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TUDI NAJMOČNEJŠI SE ZDRUŽUJEJO:

Združena lesna industrija
Tudi lesni kombinat Novoles med šesterico zdru

ženih enakopravnih podjetij lesne stroke

V  'j

Na tiskovni konferenci t  
Ljubljani so pretekli četrtek 
predstavniki šestih siciven- 
skiJi podjetij lesne industri-

Vse šole 
so nastopile

Za praanik republike so 
pripravile kulturno, program 
vse krške šole. Nastopili so 
dijaki tehniške srednje šole, 
učenci osnovne šole ter go
jenca glasbene šole.

Korak naprej 
od programa

Republiška konferenca 
SZDL je v četrtek, 26. no- 
vembra, sklicala v Novem 
mestu področno posvetova
nje predsednikov občinskih 
konferenc SZDL iz občin Čr
nomelj, Grosuplje, Metlika, 
Novo mesto, Kočevje in 
Trebnje. Na posvetu so raz
pravljali o gradivu sekcije za 
razvijaixje solidamoisti pri 
RK SZDL, ki govori o načrt
nem reševanju težav ostare
lih ljudi v naši republiki. 
Program je mnogo obetajoč, 
vendar so naši družbeni de
lavci menili, če bo uresniče
nega vsaj malo, bo to že ve
liko. V* bogati razpravi so 
prispevali precej koristnih 
predlogov.

je, ki tvorijo več kot tretji
no slovenske lesne proizvod
nje, izvoea in akumulaci
je, povedali , da bodo raaade- 
lili programsko usmeritev 
med šestimi podjetji.

Gre za cerkniški B i^ t, Ja
vor s Pivke, mariborski 
Marles, novogoriški Meblo, 
novomeški Novoles in kam
niški Stol. Sodijo, da bi že 
prihodnje leto lahko prišlo 
tudi do združitve teh šestih 
kolektivov, kar pa bodo mo
rali prej potrditi delavci na 
referendumih. Poudarili pa 
so, da čas združitve ni bi
stven, ker gre za izredno 
močne gospodarske or^ianiza- 
cije in tudi za združevanje 
enakih, ne pa revežev z bo
gatimi.

P ri Budiču na Čatežu p o d ira j  g ospodarno  poslopje. Unudmiti se m ora mogoč
nem u m ostu, k i ga bodo speljali na tem  m estu čez Savo* (Foto: J. Teppey)

METLIKA JE PRAZNOVALA —

BETI - zgled dobrega gospodarjenja
Največja pridobitev za letošnji metliški praznik je novi obrat kodranke 

v tovarni BETI, ki so ga odprli v petek, 26. novembra

MetlišOoo slavje, Iki se je na 
praznični dan začeilo že ob 
8. uri na Veselici z otvoritvi
jo čistilnih naprav pra mest
nem vodovodu, se je nadalje

valo na svečanem zasedanju 
občinski^ skupščine in občin
skega odbora ZZB NOV v 
prostorih tovarne BE3TI. Se 
domačini so presenečeni ob-

RAZMIŠLJANJE OB ZAPISU »PODPISALI POD POLITIČNIM PRITISKOM«

Zmoto občutijo zdaj le kmetje
Zakaj naj bi prav kmetiči iz Vrbovca, ki so pri podružbljanju gozdov 

dali osebni zgled, plačevali za splošno priznano zmoto?
prvi

Naj bo ocena taka ali dru
gačna (na seji občinske kon
ference ZK v Trebnjem je bi
lo slišati, da je TT-jev sesta
vek »Podpisali pod politič
nim pritiskom« neobjekti
ven, enostranski in politič
no zgrešen, za naš članek 
pred letom dni smo prejeli 
očitek, da kmetom ustvarja-

Disciplina pa takal
Samo 17 od 47 članov 

skupščine zdravstvenega za
varovanja delavcev je začuti
lo potrebo, da pridejo na se
jo, sklicano za 26. november 
v Novem mestu. Steviilo na
vzočih se nd popravilo niti 
podumieim čakanju, zatx> je 
predsednik skupščine Ciril 
Jamovič odločil, da bo nova 
seja 8. decembra. Jamovič je 
hkrartd pripamnil, da seje ne 
more biti zaradi tega, »ker 
bi moralo biti danes, ko ima
mo na dnevnem redu spre
jem nov^[a statuta, naivzočili 
vsaj dve tretjini čOanov«. 
Zdaj razmišljajo o teni, ali 
ne bi kazalo izvoljenih pred
stavnikov delovnih ljudi po
slej vabiti na seje prek od
delka za narodno obrambo.

V TEM TEDNU:
Po k ratkotrajnem  po

slabšanju v ponedeljek 
se je  vrem e izboljšalo« 
Do konca tedna bo še 
razm erom a toplo in  le 
po vreme, potem  p» 
kratko trajen  dež. Snega 
ie  ne bo.

mo lažno upanje), dejstvo 
je, da je pisanje po svoje 
pripomoglo do tega, da je o 
Koritenski gmajni spr^ovo- 
rila tudi občinska konferenca 
ZK Trebnje^ najvišje politič
no vodstvo v občini.

Primer je javnosti ’ znan. 
Ze pred letom dni so imeli 
prizadeti kmetje iz Vrbovca 
pri Dobrniču možnost, da so 
naglas povedali, kaj jih te
ži. Prek svojega glasila so čla
ni Socialisitičtne zveze tožili 
nad tem, da se čutijo ope
harjene, ker so pred, leti po
darili svoje goosdove, kasne
je pa podružbljanje gozdov 
ni potekalo tako, kot se je 
takrat govorilo. Za podpiso

vanje darilnih pogodb so se 
odločni, ker so jih na to na- 
(N adaljevanje na 3. s tr.)

staili pred nagOico, s kakršno 
BE3TI vsak dan spreminja li
ce. V prostorih, kjer so že 
pred 17 dnevi briieli stax»j4, 
je nastala sodobna dvorana 
isi restavracija, pi;«id srtavbo 
pa sta čez noč zrasla dva po
krita vhoda.

Na slavnostni seji je pred
sednik občinske skupščine 
Iivan Žele pioudarill velike za
sluge občanov in zaposlenih 
v proizvodnji, da j© Metlika 
v zadnjih letih tako napre
dovala, »Večletno zategovanje 
pasu pri osebnih dohodkih in 
plačevanje samoprispevkov je 
danes kronano z uspehom,« 
je med drugim dejal tovariš 
2ele.

Drugio presenečenge je baOa 
modna revija, na kateri je 
Icoleiktiv BEm prikasaall dd- 
bomdiloam, poslancem, števtil- 
nđm giotstom 'iz repubOik^ in 
federacije tar svojim poslov- 
(N adaljevanje na 3. s tr.)

386 krvodajalcev
Brežiški otočani so se v kr

vodajalski akciji minuli te
den zelo dobro odrezali. Spo
mladanski rekord so preseg
li za 20 udeležencev. Napori 
organizacij EK in komisije 
za krvodajalstvo so se tudi 
tokrat obrestovali.

Posvet šestih 
v Krškem

v  torek, 24. noveralbra, ao 
se sestaM t  Kii^kem pored- 
staivnild občđnsOdih kxMvferenc 
SZDL iz Laškega, Sent|)urja, 
šanaoija, Sevnioe, Ki^kega la  
Brežic. Na posvetovamtju so 
bdM tudi socialna dedavd. Na 
dnevnem oredu je bila raspra
va o gradivu, ki ga je fpoi- 
pravila republdšlka Ifconfefren- 
ca SZDL o reševanju socdal- 
nih razmer in pconoiča ostare
lim. Udeleženci na to  ndso 
imeli pnpomb, poijasnili pa 
so, k £ ^  80  se teb stnrard k>- 
tili po občinah.
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I, 894 novih naročnikov!
•  Od 1. novembra do 2. decembra letos 
S se je na novo prijavilo že 894 novih na* 

ročnikov Doltenjskega lista. Ker vseh pri
jav zaradi oddiha ob dnevu republike do 
torka še nismo prejeli, sledi običajno te
densko poročilo prihodnfi četrtek.

UPRAVA LISTA

V četrtek, 26. novem bra, je  novomeško občino obiskal polkovnik M ilan Glumac, 
ki so ga sprem ljali drugf o fidv^  JLA. Na občinski skupščini jih  Je sprejel pred
sednik F ran d  Kuhu*, ki je  goste seznanil z goi^podarskim in družb«iim  r ^ o j e m  
občine in jim  izraa^ zahvalo vseh občanov za pom oč JLA p rt izvedbi raznih 
kom unalnih del. Gociije »o nato oblsluili Se IMV (mi sliki) io  šeotjernejsko

Isk ro  (Foto: S. Dokl)

imm

J« 'y

Ob otvfMTitvi n o v e ^  m odnega o to tta  kodranke in 
tekstiu iranega diolen lo fta  so v tovarni BETI v Me
tlik i prejSnji četrtek  prired ili tud i m odno revijo, na 
k a te ii ]^ml»t»vi]l sv o jt najnovejle m odne išdelke,

(Foto: T. G ofalk)



tedenski 
mozaik

Parižan Jean Delmas se je 
odločil za sestavo vodiča, ki 
»e razlikuje od standardnih, 
v kaierih je razloženo, kako 
Siriti do kakega muzeja, spo
menika in podobno.

V Delmasovem vodiču so 
našteta francoska mesta, v 
katerih turist dokaj lahko do
bi žensko družbo. Navedene 
So celo tarife, koliko v posa
meznih mestih računajo »pri
jateljice noči«. Po podatkih 
iz tega vodiča, je najbolj 
»pregrešno« francosko mesto 
Bordeauz, takoj za njim je 
Marseille, Pariz pa je na se
dmem mestu.

Velike italijanske blagorme 
hiše so imele v Umskem letu 
deset mHijard Ur izgube za
radi kraj, ki so najbolj pogo
ste pred raznimi prazniki, po
sebno pa pred novim letom. 
Zmikavtov se najčešče »pri
jemlje« obleka in hrana.

Na nedavnem sestanku di
rektorjev veleblagovnic so se 
odločili, da v prodajalnah ne 
bodo odkrepUi nadzorstva, 
ker predstavlja deset mili- 
jard, samo dva odstotka nji
hovega dohodka, okrepitev 
varnostne službe pa bi jih 
stala precej več. Torej, tato
vi le pogumno naprej.

Bourbonska palača je v 
snici prava trdnjava tradicio
nalizma, posebno glede obla
čenja poslancev. Predsednik 
skupščine je tisti razsodnik, 
ki odloča ali j^ neka obleka 
»dostojna« ali ni. Ženskam, ki 
imajo čast sedeti v parlamen
tu je prepovedano naslednje: 
obleke živih barv, hlače, oib- 
leke brez rokavov, predvsem 
pa mini krila.

Ameriški časopis »Washing- 
ton Post« je v zvezi z vzne
mirjenostjo, ki jo povzroča 
bojazen pre^ atomsko vojno 
zapisal naslednje: »Na svetu 
rti nič bolj strašnega kot je 
prestrašeti svet sam«.

