tega koncepta, ki so ga podpisale vse 
tri posavske občine, opredelil za 
organiziranje enotne t)ančne službe 
na svojem območju. Ugotovil je, da 
sedanja delitev bančne službe ne 
ustreza bodočemu razvoju pokraji
ne. 

SEVNICA: 
DRAGA 

LANSKA NEURJA 

Kot je ocenjeval občinski 
izvršni svet razmere po zbrani 
dokumentaciji o škodi, ki je 
lani nastala v nekaterih delih 
občine na raznih komunalnih 
napravah, predvsem pa na 
cestah, so ugotovili, da vsega ne 
zmorejo urediti sami. Vse škode 
je namreč bilo kar za 773.200 
dinarjev, le stroški za ureditev 
ceste Blanca-Poklek bi veljali 
390.000 dinaijev. Največ te 
škode je bilo v kozjanskem delu 
občine, dosti pa tudi ob reki 
Mirni in potoku Hinji. S temi 
težavami se bo morala čimprej 
spoprijeti nova vodnogospodar
ska skupnost. 

Občine Scvnica, Krško in Brežice 
naj torej izposlujejo skupno osnov
no bančno službo v enotni regional
ni banki kot samostojni organizaciji 
v okviru Ljubljanske banke, in sicer 
z enakimi pravicami kot jih imajo ali 
jih bodo imele bodoče bančne orga
nizacije v drugih regijah. 

Elaborat o enotni bančni službi v 
Posavju naj bi izdelal inštitut za re
gionalno ekonomiko v Ljubljani. Se
le na osnovi tega dokumenta bodo 
komintenti v Posavju samoupravno 
odločali o bodoči bančni organizi
ranosti. 

Politični aktiv Posavja ne spreje
ma nobene od variant, kijih je naka
zal izvršni odbor Dolenjske banke in 
hranilnice o njeni nadaljnji organizi
ranosti. 

J. TEPPEV 

Ce bo referendum uspel, potem 
bodo čez pet let kraji v brežiški ob
čini bolje povezani med seboj, vasi 
se bodo zbližale z rfiestom, s šolami 
in tovarnami. Ceste bodo prinesle 
napredek v občino in v krajevne 
skupnosti. 

V petih letih se bo zbralo s samo
prispevkom občanov in s prispevki 
delovnih organizacij 64,62 milijona 
dinarjev. To bo zadostovalo za ures

ničevanje programa modernizacije 
občinskih cest, s katerim so bili 
občani podrobno seznanjeni. Tudi 
mesto Brežice je vključeno v ta pro
gram. Asfaltirali bodo vse ^avne uli
ce in dostope do stanovanjskih blo
kov. Iz sredstev, ki se bodo zbrala v 
cestnem skladu, bodo temeljito po
pravili dva mostova, most čez Krko 
v Cerkljah in most čez Sotlo v Dra-
šah. Več o referendumu berite še na 
osmi in brežiški strani. 

20 let šaha 

v Krmelju 

Šahovsko sekcijo je 
ustanovil Boris Debe

lak 

Pred kratkim je šahovska sekcija 
„Svoboda" Krmelj praznovala 20. 
obletnico obstoja. Zato so društveni 
delavci pripravili moštveni hitro-
potezni turnir. Med 7 ekipami so 
zmagali Hrastničani. Z 22,5 točka-
mi-so osvojili lep pokal. Na drugo 
mesto so se uvrstili igralci sevniŠče 
Kopitarne. Zbrali so 11 točk. 

Na turnirju posameznikov je na
stopilo 24 šahistov. Prva tri mesta so 
osvojili gostje iz Hrastnika. Četrti je 
bil R. Blas (Sevnica),' 5. Hočevar 
(Mokronog), 6. Prpsenik (Krmelj) in 
drugi. Ob praznovanju so zaslužnirn 
članom šahovske sekcije podelih pri
znanja in knjižna darila, Borisu De
belaku pa so ob njegovi 40-letnici 
šahovskega dela podelili več pri
znanj in knjižnih daril. Prav tako so 
se spomnili tudi drugih šahovskih 
veteranov. 

Na fotografiji je večina otrok, ki se jim je v petek udri led in so pri^i nato na razgovor za časopis, s 
katerim smo želeli opozoriti vse otroke, naj bodo pri drsanju kar najbolj previdm./Odra^ pa naj bi 
vendar že uredili varno drsališče, o čemer v Kočevju razpravljamo že vrsto let! (Foto: J. Prime) 

Devet otrok hkrati v objemu smrti 

Najprej se je udri led na Rinži štirimi, nato pa še petimi, ki so jih skušali rešiti - Iz objema smrti so 
se rešili v glavnem sami, od odraslih pa jim je pomagal le Izidor Mohorič • Čimprej urediti drsališče 

N>ne|jiii seminarja o družbenem planiranju na samoupravnih 
morili tudi * J® ^ torek končal na Otočcu, so med drugim sprego-
podelovaii ^ ^"®vah razvoja Jugoslavije, Slovenije in Dolenjske. 

tud^"^^' slovenski ekonomisti in guspo^rstveniki, med 
^PublilfBule, vodja slovenske delegacije v zboru 
^ »n pokrajin. (Foto: S. Mikilan) 

10. januarja je Rinža spet za-
ledenela, kar je zvabilo šolarje 
na drsanje. Okoli 17.30 so se lo
vili po ledu. Ker Tatjana Loje-
vic, Franci Škulj, Mateja Pre-
ložnik in Mateja Junc niso vede
li, kdo lovi, so se zbrali na kupu 
in takrat je nenadoma reklo: 
„Resk!", led je počil in vsi 
štiije so čofotali po okoli 2 m 
globoki Rinži, se lovili za lede

ne ploskve in skušali zlesti na 
trden led. 

Hitro so jim priskočili na pomoč 
sošoU i ali bratje, vendar so se takoj 
znašli do vratu in čez v ledeni vodi 
še Miran Skulj, Mateja I.ajovic, Mar
ko Rovan in Rok Preložnik, med
tem ko je Miran Jakopin zdrsnil v 
vodo Ic do kolen in se takoj rešil. 

Najprej so se izkoliacale na led 
vse tri Mateje. Rovan Marko je zle
zel ven, a ko je skušal rešiti druge, je 
v enkrat p;idel v vodo, se spet izvle

kel in rešil še Francija Skulja. Sami 
so zlezli ven še ostali, medtem ko so 
na mostu nekaj metrov stran stali in 
kričali ljudje. Na pomoč jč pritekel 
od odraslih, kot pravijo otroci, le 
Izidor Mohorič iz Trga zbora odpo
slancev, in potegnil iz vode Tatjano 
Lajovic; zadnjega, Mirana Skulja, pa 
je potegnila iz vode Bojana Jakopin. 

Tatjana Lajovic se takole spomi
nja neljubega dogodka: 

(nadaljevanje na 4. strani) 

V sredini tega tedna se atlant- , 
ski frontalni valovi premikajo v > 
notranjost Evrope in Sredozem- t 
Ija, povzročajo odiugo. j 
Zato bo v četrtek oblačno, v 
petek in soboto bodo padavine, 
v nižinah dež, ob koncu tedna 
pa bo možno tudi sneženje. 



tedenski 
mozaik 

Ce je bil kdorkoli v dvomih 
glede strašilne Kissingerjeve iz
jave, da bi v skrajnem primeru 
Združene države Amerike tudi s 
silo zavzele rtaftna polja, samo 
da bi si zagotovile dovolj črnega 
zlata, sedaj ni več. Ameriški 
predsednik Gerald Ford se je 
namreč potrudil in je v eksklu-
zivnem intervjuju za ameriško 
revijo Time potrdil, da je njegov 
zunanji minister v svoji izjavi 
podal pravo stališče ameriške 
vlsde. ... 

Ne odpadejo pa vsi dvomi 
S^cde najbolj donosne kupčije z 
orožjem v tem stoletju: štiri 
države - članice NATV pakta 
- se še vedno niso odločile, ka
tero letalo bodo sprejele v obo
rožitev svojih letalskih sil, da bi 
zamenjale sedaj že močno za
starele in nezanesljive lovce 
F-104, ki jih imajo v oborožitvi. 
Američani so ponujali dve ina
čici novega borbenega letala, in 
sicer F-17, izdelek tovarne 
Horthrop in General Dynamios 
F-16. Francozi svoj sloviti Mira-
ge F-1, Švedi pa Saab J-36. Gre 
za kupčijo, vredno okoli 3 mili
jarde dolarjev, kasneje pa še 
več. Menijo, da bo tista letalska 
družba, ki bo zmagala s svojim 
letalom, kasneje lahko naredila 
kupčijo, vredno nič manj kot 
20 milijard dolarjev, kar je ne
verjeten znesek, ki bi zagotovil 
delo in zaslužek 75.000 ljudem 
v letalskih tovarnah v naslednjih 
desetih in več letih. Američani 
so se že odločili. Zase so izbrali 
letalo F-16, ki ga izdeluje tovar
na General Dynamios, ni pa še 
znano, kaj bodo storile evrop
ske članice NATO pakta. Med
tem pa so ponekje, na primer v 
Belgiji, izbruhnile demonstra
cije. Ljudje mengo, da je sploh 
norost, dajati za nova letala to
liko denarja. S tem denarjem, 
so vzklikali demonstranti, bi 
lahko zvišali življenjsko raven v 
dežel i  za  polovico. . . .  

Ugibanja o letalu, ki bo pri
neslo kupe denarja, se torej na
daljuje, vendar pa to ni edina 
velika neznanka. O ugibanjih so 
poročali tudi iz Moskve, vendar 
o čisto drugi stvari. Med tujimi 
novinarji in diplomati se je 
namreč pred dnevi razširila no
vica, da je Brežnjev hudo bolan. 
Govoric je bilo toliko, da so jih 
morali zanikati. To so storili 
tako, da so objavili sliko gene
ralnega sekretarja KP SZ na ne
kem sprejemu.. .  

Ni kadrov brez načrtovanja 
Leta in leto smo se zodovoljevoli s škodljivo zo-

verovonostjo v noše delovne sposobnosti 

Vse kaže, da smo se šele pred letom ali dvema resnično zavedli 
pomena usklajene in načrtne kadrovske pditike v družbi. Točneje 
pa bi lahko dejali, da smo se resneje posvetili tem vprašanjem šele 
takrat, ko se je zveza komunistov odločno zavzela za načrtnost 
kadrovanja, smotrnost in za dolgoročno kadrovsko politiko. Očit
no je namreč, da si skladnega gospodarskega in družbenega razvoja 
ne moremo zamišljati brez dobre kadrovske sestave na vs^ ravnra. 
Še več. Mnogi podatki in analize jasno kažejo, da bi lahko dosegali 
že zdaj mnogo boljše gospodarske uspehe, če se ne bi morali ne
prestano spopadati s precejšnjim pomanjkanjem ustrezno izobra
ženih delavcev na najr^ičnejših področjih. 

Čeprav take ugotovitve 
veljajo praktično za vso Jugo
slavijo, se s kadrovskimi pro
blemi v Sloveniji najbolj resno 
srečujemo. Resnica je sicer, da 
se je v zadnjih letih bistveno po
večala kvalifikacijska raven za
poslenih, toda hoati še vedno 
lahko ugotavljamo, da znaten 
del zaposlenih nima ustrezne 
strokovne izobrazbe za delo, ki 
ga opravlja. Podatki namreč ka
žejo, da je ustrezno zasedenih 
samo tričetrt delovnih mest, za 
katera se zahteva visoka iz
obrazba. Še slabši pa je od
stotek pri visokokvalificiranih 
delovnih mestih. Nasploh Slo
venija po ustrezni zasedenosti 
precej zaostaja, saj imamo v 
naši republiki le delovna mesta, 
za katera je predvideno osnovna 
kvahfikacija, ustrezno zasedena. 
To spoznanje pa veijetno dr»voli 

TELEGRAM' 
WASHINGTON — Predsednik 

Ford ima namen vključiti v svoj ka
binet za sekretarja za transport 
liama Colemana kot prvega črnca v 
vrhovih sedanje ameriške admini
stracije, je sporočila Bela hiša. 

jasno-dokazuje, da smo se leta 
in leta zadovoljevali z zavero
vanostjo v naše delovne sposob
nosti in pozabljali, da se svet 
razvija na osnovi znanstveno-
tehnične revolucije. 

Zato smo se šele v času, ko 
so delovne organizacije začele 
uvajati sodobno tehnologijo in 
se združevati na osnovi delitve 
dela, marsikje zamislili nad bi
stvenim vprašanjem: kako zago
toviti strokovnjake, ki bodo s 
svojim strokovnim znanjem in 
spoznanji zagotavljali prihodnji 
ekonomski razvoj in nove druž
benoekonomske odnose. In v 
marsikateri temeljni in drugi 
organizaciji združenega dela je 
šele ta trenutek utemeljil za
vest, da je le z dognanimi ka
drovskimi programi, ki so ve
zani na razvojne načrte in s tem 
tudi njihov pomemben živ
ljenjski del, mogoče zagotoviti 
strnjen in sočasen proces uspo
sabljanja najrazličnejših de
lavcev za bodoče naloge. To pa 
predvsem pomeni, da mora 
imeti vsaka organizacija zdru-

PARIZ — Letalo JAT, ki je čakalo na pariškem letališču Orly na potnike (vkrcati bi se morali ^ 
nekaj minut), je postalo žrtev napada, ki je bil namenjen izraelskemu potniškemu letalu. Izstrdek 
bazuke je prebil trup letala in priletel na drugi strani ven. Žrtev k sreči ni bilo, lažje ranjen je bil ^ 
stevard v jugoslovanskem letalu. Policija še ni prijela atentatoija, za katerega je kasneje neznan gl' 
sporočil uredništvu francoske'tiskovne agencije, da pripada teroristični oiganizaciji „Črni septembtf" 
Rakete so bile izstreljene z bližnjega parkirišča. Na sliki: poškodovano jugodovansko letalo na 1^'^ 
lišču Oriy. (Telefoto: UPI) 

(Iz zadnjega „PAVLifffi") 

V KING'S LYNNU VA ANGLESKEM JE PONOREL STROJ 
ZA IZDELOVANJE PIRE KROMPIRJA IN ZACEL SKOZI 
DIMNIK BRUHATI KROMPIRJEVE KOSMIČE, KI SO PO
TEM SKUPAJ Z DEŽJEM PREKRILI VSE MESTO. 

— V Jugoslaviji imajo Sele krompir! Tam je ponorel stroj 
za tiskanje denarja. 

ženega dela načrte štipendi
ranja, nadalje strokovnega in 
družbenega izpopolnjevanja, 
vključevanje pripravnikov.in na
črtnega usposabljanja vseh 
tistih delavcev, ki naj bi prej ali 
slej prevzeli odgovorne naloge. 

Veijetno ni treba posebej po
udarjati, da mora biti sleherni 
delavec zavzet za ustrezno ka
drovsko politiko v svoji delovni 
organizaciji Zaman bi bilo nje
govo še tako prizadevno delo, 
če bi delal na zastarelih strojih, 
ki bi jih kupili zaradi nespo
sobnosti strokovnjakov, če bi 
bila tehnologija neustrezna, če 
bi bila neprimerna organizacija 
dela, če komercialnosti ne bi 
znali uspešno prodajati. Takih 
„če" pa je seveda še veliko. 

Ne nazadnje pa se vsakdo 
tudi sam prej ali slej zaveda, da 
mora znati več, če hoče bolje 
delati, bolje samoupravljati in 
gospodariti ter napredovati. 
Prav to spoznanje pa vedno bolj 
podira umetne plotove med go
spodarstvom in sistemom iz
obraževanja, ki je v resnici eden 
najpomembnejših dejavnikov 
gospodarskega in družbenega 
razvoja. 

JANEZ KOROŠEC 

tedenski notf^fijepoHtični pregled - tedenski notranjepolitični pregled 

O tem, kako pomemben je sistem informi
ranja v naši samoupravni socialistični družbi 
(še posebej po uvedbi delegatstva na vseh 
ravneh družbenega odločanja^ je bilo v dneh 
minulega tedna posebej veliko govora. Na 
dvodnevnem posvetovamu v Novem Sadu so 
se sestali predstavniki ZK vseh republik in 
pokrajin (v sredo in četrtek) ter so vpraša
njem sistema obveščanja posvetili izjemno 
pozornost. Poudarili so, da iskanje najboljših 
rešitev pri dograjevanju našega sistema infor
miranja na enotnih osnovah socialističnega 
samoupravljanja ne bo niti lahka niti hitro 
rešljiva naloga — prav pa je, so rekli ob tem, 
da smo se te zelo pomembne družbene nalo
ge lotili zares organizirano. 

Na tem posvetovanju je bilo govora o na
logah javnih občil — tiska, radia in televizije 
— o njihovem vključevanju ali, bolje, o tvor
nem sodelovanju pri graditvi naših novih 
družbenih odnosov, mimo čisto praktičnih 
vprašanj (kadrovskega in gmotnega problema 
javnih občil) pa so bila okvirno razčiščena 
tudi nekatera temeljna vprašanja o tem, kaj 
želimo doseči na tem področju. 

Posebej je bil nakazan odgovor na vpraša
nje (ki ponekod vzbuja tudi lažne dileme o 
tem, kakšna naj bi bila pri nas vloga javnih 
občil), katere so enotne osnove za razvoj in 
delovanje sistema obveščanja v naši družbeni 
ureditvi. Te — enotne — osnove so v tistih 
elementih, je bilo rečeno, na katerih je tudi 
sicer zasnovana enotnost vse naše sociali
stične družbe. Ti elementi so enoten položaj 
delovnega človeka v družbeni reprodukciji in 
v našem družbeno-političnem sistemu, nada
lje enotnost delavskega razreda, enakoprav
nost in skupnost vseh delovnih ljudi, naro
dov in narodnosti naše države, pa enotna po
litika in ideologija ZK Jugoslavije ter enotni 
principi naše neuvrščene zunanje politike. 

V razpravi je bilo rečeno, da graditev si
stema na takšnih enotnih osnovah ne pome

ni uniformiranosti in šablonstva. Poudarjeno 
je bilo tudi, da naša javna občila ne morejo 
imeti nikakršnega posebnega lastnega inte
resa mimo splošnih interesov družbe - saj ne 
obstajajo zato, da bi zadovoljile izključno ra
dovednost ljudi, marveč morajo ljudem po
magati pri menjavanju izkušenj, da se lažje 
znajdejo v zapletenih družbenih procesih, 
morajo se, skratka, aktivno družbeno anga
žirati. 

Pomembno 
informiranje 

Poudarek obveščenosti je dal tud' sekretar 
izvršnega komiteja predsedstva CK ZKS 
Franc Šetinc, ko se je prejšnji četrtek sestal 
na pogovoru s predstavniki gospodarstva in 
gospodarske zbornice — beseda je tekla o 
\dogi subjektivnih sil v združenem delu. 
Učinkovito delovanje delegatskega sistema jubilej" samou 
bo možno le, če bomo razvili tudi kakovost- Icktivu pred 25 
no in učinkovito obveščanje ljudi, je pouda
ril Šetinc. Forumsko delo zapira komuni
kacije, zato se ga moramo izogibati, saj ne 
razrešuje problemov. O vlogi subjektivnih sil 
v združenem delu pa je Šetinc dejal — koje 

govoril o razvoju tako imenovane družbene 
integracije — da si moramo vsi prizadevati za 
vključevanje ozkih in posamičnih interesov v 
družbeni interes. To je pravzaprav vodilo in 
vizija družbe, ki jo gradimo. 

Na istem posvetovanju z gospodarstveniki 
- bilo je v četrtek in petek na Bledu - je 
sodeloval tudi predsednik izvršnega sveta 
Andrej Marine, ki je poudaril, da je pred
vsem od večje produktivnosti in racional
nega gospodarjenja odvisno, koliko bomo 
uresničili za letos postavljene cilje. Naš ne
posredni cilj je, je dejal, da zadržimo rast cen 
na lanskoletni ravni, med ključnimi letoš
njimi problemi naše ekonomike pa je na 
prvem mestu omenil zunanjetrgovinsko me
njavo — ki je dobila, kot vemo, tudi v letoš
nji razvojni resoluciji še poseben poudarek. 

Najpomembnejše so stabilne cene - je 
tudi v svojih sklepih oziroma v akcijskem 
programu za letos poudarila zvezna konfe
renca SZDL Jugoslavije. Uresničevanje sta
bilizacijske politike (ki je nujna naloga) bo 
letos potekalo v posebno zapletenih eko
nomskih razmerah, zato je nujno urediti 
vprašanje cen. Socialistična zveza se posebej 
zavzema za čimprejšnjo sklenitev družbene
ga dogovora o politiki cen za letos - dotlej 
pa, so poudarili, ne bi nikakor smeli popu
ščati posamičnim pritiskom na cene/ 

V začetku prejšnjega tedna so slovesno podelili 
letošnje nagrade Borisa Kraigheija, ki jih podeljuje 
republiška gospodarska zbornica za izjemne dosež
ke pri vodenju in organizaciji delovnih kolektivov. 
Letošnje nagrade so prejeli Milica Ozbič, Franc 
Hvaleč, Stanko Mervic, Jože Vonta in Franjo Ma-
horčič. 

Prejšnji torek so imeli v Kranju pomembno slo
vesnost - v tovarni „Sava" so proslavljali srebrni 
jubilej samoupravljanja, saj so v tem delovnem ko
lektivu pred 25 leti izvolili prvi delavski svet v Slo
veniji oziroma sploh v vseh državi. Slavnosti so se 
udeležili nekateri vidni družbeno-politični delavci 
iz republike, po uvodnem govoru predsednika iz
vršnega sveta Andreja Marinca pa so najzaslužnej
šim delavcev kolektiva podelili častne značke in 
poslali pozdravno brzojavko predsedniku Titu. 

tedenski zunanjepolitični pregled} 
Nekam neopazno, vendar pa 

z ^skrbljujočo vztrajnos^o, so 
začele prihajati pred desetimi 
dnevi iz Indokine novice o vse 
bolj pogostih spopadih — da bi 
se minuli teden že kar zasidrale 
na prvih straneh časopisov po 
svetu. 

Stanje, kakršno je sedaj, ne 
dopušča več nobenih dvomov. 
Indokina je znova zagorela v 
požaru vojne. To velja tako za 
Južni Vietnam kot za Kam-
bodžo. 

Najbolj razburljiva novica je 
prišla iz Vietnama konec minu
lega tedna, ko je moralo vrhov
no poveljstvo sajgonske armade 
priznati, da je padlo središče 
province Phuoc Binh, prvo pro
vincijsko središče, ki je prišlo 
pod oblast osvobodilne fronte, 
odkar so podpisali pariSce spo
razume. 

Kaj se pravzaprav dogaja v 
Južnem Vietnamu? 

Sajgonske oblasti in Ameri
čani trdijo, da so za sedanje sta
nje stvari krivi Sevemoviet-
namd, ki hočejo s silo zavzeti 
ozemlja, s pariškimi sporazumi 
dodeljena sajgonski vladi. Hkra
ti dokazujejo, da so sedanji boji 
le uvod v širše operacije, ne
kakšno ofenzivo, k^ršna je bila 
tista iz leta 1968, ko se je Thie-
jev režim obdržal samo zahva
ljujoč mogočni ameriški pod
pori. 

Nasprotno pa trdijo v Ha-
noju, da to ni res: osvobodilna 
fronta naj bi le zavzela tista 
ozemlja, ki ji po pariških spora
zumih gredo in ki si jih je Sai-
gon s silo prisvojil. 

Hanoj tudi vztrajno zanika, 
da bi imel v Južnem Vietnamu 
svoje redne vojaške enote, kar 
Američani in Saigonci spreje
majo kot gotovo dejstvo. 

Sedanji boji v Južnem Viet
namu so v nekem smislu vrh ne
nehnih kršitev pariških spora
zumov, od katerih je ostalo 
bore malo. Doslej namreč niso 
uspeli iiveljaviti skoraj nobe
nega izmed mnogih določil teh 
sporazumov. 

Thiejev režim, ki se drži 
samo zahvaljujoč velikanski 
armadi (Saigon ima med ^ugim 
najmočnejše letalske sile v 
Aziji, njegova vojska pa šteje 
več kot milijon izvrstno oboro
ženih vojakov), nima v širokih 
plasteh ljudstva nobene pod
pore. Če ne bi za njim stale 
Združene države Amerike, se ne 
bi mogel obdržati niti mesec 
dni. 

Zelo podoben je položaj tudi 
v sosednji Kambo^i, kjer se 
Lon Nolove enote krčevito bo
rijo za obstanek režima v 
Phnom Penhu. Mesto je v trd
nem obroču Sihanuku naklo
njenih sil, ki obvladujejo tudi 
večji del dežele. Režim^a voj
ska je v bistvu gospodar le v ne
katerih večjih utrjenih mestih, 

medtem ko je dežela trdno v to ^ 
kah Sihanukove vojske. ] 

Toda to stanje se v Kam* ^ 
bodži nadaljuje že nekaj let, VM , 
kaže, da je mogoče razloge j 
to iskati v dveh smereh. Prvi^- j 
phnompenški režim je z obilA" ^ 
ameriško pomočjo močnej^ ^ 
kot je to mogoče zaslutiti, če ] 
sod^ zgolj po vojaških poro^i^ | 
lih z bojišča — ta so namreč ^ ( 
veliki večini primerov zelo n®" 

Indo 
kina 
gori ž 

C 
s 
t 
} 

^ F 
fi ^ ugodna za režimske enote. c 

drugič: Sihanukove enote niii>! 'i 
jo dovdj moči, da bi izvedle t" 
sti odločilni napad, ker jim ^ 
to njihovi zavezniki (predvsđ 
LR Kitajska) iz različnih razH 
gov ne zagotovijo dovolj oroq 
in drugih vojaških potrebščif 

Naj bo'kakorkoli, položaj/ 
v Kambodži in Južnem VietU^ 
mu vzlic vsemu skrajno negot''' 
in dopušča obema straneH** 
različne možnosti. Kljub 
nehnim porazom vladnih 
Kambodži in Vietnamu je 
za zdaj še prezgodaj napoved'^ 2; 
vati odločilne sprememb. 

BLIŽNJI VZHOD: 
VSENEVARNEJE ^ 

Nenehni spopadi so tudi ^ ^ 
Bližnjem vzhodu, pčeprav tu 
bistveno skromnejših razme'^ ig 
— zato pa nemara toliko 1^1;, 
nevarni za širši okvir tega 
ročja . h 

Izraelci že teden dni vsak^ pi 
vpadajo na ozemlje sosedn^ O 
Libanona in tu lovijo talce,^ di 
streljujejo hiše ter ubijajo Iĵ   ̂
za katere trdijo, da so pr|r!P' 
niki palestinske osvobo«''' Pi 
organizacije. V zadnjem 
so se jim palestinski koman<^ 
postavili tudi po robu in s 
izpričali svojo prisotnost v pi 
banonu. 

Brez dvoma predstavljaj^^ P< 
raelske akcije najgrobjo 
libanonske suverenosti in ^ 
meljske nedotak^ivosti. 
ska vlada je čisto nemočiu*«'^3 
bi karkoli ukrenfla. Njena 
ska je daleč šibkejša od r 
ske, komandosi, ki so naSU 
gostoljubno zavetišče, 
tudi ne morejo povsem 
niti. 

ut>^ 



^^upni dnevi so v Pi§ecah yedno živahni. Takrat pripeljejo kmetje živino iz bližnjega in daljnjega 
okolia. Minuli teden so imeli naprodaj največ tdet. Zdaj gredo spet dobro v denar. Za kilogram žive 
*cže so jim plačali 17 do 18 dinaijev. Srečanje na sejmišču je za tamkajšnje ljudi tudi neke vrste 
"'^bni dogodek. Pogovorijo se o novicah, o svojih tažavah in načrtih. Tokrat so^ imeli živahne 
^jnenke o cestah in bližnjem referendumu. Vsi po vrsti želijo, da bi tudi ta predel čimprej dobil 
Doljšo povezavo z drugimi kraji. (Foto: Jožica Teppey) 

Delavci Cestnega podjetja so pred dnevi v Črnom
lju mešali vreče soli z gramozom in prTpravljali 
material za posip ceste čez Goijance in tudi 
drugih, kajti občasna poledica je že marsikaterega 
voznika z avtom vred pognala v jarek. (Foto: Ria 
Bačer) 

Gradnja tovarne keramičnih talnih jrfoščic Ljub
ljanskih opekam v Račjem selu pri Trebnjem 
napreduje, kot je treba. Izvajalec del novome3d 
PIONIR je z armiranobetonskimi elementi lastne 
izdelave danes pričel nove prizvodne dvorane že 
pokrivati. (Foto: Železnik) 

TREBNJE: 
TUDI ZDOMCE 

PESTI URBANIZEM 

Tudi na novoletnem sestanku 
2 zdomci je bilo dosti vprašanj 

> urbanistične službe v 
Občinski upravi. Ker je za grad-

f dovoljerya in podobna 
I potrebno precq raznih 
I ^glasij, občani med postop-

oin že dostikrat ne vedo, kaj 
" rt prinesejo, zato bi bilo 
i oK ' ta služba pripravila 
^ k ljudje videli, 
f , dokumente so že prido-
' H j® ^ treba. Tako bi se 
f °^tikrat izognili nejevolji. 

O • » 

oejmisca 
Brežice — Na tedenski 

sejem prašičev so pripeljali 468 
^ajših in 33 starejših živali. 

sê  skupaj so prodali 349 
ml kilogram žive teže 
dn 0-5 so iztržili od 22 
J , T za starejše pa od 15 
" 1' din. 

mesto - Srednje 
je bU promet na pone-

JKovem sejmu, na katerega 
•-/"^'P^ljali 484 prašičev, do 12 
Prodal- i" 26 starejših. 
nrox x ^ polovico 
P , komaj 250. Za mlajše 

K odšteli od 420 do 530 
o| 750 pa od 540 do 

Novi odnosi naprej, čeprav s težavo 
Občinska konferenca ZK v No

vem mestu bo na seji v torek, 21. 
januarja, obravnavala izpolnjevanje 
nalog komunistov pri uresničevanju 
ustavnih določil. Iz gradiva, priprav
ljenega za to točko dnevnega reda, 
povzemamo le nekatere ugotovitve, 
ki so se pokazale tudi med raziska
vami. 

Najprej kaže omeniti, da je v 
novomeški občini registriranih 171 
delovnih organizacij. Delovnih orga
nizacij, ki imajo sedež v Novem 
mestu, je 81. Med temi je 65 takih, 
kjer so delavci ugotovili; da ne izpol
njujejo pogojev za TOZD, ter so 
postale enovite OZD. V, 16 delovnih 
organizacijah, kjer so delavci menili, 
da bi se lahko drugače organizirali, 
pa so ustanovili TOZD, Primerov, 
ko bi delavci izrazili voljo po konsti
tuiranju, pa se to ni zgodilo, v 
novomeški občini ni bilo. Zgodilo se 
je celo nasprotno, da so 'se delavci 
izrekali za manjše število TOZD 
oziroma za enovite delovne organi
zacije Pionir, Cestno podjetje, Krka, 
Gorjanci. 

V 77 TOZD, ki jih je ustanovilo 
16 delovnih organizacij, je po 30 do 
500 delavcev. Izjema je TOZD to
varna avtomobilov IMV, kjer je 
zaposlenih okoli 2.000 delavcev. Za 
komuniste je to začasna rešitev, saj 
so med drugim že začeli postopek 
za izdelavo novih analiz in pripravo 
novega organiziranja TOZD. Med 
delovnimi organizacijami, ki imajo 
sedež v Novem mestu in dislocirane 
obrate, so vse ustanovile TOZD v 
dislociranih obratih, razen v IMV na 
Suhorju, kjer so delavci ugotovili, da 
še ne izpolnjujejo pogojev. Trgovsko 
podjetje Novotehna sodi med tiste. 

Kmetijski iwtiček 

Kompost-ključ do uspeha 
Agresiji e vanJe zemlje zmanjšuje količino humusa, tiste nepo-
j rodovi 0r8anske sprstenine, brez katere zemlja ne more biti 

®;|(0in 
1 na> trošenje umetnih gnojil naravnih gnojil, to je gnoja, 

zato t' ^n°jevke» ne more povsem nadomestiti. Predvsem 
šUjejo

ne' r umetna gnojila prinašajo zemlji le hrano, ne izbolj-
d° veljam s*ruk*ure zemlje, brez katere tudi hranila ne pridejo 

„I celo premoru je več časa za pripravo komposta, za vrt 
t spornor^°Cene,'še®a naravne8a gnojila od samega gnoja. Ne-

u, skega ^e. zre' kompost boljši od neuležanega, surovega hlev-
J khko ^ nekaj, česar tudi ne gre zametavati: kompost 
2 koriste^t

i'<^^ar Pr'Prav> sam, pa še odpadkov se znebi na najbolj 

hišj Q(|COlT1Postni kup spada skoraj vse, kar postane na vrtu ali 
^ Plevel kfiJ* nekaj izjem je: premogov pepel, bolne rastline, 
f! Odpadu 1 ^ *e naredil seme, lesni ostružki in delno žagovina. 
tt dodati e .JiC treba zmešat' in zložiti v kup po plasteh, vmes pa 
\r. meter k ° Pra^u žganega apna (nikoli več kot 2 kg na kubični 
r Potekal i?°Sta) ali aPnenega dušika, da bo zorenje hitreje 
litj Primerno vi^dati treba tudi vodo' da b° komP°stni kuP 

$ mogoče° ^°mP°st pravilno trohnel in ne gnil ali kisal (kar je 
t*' °dvisno P° smradu, ki se širi iz slabega komposta), je 

i V primer te®a' kam ^S31110 odpadke. Betonska jama ni 
zrai^ K' ^ preprečujejo stene dostop nujno potrebnega 

o f posebni kup je zato treba obdati z deskami ali pa s 
dp!-1^1 1lrežam' a nerjaveče žice, če želimo, da ne bo na 

o*' £as 
vt'sa neurejenosti. 

jf' ranini (
/c,)renja komposta je lahko zelo različen. Če komposti-

i»<j(aPno HPac^kom ne dodajamo snovi, ki trohnenje pospešujejo 
A dveh ien nCn' du^' ̂ evski gnoj), dozori kompost nekako v 

torej n. L dodatki pa je mogoče čas skrajšati na polovico, 
ili[komp0

a
t 

eno ^eto- t)a trohnenje pravilneje poteka, mora biti 
a ' naiven S'Vj P poprej dobro stlačen in ne previsoko nasut, 
$ c P°ldrug meter. 

Inž. M. L. 

kjer so se brez poglobljenih analiz in 
upoštevanja vseh ekonomskih in 
samoupravnih prvin odločili za 
nespremenjeno organiziranost. 

Samoupravni sporazumi o združe
vanju v OZD so ^dpisani v vseh 
delovnih organizacijah, razen v KZ 
Krka, kjer se je konstituiranje za
vleklo zaradi ustavnega spora. Sicer 
pa so ti sporazumi že rodili zaznav
ne uspehe. Ob raziskavah so ugo
tovili, da so novi odnosi že dobro 
razvidni v Labodu, Pionirju in Kjki. 

Drugod dlje od formalne izpeljave 
postopkov pri oblikovanju TOZD in 
OZD niso prišli, vsaj ne tako daleč, 
da bi bili z rezultati zadovoljni. Med 
take delovne organizacije štejejo 
tiste, kjer so te postopke izpeljali 
šele na zahtevo sindikata in ZK. 
Rezultati raziskave kažejo, da se 
ponekod že „od daleč" vidi, kako 
ustavni odnosi še vedno niso zažive
li. 

Veteran 

Novomeški most 
Na tiskovni konferenci je pred

sednik izvršnega sveta občinske 
skupščine Novo mesto Avgust 
Avbar izjavil, da ni več tako rekoč 
nobenih ovir za graditev novega 
cestnega mostu čez Krko v Novem 
mestu. To pomeni, da so pristojni 
končno le našli denarno rešitev za 
enega od objektov, bjez katerih si 
ne moremo več zamišljati razvoja 
naše pokrajine, ki v dolgoročnem 
razvoju SR Slovenije gelde na načr

tovano ne bo igrala ravno zadnje 
vloge. 

Zdaj, ko je jasno, da bo novi most 
zgrajen nekje v jeseni leta 1976, 
bržkone za občinski praznik, se 
lahko spomnimo vseh želja, zahtev 
in pripomb, kako zelo je potrebna 
nova prometna povezava z enega 
brega na drugi breg Krke. 

In tako moramo mimo tistih, ki 
bodo še nekaj časa vsak dan peš, z 
avtom ali avtobusom „po starem" 
premoščali Krko v Novem mestu, 
mimo novinarjev iz drugih republik, 
ki so v člankih prisegali, da je Novo 
mesto ob Velenju eno najbolj cve
točih slovenskih in s tem jugoslo
vanskih središč (manjka samo en 
most), mimo branjevke, ki je poto
žila, da so njene za prodajo na
menjene kokoši zaradi ozkega' sta
rega mostu namesto v loncu končale 
pod tovcTrnjakom, priznati, da tijdi 
sicer načelno ni nikogar, ki bi trdil, 
da novi most čez Krko v Novem 
mestu ni potreben. 

In če že je tako - verjamemo 
namreč, da bi moral stari, dobri 
most iz minulega stoletja končno le 
dobiti pomočnika - je naravnost 
neverjetno, da so v Novem mestu še 
gospodarske organizacije, ki ne 
morejo ali nočejo najti peresa za 
podpis samoupravnega sporazuma 6 
komunalnem urejanju. 

M. BAUER 

Novo izkaznice 
Od začetka letošnje^ leta do 31. 

decembra 1977 morajo vsi občani 
prinesti svoje osebne izkaznice 
občinskim organom za notranje 
zadeve, ker bodo dobili nove. 

Nove osebne - izkaznice bodo 
precej drugačne: to bodo knjižice 
formata 9 x.7 cm, v platnicah pa 
bosta še dva lista; platnice bodo 
bordojsko rdečfc. Na prvi strani bo 
zlati grb SFRJ, spodaj pa bo pisalo 
„Osebna izkaznica".' Na notranji 
strani platnic bosta poleg grba SFRJ 
še napisa „Socialistična federativna 
republika Jugoslavije" in „republi
ka" oz. „pokrajina". Tu bodo po-

Slovenec jeseni 
datki: ime in priimek lastnika izkaz
nice, ime enega od staršev, vpisana 
pa bo tudi občina, ki je izkaznico 
izdala. Na tej strani bodo še podatki 
o dnevu, mesecu in letu rojstva, 
vpisani bodo rojstni kraj, občina, 
republika in pokrajina; novost je 
tudi oznaka krvne skupine. 

Na prvi strani svetlo modrega lista 
bo fotografija, vpisan bo kraj biva
nja, naslov stanovanja, rok veljavno
sti izkaznice, registrska številka in 
datum; tam bo tudi žig in podpis 
organa. Na drugo, tretjo in četrto 
stran bodo vpisovali spremembe 
bivališča in naslova stanovanja. 

— Narobe svet 
(Karikatura; Marjan Bregar) 

V sevniškem Stillesu 

Vpliv na znanost 
Pri ocenjevanju porabe v letoš

njem letu in stopnenj za financiranje 
posameznih interesnih skupnosti po 
predvidenih samoupravnih spora
zumih so člani izvršnega sveta sev-
niške občinske skupščine s pozorno
stjo obravnavali veliko vsoto denar
ja, ki odteka iz občine za porabo 
raziskovalne dejavnosti v repubhki. 

V grobem gre za raziskovanje kar 
tretjina denarja, kot ga je potrebno 
za izobraževanje v občini, ali 10 
odst. lanskega občinskega proraču
na. Kaj so od tega imeli v preteklo
sti, se sprašujejo. Dobivali so sicer 
poročila in programe, sestavljene v 
strokovnem slogu, da človek niti ne 
ve natanko, za kaj gre. Tako so de
jali na seji. Po novem ^e tudi za 
ustanovitev samoupravnih razisko
valnih skupnosti po občinah, ki naj 
bi od republiške dobivale le denar za 
funkcionalne izdatke. Ob tem se 
postavlja zahteva po večjem vplivu 
občin, ki potrebujejo^ več strokov
nih kadrov. 

Vpliv občinskih raziskovalnih 
skupnosti bi moral seči tudi na to, 
da bi v raziskovalnih programih našli 
kar največ takih, ki bi bili zanimivi 
tudi za občine. Kot ugotavljajo v 
Sevnici, plačujejo za raziskovalno 
dejavnost mnogo, občinsko gospo
darstvo, naravnano na delovno 
intenzivne panoge, pa ima od tega 
malo koristi. Zato še toliko bolj 
računajo na večje razumevanje za 
svoje težave. A. Ž. 

[^30) - 16. januarja 1975 

crednMPje 

Jugoslovani uvozimo na 
leto okoli 60.000 ton od
padnega papirja in za to od
štejemo 5 milijonov dolar
jev. Kako nespametno, ne
gospodarno! Kranjski Glas je 
pred kratkim razpredel pra
vo „grozljivko" o tem sta
rem papirju in o založenih 
milijardah na podstrešjih, ki 
jih ne znamo ali nočemo 
videti Čudna slepota! 

Sveta resnica je in podatki 
to potrjujejo, da smo do 
zdaj težko prislužene devize 
odštevali za surovino, ki so 
je polni domači koti, pod
strešja, pisarne, kante za 
smeti in v bolj zanemarjenih 
krajih tudi ceste in ulice. 
Hladno in nezainteresirano 
smo šli mimo tega - izseka-
vat gozdove. Da smo se ob 
tej „pesmici" - „le sekaj, 
sekaj smrečico..." - vsaj 
malo zamislili, je moral priti 
signal od zunaj, iz gospodar
sko najbolj razvite države v 
Evropi, iz Nemčije. Crno na 
belem je zapisano, da so se 
lani celo „revni" Bavarci 
pozanimali, če lahko poči
stijo naša podstrešja. Nič 
drugega kot sram bi nas 
moralo biti. 

Čudna slepota 

Star papir zbirajo po vsem 
naprednem svetu. Zakaj, že 
vedo. Na Nizozemskem je 
ceh kraljica Julijana, da bi 
dala zgled podanikom, velela 
počistiti dvor navlake, od
večnega papirja. In v tej 
državi imajo v takih akcijah, 
kjer je poraba papirja na 
prebivalca štirikrat večja, kaj 
naložiti in zaslužiti! Kako bi 
se ob taki porabi papirja 
dušili šele pri nas, kjer smo 
začeli šele zadnja leta ugo
tavljati, da star papir ni 
samo za v peč, kanto in na 
smetišče, ampak je tudi pre-
potrebna surovina za papir
nice. 

Na ta problem v zadnjem 
času opozarjamo iz čisto 
gospodarnostnih razlogov. V 
Sloveniji zberemo letno 
približno 40.000 ton starega 
papirja ali 20 kg na prebi
valca. Računi trdijo, da 
odtehta ena tona tri in pol 
kubike lesa. To pomeni, da 
so gozdarji izsekali 1050 ha 
manj, kot bi jih sicer. V 
desetih letih bi tako pustili 
nedotaknjen 130 km dolg in 
1 km širok pas drevja. Ob 
tem pa se moramo zamisliti 

I. ZORAN 
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PREPREČITI 
PRELIVANJE 
ŠTIPENDIJ 

11. januarja je bila v prostorih 
Doma sindikatov v Ljubljani 2. 
seja predsedstva Konference 
mladih v izobraževanju pri RK 
ZSMS. Na seji so razpravljali o 
pripravah na oblikovanje posa
meznih komisij pri predsedstvu 
in pripravah na problemsko kon
ferenco o osnovnih šolah. Pose
bej so govorili o uveljavljanju 
samouprave na šolah vseh sto
penj in vlogi ZSMS pri tem. Ugo
tovili so, da dijaki premalo po
znajo svoje samoupravne pravice 
in dolžnosti, zato so sklenili iz
delati postopen program uspo
sabljanja za dijake in študente. 

Po pogovoru o poteku pode
ljevanja štipendij in ugotovitvi, 
^ je v nekaterih občinah ob po
javljanju „viškov" (nepodelje-
nih) štipendij nevarnost preli
vanja teh sredstev za gradnjo di
jaških in študentskih domov, so 
sklenili, da je treba tako preli
vanje preprečiti. Tam kjer taka 
presežna sredstva obstajajo, naj 
se uporabijo za soUdarnostno 
prelivanje v tiste občine, kjer 
sredstev za štipendije primanjku
je. 

V 

PREDSEDNIKI 
SKUPŠČIN SIS 

Še pred koncem minulega 
leta se je v sevniški občini obli
kovalo 10 samoupravnih inte
resnih skupnosti. Predsedniki 
posameznih skupščin so: za 
izobraževanje Jože Bavec iz 
Šentjanža, za zdravstvo inž. 
Ivan Šribar iz Krmelja, kulturo 
Dušan Milost iz Sevnice, otro
ško varstvo Jože Ck)le iz Kopi
tarne, socialno skrbstvo Janez 
Jenčič iz Loke, invalidsko in 
pokojninsko zavarovanje Ivan 
Perhaj iz Krmelja.'^aposlovanje 
Marica Keršič iz Šmarja, stano
vanjska vprašanja Jože Knez iz 
Sevnice, za telesno kulturo 
Lojze Motore iz Sevnice in za 
požarno varnost Vlado Senčar 
iz Krmelja. 

Ljudski časnik 
vest socializma 

UMRLI SO 

Pretekli teden so v brežiški bolni
šnici umrli; Skrlec Miha — kmet iz 
Brezja - star 69 let, Vlahovič Petar 
- kmetovalec iz Farkaševca star 
57 let, Lončarič Jože - upokojenec 
iz Rajca, star 49 let, Bunetić Pavao 
- kmet iz Laduča - star 73 let. 

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Danica Petek iz 
Radakovega — Gordano, Vera Kuše-
vič iz Senkovca - dečka, Marija 
Horvat iz Rud - dečka, Zinka 
Ambrožič iz Senovega dečka, Ma
rija Zalokar iz Brezine - Franca, 
idistina Ogorevc iz Brežic -
Aleksandra, Marija Volk iz Sobenje 
vasi - deklico, Marijana Kozole iz 
Ljubljane - Matejo, Ivanka Dvornik 
iz Ključa — deklico, Marija Šušteršič 
iz Pišec - Rudolfa, Dragica Koletić 
iz Samobora - Mirjano, Anica Pre-
danič iz Gor. Lenarta - dečka, Te
rezija Košak iz Zg. Obreža -
Ivanko, Marjana Adunka iz Brežic -
deklico, Majda Valentinčič iz Seno
vega - Natalijo, Marija Virant iz 
Blance - Dušana, Dragica Rado-
vanič iz Gradne - Daniela, Ana 
Kocič iz Sel - deklico, Jožica 
Dimič iz Brežic - Darjo, Ljudmila 
Babič iz Kun^erka - dečka, Marija 
Roguljić iz Brežic - Patricijo, Ne-
venka Burja iz Jesenic na Dol. -
Aleša. ČESTITAMO! 

Do leta 2000 še trije mostovi 
Če se bo Novo mesto razvijalo s tempom, ki je zanj značilen zadnja leta, 

bo imel veteran v Kandiji na prelomu tisočletja štiri sinove 
Temeljita rekonstrukcija že ob prvem rojstvu 

Novome^a občina mora za novi most čez Krko v Ločni kot 
soinvestitor v treh letih zbrati 20 milijonov dinarjev. Razpis za 
izvedbo del bo objavljen okoli 20. januaija, republik skupnost za 
ceste in skupščina občine Novo mesto sta določila, da mora biti 
most železol^tonski. 

Do pričetka graditve bo novo
meška občina izpolnila prvi del ob
veznosti do investitorja - republiške 
skupnosti za ceste. Zbrati mora 8 
milijonov dinarjev; prispevale jih bo
do delovne organizacije, ki so podpi
sale poseben samoupravni spordzt^m 
o prispevku za komunalna dela. 

Leta 1976 bo zbrala novomeška 
občina - kot smo žc povedali, ne 
gre samo za most, ampak tudi mo
dernizacijo 2^grcbške in Partizanske 
ceste, podvoz v Kandiji itd. - še 8 
milijonov dinarjev, v naslednjem ob
dobju pa šc 4, s čimer bo njen sve
ženj obveznosti do republiške cestne 

A-

KAJ ZMORE VETERAN — Natančni statistiki so umtovili, da 
pelje čez stari most v Novem mestu, ko ima „promet dober d^", 
tudi več kot 13.000 vozil. Če izračunate, koliko znese to v mesecu 
ali letu dni, ni težko trditi, da je novi most Novemu mestu in regiji 
več kot potreben. (Foto: J. Pezelj) 

Kaj bo novega v letu 1975? 
Za letošnja javna dela je predvidenih 9 milijonov 

dinarjev - Ceste, vodovodi, kanalizacije 

Predlog programa javnih del 
so pretresali tudi delegati v 
občinski skupščini. Težave so, 
ker se močne podražitve pozna
jo na vsakem koraku. V tem je 
tudi vzrok, da vsega, kar so 
načrtovali, ni bilo mogoče 
izpeljati. Želja pa je še vedno 
dosti več kot možnosti. To 
uskladiti je težko. 

Če bodo vsa plačila priteka
la, kot je dogovorjeno, potem 
bodo v letu 1975 zbrali za javna 
dela v občini s samoprispevkom 
občanov vred okrog 9 milijonov 
dinjurjev. Tej vsoti bo treba 
podrediti „apetite". Predvsem 
bodo letos izpolnili neuresniče
ne načrte; kolikor bo ostalo, 
bodo upoštevali že sestavljen 
načrt za obdobje 1972 do' 
1977. 

Ureditev klanca pri Preloki je 
letos med cestnimi deli zapisana 
na prvem mestu, sledijo pa; 
gradnja ceste od dobliškega 
ovinka do Vrh gore, moderniza

cija Sadeža in Vrtne ulice v 
Črnomlju; gradnja ceste Vrtača 
-Štrekljevec v dolžini 2,6 km in 
gradnja ceste od Črnomlja do 
Bezgovca. Za ta dela bo So po 
zdajšnjih cenah okrog 
5,600.000 din. 