A m eriki profesor in diplo
mat George Kerian pravi ^ 
nekem članku: »Neuspeh ni 
slaba šola za politike.«

V senci traktorjev
Delovne organizacije lastnikov kmetijskih strojev 
-  Pomagajo si lahko le kmetje, k! že imajo trak
tor -  Kaj naj naredijo na primer v metliški občini?

v  soboSki občind so laod 
ustanovili 13 kmečkih stroj
nih skupnosti, zdaj pa jih 
imajo že 34. To je veljk 
predek, če ocenjujemo le nji
hovo rast. V skupni kmetij
ski pox)i2!VodEji te velike ot>- 
čnne pe še ne pomenijo ve- 
Hikn. Pomembne so le kot 
zarodek nečesa novega, ko
ristnega za kmete, ki se bo 
morda hitro razraščal.

Kmečike strojne skupnosti 
v tej občani imajo po pet do 
20 članov. V njih pa so s® 
povezali skoraj sami lastndiki 
traktotrjov, razen v sedmjh, kd 
jmajo žitne kombajne, pri ka
terih traktorji niso nujnd. 
Člani strojnih skupnosti de
lajo namreč z lastndmi tnuc* 
torji, sikupne imajo le i?ri- 
k lju i^ .

Bazen korišti, ki jih take 
strojne skupnosti omogočajo

Sindikati proti 
zamrznitvi OD

Predsedstivo Zveae sindi
katov Jugoslavije je  v 
iwavl o ptredlogu staibd^- 
zacijstoega prograina prejš^ 
n ji teden že drugih pou
darilo, da odločno naspro
tu je kakršmemu koli pred
logu, da bd 2anirziiili o se ^  
ne dohodke, o čem er se je  
neuradno precej govorilo.

Nagrade AVNOJ
Letošnje nagrade AVNOJ za 

ustvarjalnosit in delo, ki je 
spdošno pamembno za razvoj 
SFRJ je letos doc»Uo 
uglednih gospodarstvenikov, 
zaianstvenikov in umetnikov. 
Med njimi so tudi skladatelj 
in dirigent dr. Oskar Danon, 
kr^jiže^ilk Mile KlopCač in 
slikar France Mihelič (.vsi tn- 
je iz SlovotUje).

svojim članom, pa tudi 2sveču- 
jejo gospodarsko - socialne 
razlike med kmeti. Pomagajo 
si laliko le tdsti, ki že imajo 
traktor. Za nakup skupnih 
priključkov dobijo precej po
sojila. Drugi kmetje pa še 
naprej ostajajo brez kmetij
skih stirojev in možnosti, da 
bi naročili strojne storitve. 
Kmetijske organizacije so 
razprodale večino strojev, ki 
so včasih služili za kooperar 
cijo s kmeti, nastajajoče 
kmečike strojne ski^mosti pa 
tudi ne prevzamejo takih na
log.

V občini Metldka je le 17 
traktorjev. To je komaj za 
eno večjo aHi divie manijšd 
kmečki strojni skuipnosti. 
Kmečkih družin pa je  780 in 
še 460 taknh, ki imajo pose
stva. a  se ne preživljajo le s 
kmetijstvom: Stpojne skup
nosti takega tipa, kot jih 
ustanavljajo v s o b o ^  o b č^ , 
torej še ne bi mogle veliko 
prispevati k strojni obdelani 
kmečkih posestev.

Podobne raziLike kot med 
omenjenima občinama najde
mo tudd med posameznimi 
vasmi ene same občine. V va
si Doffnaiva pru Ptuju inia 
traktor že skoraj vsaka druga 
kmečka družina — kmailu jih 
bo 20. ZaželeOd so si strojno 
skupnost, ki naj bd imela po- 
1̂  traktorskih priključkov 
za razna kmetajSka dela še 
žitni kombajn. V sosednih 
krajih pa v vsej krajevni sku
pnosti, fcl zajema sedem vesi 
rta n ^ ji z lenarško občino v
Slovenskih goricah, . nima 
traktorja ndti en kmet. Zato 
so v nekaterih krajih ptujske 
občine vse večje želje in za
hteve, da bi kmetje spet ime
li take organizactije, ki bd 
imele tudi stroje aa opraivlja-

mm

BUDIM PEŠTA —' D eseti ju b ile jn i kongres m adžarske socialistične delavske pai> 
tije  je  končal s  svo jim  delom . K ongres je  sp rem lja lo  veliko število  tu jih  p a r tij
sk ih  delegacij m ed d rugim i tu d i jugoslovanska pod vodstvom  K ira  G ligorova. N a 
k ra ju  zased an ja  so sp re je li reso luc ijo  o n ad a ljn jem  delu  in  izvolili nov CaC« 
Jan o s K ad ar p a  je  poniDvno p redsedn ik  p a rtije .

r^e storitev na njihovih po
sestvih.

Tudd v soboški občani, kjer 
ima lastne traktorje že okrog 
900 kmetov, se ne morejo po
hvaliti, da bi bile njihove 
kmetije dovolj m^ianizsirane. 
Dovolj ne bd bUe niti takrat, 
ko bd se vsi kmetje, ki ima
jo traktorje, povezali v stroj
nih skupnostih in si kupoli 
vse potrebne priključke. V 
vsej občini je namreč okrog 
13.000 zasebnih posestev, če 
bodo s stroji strojndh skup
nosti opranrljaJi deda le na po
sestvih članorv oeiroma pred
vsem na njihovih, kot zdaj, 
ne bo imelo možnosti obde
lovati svojih kmetij s stroji 
več kot 90 odstotkov vseh 
lastnikov posestev. Stroji 
strojnih skupnosti pa gotovo 
ne bodo povsem izkoriščeni. 
Torej Se vedno nekaj manj
ka.

J02E PETEK

tedenski zunanjepolitični, pregled j

I tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled
m M ITJA R lB lC lC  O STABl- 

U ZA G iJSK EM  PROGRAMU —
Predsedndik zveeoiega izn rršn^a sive- 
ta  M itja  R ibičič je  p re jšn ji če tr
te k  n a  siiaipni se ji zbo ra nairodov, 
goispodarskega zbora in  dooižbesio- 
polibičnega zboora zvezne skupščine 
podal edcsipose o gospodarsk ih  gi
ban jih , u resn ičevan ju  gospodarsice 
p o litike  in  stabdlizacijsi^eni p rc^ra- 
m u. M ed drug im  je  poudaril, da 
je  zvezna v lada zav rn ila  mdsel o  de
valvaciji k o t glavnem  jn  prvenstve
nem  ukreipu. Zgolj ta  po teza ne 
b i m ogla d a ti pozitivn ih  rezu lta tov , 
če n e  odprav im o glavnih vzrodcov, 
za rad i k a te rih  na.s[ajajo  m o tn je  v 
gasiix>dairsitvii. Gosopodarstvo ne 
m o re zares ozdraveti, če ga znaV 
n eje  ne razbrem enim o in  zm an jša 
m o iDvesUciJalso, piroračunsko in  

p o tro š n ja  V endar p a  sfta- 
b iliz a d je  ne enačam o z  zasto jem  
ptroizvodnje in  zaiposlovanja. N ato 
je  R ibičič govoril o tem , d a  vseh 
apreonem b nd mogioče p rip ra v iti n a  
hdtrioo, m arveč p o  e tapah . V ptrvl 
e tap i je tre b a  ^ r ^ e t i  ukreipe, s  kar 
tenm d b i im ujila p o tro šn jo  (n a  
p o d ro č ju  investic ij, p ro raču n a  ii; 
sk ladov , uk repe n a  p o d ro č ju  mo- 
uetam o-krediltne po litike , osebnih 
dohodkov, p lačilne bdlanoe, cen), 
katkor tu d i uk repe, k i bodo raz 
b rem enili gosjpodarstvo oek a te rih  
obveznosti. V d n ^  e tap i b i p il- 
pm vidi b istvene sisteanske i ^ e p e :  
določitev novih funkcij federaci- 

davčnega sistam a, p o litik e  do- 
u k rep e n a  p o d ro č ju  deviz- 

liega in  zunan jetrgovinskega reži
m a, razvo ja  nezadostno  razv itih  re 
p u b lik  In p o k ra jin e  K osovo, m one
ta rn o  k red itn a  po litik e  in  sistem a 
n a  p o d ro čju  p o litike  cen. Te stv a 
r i  n a j bi op rav ili v decem bru, ja 
n u a rju  in  feb ru a rju . Z vlključeva- 
Ajem tra jn e jš ih  rešitev  v sastem  
p a  b i odpadli začasn i uk rep i, spre- 
jeitd 3 nam enom , d a  b i p rep reč ili 
£drjenje n estab iln o sti. V tre tji eta* 
pd, po tem  ko  bodo  sprejeite nove 
fidstemfike rešitve, p a  b i sp re je li 
d o d atn e  ukrerpe gospodaitsike poli

tike  za uresn ič itev  razvo jn ih  ciljev 
te r  p rip rav ili zasnovo sredn jeioč- 
nega p lana. T o nalogo n aj bi o- 
p rav ili do konca a p i ^  1971.

■  PRED SED N IK  TITO  O DE
VALVACIJI — P redsedn ik  T ito  je  
z ženo Jovaniko p re jšn ji teden  obd- 
sikal Sm ederevo in  Sm ederevsko 
Palanko, A randjelovac in  K ragu
jevac. B k  je  n a  gradb išču  sm ederev
ske železaim e m  v fcragujevški to 
v arn i avtom obillov Cr. zastava. V p o 
govoru s p redsedn ik i občin Sm e
derevo, Požarevac, M ladenovac ia  
V elika P lan a je  govoril o jiiresn iče- 
v an ju  sklepov p rv e  se je  konferen 
ce ZK J in  o  stab ilizaciji. O m enil 
je , d a  tisk  n ek a te re  .naše  prob leo ie 
preveč dram atizL ra in  zam otava, 
nam esto  d a  b i jih  prikazoval v 
stvarad luči. Natx> je  govx>ril o

Stabilizacijski 
program po etapah
spo rnem  Vpirašanju davalvacdje d i
n a rja . P o u d aril je , d a  se v  deval
vacijo  n e  m oreim o zagnati k a r  ta k o  
z g ^ v o  n ap re j, tem več m aram o  
sprejerti ceJo v rs to  d rug ih  ukrepov  
in  se  p rip ra v iti, če  n am  b o  k aj ta- 
kega nekega dne po trebno . SodU 
je , da bo  do  devM vacije m oralo  
pcriiti. T oda ko  se bo  to  zgodilo, 
devalvacija ne bo  im ela n ^ t iv n d h  
I>osledic za š irš i k ro g  držav ljanov .

V ra^ ro v o ru  v C rveni zastav i 
p a  je  p r e d s e d i^  T ito  dejal, d a  ga 
p resen ečajo  n izk i osebni dohodki 
v tak o  veSikl tovam J. Po njegovem  
bo  tre b a  n a jti več m ožnosti za U>> 
d a  bodo  delavci ču tili rez u lta te  si
stem sk ih  rešitev , s  k a terim i se raz 
b rem en ju je  gospodarstvo .

■  M 1U A NIĆ O SVOJEM  OD- 
S T W U  — P oslanci zfvecsne skup- 
ščdne so  p re je li besed ilo  o o d sto p u  
p o dp redsedn ika zvezne vlade d r. 
N ikole M iljanića. L M a je  o b raz lo 

žil svoj o dstop  takole: »OdsLopam 
od  funkcij člana ZIS, k er v sed a
n jih  okoliščinah ne m o iem  izpol- 
ndibi zahtev  in  p revzeti odgovorno
s ti ]^ e d  zvezno skui>ščino in jav 
n o stjo  za u s p r ^ .o  o p rav ljan je  
svo je funkcije. Razlog za odstop  
je  v tem , da se s  p redsedn ikom  
Z IS  M itjem  R ibičičem  ne s tr i
n jam  glede v rstnega red a  uk re 
pov, p o treb n ih  za u resn ič itev  s ta 
b ilizacijskega program a.«

■  ZDRU2EVANJA PO D JETIJ
— K olektiv  lju b ljan sk e  to v arn e ko
les Rog se  bo z referendum om  7. 
decem bra odločal o  p red logu  za 
p rip o jitev  k  sara jevskem u  p o d je t
ju  UndB. V te j novi g ru p ac iji bd bi
la  ssdružena v sa jugoslovanska in- 
d itsbrija kbdes (to v a rn a  ko les v lli- 
dži, o b ra t za pro izvodn jo  ko lesn ih  
to ipedov  v B ugojnu, Rog in  n je 
gov o b ra t v S av ljah ), razen  b i^ ^  
tovarne koles P artizan  v S ubo ti
ci, k i se  je  p re d  k ra tk im  in te g rira 
la  s  k o p rsk im  Tom osom . CSrupaci- 
ja  Rog-Unis bo  p o sla la  le ta  1975 
n a  dom ači trg  300.000 koles, k ak ih  
400-000 koles p a  bo  izvozila. Ra- 
aen tega p a  bd le tn o  izdelali tiid i
50.000 m o to rjev  za m opede in
1.200.000 torpedov.

K olektiv  Ijubljansike tovarne 
aJtkoholndh pdjcbč A lko se  je  n a  re 
ferendum u  odločil za  p rip o jitev  k  
sadno  likersifcemu kom binatu  
F ru c ta l v Ajdovščdnd.

Z astopnik i ljubljansike to v arn e 
S a tu rn u s p a  so  se te  dn i sp o ra 
zum eli z d irek c ijo  znane franco- 
sike tv rd k e  za pro izvodn jo  av to 
m obilsk ih  žarom etov  Cibid, d a  bo 
do u stanov ili v L jub ljaše novo 
skupno  to v arn o  za av tom obilske 
žarom ete z m ešanim  kap ita lom . 
T a to v a rn a  b i izdelala le tn o  kak ih
lo.poo žarom etov.

■  POŽAR V PODGRADU — V 
sred o  p re jšn ji teden  je  izbruhniil 
p c ^ r  v novi to v a rn i p o liu re tan 
ske pene v P odgradu  p r i n irsk i 
Blsrtrici, k i Je povzročil k ak ih  6 
m ilijonov  d in a rjev  škode.

V Berlinu poteka sestaudk 
.voditeljev držav članic var
šavskega pakta. Sestanek ima 
prav gotovo obeležje več
stranskega srečanja na naj
višjem nivoju, saj so v Ber
linu zbrane »prve garniture« 
dežel vzhodnega bloka. Tako 
srečanje je bilo do neke me
re potrebno že zaradi aktivne 
smeri, ki jo je zavzel zahod- 
nonemški kancler WiUy 
Brandt v vzhodni politiki. 
Moskovski, varšavski spora
zum dosedaj in najavljanje 
novih normalizacij z vzhod
nimi državami, vsekakor ni 
majhen korak. Poleg tega je 
jasno, da so pri tem ostali 
nezadovoljeni vzhodni Nunci, 
pri katerih je čutiti bojazen, 
da bi pri teh premikih ostali 
ob strani in izolirani. Torej 
to srečanje naj tudi potolaži 
nezadovoljneža in vsekakor 
prispeva, da bo politika 
Vzhoda glede Zahodne Nem
čije in Berlinskega vprašanja 
enotna in brez vrzeli. Kljub 
vsemu ostaja odprto vpraša
nje, če je to resnično uspelo.

Izgleda, da dobiva pravi 
razsežnostni razmah nedavno 
ustanovljena arabska unija. 
Prejšnji teden se je feders^ 
ciji med Egiptom, Libijo in 
Sudanom priključila Sirija, 
najavljajo pa še pripravlje
nost Jordanije, za priključi
tev k tej zvezi. Navzven kaže 
tako rastenje, da se s tem 
krepi tudi politična in voja
ška moč te tvorbe. Površin
sko gledano je temu res ta
ko. Dvomljivo je, kako se bo 
stvar obnašala, ko bo prej 
ali slej izpostavljena preiz
kušnjam, kot so notranja 
previranja v teh državah in 
pa recimo enotnost akcije v 
odnosu na IzraeL Ne da ^  
izogniti ugotovitvi, da je z;ve- 
za velika le navzven. Vendar, 
kako pa njena učinkovitost?

Po zadnjih izjavah kambo- 
škega šefa princa Sihanuka, 
imajo osvobodilne sile v 
svojih rokah že okr<^ dve 
tretjini kamboškega ozemlja. 
Po predhodnih bolj ali manj 
neuspešnih »akcijah čiščenja« 
s strani Loa NoiovUi sil la 
pa S )0deč  po neprestani aktiv
nosti sahanukovcev se režimu 
generala Lon Nola v resnici 
ne obetajo ravno rožnati časi, 
čeprav Je poskušal utrditi 
sivoj položaj v očeh mednaro
dne Javnosti z razglasitvijo 
republike.

Iz Gvineje se Je vmlla po
sebna misija organizacije 
Združenih narodov, Id Je ime
la nalogo, da na k i^ u  samem 
prouči položaj glede neuspeš
nega vdora tujih-plačancev v 
Gvinejo. Znano Je, da je bil 
položaj v tej afriški državi 
nekaj dni po vdoru precej 
nejasen, saj so bila poročila, 
ki so prihajala od tam več
krat docela protislovna. No, 
imzadnje Je gvinejskemu 
predsedniku Sekou Touriju

le uspelo, da je obvladal »ko
mandose smrti«, ki v voja
škem pogledu prarv gotovo 
niso predstavljali resnejše si
le (bilo jih je nekaj sto) ra
zen za gvinejsko vojsko. Ka
korkoli že, poskus zrušitve 
vladajočega režima je brez 
dvoma delo tî stih neokolonia- 
lističnih sil, ki se nikakor 
nočejo sprjazniti z dejstvom, 
da jim je na črnem konti
nentu odklenlialo.

Berlin in 
Budimpešta

Prejšnji teden se je v Bu
dimpešti končal jubilejni kon
gres madžarske delavske so. 
eialistične partije, Id mu jc 
prisostvovalo veliko število 
tujih delegacij. Sami Madža
ri prvotno niso hoteli, da bi 
kongres preveč »odzvanjal« v 
medarodni areni. Ta njihova 
želja se ni izpolnila, ker so 
najprej So<vjeti prišli z naj- 
višj* partijsko delegacijo v 
Budimpešto, temu zgledu pa 
so sledili še v nekaterih dru
gih socialističnih državah.' 
Kongres je seveda najbolj po
memben za Madžare same, ki 
so se zato tudi potrudili in 
povedali svoje nmenje dokaj 
jasno: da njihova graditev 
socializma ni nikakršno kri
voverstvo, ampak pot, ki 
njim najbolj ustreza. Skrat
ka, smer ki jo mislijo tudi 
xa naprej nadaljevati.

TELEGRAMI
BEOGHAD — Predsednik SlfTU 

Josip Broz Tito bo s soprogo doe 
10. decembra uradno obiskal Itali
jo. S tem se bo odzval vabilu 
predsednika itaUJanske republike 
Soragata.

NAIROBI — Tukaj poteka med
narodno zasedanje, na katerem 
proučujejo probleme pospešitve in
dustrializacije nerazvitih afri.*>kih 
držav. Zasedanje se odvija na po
budo oi'ganizaoije ZN za industrij- 
aki razvoj, ki ima sedež, tia Du
naju.

IBAG — v  mestu Ibagu v Ko
lum b^ ae Je zgodila težka pro
metna nesreča, v kateri Je imirlo 
26 potnikov, 3T pa Jih Je po6ko- 
dovanih. Do nesreče je priSlo za
radi tega, ker Je bil avtobus pre
napolnjen in je zgrmel v prepad, 
kjOT se je

TEL AVIV — Izraelski obrambni 
minister Moše Dajan bo odpotoval 
v ZDA v »diplomatski misiji«. Glav
ni namen Dajanovega obiska bo 
po predvidevanjih v tem, da zago
tovi večjo finančno pomoč Izrae
lu s strani Z33A.

BIM — Poslanidca zbornica je 
po maratonskih zasedanjih konč
no izglasovala lakon o zakonski 
razvezi v Italiji. Poročajo, da ča
ka na ločitev zakona trenutno v 
tej deželi kar okrog petsto tiso6 
Miesrečnetova.

LISBONA — ZahodnoaemSfci 
veleposlanik na Portugalskem Hana 
Schmidt In njegova im a sta nare
dila samomor. Njuni trupli so na>- 
Sli v prostorih velepoeđacđdtva. 

za samomor Se niso znMil.

DOLENJSKI UST * TEDNIK* VESTNIK: vsak četrtek 60.000 izvodov!



Zmoto občutijo zdaj le kmetje
(Nadaljevanje s 1. strani)

govarjali in ker so jim zago
tavljali, da bodo vsi gozdovi 
postopno podružlbljeni pd 
takratnih predpisih in ta
kratnih političnih zamislih. 
Ustava in zakon sta vse to 
spremenila, spremenilo se je 
gospodarjenje z gozdovi, 21 
kmetov iz Vrhovca pa je 
ostalo brez gozdov.

Kdo je tega kriv, kdo naj 
»plačuje« za spremembo, če 
ne celo 2smoto? Janez Mi
hevc, Nace Dežman ali Ciril 
Bukovec, ki so takrat oprav
ljali nemalokrat nehvaležne 
družbene funkcije in so bili 
le izvrševalci na višjih ra- 
.vneh sprejete politike? Zato 
BO piscu reportažnega zapi
sa v Tedenski tribimi upra
vičeno očitali, da Je s pripo
vedjo kmeta Alojza Jarca na
redil premalo, da se ni po
trudil objektivno prikazati 
takratni položaj, da ni dal 
obdolženim ljudem možnosti, 
da bi se brmrili.