Razen tega je v načrtu grad
nja čistilne naprave na Vinici in 
okrepitev črnomaljskega vodo
voda z napeljavo pitne vode v 
vas Jelševnik. S 3,400.000 di
narji računajo to urediti, več pa 
denaija ni. 

orodnlšnlceî iĵ } 

Devet otrok... 
(nadaljevanje s 1. strani) 

„Vsi smo grabili sem in tja, da bi 
se rešili. Franci se meje prgel s prsti 
in nohti kar za obraz, da sem še zdaj 
vsa črna in opraskana. Potopila sem 
se, pila vodo, led me je stiskal čez 
pas in okoli nog se mije nekaj ovija
lo. Samo roka mi je gledala iz vode 
in zanjo je prijel in me rešil neki mo
ški; kasneje mi je mamica povedala, 
daje bil to Izidor Mohorič." 

Ko so bili otroci riešeni, so jokaje 
stekli proti domu. Nekateri so misli
li, da se je utopil Rok, a ta se je med 
prvimi rešil in stekel domov. 

Ko je bilo že vse mimo in otroci 
doma, so pridrveli na kraj nesreče 
gasilci, reševalci in miličniki, vendar 
na srečo njihova pomoč ni bila več 
potrebna. 

Sele, ko je led počil, se je videlo, 
kako tenak je bil in da so imeli otro
ci kljub nesreči veliko srečo. 

Miličniki, ki so poizvedovali, ka
ko se je nesreča odigrala, so poveda
li, da je imel precejšno zaslugo, da se 
je vse srečno končalo, Izidor Moho-
rič, ki ,Je vlekel otroke drugega za 
drugim iz Rinže, najprej nekega 
majhnega." 

Seveda so se po Kočevju nato hi
tro razširile novice, da jc eno dekle v 
mrtvašnici, drugo v šok sobi, dva 
pod ledom, eden ima zlomljeno no
go, drugi roko, ena pa je omedlela. 
Na srečo vse to ni bilo res. Ta dogo
dek pa je resno opozorilo, da je tre-, 
ba končno v Kočevju le urediti var
no drsališče. 

J. PRIMC 

Pretekli teden so v novomeški 
porodnišnici rodile: Jožica Kočnar 
iz Stajngroba - Marjana, Marija 
Marlin iz Smihela - Natašo, Vida 
Vene iz Dolnje Radulje - Silva, 
Marija Ogulin s Krvavčjega vrha -
Antona, Danijela I'ink iz Irče vasi -
Marka, Ana Ceglar iz Male Sevnice, 
- Ireno, Marija Mlakar iz Velikega 
Nerajca - Mojco, Dragica Bučar iz 
Dolnjega Vrhpolja - dečka, Marija 
Movrin iz Črnomlja - Vanjo, Mag
dalena Vrani^ar iz Nakla — Mojco, 
Vida Kocjan iz Butoraja - Aleša, 
Jožefa Kirn iz Mirne - Igoija, 
Martina Jelinič iz Strita - Draga, 
Angela Bezek iz Sela - Klavdijo, 
Marija Klepec iz Kanižariee -
Alena, Jožica Kovač iz Pekla -
Jožeta, Marija Suštaršič iz Črnomlja 
- Barbaro, Cvetka Bratec iz Otočca 
- Sabino, Štefka Strgar iz Broda -
Antona, Antonija Kambič iz Semiča 
- Alenko, Marija Tajčman iz 
Otočca Vekoslava, Olga Brlogar iz 
Dolnjih Kamene - Andreja, Marija 
Vidmar iz Drame - deklico, Ana 
Skufca i/. Ratja - deklico, Andreja 
Lapanje iz Dolenjskih Toplic 
dečka, Ana Kastelic iz Osojnika 
deklico, Cvetka Kunič iz Pustega 
Gradca dečka, Nada Vraničar iz 
Črnomlja deklico, Ivanka Košir iz 
Prečne deklico, Milica Pcnca iz 
Ržišča - dečka in Katica Kauh s 
Potokov deklico. CFSTI-
TAMO! 

skupnosti izpolnjen. 
Zal moramo povedati, da neka

tere delovne organizacije, med njimi 
sta tudi dve veliki, še niso podpisale 
samoupravnega .sporazuma o pri
spevku za komunalna dela, torej tu
di za most. 

Železobetonski most bo širok 
11,60 metra, vozna pasova 2,35 
metra, hodnika za pešce po 1,60 
metra. Cesta, ki bo preko Ragovske-
ga polja in Žabje vasi v Got ni vasi 
zvezala levi breg Krke z Gbrjansko 
magistralo, bo široka 7 metrov {z 
bankinami 3 metre več), dolga pa 
bo 2.5 kilometra. 

V javnem natečaju za izvedbo del 
bo določeno, da mora izvajalec na 
odseku ceste Žabja vas-Gotna vas 
urediti pločnike. Načrtovalci predvi
devajo, da se bo čez novi most vsak 
dan peljalo do 12.000 vozil. Številka 
se vam zdi morebiti velika, vendar 
moramo povedati,' da niso redki 
dnevi, ko prav toliko ali pa še več 
vozil pelje čez stari most v Kandiji. 
Veterana načrtovalci nLso pozabili: 
ko bo zgrajen novi most, bo deležen 
temeljite rekonstrukcije. 

S tem pa novomeška ;^odba o 
mostovih še ni končana. Ce se bo 
središče Dolenjske še naprej razvija
lo tako silovito kot zadnja leta, ni 
izključeno, da bodo Krko v Novem 
mestu do leta 2000 premostili še tri
je mostovi: eden ob sedanjem želez
niškem, drugi za okljuko Krke pri 

Portovaldu, tretji pa oekaj niže od 
mostu, katerega rojstvo pričaku
jemo na jesen 1976. Ta naj bi bil 
sestavni del prve Gorjanske magi
strale. 

Kakorkoli že bo, stari, dobri most 
v Kandiji je hvaležen že za enojno 
pomoč. 

MARJAN BAUER 

SEIVINARJI ZA 
VODSTVA ZSMS 

v dneh med 14. in 20. januarjem 
bodo v regijskih središčih seminarji 
za širše sestave vodstev Zveze so
cialistične mladine Slovenije iz ob
činskih konferenc in medobčinskih 
svetov. Organizirani so z namenom 
predstaviti osnovne značilnosti nove 
usmeritve ZSMS nasploh in po de
lovnih področjih ter obravnavati 
osnovna vprašanja aktualnega dela 
Zveze komunistov, SZDL, Zveze 
sindikatov in ZZB.NOV. Seminarji 
bodo opozorili na težiščne točke v 
uresničevanju operativnega načrta 
republiške konference ZSMS, Via 
njih pa bodo sodelujoči ugotavljali 
problematiko medobčinskih svetov 
in občinskih konferenc ter obravna
vali programe in naloge v prihod
njem obdobju. Tako se je seminar v 
posavski regiji začel v Brežicah že v 
torek, 14. januarja,'za dolenjsko re
gijo pa seje pričel danes dopoldne v 
Novem mestu. 

Dušan Petrovič: 

Ne varčevati s pozivanjem 
Poseben pomen ima vsestransko varčevanje. Že dalj časa 

se izrekamo za varčevanje, vendar pa pravih korakov ŠC 
nismo naredili. Nihče ne potrebuje več splošnih pozivov k 
varčevanju. Danes varčuje ves svet in vsakdo izmed nas ve,, 
kako pomembno je to. Po mojem mnenju je skrajni čas, da 
ustvarimo takšne odnose, v katerih bo vs^do, Id sprejema 
sklepe o družbenih sredstvih, zainteresiran za varčevanje in 
da bo tudi prisiljen varčevati. Pri tem so potrebne materialne 
in gospodarske spodbude. Hitreje moramo vzpostaviti 
neposredno zvezo med dohodki in tistimi, ki te dohodke 
ustvarjajo. Brez neposredno zainteresiranega in odgovornega 
delovnega človeka ter občana tudi varčevanja ni. Glavno 
področje angažiranja delovnih ljudi so temeljne organizacije 
združenega dela, njihove asociacije, krajevne in interesne 
samoupravne skupnosti in celotni delegatski sistem — z jasno 
opredeljenimi funkcijami, ki vsem tem faktorjem pripadajo 
po ustavi. Poleg tega je tu potrebna odločna akcija zavestnih 
družbenih sil. Nenehno se moramo postavljati po robu. 
razpoloženju, ki je v dokajšnji meri razširjeno. V času 
inflacije, ki vsemu zmanjšuje vrednosti, se počasi izgublja 
vera v smisel varčevanja. Vendar pa gre prav za to, da je 
treba celoten boj proti inflaciji postaviti na realna tla. Ne 
smemo dovoliti, da bi nas inflacija potegnila v razsipništvo. 

(Predsednik Zveze sindikatov Jugoslavije v enem svojih 
govorov) 

dr. Stipe Šuvar: 

O »znanstvenih simpozijih« 
Zlatiborsko zborovanje je bilo pač nekaj podobnega, kot 

so druga naša zborovanja, posvetovanja in simpoziji. Soci
olog, ki bi kako leto svojega delovnega življenja žrtvoval za 
to, da bi iz časopisov pa iz radia in s televizije zbiral samo 
dnevne informacije o zborovanjih, posvetovanjih in simpo
zijih v Jugoslaviji, bi lahko napisal izredno knjigo. Sodim, da 
imamo v Jugoslaviji vsako leto kakih deset tisoč prireditev, 
ki jih označujemo z „znanstvenimi simpoziji" in podobnim 
bombastičnimi pridevki. In ko ugotovimo vse mogoče razli
ke v naši družbi, bi lahko Jugoslovane razdelili tudi na tiste, 
ki hodijo na simpozije in posvetovanja, ter one, ki nikoli ne 
dobe priložnosti, da bi za3i na kako tako prireditev. Jaz sam 
dobim vsak dan vsaj eno vabilo na kak simpozij in v tem 

. smislu pripadam „high class". Nemara nas je še dosti takih, 
vendar je to v bistvu neka elitna manjšina, ki kroži po teh 
simpozijih in si skuša pojasniti neke stvari. A ko je beseda o 
kulturi, so tu stvari najbolj nejasne in družbena zavest ljudi, 
ki skrbe za kulturo, se pravi kulturnih delavcev, je najbolj 
tradicionalna in ji je te^o skočiti iz lastne kože. Zato se 
debata na takih zborovanjih kljub najboljšim namenom odvi
ja pretežno s pozicij odrešeništva aU dušebrižništva. Nihče 
od nas se ne more kar tako zlahka upreti tušnjavi. Sebe ne 
izvzemam. 

(Sekretar za prosveto in kulturo SR Hrvatske v 
intervjuju za „Delo") j 

Ne le pepel za grehe, tudi kažipot 
Jože Kukec o tem, kaj pričakuje Dolenjska od sindikalnih zborov 

Po sklepu republiškega sveta 
Zveze sindikatov je treba občne 
zbore osnovnih sindikalnih or
ganizacij izvesti do 30. januarja, 
sindikalne konference v TOZD 
pa do 10. februarja. Organiza
cije, ustanovljene v letu 1974, 
naj bi opravile letne skupščine. 

Občni zbori oziroma konference 
pomenijo enotno vseslovensko sindi
kalno akcijo, v kateri naj bi tudi na 
Dolenjskem v sindikatih ocenili mi
nuli čas, sprejeli usmeritev za naprej 
in tudi že načrte za področja, na ka
terih se bomo morali sindikalni de
lavci še posebej vpreči," meni Jože 
Kukec, predsednik medobčinskega 
sindikalnega sveta. 

mer v sedanjem času, da bo sleherna 
osnovna sindikalna organizacija od-
grnila zastore do resnice in samo
kritično spregovorila o uspehih, pa 
tudi o nedelu, ki ni tako neredko 
metalo slabšo luč na sindikat, kot si 
jo je le-ta zaslužil. Temeljitemu pre
tresu slabosti in uspehom, ki jih Kaj
pak tudi ni bilo malo, bo moral sle
diti akcijski program v vseh sredi
nah. Nadaljnja usmeritev ni dvo
umna: nova ustava je dala sindikatu 
kot najširši politični organizaciji de
lavcev precej novih pravic, ob tem 
pa tudi nove dolžnosti, zlasti kar za
deva družbenoekonomske odnose. 
Poleg tega ponujajo sklepi republi
škega in zveznega kongresa sindika-

' tov obilico nalog, ki jih je v osnovne 
sindikalne organizacije vključeno 
članstvo dolžno uresničiti." 

Občni zbori bodo le nekaj tedn^ 
pred potrjevanjem zaključnih ra  ̂
nov, torej pred pomembnim safl^ 
upravnim opravilom. Da se 
krat ne bi zgodilo kot že nrnojg 
krat, da bi delovni ljudje formal"* 
dvigali roke za to zadnjo delitev 
nulega poslovnega leta, bo treba ^ I 

tem kaj reči tudi na sindikalflj 
občnih zborih. Kukec pravi: 
tev dohodka, naj bo sprotna ali ^ 
zaključnih računih, je vselej ak'' 
alna. Seveda delitev ne more bitij, 
raz volje delavcev, dokler le-tein 
bodo zagotovljene vse pravice • • 
TOZD. Poleg tega bi morala biti 
bilančna poročila razumljiva vse^ 
zgoščena in prilagojena ekonoifl.J 
govorici preprostih ljudi, ne pa 
na v visokem in često zavitem | 
ku." I 

Komisija 
Trebnje 

Jože Kukec 
Občni zlKjri bi ne smeli biti zgolj 

rutinersko tehnično opravilo, mar
več vseskozi prežeti z aktualno vse
bino. Kot pravi Kukec, bi tokrat ne 
smela biti v zadregi nobena sindi
kalna organizacija, kaj naj da na 
dnevni red. „Toliko pomembnih do
godkov smo imeli in toliko listin 
sprejeli, od ustave do kongresov, da 
bi moral biti človek hudo neobčut
ljiv, da se ga ne bi prijela vsaj trohica 
tega." 

„Upravičeno pričakujemo, tudi 
spričo zelo ugodnih političnih raz-

za volitve in imenovanja občinske skupščine 

razpisuje prosto delovno mesto 

DIREKTORJA 
DELAVSKE UNIVERZE TREBNJE 

s skrajšanim delovnim časom 
Razpisni pogoji: 
— visoka ali višja izobrazba družboslovne smeri z osnovnim 

znanjem pedagogike, psihologije in androgogike ter pet let 
delovnih izkušenj 

— organizacijske sposobnosti 
— moralno-politična neoporečnost 

Prošnjo z ustreznimi potrdili pošljite na naslov: Komisija Z0 
volitve in imenovanja Občinske skupščine Trebnje. 

DOLENJSKI LIST 

J 

4 I 



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

Mihajlo Špirić 
^ Stara ccrkcv jc 

<- novoletnimi pra/niki pretresla 
postna vest, da je umrl borec. 
MMihajlo Spirić. 
Miliajlo Špirić se je rodil 1907 v 

Alcksincu v Srbiji. Kot mlad, napre-
ai-n učitelj je moral zapustiti Srbijo 
ifrJ- Slovcnci v Beli 
dino"'v j*-' ni'a-
Rr>i.j i Stari lipi in 
svptr."'' '' zajela vihra druge 
nlpln ' v^del, kje je 
J g vo mesto; kot borec je odšel v 

erjevo brigado. Na Primorskem 
okupatorji in ga 

odgnaJi v taborišče Auschvvitz; 
n^^iiK»r°i dočakal v taborišču 
^"oelj, kjer jc preživel 18 mesecev. 

bolan in izčrpan, je v 
vzpnf ' domovini takoj začel 

delo. Službo-
V Ponikvah pri Dobrem polju, 
v Stari^čeScv"""' "^^^dnje pri nas 

Zelena »uganka« nad progo 
Kdo je prinesel v Novo mesto redko drevo? 

n o s i l i ! ? / p r i d o b i t i  z a  d r u ž b e -
je niepni?" vedel, kaj 

•• ^ ^ dolžnost: nikoli se ni izmikal delu 
vati hir'"*; je znal sveto-
dru^h ^'tičen do sebe in do 

Pokoi^ 11^ ^ zasluženi 
obS e skromen dom, 
politična ^ družbeno-
Priznani • prejel več pohval, 
*olji do 'h Kljub močni 
premagala ^V" ga je 

Sniri'^o'^' poznali Mihajla 
jarth"'"'"' »^'jih je učil in vz^a-
njcEov sodelavcem bo 
nite«»-> li svetal zgled pleme-

? človeka in zvestega tovariša. 
DRUŽBENOPOLITIČNE 

ORGANIZACIJE 
Stara cerkev 

V tem tednu je odbor za SLO krajevne skupnosti Novo mesto pri^l v Domu JLA z zanimivimi 
predavanji, spremljanimi s filmom. O specialnih vojnah predava rezervni podpolkovnik Uija Slepčevic, 
o družbeni samozaščiti pa načebiik UJV Novo mesto tov. Niko Bricelj in tov. Milan Lah. Predavanja 
so organizirana po soseskah in so na podlagi 52. in 187. člena zakona o narodni obrambi obvezna za 
vse občane od 15. do 60. leta starosti. Oproščeni so le člani ZRVS, vojni obvezniki, delavci LM, dijaki 
srednjih in visokih šol. Priporočamo pa, da se slednji kljub temu predavanja udeležijo. Na sliki: občani 
soseske Nad mlini — Grm 12, 1. 1975. (Foto; Sandi Mikulan) 

Novoletna nagrada Ribničanu 
Kako Je žreb razdelil nagrade za pravilno rešene križanke 

Do 10. januarja smo v uredništvu prejeli 508 rešitev velike novo
letne nagradne križanke. Kaže, da ste imeli nekaj več prostega časa 
in ste kar uspešno rešili ne tako lahko križanko. Seveda pa je bilo 
precej nepravilnih rešitev, ki jih pri žrebanju nismo mogU upošte
vati. Največ napak ste naredili pri geslu za sodobnega hrvaškega 
skladatelja, ker vas je veijetno motila malo rabljena slovenska 
beseda za skalo (ker), ki pride navpično. Med rešitvami smo dobili 
tudi eno, ki je bUa sicer pravilno rešena, toda žal je bila križanka še 
od dneva republike ter je nismo mo^ šteti za žrebanje. 

Žjreb je razdelil nagrade 
takole: prvo nagrado v znesku 
350,00 din je dobil Janez Bre-
gar iz Ribnice, drugo nagrado 
(200,00 din) Helena Hrankovič 
iz Krškega, tretjo nagrado 
(150,00 din) Ljuba Peček iz 
Brežic, četrto (120,00 din) 
Jože Gornik iz Malih Brusnic, 

peto (100,00 din) Jana Rem-
škar iz Črnomlja in šesto (80,00 
din) Jaroslav Tihi iz Novega 
mesta. 

Poleg denarnih nagrad smo 
izžrebali tudi 24 knjižnih. 
Knjižna darUa bodo prejeli: 
Alenka Flajs iz Brezja, Štefka 

Neustrezen formular bega 
NI NUJNO 

sla ^ Dolenjskega li-
obiavli"'^^ ^ vsemi sestavki, ki so 
spSm"' - K pri
javo v X ^ pošiljate za ob-
svoj celf^ "V pripišite 
v Do?tJ. sicer ne pridejo 

pravni njegovo 
pisali J^»vnost tajno (pod-

•^ako Hr. 'I'"® kraticami ali 
P«d Mig'"'' "»••''•'k'" P" i' 
pisanS^ " resničnost na-
sam. odgovoren predvsem 

UREDNIŠTVO DL 
J 

V zadnjem času prejemamo last
niki hiš v Novem mestu odločbe 
davčne uprave o odmeri davka na 
posest stavb za leto 1974. Srečal 
sem že več sosedov, pa vsak me 
vpraša, če razumem, kako je davčna 
uprava izračunala davek. Nihče ne 
razume. Zato sem se odločil, da 
povem v vašem listu, kaj mislim o 
tem. 

Za odločbe je uporabljen formu
lar, ki ni ustrezen, oziroma je po
manjkljiv. Prva postavka v formular-
ju „davčna osnova" namreč ni po
jasnjena, kako je izračunana. Ta 
postavka je zmnožek najmanj treh 
faktorjev, to je: 

števila ni2 čiste stanovanjske 
površine (to smo sami javili v formu-
larju za napoved). 

AiSAlS 

molk 

i 
Novoletna 

nagradna križanka 

g 

- poprečne gradbene cene /a ml 
koristne stanovanjske površine (po 
15. čl. občinskega odloka bi skup
ščina to morala določiti po poseb
nem odloku, ki pa še ni izdan), 

- Rossove formule (tu bi moralo 
biti navedeno, kakšno starost stavbe 
je odločba upoštevala in kakšno 
življenjsko dobo). 

In ker ti najosnovnejši podatki iz 
odločbe niso razvidni, je vsaka 
kontrola o pravilnosti ali pomoti v 
odločbi sploh nemogoča. 1o smat
ram za veliko hibo, ki si je davčna 
uprava ne bi smela privoščiti. Hkrati 
je trelw vedeti, da bodo sedanje 
izdane odločbe podlaga za odmero 
davka tudi v vseh naslednjih letih, 
saj bo nova odločba izdana le 
takrat, ko bo hišni lastnik sporočil 
davčni upravi, da je na stavbi nastala 
bistvena sprememba, ki bo vrednost 
spremenila za več kot 20 %. 

Vsekakor je potrebno, da se 
formular ustrezno spremeni ali 
dopolni. 

B. M. 
NOVO MESTO 

Oražem iz Dolenje vasi, Poldka 
Tratar iz Novega mesta, Marija 
Stanek iz Črnomlja, Jakob 
Perpar iz Malenske vasi, Majda 
Adamovič iz Novem mesta, 
Marija Stariha iz Črnomlja, 
Viktor Pfaff iz Novega mesta, 
Zinka Saje iz Novega mesta, 
Franc Strmole iz Ivančne 
Gorice, Bogdana KošmrlJ iz 
Loškega potoka, Silva Jesenšek 
s Senovega, Žan Klevišar iz 
Novega mesta, Karin Marica iz 
Podklanca, Daija Gačnik iz 
Trbovelj, Francka Zakrajšek iz 
Kočevja, Miro Žmavc iz Ljub
ljane, Marija Polak iz Novega 
mesta, Marica Bergant iz 
Semiča, Rezi Novšak iz Treb
njega, Marjan Bonča iz Mokro
noga, Ivanka StibilJ iz Ljublja
ne, Janez Vodičar iz Dolenjskih 
Toplic, Silva Borštnik iz Pirana. 

Za vse druge, ki so križanko 
pravilno rešili, pa naj velja, da 
bo morda drugič kaj več sreče. 

Več kot deset let že opazujem 
nad železniškim predorom v Novem 
mestu dve nenavadni drevesi, ki ra-
seta drugo zraven drugega. Njuno 
lubje je precej podobno akacijeve-
mu, listi so različne veHkosti, suliča-
sto oblikovani. Lansko jesen sem 
prvič opazil tudi plodove, na prvi 
pogled podobne ježicam divjega 
kostanja, vendar brez bodic. Plodovi 
so veliki kot pomaranča, limonine 
barve, površina pa je bradavičasta; 
so lepljivi in se ne dajo razklati niti 
olupili. Prerezan plod pokaže jedro, 
veliko kot oreh, nanj so nasajeni 
dolgi, stožčasti in stisnjeni nastavki 
z izbokhno na koncu - od tu brada
vice na lupini. 

Iz Malečnika na Štajerskem so 
tak plod poslali uredništvu „Veče
ra", da bi jim povedali, za katero 
drevo gre. Prof. višje agronomske 
šole Oskar Tinta je pojasnil, da ^ 
drevo imenuje maclura aurantiaca in 
spada v družino murv; domačini v 
zahodni Indiji in Braziliji baja upo
rabljajo plodove tega ^evesa za 
hrano, njegove liste pa imajo zelo 
rade sviloprejke. Na Štajerskem Je to 
drevo prvič obrodilo lansko jesen, 
novomeško pa prav tako. Vsaj jaz 
nisem prejšnja leta opazil plodov. 

Kaže, da je to drevo pri nas zelo 
redko, zato bi bilo prav, da bi 
kakšen novomeški strokovnjak o 
tem povedal kaj več. Zanimivo bi 
bilo tudi vedeti, kdo jc ti dLrevesi 
prinesel v Novo mesto in kdaj ju je 
posadil. 

HINKO WILFAN 

POSTENOST 
IN SKROMNOST 

ZA VZOR 
v ponedeljek, 13. januarja, 

sem nakupoval v poslovalnici 
Mladinske knjige v Novem 
mestu. Šele pozno zvečer sem 
doma ugotovil, da mi manjka 
denarnica z vsemi dokumenti in 
nekaj denarja. 

Ko sem premišljeval, kje naj 
bi denarnico pustil, sem prišel 
do zaključka, da je ena izmed 
možnosti tudi poslovalnica 
Mladinske knjige. Ni potrebno 
posebej pripovedovati,, da sem se 
z dokajšnjo mero zaskrbljenosti 
takoj naslednji dan oglasil v tej 
poslovalnici in povprašal tov. 
Nado Džudovičevo, ki me je 
prejšnji dan tudi stregla, po 
denarnici. Na moje veselje mi je 
dala denarnico z vso vsebino, ki 
sem jo tam res pozabil. 

Vesel, da sem pozabljeno 
dobil nazaj, sem tov. Džudovi-
čevi ponudil nagrado, ona pa Jo 
je na moje presenečenje odklo
nila s skromnim pojasnilom, da 
je bila to njena dolžnost. 

Naj bo opisani dogodek za 
vzor nam vsem. Kolektivu poslo
valnice Mladinske knjige, po
sebno tov. Džudovičevi pa iskre
na hvala. 

IVAN KRAJNC 
Novo mesto 

; i I 

11. januaija sta Franc in Franči^ Krevs na magistratu v Novem 
mestu ponovno potrdila zakonsko zvezo, ki sta jo prvič sklenila 
pred 50 leti v Mirni peči. Ob tem jubileju jima čestitamo in želimo 
še veliko srečnih dni. (Foto: S. Mikulan) 

Stopiče - odrezane od sveta? 

VSI 
ZA KOZJANSKO 

V prvi akciji zbiranja pomoči 
za po potresu prizadeto Kozjan
sko so v sevniški občini zbrali 
340.000 dinarjev, v drugi akciji, 
kjer so kolektivi namenili za 
pomoč zaslužek za delo ob 
določenih dneh, pa 270.000 
dinarjev. Nakazil še ni le za raz
liko 70.000 dinarjev. Kot ugo
tavlja koordinacijski odbor za 
zbiranje pomoči pri občinski 
konferenci SZDL, v občini ni 
bilo kolektiva, ki ne bi sodelo
val v akciji. 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••a : : 
[ Naročnikom v Pišecah in okolici • 

Iz Stopič smo 7. januarja 
dobili dopisnico z žalostno 
vsebino. Takole nam piše skupi
na naročnikov: 

„Spoštovani urednik DL! 
Naznanjamo vam, da z vašim 

RK za ostarele 
Krajevni odbor Rdečega križa v 

Dol. Straži jfc v sodelovanju z dru
gimi organizacijami na terenu pri
pravil novoletno obdaritev ostarelih 
občanov. 

Vse, starejše od 70 let, in občane, 
ki nimajo rednih mesečnih dohod
kov, so povabili v gasilski dom; gasil
sko društvo Dol. Straža je dalo na 
razpolago prostor in svoj kombi. 
Povabljence, ki bi sicer težko prišli 
na novoletno praznovanje, so šli 
iskat s kombijem in jih potem tudi 
odpeljali, domov. Tistim, ki zaradi 
bolezni niso mogli priti, so akti
vistke Rdečega kri^ odnesle darila 
in čestitke na dom;' čestitke so 
izdelali mladi člani RK. 

Vsi povabljenci so bili zelo srečni 
in zadovoljni ter so dobro razpolo
ženi praznovali do 10. ure zvečer. 

Krajevna or^nizacija RK se 
iskreno zahvaljuje Centru za social
no delo, krajevni skupnosti Straža in 
vsem, ki so pomagali z denarjem ali 
delom in tako pripomogli, da je 
akcija tako lepo uspela. 

M. S. 

V zvezi s težavami glede 
dostave pošte, časopisov in dru
gih pisemskih pošiljk na ob
močju pošte Pišece sporočamo 
naročnikom DOLENJSKEGA 
LISTA v tem poštnem okolišu 
naslednje: 

Pisma z obvestili, koliko jc 
posameznik še dolžan za naroč
nino Dolenjskega lista za lansko 
drugo polletje, smo poslali sredi 
decembra vsem zamudnikom. 
Prosimo jih, da dolžno naročni

no čimprej nakažejo, če želijo 
domači pokrajinski tednik ne
moteno prejemati še naprej. 

Žal nam je, da v tem kraju 
poštna služba, kar zadeva dosta
vo našega časnika in izterjavo 
njegove naročnine, ni urejena 
tako, kot bi naročniki želeli -
vendar smo kljub temu sami 
naredili vse, kar je v naši moči, 
da bi bili naročniki obveščeni o 
svojih obveznostih do časopisa. 

UPRAVA LISTA 
Pravflna rešitev nagradne križanke 

listom ni reda. Moramo se vam 
pritožiti; če ne bo boljšega reda 
s to. našo pošto v Stopičah, 
bomo enostavno Dolenjski list 
morali odpovedati. Večkrat se 
zgodi, da ga ne dobimo. Zgodi 
se, da dobimo na 14 dni po dva 
skupaj, tako da nam tako 
branje skoraj nič ne koristi. 
Povrh tega je pa še pri televizij
skem zaslonu tak spored ali pa 
ga še sploh ni 

Tako, da boste vedeli. Piše 
nas več skupaj, smo iz bolj 
oddaljenih vasi. Srečno novo 
leto!" 

Tako naši naročniki iz Stopič. 
Že drugo leto je, kar vemo, da na 
stopiški pošti ni pravega „poštenega 
reda": naročnine nismo mogli izter
jati v redu ne za prvo in ne za drugo 
lan.sko polletje. Dostava časnika ne 
poteka, kot bi morala in kot jo 
plačujemo PTT podjetju po njego
vih tarifah. Ljudje list odpovedujejo, 
ker ga ne dobivajo v redu ali pa z 
zamudami, ki pošti v 20. .stoletju 
niso v čast. Samo v januayu 1975, 
toda skoraj polovica naročnikov tz 

GIBANJE 
PREBIVALSTVA 

Na območju matičnega urada Ko
čevje so bih v decembru rojeni 4 
otroci: 2 dečka in 2 deklici. Poroči
lo se jc 9 parov. Umrli so: Matija 
Bauer, upokojenec iz Moravč 2, star 
58 let; Jožef Pugelj, kmet iz Tržiča 
12, !rtar 71 let; Andrej Kverh, zidar 
iz Kočevja, Reška cesta 19, star 46 
let; Ivana Cetinski; družinska upo
kojenka iz Kočevja, Prešernova 14, 
stara 65 let; Avgust Pleničar, upoko
jenec iz Črnega potoka 8, star 88 
let; Angela Sulc, družinska uTOko-
jcnka iz Kočevja, Tomšičeva I J, sta
ra 81 let; Neža Delač, gospodinja iz 
Kočevja, Kajuhovo naselje S/I, stara 
45 let; Jožef Zupančič, kmet iz Ti-
sovca 1, star 82 let in Jožef Kralj, 
upokojenec iz Kolenče vasi 11, star 
65 let. 

!i?30) - 16. januarja 1975 

okoliša stopiške pošte še ni poravna
la naročnine za II. polletje 1974, 
ker jim pošta ni mogla dostaviti 
izterjevalnih položnic (baje nima 
ustreznega dostavljača). Zgodba se 
ponavlja iz meseca v mesec, nič pa 
ni boljše. Najbolj so „kaznovani" pri 
tem irič krivi prebivalci podgorjan-
skih vasi, kamor prihaja naš časnik 
že 25 let, a je dostava danes slabša 
kot pred četrt stoletja. 

Pričakujemo odgovor PTT 
podjetja Novo mesto in njegovo 
stališče do vprašanj, na* katera 
opozarjajo občani novom-^"''" ''bči-
ne. 

UREDNIŠTVO IN 
UPRAVA LISTA 

Položnice 
za naročnino prilagamo da
našnji številki vsem naročni
kom izven Slovenije. Prosi
mo jih, da čimprej nakažejo 
vsaj polletno naročnino 
(59,50 din), hvaležno pa 
sprejemamo tudi vplačila 
celoletne naročnine (119 
din). — Naročnike v tujini 
prosimo, naj čimprej poije-
jo letno naročnino, bodisi s 
čekom, z me^arodno 
poštno nakaznico ali v devi
zah (v priporočenem 
pismu!). 

Naročnino pri naročnikih 
v Sloveniji bodo kakor do
slej pobii^i dvakrat na leto 
pismonoše. 

ZAMUDNIKE, ki so po
zabili poravnati svoje obvez
nosti do lista za lansko 
drugo polletje, ponovno pro
simo, da takoj nakažejo 
zaostanek naročnine, o če
mer smo jih obvestili sredi 
preteklega meseca. 

UPRAVA LISTA 
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Pri uresničevanju delegatskega sistema oijemo ledino. Prve 
brazde so najtežje. Delegati se še ne znajdejo povsod. Marsi
kdaj so slabo obveščeni in se težko opredeljujejo. O tem, 
kako gledajo na obveščanje in s kakšnimi težavami se ubada
jo, berite v odgovorih devetih delegatov iz devetih občin. 
2^tavili smo jim tale vprašanja: 

— Delegati ste ljudje z delovnega mesta. Ali vam gradivo, 
ki ga dobite za seje občinske skupščine, zadostuje za pra
vilno opredeljevanje in odločanje? 

— Kdo vse v vašem kolektivu obvešča delegacije? Ali so te 
informacije pravočasne, dovolj jedrnate in razumljive? 
Kakšne pripombe imate na kakovost in količino teh 
informacij? 

— Kako kot delegat ocenjujete svoj tovarniški list? 
— Ste ie kdaj pomislili, če je sedanji način obveščanja 

dovolj celovit, če ne skriva v sebi nevarnosti za pretirano 
prevl^ovanje ozkih interesov podjetja, občine oz. regije? 

NISMO VSEMU DORASLI 
KAREL BRENCE, predsednik 

sindikata in predsednic konference 
dciegacij v Elektrarni v Brestanici; 

- Obveščanje po mojem mnenju 
sploh ni utečeno, pa ne samo v naši 
občini, ampak tudi drugod. Delegati 
si gradiva, ki ga dobivamo, ne 
znamo strokovno raztolmačiti, 
zaradi tega se zmanjšuje naš vpliv na 
odločanje. Strokovne službe v pod
jetju bi morale gradivo najprej pre
delati in zahtevati od občinske 
administracije bolj ^oščene in bolj 
razumljive informacije. 

- Gradivo prihaja pravočasno, o 
njem se pogovorimo na konferenci 
delegacij, toda nimamo stališč delav
skega sveta oziroma celotnega ko
lektiva, kar smatram za pomanjklji
vost. Mi smo ljudje z delovnega 
mesta in nismo vsemu dorasli. Niti 
nimamo časa, da bi se poglabljali v 
vso, kar dobimo. Po mojem mnenju 
je zgrešeno, da sedimo in glasujemo 
na sejah kot predstavniki kolektiva, 
čc od njega nismo dobili stališč. 

- Naš tovarniški list obsega ce
lotno elektrogospodarstvo, zato si z 
njim ne moremo veliko pomagati. 
Tukaj v Brestanici bi nujno potre-
bovaH svoje glasilo. O tem smo lani 
že sklepali, vendar do danes še ni 
zagledal belega dne. Menim, da 
delegatski sistem brez kvalitetnega 
obveščanja ne more zaživeti. In prav 
zato sem prepričan, da bi nam 
samostojen list lahko veliko 
pomagal. 

- Se enkrat ponavljam, da z 
obveščanjem zaostajamo, da dele
gati ne sodelujemo pri odločanju 
tako, kot pričakujejo od nas tisti, ki 
so nas izvolili. Zaradi pomanjklji
vega komuniciranja se večajo 
možnosti za odločanje v ozkem 
krogu. Saj so vsi predlogi na skup
ščini osvojeni. Po kilogram materia
la pride, kdo pa utegne vse to pre
študirati? 

POGOVORIMO SE 
RASTKO ZAJC je vodja 

delegacije za zbor združenega 
dela trebanjske občinske skup
ščine v TRIMU. „Največja te
žava je bila v začetku, ko smo 
dobivali le po dva do tri izvode 
gradiva za skupščinske seje. 
Sedaj, ko gradivo prejema vs^, 
opažamo, da se marsikdo posve

tuje o nekaterih vprašanjih že v 
krogu, iz katerega izhaja, pred 
sejo same delegacije. Mislim, da 
je občinsko gradivo dovolj 
dobro pripravljeno; če kdo česa 
ne razume, vpraša na seji naše' 
delegacije ali pa postavimo 
vprašanje na sami skupščini." 

O pobudah, ki prihajajo iz 
tovarne, meni naslednje: „Že 
delegati izhajajo iz posameznih 
strokovnih področij ali pa se 
dogovarjajo s posameznimi 
službami ali samoupravnimi 
organi. Cilji so znani. Dogovo
rimo se in naročimo enemu od 
delegatov, naj to stališče tudi 
prenese naprej. To smo že sto
rili in pri zbiranju informacij 
doma nismo imeli težav." 

Ravno tako ni bojazni, da bi 
prevladali ozki interesi. „Cilj 
delegatskega sistema je boljše 
premagovanje ozkih interesov. 
V bodoče si bomo prizadevali, 
da bo naše tovarniško glasilo 
izhajalo mesečno, v njem naj bi 
imeli tudi svoj kotiček. Da bi 
kakšni ozki interesi prevladovali 
navzven imamo še manj bo
jazni. Na Dolenjsko sem prišel 
iz Ljubljane, opažam, da bi 
mordi na razne težave občine 
in regije le še bolj opozarjati." 

PREVEČ NAS ZASIPAJO 
MARIJA ZAJC, vodja delegacije 

za zbor združenega dela brežiške 
občinske skupščine: 

- Dobivam dvojno gradivo: za 
sejo občinske skupščine v Brežicah 
in za sejo zbora občin v republiški 
skupščini. Zelo je obširno. Cele gore 
je treba prelistati, prebrati in razu
meti. Preveč ga je, zato ne morem 
vsega predelati. Posebno zahtevno je 
gradivo za republiško skupščino, ker 
vsebuje stvari, kijih ne poznam. Res 
je, da se sestanemo na občini, kjer 
izvršni svet ugodno oceni to gradivo. 

• Pa vseeno vem, da bi morali le 
opaziti kako pomanjkljivost in dati 
pripombe. Kar hudo mi je, ko .c 
oglašajo delegati iz drugih občin, iz 
naše pa nihče. 

Obveščanje delegacije v 
podjetju je moja dolžnost, ker sem 
njen vodja. Pri tem mi pomaga član 
izvršnega sveta, ki prihaja nu naše 
seje. Za seje skupščine v Brežicah so 
informacije dovolj razumljive. O 
njih razpravljamo, sklepamo in 
dajemo priporočila skupščini. 

- Tovarniški list Vezilo je dober 
vir informacij. Dobivajo ga vsi člani 
kolektiva in vsi naj bi tudi pisali 
vanj. 2al pa je za to premalo časa. 
Bilo bi ga več, če bi bila proizvodnja 
bolj utečena. Prehitro menjavamo 
artikle in premalo imamo zanje 
strojne opreme. 

- Mislim, da sedanje oblike 
obveščanja niso pristranske, tudi 
tovarniški list ne, saj tudi ta sega na 
območje več občin. Se vedno pa 
poudarjam, da preveč pravniško, 
preveč strokovno izražanje v gradivu 
za republiško skupščino ni primerno 
za širši krog ljudi, ker ga delavci ne 
razumemo. Posledica tega je nein-
formiranost. 

POTREBUJEMO ZGO
ŠČENO, RAZUMLJIVO 
INFORMACIJO 

„Gradiva so preobsežna," 
pravi SLAVKA BEG iz novo
meške Zavarovalnice Sava, tudi 
predsednica ene od konference 
delegacij, ki se pred sejami 

občinske skupščine sestajajo v 
prostorih DBH. „Za nas dele
gate bi zadostovali samo izvleč
ki iz posameznih gradiv, ker 
sem prepričana, da bi bile tako 
posredovane informacije tudi 
bolj razumljive. Mislim, da bi 
moralo biti v gradivu tudi na
vedeno, o čem je že bila beseda 
na sejah prejšnje občinske 
skupščine in kakšni sklepi 
oziroma stališča so bili sprejeti. 
Ker tega ni, so seje daljše in 
premlevanje starih stvari precej 
pogostno," 

„V konferenci delegacij", 
nadaljuje Begova, „imamo 
urejeno tako, da se za razlago 
gradiva, ki prihaja z izvršnega 
sveta in drugih občinskih služb, 
vselej pripravi eden od delega
tov, vsakokrat drug. Le-ta, ki je 
običajno v vprašanjih, predvide
nih za občinsko sejo, najbolj 
doma, se udeleži skupščine, o 
njenih pomembnih sklepih pa 
poroča na prvi seji konference 
delegacij. Poslej bo pri vsem 
tem mdo drugače: gradivo bo 
dobila v roke vsaka delegacija, 
tako da bodo prišli delegati na 
sejo konference že z izdelanimi 
stališči." 

„Kar zadeva obveščanje 
zaposle nili in delegatov v našem 
kolektivu, se pravi v novomeški 
poslovni enoti Save, imamo na 
voljo tiskano glasilo, ki ga zava
rovalnica „Sava" izdaja enkrat 
na mesec. Zavarovalni obzor
nik, kot se imenuje naše skupno 
glasilo, prinaša novice, ki mor
ajo zanimati slehernega našega 
delavca." 

TOVARNIŠKI LIST -
MALO SODELAVCEV 

Jožica Cigič, delegatka družbeno
političnega zbora, Metlika: 

Gradivo za seje občinske skup
ščine mi vedno zadostuje za pr
avilno opredeljevanje in odločanje. 
Delegacije pa pri nas v glavnem 
obvešča skupščina. Ali so informa
cije pravočasne in dovolj jedrnate? 
Ni kaj. Naša skupščina se vedno 
potrudi in pravočasno pošlje vse 
materiale. Zgodilo se mi je celo, da 
sem na neki sestanek prišla kar cel 
teden prezgodaj. 

Več pripomb imam glede jedrna-
. tosti. Po mojem so informacije 

preveč obsežne. Delegati imamo 
premalo časa, da bi tako obsežne 
informacije dobro preštudirali. To 
pa vpliva na kvaliteto dela, diskusij 
... Mislim, da so pisane v razumlji
vem jeziku, tako da z njimi nima 
nihče težav. Se pravi, bile bi lahKo 
predvsem bolj strnjene, bolj jedrna
te. 

- Beti ima svoj tovarniški list. 
Delavci ga vedno nestrpno pričaku
jejo. Ker vem, s kakšnimi,težavami 
se pri njegovem rojevanju srečuje 
urednik, bi bilo prav, ko bi več ljudi 
pisalo v časnik. Je zanimiv. V rijem 
je dovolj politike, tovarniških za
nimivosti, načrtov, v njem se „spo
znavamo" s sodelavci, je dovolj 
športa . . - S sedanjim načinom 
obveščanja smo-kar zadovoljni. Do 
sedaj se mi še ni zdelo, da bi želelo 
kakšno podjetje izkoristiti naše 
zaupanje, našo demokracijo. 

ZAHTEVALI SMO DO
DATNA POJASNILA 

LEA ORAŽEM, vodja dele
gacije krajevrie skupnosti 
Kočevje-mest o: 

Gradivo, ki smo ga dobivali 
za seje občinske skupščine, ni 
bilo članom delegacije vedno 
dovolj, da bi se lahko odločiU, 
kakšno stališče bi zavzeli do 
posameznega vprašanja. Zato 
smo predlagali, naj se po en 
član izvršnega sveta udeležuje 
sej naše delegacije in daje dele
gatom dodatna pojasnila. To je 
zdaj že vpeljano. 

Material nam dostavlja 
občinska skupščina neposredno 
vsakemu članu delegacije ali pa 
preko krajevne skupnosti, ki ga 
nato razdeli članom delegacije. 
Material dobimo dovolj zgodaj. 
Meni je razumljiv, več delegatov 
pa pravi, naj bi bil bolj zgoščen, 
razumljiv in da naj bi bilo v 
njem manj tujk. Lažje je nam
reč pisati učeno, dolgo in 
nerazumljivo, kot preprosto, 
kratko in umljivo. Tudi pri 
odlokih bi morale biti razum
ljive razlage. 

Ni bojazni, da bi pri odloča
nju prevladovali ozki interesi, 
saj na primer v organih naše 
krajevne skupnosti sodeluje 
okoli 700 ljudi, v raznih organi
zacijah, društvili, SIS in drugod 

- Gradivo, ki ga dobim za sejo 
delegacije in občinske skupščine, je 
zame v glavnem dovolj obširno. 
Razen tega sem delala in delam tudi 
zdaj "na takem delovnem mestu, da 
so mi dostopne mnoge informacije, 
ki drugim občanom ali celo delcga-

pa še okoli 2000, kar je veliko, 
Če upoštevamo, da šteje naša 
KS le 7.000 prebivalcev, od 
dojenčkov do starih. 

OBVEŠČANJE MORAMO 
IZBOLJŠATI 

BRI DA ()RA?J M. dcletiatka 
10ZDlNl i;S.  Ribnica:  

tom niso. Vprašanje pa je, če je 
gradiva res dovolj in če je primemo 
obdelano za ostale delegate. 

- Naša 30-članska delegacija dobi 
3 izvode 'gradiva - ker imamo v 
zboru združenega dela 3 delegatska 
mesta za sejo občinske skupščine 
oziroma zbora. Informacijo dopolni, 
če je potrebno, vodja naše delegacije 
Vinko Mate, ki je hkrati tudi pred
sednik zbora združenega dela 
Material naj bi bil kratek in razum
ljiv. V zadnjem je bilo preveč tujk, 
ki jih delegati v glavnem ne razu
mejo. Dogaja se tudi, da dobimo 
včasih obsežen material, a še ne 
vemo natančno, za kaj gre. Tako je 
bilo pri predlogu Hydrovoda za višjo 
ceno vode. Tisti, ki material priprav
ljajo, se morajo zavedati, da ga 
pripravljajo za delegate, se pravi 
preproste občane in delavce, ne pa 
za nekdanje odbornike in poslance, 
ki so bili pogosto direktorji in 
vodilni. 

- V našem glasilu „Naša vez" 
zvemo vse, kar se dogaja v podjetju 
in o čemer sklepajo samoupravni 
organi. Vendar so informacije zelo 
kasne, saj smo bili na primer o 
sklepih seje delavskem sveta 23. 
novembra lani obveščeni šele 6. 
januarja letos, ko smo prejeli zadnjo 
„Našo vez". 

- Obveščanje bi morali šc izbolj
šati. Res smo bili na primer pri 
akcijah za samoprispevek vedno o 
vsem dobro obveščeni, pri volitvah v 
organe SIS pa je obveščanje že 
odpovedalo, saj mnogi niti niso 
vedeli, da so vohtve ter kdaj in kje 
so. Prepričana sem, da bodo ljudje 
zahtevali še boljše obveščanje, ko se 
bo delavec zavedel, da njegov 
mesečni osebni dohodek ni na 
primer 2.500 din, ampak 3.600 din 
in da*pravzaprav prispeva 1.100 din 
na mesec raznim interesnim skup
nostim. 

„V€DNO DOBIS ODGO 
VOR" 

ALOJZ MLINAR je vodja d* 
gacije za zbor krajevnih skupno^* 
občinski skupščini iz Loke pri 
nem mostu. Ob dosedanjih 
šnjah o kakovostih gradiva, kif 
prejemajo za seje občinske skuf 
ščine, nima posebnih pomislel^ 
„Morda je za nas res malo 
sežno, vendar vsa vprašanja, pos^ 
no tista, ki se nanašajo na 
krajevnih skupnosti, obravnavano, 
še posebno pozornostjo. VidinU' 
se na občini trudijo, danes 
dobil vabilo za posebno posveto" 
nje o obveščanju delegatov." 

O izmenjavi informacij med dff 
gati in ostalimi občani so se do? 
posluževali take oblike, da so na ^ 
delegacije vedno vabili predsedn* 
sveta krajevne skupnosti, predst| 
nike organizacij SZDL, sekretaj 
organizacije ZK in koordinacijsW 
odbora političnih organizacij. < 
ta način prihajamo vedno do dol^ 
dogovorov," sodi o tej obliki d® 

O nevarnosti, da bi pri sedanj«' 
načinu obveščanja kdo glede ^ 
preveč napeljal vodo na svoj mlif 
meni, da zaenkrat ni te nevarno!" 
„Skupščina hoče biti poštena; ^ 
vsako vprašanje dobiš odgovor, ^ 
ne takoj, pa kasneje. Novi sist^ 
financiranja krajevnih skupnosti,* 
smo ga sprejeli v občini, bo 
kusni kamen, kjer močnejši ne' 
smel prevladati šibkejšega. Tisto, 1" 

se dogovorimo v naši delega^ 
ponavadi zapišemo, tako da to 
gat na seji skupščine le posredi?. 
Menim, da nam pri delu v kraj«" 
skupnosti dosti pomaga tudi 
jevni urad." 

„KDOR HOČE, J| 
LAHKO INFORMIRAN; 

- VERA JUKIC, delegatkah 
zboru krajevnih skupno^ 
občinske skupščine Crnoin® 
in delegatka družbenopolitični, 
ga zbora skupščine SRS, zapf 
dena kot sekretarka Tl5 
„Gradivo, ki ga dobivamo del' 
gati iz skupščine, zado^ 
vendar je dostikrat še preobs®. 
no, da bi se lahko delegat 
vprašanja temeljito poglol't 
Izboljšava je v tem, da zadif 
čase dobimo gradivo prej, 
šele na sestanku delegaci 
Kogar stvari zanimajo, se lah^ 
"o^obi in dobi dovolj pod* 

ov za razpravo. . 
— Po mojem ima delega'^^ 

dovolj obvestil od skupščine' 
njenih organov, delegacf 
obvešča svet krajevne skw 
nosti, vprašanje pa je, kako] 
obveščen občan volilec. , 
pride dovolj informacij do 
ne vem. To nalogo opravi^ 
predvsem časopisje in 
občanov, ki pa niso velikokf*. 
Volilci sami se premalo zf? 
majo in premalo uveljavlF 
ustavne pravice glede odlo^ 
nja. 