Primer Vrbovca je tako iz
razit, da je velika večina raz. 
pravlijalcev na seji konferen
ce ZK priznala, da se je zgo
dila krivica, neenotna pa sb 
bila nmenja, ali jo je nujno 
in kako naj bi jo popravili. 
Kaj, če bodo enako zahteva
li tudi “tašti kmetje, ki jim je 
bila zemlja arondirana? Kri
vice so se dc^ajalle tudi dru
god, na primer pri obvezni 
oddaji ali pri obdelovalnih 
zadrugah. Počakajmo na 
mnenje višjega vodstva. Ta
ke in podobne pomisleke je 
bilo mogoče slišati.

Clan sekretariata CK ZKS

in odgovorni urednik »Ko
munista« Franc Šetinc je ob 
znanem primeru direktorja z 
Bleda zapisal, da zasluge in 
dobra dela v preteklosti ne 
morejo biti opravičilo za na
pake in slaba dejanja v se
danjosti, Podobno velja naj
brž za naš razvoj nasploh. 
Ne morejo biti uspehi opra
vičilo, da bi mižali pred na
pakami in zmotami. Priznaj
mo jih, povejmo jih, popra
vimo jih, če je le mogoče. 
Zaradi takih popravkov se 
ne bo podrl naš družbeni 
red, nasprotno: krepil se bo, 
dajil bo zaupanje-v notranjo 
moč politične usmeritve.

Strah nekaterih je najbrž 
odveč. Če bo spor zaradi Ko- 
ritenske gmajne rešen v ko
rist nekdanjih lastnikov (o 
tem bo odločilo sodišče), to 
ne more enostavno potegniti 
za seboj še drugih prime
rov, saj gre vendar za bist

veno razliko. Vrbovčani so 
gozdove podarili, v aronda- 
cijskiih postopkih pa so ime
li kmetje vendarle možnost 
za zamenjavo ali pa so dobi- 
li zemljo plačano. Resda po 
takratnih z^o nizkih cenah. 
Ce dobijo nekdanji lastniki 
gozdov zemljišča nazaj, v 
materialnem pogledu zdaj 
nič ne pridobijo, gozdno go
spodarstvo bo z gozdovi go
spodarilo tako, kot bi sicer. 
Zakaj bi torej ne poiskali 
poti, kako bi popravili krivi
co, ki je tako in tako pri
znana?

Te sbvarii so vodile konfe
renco, da je sprejela pripo
ročilo za GG Novo mesto (ki 
je sedanji lastnik spornih 
gozdov), naj ravna razumno, 
ko bo zadeva prišla pred so
dišče. Vrbovčani bodo nam
reč s tožbo poskušali doseči 
svoje zahteve.

MARJAN LEGAN

25-LETNIC50 OBSTOJA ZAVODA so^ p retek li^  če trtek  
zvečer slovesno p o častili v  novom eški bolnišnici.^ O 
sreb rn em  ju b ile ju  osvoboditve in  d iia v n e ra  p razn iku  
je  govoril d r. H ubscher, n a to  p a  je  d irek to r bo ln iš
nice p ro f. d r. O ton B ajc  razdelil 30 dolgoletn im  delav
cem  zavoda p ism ena p rizn an ja , ročne u re  in  rdeče 
nageljne. S p risrčn o  d ru žab n o stjo  sO n ato  praznovali 
29. novem ber. (F o to ; T. G ošnik)

BETI - Zgled dobrega gospodarjenja
Nadaljevanje s 1. strani'

nim partnerjem iz tujine ii' 
domavdne zadnje modele iz 
svoje proizvodnje. S prisrč-

Tudi za »izseljence«
imajo delovna mesta >” • p<*vataih besed

nim nagovorom je predsed
nik delavskega sveta Jože 
Struoelj izar^el zahvalo di
rektorju tovarne Petru Vujči- 
ču za n j^ ^ o  prizadevnost 
ter inu izročil spominsko da- 
nHo: Jalkčevo umetniško sli-

sta Jnoleiktivu BETI in njene
mu vodstvu izrekla še direk
tor centratoe tovaime Neveda 
iz Holandije g. Bark in <ir.

Božo Linhart, direktor Jugo
slovanske banke aa izvoz. Ta 
je med drugim dejal:

»BETI predstavlja zgled ve-' 
Uk^a napredika z lastnimi 
močmi, kakršnega si danes 
želimo 6 b uveljavljanju refor
me. BETI je zglled ne le v 
slovenskem, temveč v jugo
slovanskem merilu, in v čast 
si štejemo, da ima naša ban
ka tako sposobnega poslovne-

Zakaj odkup 
mleka upada?
Na črnomaljskem ob

močju neikatere odkupne 
postaje mleka uikinjajo. 
Tako že dalj časa ni odku
pa na sinjevrškem koncu 
ne v Ziljah In ne v Hra
stu pri Vinici. Kmetje so 
zaradi tega močno priza
deti, saj so bMi dohodki 
Od mlelka edini redni vir. 
Ugotovili da je vzrok 
zamrlega o ^u p a  na Si
njem vrhu, slaba cesta, po 
kateri noče ndhče voziti s 
kamionom. Ni pa ljudem 
znano, zakaj ni odkupa v 
Ziljah in na Hrastu, saj 
voza mimo zadružni kami
on. Zmanjšani odkup mle
ka postaja problem, saj 
so ljudje že zdaj težko 
plačevali davke.

F. P.

18. novembra se je mudil 
7  Novem mestu republiški 
sekretar za delo Jože Božič.
S predstavniki Zavoda za za
poslovanje in občinske skup
ščine se je pogovarjal o mož
nostih za vrnitev na domača 
delovna mesta vseh tistih 
kvalificiranih delavcev, ki so 
si iz tega ali onega razloga 
poiskali kruh v tujini. Se
kretar Božič je zatem obiskal *-------------------     —-------
še Novoteks in se zanimal« Veliko odbornikov je zdržalo samo do odmora, 
ali bi pri njih sprejeli nazaj potem pa SO sejo zapustili -  Zaradi nesklepčno- 

r S  i« bila seja v Novem mestu prekinjena!
delovni organizaciji že doga
ja in da v Novoteksu sploh 

I ne oklevajo, ali bi »povratni
ke« ponoivno zaposlili.

ŠKANDAL V NOVEM MESTU;

Samo prvi polčas seje

Podčastniški tečaji
Dvomesečni podčastniški 

tečaj bo priredila januarja 
občinska gasiilska zveza v 
Novem mostu. Straži (ali 
Vavtd vasi) in Šentjerneju. 
Dogovorili so se, da bo vsa
ko društvo poslalo na tečaj 
po dva podčastnika in stroj
nika. Na tečaj bodo lahko 
prišli tudi kandidati iz so
sednjih občin, in sicer iz vsa
ke ' občinske gasilske zveze 
po ,10, Pričakujejo, da bo 
tečaj obdsikovato okoli 200 
ljudi.

Poslej boljše gospodarjenje
Zapis s  skupščinske seje v Brežicah

OdbomiM občinske seje t  

Brežicah so se na seiji 26. no
vembra dolgo zadržali prt 
poročilu o stanovanjskem in 
komunailnc^ gospodarstvu v 
občihl. Rraz^avo so povzeli 
v sldeip po večji načrtnosti 
pri stanovanjski gradnji, piil 
gradnji vodovodov, kanaliaia- 
oije in drugdh naprav. Občin
ski upravi so naročili, da mo
ra skupaj s stanovanosko-ko- 
mimalnim podjetjem in  s  
predstavniki krajevnih skup- 
nostd pripraviti predlog za 
raamejit«(v dolžnosti in odgo- 
vomostd med njimi. Provlar 
dovalo je mnenje, da bo sta
novanjsko podjetje moralo 
raa^iiiti svoj vpliv na vso 
občino in nuditi krajevnim 
skupnostim organizacijsko 
ter strokovno pomoC.

Na seji so sprejeli še odloOc 
o družbeni pomoči socialno 
ogroženim občanom. Stalna 
denarna pomoč bo znašala 
odslej 100 do 500 din, med
tem ko je bila v predlogu po
moč n i^a (50 do 300 din). 
Višina pomoči bo odvisna od

tega, koliko so ljudje še spo
sobni za delo, od njihovega 
premoženja m drugih razmer, 
v katerih živijo podpiranci.

J. TEPPEY

Na kratko  ̂
o dolg! seji

26. novembra Je bila seja 
občinske skupščine Ribnica. 
Na njej so sprejeli program 
dela občinske skupščine in 
njenih organov do julija 
1971, poročUo o sklepih zad
njih zborov volilcev, poslov
nik občinske skupščine in 
dopolnjen statut občine.

Podam) je bilo tudi zelo za
nimivo, spodbudno in dobro 
poročilo o poslovnih rezulta
tih delovnih organizacij v pr
vih devetih mesecih letos ter 
posebno poročilo o poslova
nju Doma na Travni gori in 
njegovih načrtih.

Na dnevnem redu so bile 
Se nekatere druge zanimive 
točke, vendar bomo o seji 
podrobneje Se poročali.

Občinske seje v Novem me
stu, ki je bila preteklo sre
do, je bilo ob polčasu nepri
čakovano konec. Po četrtiir- 
nem odmoru je namreč taj
nik občinske skupščine Du
šan Zupanc laliko na zahtevo 
odbornikov ob pono\mem 
štetju ugotovil, da sedi v 
dvorani le 40 odbornikov in 
da tako ni več sklepčnosti. .

Franci Kuhar je bil lahko 
upravičeno jezen, čeprav te-

Za cenene garaže!
Odborniki v Novem mestu 

so na zadnji občinski seji 
sprejeli en sam vmesni sklep: 
zaradi razburjenja ob grad
nji garažne hiše v naselju 
Nad mlind (gajraža naj bi sta
la okrog 17.000 dinarjev!) so 
sklenili, da bo Dominvest po 
naročilu skui>ščine naredil 
načrte 2̂  cenene izvedbe 
montažnih garaž. Upravni po
stopku naj veljajo za vse ena
ko, so poudariOii odborniki.

Ker je bilo seje nepričako
vano prej konec, niso sweje- 
U sklepa, do kctê j mora Dom- 
inveat narediti urbanistični 
program za novomeško obči
no.

ga ni pokazal, in odborniki, 
ki so ostali na seji, tudi, saj 
so bile na dnevnem redu še 
tudi tako pomembne točke, 
kot je -predlog o začasni pre- 
p>ov^ parcelacije na območ
ju mesta Novo mesto in ne
katerih primestnih naselij, 
mimo tega pa še razprava o 
dejavnostih in pix>blemih de
lovnih organizacij posebnega 
družbenega pomena ni bila 
končana.

Tako bodo morali odbor
niki celotni dnevni red še en
krat p re t^ ta ti, ker do od
mora sploCi še riiso sprejeli 
nobenega sklepa: to pa bo se
veda dodatno delo za vse od
bornike.

Pričakujemo lahko le, da 
bo pdsmo, kd naj ga občinska 
konferenca SZDL pošlje vsem 
volivcem in odbom&om in 
kjer bo govora o izpolnjeva
nju odbomiških • dolžnosti, 
dovolj ostro in da bo hkrati 
tudi dovolj močno, da se kaj 
takega ne bo več ponovilo.

Klub s 30 delavnimi 
člani

NovoinveSM radioildiub Je 
prejšr^jl mesec priredil te
čaj za mlade operateiije. Zdaj 
Ste^e že ve5 kot 30 delavnih

ga partnerja, kot je metliška 
BETI.«

Dr. Linhart je nato sdmbo- 
Mčno odprl novi obrat ko- 
dranike, gositje pa so sd z iz
rednim zanimanjem (dedo
vali 2Jlasti proizvodnjo diolen 
k>fta in neveda volne, ki po
menita novost na jugo^ovan- 
^ em  trgu.

Po ogledu tovarne so v ho- 
teilu Bela krajina razglasili še 
zm^ovailce letošnjega nagra
dnega tekmovanja za pridelo
valce imjbciljših vin in mle
ka. Prvo stopnjo pri proiz- 
vodnjd belega vdna je pripa
dlo Vinski Meti, ki je tekmo
vala izven konkurence, med 
zasebndM pa je bdi prvi Jan
ko Pečarič iz Čuril. Najboljši 
pridedovailec rdečega vina v 
občini je letos Franc Stariha 
iz Drašdč, najboljša proizva
jalka mleka pa je Štefka Kiu- 
kar iz Podzemlja.

R. BAČER

Odličja za 
petnajst občanov
Pred praznikom republike 

je predsednik ObS Novo me
sto Franci Kuhar v Dolenjski 
galeriji v imenu predsednika 
Tita podelil odličja petnaj
stim občanom novomeške 
občine. Red zasluge za narod 
s srebrno zvezdo je prejela 
Mihaela Savrič; Justina An-, 
doljšek, Ljubomir Bastač, Te
rezija Beltram, Marija Ce- 
jan, Anton Golobič, Frand 
Gričar,'Vida Kirn, Ivica Rak, 
Rober Romih, Jože šmajdek 
in Marija Ušaj so prejeli red 
dela s srebrnim vencem. 
Medaljo zasluge za narod je 
dobila Jožica Klemenc, me-' 
daljo dela pa Terezija Bro
dar in Štefanija Gačnik.

France Levstek dobil 
Bloudkovo plaketo
Pretekli četrtek so v Lju

bljani že šestič slovesno po
delili priznanja z toienom 
zaslužnega športnega delavca 
inž. Stanka Bloudka. Za zgle
dno organizacijsko delo t  
Partizanu in y občinski zvezi 
za telesno kulturo t  Ribnici

Proslave  
in prireditve 

v Kočevju
Okoli dneva i^ub like  je bH« 

v Kočevju kar živahno, še najboOJ 
pa 27. novembra.

■  Razstava del akademskega 
slikarja Milana Butine iz Ljub
ljane je bila odprta v Likovneni 
salonu v Kočevju 27. novembr* 
ob 17. uri.

■  Proslava dneva republike ss 
je začela uro pozaieje, se pravi 
ob 18. uri, v dvorani množičnih 
organizacij t  Kočevju. Organizi
rale so jo družbeno-politične or
ganizacije, na njej pa so nastopili 
tudi dijaki glirmazije in učend 
glasbene šole.

■  Proslava dneva krvodajalcev, 
ki jo je organiziral občinsiki od
bor RK, se je začeila 27. novem
bra ob 19. uri. Na njej so po
delili zlate in s r^ m e  značke več
kratnim krvodajalcem iz Kočevja 
in bližnje okolice. V vsej občini 
bo letos podedjenih krvodajalcem 
skupno 51 zflatih značk, 101 sre
brna in ena dipik)ma.

■  Rarairjena seja občinske kon- 
fetrence Zveze mladine Kočevje ja 
bila 36. novembra popoldne. Na 
njej so razpravljali o mestu in 
organiziranosti mladih t  domači 
občini ter o delovnem programu 
mladdne t  prihodnjem letu.

■  144 cfcibanoT so p reje li t 
pionirsko organizacijo na osnovni 
šoli T Kočevju v soboto, 28. no
vembra, na slovesnosti, ki se je 
začela ob 9. uri dopoldne. V kul
turnem delu sporeda so nastopili 
učenci višjih raaredov. Proslava 
dneva republike pa Je bdla za 
učence že 27. novembra, in sicer 
v avli nove Sole.

Petrovčani 
bodo volili

Krajevna organizacija 
Socialistične zveze v Pe
trovi vasi pri Črnomlju 
vabi volivce svojega ob
močja, naj se v nedeljo, 
6 . decemibra udeleže na 
domestnih volitev za od
bornika občinskega zSbora. 
občinske skup>šcine Črno
melj. Vsa volišča bodo od
prta že ob 7. lu l zjutraj. 
Prosijo, naj bd občani čim 
prej opravili .svojo dolž
nost.

CI.M.I M. ^aoov, katerih »duša« sta j« prejel Bloudkovo plaketo
tIGKtrOCGnna vaoi Mllan Corenec in Jože Kon- tudi naš sodelavec. tovardS

Obiščite prodajalne ELEK
TROTEHNA v Novem mestu. 
Krškem in Sevzidci, k;jer si 
boste neijlažje izbrali peč, 
ki jo taiko nu(jno i>otrebu- 
jeta za mrzle dnd.

Posebno priporočamo pečd 
na olje, pldnske peči, trajno 
žareče pedi, razne električne 
peči m druge.

Milan Gorenec in Jože Kon' 
da. Letos Je dal klub natis
niti 4.000 svojih kartic 
(QSL), na katerih Je odtis* 
i\]ena podoba Novega mesta. 
Klub inui samostojno sekcijo 
v žužemberku, l^er Je tudd 
prvi dom ljudske tehnike 
rvBL Dolenjskem. Drugo samo
stojno sekcijo nameravaijo

tudi naš sodelavec, tovardS 
France Levstek iz Ribnice.
Poznamo ga kot vnetega in 
vsestransko prizadevnega de
lavca ob zadnjih treh velikih 
obletnicah organizirane tele
sne vzgoje y ribniški dolini, 
pa tudi kot agilnega tajnika 
občinske zveze za telesno 
vzgojo v občini in člana iz-

ustanovitl v Novoteksu, kijer vršnega odbora ZTK Slove-
Ce peč že imate pa pri- že da^ časa deluje prvo in-

dite v naše prodajalne po 
elektrotehnične pripomočke, 
gosipodinjske aparate, insta
lacijski material, material 
za centralne kurjave, plo
ščice in sanitarno keramiko 
ter opremo, kd Jo potrebu
jete v stanovanju, v hiSi aU 
v silužibl.

(PO-E)

dustrijsko društvo Ljudske 
tiln ike na Dolenjskem.

Prvak je Dragatuš
25. novembra Je bilo v Črnom

lju občinsko prvenstvo osnovnih 
^  v malem nogonvetu. Igrale so 
tri Sole, zmagal pa Je Dra^tuS, 
ki Je pmemagai Črnomelj s 4:1 in 
Vinico B 1:0. Črnomelj Je bil ■  
zmago nad Vinioo drugi .ta pa > 
dvema porazoma tretja.

nije. In če trdimo, da je ves 
razvoj telesnovzgojnega dela 
v Ribnici in občini tesno 
združen z njegovim delom ia 
in imenom, smo še najbliže 
resnici.

55ato mu v imenu v s ^  
bralcev našega lista in pri
jateljev športa iskreno če
stitamo za visoko priznanje!

Uredništvo DL

Na Frati: zajec in 
dve lisici

Praznik republike je lov
ska zveza Novo mesto pro
slavila T la tradicionalrd lov
ski prireditvi na  ̂ Frati. Na 
predvečer praznika so se lov
ci zbrali ob tabornem ognju, 
kjer so se ob pesmi in reci
tacijah spomnili tudi padlih 
borcev — lovcev.

Na praznik se je več kot 
250 lovcev udeležilo brakade, 
ki pa ni prinesla zaželjene?:a 
uspeha. Streljali so precej, 
vendar so lovci na zborno 
mesto prinesli samo dve li
sici in zajca.

Usklajeno delo 
tabornikov

18. novembrt je bil usta
novni sestanek kluba tabor
nikov, ki bo odslej združeval 
četo porečanov, radioamater
je in druge taborniške čete 
v Metiad. Pred kratkim so 
tudi obnovili četo »Dveh kro
karjev« na osnovni šoli, ki 
šteje sedaj okrog 50 članov, 
ustanovili pa bodo še tabor
niške čete v Beti in Kometu. 
Vodja aikcije za pospieSeno 
delo tabornikov je Zdravko 
Pavlovič.

Vpis v prve razrede
y  prve razrede novome

ških osnovnih šol bodo letos 
cipisovaJi prej kot druga le
ta. Talco zgodnje vpisovainje 
Je potrebno z a i ^  določanja 
šolskih okolišev, kar se bo 
pnCiodn ĵo jesen pričel pouik 
tudi na novih osnovnih šo< 
lah na Grmu in v Bršlinu. Na 
tiefKxvnčBh šolah Katija Rupena 
in MdlSce Sobar-NataSa bodo 
vpisovali v prve razrede 10.,
11. iD 13. decembra od 8. do
12. ure otroke, lojene leta 
1964, pogoijno pa tudi otroke, 
rojene do Jun^a 1965. Za 
vpis Je potreben otrokov iz
pis iz rojstne matične knji
ge in potrdilo o cepljenju. 
Hkraitl bodo vpisovali otro*

i ke Y mak) šolo.
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Portret tega tedna

Nasmejani 
trgovec 

pri 75 letih
S3 dolgih let je mmilo, 

kar je Franc Krašovec iz 
Šentvida pri Stični matu^ 
tiral na novomeški gim
naziji. Predzadnjo soboto 
zvečer se je vrnil iz Ljub
ljane, kjer se je zbral * 
še iivimi sošolci iz vojne
ga leta 1916. Zvesto se sre
čujejo iz leta v leto, če
prav jih je vedno manj.

Franc Krašovec pa 
bi bil to, kar je, če n e bi 
lani pri svojih 75 letih dal 
pobude, da so ob obratu 
znane tovarne Rašica v 
Šentvidu odprli industrij
sko prodajalno lepih in 
praktičnih pletenin. Tu 
lahko dobite skoraj vse 
izdelke, ki jih ima na za
logi Rfišica. Ni stranke, ki 
ne bi bHa zadovoljna z 
obiskom »Krašovčei)« tr
govine«. Prometa je v pro
dajalni veliko, saj je ^  
volasi trgovec ljudem ved
no na voljo s jmjaznim  
nasmehom in pristno, ne
ponarejeno ustrežljivostjo. 
V mladih letih je bil 
Franc Krašovec najprej 
učitelj, po poroki pa je 
1927 ustanovil prvo pletil- 
sko delavnico na Dolenj
skem. Med vojno je bil z 
družino zaprt, saj so že 
1941. i£ta tiskali v njego
vi hiši Slovenskega poro
čevalca. Po prvem zaporu 
je odšel sin Bojan v par
tizane, 1944. pa so očeta, 
mater in hčerko Nado 
spet zaprli; šele svoboda 
jim je 1945. odprla ljub
ljanske ječe.