— Kot delegatka v republi^ 
skupščini pa dobivam nc 
kupe, ampak bi lahko rekla ^ 
kubike raznih gradiv. Kdor 
hotel vse to res dodobra 
brati in spoznati, bi moral 
profesion^ec. Meni vzamc^ 
funkcija precej časa. Dru^ 
delegatom se godi več ali 
enako in slišati je,'da jim 
delovnih mestih to očita) 
Tudi meni so!" 
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BBE&BBa 
V Dolenjski galeriji Bogdan Osolnik odprl razstavo Toneta Svetine 

SEVNICA: ODDELEK 
CELODNEVNE SOLE 

Učiteljski koleictiv sevniške 
osnovne šole Sava Kladnika je na 

pobudo že lani uvedel v enem 
od šestih razredov celodnevni pouk. 
* glavnem gre za učence vozače, ki 
w i^sebno v tem oddelku imeli ob 
Konferenci slab učni uspeh. Tem 
učencem še posebno manjkajo de
lovne navade. Kot kažejo prve iz-
Kusnje, se učenci dobro počutijo. 
Enomesečno delo tega oddelka do 
polletnih počitnic je podprla tudi 
skupnost otroškega varstva s pri-
«^vkom 5.000 dinarjev za prehrano 
otrol^, sola plačuje ure učiteljev. Ob 
em je treba pou^riti hudo prostor

sko stisko v šoli, težave pa so tudi 
narave. Lani so zaradi 

podobnih potreb izvajali dopolnibii 
3ouk za en tak oddelek vse počitni-

LUTKOVNI SEMINAR 
I »u ^ mentorje in režiserje 
jutl^vnih skupin iz kiške, sevniške 
|n brežiške občine so priredili ob 
Koncu minulega tedna v Brežicah. 

' .odter Združenja gledali-
»in skupin Slovenije snuje za letos 
lUdi seminar za scenografc, še po
sebej pa se pripravlja na področno 
srečanje gledaliških skupin. 

BOREC 12 
v decembrski številki revije Borec 
remo na uvodnem mestu zanimiv 

P spevek Radka Poliča o tretjem 
»vraznem vdoru v Belo krajino. Gre 

dogodke sredi novembra 1944, 
se je sovražnim enotam posrečil 

RpiJ u' osvobojeno ozemlje 
dnitri zaporedju si med 
ki- sledijo v Borcu še tile sestav-

* spomin Francetu Kosmaču, 
šolstvo v Mariboru 

. ^941. Nacistični učitelji na 
I Zločini črne roke v 
čpviu T^^boriščni ciklus Borči-cevih grank. 

"ZARJA" NAPOVEDUJE 
„DOMNA" 

bodo igralci kultur-
S^P^o?vetnega društva- Zarja v 
iero^ domačem odru uprizorili 

dramatizacijo znane 
•'^sipa Jurčiča. S tem delom 

- J® gostovati po okohških krajih 
7 osnovnih šol. Društvo 

zbralo okoli sebe veliko 
f. J. ljudi, za kar gre hvala 

P'^Sdsedniku Janezu Vovku. 
hfvH«'"® 9. kulturno skupnost 
urp«n AM°'''^ pomoč, da bi laže "rcsničih načrte. 

FRANCE KOBLAR 
UMRL 

letu je v Ljubljani v 86. 
matio« ^ predsednik Slovenske 
Kohiar prof. dr. France 
desptul ° profesorje bil dolga 
nost najuglednejših oseb
ni kulturi, kot litcrar^ 
Dedp!? . vinar, kritik, urednik in 
Za ani-.H^®.H^'*aril nenavadno veliko 

slovenskega duha. Med 
zbrana dela Ketteja, 

obseJn "j®*" j® napisal tudi 
se i o monografijo), ogromno pa 
teoriii ^^v®^al tudi zgodovini in 
zadnip ^ gledahšča ter kot 
delo izdal temeljito 

°v®nska dramatika" v dveh 

S kiparskim ust valjanje m 
Toneta Svetine smo se že nekaj
krat srečali. Razstavo skulptur, 
ki ,Jeriče oznanjajo katastrofal
no podobo ra^roja, bolečino 
nesmisla, kruto resnico, da je 
uničevanje narobna stran 
ustvaijanja," smo jeseni "videli v 
Trebnjem, od minulega petka 
pa je odprta tudi v Dolenjski 
galeriji v Novem mestu. Z njo je 
začel Dolenjski muzej kot prvi 
v Sloveniji vrsto kulturnih pri
reditev, ki se bodo letos zvrstile 
v galeriji v počastitev 30-letnice 
osvoboditve, hkrati pa bo z 
vsemi temi manifestacijami 
počastil tudi svoj jubUej — 
25-letnico ustanovitve. 

Na otvoritvi razstave, ki jo je 
omogočila IMV, se je zbralo 
veliko častilcev te lepe umetno
sti in predstavnikov družbeno-

Še piliti 
številne občine v Sloveniji in 

kajpak tudi na Dolenjskem bi 
bile prizadete, če bi obveljal 
družbeni dogovor o razporeja
nju dohodkov, gibanju, obsegu 
in strukturi skupne porabe za 
leto 1975 v obliki in z vsebino, 
kot je bil dan v javno razpravo. 
Večina akcij, ki so jih začeU v 
občinah s samoprispevki in ki 
so bile pomembna osnova za 
gradnjo sodobnih šol, bi bila 
okrnjena, lahko pa bi se zgodilo 
tudi to, da bi se jim morali - že 
sredi del — odreči vsaj za krajše 
obdobje. 

Predlagatelji dogovora so v 
besedilo vstavili tudi kočljivo 
rešitev za graditev dijaških in 
študentskih domov v Sloveniji. 
Kot je zdaj predlagano, naj bi 
denar za domove odtegnili vso
ti, namenjeni za štipendiranje 
dijakov in študentov. Očitno 
gre pri tem za spodrsljaj, saj s 
štipendijskimi skladi ni možno 
mešetariti po mili volji; ta denar 
je strogo namenski in ga brez 
privolitve vplačnikov (delovnih 
organizacij) ni možno oddvaja-
ti, četudi je kdo prepričan o 
nasprotnem. 

Take rešitve v predlaganem 
družbenem dogovoru je izvršni 
odbor republiške izobraževalne 
skupnosti zavrnil. Čeprav 
morda za to ne bo požel aplav
za — prav gotovo mu ne bo 
ploskala republiška gospodarska 
zbornica, ki dogovor v celoti 
podpira — je bil pa ta njegov 
kor^ potreben. Primeren je bil 
najbrž tudi zavoljo tega, ker gre 
navsezadnje za listino, ki je po 
podpisu ne bo možno več spre
minjati. 

političnega življenja iz Novega 
mesta. Prof. Janko Jarc, ki je 
predstavil sodelujoče, pa je še 
posebej obžaloval, da otvoritvi 
ne more prisostvovati sam avtor 
Tone Svetina, ker ga je bolezen 
zadržala doma. Po krajšem 
koncertu Dolenjskega okteta in 
uvodni besedi prof. Zorana 
Kržišnika, ki jo je prebral Jože 
Falkner, je razstavo, obogateno 
s Svetinovimi pisateljskimi deli 
iz izbora Študijske knjižnice 
Mirana Jarca, odprl Bogdan 
Osolnik, podpredsednik zvez
nega zbora skupščine SFRJ in 
podpredsednik republiškega 
odbora ZZB. 

Otvaijajoč razstavo, je 
Bogdan Osolnik poudaril, da ob 
30-letnici osvoboditve ne bomo 
le obujali spominov na boje, 
marveč nam bo ves čas v za
vesti, kako velika in težka je 
bila cena zmage. Pričujoča 
razstava, je menil, je pravilno 
izbrana za začetek proslavljanja 
obletnice velikega dogodka. 
Prvič, ker ta poezija železja 
obsoja vojno, nasilje in nenehno 

LJUBLJANA: delav^i^u;'^;. priznanja 
proslavi 1^ 1 univerzam - Na 
v Slovpr,;j- delavskih univerz 
Znanja- Posebna pri-
Stupi;«^ "Boris Kidrič" in „Cene 
^Vodu'i«* Univerzum, 
zikov in 7 ̂ ®"'-'vni tečaji tujih je-
^vanie tehnično izobra-

da' ^ P'''^ožnosti so pouda-
Pri nas i n f?°^'^aževanje odraslih 
Pred ve? 1,^ J tradicijo, saj je že 
^®lavskn • delovalo prvo 
..Slovenska društvo 

ODZIV NA 
ki jih ip „ ~ Gledališke predstave, 
Pi^osvctn C®' Zavod za kulturo in 

Sevnici, so dobro obi-

V 

^KTUSoS'j- ''O® 
1974 na steklu. 

i 

skanc.>^Za mladino so predvideli 
štiri, za odr-sle pa osem predstav 
Mestnega gledališča ljubljanskega in 
Slovenskega ljudskega gledališča iz 
Celja. Prodali so tudi že* nad 200 
abonmajskih vstopnic. 

LJUBLJANA; „MOLIERE NA 
SLOVENSKEM' - Akademija za 
gledališče, televizijo in film j^' pri
pravila v Mestni galeriji zanimivo 
razstavo „Moliere na Slovenskem". 
Prof. Filip Kumbatovič, vodja do
kumentarnega oddelka na akade
miji, je dejal, "da so Slovenci Moliera 
uprizarjali več kot drugi evropski 
narodi. Posebnost pomeni doku
ment, ki pravi, da je l'"ranjo Krsto 
l'"rankopan že leta 1670, ko je bil v 
dunajski ječi, prelil Molierovo 
komedijo v brežiško-krško narečje. 

LJUBLJANA; SLOVENSKA 
BIBLIOGRAFIJA - Tu sta izšla 
nova zvezka Slovenske bibliografije 
za leti 1969 in 1970. Opisano je 
slovensko časopisje, knjige, muzika
lije in gramofonske plošče, ki so 
izšle v teh dveh letih. 

LJUBLJANA: POSEBEJ NA-
GRADITI! - Na posvetu, ki so se ga 
udeležili predstavniki republiške^ 
odbora sindikata delavcev vzgoje in 
izobraževanja ter predstavniki 
osnovnih Sol, ki bodo februarja pre
šle na celodnevno šolanje, so se 
posebej zavzeli za to, da bi učitelje, 
ki bodo vključeni v celodnevno 
šolo, zaradi obremenjenosti dodatno 
nagrajevali, seveda v okviru samo
upravnega sporazuma. 

V kratkem bo, kakor slišimo, 
v Novem mestu le prišlo do .se
stanka, na katerem naj bi pred
stavniki kulturnih skupnosti 
odločili; ali bodo Dolenjski raz
gledi-še živeli ali pa jih bo treba 
črtati iz uredniške pohtike Do
lenjskega lista. 

O možnosti, da bi za nadalj
njo usodo Razgledov skrbele 
kulturne skupnosti, je govorilo 
uvodno razmišljanje Dolenjskih 
razgledov, ki so po enoletnem 
premoru spet /.agledali beli dan 
sredi lanskega decembra. Zato 
tudi ta sestanek. 

Zlasti o financiranju (ali sofi
nanciranju) Razgledov bo mora
lo biti doseženo soglasje na 
sestanku, ki mu posvečamo te 
misli. Ne gre za milijardne nalož
be, gre zgolj za zagotovitev tisto 
malo denarja, ki naj bi pomagal, 
da bi tudi umetniško oblikovana 
beseda Dolenjcev, ki imajo kaj 
povedati, dobila svoj življenjski 
prostor. Kajpak je beseda o 
posebni prilogi Dolenjskega lista, 
kar so Razgledi že do zdaj bili. 

Potreba po tovrstni publika
ciji, ki naj bi v nekem smislu 
nadomeščala revijo za kulturna 
vprašanja, umetnost in literatu
ro, je bila izpričana žc do zdaj. 
Tudi bralci Dolenjskega lista so v 
posebni anketi, o kateri bomo še 
poročali^ podprli to zamisel. 
Torej razlog več, da smemo biti 
glede Razgledov optimisti. 

Ker čas beži, lahko zdaj le še 
obžalujemo, da Razgledi ne 
bodo mogli iziti tudi januarja in 
februarja najbrž še ne. Tako bo 
šel 8. februar slovenski kultur
ni praznik in Prešernov dan 
mimo, ne da bi mu posvetili eno 
samo stran, eno samo besedo 
Razgledih. Ce je zamujeno, pa se 
to ne sme z^diti v prihodnje. 
Letos praznujemo med drugim 
tudi 30-letnico osvoboditve in 
temu jubileju bi morali posvetiti 
vsaj eno, če že ne več številk 
Dolenjskih razgledov. 

J. JUST 

poziva na upor proti temu zlu 
človeštva, in drugič ker so te 
skulpture plod človeka in umet
nika, ki je sam prestajal to na
silje nad človekom in njegovo 
svobodo — kot partizan, ranje
nec. 

Tone Svetina: STRAŽAR, 
vaijeno železo. 

Hospitacije - že tretje leto 
Na osnovni šoli Grm v Novem 

mestu že tretje leto teče hospita-
cijska dejavnost. Vključuje 10 
razrednih in 13 predmetnih uči
teljev s te šole in 4 razredne 
učitelje iz Črnomlja. Vseh 27 
hospitacijskili učiteljev je do 
zdaj opravilo 113 učnih nasto
pov, povezanih s sodobnimi 
učnimi metodami in oblikami. 

Gre za diferenciram in individu
alizirani pouk, polprogramirani 
in programirani pouk, tiho 
branje, navajanje učencev na 
samostojno učenje, uporabo 
sistema responderjev in po
dobno. 

Na tem hospitacijskem centru 
so priredili 105 posvetovanj o 
vzgojnih in izobraževalnih na
logah šole ter izdali 720 strani 
tiskanega gradiva v zvezi z na

stopi in posvetovanji, ki se jih je 
udeležilo 2.350 učiteljev. 

V zadnjem času so uredili 
tudi hospitacijsko dejavnost za 
brežiško, krško in sevniško 
občino. V to dejavnost pa je 
vključenih 21 hospitacijskih 
učiteljev, po 10 razrednih in 
predmetnih ter ena vzgojiteljica. 
Precej med temi jih je že delalo 
pri hospitacijah. 

Omeniti kaže tudi, da opravlja 
novomeška osnovna šola Katja 
Rupena tretje leto hospitacijsko 
dejavnost in mentorstvo za 
študente razrednega pouka z 
novomeškega oddelka Pedagoške 
akademije. 

Urejena in skrbno načrtovana 
hospitacijska dejavnost za 
celotno območje novomeške 
organizacijske enote Zavoda za 
šolstvo SRS (sedem dolenjskih, 
belokranjskih in posavskih 
občin) je prav gotovo velika in 
pomembna pridobitev za izobra
ževanje pedagoških delavcev ter 
prav tako za izobraževanje učno-
vzgojnega dela na šolah. 

Smoter: hospitacijska dejavnost naj zajame vse dolenjske 
šole. 

J 

Manjši osip kaže na boljši uspeh 
v minulem šolskem letu je osnovne šole na Dolenjskem, v Beli 

krajini in Posavju obiskovalo 21.979 učencev ali 710 manj kot pred 
petimi leti. Uspeh se izboljšuje: medtem ko leta 1970 ni izdelalo 
1.747 učencev, jih lani ni napredovalo v vigi razred le še 813. Osip 
v tem času se je zmanjšal od 45 na 17 odstotkov, kar je po oceni 
novomeške organizacijske enote Zavoda za šolstvo SRS spodbuden 
napredek. 

Število šol se je v zadnjih 
petih letih zmanjšdo od 117 na 
94. Manj šol je predvsem za
voljo tega, ker je bilo ukinjenih 
več kot 20 podružnic. Število 
samostojnih šol se je povečalo 
za 9, število centralnih šol pa 
zmanjšalo za 10. Ob tem je 
razveseljivo, da se je število 
kombiniranih oddelkov zmanj
šalo od 95 na 43, torej za 52, » 
medtem ko se je število čistih 
oddelkov povečalo za 32 ali na 
845. Sicer pa se je število vseh 
oddelkov od leta 1970 zmanj
šalo od 908 na 888. 

Enoizmenskega pouka je bilo 
v minulem šolskem letu deležno 
le 5.109 učencev ali 23,2 odst. 
vseh vpisanih. Ta podatek kaže, 
da je prostorska stiska v šolah 
na našem območju še vedno 
huda in da številne šole še 
čakajo na razširitev. Samo v 
trebanjski občini ni nobene šole 
z enoizmenskim poukom. 
Dodati pa moramo, da grozi 
pouk v več izmenah tudi v 
šolah, zgrajenih zadnja leta, ki 
so bile ob otvoritvah proglašene 
za dovolj prostorne in povsem 
ustrezajoče sodobnemu učno-

vzgojnemu procesu. 
Vseh teh ugotovitev ne gre 

odmisliti pri razmišljanju o 
uvedbi celodnevne šole, kar je, 
kakor slišimo in beremo v 
zadnjem času, dolgoročna 
usmeritev pri nas. Ne gre nam
reč za to, da bi ne sprejemali 
smotrov, ki jih ponuja celo
dnevna šola, pač pa za to, kako 

in s kakšnimi sredstvi — pn lem 
se zdi potrebno podčrtati zlasti 
fmančno stran problema — i.aj 
bi to dosegli. Ce pretresemo 
potrebe in možnosti trenutno 
stanje v „žepu" in vso kar 
obeta perspektiva, glede izved
be celodnevne šole prav gotovo 
ne moremo in ne smemo biti 

''prehudi optimisti. Vse prej kot 
to. Na koncu naj omenimo le 
to, da trenutno ni sposobna na 
tak prehod celo nobena od 
tistih šol, ki so, denimo, na 
našem območju predvidene, da 
prve uvedejo celodnevno šolo. 

L ZORAN 

KUM 

I 

^ 0330) - 16. januarja 1975 

„Učna ura na prostem" bi lahko rekli. Na posnetku vidimo skupi
no novome^ih učencev pri Kozinovem spomeniku poleg Študij^e 
knjižnice Mirana Jarca, kako poslušajo razlago svo^ učiteljice o 
znanem skladatelju Maijanu Kozini, novomeškem rojaku. (Foto: I. 
Zoran) 

Stran uredil: IVAN ZORAN 

I 1 
DVOJE, TROJE, ČETVERO VRAT 

j \ 
Ni še dolgo tega, kar se je prijatelj našega lista hudoval nad ž 

I nami, češ da smo mu neupravičeno spremenili njegov oglas ^ 
: in ga s tem tudi jezikovno pokvarili. Natisnili smo namreč: ^ 
\ „Avto ima četvero vrat..medtem ko je on napisal: štiri | 
! vrata.* ^ 

Toda hudovanje našega naročnika ni bilo upravičeno. Sa- ^ 
i mostalnik vrata, čeprav pomeni en sam predmet, stoji dejan- ž 
! sko v množini; to nam lepo pokaže zveza z glagolom: vrata ^ 
\ so odprta, vrata so zaklenjena. Taki posebneži med samostal- ^ 
| niki so še: duri, jasli, godi, svisli, škarje, grablje, usta, jetra, ž 
! očala. Pravimo jim množinski samostalniki, saj edninske ^ 
! oblike sploh nimajo. Zanimivo pa je, da če hočemo šteti ^ 
: množinske samostalnike, jih ne moremo šteti z navadnimi | 
! števniki, kakor npr.: eno drevo, dve drevesi, tri drevesa, mar- j 
j več le s tako imenovanimi ločilnimi števniki: dvoje, troje, | 
I četvero škarij (ne: dve škarji, tri škarje!); dvoje, troje, četve- ^ 

ro očal (ne: dve očali, tri očala). Ali kakor pravi šolska * 
slovnica: pri množinskih samostalnikih uporabljamo na- | 
mesto glavnih števnikov ločilne. £ 

Torej je iz tega razvidno, da je stavek: „Avto ima četvero 
vrat" slovnično edino pravilen. 

PROGRAM DELA ALI DELOVNI PROGRAM? 
Naj gremo na katerikoli sestanek ali odpremo katerikoli 

časopis, bomo naleteli na podobne stavke: Sprejeli so 
program dela za prihodnje leto. Pregledali so program dela. 
Ipd. 
* Toda taki stavki niso najlepši. Slovenščina se namreč rada 

izogiba kopičenju samostalnikov. V takih primerih pravimo 
rajši: Sprejeli so delovni program. Pregledali so delovni pro
gram. In zakaj tako? Kopičenje samostalniških zvez zmanj
šuje jasnost izražanja. To se vidi zlasti takrat, kadar je takih 
samostalnikov več, npr.: Govorili so o programu dela Zveze 
mladine. Precej lepše je vsekakor: Govorili so o delovnem 
programu mladine. • 

K. B-r. 
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Movomeški disko klub je zaprt! 
Bo novomeška mladina še letos dobila nove prostore v domu JLA? 

KAKO ŽIVIMO?" 

Te dni marsikateri novome^ mladinec presenečen obstane pred 
zaprtimi vrati nekdanjega mladinskega zbirališča — disko kluba. 
Zaprt je že ves januar. Kot kaže, se v njegovih prostorih mladi 
Novomeščani ob sobotah in nedeljah zvečer ne bodo več zbirali. 

, Na drugI seji predsedstva občin
ske konference Zveze socialistične 
mladine Novo mesto so člani raz
pravljali o nadaljnji usodi kluba. 
Ugotovili so, da prostor ne ustreza 
niti lokacijsko niti higiensko. Na te 
pomanjkljivosti so večkrat opozar
jali mladinci, ki so delo v klubu 
vodili. Zato je predsedstvo občinske 
konference ZSM sklenilo, da bodo 

Dobro 
zastavljeno delo 

V osnovni organizaciji ZSMS 
Potov vrh—Slatnik so člani mla
dinske organizacije pred krat
kim na sestanku sestavili zani
miv akcijski program. 

Dogovorili so se, da bodo še na
prej gojili šport z rekreacijo, da se 
bodo udejstvovali na kulturnem 
področju in organizirali nekaj delov
nih akcij. $e najbolj aktivni bodo 
nogometaši. E)o sedaj niso imeli 
svojega igrišča, zato bodo začeli 
spomladi graditi majhen stadion. 
Čeprav imajo v mladinski blagajni 
malo denarja, bodo ^ortni objekt 
zagotovo naredili. Med zimo se 
bodo posvetili šahu in namiznemu 
tenisu. 

Glede delovnih akcij so se dogo
vorili, da bodo nadaljevali popravila 
cest v krajevni skupnosti. Na kultur
nem področju bodo poskušali oživi
ti dramsko skupino. Ta se je lani 
izkazala z „Razvalino življenja". 
Tudi starejši so njihovo delo pohva
lili. Priznanje občanov je mlade 
spodbodlo k še natančnejšemu in 
zahtevnejšemu delu. 

Mladi v krajevni skupnosti pa 
bodo poskrbeli še za poučne izlete 
po Sloveniji, za plese s plesnimi va
jami, zanimiva predavanja in podob
no. Njihovo delo, ki je zelo dobro 
zastavljeno, ovira sechj prostorska 
stiska. Sestanke imajo lahko v sobi 
psilnega doma, za kar se zahvalju
jejo domačemu gasilskemu društvu. 

I. HREN 

disko klub zaprli in prostor vrnili 
novomeškemu Dom in vestu. Odločili 
so se kljub dejstvu, da bodo s tem 
novomeški mladinci izgubili edini 
prostor, kjer so se lahko zbirali. 

Nato so pregledali še delo uprav
nega odbora kluba. Člani odlK)ra so 
se s svojim delom izkazali. Začeli so 
z magnetofonom, gramofonom in 
sposojenimi ploščami. S trdim 
delom so v štirih letih začetno vred
nost opreme v klubu kar podesete-
rili. S prostovoljnim delom v klubu, 
z vstopnino, nakupom in prodajo 
plošč so zbrali sredstva, da so na--
kupili opremo, ki velja danes kar 6 
milijonov dinarjev. Stole, klopi, dve 
oljni peči, hladilnik, mize in zavese 
je upravni odbor, ko so klub zaprli, 
podaril sovrstnikom na Dvoru. 

Vsa glasbena oprema je sedaj v 
prostorih občinske konference 
ZSMS Novo mesto. Člani upravnega 
odbora so se namreč dogovorili, da 
bodo delali še naprej. V prostorih, 
ki jih bodo občasno dobili, bodo 
poskrbeli za večere resne in zabavne 
glasbe. Povezali se bodo z „Glasbe
no mladino" in novomeškim 
„Plesnim klubom". Njihova dejav
nost tako ne bo zamrla. 

Na seji so se nato pogovarjali še o 
možnostih, da bi dobili nove pro-

BRE2ICE: SMUČARSKI 
SEJEM USPEL 

Smučarsko društvo iz Brežic je še 
pred novim letom pripravilo v pro
storih osnovne šole bratov Ribarjev 
smučarski sejem, na katerem si je 
lahko marsikdo poceni kupil smu
čarsko opremo ali pa jo je prodal. 
Tako je-bil sejem prva in uvodna 
smučarska akcija v novi sezoni. Ob 
koncu leta je društvo pripravilo 
občni zbor, v času zimskih počitnic 
pa bodo člatii, če bo že kaj sru:ga, 
pripravili na terenih v Pečicah smu
čarski tečaj za mlade in odrasle 
občane. Razen tega bodo pripravili 
še nekaj zanimivih tekmovanj; 
občinsko smučarsko prvenstvo za 
osnovne in srednje šole v veleslalo
mu in občinsko sindikalno prven
stvo. 

store. Vodstvo novomeške mladine 
upa, da se bodo dolgoletne želje 
mladih Novomeščanov uresničile 
letos. Ce bi v Novem mestu zgradili 
nov dom JLA, bi mladina morda 
dobila starega. S pomočjo teh pro
storov bi se pravo poslanstvo mla
dinske organizacije šele začelo: laže 
bi spodbujala raznovrstne interese, 
težnje in ustvarjalnost mladine in jo 
spodbujala in usmerjala v aktivno 
angažiranje v družbenem življenju, v 
samoupravnem in političnem odlo
čanju in prevzemanju svojega dela 
odgovornosti. 

KOČEVJE -SAH 
JE POPULAREN 

Pred kratkim so imeli šahisti v 
Kočevju letno skupščino društva. 
Na njej so poudarili, da so imeli 
igralci in igralke Kočevja tudi v 
lanskem tekmovanju precej uspeha. 
Prav gotovo je, da bodo morali za 
kader v društvu še naprej skrbeti. S 
pomočjo simultank in turnirjev po 
delavskili organizacijah bodo šah, ki 
je v Kočevju med delavci zelo pri
ljubljen, še bolj razmahnili. 

Razen nastopanja v slovenski ligi 
bodo v letošnjem letu pripravili 
nekaj večjih turnirjev. Tudi letos bo 
najbolj zanimiv turnir ob dnevu 
republike. Ta je nekako že tra
dicionalen. Na njem se zberejo 
skoraj vsi najboljši slovenski šahisti, 
tako da so vsi dvoboji za številne 
gledalce izredno zanimivi in poučni. 
Se naprej bodo šahisti sodelovali z 
drugimi slovenskimi klubi, še po
sebno z ribniškim. 

Na koncu skupščine so izvolili 
nov upfavni odbor kluba. V njem so 
Silvo Zupančič, Franc Mestek, Miha 
Klarič, Mitja Hribar in Vito Savič. 

DRUŠTVO DON IT 
SODRAZICA - N'a osnovni šoli 

„Dr. Ivan Prijatelj" v Sodražici so 
pred kratkim ustanovili šolsko 
^o>tno društvo „Donit". Predsed
nik društva je učenec 7. razreda 
Tone Fajdiga, mentorica pa učite
ljica telesne vzgoje Tatjana Matelič. 
V okviru SSD bodo delovale nasled
nje sekcije: rokomet, nogomet, 
namizni tenis, atletika, plesna sek
cija, folklora, splošna vadba in 
smučanje. Na sestanku so se dogo
vorili, da bodo razen treningov pri
pravili več Sortnih srečanj s šolami 
iz Ribnice, Kočevja, Podpreske in 
Ljubljane. (T. J.) 

Preveč 
govorimo 

Kako živijo in delajo mladinci 
v Metlikr? O tem je spregovorila 
Mirjana Vrlinič, sekretarka orga
nov upravljanja v Beti in članica 
predsedstva OK ZSMS Metlika. 

„V naši tovarni imamo pokhc-
no tekstilno šolo s pletilsko in 
konfekcijsko smerjo. V prvi 
smeri konča vsako leto okoli 20, 
v drugi pa 50 mladincev. Se 
pravi, da imamo že v naši šoli 
kar precej mladih ljudi. Žal so 
nedelavni, ker so vozači in jih je 
težko pridobiti za delo. Znano je 
namreč, da mladinska organiza
cija dela predvsem v popoldan
skih urah, takrat pa vozači odi
dejo domov. Tisti mladi ljudje, 
ki bi lahko delali, se nam nočejo 
pridružiti. 2e na vse mogoče 
načine smo jih želeli pridobiti, a 
nam ni uspelo. Naredili smo 
anketo, v kateri naj bi mladi 
napisali, kaj pričakujejo od mla
dinskega vodstva. Tudi na to so 
odgovorili le redki. 

Opažamo, da osnovnošolce 
nekako zanemarjamo. Prav bi 
bilo, ko bi jih začeli vabiti na 
sestanke, jih pošiljati na dolga 
predavanja in seminarje. To 
mlade bolj odbija. Na privlačen 
način jih bomo morali poučiti o 
pravicah in dolžnostih mladih, 
jih seznaniti s statutom in dru
gimi dokumenti, ki naj bi jih 
poznali. Le tako bomo naše 
vrste izpopolnili in delali bolj 
uspešno. 

Pri našem delu me moti pred
vsem to, da vse preveč govori
mo. Kar poglejmo, kako je s 
pobiranjem članarine! Ce bi pol 
manj govorili in članarino pobi
rali, bi imeli že kar lepo vsoto 
denarja. Do sedaj pa ni v naši 
blagajni niti dinarja mladinske 
članarine. 

Wa delegatski osnovij 
Črnomelj: takoj po kongresu so izvedli kon| 
renče osnovnih organizacij ZSMS - Uspešno cle[ 
—I —7 'i Že v predkongresnih pripra
vah je občinska konferenca 
ZSMS Črnomelj -vodila akcijo 
reorganizacije Zveze mladine in 
prilagajala delo osnovnih orga
nizacij novim organizacijskim in 
vsebinskim oblikam. 

Po kongresu so bile na ob
močju črnomaljske občine izve
dene konference osnovnih orga
nizacij ZSMS, na katerih so bila 

NOVOTEHNA -
NOVO VODSTVO 

Koncc prejšnjega leta so imeli 
mladinci trgovskega podjetja „Novo-
tehna" iz Novega mesta ustavno 
konferenco osnovne organizacije 
Zveze socialistične mladine. Na 
konferenci so bili Marjan Pavlin, 
predsednik OK ZSMS Novo mesto, 
in nekateri vodilni delavci Novo-
tehne. Pavlin je novosprejete 
mladince seznanil s pomenom in 
delom ZSM. Nato so mladi izvolili 
novo vodstvo osnovne organizacije, 
v katerem so Jože Gutman, Marija 
Klobčar, Darinka Kos in Majda 
Pezdir. Ob koncu sestanka so naj
bolj prizadevnim vajencem podelili 
nagrade. 

METLIKA: 15. SNOUB 
v petek, 10. januarja, je imela 

občinska konferenca ZSMS v Metli
ki prvo sejo v letošnjem letu. V pro
storih mladinskega kluba se je zbra
lo vseh 17 članov predsedstva. Naj
prej so razpravljali o seminarjih za 
vodstva občinskih konferenc v do
lenjski regiji. Poudarili so, da so 
seminarji v današnjem času nujno 
potrebni in da se morajo vodstveni 
delavci v ZSMS stalno izobraževati." 
Pri drugi točki so razpravljali o de
lovnem programu za mesec januar in 
februar. Takoj so si razdelili naloge 
po komisijah. Razen tega so ustano
vili posebno komisijo, ki bo morala 
izbrati najboljše mladince. Ti bodo 
sestavljali 15. mladinsko partizansko 
SNOUB. Pri tretji točki so se člani 
predsedstva dogovorili, da bodo 
morali odslej na seje predsedstva 
prihajati v polnem številu, vse ^a-
divo pa bodo morali preštudirati že 
doma. 

B. M. 

izvoljena nova vodstva, sprg 
delovni programi in izvoljeni 
delegacije za povezavo delaj 
občinsko konferenco. S tem* 
v Črnomlju mladi docela uvel* 
vili delegatski sistem. V ok# 
mladinske organizacije deluj? 
tri konference. Konferew 
mladih v izobraževanju -vif 
ima 12 osnovnih organizS 
ZSMS iz področja vzgoje J 
izobraževanja 24 delegat^ 
mest, svoje 11-člansko pred« 
stvo, predsednika in sekret^ 
Konferenca mladih iz kraje^ 
skupnosti - 20 osnovnih oif 
nizacij ZSMS ima v tej konft 
renči 24 delegatskih nie| 
Konferenca mladih delavcevf 
podoben delegatski način K 
vezuje 21 osnovnih organi2^ 
ZSMS iz delovnih organizac|l 
ima prav tako 24 delegat^ 
mest. I 

Konference so oblikovanc ^. 
popolnoma delegatski osnovi^ 
imajo sprejete svoje delovii' 
programe. Vsa ostala podredi 
kot so specializirane dejavnost 
povezava z JLA, aktivi mla^ 
zadružnikov, so s svojimi del^ 
gacijami povezana z občini 
konferenco Zveze socialisti^"' 
mladine. Konferenca preko ^ 
jega predsedstva in sekietaria® 
uresničuje začrtane prografl' 
in akcijske naloge ^adih 
občini. 

M.5 

. 

REFERENDUM 

Pred volivci brežiške obči
ne je velika odločitev. V ne
deljo, 19. januarja, bodo gla
sovali za asfalt na občinskih 
cestah. Ce bo referendum 
uspel, potem se bo v petih 
letih zbralo s samoprispev
kom občanov, prispevkom 
delovnih organizacij, obrtni
kov, gostincev in avtopre-
voznikov 64 milijonov in 
622 tisoč dinarjev, kar bo 
zadostovalo za moderniza
cijo 132 kilometrov cest. 

Krajevnim skupnostim, ki 
so s svojim prispevkom in s 
sredstvi cestnega sklada že 
modernizirale nekatere 
cestne odseke v občini, je 
občinska skupščina sklenUa 
vračati njihova sredstva. Po 
preteku vsakega leta bodo 
dobile vrnjenih 20 odstot
kov vloženega zneska. S tem 
denarjem bodo potem lahko 
urejevale krajevne poti. 

KAPELCI BOMO GLASO
VALI „ZA" 

Jože Pšeničnik, strugar v 
Obrtnem kovinarskem podjetju 
v Dobovi: 

— Devet let se že vozim na 
delo iz Kapel v Dobovo. Trdno 
sem prepričan, da je naša cesta 
med tistimi, ki so najbolj po
trebne asfalta. Od Župelevca do 
Dobove imamo enega samega 
cestarja in ta ne zmore vsega. 
Komaj zagrne jame, že pridejo 
na cesto traktorji, avtobusi ali 
tovornjaki in spet razmečejo 
gramoz na vse strani. Asfalt je 
edina rešitev. Svoj avto sem v 
treh letih popolnoma uničil. 
Škoda na njem je veliko večja, 
kot bi me veljal samopris^vek. 
Cesto bo treba tudi razširiti, saj 
je na nekaterih mestih tako 
ozka. da srečevanje z avtobu

som sploh ni mogoče. Kapelci 
bomo glasovali za moderni
zacijo, saj najbolj občutimo 
slabe strani makadama, poseb
no tisti, ki se vozimo na delo z 
avtobusom ali s svojimi vozili. 

CE BOMO LE DOVOLJ 
ZBRALI ... 

Ivan Mihelin, kmet vinograd
nik iz Stare vasi: 

ste se lahko prepričali, da je 
cesta Bizeljsko-j^anjec pravi 
kolovoz, da o odcepu proti 
Orešju tod mimo niti ne govo
rim. Tukaj vozijo šolarje, kadar 
avtobus lahko pelje. Zdaj že 
precej časa ne more ponje, ker 
je cesta preveč razrita. Cesto do 
Bizeljskega bodo po programu 

— Nič nimam proti, če bomo 
/birali za ceste. Glasoval bom 
za samoprispevek in mislim, da 
se zdaj moramo odločiti zanj. 
Nabrale se bodo velike vsote, 
toda program modernizacije 
bodo odgovorni morali upošte
vati po sprejetem vrstnem redu. 
Z nobeno spremembo se ne 
bom strinjal. Pri nas komaj 
čakamo, da bo urejena cesta do 
Figarjevega mostu. Do Brežic in 
Bizeljskega imamo asfalt in se 
tudi zavedamo, koliko smo 
pridobili z njim, pa ne samo mi, 
ampak vsi tisti, ki so doma 
vzdolž te ceste. Menim, da je 
prav, če bomo povezali z asfal
tom Bizeljsko in Pišece, toda 
bojim se, da bo denarja premalo 
in da s tem, kolikor bomo 
zbrali, ne bo mogoče dohitevati 
podražitev. Pri šolah se je že 
pokazalo, da nismo mogli 
izpeljati programa s prvotnim 
prispevkom. 

CESTA, NASA DAVNA 
ZELJA 

Ivan Zniderič, kmet iz Orešja 
na Bizeljskem: 
- Želim, da bi referendum 

uspel. Glasoval bom za samopri
spevek, ker se zavedam, da so 
nam dobre ceste potrebne. 
Dolgo že čakamo nanje. Sami 

tudi razširili, ne samo asfaltirali. 
To za nas veliko pomeni. Že 
zdavnaj smo si želeli boljšo 
povezavo, a ni bilo možnosti. 
Referendum nam daje priložr 
nost, ki je ne smemo zamuditi. 
Nekaj bomo dali zraven, pa bo 
šlo. 

DA NAM MLADI 
BODO OČITALI 

NE 

Marjanca Ogorevc, gostilni-
čarka iz Pišec: 

— Mislim, da ni med nami 
nikogar, ki bi se na tem glaso
vanju izrekel proti napredku. 
Toda če referendum ne bo 
uspel, se bodo mladi še desetlet
ja jezili na nas: odhajali bodo. Z 
dobrimi cestami pa jih lahko 
zadržimo doma. Po asfaltu bo 
pot na delo v tovarno mnogo 
krajša. 

Ljudje zelo radi priliajajo v 
Pišece, toda ceste se bojijo. Kraj 
je privlačen za turiste, vendar 

ga je treba odpreti svetu, ga 
povezati z dobrimi cestami. 
Nimamo več veliko časa, saj že 
zdaj lovimo zadnji vlak. Ljudje 
so siti večnega blata, zato bodo 
glasovali za boljše ceste. Vem, 
da se tudi potem ne bomo usta
vili, ko bomo imeli urejene 
glavne ceste. Na vrsto bodo 
prišle krajevne poti, da bo imel 
vsakdo gladko pot do svojega 
doma ali vinograda. 

VSAKEMU POT DO 
DOMA 

Albina Tomin, Brežice: 
„Glasovala bom za sodobnej

še cest^ ker jih nujno potrebu
jemo. Želim, da bi s samopri
spevkom čimprej uresničili 
program modemizacije in tako 
omogočili vsem občanom lepo 
pot do njihovih domov. Dobro 
poznam slabe ceste v občini, in 
ko obiskujem društva prijateljev 
mladine, mi je vsakokrat žal 
tistih ljudi, ki moi ijo vsak dan s 
kolesi, z mopedi, avtomobili ali 
avtobusi na delo po blatnih, 
jamastih in ozkih poteh. Po njih 
pešačijo in se vozijo tudi šolaiji. 
Zadnji čas je, da smo sprožili 
akcijo za zbiranje sredstev v te 
namene. Denar, ki ga bomo 
prispevali, bo v j^upnem skladu 

veliko pomenil, nobenpo^ 
meznik pa ne bi obogatil, čcj 
ga zadržal. Prepričana sem X 
so enakih misli tudi dmgi in ^ 
bomo nedeljski izpit solidarn" 
sti dobro prestali. 

SOLIDARNOST NAJ 
ZMAGA 

Ljudmila Petan, 
delegatka v globoški kraje 
skupnosti: — Akcijo za saiij 
prispevek podpiram, saj v 
krajevni skupnosti nimamo 
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kilometra asfalta. RačunJ^ 
da bomo dobili sodobnejŠ^J 
sto najprej skozi vas do 
ka, naslednje leto pa-naprej^ 
Dobrave. Tukaj imamo n? ? 
stah ogromno blata, ker W 
mimo veliko tovornih vozjjg 
rudnika. Po tej cesti imaifl'S 
redne avtobusne proge pr^^ | 
šecam in še dvakrat rta dafl| 
lavsko progo. Cesta je jain^ 
blatna in naprej proti Pi^f^ 
velikokrat poplavljena. Vsi 
mo glasovali za moderniza*^^ 
pričakujemo pa tudi solidar'' ^ 
drugih krajevnih skupnosti, 
že imajo vsaj nekaj asfalta. 



šah 

»Borec« presenetil igralce Kočevja 
V 5. kolu republiške lige Novomeščani zmagali in so še naprej prvi 

v 5.-kolu prve slovenske šahovske lige zahodne skupine so Novo
meščani še enkrat prepričljivo zmag^i. Precej slabše so zaigrali 
šahisti Kočevja: pred domačimi ^ed^ci so z Borcem le remizirali. 
NOVO MESTO - LESCE večji konkurenti, igralci ljubljanske 

•y.o Iskre, tokrat zaigrali proti Kopru 
zelo dobro, se jc razlika v točkah 

Novomeščani so tudi v 5. kolu rned njima nekoliko zmanjšala, 
dobio zaigrali. Ker so njihovi naj- Rezultati: Osterman Roblek 1:0, 

namizni tenis 

Nepričakovano ob točki 
V 3. republiški ligi poraz Beti in Kočevja 

Na osnovni šoli na Grmu so „doma" dobri adeti. Na sliki vidimo 
ene^ izmed skakalcev v višino, ko je brez težav preskočil lestvico 
na Visim 175 centimetrov. (Foto; Janez Pezelj) 

Do konca tekmovanja v tretji 
republiki namiznoteniški ligi 
sta ostali še dve koli. Igralci 
Beti so v petek nepričakovano 
izgubili doma, igralci Kočevja 
pa so morali priznati premoč 
Litije. 

Pionirke v višino 155 cm 
• februarja dvoboj med mestnima ekipama Ljubljane in Novega mesta 

osnovne šole Grm v Novem mestu se že dalj časa vestno 
^ zanimivo in hvale vredno pionirsko tekmovanje: na 

^ Oboj med mestnima pionirskima reprezentancama Ljubyane i 

Novomeščani še niso 
boHn ekipe. Naše mesto 

dvoboju v hali Tivoli 
enncu^ najboljši atleti in atletinje 
11 ® osnovne šole. Srečanje bo 
dicpir>r L^ šestih atletskih 
tekm^"? • nastopili po trije" 
bo ta u ^'^^.zjiradi množičnosti 
nalon X ki bo poslej tradicio-

toliko bolj zaniiiiiv. Ekipi 
Ocvr>ri za prehodni pokal. 
S'h sa bo tista ekipa, ki bo 

8 la v Ljubljani in kasneje še v 

O plavanju 
kakega naro-

smenoit^" v plavalni „pi-
vencT, •• da se Slo-
In moremo pohvaliti. 
TTKq republiška 
akciio M ^ ol^^inah sprožila 
Vesel sc plavati". 

"aučili nI . ol^anov, ki so se 
lo." P'avati, močno poveča-

valn[^nv pripoveduje o pla-
eden navdušeno Jc 
lavccv t ̂  telesnovzgojnih de-
Po^nprn P'''Poniogel, da je ta 
la vredna akcija zažive-

mesto je, takoj 
rala IPA • '^'ja začela, organizi-
Tečaii ^ vaditelje plavanja, 
kluba udeležilo 8 članov 
4  č l a n i ' ' a k t i v n o s t i  i n  
Tako delovnih organizacij. 
•jtiv telT<!?,'?° 
^lah še 19 osnovnih 
ki boHn I .  ui vaditeljev plavanja, 
..nenism ° odpravili plavalno 

• ObZTKinsindi-
ncDlavni organizirala tečaj za 

tcčai wf J?"' P'v> 20-urni 
11 delaL uspešno opravilo 
"»ontafc t »n Novo-

naslednji °cčl®' 

va i!a^j!!!'^ 'Wi:dno ugodno vpli
vi bilo n^!' '9 ožilje. Zato 
"leni uif«. •* 1^ ^ vsi zapo-
P'avaniem'^tl'* ^ rekreativnim 
•nibno , je po-
'^oristnn .^odrasle, je plavanje 
P''' niem " ^ fnladino. Edino 
skladno ^ ̂ ^^vijejo vse mišicc 

J. P. 

t 

m 

Novem mestu. Ze sedaj kaže, da 
imajo Novomeščani lepe možnosti 
za uspeh. Na treningih dosegajo 
atleti zelo dobre rezultate. PraVv 
gotovo veljii omeniti trinajstletni 
pionirki Margito Papič in Vesno 
Pečavar: pred kratkim sta preskočili 
kar 155 cm. Ta rezultat sodi v sam 
vrh slovenske članske atletike in 
obeta, da bosta pionirki z rednim 
delom kmalu med najboljšimi člani
cami v Sloveniji. Presenetil je tudi 
enajstletni Sašo Apostolovski: pre
skočil je 150 cm. Pohvalimo lahko 
še Vanjo Hribar: na enem izmed 
treningov je preskočila 145 cm. 
Tako bo imela novomeška vrsta v 
dvoboju z Ljubljančani zelo močno 
ekipo v skoku v višino. 

Nekateri boljši rezultati, ki so jih 
atleti dosegli na v drugem kolu 
šolskih tekmovanj: 

starejše pionirke: 20 m: Ves^ia 
Zaletelj 3,2, 2. Renata Rajer 3,3: 
višina: Margita' Papič 155, Vesna 
Pečavar 155, Mateja Weiss 140 cm; 
daljava: Biserka Avsec 465 cm, 
Vesna Zaletelj 460 cm, Renata 
Rajer 430; met medicinke (3 kg); 
Ingrid Propr 8,65, Vlasta Smrke 
8,58; starejši pionirji: 20 m: Sandi 
Keržan 3,2, Jože Križman 3,2; 
višina: Igor Ritonja 175, Miloš 
Gačeša 165, Damjan Žulič 160, 600 
m: Bojan Saje 1:46,4 Dušan Plut 1: 
54,0; daljava: Sandi Keržan 525 cm, 
Damjan Žulič 510, Bojan Saje 505; 
met medicinke (4 kg) Dušan Stupar 
11,05 m, Damjan Žulič 10,85, 
Dušan Okleščen 10,51; mlajše 
pionirke: 20 m: Mojca Bele 3,4, 
Irena Luzar 3,5; daljava: Vanja 
Hribar 425 cm, Katarina Teršar 415, 
Irena Stangelj 400; višina: Vanja 
Hribar 145, Katarina Teršar 130, 
Doris Kolenc 125; met mcdicinke (3 
kg): Eva Škerelj 7,21, Milojka Vidic 
7,01; mlajši pionirji: 20 m: Davorin 
Laznik 3,4 Robi Rodič 3,4 in Rado 
Gorjup 3,4; 600 m: Vlado Kalin 
1:52,7; Robi Rodič 1:54,2. 

BETI - ZALOG 
2:5 

Igralci namiznega tenisa metliške 
Beti so letos začeli v tretji republiški 
ligi igrati zelo dobro. Kazalo je, da 
se bodo uvrstili pod sam vrh lestvi
ce, toda v zadnjih srečanjih so ne
koliko popustili in izgubili nekaj 
srečanj, ki jih ne bi smeli. V petek 
so sc v nekdanjih Kometovih prosto
rih pomerili z ekipo Zaloga. Ker so 
menili, da je ekipa gostov precej 
slabša, niso igrali v najboljši postavi. 
To se jim je maščevalo in izgubili so 
s 5:2. Rezultati: Berger - Supon 
1:2, Uhl -- Sluga 2:0, Kovačič -
Supon 1:2, Berger - Sluga 0:2, Uhl 
- Žnidaršič 2:0, Kovačič Sluga 
0:2 in Berger Žnidaršič 0:2. 

KOČEVJE - LITIJA 
2:5 

v 'prvenstveni tekmi tretje re
publiške lige v namiznem tenisu sta 
se v Kočevju pomerili ekipi Litije in 
Kočevja. Domači igralci so tokrat 
ipali oslabljeni. Z gosti so se pome
rili brez svojega najboljšega igralca 
Ostermana. Domači igralci so sicer 
borbeno igrali, toda več kot častne
ga poraza niso mogli doseči. Za 
Kočevje so nastopili Adlešič, 
Oražem in Struna. Zmagala sta 
Struna in Adlešič. 

S0DRA2ANI DOBRO 
Zveznega turnirja v namiznem 

tenisu, bil je 4. in 5. januarja v hali 
Tivoli, so se udeležili tudi Sodra-
žani. V ekipni konkurenci so se 
najprej pomerili s prvaki 11. zvezne 
lige (vzhod), igralci Banata. Srečanje 
so izgubili s 3:0. Med posamezniki 
je nastopal Lovrenčič. Premagal ga 
je Zagrebčan Ratkovič s 3:1. Razen 
Lovrenčiča je nastopil še Gašperič. 

košarka 

s pomočjo vojakov do uspeha 
V Kočevju že trenirajo - V petek sestanek vodstva dolenjske lige 

v prejšnji prvenstveni sezoni se košarkaiji Kočevja niso izkazali. 
Zato so že sedaj pričeli redno trenirati in se pripravljajo na nove 
prvenstvene tekme. 

Košarkarje trenira letos Branko 
Dekleva, ki jc zamenjal prejšnjega 
učitelja kočevskih košarkarjev Arka. 
Kljub temu da so njegovi fantje na 
zadnjem mestu v drugj republiški 
ligi (center), le niso igrali tako slabo. 
Vedeti moramo, da so nekateri 
igralci prve peterke pri vojakih. 
Vrnili se bodo spomladi. Tako bo 
ekipa z „vojaki" precej boljša. Po
novno bodo zaigrali Roman Papež, 
Drago Sterk in Jadran Vukelja. In 

DOLENJSKE TOPLICE -
2U2EIVBERK 45:41 

v telovadnici osnovne šole v 
Dolenjskih Toplicah sta sc v nedeljo 
pomerili košarkarski ekipi Žužem
berka in Dolenjskih Toplic. Obe 
vrsti tekmujeta v dolenjski košarkar-
sld ligi. Pred približno 20 gledalci so 
bili v trening tekmi domači igralci 
nekoliko boljši. Znašli so tesno, a 
zasluženo. Gostom iz Žužemberka 
se je poznalo, da trenutno ne treni
rajo, ker popravljajo njihovo telo
vadnico. Kljub temu so dobro 
zaigrali. Odlikovali so se predvsem 
Podboj, Plut in Pucelj. Pri domačih 
igralcih sta bila nekoliko boljša od 
ostalih Pelko in Spiler. 

Takoj po tekmi sta ekipi odigrali 
Se en polčas. V tem so pri domačih 
zaigrali mlajši košarkarji. To so 
gostje spretno izkoristili in ta del 
prijateljske trening tekme zmagali 
29:17. 

Dolenjske Toplice: Medic 6, 
Horvat 4, Pelko 16, Spiler 10, 
Strniša 2, Markovič 2, Arnuš 2, 
Vodičar 3, Mlinar in Bertale. 

Žužem^rk: Plut 5, Kocmur 2, 
Zupančič 4, Brezovar 2, Kosmtna, 
Podboj 26, I'ortuna, Mrzlikar in 
Pucelj 2. 

kako sc igralci Kočevja pripravljao 
za spomladanski del prvenstva? Ce 

Dolenjska liga -
sestanek v petek 

Organizatoiji dolenjske ko
šarkarske lige'bodo v petek, 17. 
januaija, pripravili sestanek za 
voditelje tistih ekip, ki bodo v 
letošnji sezoni nastopile v do
lenjski košarkarski ligi. 

sestanek bo v prostorih ObZTK 
Novo mesto (Kidričev trg 2) ob 16. 
uri. Na njem sc bodo pogovorili o 
nadaljnjem delu in tekmovanju v ligi 

. in izvolili komi.sijo, ki jo bo vodila. 
Pogovorili se bodo o registraciji 
igralcev, ki bo letos obvezna, o na
čina nastopanja (morda sc bo iji^alo 
kolo ob petkih in sobotah), o prijav-
nini in disciplini ekip. Vodstvo lige 
je že razpravljalo o metliški ekipi. 
Bila jc najbolj nedisciplinirana, 
razen te^ pa ni pravočasno porav
nala svojih obveznosti. Ce bi tako 
ravnale vse ekipe, tega tekmovanja, 
ki je med dolenjsko mladino izredno 
priljubljeno, sploh ne bi bilo. Razen 
tega so bili Metličani do sodnikov in 
gostujočih igralcev na vseh tekmah 
nesramni. O tem pričajo številne 
pritožbe skoraj vseh sodnikov in 
ekip, ki so igrale v Metliki. Zato 
bodo na sestanku razpravljali tudi o 
diskvalifikaciji te ekipe. Vrsta, ki na 
svojem igrišču želi po vsej sili zma
gati, v takem rangu tekmovanja ni 
zaželena. 

Ker sc za tekmovanje zanimajo 
razen lanskih ekip še vrste iz Treb
njega, Mirne in Dragatuša, se bodo 
na sestanku pogovorili še o delu 
pomožne sodniške mize. Vsaka 
ekipa, ki se bo tudi letos prijavila k 
tekmovanju, bo morala imeti izpra
šane pomožne sodnike. B. L. 

se bo le dalo, bodo vadili trikrat na 
teden. Razen tctw bodo odigrali še 
nekaj prijateljskih trening tekem. 
Pomerili se bodo z Žužemberkom, 
Dolenjo vasjo, sodelovali pa bodo 
tudi na košarkarskem turnirju na 
Mirni. 

V kratkem bodo imeli košarkarji 
letno skupščino. Na njej sc bodo 
pogovorili o morebitnem novem 
trenerju in o tem, kako bi košarko v 
Kočevju čimprej dvignili na nekda
njo raven. 

Z. F. 

i»j fJJMŠ 
Praznik - Mali 1:0, Sitar - Kaše 
0:1, Petkovič - Matjašič remi, 
Istenič - Steric 1:0, Skerelj 
Pcrovič 0:1, Praznik - Prestrl 1:0, 
Peteric - Butorac 1:0, Poredoš -
Horvat remi in Pucelj Mencinger 
1:0. 

KOČEVJE - BOREC 
5:5 

Zadnjeuvrščeni Borec je v Ko
čevju presenetil vse - gledalce, 
šahiste Kočevja in sebe. V Kočevje 
so igralci Borca prišli z željo, da bi 
tesno izgubili, doživeli pa so remi. 
Kar šahistom Kočevja ni uspelo v 
tem srečanju, bo prav gotovo v 
naslednjih. Za sedaj so na četrtem 
mestu. Samo točko več imajo tretje-
uvrščeni šahisti Jesenk:. 

Rezultati: Ivič - Paunov remi, 
Mestek Jovič 0:1, Zupančič -
Rakovec 1:0, Podkoritnik -
Murovec 0:1, Janež - Luzar 0:1, 
Kovač - Jakovič 0:1, Šega - Pire 
1:0, b. b., Kirasič - Božičevič 1:0 
b. b., Ofak - Mazi remi in Mohar -
Deželak 1:0. 

Vrstni red ekip po 5. kolu: 1. 
Novo mesto 36,5, 2. Iskra (Ljub
ljana) 34, 3. Jesenicc 25, 4. Kočevje 
24, 5. - 7. Koper, Lesce, Svobod 
-Stožice 23, 8. Borovnica 21,5, 9. 
Nanos (Postojna) 20,5, 10. Borec 
19.5. 

SAVA - RIBNICA 
5:5 

v prvenstveni tekmi druge sloven
ske lige v šahu so Ribničani gosto
vali pri kranjski Savi. V začetku 
srečanja jc kazalo, da bodo gostje 
doživeli hud poraz. Z borbeno igro 
pa so se Ribničani izkazali in prven
stveno srečanje zaključili z remije^. 
Točke za svoje moštvo so osvojili 
Pisar, Golja, Mikulin, Levstek in 
mladinka Tankova. 

G. M. 

SPOMLADI BOLJE 
Nogometno prvenstvo v mladin

ski repubhški ligi C je prineslo nekaj 
večjih presenečenj, za nogometaše z 
Dolenjskega pa razočaranj. Prese
netili so predvsem igralci Grosuplje
ga, ki so se v prvem delu prvenstva 
izkazali z dobro igro. Ob koncu tek
movanja so se uvrstili na odlično 
dru^o mesto. V enajstih srečanjih so 
doživeli sedem zmag in eno neodlo
čeno igro. S 15 zbranimi točkami 
imajo lepe možnosti, da v drugem 
delu zadržijo odlično mesto., 

Moštvo Ribnice ni igralo najbolje: 
štirikrat jc zmagalo in enkrat igralo 
neodločeno. Z devetimi točkami je 
sedaj na slabem osmem mestu. Fant
je so v nekaterih tekmah dokazali, 
da bi lahko na lestvici bili precej 
više, kot so. Se najslabše so igrali no
gometaši Mirne: v enajstih srečanjih 
so doživeli samo tri zmage in so s 
šestimi točkami na zadnjem, dvanaj
stem mestu. Ker imajo tri ekipe 
pred Mirno isto število točk, bi se 
lahko nogometaš'. Mirne v drugem 
delu z boljšo igro precej bolje uvr
stili. 

ZAZAČETEK PORAZ 
Prejšnji teden se je začelo letošnje 

zimsko prvenstvo Slovenije v roko
metu. V tivolski dvorani se bo v treh 
zimskih mesecih merilo 18 ženskih 
in 32 moških ekip. Prvi dan prven
stva so igrali moški in ženske v 
skupinah B. Med ženskami v tej 
skupini nastopajo tudi novomeške 
igralke. V prvi tekmi so izgubile z 
rokometašicami Kamnika (12:9), v 
drugi pa so po visokem vodstvu 
tesno izgubile z igralkami Zagorja 
10:11. Po prikazani igri sodeč, bi 
lahko igralke „Krke" v naslednjih 
tekmah dosegle tudi nekaj zmag, saj 
so vse ekipe močno izenačene. 

RIBNICA - Ribniški rokometaši 
Abrahamsberg, lic in Ambrožič 
bodo nastopili v reprezentanci 
ljubljanske rokometne podzvezne 
lige, ki se bo pomerila na enem 
izmed rokometnih turnirjev v Ljub
ljani. Prav gotovo je to za ribniške 
igralce in ribniški rokometni klub 
lep uspeh. (M. G.) 

NOVO MESTO - Novomeški 
rokometaši letos ne bodo nastopili 
na tradicionalnih rokometnih sre
čanjih v Ljubljani. Pred kratkim so 
začeH s treningi, ki so vedno dobro 
obiskani. Letos imajo Novomeščani 
novega trenerja, nekdanjega igralca 
Jožeta Setino. (M. Z.) 

Črnomelj - Košarkarska 
ekipa Črnomlja, ki je uspešno nasto
pala v dolenjski košarkarski ligi, se 
na prihodnja tekmovanja vestno 
pripravlja. Zaenkrat vodstvo kluba 
še ne ve, ali bo njihovo moštvo 
spomladi nastopilo v drugi repub
liški košarkarski ligi. (Z. P.) 

ŠENTJERNEJ - Novoletne^ 
pionirskega in mladinskega turnirja 
v namiznem tenisu v organizaciji 
NTK Kajuh iz Ljubljane so se ude
ležili tudi igralci iz SD Šentjernej. 
Med pionirkami so dekleta prema
gala Litijo, naslednje srečanje pa so 
izgubila s prvo ekipo ljubljanske 
Olimpije. Sentjemejski mladinci so v 
prvem kolu izgubili z ravenskim 
Fužinarjem. 

Med posameznicami je med 31 
pionirkami zasedla Svaljeva odlično 
5. do 8. mesto. Med 44 mladinkami 
so Metelkova, Svaljeva in Tomaževa 
prišle med 16 najboljših igralk 
turnirja. Prav gotovo je ta uvrstitev 
za mlade Sentjemejke lep uspeh. (J. 
K.) 

ŠENTJERNEJ ^ Prejšnji petek je 
bil v Šentjerneju namiznoteniški 
dvoboj med pionirji in pionirkami iz 
osnovne šole ,,Katja Rupena" iz 
Novega mesta in osnovne šole 
Šentjernej. V obeh srečanjih so 
gladko zmagali domači igralci s 5:0. 
(J. K.) 

S0DRA2ICA 
V SKUPINI C 

Rokometaši Partizana iz Sodra-
žice se vestno pripravljajo na drugi 
del prvenstva v dolenjski rokometni 
ligi. Vodi jih trener Matelič. Razen 
tega bodo nastopali še na odprtem 
zimskem prvenstvu Slovenije. Ta se 
bo za Sodražane začel to nedeljo. 
Igralci Partizana bodo nastopili v 
skupini C. V njej so še ekipe TVD 
Višnja gora, RK Kočevje, TVD 
Grosuplje, RK Semič, RK Jesenice, 
RK Krmelj in RK Donit. 

T. JORAS 

KAJ, KJE, KDO? 

Novomeščani v prvi slo
venski šahovski ligi v za
hodni skupini še kar naprej 
zmagujejo. V petih prven
stvenih tekmah so dose^ 
pet prepričljivih zmag in na 
prvenstveni lestvici zaneslji
vo vodijo. V nedeljo bodo 
Novomeščani gostovali pri 
ekipi Kočevja. Kot kaže, 
bodo Novomeščani v gostdi 
še enkrat zanesljivo zmagali. 

V > 

Novome^ ObZTK je s sindikatom pripravila tečaj za nejdavalce. V bazenu na osnovni šoli na Grmu 
se vsak petek zvečer zbere 11 nej^avalcev, ki so se ž^v nekaj urah pod strokovnim vodstvom naučili 
prvih elementov plavanja. 
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Formiranje komun 
' RAZPRAVE o formiranju komun se je treba lotiti z vso 
resnobo. Vnaprej je treba odločno zavrniti vsako razpravo, ki bi 
onemogočala ali otežkočala formiranje komune. Politične 
organizacije in volilci morajo pobiti vsako reakcionarno parolo, 
kot se že pojavljajo, češ mi ne gremo v komuno s to in to vasjo 
zaradi tega in tega, največkrat iz stare mržnje med posameznimi 
veljaki iz te ali one vasi. Široko demokracijo v razpravi in odlo
čanju o formiranju komun bodo skušali razni stari politični 
špekulanti izkoristiti v svojo korist in vplivati na volilce. 

BELOKRANJSKA železolivarna v Črnomlju je prva od vseh 
belokranjskih podjetij dala svojim dobaviteljem in odjemalcem 
za novoletno darUo prav lepe bloke, ki so opremljeni z belo
kranjskimi motivi. To je bila prav posrečena zamisel, ne samo 
glede na okusno zunanjost, ampak tudi zato, ker se s tem 
podpira razvijajoča se domaČa obrt. 

TUDI PRI NAS v Žužemberku so se otroci dolgo veselili 
dedka Mraza. Sredstva za njegove dobrote pa so bila bolj 
skromna. Prispevala so krajevna podjetja, trgovina, kmetijska 
zadruga in ljudski odbor. Dedek Mraz je letos obdaril otroke s 
skupnimi darili, med katerimi so lepa zračna puška, žoge, šahi, 
razne tekmovalne in miselne igre, tombola itd. 

ZA ZAKLJUČEK trimesečnega tečaja v Ambrusu so tečaj
nice pod strokovnim vodstvom priredile gospodinjsko razstavo. 
Razstava ni bila le lepa za oči, ampak je pokazala tudi uspeh 
pouka v tečaju. Številni obiskovalci so si razstavo nadrobno 
ogledali in se ob dobri razlagi tečajnic tudi marsičesa naučili. 

ČLANI ZADRUGE "iz Dobrniča so se zgražali nad nepošte
nostjo nekaterih svojih članov in sklenili,»da jih izključijo iz 
članstva. 

(Iz DOLENJSKEGA LISTA 
14. januarja 1954) 

posmumaii 
SONCE IN VODA - Strokovnja

ki so prepričani, da bo okoli leta 
2050 na zemlji veliko pomanjkanje 
vode. Nemški inženir Lorschiedter 
je zato že izumil sistem cevi, ki 
morsko vodo pretvarja v paro s 
pomočjo sončne energijo. V puščav
skih predelih taka naprava lahko v 
enem dnevu „napoji" 2000 ljudi, z 
njo pa upravlja en sam strokovnjak. 
Ža novo „vodovodno pipo" se že 
zanimajo UNESCO, Iran, Peru in 
Turčija, morda pa bi jo kazalo 
namestiti tudi v Suhi krajini. 

NOVA KATEDRA - Tudi zdrav 
človek bi ponorel, čc bi moral dan 
za dnem gledati v bele zidove. Kako 
je ptotlej šele bolnikom? S tem vpra
šanjem se ukvarjajo strokovnjaki, 
vendar pogosto naletijo na nerazu
mevanje. 2^to so na muenchenski 
univerzi odprli posebno katedro, na 
kateri je mogoče študirati znanost b 
barv-ih in njihovem škodljivem vpli
vu na človekovo duševnost. Morda 
se bomo koristnih napotkov lahko 
kmalu poslužili tudi* pri nas, saj nc 
manjka belih učilnic, bolniških sob 
itd. 

PROl 1 POLEDICI - Poledica je 
še danes ena od največjih nevarnosti 
na cestah v zimskem času, posebno 
tedaj, kadar nastane hitro in vozniki 
nanjo niso pripravljeni. V Zahodni 
Nemčiji so zategadelj sestavili napra
vo, ki meri temperaturo pod avto
mobilom. Ko se temperatura spusti 
na tri stopinje pod ničlo, se posebna 
naprava spusti nad samo cesto in ob 
prvem znaku poledice oddaja zvoč
ne signale, ki opozorijo voznika. 
Spet priprava za nas! 

ZA UMAZANE- - Na Švedskem 
so izumili „čudežen" predmet. Gre 
za razpršilo (spray), iz katerega pri
haja „milnica", ki se na rokah, licu 
ali po telesu takoj spremeni v vodo, 
ki vsebuje tudi milo, zato pri umi
vanju s tovrstnim „stopškim bise
rom" potrobujetci samo brisačo. 

JAPONCI RASTEJ.O Japonci 
so iz leta v leto večji. Samo v petih 
letih se poprečna višina Japoncev 
poveča za 8,8 cm in Japonk p 5,3 
cm. Kljub temu pa Japonci niso 
Veseli, kajti dolžine postelj, sedeži 
na vlakih ali avtomobilih in vrata so 
prirejeni za tradicionalno majhnost 

' prebivalcev „dežele vzhajajočcpa 
sonca", vse to pa lx) treba slej ko 
prej spremeniti. 

BREZ DOVOUENJA lepa 
Wendy Bcrlowitz se je hotela poša
liti s strogim mehiškim zakonom 
glede golote, zato je v javnem parku 
v mestu Albuquerquc prodajala 
nedrček svojega bikinija. lakoj so se 
prikazali pt)licaji kin Wendy zaprli, 
loda ne zaradi kršenja javnega reda 

ali nemoralnosti, ampak zato, ker je 
poskušala nekaj javno prodati, pa ni 
imela prodajnega dovoljenja. 

NAJMANJŠI Najmanjši zdrav
nik, specialist za otroške lx)lezni. se 
imenuje Carlos Trindade in dela v 
Braziliji. Visok je celih 90 cm, svojo 
pritlikavost pa ima za prednost (v 
primeri z zdravniki „velikani"). 
Otroci se ^ ne lx)jijo, čeprav ima 
tudi on belo haljo in stetoskop. 
Kako naj bi se g;i Ivili, saj se pogo
varja z njimi na isti ravni! 

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice. 

Neznani tat se je skesal 
( P o s e s t n i k u )  v  R a z o r a h  u k r a d e l  j e  b i l  

neki nepridiprav 305 goldinarjev iz spalnice. Ta 
denar je bil posestnik skupil za par prpdanih 
volov. Gospodar je tega večera slučajno spal 
zdolaj v hiši. Taka tatvina je za pridnega gospo
darja hud udarec; britko mu je bilo po toliki 
svoti ukradenega denarja; da je dobi, storil je 
takoj potrebna pota. Neznani tat pa skesal se 
je in prinesel denar nazaj; pustil gaje zvunaj na 
oknu od hrama. Gospodar je bil te najdbe vesel, 
a tat bil je le skoz en celi dan ž njim bogat. 
Vrnil je do zadnjega krajcarja vse. Uzmoviči, 
posnemajte tega svojega izrednega sodružeja! 

( V  t a k o  n e m a r n o )  i n  b l a t n o  z e m l j o  
se menda niso kmalo kje mrliči na pokopališču 
k večnemu počitku pokladali, kot seje to godi
lo do sedaj na pokopališču ob dobrovskij farnej 
cerkvi. Ko so skopali jame do pičlega metra 
globoko, že je lezla voda od vseh strani iz zem
lje vanjo. Večkrat se je primerilo, da ko so 
rakev v zemljo pokladali, bilo je v jami do nad 

dva stara čevlja vode. Sklenilo se je soglasno, da 
se izvede nad pokopališčnim zidom zadosta 
dolg in globok kanal, da se tako odpelje voda, 
ki je iz brežine doli po zemlji v pokopališče 
priliajala. 

( V  N o v e m  M e s t u )  j e  b i l o  l e t a  1 8 9 4 .  
rojenih 40 otrok, 18 dečkov in 22 deklic; umrlo 
jih je pa 30, in sicer 16 moških in 14 ženskih. 
Poročenih je bilo 14 parov. 

(S ne ga) je padlo te dni toliko, da leži že 
nad en meter visoko. Zaradi tega so na železni-
cali velike zamude. Torej jc cvetje, ki se je na 
mnogili krajih kazalo v pozni jcsc-ni. res pomeni
lo, da nastopi huda /.ima /. debelo sne/no 
odejo. 

(V 1 s t e r s k e m) dc/elnem »zboru so 
hrvaško-slovenski poslanci izjavili, da se ne 
bodo vdeleževali sej, ker so izpostavljeni le 
posmehovanju lahonov. 

(Iz DOLENJSKIH NOVIC 
IS.januvarja 1895) 

Milijoni 
v puščavi 

Znani strokovnjak za 
nafto VValter Levy je dejal: 
„Blaginja Zahoda se seli v 
puščavo." Vzrok temu je en 
sam: nafta! Črno zlato je iz 
do nedavnega revnih nomad
skih ljudstev naredila najbo
gatejše ljudi na svetu. 

Ves zahodni poslovni svet 
je konec lanskega leta pre
tresla novica, da je Kuvajt 
kupil 14 odstotkov delnic 
znane avtomobilske tovarne 
Daimler Benz. Za te-delnice 
so odšteli okrog milijardo 
mark! Toliko denarja pa 
Kuvajt zasluži z nafto v dveh 
tednfli! Izračunali so, da bi 

(lahko ta bogati emirat, ki 
leži na jugu Arabskega pol-
iotoka in kjer živi 880.000 
prebivalcev, v štirih letih 
kupil delnice celotne 
zahodnonem^e industrije. 
Lani je Kuvajt z nafto za
služil 10 milijard dolarjev, 
kar znese 12.500 dolarjev na 
prebivalca. (Za primerjavo: 
ZDA imajo 6200 dolarjev 
dohodka na prebivalca!) 
Veliko pove tudi podatek, 
da je v Kuvajtu kar 1500 
dolarskih milijonarjev ... 

Najbogatejša država na 
svetu pa je brez dvoma mali 
emirat Abu Dabi ob Perzij-
^em zalivu. Leta 1953 je 
živelo tam 30.000 ljudi. 
Danes ima Abu Dabi 
120.000 prebivalcev,, po 
ocenah strokovnjakov \ pa 
znaša narodni dohodek"^ na 
prebivalca 45.000., dolarjev! 

Vse arabske države, proiz
vajalke nafte, so kar se da 
zaščitile svoje prebivalce in 
jim omogočile največ do
bička od svojega edinega 
bogastva, ki ga skriva pušča
va. Zavedajo pa se tudi, da 
njihove zaloge nafte niso 
neizčrpne, zato denar, ki jim 
sedaj priteka od vsepovsod, 
pametno nalagajo. Posamez
ni arabski petičneži pa so 
precej pogosti obiskovalci 
igralnic v Las Vegasu in 
Monte Carlu in trgovin z 
imietninami, kjer radi plaču
jejo ogromne vsote za slike 
znanih evropskih mojstrov. 

S sponko 
do linije 

Želja po vitki liniji je pri 
ženskah zelo močna, toda v 
veliki večini ne tako, da bi pre
magala sladkosnednost in 
mnogo starejši nagon po obUnem 
prehranjevanju. Posledice so 
seveda kmalu vidne in le redkim 
uspe z voljo zajeziti tek ter 
uplahniti malo obilnejše telo. 
Zdaj pa vsem tem neodločnim 
ženskam prihaja na pomoč 
preprosto in enostavno sredstvo 
— čisto navadna uredniška 
^onka, s katero običajno v 
pisarnah spenjajo liste; za ryo 
pa stoji starodavna kitajska 
veda o zdravljenju z iglami — 
akupimktura. 

V Združenih državah je 
namreč neki zdravnik, imenuje 
se Josue Corcos, uporabil svoje 
znanje o akupunkturi in pričel 
z napravo, ki jo je načrtal sam, 
vpenjati v ušesno školjko pisar
niške sponke. Moč zabodene 
sponke na čisto določenem 
delu uhlja je po njegovih bese
dah naravnost neverjetna. Z 
lahnim pritiskom nanjo se 
človek znebi vsakega občutka 
lakote. Za to preprosto in ne
zahtevno . „operacijo" pobira 
iznajdljivi zdravnik kar lepe 
denarce, saj ne manjka lepo 
zaokroženih postav, katerih 
lastniki žele postati mladostno 
vitki. 

In kaj menijo zdravnikovi 
kolegi, ki jemljejo medicino in 
hujšanje malo bolj resno? 
Njihova mnenja so dokaj raz
lična: neketeri so ga začeli 
posnemati, spet drugi zavračajo 
nenavadno metodo in dvomijo 
vanjo. Oglasili so se celo 
„nevoščljivci", ki resno opozar
jajo na možnost hudih infekcij 
pri teh „operacijah". 

Resnična vrednost nove 
metode še ni znanstveno razi
skana, toda prav zanimivo jo je 
označila neka ozdravljena 
ženska, ko je dejala: „Saj je 
vseeno, kako deluje — meni je 
pomagala in zdaj sem vitka!" 

I  

Kruh, a ne drobtine 
Novo leto in prijetno 

sonce sta me pomladila kar 
za dvajset let, zato sem odšel 
v Mišji dol, kjer sem srečal 
Ančko, ki mi je že dolgo 
všeč, in sem jo kar naravnost 
vprašal: „Ančka, hočeš biti 
moja? " 

„Ne vem, kaj bi ti rekla," 
se izgovori, akoravno me 
dobro pozna. 

„ Vdovec sem, pa tudi 
ljubice nimam, da veš," ji 
pravim. 

„Prav nič ti ne verjamem. 
Vsi moški ste enaki," pravi 
in se obrne proč. 

„No, lepa reč! Taka je 
kot naši trgovci in delavci, ki 
drug drugemu ne zaupajo," 
si pravim in se spomnim 
kupca iz Amerike, ki je 
prišel k mm kupovat lesene 
žlice in krožnike. Ogledoval 
si je robo in jo hvalil. Ko jo 
je odložil na pult, pravi: „Za 
prvo silo bom vzel vsakega 
po en milijon, prav toliko pa 
še čez mesec dni." 

„Kajpak, trgovca je vrglo 
skoraj vznak, saj je imel 
vsakega komaj nekaj duca
tov na zalogi, zato odgovori: 
„Tega ne zmoremo." 

„Kaj pa potlej ponujate, 
'ko nimate česa prodati!" se 

je kupec razjezil in odšel 
drugam. 

Hodil sem naokrog in 
spraševal delavce, čemu ne 
izdelajo več, pa so mi 
odgovorili: „Naredili bi več, 
vendar trgovci ne marajo 
naročiti izdelkov več kot 
ducat ali dva. Ko jim zaloga 
poide, naročijo znova, ven
dar spet le en ducat." 

Bomo prodajali kruh v 
hlebcih ali v drob t ina h? 
Trgovec' mora biti pri
pravljen, da ustreže vsakemu 
kupcu, obenem pa se mora 
pogovoriti z delavci. Ako 
eden ne zmore vsega, bodo 
to zmogli vsi delavci iz vasi 
ali pa iz občine, če je treba. 

Vsak išče izgovor drugod, 
zato so tudi tega krive 
najbrž gospodinje,- ki vsako 
stvar sproti kupujejo. Več
krat pred kosilom tekajo 
okoli oglov z lončki pa 
prenašajo sol, olje, moko in 
kis, akoravno bi si vse to 
lahko preskrbele za en me
sec vnaprej. 

l^ARTIN KRPAN 

Koristni 
pošasti 

Armada pajkov čA, 
da jo koristno upor^ 

mo 
— 

Pajki veljajo za grde in 
ne živali, ki jih človek 
preganja iz svojih domov; V 
rih vražah pa ima pajekf 
tako svoje mesto, saj velj^, 
ga je treba ubiti zjutraj 
zvečer, ker drugače p^, 
nesrečo. Toda ko bi 
poznali to živalsko vrsto' 
zavedali njenega pomena., 
tem bi lahko reWi, dajj 
pajka vedno prinaša 
nesreče. Pajki so namreč ij; 
grešljiv člen v verigi živih'! 

Pajki človeku niso ne^l 
Zgodbice o škodljivosti 
vega ugriza in o tem, da pj 
šajo bolezni, so izmi^jene;! 

* 4  
Takole izgleda pajkov 
oziroma organ ček za 
nueže. Slika je nastali 
900-kratni povečavi s poi"* 
elektronskega mikroskopa-

celo obratno - pajki so i 
koristni. Biologi opozarjajo 
je postal mrčes že » 
povsem odporen proti ra*-
insekticidom, ki poleg te^ 
so čedalje bolj brez ha^ 
veliki meri tudi zastri^j 
okolje. Namesto nein^^^ 
insekticidov nastopajo f 
„To je armada, na katero 
morali vse resneje račun'' 
borbi z mrčesom!" poU' 
britanski zoolog CroinP. 
obenem pa vneto proi"' 
možnosti, kako bi ne^ 
vrste pajkov „udomačil, 
koristno uporabil na angl'^ 
poljih. 

Pajek je nenasiten J 
mrčesa ter zelo prilagodlj'* 
preden se je pojavil človek^, 
celo preden so se pojavil') 
že izumrli dinozavri, so ( 
stopili na svojo razvojno; 
Po mnenju strokovnjakov 
jo za eno najstarejših živf 
vrst, ki je prešla iz mo')' 
kopno. Danes jih lahko 
mo povsod, tako. na kop 
kot v vodi, v puščavi ali * 
bujnega tropskega zelenja. 

Te grde živalce, ki jih ,^; 
zaradi predsodkov u niči') j 
zaslužijo naše spoštovanje-
zanimiv je podatek, da so 
v Veliki Britaniji uničili 
šno množino škodljivega 5. 
sa, kot tehta vseh 45 mil')' 
Britancev. 

i 

28. Vemo, dragi bra^ 
svojega moža: s čudežni 
g°na! 

lgrt 
Stekla je presrečna »PJ 

velemu možu klobaso, , 
Črna smrt pa se ie ine 

podavila. Druga polovic^ 
mir se je vračal v mesto. * 



( N 
Rešitev prejšnje križanke | 

•toPEpteFFglEl 
— O.Ji Sr r. € 

Em i:Igo *7H" 
^  E A A o ^ a ^ m a  

i-JL® N__oT A R 
tciarv — _& 1. r._& tid" O r p 

A lil T 
^aTFo ks~-^~—— a s  ~ ČIt I HaEIT^ 

s^ tA3 i -  o ;  Uan 
u * 1 ^k:^stT-a r x  

II (Ne)resnice 
z napako 

»ita)"'"®'' « Smih 

 ̂j' 

''•"tsln:"'"™'''' j' 

(koso) klepal kozo 

Niiiiiiiimiii,,, 

DL 

SLOVNIČNI 
POJEM 

RAZBOJNIK 

MOŠTVO 

,0USA 
UMRLEGA 

KRILO 
LE"(II5E 

ZID tekmowni!?|̂  
TROFEJA 

DL REDKEJŠE 
M.IME 

NEKD.AZ. 
DRŽAVA 

V SREBRO 
VREZANA 
RISBA 

TUR., 
VELIKAŠ 

ICVIRK 
imjClTEV 

> 

PLOD 
OLJKE 

GR. 
DEŽELA 

GR. 
BOGINJA 
PRIRODE 

MESEC 

GEOM. 
ItUL 

PISEC 
ESUEV 

TONE 
BOLE 

MAROK. 
UT.MERA 

PREBIVA
LEC V 

GORAH 
RIM. 

BOGINJA 
J E Z E  

rfcra 

NARODNA 

1_ Msnnr mm. 

MADEŽ 

SKUPINA 
P T I C  

LOPA 
EG.BOG 
SONCA 

JJK. 

REKA V 
ANGLIJI 

VRSTA 
JELENA 

ZNOJ 
GORSKI 
VZPON 

MLINSKI 
2LEB 

UCETNIK 
ARIANIZHU 

NORD. 
BOŽANSTVI 

MAKED. 
KOLO 

KONEC 
ŠAHOVSKE 

IGRE 

NORO. 
SMUCI 

BUJARDNA 
PALICA 

Tjsočletja trdega življenja | 
"^^kutski konji so tisočletja ohranili svdjo trdoživost - Našli izred- j 

no dobro ohranjeno konjsko truplo, staro 36 000 let | 

K .. j^kutskem predelu 

I divi'u?^! ^^3 ^ tropov 
5 sam j' povsem 

1 porabi? 
5 sovr - ohranjajo v 

Vse H trdoživosti. 
znan * kratkim so 
^^stveniki domnevali, da 

konji podivjani 
vei5o'^^- ^"'^ških konj, najno-
da pokazale, 
v predniki živeli 

že pred več deset 

'tisoč leti, ter da tvorijo 
povsem samosvojo vrsto. 

Mrzla Sibirija hrani veliko 
zanimivih fosilnili ostankov, 
ki se ne sestoje, kot je to 
običajno, iz samih kosti, 
prav pogosto j^najti povsem 
ohranjena trupla raznih ži
vali. Popotniki so v Sibiriji 
večkrat našli dobro ohranje
na trupla mamutov, krznatih 
nosorogov, jamskih levov, 
niso pa odkrili fosilnih 
ostankov konja. 

Raziskovalec Sibirije 1. D. 

I ^ klatijo po Sibiriji in žive povsem 
I staroH ^vljenje v krutem življenjskem okolju, so potomci 

Čerski je že pred več leti 
postavil trditev, da je moral 
pred tisočletji v Sibiriji ži
veti tudi konj, vendar svojih 
trditev ni mogel dokazati. 
Šele zdaj, ko Cerski ne živi 
več, so strokovnjaki ugoto
vili, da je raziskovalec imel 
prav. V Selikaranu so našli 
izredno dobro ohranjeno 
truplo jakutskega konja. 
Najditelji so bili prepričani, 
da gre za poginulega žrebca 
iz sedanjih redkih tropov, 
toda čakalo jih je veliko 
presenečenje: raziskave stro
kovnjakov so pokazale, da 
gre za truplo konja, ki je 
poginil pred 36 tisoč leti. 

Ta najdba je temeljito 
preokrenila vprašanje goje
nja živali v tej sovjetski re
publiki. Ko so ugotovili, da 
je jakutski konj čistokrven 
in da se je v tisočletjih pov
sem prilagodil hudemu 
podnebju, so prepovedali 
uvoz drugih konjskih pasem, 
ki so jih imeli za boljše. 
Primerjave fosilne najdbe s 
sedanjimi živimi primerki so 
bile presenetljive konja sta 
si povsem podobna. Z dru
gimi besedami: paleontolo
ška najdba je pokazala vred
nost jakutske pasme, ki so jo 
imeli za nepomembno in 
bolj slučajen pojav. , 

Premagana 
težnost 

Naprava, ki izničuje 
svojo težnost 

v znanstveni fantastiki je že 
dolgo poznana zamisel o stroju, ki 
premaguje silo težnosti. Časi, ko je 
angleški pisatelj Wel!s sanjaril o 
poletu na Mesec s pomočjo takega 
stroja, so že dolgo za nami; medtem 
je človek uresničil zamisel o letu na 
naš naravni satelit, toda stroj za 
premagovanje težnosti je še vedno 
ostal le stvar domišljije. Zdaj to ni 
več. 

Še v začetku lanskega leta bi 
vsako besedičenje o premagani sili 
težnosti imeli za klavrno bahanje ali 
varietejski trik, toda odkar je angle
ški profesor Eric Laithwaite v lon
donskem Royal Institutu pred zbra
nimi uglednimi znanstveniki demon
striral svojo napravo, ni več mogoče 
govoriti o nemogočem. Eric 
Laithwaite ni nikakršen izumitelj 
slepilnih naprav. V Angliji in tudi po 
svetu i'\jc znan kot strokovnjak za 
elektromagnetizem in je poleg tega 
doktoi; znanosti. Verjeti pa je treba 
tudi '->Ei)ranim znanstvenikom, ki 
nespoHto potrjujejo, da je profesor
ju Laitff^-aitcju resnično u.spelo 
sestaviti napravo, ki izničuje lastno 
težnost. 

Naprava sestoji iz giroskopa, ki ga 
elektromotorji zavrte z veliko 
hitrostjo. V londonskem institutu so 
se vsi zbrani lahko prepričali o 
dejavnosti stroja na najbolj otipljiv 
in prepričljiv način. Naprava, ki 
tehta okoli 10 kilo^amov, je lepla 
na tehtnici. Ko jo je njen stvaritelj 
pognal, je kazalec tehtnice lezel 
navzdol. Teža se je za več kot 
desetino zmanjšala. 

Naprava je seveda zaenkrat še 
brez prave praktične vrednosti, toda 
njen pomen je ogromen. Izpričuje 
namreč, da je v dosedanjih zakonih 
mehanike vrzel, ki jo bo človek 
morda nekoč s pridom uporabil. 

^Radižnik v srednjem veku 
m 

pilo """j" j' 

'star, Ur,le 
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govorice niso pojenjale. Da, celo naraščale so in podo
ba je bila, da jih nekdo vešče podpihuje. In lepega dne 
se je nagrmadila množica pred cesaijevp palačo. „H(^ 
čemo krivca!" je kričala r^a in mahala s transparenti. 

Krivec za kugo pa je bil - to se je ^aj že „vedelo" 
po vsem mestu! — naš junak Paradižnik s svojo vražjo 
raketo! 

„Ne morem vam ga dati jaz!" je odgovarjal množici 
z balkona cesar. „Državna komisija bo to storila, če 
bo ugotovila, daje res krivec .. 

In-množica je po teh besedah dirjala na Glavm trg, 
da si nad nedolžno raketo ohladi jezo. Silovita eksplo
zija je stresla mesto hip za tem in sesula se je v pr^ 
čudovita gradnja mnogih učenih g^av — edino upanje 
naš ih  junakov  tam v  podstrešn i  sob ic i . . .  

Deset 
zapovedi 

Ste opazile, da po praznikih malo teže zapenjate krilo in 
da vam tehtnica pokaže vsaj dva kilograma več, kot ste jih 
imele prej? Če še niste, se kontrolirajte! Nujno bo sprejeti 
„sanacijski program", kajti mnogo laže je znebiti se odvečne 
teže prej kot kasneje. Vedite, da hrana, ki jo jemo danes, 
odloča, kakšni bomo jutri. 

Znanih je 10 zapovedi, ki jamčijo, da tudi pri petdesetih 
ne boste preokro^e, če jih vsaj od časa do časa vzamete 
zares. 

1. Dieta naj bo samo do cilja, nikakor pa ne sama sebi 
namen. Na primer: shujšaj toliko, da oblečeš lansko krilo. 
Shujšaj toliko, da te sapa ne bo dajala pri hoji navkreber. 

2. Nujno je omejiti potrošnjo hrane. Uživajte manjše 
količine nasploh. 

3. Jejte čim manj slano, ker sol veže vlago v tkivu. Tudi 
sladkorja in vseh sladkarij se kolikor mogoče izogibajte. 
Zjutraj namesto sladkane bele kave pijte mleko. Mleko naj 
ima čim manj tolšče. Še bolje je pojesti jogurt. 

4. Zjutraj na tešče popijte pol kozarčka limonovega soka. 
To bo pomagalo tudi, da boste izgubili željo po sladkih 
stvareh. 

5. Pijte veliko vode med obroki hrane, vendar čim manj 
ali nikoli ne pijte med jedjo. 

6. Eno važnih pravil je: nikdar in nikoli ne jej med 
obroki. V primem prehude lakote ugriznite jabolko ali 
košček sira. 

7. Jejte počasi in hrano dobro prežvečite. Tako boste 
dobile občutek, da je jedi več. 

8. Meso pražite s^mo na žaru, nikdar na masti, izjemoma 
na olju. Jejte čimbolj nemastno meso, izogibajte se svinjini. 

10. Če vas kar vleče k vaši najljubši mnogokalorični hrani 
in se ji nakakor ne morete odpovedati, potem pojejte samo 
majhno količino. Nikdar ne popustite požrešnosti! 

R. BAČER 

Naravna 
olikanost: 
umatnost 
življenja 

bodimo 
olikani 

Vljudno, olikano, kulturno vedenje zadeva vse stike, ki jih 
ima človek s človekom bodisi v družini ali v službi, s 
prijatelji, na družabnih prireditvah, v javnih prostorih itd. >^i 
je kdo olikan ali ni, sodimo po tem, kako se obnaša. 
Obnašanje pa je opazno nžfvzven in je torej olikanost ali 
neolikanost lastnost našega vedenja, ki obnjo najprej trčiš. Iz 
tega, da pri pozdravljanju gledaš človeku v obraz, paziš na 
lepo govorjenje, upoštevaš na cesti prometne predpise itd., 
lahko sklepamo, da si olikan. 

Naša vzgoja še vedno premalo pazi na pouk v lepem 
vedenju in mladine ne seznanja dovolj z njegovimi pravili. 
Res je, da je star bonton potreben popravkov, posebno ^ede 
nekaterih suženjskili izrazov vljudnosti, zlasti nasproti 
predstojnikom in tistim, ki imajo v družbi višjo funkcijo. Na 
drugi strani pa ta bonton ne poudaija dovolj resničnega 
človekoljubja ali humanizma, ki ga ne razodevajo le kretnje 
ali izbrane besede, temveč tudi skromna vsakdanja dejanja, 

'kakršna pa človeka vselej razvesele in ga laliko celo 
življenjsko opogumijo. Razen vsega tega pa je lepo vedenje 
dosežek sodobne civilizirane družbe. Zato bomo morali 
počasi zavreči različne predsodke, ki nas motijo, da bi se 
lepo obnašali. 

Nekateri tudi trdijo, da spada olikano vedenje med 
poglavitne pogoje človekovega življenjskega uspeha. Le-ti 
pretiravajo, saj današnja družba še vse drugače preizkuša 
človeka v njegovih sposobnostih, volji in namenih. Vendar 
sodi olikanost zaradi učinkov, ki jih ima na človeka, k 
nepogrešljivim sestavinam kulturnega življenja. Ker je torej 
pri olikanosti treba upoštevati človekovo notranjost, 
družbeno okolje in kulturo, gre za dokaj zapleten družbeni 
pojav, ki utegne zaživeti pred nami v različnih inačicah. D^ 
pa: resnično preprosto, naravno olikanost smemo po pravici 
šteti k tistim prvinam, ki tvorijo — umetnost življenja. 

To je del uvodnih misli iz knjige prof. dr. Leona Zlebnika 
„Da bi se bolje razumeli," v kateri nam avtor na zelo 
prikupen način govori o lepem vedenju. V nadaljev^jih 
bomo objavljali poglavja o vljudnosti in lepem obnašanju, o 
poštenju in nepoštenju, kritiki in kritikastrih, o vzgojni moči 
kolektiva itd. vse do srčne kulture, ki naj bi postala sama ob 
sebi umljiva sestavina našega celotnega javnega in zasebnega 
bitja in žitja. 

O 

[vsaka 
i je lahko , L lepa a 
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Dežurni 
poročajo 

December: 2 mrtva in 40 ranjenih 
Lanski december je prinesel manj nesreč kot predlanski, pač pa je bilo 

zdaj nekaj hujših - V tem mesecu 47 odvzetih knjižic 

Na ugodnejše stanje prometne varnosti je prejšnji Inesec gotovo 
vplivalo lepo vreme.-Imeli smo suhe ceste, poledica pa se je pojavila 
šele v drugi polovici decembra. 

Kako je bilo v gneči? I 

PROSILA IN KRADLA - Tere
zija Vrščaj iz Male Bučne vasi je 
imela 6. januarja neprijeten obisk. 
Pri njej je prosjačila neka Ciganka, z 
njo pa je izginilo tudi 300 din. 

V BIFEJU GA JE PRIJELO - 7. 
Januaija popoldne so metliški mi
ličniki pridržali do iztreznitve Jo
sipa Cička, starega 44 let, doma iz 
Metlike, ker je razgrajal v bifeju na 
avtobusni postaji in se nedostojno 
vedel. Prijavljen je sodniku za pre
krške. 

OTROŠKA OBJESTNOST - Na 
pokopališču v Prečni bo spet mir in 
se lastnikom grobov ne bo treba več 
bati za zadnje domove svojcev. 
Grobov sta se polotila dva „zli-
kovčka", ki sta to naredila iz gole 
objestnosti. 

ZNANCA OKRADEL 10. 
januarja je bilo vlomljeno v kovček 
Alojza Sajeta v Zalogu pri Škocjanu. 
Vlomilec je odnesel 1.500 din. Kraje 
je osumljen Anton D., ki je tedaj 
prespal pri oškodovancu. Ko so ga 
miličniki naslednji dan prijeli, že ni 
imel več denarja. Hitro se ga je 
znebil. 

KDO SE BO M\STIL? ~ ^ni 
Legat iz Sobarjeve ulice v Novem 
mestu je nekdo v noči na H. januar 
ukradel iz kurnika 2 kokoši. 

VLOMA NA TRŽNICI - V noči 
na 12. januar je bilo vlomljeno v 
kiosk na novomeški tržnici. Vlo
milec si je izbral več vrečk .sadja. 
Kaže, da je skušal priti še v kiosk 
Sadje-zelenjava, kjer pa mu vlom ni 
uspel. Dejanja sta osumljena Alojz 
Potočnik iz Stranske vasi im mla
doletni A. Oba so dobili in priprli. 
Verjetno imata na vesti še nekaj 
podobnih akcij. 

S PONAREJENIM KLJUCEM? 
- Abton Lužar iz Zagrada pri 
Skocjanu je 11. januarja sporočil 
miličnikom, da se je nekdo med 7. 
in 11. januarjem vozil z njegovim 
fičkom. Lužar je avto spravil pod 
kozolec in ga zaklenil, sam pa 
odpotoval v Ljubljano. Ko se je 
vrnil, je opazil, da je avto premak
njen, znotraj pa so bile potrgane 
žice in staknjene v kontakt. Kdo se 
je vozil, še ugotavljajo. 

PO LEVI NAPROTI 
13. januarja popoldne se je v 

Kostanjevici zgodila hujša nesreča. 
Voznik kamkina Jože Grmšek iz 
Anž jc pripeljal z desnega nepregled
nega ovinka na Krški cesti, naproti 
pa mu je tedaj pripeljal avtomobilist 
34-letni Anton Sintič iz Oštrca. 
Vozili sta precej možno trčili, ven
dar telesnih poškodb ni bilo, pač pa 
je gmotne škode za 15.000 din. 
Obema voznikoma so odvzeli krj za 
preiskavo. 

Miličniki so izvedli precej 
akcij. Kontrolirali so hitrost z 
radarjem, ugotavljali nepravil
nosti pri prehitevanju, pregledo-
vaU vozila, če so tehnično v 
redu, in odkrivali vinjene za vo
lanom. V takih akcijah so dobili 
101 kršitelja: 10 jih je bilo pri
javljenih sodnikom za prekrške, 
91 občanov pa je moralo pla
čati denarne kazni. • 

Tudi pri vsakodnevnem delu 
so miličniki kontrolirali in nad
zirali promet. Večkrat so posta
vili radar v različnih naseljih. 
Pri tem so zalotili 52 voznikov, 
ki so preveč pritiskali na stopal-
ko za plin. Decembra je tudi 47 
voznikov moralo predati vozni
ška dovoljenja. Med temi je bilo 
38 vinjenih, 5 se jih je branilo 
vinjenost ugotavljati, 4 zaradi 
nepravilnega prehitevanja. 

Decembra, posebno proti 
koncu meseca, ko je bil promet 
povsod znatno večji, ker so 
ljudje nakupovali in so prišU 

domov zdomci, smo lahko bolj 
pogosto videvali ob prometnih 
konicah v kandijskem križišču 

miličnika. Tako so se malce 
zmanjšale kolone vozil, gotovo 
pa bo glede tega v prihodnje 
boljše. Odlok o prepovedi pro
meta s tovornimi avtomobili, 
traktorji in drugimi vozili ob 
prometnih konicah skozi mesto 
bo zdajšnjo gnečo omilil. 

Tudi za izobraževanje 

šoferjev je bil december ugoden 
mesec. Združenje šoferjev m 
avtoprevoznikov ter AMD so 
organizirali vrsto predavanj o 
novem zakonu, ki zadeva cestni 
promet. Predavanja so bila v 
Novem mestu. Straži, Dol. 
Toplicah, Žužemberku, Šmar-
jeti in Škocjanu. Prikazovali so 
tudi filme s področja varnosti 
prometa. Predavanj se je udele
žilo 297 voznikov in tudi dru
gih občanov. 

Staremu znancu še dve kazni 
Zaradi krive ovadbe in lahke telesne poškodbe 

bo Rado Škedelj z Rateža moral v zapor 

Spomladi 1973 jc zdaj 34-lctni 
Rado Škedelj, doma z Rateža pri 
Novem mestu, naznanil miličnikom, 
da mu jc nekdo iz čebelnjaka ukra
del panj čebel in da je oškodovan za 
okrog 500 din. Kot jc potem poiska
la preiskava, pa v Škedljcvem panju 
čebel ni bilo vsaj leto dni, kajti no
tranjost je bila na gosto prepredena 
s pajčevino. v katero bi se še človek 
lahko ujel. Čebel torej sploh ni imel, 
podal pa je krivo ovadbo. 

Zaradi tega kaznivega dejanja se 
je pred iztekom starega leta znašel 
na zatožni klopi novomeškega ob
činskega sodišča, kjer je hkrati od
govarjal še za drugo kaznivo deianie: 

lahko telesno poškodbo. Škedelj je 
prišel v Otočec na stanovanje svoje 
nekdanje prijateljice in stanovalki v 
hiši Jožici Povšelj v prepiru stopil na 
nogo, nakar jo jc še palmil po stop
nicah, da ji je počil glcženj. Ko je to 
naredil, je pobegnil. 

Iz Skcdljevega kazenskega spisa 
je videti, da je možak star znanec 
sodišč, tokrat pa mu je senat pod 
predsedstvom Cvete Matjašič priso
dil dve novi kazni: za krivo ovadbo 
1 mesec zapora, za lahko telesno po
škodbo 3 mesece zapora. Izrekli pa 
so mu enotno kazen 3 mesece in 10 
dni zapora. Sodba še ni pravno
močna. 

"•1: 

Ves minuli mesec so bile 
trgovine polne, kot da bi 
dajali zastonj. Pri prodajnih 
pultih se je gnetlo staro in 
mlado, trgovci so komaj 
lahko sproti stregli. Po poli
cah so ljudje brskali in izbi
rali — kaj pa zmikavti v taki 
gneči? Je bilo veliko pri
merov, da so tatinsko na
strojeni občani hoteli izko
ristiti priložnost? O tem so 
povedali: 

ANICA STANIŠA, samostoj
na prodajalka pri Mladinski knji
gi v Novem mestu: „V našem 
oddelku, kjer police z igračami, 
spominki in voščilnicami prosto 
stojijo, je bilo najbrž res precej 
izkušnjave, pa tudi priložnosti. 
Pri kraji v času gneče nismo za
lotili nikogar, pač pa prej. Ugo
tavljamo, da so nepošteni Cigani, 
otroci, pa tudi nekateri odrasli. 
Nekatere že poznamo. Ko pride 
taka stranka v trgovino, ne izpu
stimo oči z nje . . ." 