Čeprav je šel pred dve
ma letoma častitljivi trgo
vec v pokoj, ni zdržal brez 
dela. Njegov po vojni 
cionalizirani obrat pletil
stva je postal dom šent
viške Rašice, kot strokov
njak za pletenine pa je 
Franc Krašovec lani pre
vzel njeno industrijsko 
prodajalno.

»Uradne ure? Pri meni jih 
ni, ljudem sem na voljo 
vedno, kadar je treba. •■ 
Kako je s strankami? O,

danes so bolj izbirčne kot 
nekoč! Včasih je kmet ku
pil en kos pletenine in jo 
je imel vsaj dve leti^ zdaj 
kupujejo skoraj vsi po 
dva ali M  kose hkrati. 
Takrat ni bHo denarja, 
zdaj je šlo pa vse na
prej . . ,  Včasih se je bilo 
treba boriti za obstoj; če 
nisi imel svojega denar
ja, tudi ni bilo strojev. 
Z ^ j  živi vse nO kredi
t e . . .

Res sem pri »ta starih«, 
a vedno sem bU med ljud
mi. Kdaj sem najbolj ut
rujen, vprašujete? če sem 
sam, če ni kupcev! Kaj, 
če sem jezen, če kdo ^  
ne kupi? Kje pa, na zu
naj tega ne smeš v trgo
vini nikoli pokazati, na 
motraj, no, tam me pa 
malo jezi. . .  Od vseh stra
ni prihajajo k meni: iz 
Ljubljane, Zagorja, Nove
ga mesta, Trebnjega, 2u- 
iemberka in Suhe kraji
n e ...«

Tako pripoveduje vedno 
iivahni 75-letni trgovec 
Krašovec, katerega gosto
ljubno hi^o poznajo Pre
mnogi. Otroško kapo do
bite pri njem že za 8 di
n a r j i ,  ženske puloverje 
od 30 dinarjev navzgor, lu  
se napasejo oči na svežih 
barvah in sodobnih vzor
cih moških puloverjev in 
ženskih jopic, kostumov, 
tu lahko oblečete sebe, 
otroka ali žensko.

če želite spoznati Raši
co, ni treba do Ljubljane: 
v Šentvidu pri Stični vam 
z njentmi kvalitetnimi ple
teninami ljubeznivo po
streže verjetno najstare)- 
H trgovec na Dolenjskem.

TONE GOSNIK

NOVOLETNI SPORED BO PRIPRAVILA SENOVSKA ŠOLA

Manj razlik pri obdarovanju
Dedek Mraz bo letos obiskal vse odročne kraje

O bčinska Zveza p rija te lje v  m lad ine v K rškem  je  
že v novem bru  sestav ila  si>ored p rire d ite v  za novo- 
leifcno jeOko. D edek M raa b o  s  svo jim  siprem stvom  obi
sk a l vse p io n irsk e  odrede in  p red šo lsk e ustanove v 
občiiiL

Posebno poaioimoeii bcxio 
]£tos dieliežnd piondirji in cicd- 
boDi iz oddaljeinih podružmd* 
Ddh Sod, kjer otroikiom ne nK>- 
zejo S8im pripraviti taiko bo- 
gsd)egsL programa, kot sd ga 
lahko privoščijo v mestu. Or- 
ganiizacijo spiremstva dedika

Drveča bakla
25. no'vembra ob enih ponoči Je 

na avtomobilski cesti v Drnovem 
zgorel z bakrom naložen tovor.

last užiške Rakete. CXi to* 
vomjaka je ostal le kui>eo zveri- 
žeoe pločevine in Je škode za naj
manj 100.000 din. Ogenj Je znat
no poškodoval tudi veC ton ba- 
krendh palic, namenjenih v 
lijaiio.

Voznik Dragan Jankovič iz Tito- 
vega Užica je že mod vožnjo od 
Čateža sem opazil, da stroj_ ne 
vleče, kot bi moral. Zato je pri 
odcepu za Krško tovornjak in pri
kolico, ki sta bila naložena s 30 
tonami bakra v palicah, ustavil in 
p<^ledal, kje je okvara. Takoj je 
opazH, ^  pri zadnjem kolesu to- 
vornjj&a gori. Poklical je pomoč
nika, da b» ogenj pogasila, a Ji
ma to ni uspelo. Hitro sta odpela 
prikolico In odpeljala tovorikjak 
300 metrov naprej. Gašenje sta 
nadaljevala, tovornjaka s to<vo- 
rom pa niso mogli več rešiti niti 
gasilci iz krške Celuloze niti po
klicni gasilci iz Novega mesta, 
ker je ogenj že opravil svoje.

Tobačna tovarna - 
a ne »Tobak«, 

»LOVEC« pa nič!
Na željo Trgovskega j>odjetja 

»TOBAK«, dcladišče Novo mesto, 
pojasnjujemo: pirotehnične (poka
joče in sikajoče) predmete, zaradi 
katerih se je te dni razburjalo 
skoraj vse Novo mesto, je dalo ▼  
Novem mestu v promet skladišče 
tobačne' tovatne iz I,jubljane, ki 
ima v mestu svoje poslovalnice 
(trafike).

Prišel je tudi zastopnik trgovine 
»Lovec« iz Novega mesta in v na
šem uredništvu izjavil, da oni ta
kih pokajočih igračk« ne prodaja
jo.

Torej poporavek; ne TOBAK, tem. 
.več Tobačna tovarna; »Lovec« pa 
po izjavi njihovega predstavnika 
^ lo h  nič.

In Se pojasnilo: mala vojna na • 
Glavnem crgu v Novem mestu se 
je od četrtka dalje skoraj utifela. 
Tu pa tam še. poči kak za>po«iell 
»strel« — dokaz več. da se »frop- 
ta umika«

Na srečo vseh meščanov, sic«  
bi priSlo do raabljanja «  
osebnih obračunov.

Uredništvo M '

Mraza in pestrega, zabavnega 
sporeda je občinsika Zvessa 
prijateljev miladine zaupala 
osnovni šoli v Senovean. Ta 
ga bo priixravi3a v okviru no
vih piotndrsteih iger pod ge
slom »Tisoč radosti«.

V zadnjih tednih stairega 
leta bo obiskoval obrc^ po 
občimi tudi potujoči kino, ki 
bo popeljan mlade gledalce v 
priljiubljend Disneyev svet. 
Tudi letos bodo društva pri- 
jatedjev miladine potrikaila na 
vraita krajevnih uradioiv in de
lovnih organizacaj s  prošnjo, 
da bi biad naši kraji za novo 
leto čim lepše uireijeni.

Zveaa se zavzema za to, da 
bi bili vsi otroci enaiko obda
rovani. Za kolektivno obdari
tev pionirskih odredov in vrt
cev in občinske ptrireditve 
naj bi prispeivali denar delov
ni koQefctivl. Podjetja naj bi 
činweč prispevala k  skujHid 
občinski prireditvi in s tem 
preprečila prevelike razlike

pri obdaiovanju. Tam, kjar 
sta zaposOena oče in maiti, so 
otroci včasdh deiležnd darila 
Po trikrat, na podeželju pa 
včasih spLoh ne. M. K.

Naslednji dan 
so jih prijeli

34. novembra med 11. in 12. uro 
so neznanci vlomili v hišo Ane 
Kužnik v Malem Lipovcu, ukrad
li denarnico s 1200 din to doku
menti, ob o^iodu x>a zavili vxat 
Se trem kokošim. Delavci \iprave 
Javne varnosti iz Novega mesta so 
^ikovcem hiitro p r i^  na sled. 
Štiri odrasle osebe so prijeli in 
Jih po odredbi preiskovalnega so. 
dnika poslali v preiskovalni pri
por v Novo mesto, mladoletnika, 
ki Je tudi osumljen, da je sode
loval pri vlomu, pa so izpustili.

Zgorela zapuščena 
domačija v Lahinji
v  noči na 25. november je 

v Mali Lahinji zgorela stara 
lienaseljena domačija Anto
na Stajdoharja iz Velikega 
Nerajca. C^enj je do tail po
žgal hišo s senikom. Ker je 
bila ta Stajdoharjeva doma
čija na samem, ni nihče pri
šel gasit. "Vtaok za požar še 
ni man.

I
Kdo bo pa plačal?
Po nepričakovanem koncu 

občinske seje v Novem me
stu je večina odbornikov ob
stopila Riharda Romiha, ki 
je dal pobitdo za (ponovno 
štetje. Njihov namen  ̂je 
bil jasen: nekdo mora plača
ti sejnino, — »sednina« jo 
imenujejo odborniki.

Romih kajpak za vse ni 
imel dovolj denarja, zato so 
ga nekateri najbolj nestrpni 
hoteli kar sleči. Na koncu 
so se seveda morali pomirit 
z dejstvom, da planirane sej
nine ne bo . . .

Za kazen mora 
na zdravljenje

24. novembra Je stopil pred so
dnike 44-letni Alojz Makše iz Ma
le Strmice pri Smarjeti, obtožen, 
da Je 28. julija letos sestri Mariji 
Kvasnik iz maščevanja podtaknil 
ogenj na domačiji. Makše Je na 
glavni obravnavi odločno zanikal, 
da b i . bil on požigalec, s tem in  
seveda ovrgel tudi svoje prejšnje 
izjave, ko je trdil in celo hvali
s a , da je sestri pošteno posvetil. 
Psihiater je ugotovil, da Makše lii 
dovolj duševno razvit in naj bi 
bil potemtakem dejanje storil v 
stanju bistveao zmanjšane pri- 
števnosti. N j^ovo mnenje je so
dišče upoštevalo in je odločilo, 
da mora Makše na obvezaio zdrav
ljenje.

KAJ SO PRED 70 LETI PISALE

Dolenjske Novice.
Volilni boji

■  (VOLILNO GIBANJE NA KRANJ- 
SK£IiVI), — posei)no po Doleoijskem, Je 
siLno vihamo po&talo. kakor do sedaj še 
nikoli. Obe stranki pnlrejete vodilne sho
de po vsej deželi, kd mnogokrat do naj
hujše razburjenosti prikipe. V moralnem 
obziru bo to zbeganje prostega Ijoidstva 
slabe posledice imelo. Neki volilni kate- 
kizem, ki ga hbeiralna stranka mej Ijiid- 
stvo razsiplje. Je vse graje vreden. Dolž
nost, sveta dolžnost vsakega slovenskega 
rodoljuba je, da deluje za izvolitev pra
vih krščanskih in nairodnih mož. Proč 
z vsakim, ki zastruplja z breevearskim in 
protinarodnim duhom naše ljudstvo.

■  (KANDIDATIHO ZA DOLENJSKA 
ME>TA) — Je prevzel mil. go<^. proSt 
dr F3be(rt, in osrediiji volilni odbor kat. 
narodne stranke je temu soglasno pri
trdil Ker vemo, da bo mil. gosp. prošt 
vsestransko in vspešno zastopal koristi 
In težnje Novega mesta pKJsebej in Do
lenjske sploli. zato mu bomo svoje gla
sove dali in ga voUJi za poslanca.

■  (DE2ELNI ZBOR) -  kranjski skli
can je za kratiko zasedanje na 19. dan 
decembra. Glavna naloga mu bo dodočitev 
raznih doklad.

■  (AVSTRIJSKI ŠKOFJE) — so IzsdaU 
spomenico proti dvoboju. Cerkev m Sola,

m nffvurju najj d e lu je ta  poroti to j 
n en rav n i razvadL

t 3
H
H
H
H
H
R
H
0
S
H
H
H
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
nn

■  (RUSKI CAR) — Nikolaj H. Je ne
varno ziboied na neki vročixiski bolezanl. 
Najnovejša poročila zatrjujejo, da je iz 
nevarnosti. Dobrega vladarja bi bilo vsaki 
čas slino škoda, sedaj pe bd smrt ce
sarja po vsem svetu grozno zm ešnjavo 
storila.

■  (VOJNA V AFRIKI). — Vsled 
dobljenih ran j« baje rnnrl namestnl 
predsednik Transvaala Schalk Burger. 
Buiri so tudi zadnje dnd parkrat prese
netili angleške oddelke, a povzročili več 
strahu nego škode. Vseh izgub imajo v 
Afriki dosedaj Angleži 100.000 mož, Buri 
pa le 16.000, med njimi 10.000 ujetih. 
Predsednik Krilger Je isnjavil na svojem 
potovanji pretečeni teden na Francoskem, 
da lahko še zdržujejo Bmi vojno leta 
in leta ter to tudi store do z a d n ja  
moža. Kriiger obi§6e tudi nemSkega ce- 
sarja, da ga pregovori za ugodno posre
dovanje Burom. V Parizu so spreijeli 
predsedmka Kriigerja na najljubesmlvejSl 
način. Ljudstva se je zbralo tolika mno
žica, kakor redko piri katerej drugi priliki.

n  (IZ NOVEGA MESTA.)— Jeseô <5kl 
koncert 1^1 pevsk̂ ?®B društva. Dne 
24. novembra t. 1. je »Dol pevsko dru
štvo« priredilo svoj jesenski koncert, ka- 
teiri je sdjajno vzpel in zbudil splošno 
zadovoljinost. Obširen, da. naravnost re
čeno prelbogat In vsestransko popolno 
sestavljen vspocred nudil nam je krasne 
pevske, arhestrp’’’** «soflotoflke.

(IZ DOLF""’'«'̂ T»1 NOVIC.
1. decembra 1900)

m

K ra ljica  ribn išk ih  gozdov, k i že tr i  s to le tja , če ne več, k ra lju je  v rh  V elike gore* 
S to ji blizu štiidenca (š tim e ) za B elim i straam L  P re ž iv d a  je  p recej ^ n e r a c ij  in  
d ružbenib  redov od fevdalizm a p reko  kap italizm a do socialČEma. S edaj je  zaščite
na. T ako bo še in  še k raljeva la , če je  ne bo p o d rl k ak  hud v ih ar; zob časa  jo  
je  nam reč že k repko  načel. O bseg h o je  je  5 m , koliko  p a  je  visoka, ne b i m ogli 
reč i' P ri te j velikanki je  m iza s  klopm i, d a  se  i>opotnik lahko odpočije pod n jen im  
okriljem , l^ a v  ob n je j pelje  gozdna av tom obilska cesta . Tako lahko  vsak obišče 
n a js ta re jše  drevo V elike gore ozirom a rib n išk ih  gozdov. (F o to ; D rago M ohar)

6. Preden je limuzina ponovno zdrvela nazaj 
na krmo, pa sta se  Paradižnikova pripravila. 
-  Ko bo šinila mimo. sta dejala, jo zgrabiva za 
odbijač!

Rečeno -  storjeno! Z levjim skokom sta 
zakonca popsHla oHhMač In olDvisela na njem. 
Vendar zaradi tega se  vozilo ni zaustavilo!

Dodatna teža kot da je vc 
pospešek. Ograja na krmi ' 
na krovu. Počila je In . . .   ̂

»Paradižnica so zleteli v valov^ 
Nihče na ladji ni sanjal o  ̂

klicev iz teme. Za vse večne ‘ 
vodovje zagrnilo naša Junaki'



KRPANOV KOTIČEK

Kje naj popotni počije?

*en je dolga in lepa, 
že dolgo ne, ako- 
je katero jutro ja- 

^^no^ Njive so že vse 
ali listje noče pa- 

I drevja, da bi ujelo 
^lo sonca, ko je bilo 

toliko snega, 
potu iz Kranjske 

^(isuknU po starih in 
^irnih cestah. Do 

fwice in Klanca je 
dobro in gladko 
do Gnmnišča pri

* gorici.
sva s kobilico preko- 

vrh hriba, so se 
nama odprli močil- 

Ovniki, na desno ro- 
® tesje, bukovje in 
'je. Ravno si obri- 
potno čelo, kar ti na 
^  ropot in hrup. Da 

opali! Pokalo je ka- 
moitnarja in ob 

cesti se je rmbra- 
■iko ljudi kot na Seg- 

Najprvo so ljudje 
^olj daleč, potem pa 
’iđrli gledat razvalje- 
dovje. Tudi sam sem 
0̂. a ni bilo kaj vi- 
lldenda si je neki bo
hote! postaviti gra- 
Pa. je vso zemljo iz- 

so dejali, a jih
* več poslušal.

sem kobilico v 
oljsko dolino, kjer ni 
^finanov kot včasih 

krčma je le ena

ob potu. Rinil sem po 
klancu in okljukah do 
Turjaka, od koder je eno 
uro hoda do Lašč, vendar 
sem jo po bližnjici ubral 
proti Rutam.

Rad bi vedel, ako so La
ščani postavili hrastovo 
klop pod stari kostanj za 
■popotne. Marsikateri mo
ra iti v krčmo pit, ako- 
ravno ni žejen, da si po
čije trudne noge. Eni bi 
klop radi postavili, drugi 
so pa razkačeni zavoljo 
pijancev. Ne bom pozabil, 
kako se je star Laščan 
pridušal: »Dokler se bo 
meni mezinec gibal na 
roki, tako dolgo si zapom
nite, ne boste postavili 
klopi. Pod oknom spalni
ce ne maram pijancev, ki 
cele noči tulijo, ali ne 
domači, tudi od drugod 
se priklatijo ...«

»Kar postavite klop, da 
ljudje počijejo«, mu pra
vim. »Cas je, da bi se 
za popotne zavzemali bolj 
kakor do zdaj, posebno 
za mlade, saj se stari ne 
dado več zasukniti iz na
vajenega pota. Za pijance 
naj skrbe možje postave, 
ako so za kaj! Pa nikar 
kaj ne zamerite, ako sem 
kakšno grenko povedal. 
Zdaj pa le zdravi ostani
te!«

Martin Krpan

i razneslo sode nitrofaka...
Po čudnem naključju 
 ̂<io eJcsplozije, ko se 

®'''«mbra na priključ- 
^niobilske ceste pri 

presvrnil tovor- 
^ož©n s scMii hitro 
te  nitrdalca. Voznik 
oavan iz Gorenje vasi 
®sreči zbežaJ v goed, 
ea mi!ldčniJq iasHedili 
daljšem iskanju, če-

* bdlo eksplozije, je 
Skoda precejS- 

So jo na lO.flOO

®®če je pmišio po 20. 
je G(lawaia pripeljal 

tovornjak iz 
j^esta po sredini oe- 

je piišea naproti 
Podjetja Gorjanci, ki 
tti Za@orc pedjall 
® Ljubljaine. Varno 
je bilo otnemogoče- 

se je a/vtobvis uma

knil toiv’̂ omjaku na skrajni 
desni rob ceste. VoBUi sta se 
bočno oplazili in tovornjak 
je zaplesaJ po oesti, zapeljal 
v stran jn se z nevarnim to
vorom prevrnil na streho.

Novo mesto
1:5

Olimpija

Novomežkl namiznoteniški igral, 
ci Kmc, Somrak tn Berger, ki ig- 
zajo v republiški namiznoteniški 
ligi, so imeli sredi prejšnjega ted. 
na sredanje z najboljšo ^ovensko 
ekipo ljubljansko Olimpijo. Ce- 
prav gostje niso nastopili s Korpo, 
U igra v d r ž a ^  reprezentanci, 
so brez ve&Jih težav premagali 
borbene Novomešćane. Najuspeš
nejši domači igralec je bil spet 
Kiim:, U  je prU>oril Častno točko 
T srečanju s Simonko. Somrak je 
dobro pestil Krena, vendar J« 
končno le zmagal IJublJančan. Re
zultati: Vccko — Somrak 2:0, 
Kren — Krnc 2:0 Simonka — Ber. 
ger 2:0, Kmc — gimonka 2:1, 
Vecko — Berger 3:0 tn Kren — 
Somrak ^ .l.

5pLlC/y

. . .  Franci Kuhar je na zad
nji občinski seji pozval di
rektorja Dominvesta Miho 
Hrovatiča, naj sporoči veselo 
novico, da je urbanistični 
program že narejen. Miha 
Hrovatič se je na široko — 
opravičil!

.. .Po tistem, čemur ne bi 
mogli reči politični posluh 
v »garažni« zadevi v novome
škem naselju Nad mlini, 
menda Jože Suhadolnik, na
čelnik oddelka za upravno- 
pravne zadeve, tudi sanja o 
cenenih garažah. . .

. . .  Novomeško komunalno 
podjetje prosi vse občane, 
naj ne umirajo, ker je na 
pokopališču premalo \nrosto- 
ra, novega pokopališča pa še 
ni! !

. . .  O nerazvitosti toliko go
vorimo, da se je med nerazvi
te prijavila tudi ljubljanska 
občina Center. V nekaj sta
novanjih te občine namreč 
še vedno svetijo s petrolej
kami . . .

. . .  Bliža se zimska smučar
ska sezona, zato vsak dan 
čakam novic iz Krškega, ali 
si je predsednik občinskega 
sindikalnega sveta Edo Ko
močar že zlomil nogo.

. . .  Vedno nasmejani občin
ski tajnik v Novem mestu 
Dušan Zupanc pravi, da je 
poklic občinskega tajnika naj
težji. Po mnenju nekaterih, 
ki bi to šele radi postali, je 
drugače . ..

. . .  Ekonomist Slavko Pla
več se pritožuje, češ, da še 
ni gostoval v »Jagodah«, Ze
ljo mu izpolnjujem, čeprav 
doslej ni storil ničesar dru
gega, kot da so mu pred ne
kaj leti ukradli fička!