STANE SMREKAR, poslo
vodja trgovine MARKET v Bršli-
nu: „Zadnjih štirinajst dni sta
rega leta je bilo za trgovce res 
hudih. Imeli smo primere, ko so 
hoteli nekateri gnečo izkoristiti. 
Tako smo zalotili skupino fan
tov, ki so nesli skozi vrata precej 
blaga, pa so se potem izgovarjali, 
da so pozabili. Nekaj tatvin je 
bilo verjetno tudi neodkritih, 
ker kljub poostreni kontroli 
včasih nismo mogli vsakega 
opaziti. Najbrž pa veliko nismo 
na škodi. Smo precej izurje
ni . . ." 

IVICA SUSTER, poslovodki-
nja samopostrežbe DOLENJKA 
v Črnomlju: „Letos smo opazili, 
da ni bilo pred prazniki tako 
hude gneče kot prejšnja leta. 
Ljudje imajo manj denaija. V 
tem času smo odkrili samo eno 
nepošteno stranko, pač pa smo 
precej takih dobili prej in še 
kasneje. K nam hodijo mladolet
nice iz okolice po „brezplačno" 
kozmetiko: lak za nohte, razne 
kreme itd. Sicer pa imamo naj
več opravka s stalnimi stranka
mi, ki so vredne zaupanja." 

20. decembra 1974 se je cestni promet v Trebnjem vrnil v stare razsežnosti. Most pri Ponikvah je 
popravljen in skozi naselje ne vozijo več strnjene kolone vozil, kot seje to dogajalo minulo jesen, koje 
bil promet z avtoceste preusmerjen skozi Trebnje. 

GROBLJE: SPREMiNIL SMER 
- 6. januarja zvečer se jc Anton 
Pungerčar peljal z osebnim avtom 
od Šentjerneja proti Prekopi. Pri 
odcepu proti Grobljam je vključil 
desni smerni kazalec, zato ga je 
začel prehitevati Martin Premru z 
GrMČe, ki je z avtom vozil za njim. 

PO KLANCKU NAVZCX)L 

7. januarja je 
Janez Zorič, star 18 let, pred 
domačo hišo v Šentjanžu 64 poprav
ljal zračnico na tovornjaku. Tovor
njak je bil obrnjen po klancu 
navzdol. Zavora ni bila pritegnjena, 
Janez je hotel kolo iz jarka spraviti 
na ccsto, pri tem pa je kamion začel 
drseti po klancu navzdol. Zorič je 
tekel za njim, da bi p ustavil, pri 
tem pa je tako nesrečno padel po 
cesti, da se je huje poškodoval. 
Kamionu ni bilo nič, ker se je sam 
ustavil na travniku. 

O pismih bo lahko premišljal 
Franc Kmetec s Senovega bo 8 mesecev zaprt, ker je napisal dve pismi, 

ki imata značaj sovražne propagande - Pravi: »Razburjen!« 

Ko je bil lani del javnosti razburjen zaradi rušitve Zajčeve zida
nice, črne gradnje na Trški gori, je uredništvo Dolenjskega lista 
dobilo pismo neznanca, v katerem je očitno žalil naš družbeni 
sistem. Podobno pismo je dobil tudi prizadeti Franc Zaje, obe pa 
sta se znašli v rok^ preiskovalnih organov. 

„Nihče si ne bi mislil, da je rekli Senovčani, ko se je razve-„Nihče si ne bi mislil, da je 
kaj, takega napisal Kmejec," so 
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Novi ustavi SFRJ in S RS nista, 
dah delavcem in delovnim lju
dem samo pravico in dolžnost 
odločati o pogojih in rezultatih 
svojega dela ter o širših družbe
nih zadevah, ampak tudi sred
stva za varstvo te pravice. Tako 
ustavi določata, da delavci v 
organizaciji združenega dela 
uresničujejo samoupravno 
kontrolo neposredno, v delav
skem svetu ali po posebnem 
organu, ki ga sami ustanovijo, in 
da enakopravno opravljajo 
sodno funkcijo poleg rednih 
sodišč, ki so organi državne 
oblasti, tudi samoupravna so
dišča. 

čevje in Ribnica), v Mariboru, 
Murski Soboti, Novi Gorici, v 
Novem mestu (za območje 
občin Črnomelj, Metlika, Novo 
mesto in Trebnje) ter v Postojni. 

Splošna sodišča imajo naloge: 
a) spremljati in proučevati 

družbene odnose in pojave ter 
dajati ustrezne predloge za 
odpravo nepravilnosti OZD, 
državnim organom, družbeno
političnim skupnostim; 

b) odločajo o sporih iz druž
benoekonomskih in drugih 
samoupravnih odnosov, na 
primer o obstoju pogojev za 
organiziranje TOZD, o kršitvi 
pravic dela delovnih organizacij, 

dolžnost sodniki, ki imajo 
lastnost delavca v združenem 
delu v sodišču, in delovni Ijudje-
občani. Sodnike izvolijo in raz
rešujejo skupščine družbeno
političnih skupnosti; izvoljeni so 
za dobo 8 let in so lahko po
novno izvoljeni, občani sodniki 
pa so izvoljeni,za dobo štirih let. 

Splošna sodišča združenega 
dela začnejo delati 1. februarja 
1975. Ugotavljamo, da družlK-
nopolitične skupnosti kasnijo in 
da je malo verjetno, da bodo do 
tega roka sodišča lahko zečela 
poslovati. 

Posebna sodišča pa lahko 
ustanovijo samoupravne inlere-

Sodišče združenega dela 
Samoupravna sodišča so v 

našem pravosodnem sistemu 
nova sodna institucija in se 
ustanovijo kot sodišča združene
ga dela, arbitraže, razsodišča, 
poravnalni sveti. Zakon o sodi
ščih združenega dela jc stopil v 
veljavo 20. decembra lani in 
pove, da opravljajo v SR Slove
niji sodno funkcijo splošna in 
posebna sodišča. V Sloveniji 
imamo tako Sodišče združene^ 
dela SR Slovenije in 10 splošnih 
sodišč: v Brežicah (za območje 
občin Brežice, Krško, Sevnica), 
Celju, Kopru, Kranju, Ljubljani 
(tudi za občine Grosuplje, Ko-

o sprejetju splošnih samouprav
nih aktov, o delitvi dohodka, o 
uporabi sredstev itd; 

c) odločajo o sporih o prido
bitvi in prenehanju lastnosti 
delavca v z^uženem delu, kakor 
tudi o sporih o drugih samo
upravnih pravicah in obveznosti 
delavcev iz medsebojnih razmerij 
v združenem delu, v organiza
cijah združenega dela ter v 
drugih pravnih osebah. To so 
delovni spori, o katerih so do 
sedaj odločala redna sodišča. 

V postopku pred sodiščem 
udeleženci ne plačujejo taks. V 
sodiščih opravljajo sodniško 

sne skupnosti na področjih 
družbenih dejavnosti. Ustanovijo 
se s samoupravnim splošnim 
aktom, odločajo pa v sporih o 
samoupravnih pravicah in obvez
nostih iz družbenoekonomskih 
in dnigih samoupravnih odno
sov, ki nastanejo v samoupravnih 
interesnih skupnostih ali med 
njimi. Ne odločajo pa o tako 
imenovanih delovni!) sporih. 
Posebna sodišča do sedaj še niso 
bila ustanovljena, zato je dolo
čeno, da rešujejo spore iz nji
hove pristojnosti splošna so
dišča. 

ŠTEFAN SIMONCIC 
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rekli Senovčani, ko se je razve-
delo in ugotovilo, da je bil rav
no on avtor. 

Na razpravi pred novo
meškim okrožnim sodiščem se 
je 56-letni uslužbenec, sicer de
laven član krajevnih organizacij, 
zagovarjal, da je to storil v raz
burjenosti. Ko je izvedel, da bo-

ZDOMEC V TEMENICI 

11. januarja dopoldne se je 
zdomec Ilija Milosavljcvič z osebnim 
avtom vračal na delo v Avstrijo, pri 
Odrgi pa je začel prehitevati osebni 
avto. Ker je bila ccsta poledenela, ga 
je začelo zanašati in avto je zdrknil s 
ceste v Temenico. Pri nesreči sta se 
poškodovala dva sopotnika, Branko 
Milosavljcvič pa so teže ranjeno 
odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Gmotno škodo so ocenili na 10.500 
din. 

VOZNICA 
HUDO RANJENA 

12. januarja se je tik pred Krškim 
zgodila hujša nesreča. Voznica 
osebnega avtomobila 28-letna Ida 
Funda iz Vrhovega je peljala proti 
Krškemu, ko jo je zaneslo. Trčila je 
najprej v betonsko ograjo, potem se 
je avto prevrnil na bok. Pri trčenju 
je bila težko ranjena voznica Ida, 
lažje poškodbe pa sta dobili še 
sopotnici Marija in Rozalija 1'unda. 
Vse tri so odpeljali v brežiško bol
nišnico, avto pa je uničen. 

do Zajcu rušili, je mislil, da bo
do ,,revežu" porušUi bajto, pa 
seje lotil „protestnegapisanja", 
ki pa to ni bilo. Njegovi pismi, 
ki ju je odposlal nepodpisani, 
namreč presega meje protesta, 
saj sta ž.aljivi za naš družbeni 
red. Še več: Kmetec je v njih 
kar grozil. 

Obtoženec je pred sodiščem 
dejanje priznal in trdil, da ni 
mislil tako hudo. Ker je bil do
slej nekaznovan in ker je tudi 
psihiater ugotovil, da je bil v ča
su storitve kaznivega dejanja bi
stveno zmaiijšano prišteva zara
di cerebralne arterioskleroze, so 
mu odmerili 8 mesecev zapora. 
Sodba, ki jo je izrekel senat pod 
predsedstvom Janeza Smoleja, 
še ni pravnomočna. 

NASLI SO MRTVO 

8. 1. zjutraj so pri hiši 
štev. 67 v Boštanju našli 
mrtvo 68-letno Ano Kovač 
iz Novigrada pri Boštanju. 
Ugotovljeno je, da je žen^a 
prejšnji dan prišla na obisk k 
nečaku, ki je zaradi bolezni 
prikovan na posteljo, ta dan 
pa je nameravala Kovačeva k 
zdravniku v Sevnico. 

Kovačeva je zjutraj vstala 
in ko se je odpravljala na 
pot, se je z berglami pri 
vratih zapletla in spotaknila. 
Padla je okrog 2 metra glo
boko z glavo na beton. Oble
žala je na mestu mrtva. 

Med prehitevanjem je 
spremenil smer in to nakazal, f 
sta vozili trčili. Lastnika 
8.000 din škode. 

XII VP 
MARTINJA VAS: NI. 

UTEGNIL - 6. januarja sc JC M ; 
Ijančan Jernej Mevželj 
osebnim avtom proti, 
jc za tovornjakom, ki je pri jji 
vasi zavrl, ker je naproti p"" ̂  
škarje drug tovornjak 
Mevželj ni utegnil pravi 
šati hitrosti, zavil s ccste in ^ 
na travnik. Pri nesreči se 
dovala sopotnica Ana 
prepeljali so jo v novomcsK »j 
nišnico. Gmotne škode je 
din. 

TR 
NOVO MESTO: 

ZAPELJAL - 7. januarja dof^ 
je Alojz 'Šuštaršič iz Gor. La 
pripeljal fička po Cesti komanda 
Staneta in zavil v Ulico 
njim je vozil fičko, in ker Jc jjj 
.šič prehitro zapeljal,'jc ^avi' f 
da ne bi zadel v fička, trču P ^ 
osebni avto Franca Šterka 
stulj, ki jc pripeljal " 
Šuštaršič se jc poškodoval " 
odpeljali v bolnišnico, 6 -
škodo pa cenijo kar na 20." 

BELI GRABEN: TRCIL V J 
- Vinko Mlakar iz Šentlcn^»' » 
januarja dopoldne vozil avto 
progi Brežice-Ljubljana .jf 
Žužemberk. Pri Belem 
na zoženem delu ceste P p 
naproti tovornjak Metlica ^4 
Milič. Mlakar je zapeljal J 
rob ceste, pri tem pa trCji » 
Potnikom v avtobusu ni «"1° 
vozilu pa je za 6.000 din ško 

J 

OTROKA NA MOP 
12. januarja popoldne r  ( A  

Uroško iz Celine pri Raki gjl. 
avtom po občinski cesti p'''' ^jff 
v nepreglednem ovinku pa 
sredi ceste pripeljal naproti 
Neregistrirano vozilo je jrticlf 
13-letni Ivan Kralj iz Celine. ^ 
je še sopotnika 10-lctnega a/ 
Pri trčenju sta bila fantiča P 
vana. Njuna lahkomiselna nc . 
vožnja se je končala v bolniš"^ 

NEPREVIDNO 
CEZ CESTO ^ 

7. januarja 
jc Jože Su.ša iz Zalok vozil 2 
iz Krškega proti Drnovcm^^'^g 
ambulanti pa jc nenadoma 
na ccsto 48-lctna Dragica 
Senuš. Hotela je čez ccsto> j^i 
pogledala, če je prosta, 
avto zadel in zbil po ticn-
poškodovano so odpeljali ^ 
meško bolnišnico. 
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getfitkeiv intervju 

\ l^nčno le veleblagovnica? g 

J Vse kaže, da jo bo v Novem mestu zgradila % 
ljubljanska Nama - 6.000 kvadratnih metrov Si 

,Movo mesto, pravijo No-
omeščani, potrebuje novo, 

demo veleblagovnico rav-
To je po

ri ' ^ odkupni mo-
^ - prav/ 

- urejanja stavbnih 7pyy,r-,~ ^^ ^tavbr 
S /V S ^ominvestu, ki 
^ T)pr{ seznanjen s 
i novomeške ve-
Ito'mT-^ 
t "^^^reč Ijubljan-
i 7lL ^'Sovski 

: i fZ ^^opore-

j mst investirati denar tudi v 
J dolenjsko metropolo 

• # ' 0 
i 

•i 

i j 0 
•• # 
. # 
: # 
. 0 

0 , 0 
: S 
. 0 ; 0 

S '-OVKO: „Kar se 
S j® ^ 
S Novem^ veleblagovnice v 
J mestu vse nared!" 

• 1 takrat izde-
, 0 kom! najcenejša za 

ostalf!^^^ "/"ef/zVev in vse 

J arhen^^ "''e/ena je tudi 
^ urbZ^^^ Akacije, 
^ je dokumentacija 

ri ^ A'am/ so poslali 
^0 so fin ^ni, predočili 
• S proračun 

i s ze/nto" stavbnega 
J ^ Potrph , n^^sto bi 
* # 6/ veleblagovnico, 
^ ^ 600n eraže m neto 
i 0 ^Pornh ^^^^^tnih metrov 

^ 'Wd/ navedeni 
so že n 
iriefhf ramena novo-

- ^'^00 oon^H^^'-^ ođ^^e/,• " ?reZ)fl 
0 Sa pripravo stavbne-
*Wxy^ l^^^iišča, blizu 

2,800.000 pa bo stalo ko-
<munabio opremljanje zemlji
šča. Skupaj torej precej več 
kot pet milijonov dinarjev 
bo Novomeščane stala vele
blagovnica. 

„Ko smo te podatke spo
ročili Nami," pripoveduje 
tovariš Lovko, ,,se je led ota-
jal, čeprav pravzaprav o 
kakšnem trdnem ledu nikoli 
ni bih govora, saj se je Na
ma ves čas zanimala za gra
ditev veleblagovnice v No
vem mestu. Da je Nama 
resnično zainteresirana za 
razširitev poslovanja, pove 
namreč tudi podatek, da je v 
času, ko smo razpravljali o 
blagovnici v Novem mestu, 
zgradila kar tri drugod po 
Sloveniji." 

Nekaj vode je torej pre
teklo brez haska, vendar za 
blagovnico nikoli ni pre
pozno. Koliko bo veljala, še 
ni znano, to je stvar investi
torja, bržkone Name. Sled
nja je namreč odgovorila, da 
je lanska ponudba zanje 
sprejemljiva, čeprav si je na 
investiranje spričo novih 
družbenih obveznosti ter 
omejitve ustvarjanja do
hodka v trgovini nekoliko 
drugačna luč kot pred leti. 
Ta, dokaj zapletena formula
cija' pa vendarle kaže, če jo 
prevedemo v domač jezik, 
precejšnje zanimanje ljub
ljanske Name za graditev no
vomeške blagovnice. 

Ob tem ni odveč pove
dati, da se zanimajo za gradi
tev ali ureditev trgovin v No
vem mestu tudi nekatera 
druga velika trgovska podjet
ja. Pogajanja z Metalko so si
cer padla v vodo, podpisana 
pa je predpogodba o Jugo-
tekstilovem lokalu; zadeva 
stoji le zaradi spremembe za
zidalnega načrta ob Cesti he
rojev. Agrotehnika se zani
ma za lokacijo v Bršlinu, 
zemljišče in lokacija sta ure
jena; na Dolenjsko tržišče pa 
namerava seči tudi maribor
ska EMKA. 

Tu seveda nismo omenili 
številnih lokalov, ki jih na
črtujejo trgovska podjetja, 
ki se ukvarjajo s splošno 
oskrbo. Kaže torej, da gre 
Mercurju, bogu trgovcev, v 
Novem mestu žito v klasje. 

M. BAUER 
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PARTIZANSKI DOM NA JAVOROVICI - Takole sije zamislil partizanski dom Cankarjevega bataljo
na inž. arh. Edo Mihevc, ki je bil med NOB borec Cankarjevega bataljona. Kdaj bomo lahko objavili 
fotografijo zgrajenega doma? ^ 

Spomenik ljudem in za ljudi 

Partizanski dom Cankarjevega bataljona na Javorovici čaka investitorja -
Srčika zimskega športnega središča na Gorjancih 

Nobenega dvoma ni, da bi bil 
spominski dom na Javorovici 
najbolj primerna in pretehtana 
oddolžitev spominu na borce 
četrtega bataljona Cankaijeve 
brigade, ki so padli v tej gorski 
vasici 16. maja leta 1944. Kot 
smo že pisali, so dali pobudo za 
zgraditev spomenika v tej obliki 

BOLJŠE INFORMIRANJE 
DELAVCEV 

v novomeški občini je skladno z 
večjim vključevanjem dclavcev v 
odločanje o vseh bistvenih vpraša
njih dela porasla tudi potreba 
sprotnem, celovitem informiranju 
delavcev o vseh pomembnih zadevah 
poslovanja OZD. Svoja glasila izdaja 
v občini že 10 organizacij združe
nega dela. Vsebina se zboljšuje, v 
ospredju je dobra,, kratka in jasna 
informacija delavcem. Nekatere 
delovne organizacije se poslužujejo 
tudi drugih oblik informiranja, to so 
redni mesečni zbori, razprave po 
samoupravnih skupnostih itd. 

M. B. 

40.000 DELOVNIH UR 
ZA VODOVOD 

\'asi Zagrad, Velike Poljane, Male 
Poljane, Klenovik in Gabrnik pri 
Skocjanu bodo za krajevni praznik, 
ki ga praznujejo maja, dobile vodo. 
Že decembra je dobilo vodo sedem 
hiš v Zagradu, dve hiši v Klenoviku 
in osem hiš v Gabrniku. Vodovod so 
začeh krajani ^aditi^ maja 1973, 
skupaj so opravili več kot 40.000 
delovnih ur; vsaka hiša, ki bo dobila 
vodo, pa je glede na gospodarsko 
moč prispevala tudi denar v višini 
polovične aH celc davčne osnove. 

M. B. 

Kakšen je letos davčni vijak 

od skupnega dohodka mora plačati vsak, ki Je lani zaslužil več kot 
^— ^0.000 din - Letos zelo stroge kazni za utajo in zamudnike 

'^oll sUvestrovanju, ki 
*^>ce "Praznilo de-

opra'vek 7?^ ^ januaiju še 
? »iieseca . do kon-
^^^ni namreč treba 
dohodek v I ^ P"j®viti skupen 
^Omegti imr Na no-
^iyejo ^ dohodke pri-
^Povedi nK davčnih 

j® dovolj, 

fe bo .^Tvkom za 
''"'J'- Skupščina 

.Ma 

S ^csek za 

^a?krv'flp£ya\'o" p: tudi St" 
_ bodo prijavili niti po 

osebnem pozivu. Za zamudo bo da
vek večji za 10 odstotkov, za tiste, 
ki se ne bodo zmenili za osebni po
ziv, pa za 20 odstotkov. Za presežke 
velja davčna lestvica iz leta 1973 
(glej razpredelnico). 

Za ponazoritev objavljamo tudi-
davčne lestvice v drugih jugoslo
vanskih republikah. Na Hrvaškem 
bo davek od skupnega dohodka pla
čal vsak, kdor je lani skupaj zaslužil 
več kot 50.000 din. Za otroka do 
19. leta se neobdavčljivi del poveča 
za 10.000 din, če se šola v kraju, 
kjer živi davčni zavezanec, in za 
12.000 din, če se šola drugje. Razen 
tega dobi zavezanec 12.000 din 
olajšave, če je edini v družini dolžan 
plačevati davek in če njegov zakon
ski tovariš ni zaposlen. Za vse ostale 
člane ožje družine je po 8000 din 
olajšav. 

Kdor ima v Srbiji letni skupni do
hodek manjši od 41.000 din, mu ne 
bo treba plačati davka. Razen tega 
ima olajšavo 14.900 din na družin
skega člana, kar praktično pomeni, 
da hranitelj štiričlanske družine ne 
bo plačal davka, čeprav je zaslužil 
85.000 din. V tej republiki so si 

omislili tudi nekatere druge olajša
ve: tako za pripravo disertacije 
10.000 din, za magisterij 5.000 din 
itd. Od dohodka bodo odštevali tudi 
razne članarine in alimentacijo za 
nezakonskega otroka 12.000 din. 

V Bosni in Hercegovini bodo mo
rah plačati davek tisti, ki so zaslužili 
več kot 56.000 din. Na družinskega 
člana priznavajo po 8000 din olajša
ve, odštejejo pa lahko tudi članarine 
in prispevke za humanitarne sklade. 

Za Crno goro glede davkov nima
mo podatkov, v Makedoniji pa je 
dohodek, od katerega ni treba pla
čati, 41.820 din, v Skopju pa zaradi 
višjih življenjskih stroškov 48.640 
din. Olajšava za enega družinskega 
člana je 8.360 din. 

Kljub različnim osnovam ne mo
remo trditi, da republike glede 
davčne pohtike niso našle skupnega 
jezika. Kazni za utajo so povsod vsaj 
približno enako ostre, tisti, ki so za
šli med kraka davčnih škarij, naj to
rej čimprej stopijo po obrazec. M. B. 

novomeška tribuna 

borci Gorjanskega bataljona in 
Cankarjeve brigade ob sodelo
vanju novomeške Zveze borcev. 
Zdaj je čas, da napišemo nekaj 
več o tem domu—spomeniku, 
znane so namreč nekatere 
podrobnosti, čeprav še ni mo
goče reči, kdaj bodo zasadili 
prvo lopato niti ne, kdo bo in
vestitor. 

Partizanski dom Cankarjevega ba
taljona na Javorovici naj bi bil zgra
jen kot gostišče odprtega tipa s pre
nočišči ter prostori za rekreacijo. Še 
posebej naj bi bil namenjen mladini, 
njenemu oddiliu in vzgoji ob nego
vanju tradicij NOB. Velike možnosti 
bi bile tudi za vzgojo v okviru kon
cepta SLO, da niti ne omenjamo 
dejstva, da bi bil dom srčika zimske
ga športnega središča na Gorjancih. 
Seveda bi služil tudi za tovariška sre
čanja udeležencev NOB. 

Kar se lokacije tiče, se zdi, da je 
najbolj ugodna lega v bližini cerkvi
ce sv. Ožbolta, kjer je zavetje, razen 
tega pa se lam stekajo najbolj 
ugodna smučišča. Dom bi torej stal 

MINI ANKETA: 

Leto je naokoli in tisti, ki so 
pridno delali in dokaj dobro za
služili, jnorajo do konca januarja 
„položiti račun" davkariji. 
Zdi se, da gre Slovencem bolj 
„slabo", kajti letošnja davčna 
lestvica je precej drugačna kot v 
drugiii republikah. Pa vendar se 
iz izjav občanov, ki smo jih po
vprašali glede davkov, vidi, da 
poprečen Slovenec še zdaleč ne 
dosega davčne osnove: 

Stane BLATNIK, upokoje
nec: „O davkih se sploh nimam 
kaj pogovarjati. Sem upokoje
nec, ki ima največkrat dohodke 
precej manjše kot izdatke. Kako 
pokrijem razhko, pa je vprašanje 
zase." 

Alojz BUKOVEC, rudar: „Za 
tiste, ki zaslužijo veliko, je štiri
deset tisoč davčne osnove pre
malo; tisti, ki pa se prebijajo iz 
meseca v mesec, se za davčne 
osnove ne zanimajo. Sam še zda
leč nisem zaslužil toliko, da bi 
moral plačati davek od osebnega 
dohodka. 

Jože JENiC, zidarski delavec: 
„Doma imam manjšo kmetijo in 
zanjo plačujem posebni davek, 
na delovnem mestu pa z meseč-
nim-dohodkom pod 1500 dinarji 
seveda ne dosežem davčne osno
ve. Za delavca je davčna osnova 
previsoka, saj nihče ne zasluži 
toliko. Bo pa veliko takih, ki bo
do prijavili še enkrat tohko do
hodka." 

Eh 

PLEN JE BILSCETINAR 
v soboto sta bila na Laščah pri 

Dvoru predsednik skupščine SR 
Slovenije dr. Marijan Brecelj in pred
sednik IS SR Slovenije inž. Andrej 
Marine. Prišla sta z lova y spremstvu 
lovcev gojitvenega lovišča Kočevje. 
Plen je b.i ščetinar. 

M. S. 

Davki 

Franc MESARIC, čevljar: 
„Vesel bi bil, ko bi štiri stare mi
lijone kdaj samo videl. Na leto 
imam skupnega prometa okoli 
35.000 dinarjev, toda vseeno so 
mi naložiU plačilo davka okoli 
3800 din. Menda zato, ker je že
na v službi. Sam bi morda kaj 
več zaslužil, ko bi ljudje, ki pri
našajo čevlje v popravilo, le-te 
dvignili vsaj v treh mesecih, toda 
mnogim zanje ni dosti mar, 7.ato 
jih imam polne police." 

Anton MARTINCiC, kmet: 
„Sam kmetujem na posestvu in 
plačam na leto okoli 1600 dinar
jev davka. Žena je v službi, toda 
od njene plače ne bo treba pla 
čati davka, saj je precej nizka 
kot pri večini delavcev." 

D. R. 

nad naseljem Javorovica, na nad
morski višini okoli 620 metrov. Po 
oceni domačinov sije sonce na javo-
roviške senožeti več kot 120 dni na 
leto, megle skorajda ni. Sneg zapade 
po navadi že okoli 15. novembra in 
obleži do srede marca. Začetna de-
behna snežne odeje je okoli pol me
tra, v trdni zimi pa je snega poldrugi 
meter. 

Dom naj bi imel eno nadstropje, 
izkoristih pa bi tudi kletno in pod
strešno etažo. Inž. arh. Edo Mihevc, 
borec Cankarjeve brigade, je priprav
ljen zastonj narediti" glavni projekt, 
predvidel je tudi možnost razširitve. 
V domu bi bila prenočišče ter re
stavracija, ureditev bi bila na ravni 
hotela kategorije B, razmišljajo celo 
o zaprtem bazenu. 

Seveda bi bilo treba urediti tudi 
sedanjo slabo cesto od Pleterij do 
Javorovice ter vaško pot od Javoro
vi ce do doma. Ko smo že pri na
črtih, o njih je vedno najlaže pisati, 
naj omenimo, da je prizadevni pri
pravljalni odbor predvidel med dru
gim tudi možnost žičnice od Pleterij 
do partizanskega doma (dolga naj bi 
bila 1,5 kilometra), steze za trim, 
kegljišče, balinišče itd. 

Pripravljalni odbor meni, da bi 
potrebovali za zgraditev partizanske
ga doma Cankarjevega bataljona pa 
Javorovici okoh 10 milijonov di
narjev, dva milijona ali celo nekaj 
več bo zbral pri slovenskih delovnih 
kolektivih-tako vsaj računajo 
pripravljalni odbor, preostalo breme 
pa bo moral prevzeti investitor. Ni 
odveč- pripomniti, da ima graditev 
partizanskega doma na Javorovici 
tudi najvišjo politično podporo, o 
gospodarskem pomenu doma za si
romašno Javorovico in okolico pa je 
odveč zgubljati besede. Ce bo spo
minski dom , o čemer ne dvomimo, 
bomo lahko zapisali, da je to spome
nik ljudem in za ljudi. 

M. B. 

Dramilo 

za nadzor 
Družbeni nadzor je postal po

membna sestavina samoupravne
ga življenja v delovnih organiza
cijah. Izvoljenim organom delav
ske kontrole kot delu tega,siste
ma pripisujemo čedalje večji po-, 
men, čeprav je res, da z delova
njem še ne moremo biti zado
voljni. V novomeški občini je to 
še posebej očitno, to pa je, kot 
beremo v ocenah, trn v peti Zve
zi komunistov in drugim politič
nim organizacijam. 

Programe delovanja delavske 
kontrole so od tistili delovnih 
organizacij, ki imajo TOZD, • 
sprejeli Labod, Krka, Pionir in 
Novoteks. Tu se je delavska kon
trola tudi največkrat sestala in 
obravnavala posamezna vpraša
nja. Kajpak so se organi kontrole 
sestajali tudi v drugih delovnih 
organizacijah, vendar bolj na
ključno, bi rekli, po potrebi. 

Zveza komunistov si vztrajno 
prizadeva, da delavske kontrole 
ne bi zgolj životarile. Skupaj s 
sindikatom in SDK so pripravili 
krajši seminar za predsednike 
teh orgarfov. Prav zdaj pa pri
pravljajo načrt za mesečne nalo
ge delavske kontrole. Poslej bo 
to urejeno tako, da bo za uspo
sobitev organov delavskega nad
zora skrbela SDK, sindikat in 
ZK pa naj bi delovala tako, da bi 
ti organi lahko povsem opravili 
dogovorjene naloge. 

Sicer pa je nadzor delavcev 
omogočen tudi s številnimi dru
gimi obhkami. Sproti seznanjeni 
delavci lahko neposredno nadzo
rujejo poslovanje. Pod vodstvom 
ZK se v delovnih organizacijah 
nadaljuje akcija, da bi delavce 
sproti seznanjali tudi z vsemi 
osebnimi dohodki, kilometrina
mi, reprezentančnimi stroški in 
drugim. 

I. Z. 

Suhokrajlnski 

drobiž 
KRAJANI IZ VASICE LAŠCE 

PRI DVORU so minuli teden slavili 
pomembno -delovno zmago: v po
vsem kamnitem terenu so izkopali 
33 jam za nadomestni daljnovod ele
ktričnega omrega in temelje za no
vo transformatorsko postajo. Delo 
je bilo zares težko in le izredna de
lovna vnema ter sloga krajanov sta 
pripomogla k velikemu uspehu de
lovne akcije. 

Jame za nadomestni daljnovod 
električnega omrežja so pretekli te
den skopali tudi krajani iz Rebri pri 
Žužeml^rku, ki so složno in pridno 
zgrabili za delo. Sedaj obe vasi čaka
ta na nadaljevanje del, ki jih bodo* 
opravih skupaj z izvaj'ilcem ELEK-
TRO LJUBLJANA OKOLICA, ki 
mora te dni zakoličiti tudi traso za 
nadomestni daljnovod za Vasi Vrho-
vo. Dolnji Križ, Gornji Križ in Vrh 
pri Križu. 

KRAJEVNA ORGANIZACIJA 
RK ŽUŽEMBERK je zadnjih nekaj 
mesecev zelo'delavna. Odbor tc or
ganizacije tesno sodeluje s komisijo 
za socialnozdravstveno varstvo in 
vprašanje borcev pri krajevni skup
nosti. Na zadnji odborovi seji, ki je 
bila prve dni, je odbor analiziral 
akcijo novoletne obdaritve ostarelih 
in socialno ogroženih občanov ter 
dopolnil program dela na terenu. 

M. S. 

NcfvomcSte kronika 

SMETNJAKI NA NOGAH -
Smetnjaki so ponekod v Novem 
mestu dobili prave ,,noge". Oškodo
vani pravijo, da zato, ker so po trgo
vinah smetnjaki iz dneva v dan 
dražji. Ker vsakdo ne more imeti 
psa, bodo odslej z verigami priklepa
li kar smetnjake. 

VESELO POKANJE IN DO
JENČKI - Kljub temu da so novo
letni prazniki že za nami, po mestu 
še vedno prav veselo poka. Proti 
večeru se še vedno s p'okanjem zaba
vajo okoli solidarnostnih blokov na 
Ragovski cesti. Morda bi bili lahko 
do svojih sostanovalcev bolj obzirni, 
zlasti do dojenčkov, s katerimi 
imajo matere zaradi pokanja kar 
precej težav. 

HERKUL V NOVEM MESTU -
V našem mestu imamo nekaj zelo 
močnih mladcničcv. Žal se ti vedno 
ižkaždo le takrat, kadar jih nihče ne 
vidi. Ce jih že, hitro izginejo v mrak, 
potem ko. so zvili in uničili kakšen 
prometni znak. Kako se bo tak 
Herkul izkazal, ko ga bodo ujeli 
miličniki? 

ROJSTVA - Rodile so: Ana 
Ivandič iz Partizanske 29 Damir-
ja, Marija Zupančič iz Kristanove 
28 Kristino in Smilja Todič iz 
I'oersterjeve I - Aleksandra. 

TRŽNICA Minuli petek je bila 
tržnica slabo založena. Prodajalke so 

ponujale največ jajčka, smetano, 
fižol in kolerabo, na stojnicah pa so 
imele tudi veUko šopkov teloha. 
Nekaj več je bilo prodajalcev kiča, 
ki so imeli na stojnicah za spremem
bo še volnene nogavice, rokavice, 
kape, copate in čevlje. Cene: belo 
grozdje po 15 din kilogram, jajca po 
1,50 do 2 dinarja, jabolka po 5 do 
10 din kilogram, lonček smetane 15 
dinarjev, merica fižola po 20 dinar
jev, koleraba po 5 din, zelena solata 
po 15 din in limone po 15 dinarjev. 

/ 

Ena gospa je rekla, da je 
morala neka njena znanka, 
odkar urejajo promet v Novem 
mestu tudi štiri miličnice, za
radi prometnega prekrška že 
dvakrat plačati kazen. 
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KOLIKO KDO? 

Zaposleni občani in upo
kojenci bodo predvidoma 
prispevali za modernizacijo 
cest po 1 odstotek od neto 
osebnega dohodka, kmetje 
pa od 200 do 1.100 din na 
leto, odvisno od davčne 
osnove. 

Lastniki osebnih avto
mobilov in motornih koles 
bodo prispevah za ceste tudi 
50 odst. takse na motorna 
vozila, lastniki počitniških 
hišic pa 50 odst. od davka 
na premoženje. Prispevek 
obrtnikov se giblje med 
2.000 in 30.000 dinarji, pri
spevek gostincev pa med 
2.000 in 15.000 dinarji. 
Avtoprevozniki bodo' po 
družbenem dogovoru prispe
vali za" ceste 70 odst. davka 
od posesti tovornjakov. 

Delovne organizacije bo
do prispevale za asfalt na ob
činskih cestah po 1.000 di
narjev na zaposlenega, razen 
tega pa še prispevek od tona
že tovornih vozil ter pri
spevek od avtobusov. 

Vas moramo približati mestu 
Delovni kolektivi so dolžni pomagati, če gre za koristi zaposlenih 

g 

Anton Kostanjšek, predsednik 
upravnega odbora cestnega sklada v 
brežiški občini: » 

- Lotili smo sc velike akcije. 
Njen največji pomen je, da bomo 
podeželje približali mestu. Ljudje iz 
hribovskih vasi bežijo v razvite kra-

POZNO JE, A NE SE 
PREPOZNO 

Anica Šepec, konfekcionarka 
v TOZD Beti, Dobova, in dele
gatka v zboru združenega dela 
občinske skupščine: 

- Odločitev za referendum 
pozdravljam. Menim celo, da 
smo se prepozno spomnili nanj. 
Že pred petimi leti bi ga bili 
morali razpisati, da bi bile ceste 
danes urejene. Pomislite samo 
na to, da se enajst let vozim na 
delo j)o jamasti kapelski cesti. 
Iz Zupelevca in Kapel nas 
prihaja v „Beti" osemnajst. Za 
jutranjo izmeno imamo avtobus 
že dolgo, za popoldansko pa 
šele od lanskega novembra 

je. To moramo zaustaviti. Marsikdo 
bo ostal doma, če se bo lahko po 
lepši cesti peljal na delo. Pa tudi 
zdomci se bodo vračali. Gradili 
bodo hiše, a v mestu ni dovolj pro
stora za vse. Ce bo cesta v Pišece 
asfaltirana, bodo ostali tam, saj jim 
ne bo težko priti na delo v Globoko 
alr v Brežice. Isto velja za druge kra
je, katerim se obeta asfalt. 

Trdno sem prepričan, da bo refe
rendum uspel. Moti me pa to, da 
nekateri vodilni i/, podjetij, ki imajo 
sedež zunaj brežiške občine, v izja
vah ne kažejo ravno pripravljenosti 
za prispevek, ki naj bi ga dale te
meljne organizacije v brežiški občini 
za modernizacijo cest. Izmikajo se z 
izgovori, da ti obrati nimajo sred
stev, da premalo ustvarjajo. Meni to 
ni všeč. Menim celo, da direktorji, 
ki nimajo razumevanja za potrebe 
delavcev v krajevnih skupnostih, ne 
sodijo na taka delovna mesta. 
Vseeno mislim, da se bodo stvari 
uredile, da bo zmagal zdrav razum. 
Časi, ko smo gledali samo na koristi 
podjetja, za drugo pa nismo imeli 
posluha, so na .srečo minili. 

V naši delovni organizaciji bomo 
prispevali za ceste po 350 tisoč 
dinarjev na leto. V petih letih bo to 
1,8 milijona dinaijev. Za ta denar bi 
lahko marsikaj kupi)i, toda delav-

SE VEC BODO DALI 

Baškovič, Čatež ob 

cem ni žal za ta izdatek. Program 
modernizacije cest dobro poznajo, 
in ker so vsak dan na cestah'(čeprav 
ne na občinskih), znajo ceniti, kaj 
to pomeni. 

CESTA NAM VELIKO 
POMENI 

Ferdinand Filipčič, delegat 
zbora kmetov iz Pišec: 

Savi: 

dalje. Do takrat smo se vozile s 
kolesom. Asfalta bodo zelo 
vesele še naše delavke iz Sel, ki 
imajo tudi slabo cesto. Za 
Dobovčane pa sem prepričana, 
da nas bodo podprli in nam 
pomagali. Vsi smo občani in ne 
smemo deliti vasi od vasi. S 
programom modernizacije smo 
bili dobro seznanjeni, zato pri
čakujem, da bo zmagala soli^r-
nost, kot je zmagala do zdaj na 
referendumih za obnovo šol in 
zdravstveni dom v Brežicah. 
Naša temeljna organizacija 
združenega dela bo morala pri
spevati za ceste 150 tisočakov 
na leto. Ne bo šlo lahko, a z 
združenimi močmi bomo to le 
poskušali spraviti skupaj. 

- V naši krajevni skupnosti 
sprejemamo referendum kot 
dobro rešitev. Pripravljeni pa 
smo dati še več, če bi dosegi, 
da bo cesta Dvorce - Sobenja 
vas asfaltirana v eni etapi na
mesto v dveh. Prebivalci 
Sobenje vasi so na zboru obča
nov sklenili zbrati dodatnih 130 
tisočakov v gotovini in prispe
vati 70 tisoč dinarjev v delu. 
Prepričan sem, da bi predvide
no asfaltiranje lahko izpeljali 
naenkrat, če se bo za to izreklo 
vseh osem vasi v krajevni skup
nosti. 

BITI MORAMO SL02NI 

Karlina Horžen, trgovska 
pomočnica iz Hrastja: 

— Pri nas imamo lepe 
ceste, ne moremo se pritože
vati. Toda onstran Krke so 
ljudje mnogo na slabšem. Zato 
ne smemo gledati samo nase. 
Vsi smo občani, biti moramo 
složni in pomagati drug dru
gemu. 

„Razpoloženje ljudi pred 
referendumom • obeta dober 
izid. Upam, da bodo tisti, ki še 
nimajo asfalta, solidarni z nami. 
Naši kraji so zaradi slabih cest 
težko dostopni. Še avtobusi 
neradi vozijo v Pišece. Ce^ta 
ostane posuta le kratek čas, 
potem spet,zazijajo jame na 
njej. Proti Globokemu jo ob 
vsakem večjem deževju preplavi 
voda. Tisti, ki imajo svoje 
avtomobile, uberejo raje daljšo 
pot proti Bizeljskemu in od tam 
po asfaltu v Brežice. Računa
mo, da bomo prišli na vrsto v 
drugi etapi, tako je predvideno 
v programu. Vem, da bodo 
nekateri težko prispevali svoj 
delež, vendar jim cesta pomeni 
toliko, da so pripravljeni poseči 
v žep, čeprav imajo majhne 
zaslužke. Asfalt si že dolgo 
želimo, toda možnost zanj se 
nam tokrat prvič ponuja, zato 
se moramo pri glasovanju dobro 
odrezati." 

TE2K0 ČAKAMO 

'Franc Lončarič, član štaba 
za pripravo referenduma na Ve
liki Dolini: 

~ Naša krajevna skupnost je 
ena tistih, ki so za svoj okoliš že 
izpeljale akcijo za cestni samo
prispevek. Toda to nas ne bo 
oviralo, da se ne bi v nedeljo že 
drugič odločali zanjo. Tokrat 
gre za vso občino, gre za soli
darnost s kraji, ki so brez asfal
ta. Trenutno najteže čakamo na 
dokončamo asfalta v n^em 
okolišu. Želimo, da bi končno 
prišli na vrsto in da bi se meha
nizacija čim manj selila, saj tudi 
to povečuje stroške. Naš do
sedanji delež za asfalt bomo 
prepustili cestnemu skladu kot 
varščino, da bomo v drugi etapi 
prišli čimprej v poštev. 

Pionir gradi nadvoz nad železniško progo v Kricem. (Foto: Jožica Teppey) 

Vabilo mladim ustvarjalceni 
Jugoslovanski pionirji bodo letos četrtič razstavljali v Kostanjevi^ 

1600 grafičnih listov, ki soji 
poslali učenci iz osemde^^ 
jugoslovanskili šol. ToP^ 
število in kvaliteta so narekom 
v jubilejnem letu, ob 400-let 
hrvaško-slovenskega ^ 
upora, ustvarjalnost ; 
prikazati še v galerijat^^ 
Krškem in na sevniškem 

O pomenu kostanjevi^ 
bienalnih prireditev priča 
to, da so pokroviteljstvo ^ ^ 
seljem sprejeli naši ugledfl| • 
kovniki. Tako je bil pokrovi^ 
prve akademik, slikar in 
Božidar Jakac, za njim . 
France Mihelič in zadnje 
ški umetnih Krsto Hageo^ 

Vsi so ugotavljali uspešnost^ 
zadevanj po tem, da 
dajo doživetju lepote tu^ J** 
ni izraz in tako vzposta^ 
most med seboj in svetoifl 
nadvse uspešen način lil^^ 
govorice. 

Ž.ŠeW 

Cetudj nas od četrtega biena-
la grafičnega ustvaijanja jugo
slovanskih pioniijev loči še 
nekaj mesecev, so se priprave na 
to pomembno prireditev že 
pričele. V razpisu, ki so ga 
poslali na osnovne šole širom 
po naši domovini, so tokrat raz
pisali temo „Naši koraki v svo
bodo", da bi se tako tudi 
pioniiji vključili v prireditve v 
počastitev 30-letnice osvobo
ditve. 

Kostanjeviški grafični bienale 
je danes že izredno cenjen ne le 
kot pospeševalec likovne vzgoje 

otrok, marveč tudi zaradi kvali
tete grafičnih listov, ki jih zbe
rejo vsako drugo leto in ki jim 
tudi strogi kritiki priznavajo 
pravo mojstrstvo. Prvo razstavo 
tovrstnega ustvaijanja so pri
pravili na pobudo krške občin
ske Zveze prijateljev mladine, 
šolske „Gorjupove galerije" in 
„Dolenjskega kulturnega festi
vala" v ko stanje viškem „Lamu-
tovem likovnem salonu" 1969. 
leta. 

Dve leti^kasneje so organiza
torji prejeli na razpis že 1366 
del z 59 šol, 1973. leta pa seje 
to število povečalo na okoli 

Kmetje v večerni šoli 
Vabljene tudi žene in mladi zadružniki 

Zimsko izobraževanje kme
tov so to sezono v kr^i občini 
skrbno zastavili. Do sredine 
februarja se bo zvrstilo po vaseh 
štiriindvajset predavanj. Že prva 
srečanja kmetov s predavatalji 
kmetijskih zavodov in z doma
čimi strokovnjaki kažejo uspeš
nost akcije. 

Razgovore na vasi prirejata 
Agrokombinat-TOZD Koopera
cija in sekcija za kmetijstvo pri 
občinski konferenci Socialistič
ne zveze v sodelovanju z delav
sko univerzo v Krškem. 

Strokovnjaki seznanjajo po
slušalce z izhodišči srednjeroč
nega programa kmetijstva, s 
kmetijsko zakonodajo in mož
nostmi ter oblikami sodelovanja 
med družbenim in zasebnim 
sektorjem. 

V drugem delu bodo preda
vatelji posredovali praktične 
napotke za boljše gospodarjenje 
v tistih kmetijskih panogah, ki 
so jih v krški občini pospeševali 
že doslej zaradi ugodnih narav
nih pogojev. Posebej se namera
vajo posvetiti vinogradništvu in 
mlekarstvu. K razgovorom 
bodo pritegnili tudi kmečke 
žene, da bi se z njimi pogovorili 
o higieni mleka, o molži in hla
jenju in drugih stvareh. Na vsa 
predavanja bodo vabili še mlade 
zadružnike. 

KOLIKŠNI ZASLUŽKI 

V gospodarstvu in negospo
darskih dejavnostih so do konca 
lanskega septembra zabeležili v 
krški občini 22-odstotno pove
čanje čistih osebnih prejemkov 
v primerjavi z letom dni nazaj. 
Povprečni osebni dohodek v 
občini je bil 2.770 din. 

OBETAJOČI DOGOVORI 
Sodelovanje in združevanje 

konfekcijske industrije sega v 
tri posavske občine in tudi čez 
regijske meje. Dogovori o med
sebojnem povezovanju so za
stavljeni med Lisco iz Sevnice, 
Beti iz Metlike, Novoteksom iz 
Novega mesta. Kometom iz 
Metlike, Labodom iz Novega 
mesta, Jutranko iz Sevnice ter 
novomeškim Rogom in Koro iz 
Radeč. 

Zunsko izobraževanje bo 
dobrodošlo zlasti tistim kmeto
valcem, ki so se minulo leto 
odločili za preusmeritev svojih 
kmetij in za graditev novih 
hlevov. 

V Krškem dokončujejo novo trgovsko hišo za Preskrbo. 
Jožica Teppey) 

KRŠKE NOVICE 
NOVI NACRTI - Ce izvzamemo 

Kostanjevico, potepi lahko zapiše
mo, da kulturno življenje v občini ni 
posebno razgibano. Temeljna kul
turna skupnost zato načrtuje še 
pred poletjem „občinsko revijo" z 
nastopi amaterjev glasbenikov, gle-
dališčnikov ter mladih, ki se ukvar
jajo s katero koli obliko kulturnega 
udejstvovanja. Za popestritev kul
turnega ledna nameravajo povabiti k 
nastopanju še cho izmed poklicnih 
gledaliških skupin in zavrteti enega 
Izmed naših najkvalitetnejših filmov. 

„pusrNi; NOVICI'" TUDI TO 
LI!TO Krško turistično društvo se 
je odločilo, da ponovno izda „Pust
ne novice". v katerih naj bi na šaljiv 
način „obiielali" lanskoletna dogaja
nja v vsej občini. Zato so že povabili 
stare in nove sodelavce, naj pošiljajo 
svoje prispevke. „Pustne novice" 
bodo tokrat izšle že petnajstič po 
vrsti in lx)do slavile pomemben 
jubilej. 

GRADNJA NAPREDUJK Med 
pomembnejše objekte, ki naj bi jih 
postavili to leto, sodi tudi most čez 
železniško progo v Krškem. Gradbe-

na dela hitro napredujejo i'1  r  

čas že postavili nosilce jj( ^ 
proge. Na novo pridobitev 
nestrpno čakajo, saj pogosto sp a- J' 
ne železniške zapornice povzr 
številne prometne zastoje. 

uji 
KMALU NA ODER - \ 

skupina senovskega delavskeg3  ^ j 
svetnega društva „Svoboda'' 1  u 
časa pripravlja uprizoritev G? m-
jeve dramatizacije „Desetega t> r  j p 
S premier o naj bi se predstav' j 
domačem odru že v začetku P r' 
njega meseca, gostovati pa °a  

vajo tudi po drugih krajih. 

PONOVNO SREČANJE ji 
delom kranjskega „Prešernove? jjft 
dališča" so se v Krškem sezna'^ ^ 
med lanskoletnim gostovanj*-'"^ 
so uprizorili dramatizirano  ̂e\$ 
vo „Ukano". Igralce je tej1  

kulturna skupnost povabi'3^ i 
ponovno gostovanje, na katef jjir s  

bodo ob koncu tega meseca 
vili s Cankarjevo farso „Pohuj*3  M 
dolini Šentflorjanski". Tokrat p 
tujejo dve predstavi, popoldan-1  ^ 
mladino in večerno za odras' . 
dalce. 
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^edvsem: kam otroke med delom? 
Občinski izvršni svet predlaga nekaterim interesnim skupnostim preraz-

delitev letošnjega denarja za pomoč otroškemu varstvu 

otroškega varstva so trenutno v precejšnjem 
svetal so ocenili razmere na seji občinskega izvršnega 
jpj v • J^^uaija. Koordinacijski odbor za usklajevanje skupne in 

prenesel na dnevni red sej samoupravnih inte-

tudi ne morejo pohvaliti z otro
škimi igrišči. 

A.ŽELEZNIK 

orisala razmere v 
^vni^em vrtcu Ciciban v. d. 
so Hermina Simončič, 
Hnca raznimi ukrepi sicer 
kot m' J čakaji dalj 
ka v sprejem otro-
bflo vl''- ^^^®tku leta je 

vpisanih 172 otrok, 
starci Povpraševanje med 
viUiurp doslej so lahko 
prfent za iz-
P ^njena mesta otrok, ki iz 
niso^bil?"^ drugih razlogov 
vamv^ f za kolektivno 
hodr, " nastajajo s pre-

celodnevno inaloPšo-
imaio/a? ^ Šmarju že 

tak oddelek v vrtcu. 
inekatl'^^^ prizadevajo zbrati 
Ko ? bodo la-

poro tudi novim progra

mom skupščine otroškega var
stva. Še vedno namreč ni zna
no, koliko otrok je še v varstvu 
doma ali ostajajo celo sami. 
Več si obetajo tudi pri sodelo
vanju vrtca z varuškami. Že se
daj razvijajo razne dejavnosti 
širšega značaja. To so ure prav
ljic, kamor želijo pritegniti 
malčke, ki ne hodijo v vrtec; 
pripravljajo jih skupno z Zavo
dom za kulturo. Spomladi na-

^ LISCA: 
ENA SOBOTA 

2A SESTANKE 
osnovnih 

jrg^Kacij sindikata OZD 
vala A ^ je posredo-
melin k svetom te-
nega ?i ^'^Sanizacij združe-
tem H ^'.a sklep o 
leta'n^^'-^® y začetku tega 
od vedeli delo na eno 
mesSn^ sobot kot nado-
zamuien čas, 
seiah zaradi udeležbe na 
in organov 

i 

Hermina Simončič: „Zani
manje za varstvo raste iz dneva 
v dw. Da smo lahko rešili vse 
prošnje, je zasluga za 30 odst. 
številnejših oddelkov. 

meravajo tudi med malčki gojiti 
športno aktivnost. Eno vzgoji
teljico imajo pripravljeno za 
smučarski tečaj, za kar je potre
ben denar in obstajajo tudi 
možnosti sodelovanja drugih in
teresnih skupnosti. Se vedno se 

Le kar zmorejo 
- Program, ki gaje sevniška kra
jevna skupnost posredovala 
občinski komisiji za načrtovanje 
razvoja in izvršnemu svetu še 
pred sprejetjem novega odloka, 
ki ureja financiranje krajevnih 
skupnosti po novih ustavnih 
določilih, je po znesku manjši 
od programov nekaterih vaških 
skupnosti. Usklajevanje potreb z 
možnostmi zato marsikje ne bo 
lahko delo. 

„Občani pritiskajo, z denar
jem pa je šlo doslej počasi," 
pravi predsednik sevniške krajev
ne skupnosti Oton Šket. ,,Mi 
smo v naš program vstavili le to, 
kar lahko naredimo v enem letu. 
V mestu želimo asfaltirati v glav
nem vse, kjer je danes še maka
dam. Predvsem gre za odcepe, ki 
so prav nevarni tudi za promet. 
Ob teh cestah je treba urediti še 
kanalizacijo in javno razsvetlja
vo. Ravno tako je treba urediti 
pločnike med novim delom 
mesta in Šmarjem. Asfaltirali naj 
bi Florjansko in Drožanjsko 
ulico do obeh mostov. Trg svo
bode, Smarsko ulico, preostali 
del ceste na Dobravo, Grič in 
druge." 

Kako je z denarjem in za
četkom del? 

„Okrog 1,50 milijona dinarjev 
nam še manjka. Računamo tudi 
na milijon dinarjev prispevka 
občanov. Z novim položajem 
krajevnih skupnosti bo prav 
gotovo urejena tudi pravna spo
sobnost KS, da bi lahko prišli 
tudi do posojil. Začetek del je 
odvisen tudi od pobude občanov 
samih: v Šmarski ulici prispevajo 
še poleg komunalnega prispevka 
po pet tisočakov, tudi s priprav
ljalnimi deU so že pri koncu. 
Skratka, asfalt bodo ime^i prej 
tam, kjer bodo ustanovili odbore 
in začeli delati! 

-- v-' 

^ cc^ti 
8oro, najvztrajnejši, tako je bilo tudi v nedeljo 6. januarja pri posipavanju ceste na Zajčjo 

• "Vednn 'krajevne organizacije SZDL Ledina Stane Šeme je bil vesel, dase jih je pri delu zbralo 
snio eni in isti," so potožili. (Foto: Železnik) 

..^^niški 
CKSTO? 

'*icestn^^°'^el»iou-? '^H'^kih povod-
' Kinf zanorn" ? vse pod 

na cesti pZi 
skupnost 

narinila v strugo 
Potok {o se bojijo, % 

'j Da »• ° ponovno 
so nr ,'''*^''^0 Še naprej 

,jf prav lahko ob zvezo s 

'lil No 

' lili ''^'^'aUstičn" 1 
Predela so izvo-

1 k J o niladih organizacije. 
B delavcu 
i Tku iz stiiicsj,'̂ ^ '̂'"-''̂ ' n 

NE 
si ^clesnokulturni 

&? delo pridobiti za 
vbi Al ^ kažejo h strokovnja-
•"<>.«> Wk„ '"^sovo". 
^odstv ^ stanr>,^°^ ' dobiti bi 

Prišlo „ Strokovno 
javnosti ^ prav vrsti športnih 

PABERKI 
Sl-VNlCANl SPirr NA ODRU? 

- Igralci pod vodstvom Majde 
Leben žc vadijo Goliovo igrico Jur-
ček. Prvotno sojo nameravali posta
viti na oder že za obisk dedka 
Mraza. Sedaj so sklenili, da bo prva 
predstava ob zaključku šolskega 
polletja. O novem dramskem delu 
razmišljajo tudi v klubu mladih. 

ZA OSNOVNOŠOLCI: POPUST 
- Pri sevniškem gasilskem društvu 
ob sobotah uspešno potekajo plesne 
vaje, namenjene tudi osnovnošolcem 
7. in 8. razredov. Društvo jim gre na 
roko z nižjo šolnino, ki znaša za 
celoten tečaj le 60 dinarjev. Na 
plesne vaje, kjer se seznanjajo tudi z 
lepim vedenjem, hodijo šolarji iz 
Sevnice in Boštanja. 

TRGOVINA ZA VOZNIKE -
Sevniško trgovsko podjetje je pred 
nedavnim odprlo v nekdanjih pro
storih Ljubljanske banke posebno 
trgovino za motorna kolesa in za 
avtomobilske dele. V trgovini 
skušajo zagotoviti kar največ delov 
Zli avtomobile znamk Zastava in 
Škoda. 

VKSTKII: 

KAKŠNO DVORANO? 

Vse kaže, da bo dobila Sevnica do 
občinskega praznika le dvorano, pri
rejeno za kultur^ie prireditve. (Jre za 
zamisli o preureditvi gasilskega 
doma. Imenovan je petčlanski 
odbor, ki ga vodi predsednik gasil
skega dru.štva Tone Koren. Trenut
no iščejo projektanta. Želja odbora 
je, da bi se dela začela takoj ob za
četku letošnje gradbene sezone. 
Pozno v jeseni minulega leta so se o 
tej rešitvi pogovarjali s predstavniki 
občinskega izvršnega sveta in pred
sedstva skup.ščine, kjer so sodelovali 
tudi predstavniki TVD Partizan. 

NAJVEČ GRIPE 
V SEVNICI IN 

BOSTANJU 

Kot nam je povedal 8. januarja 
upravnik sevniškega zdravstvenega 
doma dr. Jurij Pesjak, jo obisk v 
zdravstvenem domu po novoletnih 
praznikih narastel za 20 odst. 
Zaenkrat ne morejo govoriti o taki 
razširjenosti gripe kot npr. v Ljub
ljani. Največji delovni organizaciji 
JUTRANJKA in LISCA sla dali 
svoje delavce cepit. To so storili tudi 
trgovci in gostinci. Lani se je v 
zdravstvenem domu na svojo željo 
cepilo tudi lepo število starejših 
občanov. Zdravstveni delavci opaža
jo, da je bil ukrep učinkovit. Zal ni 
bilo nikogar, ki bi nosil stroške, da 
bi cepili tudi šolarje. V prvih dneh 
večjega obolevanja za gripo je bilo 
največ bolnikov v Boštanju in Sevni
ci. 

iL m 

Delavcem podatke iz prve roke: tako je bilo na seji aktiva komunistov trebanjske občine minuli petek. 
Predsednik občinske skupščine Sla\1co Kržan ( prvi z desne) je člane aktiva seznanil z načrti občinske 
skupnosti za začeto leto in izhodišča za pripravo novega srednjeročnega načrta. (Foto: Železnik) 

Napredek vasi računa tudi na žene 
Kmetijska zadruga Trebnje namerava letos v pospeševalni službi namestiti 

strokovnjaka za nasvete kmečkim ženam - Prvi na Dolenjskem 

v tem tednu so se po kmetijskogospodarskih odborih pričela 
dvodnevna predavanja za kmečke gospodinje. V ponedeljek se pri
čne v Šentrupertu še 10-dnevni gospodinjsl^ tečaj. Podobni tečaji 
bodo sledili še na Trebelnem, v Dobmiču in Selih-Sumberku. 

Dvodnevna predavanja po 
kmetijsko gospodarskih odbo
rih obravnavajo podobna vpra
šanja, kot so jili že lani na pre
davanjih za gospodarje, le pre
davanja veterinarja obravnavajo 
drugačna vprašanja, predvsem 
higieno pri mleku in pravilno 

186 NOVIH 
VOZNIKOV 

V minulem letuje s pomočjo 
trebanjskega Avto-moto društva 
opravilo vozniške izpite A, B, in 
F kategorije kar 186 občanov, 
kar je za 50 več kot leto poprej. 
V Mokronogu so v minulem 
letu izvedli dva tečaja, ravno 
tako tudi v Trebnjem. V Mo
kronogu je že nov tečaj. 

»Zaostajamo!« 
Šentruperčani napo
vedujejo javno tribu

no 

„Vseh trideset let po 
vojni sta bili v Šentrupertu 
zgrajeni le dve hiši, naš poli
tični aktiv meni, da se kaže 
o težavah našega kraja odkri
to pogovoriti," nam je dejal 
Martin Lap, sekretar osnov
ne organizacije ZK Šentru-
pert in član delegacije v zbo
ru krajevnih skupnosti ob
činske skupščine. 

Povod, da smo ga obiska
li, je bilo pravzaprav delegat
sko vprašanje, ki ga je zasta
vil na zadnjem zasedanju 
občinske skupščine. V skup
ščini je namreč opozoril na 
zaostajanje stanovanjske 
gradnje v kraju. ,.Delegacija 
je naročila, naj vprašam, 
kakšna je sploh bodočnost 
stanovanjske gradnje v Šent
rupertu, saj o tem ni stavka 
v informaciji stanovanjske 
skupnosti, ravno tako ni nič 
govora ob drugih prilož
nostih. Imamo težave s sta
novanji za učitelje. Za kul
turno in politično življenje 
kraja vidimo bodočnost le v 
tem, da učitelji stanujejo v 
kraju, na pe da se vozijo k 
nam od drugod." 

V Šentrupertu se zave
dajo številnih težav v občini, 
hočejo pa razumevanje tudi 
za svoje težave. Na javni tri
buni, ki jo napovedujejo za 
konec januarja, seveda ne 
nameravajo spregovoriti le o 
teh vprašanjih, temveč tudi 
o ostali dejavnosti svoje kra
jevne skupnosti, kjer so, kot 
menijo, z deležem občanov 
dobro oplemenitili družbeni 
denar. 

vzrejo mladih živali. Novost so 
10-dnevni gospodinjski tečaji. 
Kot nam je dejala inž. Tončka 
Borštnarjeva, ki se naj bi letos v 
zadrugi strokovno posvetila na
logam zadružnic, bo gospodinj
ske tečaje vodila učiteljica Te
rezija Potrbin z Mirne. Pozor
nost bodo posvetili gospodinj
stvu, šivanju, opremi stanovanj 
in ureditvi okoHce domačij. To 
so vprašanja, ki so pomembna 
osnova kmečkemu turizmu. La
ni so popeljali s štirimi avtobusi 
kmečke gospodinje na ogled 
kmetij, ki se ukvarjajo s kme
čkim turizmom v Logarski doli
ni in mozirski zadrugi. 

„Kraji v trebanjski občini so 
lepi, marsikje kot nalašč za 
kmečki turizem, vendar mora 
biti kmetija usmerjena bolj v 
eno gospodarsko panogo, pred
vsem v živinorejo, da se žena la-
liko bolj posveti turistom. Po
trebno bi bilo seveda urediti 
okolico vse vasi, marsikje je ovi-

PRIPOMOCKI ZA 
ZBORE SINDIKALNIH 

ORGANIZACIJ 

Ob izvedbi občnih -zborov 
osnovnili sindikalnih organizacij 
res ne more biti posebnih 
dvomov glede organizacijske in 
tudi vsebinske plati teh shodov. 
V. posebni prilogi Delavske 
enotnosti je tako rekoč vse o 
teh zborih, natisnili so tudi 
pregledne obrazce zapisnikov. 
Občni zbori so po delovnih 
organizacijah te dni. 

ra še težaven dostop do posa
meznih krajev. To bi terjalo ne
kajletno delo. V veliko pomoč 
bi bila tudi dolgoročna posoji
la," razmišlja o teh vprašanjih 
inž. Borštnarjeva. V Škofji Loki 
m Savinjski dolini imajo po
sebne pospeševalce za kmečki 
turizem; prizadevanja za razši
ritev pospeševalne službe pri za
drugi tudi za potrebe kmečkih 
gospodinj obeta koristno no
vost. Seveda bi bilo preuranjeno 
računati na takojšnje uspehe. 

A. ŽELEZNIK 

TIP-TOP: 
LASTEN OBRAČUN 

Industrija oblačil Ljubljana, 
TOZD Trebnje, ki zaposluje 
242 delavcev, večinoma žena, je 
od novega leta slednjič na last
nem obračunu, tako da se bo 
tudi ob tromesečjih videlo, 
kako poslujejo. Celotno podje
tje, ki ima precejšnjo izgubo, 
bo, kot kaže, sanirano s pomoč
jo rezervnih skladov občinskih 
skupščin, kjer dela 5 TOZD te 
tovarne in sklada repubUških 
rezerv. Kot nam je dejal pred
sednik trebanjskega izvršnega 
sveta Janez Zaje, pomoč tre
banjskega rezervnega sklada ne 
prihaja v poštev že iz pravnih 
razlogov, saj TOZD industrije 
oblačil ne namenja denarja v 
občinski sklad. Ta sklad je tudi 
sicer izredno siromašen; raču
najo, da bo letos v njem le 190 
tisočakov. Trebanjski izvršni 
svet se zavzema zato, da tre
banjski kolektiv še ostane v 
sklopu ljubljanske organizacije, 
če bodo seveda našli primerno 
rešitev za sanacijo vsega kolek
tiva. 

IZ KRAJA V KRAJ 
MIRNA: MOST SPOMl-NIK -

Mirenčani imajo s svojim značilnim 
mostom vse več težav. Nihče nam
reč noče prispevati za popravila, ki 
bi bila potrebna, da bi lažje še na
prej kljulx)val zobu časa. Kaže, daje 
še najceneje postavljati opleskane 
opozorilne deske na krajih, kjer 
most popušča. 

MOKRONOG: KAKSNF. POD
PORNIKE V ŠOLO? - Med pol
letnimi šolskimi počitnicami bodo 
strope v stari mokronoški šoli pod
prli z lesenimi tramovi. Predstavniki 
trebanjskega Stanovanjskega podje
tja so si šolo že ogledali. Ko so pre
brali razne nič kaj razveseljive ugo
tovitve strokovnjakov, ki so ocenje
vali stanje šolske zgradbe, so postali 
previdni glede tega, kakšne trame 
naj bi uporabili. Rekli so, da se 
bodo posvetovali še s statiki. 

LAHKOMISELNOST SI- OTEPA 
Lansko jesen se je v trebanjskem 

zdravstvenem domu prav malo 

občanov dalo cepiti proti gnpi, zad
nje dni pa zdravniki komaj zmagu
jejo številne preglede v zdravstve
nem domu in na domu. Pred nasled
njo zimo se bo vsekakor pametno 
cepiti in se tako izogniti neprijetni 
bolezni. 

ŠENTRUPERT: KAKO JE Z 
ZASEBNO GRADNJO? - Očitek: 
dragi zazidalni načrti in po drugi 
strani nič zgrajenega, kot pravijo v 
kraju na očitke od drugod, vsekakor 
ne gre na račun občanov. Kot pra
vijo, je šele sedem stavbišč na voljo 
za zazidavo letos. V načrtu je res fc 
32 hišic, vendar zanje še niti zemlji
šče ni odkupljeno. 

SUH ZACETEK - Kmalu po 
novoletnih praznikih je Trebanjce 
ponovno presenetila suša v vodovo
du. Meni nič, tebi nič ni bilo vode 
tri dni, iz Grosupljega pa pred tem, 
kot je, žal, navada, ni bilo nobenih 
opozoril, kaj je z vodo. 
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2aost £ skupnosti otroškega varstva so trenutno v precejšnjem 
svetal s0 ocenili razmere na seji občinskega izvršnega 
sdIo" JanuaJja. Koordinacijski odbor za usklajevanje skupne in 
fesn^lf °ra^e k° t0 Prenese' na dnev™ red sej samoupravnih inte-



Razgovori niso formalnost Reveži še daleč od dogovorov 
Ostareli na kmetijah se množijo, zemlja ostaja neobdelana, ni pa od česa 

živeti - To bo v bodoče urejala skupnost socialnega skrbstva 

Za črnomaljsko občino je značilno, da ima kljub nag^o razvi
jajoči se industriji na podeželju vedno več ostarelih in deloma 
bolnih ljudi, ki nimajo od česa živeti. Posestva propadajo, svojci se 
mnogokrat umaknejo, občina pa nima dovolj denaija, da bi vsem 
lahko dajala podpore za spodobno ži\ijenje. 

Novoustanovljena skupnost so- Posebno skib zaslužijo tudi odra-
cialnega skrbstva ne bo imela lahke- sle duševno prizadete osebe, ki ži
ga dela, če vemo le za nekaj ppdat-
kov, ki osvetljujejo razmere rta te
renu. Glede na zelo slabe življenjske 
razmere je bilo nujno 80 občanom s 
takih propadajočih kmetij dodeliti 
denarno pomoč od 150 do 500 din 
na mesec, 9 ljudem pa izdati meseč
na nakazila za prehrano v vrednosti 
od 200 do 800 din. Take zneske 
izplačujejo šele od julija lani dalje, 
medtem ko so bile prej podpore za 
več kot 60 odstotkov manjše. Kljub 
toHkšnemu povišanju pa večina 
izplačane mesečne denarne pomoči 
še daleč ne ustreza družbenemu 
dogovoru, po katerem naj bi znašala 

: mesečna socialna pomoč vsaj polo
vico minimalne pokojnine. 

Razen vsega tega je veliko prosil
cev ostalo brez pomoči, ker ni de
narja. Za stalno denarno pomoč je 
predlaganih še 25 ostarelih oseb, 42 
ljudem so dali enkratno denarno 
pomoč za nakup ozimnice in kurja
ve. Imajo še 21 bolehnih, ki si želijo 
večkrat obiska patronažne sestre ter 
več občanov, ki bi brez dvoma 
sodili v domove. Trenutno je v zavo
dih 27 občanov, zanje pa plačuje 
občina nad 38.000 din na mesec. 

vijo doma pri svojcih, niso pa spo
sobne za delo. Tudi te bi bilo nujno 
poslati v kak zavod, kjer bi jih 
priučih za poklic. Zavodi so preza
sedeni in občinska socialna služba 
ne more pomagati drugače kot z 
malenkostno denarno pomočjo. Vrh 
vsega je na spisku še 51 klatežev. 

R.B. 

REZERVISTI 
SO USPEŠNI 

Rezervni vojaški starešine iz črno
maljske občine so po uspelem teh
ničnem zboru v decembru lani, ki se 
ga je udeležilo 232 članov, organi
zirali še skupen sestanek odbora iz 
Črnomlja in Duge Rese. Tu so sko
vali več načrtov za skupne akcije in 
še tesnejše sodelovanje. Tik pred 
novim letom so ustanovili aktiv 
komunistov pri občinskem odboru 
ZRVS, 11. in 12. januarja pa je 
črnomaljska ekipa sodelovala na 
republiškem tekmovanju ob 
30-letnici osvoboditve in 33-lctnici 
dražgoške bitke. 

Tam, kjer glavna cesta tik pred Čmom^em zavije proti Semiču, 
gradi podjetje PIONIR novo pekarno ZITA, ki bo imela seveda 
najsodobnejše stroje in opremo. Letošnja zima je gradbincem 
naklonjena, zato dela dokaj naglo napredujejo. (Foto: R. Bačer) 

Jure Novak iz Kaštela Lukšiča 
pri Splitu že 20 let prodaja sola
to na črnomaljskem trgu. Pri
hajal je dokaj redno, pravi pa, 
da dolgo ne bo več mogel, kajti 
pri 70 letih je potovanje pre

naporno (Foto: Albin Božič) 

„OTKI BI ZELI ? " 

Spet smo v času, ko 
občinski funkcionarji z 
uslužbenci in vrhovi iz orga
nizacij stikajo glave ob sesta
vi osnutka proračuna za 
novo leto. Predlog proraču
na zajema za 25 milijonov 
dinarjev realnih potreb upo-
rabn^ov, kot je znano, pa 
lahko računajo le z okrog 10 
milijoni dinarjev dohodkov. 
Da je suša velika, pove tudi 
podatek, da so krajevne 
skupnosti prosile za 6,5 mili
jona dinaijev, dobile pa 
bodo komaj šestino. Ni 
čudno, da te dni na vsakem 
koraku slišiš: le kje bi dobili, 
kako uskladili, komu vzeli? 

JUTRI KOMUNISTI 

Za petek, 17. januarja, je v 
Črnomlju sklicana občinska 
konferenca Zveze komunistov, 
na kateri bodo ocenili delo, 
obravnavali statutarni sklep o 
organiziranosti in delovanju ZK 
v občini ter organiziranost 
aktiva ZK neposrednih proizva
jalcev in razpravljali o izhodi
ščih za sestavo družbenega 
plana občine za obdobje 1986 
do 1980. 

ČRNOMALJSKI DROBIR 
PRED LETI BOU ŠE - Da 

kmetje ne dohajajo cen za reproduk
cijski material, lepo kažejo podatki: 
leta 1972 so porabili nad 1.500 ton 
umetnih gnojil, 27 ton zaščitnih 
sredstev in 52 ton semen, lani pa je 
bila poraba občutno manjša. Do 
srede decembra so prodali 1.288 ton 
umetnih gnojil, samo 21 ton zaščit
nih sredstev in 38 ton semen. 

MALO PRODANEGA - Črno
maljska kmetijska zemljiška skup
nost je doslej prodala iz zemljiškega 
sklada samo 7 parcel v skupni veli
kosti 7.298 m2, iztržili pa so zanje 
51.679 din. Vse to so bile manjše 
obrobne parcele v različnih krajih, 
obkrožene z zemljo zasebnikov, 
zato skupnost zanje ni bila zainte
resirana. 

SEDEM ULIC BO LEPSlH - Na 
območju mesta je v preteklem letu 
potekala modernizacija ulic. Zadruž
na cesta, Trdinova ulica, Zelezničar-
ska, Metliška in šolska ulica. Cesta 
Belokranjskega odreda in del Sadeža 

so bili prekopani. Nekaj teh ulic so 
že posodobili in asfaltirali, vsa dela 
pa morajo biti po pogodbi končana 
do 1. junija letos. 

NOV PARKET Ko so lesene 
hodnike na balkonu pred pisarnami 
občinske skupščine končno zame
njali s sodobnim podom ploščica
mi, so delavci Begrada zamenjali še 
parket v nekaterih pisarnah. Tudi ta 
je bil namreč že davno odslužil. Ko 
so stranke videle to ,,moderniza
cijo", ni bilo slišati, da bi kdorkoli 
očital zapravljanje. Res je bilo po
trebno. 

PRESNETI TELEI ON - Čeprav 
še ni dolgo, kar so telefonske linije 
Črnomlja s svetom okrepili, je ,,tele-
fonad" spet toliko, da čakaš še in 
še, preden dobiš zvezo z Novim 
mestom ali drugimi kraji v Sloveniji. 
Da bi bila zadeva še bolj razburljiva, 
pa je zadnje čase večkrat „mrknil" 
še telefon v stavbi občinske skup
ščine. 

ZA BOLJŠO 
OBVEŠČENOST 

Občinski sindikalni svet je že ob 
koncu preteklega leta dal v razpravo 
osnovnim organizacijam predlog 
informiranja po kolektivih. Hkrati 
so naredili že zasnovo za sistem 
obveščanja: kdo je odgovoren za 
informacije v kolektivu, kakšna naj 
bo informacija, kdaj je samouprav
ljahu potrebna itd. Zavzeli so .se, naj 
bi vsi kolektivi prišli do lastnih 
glasil, četudi zaradi pomanjkanja 
sredstev ne bi bila na zunaj „repre
zentančna"^ Uspeh te akcije se že 
kaže: redki kolektivi so, ki sistema 
informiranja še niso vzpostavih. 

Še več takih 
akcij... 

Prostovoljno delo, tako zna
čilno za obdobje prvih deset 
povojnih let, je marsikje že pri
šlo v pozabo, na podeželju pa si 
s tem še krepko pomagajo. In 
videti je, da je tudi mestna mla
dina z vojaki vred pripravljena 
priskočiti na pomoč, kjer je 
potrebno. Kako so doživljali 
nedavno udarniško delo pri Dob-
ličah, so povedali: 

BRANKO CAR, gimnazijec iz 
Črnomlja: „Takega dela nisem 
vajen, pa sem vseeno tu prosto
voljec. Za mlade je fizično delo 
koristno, razen tep nas delovne 
akcije zbližujejo. Spoznavamo se 
med seboj, v pogovorih menja
vamo izkušnje in konec koncev 
je prijeten občutek, če ljudem 
pomagaš." 

I-RANC AVGUŠTINCIC, 
dijak poklicne šole, doma iz 
Gradca; „Prvič sem na udarni
škem delu, a bom še šel, če bo 
priložnost. Tu se srečujemo 
delavska, dijaška, kmečka in 
vojaška mladina. Ker tokrat 
kopljemo jarek za vodovod, sem 
še bolj. navdušen, kajti tudi pri 
nas v Gradcu vemo, kako je brez 
vode." 

DRAGAN ZLATANOVSKl, 
vojak, doma iz Pančeva: „Meni 
je tole kopanje vodovoda tako 
rekoč razvedrilo. Čeprav pridno 
delamo s krampi in lopatami, 
nam čas hitro mineva. Mimo
grede se pogovarjamo, šalimo in 
spoznavamo. Organizirane delov
ne akcije so mladim potrebne." 

ALOJZ PEZDIRC, kmet iz 
Jelševnika: „Jaz sem udarniške
ga dela vajen. Bil sem na progi 
Brčko Banoviči, trdo delam 
doma, velikokrat pomagam pri 
skupnih vaških akcijah, pa še 
vseeno rad grem, če je potrebno. 
Ce hočemo na vasi hitreje na
prej, se moramo posluževati 
skupnih akcij. Zavedamo se, da 
je to nam vsem v korist." 

MARIJA ROZiC, dijakinja 
srednje ekonomske šole v 
Črnomlju: „Tri dekleta smo se 
javile za to delovno akcijo in 
nobeni ni žal. Doma sem iz 
Rodin in znam težko delati, zato 
ne bom dobila žuljev. Prvič 
sodelujem na udarniškem delu. 
Všeč mi je. Po mojem bi bilo 
potrebnih še več takih akcij." 

R. B. 

Zdomci: »Kaj je s kvalifikacijami, pridobljenimi na delu v tujini«? 

Novoletni prazniki so že daleč za nami in reke zdomcev, ki so 
prišli med prazniki domov, so se umirile. Marsikdo je ostal doma in 
si poiskal primemo zaposlitev, veliko pa se jih je vrnUo v tujino. 

Občinska konferenca SZDL 
Metlika je v času, ko so bili zdomci 
doma, pripravila z njimi tradicional
ne razgovore, ki že dolgo časa niso 
več samo formalnost, temveč vse 
bolj izražajo našo skrb za ljudi, ki so 
začasno na tujem. Včasih smo se 
namreč kar premalo zavedali, da 

IGRAČE ZA OTROKE 
V METLIŠKI OBČINI 

Pred kratkim je občinski od
bor Rdečega križa v Metliki do
bil iz Kopra tri zaboje otroških 
ograč. Zbral jih je občinski od
bor Rdečega križa v Kopru v 
okviru republiške akcije ob 
tednu otroka. Igrače so za
enkrat še v prostorih metliškega 
Rdečega križa, kjer čakajo, da 
jih bodo poslali otrokom po va
seh. 

imajo naši zdomci močan vpliv na 
razvoj domačega okolja, da so 
dolžni skrbeti za tisto, kar so pustili 
doma ... Konferenca je tudi letos 
pripravila razgovor predvsem zato, 
da bi zvedela za njihove želje in jih 
obenem seznanila z možnostmi vra
čanja, ki so v letošnjem letu zelo 
ugodne. Čeprav je iz metliške obči
ne na začasnem delu 300 občanov, 
se je dobro pripravljenega sestanka 
udeležilo samo 20 zdomcev. Kot so 
ugotovili na srečanju, je za tako 
majhno udeležbo v veliki meri krivo 
dejstvo, da se veliko zdomcev boji 
za delovna mesta in so letos ostaU 
kar v tujini. Pri Tnnogih, ki se sestan
ka niso udeležili, gre za kvalificiran 
kader, ki se za sedaj še ne boji za 
svoje delovno mesto v tujini, drugi 
zopet so se ustrašili dolgega in na
pornega potovanja, veliko pa jih ni 
prišlo zaradi togih carinskih predpi
sov. 

Zdomce je v največji meri zani
malo, kakšne so možnosti za zapo
slitev, če bi se vrnili. Vsi .sicer razu-. 

Ob predlogu statuta SZDL 
Članstvo Zveze komunistov čaka težko delo 

Na 12. seji komiteja OK 
ZKS Metlika so člani razpra\1ja-
li o vsebini in izvedbi javne raz
prave v 00 ZK o predlogu sta
tuta in pravil SZDL Slovenije. 

Na seji so sprejeli več skle
pov, poudarili pa so, da se mora 
članstvo ZK seznaniti s statu
tarno opredelitvijo SZDL in se 
mora tako usposobiti, da bo 
uspešno delalo v SZDL. Prav ta
ko je treba nujno opredeliti na
loge, ki bodo omogočile prehod 
na novo vlogo SZDL in ustvar
janje dobrih materialnih mož
nosti za delovanje SZDL. Javna 
razprava v ZK, ki bo trajala do 
konca tega meseca, mora biti 

Sestanki 
v gostilni 
„v preteklem letu smo v naši 

krajevni skupnosti dobili veliko 
novega. Občani smo bili zato z 
delom naših družbenopolitičnih 
organizacij zadovoljni. Ce se 
spomnim nekaj let nazaj, je delo 
v krajevni, skupnosti Suhor ve
dno nekako šepalo. Lani pa smo 
asfaltirali del cestišča v Bušinji 
vasi, popravili -pokopališče, ce
ste, dobili boljšo elektriko v 
Gornjem Suhorju, Ravnačah, 
Dolali, Dragi itd. 

Že vrsto let pa imamo težavo, 
ki je nikakor ne moremo ugnati; 
nimamo primernega prostora, 
kjer bi delale naše družbeno
politične organizacije. Prostor 
naj bi dobili že lani. Kazalo je, 
da se bomo sestankov po gostil
nah le znebili, toda še tisto mož
nost, ki smo jo imeli, smo izgu
bili. Res je, da .so se naši funkci
onarji zbirali tudi v šolskih pro
storih, kar pa ni bilo najboljše, 
kajti možje kadijo, vonj po ciga
retah pa v starUi stavbah osta
ne." 

Jože Gerkšič, ki je to pove
dal, dela v metliški „Beti". Sedaj 
obiskuje enoletno politično šolo 
v Novem mestu. V krajevni 
skupnosti sicer še ni imel po
membnejših funkcij, toda delo v 
njej dobro pozna. Sedaj, ko je 
od njenega dela zaradi pouka ne
koliko odmaknjen, nc ve na
tančno, kaj možje načrtujejo. 
Prepričan je, da bodo pod vod
stvom tajnika skupnosti 1'ranca 
Pibcrnika uspeli. Jože pravi, da 
zato, ker so občani v njihovi 
skupnosti delavni in imajo smisel 
za skupno delo. Ta smisel pa lx) 
pripomogel, da bodo v njihovi 
krajevni skupnosti drugo leto, 
ko lH)do pregledali dosežene 
uspehe, zadovoljni. 

mejo, da ne morejo 
takšnega zaslužka kot v tujini Želeli 
pa so vedeti, ali bi jim pri nas pn* 
znali kvalifikacije, ki so si jih prido
bili v tujini, kako je z najemanje® 
kreditov za stanovanjsko gradnjo, 
kako je z izdajo obrtnih dovoljenj, s 
pridobivanjem zemljišč za gradnjo 
hiš itd. Zdomci so povedali, ^ ̂  
slabo obveščeni o carinskih predpi* 
sih, zaposlovanju preko zavodov, o ^ 
komunalnih in drugih problemi-
Na koncu so želeli vedeti, ali bodo 
pri nas izdali priročnik, ki bi vsel^-
val najvažnejše informacije o carin
skih predpisih in novostih v domovi
ni. Glede vzgoje predšolskih otroK 
so imeli zdomci več pripomb. Po
udarili so, da bi morali za otroke, Ki 
začnejo obiskovati osnovno šolo v 
domovini in ki so bih predtem v tu
jini, v šoli bolj skrbeti, saj imajo 
mnogi težave z materinim jezikom-

tesno povezana z akcijo za ures
ničevanje aktualnih nalog na 
področju samoupravljanja, 
družbeno-ekonomske politike 
in razvoja, kadrovske politike, 
socialne politike družbenega 
dogovarjanja in samoupravnega 
sporazumevanja v samouprav
nih interesnih skupnostih glede 
delitve dohodka na temelju 
sprejetih programov dejavnosti 
in razvoja posameznih področij. 

V četrtek, 9. januarja, je ko
mite OK ZKS organiziral skupaj 
s komisijo za organiziranost in 
razvoj ZK ter sekretarji 00 ZK 
razpravo o vlogi, položaju in or
ganiziranem delovanju komuni
stov v SZDL. Ugotovili so, da 
čaka komuniste v SZDL veliko 
težkih in odgovornih nalog. 

Na seji so se pogovorili še o 
nalogah osnovnih organizacij 
ZK v TOZD in drugih delovnih 
organizacijah. Te morajo orga
nizirati razpravo skupaj z vod
stvi Zveze sindikatov, ZSMS in 
ZZB NOV. 

METLIŠKI IGRALCI 
NAMIZNEGA TENISA 

VABIJO 
Metliški igralci namiznega tenisa 

nastopajo tudi letos uspe.šno v tretji 
republiški ligi. Doma igrajo vsak 
drugi petek ob 18. uri v nekdanjih 
prostorili Kometa. Prav bi bilo, ko 
bi jih prišli v prvenstvenih srečanjih 
domači gledalci spodbujati. Kot 
kaže, bodo naši igralci ob koncu 
prvega dela prvenstva zavzeli na lest
vici odlično drugo mesto. S tem bi 
sc jim možnosti, da se drugo leto 
uvrstijo v drugo republiško ligo, 
močno povečale. 

Jutri bodo igralci „Beti" gosto
vali, doma pa se bodo pomerili 
naslednji petek. Na srečanje že sedaj 
vabijo vse ljubitelje športa. 

^ 

METLIKA BREZ 
ASFALTNIH CESTI 

Občani v Metliki, pred
vsem gospodinje, so nad voz
niki težkih tovornjakov 
upravičeno ogorčeni. Po me
stu bi lahko s svojimi vozili, 
naloženimi z mastno ilovico, 
vozili bolj počasi. Zaradi te
ga nastaja ob deževnih dneh 
po cestah tažka in nevarna 
blatna brozga. Preden se 
osuši, mine kar precej 
sončnih dnevov. Tako je 
skoraj vsa Metlika vedno v 
blatu. Nekateri občani pred
lagajo, naj bi tovornjake bolj 
skrbno in manj nakladali, 
vozniki pa naj bi po mestu 
vozili bolj počasi. Le tako 
bo dobila Metlika spet svoje 
asfaltne ceste! 

Beti za Kozjanske 
Zapis je sicer nekoliko pozen, to

da vsekakor se moramo ustaviti ob 
tem, daje kolektiv Beti - belokranj
ske trikotažne industrije iz Metlike, 
delal dve prosti soboti za prizadete 
ob kozjanskem potresu. Ob delu se 
je pokazala delavska zavest in soli
darnost, saj so se zaposleni dogovo
rili, da ta dva dneva ni bilo nikakr
šnih dopustov in tudi službenih po
tovanj ne. Delali so s polno vnemo 
in z željo pomagati ljudem na Ko
zjanskem, koUkor se največ da. Ko
lektiv, ki šteje okoli tisoč petsto lju
di, je naredil za Kozjan.sko prvo de
lovno soboto za 170.000 dinarjev, 
drugo pa za 137.170 dinarjev. Skup; 
no torej 307.170 dinarjev. Delavci 
tovarne Beti so pokazali, da so pri
pravljeni pomagati z lastnim delom 
sočloveku v stiski, da niso in ne bo
do pozabili na ljudi, kijih doleti ne
sreča, zato zasluži kolektiv javno 
pohvalo. 

T. G. 

ŠE VEDNO 
OSTAJA UPANJE 

JEZNI STANOVALCI - Pred 
letom smo pisali o neurejenosti 
blokov okrog tovarne „Beti". y 
deževnih dneh se stanovalci jezijo 
nad lepljivim blatom in tistimi, ki š«' 
vedno niso nič storili, da bi ta 
predel mestđ uredili. Stanovalcem 
sedaj, tako kot lani, ostane I® 
upanje, da se bo kdo zganil vsaj ^ 
spomladi in uredil ta mestni predel 

SPREHOD PO METLIKI 
SKISANE POČITNICE Obrazi 

šolarjev so te dni še posebno kisli. 
Približujejo se namreč šolske počit
nice, snega pa še vedno ni. Le kaj 
lx)do delali med počitnicami? 

NATOLCEVANJI-: Zadnje dni 
se po Metliki govori o mamilih in 
mladih, zraven pa omenjajo nekateri 
tudi mladinski klub. Vse tiste, ki 
širijo lažnive vesti ali pa jim verja
mejo. vabijo mladi, naj obiščejo 
klub. Tako se bodo lahko sami pre
pričali, kaj je res! 

ŠAUIVA METLIKA 

RJAVA VODA - V metliški 
občini so zelo slabo oskrbljeni s 
pitno vodo, ki je kalna in rjave 
barve. Morda si prav zato kljub 
številnim sestankom ne morejo 
natočiti - čiste vode. 

METLIČANI IN OBRESTI 
Pravijo, da listi Metličani, ki 

LOVCI BREZ TROFEJ 

Metliški lovci se pritožu
jejo, da na vsakodnevnih lov
skih pohodih malokdaj kaj 
odstrele. Pravijo, da imajo 
veliko več sreče in uspeha 
„ravbSci". 

imajo hranilne knjižice, spijo 
tako, da si le-te polože pod 
vzglavnik. Pravijo da samo zato, 
ker bi radi slišali, kako jini 
rastejo obresti. 

KRAMP IN SEKIRA - Ker 
se večkrat pokvari oddajnik na 
Mirni gori, imajo Metličafl' 
poleg televizijskih sprejemnikov 
kramp in sekiro. S krampon^ 
iščejo kanale, s sekiro pa ostrijo 
sliko. 
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Posebno skrb zaslužijo tudi odra
sle duševno prizadete osebe, ki ži-



Na Rinži v Gaju je že dober mesec in pol led. Mladi ta dar narave obUo izkoriščajo. 2al pa je let tudi 
nevaren, saj se je to zimo udri že trem otrokom in se je treba le srečnemu naključju zahvaliti, da ni še I 
nihče iitonil. (Foto: J. Prime) 

Vsak ima korist od turizma 

Seveda pa mora biti turizem pametno zastavljen, ne pa zaprt v lokalne 
meje - Ustanavljamo turistično interesno skupnost 

»Rada bi delo doma« 

pravi 25-letna tehnična risarka, ki je delala 
7 let v Nemčiji na takem delovnem mestu, 

na katerem ne bi nobena Nemka 

Bernarda Volaj iz Stare 
cerkve pri Koče\3U je stara 
25 let, v tovarni Siemens v 
Nemčiji pa je delala v 
oddelku filter montaže 7 let. 
Na mesec ja zaslužfla po 900 
do 1000 DM. 

Po nedavnem sestanku z 
zdomci v Kočevju mi jc pove
dala: 

»V Nemčijo sem odšla, ker 
doma nisem dobila dela. Izučila 
sem se za tehnično risarko. 
Nekatere moje sošolke so sc 
zaposlile v Kočevju, a za vse ni 
bilo delovnih mest. 

Med delom v Nemčiji nisem 
kaj posebnega privarčevala. Pla
ča je zadoščala za hrano, stano
vanje, obleko in ostale nujne 
stroške, razen tega pa sem si res 
vsak mesec lahko privoščila šc 
nakup ene večje stvari. 

Sele zdaj, zadnje leto in pol, 
odkar sem poročena, sva z 
možem lahko prihranila, ker sva 
živela in stanovala skupaj, imava 
ic dva otroka. 

Ne, v Nemčijo se ne bova več 
vrnila; ostala bova v Stari cerkvi 
ali Trbovljah, kjer je doma mož. 
Jaz še nimam službe. Rada bi se 
kje zaposlila, morda pri ITASU, 
kot tehnična risarka. Mož je 
<5lektrovarilec in sc bo verjetno 

zaposlil v Strojni tovarni v 
Trbovljah ali kje drugje. Vse je 
namreč odvisno tudi od tega, kje 
bova prej dobila primerno stano
vanje. Začasno bova sicer lahko 
stanovala pri mojih ali njegovih 

starših, vendar že sami veste, da 
jc najbolje, če je družinica sama. 
Slišala sem tudi, da zdaj grade 
pri nas stanovanja za mlade 
družine, vendar sc zavedam, da 
ne bom mogla hitro priti do 
takega stanovanja." 

J. Prime 

DROBNE IZ KOČEVJA 
SPET ENAJSTKA - Enajstka jc 

?°Pet razveselila kočevske igralce 
.sP°rtne napovedi. V prvem kolu za 
et°s so bile vsega samo 4 dvanajsti-
pV" Knajstic je bilo 152, od tega v 
Sloveniji 13, ena v Kočevju. Dober 
Začetek leta. 

. UGANKARJI - Reševalci kri-
^nk in drugih ugank v časopisju 
,udi niso kar tako, večkrat beremo 
Hiena dobitnikov iz Kočevja. Zašli 
sp celo v Pavliho. Za pravilno rešeno 
avlihovo nagradno uganko je prejel 

tem letu kočevski reševalec 

— Zakaj je za letošnje novo 
•eto predsednik krajevne skup-
jjosti Kočevje tako dobre vo-

^ - Ker so huligani napravili 
^ te novoletne praznike le za 
r^OO din ^ode, medtem ko so 
I® za novo leto 1974 naredili 

za petkrat več. 

nagrado 100 din. Zabavno in korist
no. 

POPUSTI - CAS popustov v 
trgovinah je že tu. Plakati v izložbah 
že obveščajo potrošnike o prodaji 
zimske konfekcije s 30 do 50 
odstotki po>:'ista. Oglasi so zelo 
vabljivi, a se potrošniki z izžetimi 
žepi (zaradi nakupovanja pred po
dražitvijo in izdatkov v decembru) 
verjetno ugodnosti popustov ne 
bodo mogli poslužiti. Skoraj ni 
mogoče verjeti, kol^o je bilo treba 
preplačati vrednost blaga pri nor
malnih cenah, da ga sedaj lahko 
prodajajo z do 50-odstotnim popu
stom. 

NEVAREN LED - Ledena plo
skev na Rinži je zaradi nestalnega 
vremena zelo nevarna. Ker je led 
prinuznil na breg, se naredi pri 
upadu vodne gladine pod ledom 
obok praznine. To povzroča udore 
že pri majhni obtežitvi. Majhna 
neprevidnost in nesreča je tu. Na to 
bi morali opozoriti predvsem vse 
otroke. 

VARCEVATI - Inkasantjc za 
elektriko so pobirali te dni naročni
no in ugotavljali stanje števcev. Od 
tako ugotovljenega stanja dalje bodo 
gospodinjstva plačevala električni 
tok že po novih, višjih cenah. Sedaj 
je cena električnega toka tako 
visoka, da bo že zaradi tega 
potrebno varčevanje in bo potrošnja 
izdatno manjša. Varčevati pa bomo 
morah tudi drugod, ne le pri 
elektriki. Tega se, žal, premalo 
zavedamo. 

KOČEVSKE NOUKE 

ji 3 (1330) •• - 16. januarja 1975 

ampak dejansko vse delovne in 
druge organizacije. 

Več ko priliaja turistov v 
kakšno občino oziroma kraj, 
več prodajo trgovci, gostinci, 
tem pa proda več vse kmetij
stvo, živilska in druga industri
ja. Ker je več prometa na 
cestah, imajo več zaslužka vsi 
prevozniki, od letalskih in že
lezniških do avtobusnih in 
taksistov. Prodamo več goriva. 
Avtomobilski in drugi servisi 
imajo več dela in zaslužka itd. 
Seveda pa turisti potrebujejo 
tudi mnoge obrtne in storitvene 
dejavnosti, ki jih je toliko, da 
vseh ne moremo našteti. 

Omenimo naj le še dostikrat 
ugotovljeno, a premalo upošte
vano dejstvo, da zaslužimo z 
izvozom kilograma mesa, litra 
mleka, ali vina itd. precej manj 
(tudi nekajkrat manj), kot če ga 
prodamo turistom doma. 

Prav zaradi tega načrtovanje 
turističnega razvoja občine ni le 
stvar gostincev, ampak prakti
čno vseh delovnih in drugih 
organizacij v občini. Turistična 
interesna skupnost naj bi skrbe
la za turistični razvoj občine, 
privabljala v občino turiste, 
delovala tako, da bodo imela 
občina (vse gospodarske in 
negospodarske panoge) od tu
rizma čim več koristi. Delo na 
turističnem področju bi potem 
potekalo usklajeno in načrtno, 
ne pa drobnjakarsko in neuskla
jeno, kot je bilo doslej. 

V Kočevju so pred kratkim 
na pobudo Turistične zveze 
Slovenije že imenovali iniciativ
ni odbor, ki naj bi pripravil vse 
potrebno za ustanovitev občin
ske turistične interesne skup
nosti. Vendar pa mora biti vsem 
že zdaj jasno, da se turizem ne 
sme ^zapreti v ozke občinske 
meje ali le v območja, ampak 
da je turizem že po svojem 
značaju širšega mednarodnega 
pomena. 

JOŽE PRIMC 

Radio in lutke 
Novo leto in prihod dedka Mraza 

smo lepo proslavili 29. decembra 
tudi učenci osnovne šole v Podpre-
ski. Pripravili smo nekaj veselih pri-
zorčkov. Navdušila pa nas je lutkov
na skupina iz Kočevja z i^ico 
„Tončeic partizan". Naše veselje je 
bilo neizmerno, ko so nas predstav
niki Lesnine obdarovali z radijskim 
sprejemnikom. 

Zahvaljujemo se vsem, predvsem 
pa Lesnini in Temeljni kulturni 
skupnosti, ki nam je omogočila 
lutkovno predstavo. Želimo, da bi 
nas tovariš Matija Glad še kdaj 
obiskal z lutkovno skupino in nas 
razveselil. 

UČENCI OSNOVNE 
SOLE PODPRESKA 

smučarski tecaj 
šolsko športno društvo 

„Pionir" na osnovni šoli Kočevje 
bo med zimskimi počitnicami 
od 20. do 25. januarja organizi
ralo smučarski tečaj za učence. 
Cena tečaja je 135 . dinarjev. 
Prijave zbira Nada Smola. 

J-j 

Štirim brez javnega natečaja 

Zemlja za stanovanja, vrtec in telovadnico oddana 

Občinska skupščina Ribnice je na zadnji skupni seji vseh treh 
zborov sklenila, da bo v skladu z občinskimi predpisi oddala 
nekaterim prosilcem družbena zemljišča brez javnega natečaja. Za 
tako ugodnost je namreč zaprosilo več prosilcev. 

Samoupravna interesna 
skupnost (SIS) otroške^ var
stva je zaprosila za zemljišče za 
Žuljem, ki je v postopku raz
lastitve ali pa že razlaščeno. Tu 
namerava SIS otroškega varstva 
zgraditi novo otroško varstveno 
ustanovo oziroma vrtec. Za so
sednje zemljišče pa je zanrosila 
SIS za telesno kulturo občine 

Ribnica. Tam namerava namreč 
zgraditi telovadnico s pripada
jočimi objekti in igrišči. Vojna 
pošta je zaprosila za zemljišče 
na Prijateljevem trgu. Tam na
meravajo zgraditi stanovanjski 
objekt. Ivan Vesel iz Sodražice 
138 pa je zaprosil za zemljišče 
za gradnjo enodružinske hiše. 

Vsem prosilcem je občinska 

skupščina ugodila, kar je v skla
du z občinskim odlokom o ure-
jaiyu in oddajanju stavbnega 
zemljišča na območju občine 
Ribnica, ki določa, da se zemlji
šče lahko odda po sklepu ob
činske skupščine in brez javne
ga natečaja za gradnjo objektov 
JLA, za gradnjo objektov 
socialnozdravstvenega, telesno-
kulturnega in otroškovarstvcne-
ga značaja, za gradnjo blokov
skih stanovanj in za zidavo eno
družinske hiše (samo enkrat!) 
za udeležence NOB. 

J. P. 

Folklorna skupina ribnike osnovne šole* je sestavljena le iz deklet. 
Pravijo, da „nabiralna akcija" med fanti kljub izrednim prizade
vanjem ni uspela. So pač bolj ,,štorasti". (Foto: J. Prime) 

Priprave za izdelavo plana 

Izhodišča za izdelavo srednjeročnega načrta raz
voja ribniške občiiie so v javni razpravi 

Občinska skupščina Ribnica 
je na zadnji seji sprejela izhodi
šča za izdelavo srednjeročnega 
načrta razvoja občine v ob
dobju 1976 do 1980. V teh 
dneh pa poteka tudi rok, ki ga 
je določila občinska skupščina 
za izdelavo svojih posameznih 
nosilcev gospod^skega in druž
benega razvoja v občini, se 
pravi TOZD, SIS, krajevnih 
skupnosti. 

Občinska izhodišča predvidevajo, 
da bo družbeni proizvod vsega 
gospodarstva naraščal po letni stop
nji 8,5 (republika 7,4), gospodarstva 
diružbenega sektorja pa po stopnji 
8,8 (republika 7,7). Investicije bodo 
naraščale po stopnji 22 (republika 
26,5), produktivnost v družbenem 
sektorju po stopnji 4,7 do 5,2 
(republika 4,5 do 5), zaposlovanje 
po stopnji 3 do 3,5 (republika 2,6), 

povsod doremi 
Ob novoletnih praznikih so imeli 

člani vokalne skupine DOREMI iz^ 
Kočevja veliko dela: v enem dnevu 
so tudi po večkrat nastopili v 
različnih kočevskih podjetjih in 
ustanovah. Njihov vodja in jilasbeni 
pedagog Ive Stanič meni, tb zasluži
jo za to javno pohvalo. 

V. I. 

Beg 

strokovnjakov 

Spet odšla dva v 
Ljubljano 

v ribniški občini pogosto 
ugotavljajo - podobno kot v so
sednji kočevski - da strokovnja
ki beže iz občine, pritok novih 
pa je razmeroma slab. V tem me
secu dni je oziroma bo Ribnica 
zgubila spet dva. O predsedniku 
IS občinske skupščine Rudiju 
Brinšku, ki je bil razrešen 
dolžnosti z novim letom, smo že 
poročali. 

Pred kratkim pa smo zvedeli, 
da bo s 1. februarjem odšel iz 
Ribnice še inženir kmetijstva 
Andrej Mihelič, ki je zelo uspeš
no vodil kmetijsko pospeševalno 
službo pri kmetijski zadrugi Rib
nica. Prav sad njegovega dela so 
preusmerjene kmetije v ribniški 
občini. 

Predsednik novega izvršnega 
sveta Franc Boje je na naše vpra
šanje o odhajanju kadrov, pred
vsem pa Andreja Miheliča, dejal: 

„Odhod Andreja Miheliča bo 
za ribniško kmetijstvo nenado-
mestUiva škoda. On je vse svoje 
znanje in trud vložil za urejanje 
in razvoj sodobnih kmetij v ob
čini. Uspehi njegovega dela so 
zelo lepi. Kmetje ga imajo radi 
in pri njih uživa velik ugled . .. 
Ce ie vzrok za njegov odhod pre
majhen osebni aohodek, bi se 
dalo to urediti." 

Sam Andrej Mihelič pa je po
vedal, da je vzrokov za njegov 
odhod več: poroka, stanovanje v 
Ljubljani, pa tudi osebni do
hodek 

Zaposlil se bo pri hrvatski 
INI, in sicer tovarni umetnih 
gnojil Kutina oziroma njenem 
zastopstvu v Ljubljani. J. p. 

stvarni osebni dohodki po stopnji 
7,3 (republika isto 7,3) in stvarna 
stopnja oscbnf' potrošnje 6,5 (re
publika isto 6,5). 

Število prebivalcev se bo po 
oceni zvečalo od 4 2.000 v letu 1975 
na 12.180 v letu 1980. 

Izhodišča, ki obsega.jo kar 36 
tipkanih strani, zajemajo vsa naj
pomembnejša delovna področja ozi
roma vse gospodarske in negospo
darske dejavnosti. 

Na osnovi teh izhodišč in javne 
razprave o njih, ki zdaj poteka, bo 
nato pripravljena dokumentacija za 
srednjeročni načrt razvoja občine za 
obdobje 1975 do 1980. 

J. P. 

ribnica: programe 
prireditev 
usklajujejo 

v ribniški občini usklajujejo pro
grame prireditev ob 30-letnici osvo
boditve, in sicer s programom repu
bliških prireditev in prireditev v so
sednji kočevski občini. Ni še do
končno določeno, če bo glavna rib
niška proslava dneva osvoboditve v 
aprilu ali maju. 

Komisija za prireditve in proslave 
pri občinski konferenci SZDL uskla
juje z ostalimi organizacijami v obči
ni tudi datume dru^h proslav, ki 
bodo v ribniški občini letos. 

NESREČNE TUJKE 

V gradivu za zadnjo sejo 
občinske skupščine kar 
mrgoli tujk. Včasih si slede 
kar po tri zaporedoma. S 
tem se ne dela usluge dele
gatskemu sistemu, saj pre
prosti delavci in kmetje ne 
razumejo tujk, pa tudi 
marsikateri izobraženec ne 
vseh. Se posebno žalostno 
pa je slišati, če si kakšen 
tujk nevešči občinski usluž
benec za govorniškim pul
tom skoraj polomi jezik in 
končno tisto tujko.izkhbasa 
na pol po tuje, na pol pa po 
ribniško, da ni ne tič ne miš. 

Sest novih mest 
Občinska skupščina Ribnica je 

sprejela novo sistematizacijo delov
nih mest, po kateri se število 
delovnili mest v občinski upravi 
zvišuje od sedanjih 53 na 59. 
Povečuje ga predvsem na račun 
ustanovitve skupščinske strokovne 
službe in novih delovnih mest za 
samostojne referente oziroma sveto
valce z višjo in visoko izobrazbo. 
Kaže pa, da vsa sistemizirana de
lovna mesta ne bodo zasedena, saj 
tudi doslej nikoli niso bila. 

krošnja v 
avstralijo 

Turistično društvo Ribni
ca je dobilo naročilo Iz
seljenske matice Slovenije, 
naj izdela ribniško krošnjo 
za Avstralce. Vzrok za to na
ročilo je menda, da namera
vajo v Avstraliji aprila letos 
prvič prirediti miniaturno 
„Kmečko ohcet", kakršna je 
konec maja v Sloveniji in tu
di v Ribnici." Kaže, da je 
avstralska ,,Kmečka ohcet" 
tudi sad udeležbe avstralskih 
parov in novinarjev na vsa
koletni naši „Kmečki ohce-
ti". 

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI 
UNICENA ulica - Šolska 

ulica v Ribnici je popolnoma uniče
na, vendar je zdaj ne kaže popravlja
ti, ker bi jo takoj uničili kamioni, ki 
odvažajo material z gradbišča nove
ga doma jla. Kamioni zelo zamaže-
jo z blatom tudi del Kolodvorske 
ulice. Blato sicer delavec odstranju
je, vendar pravega uspeha ni. Malo 
bo pač treba potrpeti ter pazljiveje 
voziti in hoditi Ta potrpežljivost bo 
kronana z novim domom jla, ki bo 
za vse ribniške občane tudi lep 
dosežek. 

DENAR IN PIJACA - Pravijo, 
da se je pred prazniki ta ali oni tako 
nalezel „dobre kapljice", da je celo 
obležal v gostišču. Občani pravijo, 
da je eden izmed vzrokov za 
čezmerno pijančevanje ob „plačil
nih dnevih" tudi ta, da dobivajo 
zaposleni osebne dohodke „na ro
ke in ne na hranilne knjižice. 
Marsikdo se zato na „plačilni dan" 
napije. Ce bi pa dobil osebni 
dohodek na hranilno knjižico, po
tem marsikdo ne bi šel ponj le 
zaradi pijače, ampak takrat, ko 
potrebuje denar za kaj pametnega. 

V HOTELU BOLJŠE - Gostje 
ribniškega hotela pravijo, da hotel v 
zadnjem obdobju zelo pridobiva na 

ugledu, ker je v njem vedno boljša 
postrežba in boljši red. Ta napredek 
pripisujejo tudi novi svetnici hotela 
Ivanki Smalc, ki je bila prej 
poslovodkinja ene izmed trgovskih 
poslovalnic v Ribnici. 

ZDOMCEV NI BILO - Na 
pogovor z zdomci, ki je bil sklican 
za 28. december, sta prišla le dva 
zdomca, zato je odpadel. 

občan 
vprašuj 

odgovarja 

— Zakaj smo bili bolje 
obveščeni o Vasovanju za samo
prispevek, kot za voUtve v SIS? 

- Vsak te pač raje prepri
čuje, da boš kaj dal, kot da 
odločaš o tistem, kar ustvaijaš. 

REŠETB 

Stran uredil: J02E PRIMC DOLENJSKI LIST 19 

Ustanovitev turistične interesne skupnosti pripravljajo v 
kočevski občini. Delala bo v interesu ustanoviteljev, ki jo bodo 
tudi financirali in odločno vplivali na program njenega dela. 

Ustanovitelji temeljne turi
stične interesne skupnosti naj 
bi bili vsi, ki imajo korist od 
turizma, oziroma se ukvarjajo s 

turizmom. To pa niso samo 
gostinci, turistična društva in 
trgovci, kot še vedno prevladuje 
marsikje zmotno mnenje, 
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Šest dni v Iranu 
Lojzka Jcranko,.uslužben

ka Ljubljanske banke 
podružnica Kočevje: 

„Lani sem doživela res ne
kaj najlepšega, saj kaj takega 
doslej še nisem in gotovo tu
di kmalu spet ne bom: 6 dni 
sem v organizaciji Ineks 
Adria potovala po Iranu. 
Med drugim sem videla mno
ge zanimivosti Teherana in 
Persepolisa. Videla sem tudi 
izredno lepo letališče, za ka
tero sem pred kratkim brala, 
da se mu je podrla streha in 
pokopala pod seboj precej 
ljudi. 

Najbolj hudo pa mije lani 
bilo, ker je bil mož 6 mese
cev bolan. Zdravil se je na 
Jezerskem." 

Lani uplenili manj rib 

Letni obračun ribiške družine Kočevje 

Marsikateri naš občan ne bi šel z doma, če bi dobil doma zaposlitev oziroma primemo delo, saj tujina 
ni nikoli mati, ampak vedno mačeha. Na fotografiji: z nedavnega razgovora z zdomci v Kočevju. 
(Foto: J. Prime) 

Pred kratkim je bil občni zbor 
Ribiške družine (RD) Kočevje. 

RD je štela leta 1974 87 članov. 
Mladinska sekcija je štela 16 članov. 
Med poletnimi počitnicami pa je 
dobilo počitniško ribolovno dovo
ljenje tudi 51 pionirjev. Ribiški izpit 
je lani opravilo 21 kandidatov, 3 so 
padli, 10 pa jih ni prišlo k izpitu. 
Lani; je bilo v Rinži uplenjenih 12 
odstotkov manj rib kot leta 1973. 
Več je bilo ujetih le krapov, med
tem ko je padlo število uplenjenih 
ščuk, linjev in dfugih rib. 

V Rinžo je bilo lani vloženih 100 
porcijskih kiapov, 4.000 mladic kra
pov in 500 mladic smuča, v Kolpo 
pa 26.000 mladic lipana, 1.000 
porcijskih postrvi potočnic in 
20.000 mladic potočne postrvi. V 
letu 1975 bo predvidoma vloženih v 

Tujina izpodl(opuje zdomcem zdravje 

Kdor ne spoštuje sebe in domovine, tega tudi tujci ne spoštujejo - Vedenje Mariborčanov 

Razgovora z zdomci, ki je bil 5. januarja v hotelu Pugled-v 
Kočevju, se je udeležilo nekaj nad 20 zdomcev in nekaj manj 
predstavnikov družbenopolitičnih organizacij, občinske skupščine, 
delovnih organizacij, Zavoda za socialno zavarovanje in drugih. 

Zdomci so povpraševali o 
možnostih za zaposlitev doma. 

Mladinci na osnovni šoli Kočevje so pred kratkim izdali glasilo „Vsi 
mladi za vse". V njem so objavljeni spisi učencev osmih razredov. 
Glavni urednik je Dušica Kotar, mentorja pa sta prof. Ksenija 
Žagar in Vladimira Resman. Časopis pišejo učenci lastnoročno, kar 
jim vzame veliko časa. Tudi vežejo ga sami. (Foto: Jure Podržaj) 

carinskih predpisih, socialnem 
zavarovanju, vozniških predpi
sih, bančnih posojilih za grad
njo hiš, napredku v svojih 
domačih krajih in odpiranju 
delovnih mest na podeželju. 

Razgovor je pokazal, da so 
zadnja leta življenjski stroški 
tudi v Nemčiji precej porastli, 
plače pa precej manj. Vedno 
težje si naši zdomci kaj prihra
nijo, zato se jih tudi vedno več 
želi zaposliti doma. 

Naši zdomci se vedno bolj 
zavedajo, da jih pač tujina 
plača dobro, ker jih potrebuje, 
saj domačini na mnogih delov-
nili mestih nočejo delati. Mar
sikdo se je že zavedel žalostnega 
dejstva, da po 10-letnem ali 
15-letncm delu v tujini izgublja 
zdravje, bolnika pa hitro čaka 

i 

delovna knjižica, se pravi brez-
poselnost-i 

Povedah so tudi, da je med 
našimi zdomci tudi precej ta
kih, ki delajo sramoto domo
vini, ki hvalijo vse tuje, ki 
nimajo nobenega ponosa. Kdor 
sam sebe ne spoštuje, tistega 
gotovo ne bodo spoštovali tudi 
drugi, predvsem pa ne tujci. 
Precej takih naših zdomcev je iz 
Maribora in okolice, so povedali 

• naši zdomci in dodali, da je 
precej Nemcev boljših, bolj 
spoštujejo vse, kar je naše, kot 
mnogi „Mariborčani". 

Ob zaključku razgovora so 

zdomci predlagali, naj bi v 
bodoče organizirali podobne 
razgovore julija ali avgusta, ko 
jih je večina na dopustu doma 
in bi bila takrat udeležba na 
sestanku gotovo večja. 

J. PRIMC 
LIVOLD ZA NOVO 

LETO 
Krajevna skupnost in družbeno

politične organizacije za območje 
Livolda v Kočevski občini so za 
učence domače osnovne šole organi
zirale obdaritev in lepo prireditev ob 
novoletni jelki. V nedeljo, 28. 
decembra, jih je obiskal tudi dedek 
Mraz. V 1. 

Rinžo 1.000 porcijskih 
postrvi in 2.000 mladic ^ 
Kolpo pa 30.000 mladic 
5.000 mladic sujca. ^ 

Ribiška članarina bo 
leto 1975 150 din; vsak član S 
bi opravil še 10 prostovolM^ 
nih ur ali vplačal dodatnih -
V tem znesku niso vštete ceo n 
ribolovnih dovolilnic^ Pl-., 
revir, ki znaša za Rinžo 60 ^ 

V razpravi so ribiči 
predvsem, da se bodo še naj 
vzemaU za varstvo voda. 
se bodo za gradnjo čistilnih 
domači občini, pa tudi v 
katerimi skupno upravljajo 
Zahtevali bodo tudi, 
spoštuje sklep obl'olpskih o 
se ob Kolpi ne grade razni o , 
bi reko onesnaževali. 
da je začela na hrvatsld str^ j 
tovati manjša papirnica, ' 
onesnažuje. .»m 

Izvolili so tudi nov 1^ " 
upravni odbor, dosedanjim,? 
nim vodilnim delavcev druziD I 
se ribiči oddolžili tako, ^ 
„dober prijem" podarili " 
dolge ribišice palice. Dobu' i 
Andrej Žagar, Alojz Skend^ 
jan Krivec in Franc GregorCi •, 

ŠOLA O ŽIVLJENJI) 
V DVOJE 

Delavska univerza , 
ško" iz Kočevja je za 
razreda osnovne šole organ^^ 
več predavanj in razgovoi 
programa šole za življenje^ 
naslovom „Razmišljanje o ^ 
nju v dvoje". Prvo predavan) 
danes, 16. januarja, v osn ^ 
šoli Kočevje; predaval bo r 
France Demšar, sodelavec ^ 
dajta šolstvo SR Slovenije- , 

Več vzgojnega dela, manj nesreč 

Do otvoritve ceste Kočevje-Brod je treba še marsikaj napraviti, sa) 
večji promet zahteval v mestu marsikaj novega in boljšega 

v kočevski občini pride osebni avto na 8,9 prebivalca, v Sloveniji 
na 7,4, v Jugoslaviji pa na 17,9 prebivalca. V začetku leta 1974 je 
bil registriran v občini 1701 osebni avtomobil, 531 lastnikov avto
mobilov ali 32 odstotkov pa jih je bilo včlanjenih v AMD. Vse to so 
ugotovili na nedavni skupščini AMD Kočevje. 

Člani AMD so na skupščini po
udarili tudi, da je treba do letošnje 
otvoritve posodobljene cestc Ko
čevje-Brod na Kolpi še marsikaj ure
diti. Zaradi večjega prometa na tej 
cesti bo Ireha pripraviti v Kočevju 
več parkirnih prostorov za osebne in 
tovorni" avtomobile. Napraviti bo 

treba še več za varnost pešcev in 
motoriziranih občanov, urediti 
boljše in večje hotelske zmogljivosti. 
Seveda pa bo v mestu in ob cesti 
potrebnih tudi precej več avtomeha-
ničnih delavnic, bencinskih črpalk 
in kdrugega. Takrat bo treba zgra
diti nekje ob cesti Škofljica-

Ure za dolgoletno zvestobo 

Nagrada za minulo delo 

Na fotografiji so delavci TOZD Mesarije Združenega KGP Kočevje, ki so prejeli nagrade za 10-letno 
oziroma 20-letno nepretrgano delo. (Foto: France Brus) 

Pred kratkim je bila v lovski sobi 
hotela Pugled v Kočevju manjša 
slovesnost. V prisotnosti direktorja 
kmetijskega gospodarstva ZKCiP Ko
čevje -in predsednika občinske skup
ščine Save Vovka je direktor kočev
ske klavnice Jože Skulj skupaj s 
predsednikom delavskega sveta 
T()ZD Mesarija I "rancem Kolarjem 
predal ročne ure za več kot 20-letno 
oziroma 10-letno minulo delo v 
klavnici naslednjim delavcem: 

za več kot 20 let: Maksu 
Logarju, Valentinu Curlu in l-rancu 
Kolarju; 

za več kot 10 let pri podjetju-
llrnestu Zorjanu, l-rantu Tušku, 
Jožetu Lavriču, Vidu Mrvarju, Mila
nu Trpinu, Stanetu Puglju, Stanetu 
Vlašiču, Ivanu Malnarju, Ivanu Bra
daču, Silvu Robidi, Kristini Marin-
celj, Ančki Hegler in Ivanu Lampe-
tu. 

1-. B. 

Kočevje-Delnice tudi bazo A^ 
AMD Kočevje je v L 

svetilo posebno pozornost p' 
vzgoji pionirjev, mladine in o 
Rezultat načrtne vzgoje je, 
čevska občina po številu 
zadnjimi v Sloveniji, po štc)Ji ^ 
ležene mladine v prometnul 
čah pa na predzadnjem mest • 

Pri tečajih za vzgojo 
nikov motornih vozil je 
niziralo še dodatna predavanj 
kušnjah iz sodne prakse, V.' 
ukrepih milice oziroma nn" 
in o prometnih nezgodah. 

Za šolarje pa je bflo od J 
do 1974 icar 25 vzgojnili^ 1 
tekmovanjih „Pokaži, kaj m 
prometu" in na kolesarskih 
vanjih je sodelovalo skupn^^ ^ 
pionirjev in mladincev. 

AMD Kočevje vsa leta 
ma gospodari brez družb^^ 
narne pomoči. Vendar bo 
potrebna, če se bo AMD, k' j 
ukvarja predvsem z vzgojn" j 
nostjo, spet usmerilo tudi 
na. . , 

AMD Kočevje sodeluje * , 
Ribnica in AMD Škofja rtji 
stike bodo v bodoče še holj ® -p 
AMD Kočevje bo letos vrni' 

Denar in prihodnost je uspeh 

Krajevna skupnost Kočevje opravlja veliko delo 

Predsednika krajevne skupnosti Kočevje Staneta Otoničaija smo 
zaprosili, naj na kratko opiše le najpomembnejše lansko delo 
krajevne skupnosti in načrte za letos. Kočevska krajevna skupnost 
(KS) dela zelo uspešno, tako namreč ugotavljajo njeni občani. Zdaj 
pa prisluhnimo še predsedniku: 

— Lani smo uredili ter asfaltirali 
14.700 kvadratnih metrov površin 
(ccst, ulic, hodnikov za pešce, dvo
rišč in dovozov), za kar smo porabili 
nad 2,400.000,00 din. Financiranje 
je bilo izvršeno s sredstvi za uporabo 
mestnega zemljišča v znesku 
750.000 din, dopolnilnimi sredstvi 
in posojili v znesku 340.000 din, 
sredstvi gospodarstva 989.000 din, 
prispevki občanov 152.000 din in 
dodatnimi sredstvi skupnosti v 
znesku 180.000 din. 

VSAKO LETO ZA 
2,5 MILIJONA 

DINARJEV ASFALTA 
S tem denarjem je bila obnovljena 

Reška cesta in zgrajeni obojestranski 
pločniki, cesta 1 in 111 na Trati, 
ccsta za naselje „Union", cesta 
Podgorska-kamnolom, ploščad 
AMD in pot za Rinžo, dovozi proti 
podjetju Trikon ter ostali prostori in 
dvorišča teko delovnih organizacij. 

kot zasebnikov. Z uresničitvijo tako 
obširnega programa smo lahko v 
celoti zadovoljni. 

Iz analize sedanjega stanja cestno-
prometnih objektov vidimo, da 
imamo še vedno 41.200 kvadratnil»-
metrov makadamskih površin, ki so 
pod upravo naše KS (razen tega pa 
bo treba nekatere odseke cest 
čimprej ponovno preliti z asfaltom). 
Zdaj je v mestu asfaltiranih že nad 
80.000 kvadratnih metrov površin. 

Za uresničitev srednjeročnega 
progama, ki naj bi bil predvidoma 
zaključen do 1979, bi potrebovali 
okoli 9,800.000 din, oziroma po 
"2,500.000 din na leto. Tako velikih 
sredstev sami ne bomo mogli zbrati. 
Potrebna bo izdatna pomoč gospo
darstva, kajti sredstva iz prispevka 
za uporabo mestnega zemljišča, s 
katerimi gospodarimo, in prispevki 
občanov pokrivajo le slabo polovico 
te vsote. 

Letos bomo nadaljevali s progra
mom ureditvenih del in si prizade

vali, da s pomočjo posojil na novo 
uredimo ccstne površine, predvsem 
pa pločnike za pcšce in prometno 
signalizacijo, saj je to ena izmed 
najvažnejših nalog za varnost obča
nov v sedanji dobi, ko naglo narašča 
promet. 

V pisarni krajevne sku(mosti 
Kočevje—mesto je vedno živah
no, saj prihajajo sem ljudje z 
raznimi predlogi,željami in vpra
šanji. Tu se zbirajo tudi tisti, ki 
uresničujejo programe in naloge 
krajevne skupnosti. (Foto: J. 
Prime) 

URESNIČITI OBLJUBO: 
BAZEN 

Začeli smo gradnjo telovad
nice—bazena. Tudi v tem prime
ru bo potrebno pritegniti vse 
sile, da bomo pravočasno zago
tovili potrebna posojila, kajti 
rok dograditve (letošnja jesen), 
ki smo si ga zastavUi, je zelo 
kratek. Potrebno bo veliko 
dela, če bomo hoteli izpolniti 
obljubo, ki smo jo dali delov
nim ljudem in občanom na 
referendumu za uvedbo samo
prispevka. To pa je naša dolž
nost, ki je ne smemo preklicati. 

Tudi na področju upravljanja z 
objekti posebnega družbenega 
pomena nas čaka še precej dela. 
Nujno bo treba dokončati ureditve
na dela v domu Jožeta Seška in na 
mestnem pokopališču. 2e lani smo 
za dokončanje 2. in 3. faze central
nega ogrevanja v Dom Jožeta Seška 
porabili nad 350.000 din; za izgrad
njo skladišč in garaž za potrebe 
pokopališke službe ter nabavo no
vega avtofurgona pa nad 120.000 
din, kar je predstavljalo precejšnjo 
obremenitev KS, kajti kljub izdatni 
dotaciji TKS Kočevje za ureditev 
ccntralne kurjave v Seškovem domu 
je še vedno odpadlo na KS nad 

120.000 din stroškov, da ne raču
namo stroškov za pokopališko 
službo, ki so v celoti bremenih 
skupni dohodek krajevne skupnosti. 

Ko ocenjujemo delo KS Kočevje 
mesto v preteklem letu, lahko 

trdimo, da je bilo dokaj uspe.šno. 
Razgibana politična dejavnost, 
posebno še po sprejemu nove ustave 
(spomladanske volitve, referendum 
za samoprispevek in volitve v SIS), 
in priprave statuta in drugih aktov 
KS so zahtevale veliko dela uprave 

-in ostalih organov KS. 

NE POZABIMO 
NA LJUDI 

V obilici dela je ostala preveč ob 
strani skrb \n pozornost za človeka, 
kajti občasni obiski starih in bolnih 
občanov ter borcev NOV in simbo
lična obdaritev še niso dovolj. Letos 
bo treba temu področju delovanja^ 
posvetiti več pozornosti. Tako bo 
treba organizirati zanje razne prire
ditve, srečanja in imeti stalen stik z 
njimi. Zavedati se moramo, da so 
prav ti občani veliko prispevali za 
razvoj mesta in s svojim delom 
pomagali, da imamo danes razme
roma lepo urejeno mesto. Zato je 
dolg do njih še toliko večji. 

Se večjo skrb bomo morali posve
titi otrokom, gradnji novih otroških 
igrišč in malih športnih objektov ter 
naprav. 

MAJA PRVI PRAZ*^'^ 
jfi f 

Letos bomo 4. jffi 
prvič praznovali praznik j 
Kočevje in krajevne ski'r 
Ta praznik mora biti ^ ̂  
no svečan, ker sovpada 
30-letnico osvoboditve .f 
mesta v dru^ svetovni vo^ 
tej priložnosti bodo P® 
zaslužnim občanom 
zacijam priznanja in 

Delovni program, ki 
jeli za letos, je pomemben 
dokument, saj zajema vso ^Jm. 
KS, od komunale, stanovanj.j|(t 
ostalih. upravljanja a 
posebnega pomena, pa tuo' 
kulturo, telesno kulturo, 
varstvo, varstvo ostarelih ob 
invalidov, ljudsko obrambo. # 
zaščito, ^užbeno I? 
samoupravljanje, povezovanj 
jevne skupnosti s skupnosti # 
območja naše občine in 
delovanje naše KS v Skupf^jvjf 
jevnih skupnosti občine 
podobno. Razen denarja, 
treben za uresničitev tako o ^ f 
programa, bo potrebna ^ 
stranska prizadevnost tako 
ICS kot vseh delovnih ljudi 
nov našega mesta. An\i^k 

Pripravljamo tudi 5 ( 
razvojni program za -j^«l ^ 
1979, ki bi moral biti spr^J 
kasneje do oktobra | 

STANI-
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KUPUJTE SREČKE EKSPRESNE LOTERIJE VVSAKI SERIJI 1,000.000 SREČK 

KI JO SAMOSTOJNO PRIREJA 
LOTERIJSKI ZAVOD SLOVENIJE 

286.520 DOBITKOV V VREDNOSTI 3,000.000 DIN 
MED NJIMI JE 20 DOBITKOV PO 10.000 DIN 

PROSTA DELOVNA MESTAI 

tekstilna tovarna 
NOVO MESTO 
Foersterieva 10, \ 

^1- o. Konfekcija, izdelovanje konfekcije, n. sub. o. 

razglaša 
prosta delovna mesta 

2 prodaje za domači trg 
3 rp^^ologa konfekcije 

za obračun delovnih 
4 konfekcije 

• administratorja v konfekciji 

''ogoji: 

delo traia'0°*^^ šolska izobrazba s triletno prakso. Poskusno 

Pod 2- - v .  
Pod "?• !^°"^®kcijska šola. Poskusno delo traja 3 mesece. 
Pod ekonomska šola. 

•"e nja administrativna šola. Praksa zaželena. 

pošljejo ponudbe na naslov: NOVOTEKS, 
oddelek MESTO, n. sol. o., kadrovski 

. • onudbe sprejemamo do 15. februarja 1975. 

PROSTO DELOVNO MESTO 

j^g^^VNOVODJE; 
izobr k imeti najmanj ustrezno srednjo 

3200 in vsaj pet let prakse v ustrezni stroki. 

.'^^"didati na! -r • 
'Zobrazb* Poslje[o prošnjo z ustreznimi dokazili o 

vpiŠolski center Krško, Hočevarjev trg 1. 
Ja do zasedbe razpisanega mesta. 

OTROŠKI VRTEC „CICIBAN" SEVNICA, 

razpisuje prosto delovno mesto 

VARUHINJE 
za polovičen delovni čas, za nedoločen čas. 
Pogoji: končana osnovna šola, starost vsaj 18 let, pravilen 
odnos do otrok. 
Stanovanja ni. 

Prošnje sprejema razpisna komisija otroškega vrtca 
„Ciciten", Sevnica, do zasedbe delovnega mesta. 

iskra 
industrija elementov za elektroniko 
ljubljana, stegne 17 

TOZD ELEKTROLITI MOKRONOG 

Takoj sprejmemo več nekvalificiranih žensk in moških za 
priučitev na delovnih mestih v montaži. 

Pogoj za sprejem: 
1. uspešno opravljen spretnostni test 
2. uspešno opravljena poskusna doba. 
Prošnje pošljite na gornji naslov v 14 dneh. 

Odbor za delovna razmerja pri Gostinskem podjetju HOTEL 
„PUGLED" Kočevje skladno s 43. in 52. členom Statuta 
podjetja objavlja 

RAZPIS 
delovnih mest 

1) SEKRETARJA — pogoj: višja strok, izobrazba 
pravne smeri ali srednja strok, izobrazba in pet 
let delovne prakse 

2) RAČUNOVODJE — pogoj: srednja strokovna 
izobrazba ekonomske smeri in 5 let delovne 
prakse 

Splošni pogoj za oba kandidata je, da sta moralno in 
politično neoporečna. 
Prijave na razpis pošljite v roku 15 dni od dneva objave 
razpisa, t. j. vključno do 31. t. m. 

PROSTO DELOVNO MESTO! 
PZ„VEKTOR" 
TOZD tovorni promet 
LJUBLJANA, Smartinska 104 

S 

ponovno objavlja 
prosto delovno mesto 

PROMETNIKA 
v poslovalnici Novo mesto 

Od kandidativ pričakujemo, da bodo izpolnjevali naslednje 
pogoje: 
— končana srednja šola prometne smeri ali druga srednja 

šola ekonomsko-komercialne smeri, 
— zaželene delovne izkušnje s področja poslovanja v cestnem 

transportu, 
— za moške: odslužen vojaški rok. 
Za navedeno delovno mesto predvidevamo 2-mesečno 
poskusno delo. 
Kandidati naj pošljejo ponudbe z dokazili o izpolnjevanju 
pogojev na naslov: TOZD „VEKTOR", Ljubljana, Šmartin-

Trgovsko in proizvodno podjetje 
„PETROL" LJUBLJANA 
poslovna enota Brežice 

razglaša prosto delovno mesto 

PRODAJALCA NA BENCINSKEM SERVISU ŽLEBIČ - p. 
RIBNICA 

Pogoji: 
končana osemletka 
odslužen vojaški rok 
prednost imajo trgovski delavci 
Poskusno delo traja tri mesece. 

Lastnoročno napisane ponudbe s kratkim življenjepisom je 
treba poslati v roku 10 dni po dnevu objave tega razglasa 
navedeni poslovni enoti 

PROSTA DELOVNA MESTAI 

PRENOSNI 
TRANSFORMATOR 
ZA VARJENJE 

TBH 140 
Bantam 

Za varjenje kosov tanke 
pločevine ali za njeno obdela

vo je najidealnejšis orodje BAN
TAM transformator: ker tehta le 

20 kg. je zelo primeren za delo v de
lavnici ali na potovanju. Z njim lahko va

rite navadno mehko jeklo, nerjaveča jekla 
in jekla, ki so odporna proti kislinam. Moč je 

variti lito železo ali obnoviti izrabljene površin^ 
z elektrodami za trdo varjenje. Stroj je možno pri

ključiti na enofazni priključek 220 V. 

Za BANTAM velia garancija leto dni. Če se pokvari v.ga
rancijskem roku, bo kupec ^bil v zameno nov aparat, če 

pa se stroj pokvari po garancijski dobi, lahko kupeč BANTAM 
zamenja za novega — po zelo nizki ceni. 

Vsestransko — pripravno — ekonomično 

tvornica dizel motora t tvornica električnih stro-
I uredala - Pula 

TEl cv®^!^ 208. TELEFON: CENTRALA (052) 22-322 
25 252 YU ULJTES 

Turistična, gostinska, prometna in proizvodna delovna orga
nizacija 
ALPETOUR, ŠKOFJA LOKA (Transturist — Creina), 
TOZD potniški promet, 

objavlja prosta delovna mesta: 

1 AVTOBUSNI ŠOFER ZA PROGO: SELA ŠUMBERK -
LJUBLJANA (Litostroj) 

1 AVTOBUSNI ŠOFER ZA PROGO: HINJE - LJUB
LJANA (Litostroj). 

Delo se združuje za nedoločen čas s polnim delovnim ča
som. Poskusno delo 2 meseca. 
POGOJ: KV voznik motornih vozil kat. D. 
Kandidate vabimo, naj se osebno zglasijo v kadrovskem 

PROSTA DELOVNA MESTA 
„KERAMIKA", 
TOVARNA KERAMIČNIH IZDELKOV 
NOVO MESTO, SLAKOVA 5 

razpisuje 
naslednja prosta delovna mesta: 

1. SKLADIŠČNIKA 
2. TREH PEČARJEV 
3. TREH DELAVCEV ZA PRIUČITEV V PEČARSKI 

STROKI 
Pogoji: 
Pod 1; najmanj popolna osnovna šola in nekaj prakse. 
Pod 2; kvalificiran pečar ali priučen. 
Pod 3; veselje do pečarske stroke. 
Za vsa razpisana delovna mesta velja poskusno delo. 

Razpis velja do zasedbe delovnih mest. 
Prošnje pošljite na upravo podjetja. 

REJCI 
PERUTNINE! 

KZ NAKLO 
PRI KRANJU 

VALILNICA 
prodaja enodnevne pi
ščance (nesnice in pi
tance) vsak torek od 21. 
januarja dalje. 

Sprejemamo naročila! 

Piščance pošiljamo tudi 
po železnici, in to nad 
50 živali. 

VALILNICA NAKLO 

mM! 

DBH 
vsak četrtek 
DOLENJSKI LIST mnm 
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tedensk l̂e m 
Četrtek, 16. januarja - Marccl 
Petek, 17. januarja - Anton 
Sobota, 18. januarja - Suzana 
Nedelja, 19. januarja - Marij 
Ponedeljek, 2o. januarja - Boštjan 
Torek, 21. januarja - Neža 
Sreda, 22 januarja - Vincenc 
Četrtek, 23. januarja - Alfonz 

LUNINE MENE 

20. januarja ob 16.14 uri Prvi krajec 

BREŽICE: 17. in 18. 1, an^eški 
barvni film „Cerčilovi leopardi. 19. 
in 20. 1. italijanski barvni film 
„Angeli imajo radi fižol". 21. in 22. 

1. ameriški barvni film „Diabolik". 
ČRNOMELJ: 17. jugoslovanski 

barvni film „Varnostna služba 
zapira krog". 19. 1. nemški barvni 
film „Ljubezen je le beseda". 22. 1. 
francoski barvni film „Alfredove 
nezgode." 

KOSTANJEVICA: 19. 1. angleški 
barvni film ,,Rdeči baron". 

METLIKA: od 17. do 19. 1. 
francoski barvni film „Bulver ruma" 
in italijanski barvni film ,,Zanka". 
22. in 23. 1. španski barvni film 
„Varuj se krokarja „Gringo". 

MIRNA: 18. in 19. 1. „Agent 
077 krvava meri". 

NOVO MESTO: od 17. do 20. 1. 
ameriški barvni tlim „Velika parada 
komedij", od 21. do 23. 1. nemški 
barvni film „Ljubezen je le beseda". 

RIBNICA: 18. in 19. 1. ameriški 
barvni film „Rio Bravo". 

SEVNICA: 18. in 19. 1. 
„Waterloo". 

TREBNJE: 18. in 19. 1. ameriški 
barvni film „Ubijalec v stroju". 

imBISIM 
SLUŽBO ISCE 

v VARSTVO sprejmem enega ali 
dva otroka. Anica Pevec, Ragov-
ska 7, Novo mesto. 

SLUŽBO DOBI 

HOTEL GRAD OTOCEC takoj 
zaposli več deklet za čiščenje in 
pospravljanje prostorov. Prošnje 
pošljite na njegovo upravo. 

iSCEMO VARSTVO za polletnega 
in triletnega fantka v dopoldan
skem času. Sprejmemo tudi var
stvo na dom. Oglasite se takoj na 
naslov Jedinščica 18 (Gotna vas). 
Novo mesto. 

IŠCEM načrtovalca in izvajalca 
hišne centralne kurjave ter obrt-
nika-polagalca fasadnih plošč. 
Ponudbe pošljite pod „Črnomelj" 

„AVTOMEHANIKA" KRUNO-
SLAV FILIPCIC, Brežice, Zakot 
32, takoj sprejme vajenca. 

FRIZERSKO- BRIVSKO pomoč
nico sprejme salon Pucclj, Cesta 
Komandanta Staneta, Novo 
mesto. Nastop službe po dogo-

STANOVANJA 

PRODAM NOVO enoinpolsobno 
komfortno, takoj vseljivo' stano-
vanje s centralno kuijavo v bloku 
v Novem mestu. Ponudbe pošljite 
pod „UGODNO". 

TOPLO SOBO s kopalnico in hrano 
dam dekletu za pomoč pri po
spravljanju enodružinske hiše. 
Tudi dobra služba v bližini. 
Venturini, Cesta heroja Ravbarja 
7, Crnuče-Ljubljana. 

ODDAM SOBO in kuhinjo. Volči-
čeva 14, Novo mesto. 

GARSONJERO Nad milini proda
mo, vseljiva jeseni 197S. 5 milijo
nov takoj, ostalo ob selitvi. 
Daničič, Nad mlini 41/35, Novo 
mesto, telefon 21-021. 

SPREJMEMO dekle na stanovanje., 
Naslov v upravi lista (134/75). 

V CENTRU CRNOMUA prodam 
takoj vseljivo stanovanjsko hišo z 
lokalom in garažo. M. A. Črno
melj, Staneta Rozmana 18. 

Motorna vozila 

UGODNO prodam poltovorni avto 
znamke Hanomag, tip Garant 
kiper, nosilnost 2 toni. Lado Ule, 
Jurčičeva 17, Trebnje telefon 
83-231. 

PRODAM FIAT 750, letnik 1972. 
Vprašate lahko vsak dan od 15. 
do 18. ure pri Dražiču, Kristano
va 2, Novo mesto. 

PRODAM WV, letnik 1969. Vide 
Janko, Sentjošt 1, Stopiče. 

TOVORNO PRIKOLICO „Gorica" 
(3 osi), kiperico, leto izdelave 
1969, dolgo 8 m, registrirano za 8 
ton, malo rabljeno, poceni pro
dam. Smiljanič, Al. Bolonje 60, 
Zagreb. 

PRODAM KARAMBOLIRAN FIAT 
750, letnik 1971, v nevoznem 
stanju. Alojz Šuštcršič, Gor. 
Lakovnice 16, Novo mesto. 

PRODAM fiat 750, letnik 1972, po 
ugodni ceni. Jože Luštek, Ždinja 
vas 34, Otočec ob Krki. 

PRODAM karamboliran avto NSU 
Prinz 1200 C, letnik 1969, in 
ŠKODO, letnik 1966, po deUh. 
Naslov v upravi lista. (112/75). 

PO UGODNI CENI prodam 
PRINCA 1200, letnik 1970, v 
nevoznem stanju. Janez Krnc, 
Kot 90, Semič. 

PRODAM FIAT 750, letnik 1972, 
registriran do konca 1975, lahko 
tudi na ček. Krka 22, Novo 
mesto. 

PRODAM FIAT 750, letnik 1972. 
Mirko Krevs, Mirna peč 87. 

PRODAM ZASTAVO 750, letnik 
1972 po ugodni ceni. Ogled od 
15. do 19. ure. Kobašlič, Ragov-
ska 10, Novo mesto. 

PRODAM FIAT 750, letnik 1970, 
prevoženih 33.000, km. Cegelnica 
63, Novo mesto. Ogled popoldne. 

UGODNO PRODAM ŠKODO, let
nik 1967, registrirano do konca 
leta. Ogled pri Mariji Matkovič, 
Dol. Toplice 137. 

PRODAM dobro ohranjeno SKODO 
100 L po ugodni ceni. Poizve se 
pri Voju Šiljanovskem, Zagrebška 
18, Novo mesto, telefon 22-874. 
Ogled je možen v soboto in ne
deljo. 

UGODNO PRODAM R 16 ali za
menjam za Fiat 750. Naslov v 
upravi lista (126/75). 

PRODAM ŠKODO 1000 MB po 
delih in kupim odlično ohranjeno 
Zastavo 1300. Telefon 21-912. 

PRODAM traktor Ferguson 35. Ivan 
Rudman, Skopice, Krška vas. 

POCENI PRODAM neregistrirano 
Škodo. Lahko tudi po delih. 
Jože Kic, Skocjan 6a. 

PRODAM traktor „Normag" s pri
ključki ali brez. Franc Golob, 
Šentjernej 108. 

UGODNO PRODAM 20.000 km 
prevožen motor NSU TT 1200. 
Ogled vsak dan od 16. ure dalje 
pri Bogdanu Murnu, Resljeva 4, 
Novo mesto. 

PRODAM nov tomosov moped, tipa 
TLS. Franc Božič, Kobile 2, 
68273 Leskovec pri Krškem. 

P R O D A M  

PRODAM ojačevalnik (40 W) z 
vgrajenimi ritmi, znamke ,,Eho". 
Martin Jamšek, Savska cesta 19, 
Sevnica. 

UGODNO PRODAM spalnico. 
Lojze Plankar, Trdinova 5a, Novo 
mesto. 

UGODNO PRODAM električni 
šivalni stroj Singer cik-cak v kov
čku. Zaman, 68296 Krmelj. ' 

PRODAM konja, starega 5 let, 
kravo-brejo 4 mescce, komat in 
zapravljivček. Ivan Kralj, Grm 19, 
T rebnje. 

PRODAM harmoniko SCANDALI 
(32-basno), Hohner (96-basno) in 
polavtomatični pralni stroj Per-
fekta. Naslov v upravi lista 
(107/75). 

PRODAM opremo za dnevno sobo 
po ugodni ceni. Zglasite se pri 
Jandriču, Zagrebška 8, Novo 
mesto. 

UGODNO prodam 62 vibriranih 
betonskih stebrov za vinograd. 
Selak, Dobrava 32, Skocjan. 

PRODAMO po ugodni ceni novo 
osebno prikolico. Naslov v upravi 
lista (122/75). 

UGODNO PRODAM staro, dobro 
ohranjeno spalnico. Judita Serše, 
Kočevje, Turjaška 6. 

PRODAM skoraj nov avtoradio 
Hitachi, uporabljiv tudi izven 
avtomobila. Jo^ Povh, Vel. 
Malence 31, Krška vas. 

UGODNO PRODAM malo rabljeno 
peč na olje „EMO" 8, dobro 
ohranjen jedilni kot, električni 
štedilnik „TOBI." in kuhinjsko 
mizo. Naslov v upravi lista. 

UGODNO PRODAM spalnico, hra
stovo, masivno. Ogled je možen 
samo popoldne. Naslov v upravi 
lista (144/75). 

K U P I M  

KUPIM rabljen pisalni stroj. Milena 
Kramar, Karteljevo 26, Mirna 
peč. 

KUPIM 1 m3 suhih macesnovih 
plohov. Alojz Udovič, Repče 7, 
68210 Trebnje. 

KUPIM opuščen vinograd ali pašnik 
(starino) na Straški gori (od silosa 
proti Soteski) nad 10 arov. 

•—Naslov sporočite na upravo lista. 

P O S E S T '  

PRODAM vikend in 10 arov vino
grada v okolici Skocjana. Dostop
no z avtomobilom. Ponudbe pod 
„OKOLICA SKOCJANA". 

PRODAM VINOGRAD na Suhorju 
poleg glavne ceste. Dostop je 
možen z vsemi motornimi vozili. 
Elektrika in voda poleg, primerno 
je za dva vikenda. Sončna lega. 
Marko Reba, Dole II, 68331 
Suhor. 

PRODAM VINOGRAD 10 km iz 
Novega mesta. Dostop možen z 
vsakim vozilom, elektrika in voda 
v bližini. Alojz Zonta, Potov vrh 
2, Novo mesto. 

UGODNO PRODAM vinograd (22 
a) v Borštu pri Ajdovcu. Ogled ob 
sobotah in nedeljah. Oglasite se 
pri Mariji Stupar, Podlipa 12, 
Dvor pri Žužemberku, ali pri 
Cirilu Stuparju, Dol 7, Trebnje. 

PRODAM VINOGRAD na Karlov-
cih nad Ždinjo vasjo. Dostop z 
vsakim vozilom, lep razgled. 
Naslov-v upravi lista (110/75). 

UGODNO PRODAM vinograd v 
Rodinah pri Otovcu. B. M. Belo
kranjska cesta 19, Črnomelj. 

PRODAM VINOGRAD - 15 arov v 
Smavru. Dostop z vseh strani z 
avtomobilom. Alojz Udovič, 
Repče 7, 68210 Trebnje. 

VINOGRAD NA TRSKI GORI (pri 
Novem mestu), večji, zelo lepa 
lega, ugodno prodam. Informacije 
po tel. 061-23-393 ah 21-546 
popoldne. 

V KOSTANJEVICI ob cesti Kosta-
njevica-Sentjernej prodam za
zidljivo parcelo na površini 9 
arov. Voda in elektrika v nepo
sredni bližini. Interesertti naj se 
zglasijo pri Fani Kopina, v menzi 
SGP Pionir, Novo mesto. 

PRODAM 10 arov vinograda in 
zidanico. Dostop z avtomobili. 
Ponudbe pod „Lep razgled". 

PRODAM vinograd v Pangerč grmu. 
Poldka Božič, Smolenja vas 16, 
Novo mesto. 

R A Z N O  

POROCNI PRSTANI! Tudi pri 
nakitu se moda spreminja: iz 
starega vam naredi nov prstan 
Otmar Zidarič, zlatar v Ljubljani, 
Gosposka 5. Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta! 

E/iViMlLS 

Ob nenadni izgubi dragega moža, 
očeta, starega očeta, brata in strica 

MIHAELAŠKRLECA 
iz Brezja pri Vel. Dolini 

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, znancem in pri
jateljem za podarjene vence in cvetje 
ter izrečeno sožalje. Posebno zahva
lo smo dolžni župniku za opravljeni 
obred, tov. Žokalju za poslovilne 
besede pri odprtem grobu ter kolek
tivom: Opekarna Zalog, „Projekt" 
Kranj, „Kristal" Samobor, Gasilske
mu društvu in ZB NOB Breganjsko 
selo in vsem, ki so ga v tako velikem 
številu spremili na njegovi zadnji 
poti. Vsem še enkrat iskrena hvala! 

Žalujoči: žena, otroci z dru
žinami in drugo sorodstvo. 

Ob nenadni in mnogo prerani 
smrti dragega moža in očeta 

NIKOLAJA ADLEŠIČA 
iz Perudine 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
ga v tako velikem številu spremili na 
njegovi zadnji poti, mu poklonili 
vence in toliko lepega cvetja, ter 
vsem, ki so nam izrekli sožalje. 
Iskrena hvala kolektivu GG 
Črnomelj za vso pomoč, sindikatu 
Begrada, kolektivu OS Črnomelj, 
PD-OŽ Vinica, ZB Vinica in medi
cinski sestri. Hvala duhovniku za 
opravljeni obred in govorniku za 
poslovilne besede. 

Žalujoči: žena, otroci in 
drugo sorodstvo. 

Za uspešno zdravljenje, vso 
pomoč in nego v času bolezni'najine 
hčerke Tatjance Sprajcar iz Novega 
mesta se najlepše zahvaljujemo 
primariju dr. Alojzu Bohu in vsemu 
strežnemu osebju otroškega oddelka 
splošne bolnice Novo mesto. Hva
ležna mamica in očka. 

Časopisnemu podjetju Dolenjski 
list se najlepše zahvaljujemo za 
podarjeno zbirko knjig „Gubčeva 
knjižnica". Učenci osnovne šole 
Podgrad na Gorjancih. 

V 84. letu življenja je za vedno 
odšel od nas ljubljeni dobri mož, 
oče, stari oče 

ANTON KOŠIR 
iz Brune vasi pri Mokronogu 

Od srca se zahvaljujemo vsem, ki ste 
počastili njegov spomin, ga spremili 
na zadnji poti, darovali vence in 
cvetje. Iskrena hvala sosedom za 
nesebično pomoč,^ kakor tudi 
vaščanom. Zahvala ZB Mokronog, 
društvu upokojencev Mokronog za 
izkazano pozornost, govorniku za 
poslovilne besede ob grobu. Se 
enkrat srčna hvala vsem! 

Žalujoči: žena Marija, hči 
Marija z družino ' in drugo 
sorodstvo. 

Ob boleči izgubi moža,, 
očeta, brata in starega očeta'iiito 

JOŽETA Šl KONJA 
iz Tribuč pri Črnomlju 

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
v težkih trenutkih sočustvovali z 
nami, darovali pokojniku vence in 
cvetje ter ga pospremili na zadnji 
poti. Posebna zahvala delavskim 
kolektivom: Beltu Črnomelj, Ko
munalnemu podjetju Črnomelj, 
IMV-TOZDCrnomelj in Beti Metli
ka za podarjene vence, za izrečena 
sožalja in spremstvo do pokojniko
vega zadnjega doma. Ravno tako se 
zahvaljujemo domači organizaciji 
ZB NOV Tribuče za podarjeni 
venec. Hvala tudi župniku iz Adlešič 
za pravljeni obred. 

Žalujoči: žena Marija, sinova 
Jože in Tone z družinama, 
hčerke Marija, Alojzija, Pepca, 
Ivanka, Vera, Zofija in Ana z 
družinami, ter sestra Magdalena 
z družino. 

V  S P O M I N  

13. januarja je minilo dve leti, 
odkar ni več med nami ljubega brata 

FLAVIJANA KOVAČA 

Spomin na njega bo ostal svetal in 
lep. V naših mislih in srcih bo živel 
dalje z nami. Hvala vsem, ki ste mu 
ostali prijatelji in obiskujete njegov 
grob. 

Žalujoče sestre. 

MARIJA IRT, Foersterjeva 11, 
Novo mesto, opozarjam Staneta 
Tekavca, Foersterjeva 12, naj 
preneha širiti neresnične govorice 
po gostilnah, ker ga bom v na
sprotnem primeru sodno pre
ganjala. 

FRANC Sobar, Gozdna uprava 
Podturen pri Dol. Toplicah, pre
povedujem hojo, vožnjo, pobira
nje sadja in košnjo. Kdor tega ne 
bo upošteval, ga bom sodno pre
ganjal. 

MARIJA ZAJC, Dol. Karteljevo 14, 
in Karel Pate, Dol. Kamenje, pre
povedujeva hojo in vožnjo po 

travniku v Dolini. Kdor W 
bo upošteval, ga bova sodnOr 
ganjala. 

JOŽE VIDMAR, Mačkovec9^ 
prepovedujem igranje no^ 
ali kakršnokoli 
na parcelni številki lO^U/• 
1021 U.O. Dvor na 
Vsakogar, ki te prepovedi ^ 
upošteval, bom sodno p'®™ 

LEOPOLD IN FRANCiJJ 
VIDMAR, Gumberk 4, 

'prepovedujeva odla^jj® 
pa|o kokoši po najinih P.. 
Kdor tega ne bo uposte 
bova sodno preganjala. 

Hvala za vašo kri 
ki rešuje življenji-

Preteku teden so darovali kri na novomeški transfuzijski 
Alojz Pust in Franc Kastelic, člana Splošne bolnice Novo ' 
Marija Božič, Martina Koračin, Jože Zabukovec, Franc Zrinj*' 
Marija Kralj, Silva Kuzmijak, Jožica Florjančič, Martin SekuU 
Anton Miklič, člani Novoteksa Novo mesto; Martina Ajdišek, 
Merkatorja Novo mesto; Karolina Zupančič in Milan Rodič, cU 
IMV Novo mesto; Milka Jerčin, članica Laboda Novo 
Turk, član Vodne skupnosti Novo mesto; Ivo Moravec, Mirko Ske v 
Anton Zore, Majda Barbo in Mirko Zupančič, člani foke -
zdravil Novo mesto; Dušan Krštinc, Alojz Medle, Vera Fifolt, 1 
Stopar in Jože Fabjan, člani Novolesa Straža; Cvetka Andrejci' 
članica IMV Novo mesto; Marjan Erjavec in Franc Bir». 
Gorjancev Straža; Jože Blažič, delavec iz Velikega Slatnika; 1 , 
Derganc, pleskar iz Cešče vasi; Olga Kocjan, članica Hotela u 
Otočec; Stane Smrekar, član Dolenjke Novo mesto; Anton KlobuC ' 
član PTT Novo mesto; Olga Kure, članica Krke - tovarne zati 
Novo mesto; Ivan Kopina, član Gorjancev Straža. 
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Dragemu možu in očetu ANTONU 
HRENU iz Gor. Gradišča 8 pri 
Dol. Toplicah za njegov 85. 
rojstni dan in bližnje praznovanje 
želimo še mnogo zdravih let žena 
Ivanka, hčerke, sinova, vnuki, 
vnukinje in pravnuki. 

Dragi sestri MARIJI BOŽiC, 
Gaberje 104, za dvojni praznik 
veliko zdravja želi sestra Ivanka z 
družino. 

igotVESTILAl 
NUDIM VSE VRSTE ROLET, 

ŽALUZIJ, PLATNENE ZAVESE 
VSEH BARV. IZVRSIM VSA 
POPRAVILA, SPADAJOČA V 
TO STROKO. KRATKI DO
BAVNI ROKI, CENE SOLIDNE. 
NAROČILA PREVZEMATA 
BOGO RADI, ŽABJA VAS 15, 
NOVO MESTO, IN IGNAC 
PRIJATELJ, KVEDROVA 8, 
KRSKO. 

VERA HENIGMAN, Dolenjske 
Toplice 33, opozarjam Francko 
Novinec iz Dol. Tophc, naj pre
neha širiti laži o meni, ker jo bom 
v nasprotnem primeru sodno 
preganjala. 

Z A H V A L A  

Ko je nepričakovano ugasnilo mlado življenje našega srcno 
ljubljenega sina, brata in strica 

VILJEMA NOVINA 
izražamo našo najglobljo hvaležnost njegovim sodelavcem, ki so 
ga obiskovali v času bolezni in ga spremili do prerane^ groba, 
kolektivu „Novoteksa" za podarjene vence, govorniku toV. 
Pavlinu za poslovilne besede, kolektivu „Krke", tov. zdravil, ^ 
izrečeno sožalje in TOZDTehnoservis za podarjene vence. 

Zahvaljujemo se vsem duhovnikom za spremstvo in opravljeni 
obred, ter pevcem, enako pa tudi sorodnikom, prijateljem i" 
znancem, ki so sočustvovali z nami. 
Žalujoči: mama Alojzija in brat Marijan z družino. 
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Z A H V A L A  

Globoko pretreseni sporočamo žalostno vest, da nas je nepri^®' 
kovano zapustil naš dragi oče in stari oče 

JOŽE TURK 
iz Krke 

m 

n 

I 
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom, ki so naijj 
stali ob strani v najtežjih trenutkih, mu darovali vence in cvetje a' 
nam na kakršenkoli način pomagali. Zahvaljujemo se članom 
Nov.ograd in SGP Pionir ter tovarni perila Labod iz Novega niest 
za podarjene vence in cvetje. Posebno se zahvaljujemo župniku 
spremstvo in za opravljeni obred. Se enkrat vsem skupaj iskren 
hvala! 

Žalujoči: sin Silvo z družino, hčerki Mici in Justi ^ 
družinama, sin Franc in drugo sorodstvo. (I 

DOLENJSKI USl 

22 DOLENJSKI LIST §L 3 (1330) - 16. januano 

IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, N 
mesto - USTANOVITELJI LISTA: občinske konference SZDL^ 
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica. 5 

niča in Trebnje. flc 
IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (predsednica sveta), {'r

inc 
Beg, Viktor Dragoš, Tone Gošnik, Jože Jeke, Vlado Silvester, )}.A. 
Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Franc Stajdohar in Ivan Z'Jj. 

UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni j* ; | 
nik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan Bauer, Milan Markelj, J® yf 

Pezelj, Jože Prime, Jože Splichal (urednik priloge P), Jožica TepP 
Ivan Zoran in Alfred Železnik. Oblikovalec priloge Peter Simič. - j 

IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 3 din - Letna j 
ročnina 119 dinarjev, polletna naročnina 59.50 din, plačljiva vnaF ^ 
— Za inozemstvo 240 din ali 15 ameriških dolarjev oz. 45 DM * :  

ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - Devizni ra 

52100-620-107-32002-009-8-9 ,efli 
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 60 din, 1 cm na dol0.^ 

strani 90 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani lista 120 din- ^ 
mali oglas do 10 besed 22 din, vsaka nadaljnja beseda 2 din. j. 
druge oglase in oglase v barvi velja do preklica cenik št. 7 od 
1975 - Po mnenju sekretariata za informacije IS SRS (št. 421 
od 28. 3. 1974) se za Dolenjski -list ne plačuje temeljni dave* 
prometa proizvodov. t,j: 

/ TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem n1L
I11r 

52100-601-10558 - Naslov uredništva in uprave: 68001 Novo x 

sto, Glavni trg 3 oz. poštni predal 33 - Telefon: (068) 21*2^, 
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopisni sta. ^ 
filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto - Barvni 
tisk: Ljudska pravica Ljubljana ' % 
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™ OTOti, ; " - Turisti-
12.30 Knp tujine. 
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^1-00 Poročila -T*"-
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?'jski nasve f ^2.30 Kme-
J"8oslovan<;ko r '"Z- Jože Sile: O 
P P^delovanieT" pogodbah 
^em 'koruze 12.40 Ob bi-

NEDELJA, 19. JANUARJA: 
8.07 Radijska igra za otroke - Ivo 
Fischer: Svetlomodri Peter. 9.05 Se 
pomnite, tovariši... 11.00 Poročila 
- Turistični napotki za naše goste iz 
tujine. 11.15 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 14.05-18.00 
Nedeljsko popoldne. 18.03 Radijska 
igra - Fred Denger: Minute pred 
dvanajsto. 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 V nedeljo zvečer. 23.05 Lite
rarni nokturno. 

PONEDEUEK, 20. JANUARJA: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pisan 
svet pravljic in zgodb. 11.00 Poroči
la - Turistični napotki za naše goste 
iz tujine. 12.30 Kmetijski nasveti -
inž. Milan Rovan:, Škode v kmetij
stvu v letu 1974. 12.40 Pihalne god
be na koncertnem odru. 13.30 Pri
poročajo vam ... 14.30 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.45 
„Vrtiljak". 17.20 Koncert po željah 
poslušalcev. 19.40 Minute z ansam
blom Franca Miheliča. 19.50 Lahko 
noč, otroci! 22.20 Popevke iz jugo
slovanskih studiev. 

TOREK, 21. JANUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Za šolarje. 
11.00 Poročila - Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme
tijski nasveti - inž. Ludvik Klun. 
12.40 Po domače. 13.30 Priporo
čajo vam ... 14.40 Na poti s kitaro. 
15.45 „Vrtiljak". 19.40 Minute z 
ansamblom Milana Ferliča in Bojana 
Adamiča. 19.50 Lahko noč, otroci! 
20.00 Slovenska zemlja v pesmi in 
besedi. 23.05 Literarni nokturno. 

SREDA, 22. JANUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Nenavadni 
pogovori. 11.00 Poročila - Turisti
čni napotki za naše goste iz tujine. 
12.30 Kmetijski nasveti - dr. Jože 
Urbas: Specializirane kooperacijske 
reje prašičev. 12.40 Od vasi do vasi. 
13.30 Priporočajo vam ... 14.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo, 15.45 Loto-vrtiljak. 18.35 
Predstavljamo vam ... 19.40 Minu
te z ansamblom Mojmira Šepeta. 

Četrtek, 23. januarja: 
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Za šo
larje. 10.15 Po Talijinih poteh. 
11.00 Poročila -- Turistični napotki 
za naše goste iz tujine. 12.30 Kme-• 
tijski nasveti - inž. Viktor Hrova-
tin: Breskve so pomembna surpvina 
za Fructal. 12.40 S pihalnimi godba
mi. 13.30 Priporočajo 
vam ... 15.45 „Vrtiljak". 19.40 Mi
nute z ansamblom Francija Puharja. 
19.50 Lahko noč, otroci! 20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov. 21.00 Literarni večer. 
23.05 Literarni nokturno. 

B R .  K R O N I K A  N E S R E Č  

Preteku teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v naši bolnišnici: 
E)orđijevič Loza - delavka iz Ra-
dovnice si je pri prometni nesreči 
poškodovala glavo. Hotič Muhamed 
- delavec iz Krškega je v službenem 
času padel in si poškodoval levo 
ključnico. Knez Franc - monter iz 
Ruš jc padel in si poškodoval hrbte
nico. Perec Drago -- sin delavca iz 
Kobil se je opekel z ognjem po obra
zu in desni roki. Zrnc Slava -- kme
tica iz Ledin je padla z lestve v sta
novanju in si poškodovala glavo. 
Ban Jože - sin gozdnega delavca iz 
Pečic je padel s sank in si poškodo
val glavo. Drcnski Barica gospo
dinja iz Drenja jc padla v kuhinji in 
si poškodovala glavo. Gošek Marija 
- gospodinja iz Dovškega jc 
spodrsnila na cesti in si poškodovala 
davo. Marinček Jože - delavec iz 
Crešnjic si je pri varenju v službi po
škodoval oči. 

TELEVIZIJSKI 
SPORED 

Četrtek - 16. januarja: 
16.00- 16.30 Napoved programa, 
poročila, turistični napotki. Nove 
plošče rtb 16.30-17.00 -
Aktualnost tedna, obvestila in 
reklame 17.00-18.00 - glasbena 
oddaja Izbrali ste sami 

SOBOTA 18. januarja: 
16.00-16-30 - Malo za vas • nekaj 
za vse - 16.30 17.00 - Radijska 
univerza, Jugoton vam predstavlja 
17.00-17.30 - Kronika, Med 
zabavnimi zvoki nekaj obvestil in 
reklam. Za naše najmlajše. Iz naše 
glasbene šole - 17.30-18.00 -
Domače zabavne na valu 192 m 

NEDELJA - 19. januarja: 
8.55-9.00 - Prvo poročanje z 
voUšč - 9.55-10.00 - Drugo 
poročanje z volišč - 10.30-12.00 
- Domače zanimivosti - Mladi 
brežiške občine pred volilno 
konferenco Za naše kmetovalce: 
ing. Marjan Horžen -- Novosti 
kmetijsko zemljiške zakonodaje -
obvestila^^ reklame in spored 
kinematografov, vmes poročanje z 
današnjega glasovanja 
12.00-16.00 -- Občani čestitajo in 
pozdravljajo, občasno poročanje z 
današnjega glasovanja 

TOREK 21. januarja: 
16.00-16.30 - Napoved programa, 
srečanje z ansamblom Borisa 
Terglava, Poročila, Kaj prinaša nova 
številka Dolenjskega lista. Novo v 
knjižnici - 16.30—17.00 -
Tedenski športni komentar, 
obvestila, reklame in filmski pregled 
- 17.00-18.00 Mladi za mlade 

potoki, ro o «  ' f »-
14 m C Priporočajo 

JuBoslat^i in besedo 
^•20Grem?: „Vrtiljak". 
? ansamblom w l^-^O Minute 
Na nall ® 21-30 Od-
f^smijo in 23.05 S 
I J" »n plesom v novi teden. 
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Kamin, dimnik št. 1 

v Evropi 

PGP 

GRADNJA ŽALEC 
19.50 Lahko noč, otroci! 22.20 S 
festivalov jazza. 23.05 Literarni 
nokturno. 

ČETRTEK, 16. JANUARJA: 
10.00 TV v šoli (Bgd). 16.50 Slalom 
za ženske, barvni posnetek iz 
Schrumsa (Lj). 17.50 Preproste 
besede: V gobovih nemih teh -
barvna oddaja (Lj). 18.05 Obzornik 
(Lj). 18.20 Mozaik (Lj). 18.25 Svet 
v vojni, serijski dokumentarni film 
(Lj). 19.15 Barvna risanka (Lj). 
19.20 Cikcak (Lj). 19.30 TV 
dnevnik (Lj). 19.55 3-2-1 (Lj). 
20.05 G. Chevallier: Clochemerle -
barvna TV nadaljevanka (Li). 20.50 
Kam in kako na oddih (Lj). 21.00 
Monitor: Most (Lj). 21.40 G. 
Rossini: Tatinska sraka, W. Teli 
(Lj). 22.05 TV dnevnik (Lj). 

PETEK, 17. JANUARJA: 10.00 
TV v šoli (Bgd). 16.35 Madžarski 
TVD (Pohorje, Plešivec do 16.55) 
(Bgd). 17.30 Rsani svet (Lj). 18.05 
Obzornik (LJ). 18.20 Jugoslovanska 
folklora: Striženo kumstvo, barvna 
oddaja (Lj). 18.40 Mozaik (LJ). 
18.45 Doktor, pomagajte mi! (Lj). 
19.15 Barvna risanka (Lj). 19.20 
Cikcak (Lj). 19.30 TV dnevnik (Lj). 
19.50 Tedenski zunanjepolitični 
komentar (Lj). 19.55 Propagandna 
reportaža (Lj). 20.00 3-2-1 (Lj). 
20.05 Goli in mrtvi - barvni film 
(Lj). 22.10 Propagandna oddaja 
(Lj). 22.15 TV kažipot (Lj). 22.45 
TV dnevnik (Lj). 

SOBOTA, 18. JANUARJA: 
10.00 TV v šoli (Bgd). 11.55 
Kitzbuehel: Smuk za moške, barvni 
prenos (do pribl. 13.10) (EVR). 
16.25 Košarka Istravino : Olimpija, 
prenos (Zgb, Lj), v odmoru 
Propagandna oddaja (Lj). 18.05 
Obzornik (Lp. 18.20 Mozaik (Lj). 
18.25 Pellerinova hči, barvni film 
(Lj). 1-9.15 Barvna risanka (Lj). 
19.20 Cikcak (Lj). 19.30 TV 
dnevnik (Lj). 19.50 Tedenski 
notranjepolitični komentar (Lj). 
19.55 3-2-1 (Lj). 20.00 Gledališče 
v hiši (Bgd). 20.30 Propagandna 
oddaja (Lj). 20.40 Frontno 
gledališče - smeh v partizanih -
barvna odd. (Lj). 21.25 Barvna 
propagandna oddaja (Lj). 21.30 
Sedma tančica - film (Lj). 23.00 
TV dnevnik (Lj). 

NEDELJA, 19. JANUARJA: 
9.35 Poročila (Lj) - 9.40 Svet v 
vojni - serijski dokumentarni film 
(Lj) -- 10.30 Otroška matineja (Lj) 
- 11.55 Veleslalom za ženske -
barvni prenos s Pohorja (Lj) -
12.55 Mozaik (Lj) -- 13.00 
Kmetijska oddaja TV Zagreb -
13.45 Poročila (Lj), Nedeljsko 
popoldne: 14.30 Veseli tobogan -
15.30 Jahorina - reportaža - 16.15 
Slalom za moške, barv. posn. iz 

Kitzbuehla - 17.10 Pisani svet -
17.50 Poročila (Lj) - 17.55 
Robinson Crusoe - barvni film (Lj) 
- 19.25 Cikcak (Lj) - 19.30 TV 
Dnevnik (Lj) - 19.50 Tedenski 
gospodarski komentar (Lj) - 19.55 
3-2-1 (Lj) - 20.05 Odpisani, TV 
nadaljevanka (Bgd) - 20.50 
Propagandna oddaja (Lj) - 20.55 
Peru: Na strehi sveta - III. (Lj) -
21.25 Športni pregled (JRT) -
22.00 TV Dnevnik (Lj) - 22.20 
Smučarska tekmovanja na Jahorini, 
reportaža (Sa, Lj) 

PONEDELJE, 20. JANUARJA: 
10.00 TV v šoli (Zgb) - 17.30 E. 
Majaron: V znamenju dvojčkov -
II. del (Lj) - 17.45 Risanka (Lj) -
17.55 Obzornik (Lj) - 18.10 Naši 
zbori: Črnomelj - barvna oddaja 
(Lj) - 18.40 Mozaik (Lj) - 18.45 
Nega bolnika na domu (Lj) - 19.05 
Odločamo (Lj) - 19.15 Barvna 
risanka (Lj) -'19.20 Cikcak (Lj) -
19.30 TV Dnevnik (Lj) - 19.55 
Sodobna oprema - barvna oddaja 
(Lj) - 20.05 D. Kiš: Leseni kovček 
Thomasa Wollfa, drama TV (Bgd, 
Lj) - 21.05 Kulturne diagonale (Lj) 
- 21.35 Cista kri - mozaik 
kratkega filma (Lj) - 21.50 TV 
Dnevnik (Lj) 

TOREK, 21. JANUARJA: 9.55 
Veleslalom za moške - barvni 
prenos iz Kranjske gore I. tek (Lj) ^ 
13.55 Veleslalom za moške - barvni 
pos. iz Kr. gore - II. tek (Lj) -
16.30 Smučate s Karlom Schranzem 
- barvna oddaja (Lj) - 16.45 H. 
Ch. Andersen: Deklica z vžigalicami, 
barvna oddaja (Lj) - 18.00 
Obzornik (Lj) - 18.15 Nikogar ni 
doma, kratek film (Lj) - 18.45 
Mozaik (Lj) - 18.50 Ne prezrite: 
Studijska knjižnica na Ravnah (Lj) 
- 19.15 Barvna risanka (Lj) -
19.20 Cikcak (Lj) - 19.30 TV 
Dnevnik (Lj) - 19.55 3-2-1 (Lj) -
20.05 Diagonale (Lj) - 20.55 
Propagandna oddaja (Lj) - 21.05 A. 
Ivanov: Sence izginejo opoldne, 
barv. TV nadaljevanka (Lj) - 22.15 
TV Dnevnik (Lj) 

SREDA, 22. JANUARJA: 10.00 
TV v šoli (Bgd) - 17.30 Viking 
Viki, barvni film (Lj) - 17.55 
Obzornik (Lj) - 18.10 Mladi za 
mlade, oddaja TV Sarajevo (Lj) -
18.40 Mozaik (Lj) - 18.45 Kjer 
film zaživi - reportaža (Lj) - 19.15 
Barvna risanka (Lj) - 19.20 Cikcak 
(Lj) - 19.30 TV Dnevnik (Lj) -
19.55 3-2-1 (Lj) - 2.10 Solaris - II. 
del barvnega filma (Lj) - 21.30 
Propagandna oddaja (Lj) - 21.35 
Miniature: Kitarist Vladimir 
Mikulka (Lj) - 21.45 TV Dnevnik 
(Lj) 
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Ijsvobodnl republiki pod goiianci 

n njenem kirovsiaiin junaku 

PIparju balSetu 26 
K. 

m°ža,io ^rhpolja iskala na gradu 
našla niti tam ^ da v Šentjerneju, in ko ga ni 

Kurat Sin v' S0 ^a Poslali v Novo mesto. 
*i talco kaifF zl°čin v Ilovcih poskušal pri-

P°^nam0. °r so mu naroČili Italijani. Ta ukaz 

j%mu Dovf^a P0sadka v Zameškem svojemu 
^ P t e mbra nriipi^ V Ljub!Jani poročala, daje 15. 
]? Poveljstvo p ^ ustre'ila dvanajst domačinov, 
J^i vsem svo-113^6^ arma^nega zbora v Ljub-

°> da bi J7\ P°^rejenim enotam prepove-
Poroči3!.6 0 strelJanju jetnikov; vedno 

°Jih. Takn i * ^re za bandite, ki da so padli 
borštu i« azno P°ročilo o žrtvah v Rudeže-

ie Pod šLapiS? tucli kurat Tinkar. Ohranilo 
i Va LRs fp 0.12295 v arhivu javnega tožil-

|r§iZem- str 35 j1) JG trCba tudi F' SaJeta' Be* 

!> je i jj. Sjozlji^m pokolu na Gracaijevem 
v>- Selt če7 J" 1 °' da 56 dol8° niso uPali v 

n na Grarar; ' ko belih že dolgo ni bilo 
P^orei, ^ §ijJ?veni turnu in je grad za njimi 
iv^ami. j • aprila 1943 v Rudežev boršt s 

zvezana 7 ^ na^i vsa v skupnem grobu. 
rTl*. ^ed niimi10 S' na hrbtu, so bila na isti 
j bite giave • .J® bil Kosmačev sin z ostanki 

, 0vani so bili tu ,e ovi.mučenja po telesu. Poško-
v!u So ^ branili 1 v3" Kosmač in Drobižev. Naj-
Urt U' )e bil bre? ^et Bobič> ki je bil prav na 
P Zneje ^ glave. Mogoče so prav njegovo 

okni* PsL Govore8^ kam°r 50 ute8nUi Pri* 
vratu z a nt-o' • . So ^ei3 nekatere trupla 

da so se m 12 iŽice" Vse so bile bose. 
b1Jalcem< rale še žive sezuti in dati čevlje 

LEGISTI - STRAŽARJI ITALIJANSKIH PO
STOJANK 

Po umoru sedmih jetnikov v Ilovcih so oddelek 
legistov z Gracaijevega turna poslali za okrepitev 
postojanke v Stopič^, kjer je bilo višje Debelja-
kovo poveljstvo. Vso ostalo množico, stare legiste 
in novake, pa so razdelili v tri čete in jih združili 
v drugi bataljon tako imenovane MVAC, to je 
Milizie volontarle anticomuniste (Prostovoljska 
protikomunistična milica). Tega uradnega vzdev
ka se iz sramu beli vedno izogibljejo in pišejo 
sami vedno samo Legija smrti. Čete so štele po 
devetdeset mož. Eno so pustili na gradu in v so
sednji Orehovici - mogoče je bila to prva - z 
dvema pa je bataljonski štab 26. septembra krenil • 
ustanovit novo postojanko na Dolenji Brezovici 
pri ^ntjerneju. Vodil jih je dvaindvajsetletni na
rednik stare jugoslovanske mornarice Marjan 
Pavlič-Svarun iz Ljubljane, „črn kot Makedonec" 
in z visoko kučmo na glavi. Bataljonsko povelj
stvo je^ zasedlo razkošen pritličen dvorec bogate
ga ljubljanskega drogerista Benona Gregoriča iz 
Prešernove, danes Čopove ulice, moštvo pa so
sednjo enon,adstropno gosposko hišo občinskega 
komisarja in industrijca Karla Jordana, politične
ga organizatora bele garde. Možje iz strahu pred 
partizani že prej družino preselil v Ljubljano in 
bil zadovoljen, da mu bo prazno hišo stražila legi
ja. 

Novo postojanko so naglo utrdili. Jordanovo 
hišo s pripadajočimi zidanimi gospodarskimi po
slopji RO obdali s pokritimi jarki, ki so povezovali 
zunanje obrambne položaje. Gregoričevo dvori
šče pa je bilo že prej visoko obzidano zaradi reje 

nekih medvedov kožuharjev. Na podstrešju hiše 
so nasuli debelo plast peska in zemlje proti mi
nam. 

Za obrambo Brezovice je manjši oddelek zase
del na sosednem nizkem grebenu vas Žvabovo. 
Legisti so se utrdili v hiši pobeglega župana Vide-
ta in v kratkem času znosili na Stranišče prastar 
arhiv fevdalnih pleterskih županov. Z urbarji, 
listinami in nekimi dnevniki so izginili dragoceni 
zgodovinski zakladi, ki jih ni utegnil nikoli nihče 
pregledati. 

Na Brezovico so legisti preselili tudi intendan-
co iz Valetove trgovske hiše V Šentjerneju. Od 
tam so pripeljali tudi tri konje, dva, ki so ju za
plenili izgnani Valetovi družini, tretjega pa so se 
polastili pri Gabrčanovih na Dobravici, ko so Ita
lijani domačijo izropali in požgali. Četrtega, 
Frankovega iz Hrastja, je na Brezovico pripeljal 
bataljonski komandant. Ko so v oktobru Colari-
čevo domačijo na Prekopi že drugič izropali, iz
praznili svinjake in odpeljali krmo, so se začeli na 
Brezovici ukvarjati tudi s svinjerejo. Konje in pra
šiče so izročili v oskrbo štiridesetletnemu legistu 
Matiji Petriču iz Mršeče vasi, „svinjskemu major
ju", ki je kradel vse, kar se je dalo „pretopiti" v 
vino, in ki ni v svoji gasilski čeladi nikoli zamudil 
streljanja jetnikov. 

Beli bataljon je v Orehovici pustil manjšo po
sadko, imenovano „Legija smrti Orehovica", na 
Gracarjevem turnu pa „Posadko Tolsti vrh." 

Orehovica je dobila z Gracaijevega turna po
sadko v svojo šolo že 23. septembra ali kak dan 
prej. Poveljeval ji je tridesetletni inženir agro
nomije Anton Matičič, ki se je kot legist podpiso
val Sava. Doma je bil iz Slivnice pri Rakeku, po 
poklicu učitelj na kmetijski šoli na Grmu. Pozne
je zamenja Matičiča štiriindvajsetletni orožnik 
Jože Sladič s šentruperške Vesele gore, visok in 
vitek lovec na ženske. 

Posadka Tolsti vrii pripada orehovški posto-
. janki. Kot namestnik orehovškega komandirja ji 

poveljuje star orožnik Matija Barborič, kroničen 
pijanec v večnih copatah. Legisti so delali, kar se 
je komu zljubilo. Ohranila se je anekdota; Ko se 
je nekoč komandir pijan prebesil čez ograjo graj
skega hodnika in hripav kričal, kje je straža, mu 
je domačin v svojem narečju povedal: ,Je nej, je 
šla u Arehauca pu tabak." Komandirje godrnjaje 
izginil v svoje prostore. Pozneje ga zamenja odlo
čnejši petdesetletni orožniški naredni Jože 
Einspieler, begunec s Koroškega. 

Italijani so bataljon MVAC premaknili iz Gra
caijevega turna na Brezovico, tik pred vrata svoje 
vojaške postojanke v Šentjerneju, iz podobnih 
razlogov, kot so razporejali Legijo drugod: da bi 
odrinili partizane iz njihovih stalnih zased na Go-
lobinjku in Grbah, da Italijanom ne bi bilo več 
treba noč za nočjo braniti svoje postojanke. 

SPOPAD Z ROPARSKIM ODREDOM 

Pod Vrhpoljem je kakor brez cilja tavala pa
trulja. Vodnik Borut je včasih dvignil daljnogled 
in si skrbno ogledal okolico. Petorica je prišla iz 
Goijanskega bataljona, ki je že nekaj dni taboril 
na Kiri nad Mihovim. 

Z vodnikom Tonetom Hudoklinom—Borutom 
Iz Gorenjega Vrhpolja so bili: njegov sovaščan in 
sosed Karel Potočar, Stanko Kušljan-Ferdo iz 
Šentjerneja in dva Križevca, starejši od bratov De-
čekov in nekdo, ki je pozneje v Cankarjevi briga
di padel. 

Krenili so skozi jesensko obarvane vinske gori
ce Ivanjega dola, ki so se v hladnih oktobrskih 
sapah obletavali. Povsod so jih vabili v hrame in 
gostili s penečim se novim moštom. Ogreti in ko-
rajžni so obšli Staro vas in se čez gole njive v 
strelcih vračali proti Jelšam. 

Sredi vrhpoljskega polja se je vodnik patrulje 
zopet zazrl skozi daljnogled. Korak mu je zastal. 
Iz Stare vasi je prihajalo po cesti, ki drži na Šent
jernej, krdelo legistov. Borut jih je naglo ocenil 
na kakih štirideset. Pred oddelkom so se pomikali 
štirje vozovi, spredaj dve lojtrnici s sodi vina in 
oboroženimi stražarji, za tovorniki enovprežen la
hek kmečki voz z oficirji, zadaj gospoda vprega 
z bataljonskim komandantom Milanom Kranj
cem, kuratom Šinkarjem, zdravnico Riharjevo in 
voznico. Za drugim lojtrskim vozom je opletala 
privezana krava. 

Legistična kolona z Dolenje Brezovice je bila 
na roparskem pohodu. V varstvu štabne čete je 
po Tolstem vrhu vdirala v vinske hrame in plenila 
novi mošt tistim kmetom, ki so jih bili pred do
brim mesecem dni v gracarskih Ilovcih pobili ali 
pa so bili v gozdovih. Novi vinski pridelek so po
brali tudi neutolažljivi Kosmačevi vdovi in Fran-
kotovim, kravo odpeljaU Pavlinovim iz Hrastja. 
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Ne sodimo - pomagajmo! 
Vseh organizacij, v kate

rih je delala Marija Suhy, in 
vseh funkcij, ki jih je imela 
in jih še ima, ne bi mogli 
našteti. Preveč jih je! Dovolj 
pove že dejstvo, da bo 
Suhyjeva, ki je prejšnji teden 
praznovala 50-letnico življe
nja, drugo leto, točneje 
aprila 1976, proslavila še en 
jubilej: 35 let nepretrganega 
družbenopolitičnega dela. 
Poudariti pa je treba, da so 
bile vse te funkcije neplača
ne, da je bilo vse to tako 
im enovano prosto voljno 
družbeno delo, za katero se. 
človek pač odloči ali pa ne. 
In Suhyjeva se je odločila, 
enkrat za vselej. Poleg 
službe, doma, družine je 
vedno našla čas, dd je 
pomagala ljudem, da je dela-
la, se borila^svetgvaja, _ 

„Če so mi rekli, da je 
treba na tem ali onem 
področju zgrabiti za delo, 
sem se lotila dela po svojih 
močeh in zmožnostih," 
skromno pove jubilantka. 

Človek je dolžan, da iz
kušnje, ki jih je dobil od 
starejših, prenaša na mlajše." 
Izkušenj pa ima Suhyjeva 
nedvomno veliko. Prepričan 
sem, da je za to potrebno še 
nekaj-ljubezen. Velika lju
bezen do naše družbe, do 
mladine, do ljudi, ki so 
potrebni pomoči. Ni jih 
malo, ki so občutili njeno 
dobroto in skrb. 

Pot Marije Suhy je bila 
jasno zastavljena že v prvih 
dneh fašistične okupacije: 
kot mlado dekle se je takoj 
vključila v odporniško gi
banje v okupirani Ljubljani 
in nato odšla v partizane, 
ker so jo Italijani hoteli 
aretirati kot partizansko 
aktivistko. V Šlandrovi in 
kasneje v XII. brigadi je že 

bila borka, kuharica, bolni
čarka, članica frontnega gle
dališča, delala je v propa
gandi itd. Vmes pa se je v 
tistih burnih dneh še zaljubi
la in se tudi poročila s 
svojim soborcem. 

Zanimivo: rodila se je v 
Semiču, od koder je kot 
13-letno dekletce odšla v 
Ljubljano željna znanja, in 
se v svojem rojstnem kraju -
na osvobojenem partizan
skem ozem^u - tudi poroči
la. Po vojni je z družino 
živela v Ljubljani in Maribo
ru, od koder se je preselila v 
Novo mesto. In povsod je 
bila neutrudna družbeno
politična delavka. 

„Vse, česar se lotiš, do
slej s srcem - to je moje 
živ^enjsko vodilo," pravi 
Suhyjeva. „Ljudem je laže 
pomagati, kot pa jih soditi. 
Po mojem mnenju je najteže 
biti sodnik, saj ne moreš 
nikoli poznati vseh nagibov 
in okoliščin, ki so človeka 
privedle, da je naredil nekaj 
slabega. Zlasti mladim je 
treba ponuditi roko in jim 
pomagati vstati, če so padli 
ali če jim je spodrsnilo," 

Njenim izkušnjam lahko 
verjamemo, saj si jih je dolga 
leta nabirala v DPM, RK, 
AFŽ, OF, kot občinska 
odbornica, v SZDL, pri 
mladinskih organizacijah 
itd., itd. 

„Samo nečesa se bojim: 
bolezni. Najhuje je, če bi 
človek rad delal, pa mu 
bolezen to onemogoči. Le z 
delom lahko kaj naredimo, 
ne z govorjenjem," pribije. 

Dela je dovolj, Suhyjeva 
se ga, čeprav je invalidska 
upokojenka, ne izogiba, zato 
ji zaželimo samo: veliko 
zdravja! 

A. BARTELJ 

Uboj na vlaku pri Dobo|| 
Nemec je na vlaku z nožem zabodel zdotns 

Jure Podržaj kaže veliko luknjo v ledu na Rinži, kjer seje Bogdanu 
Ambrožiču udri led. 

Minuli četrtek, 9. januarju, malo 
po 17. uri se jc na ekspresncm vla
ku, ki vozi na progi Muenchen-
Atene pri železniški postaji Dobova 
zgodil umor. Arhitekt Hans Ranke, 
star 30 let, doma iz Berlina in 30 
letni Makedoncc Nuri Ameri sta se 
skupaj vozila že iz Nemčije. Med 
potjo sta se pogovarjala in sklenila 
poznanstvo, naenkrat pa so potniki 
v sosednjem kupeju zaslišali, kako je 
nekdo zavpil: „Ubil meje!" 

Pritekli so pogledat in so videli, 
kako je hotel storilec - Nemec 
Ranke skočiti skoz okno drvečega 
vlaka. Takoj so ga prijeli in poklicali 
miličnika, medtem ko jc v srce za
bodeni Nuri Ameri kmalu izdihnil. 

Kot kažejo prvi podatki, je Ne-

mcc zagrešil uboj v duševni 
nosti, ker se je že prej dvak^ 
vil v bolnišnici za duševne 

STISNILOGAJE 

Stane. Cinkel-iz Brega 
čevju, zaposlen pri ZKGP 
je skušal 10. januarja ob 7.5^ 
torjem in prikolico vleči tov^ 
last Jožeta Vesela iz Mlake. 
no se jc približal s traktorje^ 
njaku, nato pa izstopil, da W 
gal Veselu pripeti vlečno 
izstopanjem pa je po nesreči m 
vil ročico menjabika * ^ g 
vožnjo, traktor je zače,l voziw»i 
in je stisnil Vesela ob tovow 
mu zlomil desno nogo v ste"^ 

Boj z ledom za dvoje mladih življenj 
Iz smrtnega objema ledu na Rinži sta rešila dva mladinca trgovskega vajenca, kurjač Miha Bub 

pa neznano deklico - Za mladino potrebno varnejše drsališče 

Jure Podržaj, štirinajstletni učenec osmega razreda osnovne šole 
Kočevje je v ponedeljek, 6. januaija, okoli 14. ure s pomočjo pri
jatelja Tomaža Grudna izpod ledu na Rinži rešil 17-letnega Bog
dana ambrožiča, trgovskega vajenca iz Koče\ja. 

Ju^e se je drsal za tribuno v Gaju. 
Nenadoma je zaslišal, da ga nekdo 
kliče po imenu. Pohitel je v smeri 
klica in zagledal luknjo v ledu, v njej 
pa mokro Bogdanovo glavo. Sveto
val mu je, naj splava na led, Bogdan 
pa za to ni imel več moči. Jure je šel 
nato previdno po ledu proti Bog-

<lanu, da bi mu pomagal. Ko je bil 
že skoraj pri njem, se je tudi njemu 
udri led, da je padel do pasu v le-
denomrzlo vodo. Na srečo seje med 
pogrezanjem nagonsko pognal 
naprej na led in sej^ešil. 

Miha Bubiih je neustrašeno re
ševal neznano desetletno dekli
co. 

Medtem so Bogdanu pošle moči 
in je izginil pod ledom. Takrat je^ 
Tomaž Gruden vrgel z brega J urctu 
hokejsko palico. Jure, čeprav pre
močen in v življenjski nevarnosti, je 
pričel s palico tolči po ledu, da bi ga 
razbil in rešil Bogdana. Takrat pa se 
je Bogdan spet prikazal na površju 
tam, kjer se mu je led udri. Z zadnji

mi močmi se je oprijel hokejske 
palice, ki mu jo je podal Jure. 
Nekdo je z brega podal Juretu še 
eno, daljšo palico, katere se je 
popolnoma izmučeni Bogdan tudi 
oprijel, in Jure ga je počasi po ledu 
potegnil najprej na sredino Rinže, 
od tam pa nato še na breg. 

V nedeljo, 5. januarja, je Miha 
Bubrih, kurjač v domu telesne 
kulture v Kočevju, pri mostu v Gaju 
zagledal v Rinži deklico, staro kakih 
10 let, ki se je krčevito oklepala 
ledene plošče in od strahu niti ni 
mogla klicati na pomoč. Čeprav je 
led pod Mihom grozeče pokal, mu 
je uspelo potegniti deklico na breg. 
Rešena deklica jo je potem ucvrla 
proti domu, ne da bi povedala, či
gava je. 

O kradel potem 
pa izginil... 

Milica išče 34-letnega 
Marjana Hudorovca 

13. januarja je bilo iz stanovanja 
Daka Brajčiča na Hrastu ukradenih 
17.000 din. Tega dne jc 60 letni Da-
ko ležal bolan v postelji. Okrog 
12.30 ure se je v sobo pritihotapil 
neznanec in mu iz nočne omarice, 
ukradel vso gotovino. Ko se jc v vasi 
razvedelo za ta dogodek, je tudi 
Janko Popovič ugotovil, da mu je iz 
predala zmanjkalo 9.000 din. 

SMRT V JAMI 

8. januarja okoli 19.45 sta šla 
zakonca Karel in Ana Baucr iz 
Slovenskega Kužlja 19, občina 
Kočevje, gledat k sosedu televi
zijo, doma pa sta pustila 67-let-
no Marijo Baucr, ki jc še nekaj 
delala v kuhinji. 

Ko sta prišla zakonca ob 
21.30 domov, sta našla kuhinj
ska vrata odprta, Marije pa ni bi
lo doma. Po polurnem iskanju 
sta jo našla mrtvo v 2,40 m glo
boki prazni gnojnični jami. 

Domnevajo, da jc šla pokojna 
Marija Baucr po drva. Čeprav jc 
imela s seboj žepno svetilko, jc 
za malo zgrešila drvarnico, padla 
na glavo v prazno betonsko jarno 
- in bila takoj mrtva. Pokojnica 
je namreč slabo videla, bila pa je 
tudi slabotna, bolehna ženica. 

tKozeriJa 

BOGATAŠ-NE PO SVOJI KRIVDI 
— Tovariš Repič, vidimo, 

da vaša hiša ni pretirano 
majhna. Tri nadstropja so za 
Repičevo drago le malce pre
več izzivalna. Nam lahko po
veste, od kod denar? . 

— Zakaj ne, tovariši od ko
misije? Veste, da sem bil pred 
leti direktor gradbenega, 
podjetja Opeka. No, tu tiči 
zajec. Nekoč sem na sestanku 
tja v en dan bleknil, da bom 
pričel zidati. Tako mimo-

I grede. In vsi so mi priskočili 
I na pomoč: z gradbenim mate
rialom, s prevozi, z delom, z 

' nasveti. Saj veste, ljudje se ho-
I čejo prikupiti direktoiju. 

— Po naših podatkih imate 
vikend v planinah. 

— Berete mi misli. Naši 
ljudje v Opeki so spoznali, da 
me mestno življenje utruja. 
Skorajda tajno so sezidali ti
sto siromaščino tam pod Pe
co. Presenetiti so me hoteli. 
Dobri fantje so bili vsi po vrsti 
iz Opeke. 

— Pravite: so bili. 
— Da. Delo me je pričelo 

resnično utrujati. Enolično je 
postajalo vse skupaj. Dal sem 
odpoved. Pravi šok je bil to za 
Opeko. Ženske so jokale, ko 
sem zapuščal tovarniška vrata. 
Zamikala me je prehrambna 

industrija. Sedem let sem de
lal v Makaronu. Bistri fantje 
so opazili, da imam pre
majhen avto za tako važen po
ložaj. Nekaj so vrteli in kmalu 
je stal pred mojo bajto merce-
des. To za razlago, ker vem, 
da boste spraševali po njem. 

— In prikolica? Počitni-
^? 

— To je za na moije. V Ma
karonu jim je prišel pod roke 
moj zdravniški list in zaskrbe
la jih je moja astma. „Moije je 
kot nalašč.za astmatike,*- je 
ugotovil sekretar. Od tod tista 
prikolica. 

— Pa jahta? 

Čohiiček je to, ne pa 
jahta. Tajnica je izblebetala, 
da praznujem petnajstletnico 
poroke. „To je velik jubilej!" 
so ugotovili pri Makaronu. 
Priznam, presenetili so me. 
Rad plujem, rad opazujem 
morsko dno. In sploh. Vas še 
kaj zanima? Rad postrežem s 
podatki. Igram odprte karte. 

Ker člani komisije niso 
imeli'nobenih vprašanj več, so 
na bel list zapisali: Jožič Re
pič ima resda bogastvo, ki 
presega normabie meje našega 
standarda, toda postal je bo
gataš — ne po svoji krivdi. 

TONI GAŠPERIČ 

Ta dva primera naj bosta zgovo
ren opomin vsem, ki se podajajo na 
Rinžo, ko jo pokrije prva tanka 
plast ledu. Stari domačini, ki Rinžo 
zelo dobro poznajo, pravijo, da 
mora biti vsaj teden dni temperatura 
-10 stopinj C, daje led varen, in še 
takrat le v senčnih predelih. 

FRANCE BRUS 

Lahko bi 
bilo hujše 

Pretekli petek, 10. januarja zju
traj, se je nedaleč od vasi Maline pri
petila avtobusna nesreča, ki se je k 
sreči končala le z dvema manjšima 
praskama. Pač pa so potniki, med 
katerimi je bilo tudi 15 šolarjev, uži-
li precej strahu. 

Avtobus podjetja VIATOR, ki ga 
je vozil Anton Stubljar z Jugorja, je 
pripeljal na postajališče pri Malinah, 
kjer je nameraval vozilo obrniti in 
odpeljali proti Metliki. Ker motor ni 
vžgal, je avtobus spustil po klancu 
navzdol, tedaj pa so odpovedale še 
zavore. Z levimi kolesi je avtobus za
peljal v jarek, nato šc v vsek, od ko
der se jc na bok prevrnil na cesto. 
Potnica Terezija Stjepan in en šolar 
sta dobila nekaj odrgnin in prask, 
ostalim pa k sreči ni bilo nič. Gmot
no škodo cenijo na 150.000 din. 

Kaj nabosti i?' 

Znano, kaj bodo h* ^ 
lili in grajali na ^ 

kronoškem karn®* 
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Hlod ubil nakladalca 
Usoden je bil prav zadnji hlod . 

6. januaija ob 8.35 se je zgo
dila na cesti Črnomelj—Kočevje 
okoli 700 m od kraja Brezovica 
med nakladanjem hlodov na to
vornjak huda nesreča, v kateri 
je izgubil ži\ijenje 47-letni 
Anton Kovač, gozdni delavec 
pri Združenem kmetijskem goz
darskem posestvu Kočevje. 

Pokojni Kovač jc pomagal skupaj 
s Karlom Bokanom, prav tako 
47-lctnim delavcem ZKGP, nalagati 
hlode vozniku tovornjaka s priklop
nikom, Antonu Vuču. Nesreča seje 
/godila prav med nalaganjem zadnje
ga hloda. Kovač je hlod pripel. Vu
čo ga jc dvignil z dvigalom na pri
klopnik, Bokan pa ga je odpel. Ta-

Mokronožani ne zavijajo 
skrivnost tistega, čemur se 
smejali za letošnje^ P - V 
tošnji 10., torej že jubilej"! 
ne val, bo obdelal vse, 
mogoče misliti pod našlo ^ 
Varstvo človeka, okolja i® 

li) 
L^rfarji so se odločiU 

besedo, kot se v delegatskoj s« 
sih spodobi, na kraju 
nihče ne bo mogel očitati,^ ^ 
kaj vzeli po drugih, ko 
glavno objavili že pred 
pustnimi središči. •• ^ 

Kot zagotavljajo larfarji.^. 
na karnevalu 9. febri^ja ^ 
zali napravo, kako najhitrcr ^ 
ščititi vodo, dinar, 
potrošnikov žep, cviček, ^ iTi 
kupne larfarice in drugo. ^ g 
kronogu se lahko še 
hvalijo, kako so ohranili 
vse te dobrine; to imajo 
lahko dandanes le še zatOjj' ^ <*i 
industrijo prepustili ostaliî s f̂ So 
trom, kot so Novo m^sto, /2< 
l|ana ali celo Mirna, Trebnj 

te 
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krat so se začeli hlodi P^f ij 
Eden je zdrsnil z vozila, 
belejšim koncem Antona 
tilnik in ga porinil, da je 
drugi hlod. ^ Sa 

Nesreči je botrovalo vec ^ j, 
nih naključij. Ce bi le ena 
bi bil Kovač zelo verjetno se jj 
ko pa je bilo takrat zelo p Je 
bili hlodi poledeneli, zato i Ji 
drseli. Kovač se po končan®^ 
ni odmaknil, ampak jc stal pf ^ , 
njaku. Tudi na zelo glasen ,. . 
klic: „Pazi!" (ko so pce' G« 
hlodi) Kovač ni odskočil. . Sa 

Vsi trije nakladalci so b'U 
takega dela, saj so ga pogost t ^ 
Ijali. Poizkus je pokazal, da 
tudi dvigalo za nakladanje i 
redu. 

mi 

Kraje jc utemeljeno osumljen 
Marjan Hudorovac, rojen 12. 10. 
1951, doma iz ciganskega naselja 
Coklovca pri Semiču. Hudorovac je 
visoke postave, kostanjevih las in si
vih oči. Izučcn je za strugarja. 13. 
januarja so ga na Hrastu videli v 
družbi mlajše Ciganke, potem sta iz
ginila. Kdor bi o njem kaj vedel, naj 
sporoči najbližji postaji milice ali na 
UJV Novo mesto. 

UJEL KAPITALNEGA SULCA - Marico Zupančič iz 
v šali pravi, da je po poklicu ribič, honorarno pa se 
arhitekturo, je minuli četrtek v'Krki pri Podtumu spravil 
sulca, ki je pote^ na tehtnici 12 kilogramov, meter 
112 centimetrov. Na suho ga je spravil v desetih minutah-^jjjt 
prijatelj akademski slikar Pero Adamič, ki je tudi strasten 
lovec, je v zavisti Marku izjavil, da on v tem času ^ 
dolenjska pejsaža. Sicer pa Pero tudi kot ribič ni od muh. P 
je namreč v Krki ujel sulca, ki je imel celo kakšen centi**' 
kot Markov. (Foto: M. Bauer) 