Sosed rešil soseda
25. novembra dopoGdne je 

(^enj izbruhnil v kOeti stano
vanjske hiše Franca Gričarja 
v Rumanji vasi. Tedaj sta bd* 
la gospodar in gospodinja 
zdoma. Ogenj je prva opazdl 
sosed Franc Hrovat in ga po
gasil, še pireden so priMi na 
pomoč gasilca. Škodo so oce
nili na 5.000 dinarjev. V pre- 
isikaivl so ugototvUi, da je po
žar izbruhnil otroStoo
igxx> z vžigalicami.

dala dodaten 
zadržala vozila 

Paradižnik in 

nihče ni slišal 
bi razbesnelo 

ce se  ne bi vrla

Paradižnikova v zadnjem hipu oprijela zlatega 
pravila: pomagaj si sam!

Avto je bil v vodi do same strehe. Prtljaga, 
ki je bila privezana na strehi, je še štrlela iz 
valov. V tej prtljagi sta bili tudi dve gumijasti 
blB7ini; izvlekla sta zamaške in napihnila b la 
zinil

Ce je  voz prazen, bi to  stalo, p ri naloženem 
pa bi šle ročice narazen in vse bi se pre
vrnilo. Gospodar je  to opazil in  začel najne 
grozno kričati. Izgovarjal sem  se, da sem  
o d ž a ^  desko zato, ker je  predolga. To ga 
je  t ^ o  razjezilo, da je  zagrabil desko in 
me hotel z njo u dariti j)o glavi. Zbežal sem 
na cesto in kričal na ves glas, da me hoče 
gospodar ubiti. Ljudje so prihiteli gledat, 
gospodarja pa je  bilo sram . Takoj sem šel 
v taborišče in  povedal stražarju , kaj se je 
zgodilo. Vso stvar sem  m oral ponoviti še 
pred županom. N ajprej je  rekel, da bom 
m oral nazaj k tem u goi^odarju, jaz i>a sem 
izjavil, da grem  raje v kazenski vod. Dva 
dni sem  bil zaklenjen brez hrane, tre tji 
dan pa sp me dali v drugo hišo.

Naletel sem na dobre ljudi
Gustav Salomon se je  pisal km et, h  ka

terem u sem prišel 23. m aja 1942 popoldne 
okrog 15. ure. On in gospodinja sta  na mo
to r žagala drva. Ustavila sta  m otor in me 
peljala v sobo. H čerka Tea m i je prineida 
kosilo: grah s krom pirjem  in košček svinj
skega mesa. Prvič sem se pošteno najedel. 
Pogovarjali smo se razne stvari, šel nato 
so mi odkazali delo. Pri tem  gospodarju je 
bila h rana boljša, več je  je  bilo, bolj čisto 
je bilo in n ikdar niso nam e kričali. Bil je  
zelo dober človek in m iren. Bil je  p ri župa
nu ta jn ik  te r blagajnik in posrednik zava
rovalnice za požare. Potreboval je moškega 
pri hiši.

Potem  je prišlo tako, da sem jaz vodil 
gospodarstvo. Mene so vprašali, kaj se bo 
delalo. Zvečer smo se zm eraj p<^ovordli. 
Im el sem vse na svoji skrbi: tr i konje, 
eno žrebe, šest krav, po tri telice, šest de
belih prašičev in štiri m ale, po 30 gosi, 80 
kokoši, 50 zajcev, podgan in m iši pa nisem  
štel.

S tem  gospodarjem  sem se dobro razu
mel. Za delo me ni nobeden gonil. Delal sera 
in vozil sem, pa tudi na ohceti sem bil, ko 
se je  njegova hčerka možila. Ohcet je  bila 
v soboto pred, veliko nočjo leta 1944. š tir i 
dni sm o imeli praznike in nič se ni delalo. 
Pri Salom onu sem bil do 29. aprila 1945. 
Pred razpadom  Nemčije sem se poslovil 
od te hiše in vasi Dierberg. Ob desetih zve
čer smo se odpeljali. Na m ali voziček smo 
zložili naše stvari in okoli polnoči p rišli v 
m esto Lindov. Počakali smo v barakah, da 
se je  zdanilo.

Zadnji dnevi rajha
Jugoslovanske ^vojne ujetnike so s strar 

žarjem  napotili pb cestd. Vojaštvo je  šlo za 
nam i s trem i vozovi in konji. Prvič smo 
dobili am eriške pakete. Vsak je  dobil 5 kg 
težak paket. Potovali smo pet dni. M orali bi 
nam  dati vsak dan en paket, a  so Nemci 
pokradli blago in pobegnili s paketi vred. 
Prve dni m aja 1945 so bile hude borbe 4 km 
pred m estom  K iritz ob reki Elbi. Mi smo že 
obupavali in opešali. Potovali smo dan in 
noč skozi hoste, tudi jedli nismo dosti, ker 
od strahu  nism o mogU. Napadali so nas iz 
zraka, ruska vojska pa je  bila zm eraj 4 do 
5 km  za nam i. železo je  letelo do nas in 
čez naše glave. Veliko Francozov in tud i Ju
goslovanov je iz g i^ o . Spredaj so bile nem 
ške kolone z artilerijo , konjenico te r tan
kovskim i odredi. Avioni so pikirali ves dan. 
Mi smo odnesli žive glave.

Od skupine 35 ljudi, ki smo se zm eraj 
držali skupaj, nas je  ostalo osem. Vsak je 
bežal, kam or je mogel. Posrečilo se nam  je 
prevariti stražarja. Na križišču, k jer je vo
dila cesta p roti Ham burgu, je bila 4 km 
stran  velika vas. S tražar je  spraševal poli
caja, kam bi m orali, da bi prišli do Ameri- 
kancev, ljudi pa je  bilo toliko, da se po ce
sti ni dalo prem ikati. Prebili smo se skozi 
to drhal na desno stran  v hosto. Malo smo 
si odpočili, ko smo slišali, da nas nekdo 
kliče. Bil je  stražar. Našel nas je  in nam 
prinesel sedem velikih konzerv. Medtem 
je pričelo iz vseh stran i pokati. S tražar se 
je ustrašil in zbežal proti svolim. mi pa 
smo se odločili iti naprej.

Spali nismo, ker je bilo preveč mrzlo. 
Proti ju tru  smo vozičke potiskali po hosti 
naprej. Prišli smo do velike jam e v bližini 
m očvirja. Malo stran  je  tekla velika reka, ki 
se je izlivala v Elbo. Tam smo se umili, si 
zakurili in skuhali kavo. Jedli smo konzer
ve in se priporočili bogu.

N aenkrat smo zagledali dva neanška vo- 
J{Lka, oborožena do zob. Gledala sta  nas. mi 
pa njiju . M islila sta, da smo Rusi In da ju 
hočemo ubiti, mi pa smo se bali, da bosta 
onadva ubila nas. Janez, mož 38 let. se je od
ločil m jim a je Sel naproti Milan in jaz 
sva šla za njim . Nemca sta  povedala, da sta  
lačna, da n ista  že tri dni nič ledla. Dali smo

jim a hrane. Bila sta  dobra in svetovala sta  
nam , naj kar počakam o, češ da bodo tako 
km alu Rusi za nam i. Povedala sta, da čez 
m ost ni varno iti, ker je  vse miniraaio. Ona
dva n ista hotela k  Rusom, ker so njihove 
družine zajeli že Amerikanci, zato sta  ho
tela p riti do Elbe. Segli smo si v roke in si 
zaželeli srečno pot.

Rus je segel po uri
v  tej jam i smo bili do popoldneva. Po

tem  smo sk ler^ i poiskati Ruse. Na palico 
smo privezali belo cunjo in se bližali vasi. 
Ko je izpred grm a skočila lisica, so nam  
od strahu  lasje skočili pokonci Previdno 
smo se bližali vasi. Končno smo zagledali 
dva ruska kozaka, ki sta  na konjih drvela 
mimo kot blisk. K akih 100 m etrov pred na
m i zakričita:

»Stoj! Kdo ste?«
P o v ^ a li smo, da smo jugoslovanski voj

ni ujetniki. Takoj sta  nam a dala roke in 
nas poljubila od veselja, da so nas oni 
osvoboc^. Toda Rusa sta hotela takoj ne
kaj za spomin. Eden me je prijel za uro in 
zahteval, naj m u jo dam. Rekel sem, da 
imam uro od očeta za spom in in da bi jo 
rad  prinesel domov. Bil je  pam eten človedc, 
že malo starejši, pa mi jo je pustil. Ko smo 
se poslovili, so nas odpeljali v taborišče. 
Uro sem takoj spravil v no tran ji žep suk
njiča in je  nisem  dal več na svetlo, dokler

Franc M ajzdj. slikan v taborišča v Nem či^
8 številko vojnega ujetnika. Kovinsko tabli
co s številko, ki Jo je  m oral vedno nositi 
okoli vratu, je  prinesel s seboj domov.

nisem  prišel domov. Nobenemu več nisem 
zaup^, tudi Rusom ne.

V tem  taborišču je  bila strahota. Jug(> 
slovanski vojni u je t^ k i so kuhali, pekli, 
plesali, igrali karte, prepevali. To je bil raj 
prvi po svobodi, le pravega apetita  ni 
bilo. 1 X1 so se Nemci irprli Rusom, zato 
so bile še zm eraj hude borbe na zem lji in 
v z ra iu . Bilo je  m rtvih ljudi vseh narodov, 
ožganih, kot da bi se odprl sam pekel!

Takoj smo dobili puške M orali smo 
stražiti Nemce, ki so jih pripeljali Rusi. 
že  naslednji dan so nas spustili in nam  
naročili, naj gremo v bližnje m esto, k jer 
nas bodo Jugoslovane skupno poslali v do
movino. Hodili sm o peš in porivali naš vo
ziček. Naša skupina je  štela sedem ljudi.

Ko smo prišli do m esta Neuruppin, k jer 
}e bilo taborišče, smo videli spet stražo. 
Kazalo je, da gre v taborišče lahko vsak, 
ven pa nobeden. Mi smo rusko dobro zna- «
li, ker smo tri leta delali skupaj z r u ^ -  J  
mi u jetniki p ri nem ških gospodarjih. Pet a  
m ojih prijateljev  je  opešalo Hoteli so v ■  
taborišču prespati, Milan in jaz pa nižva j  
bila za to. Z našim  m abm  vozičkom sva a  
šla nazaj p ro ti vasi ^

Zadnje srečan
4. m aja 1945 sva šla z Milanom nazaj, j  

od koder sva prišla. Račnnf»la sva, da bova š  
km alu pri najinih bivših gospodarjih, a |  
sva imela smolo Bila je tem? da se ni nič a  
videlo, na križiščih pa so tnble Rusi poru- J  
šili. N ikjer, ni bilo nobenega Tinaka. V bli^ j | 
žini Vulkova je  spet ne'C'io po rusko zakri- a  
čal: »Stoj!« V prašali so naju. Ce im ava ■  
orožje. Odgovorila sva, da ne čeravno je  n  
Imel M ilan revolver Potem  sem mu uka- J  
zal, naj ga takoj vrže proč, ker bi nam a 
lahko škodoval.



ROČNA MOtORNA ŽAGA

m
W ^ m m

alpina
izredno lahka 
z različnimi dolžinami meča: 35,45 in 55 cm 
prostornina 70 ccm 
moč 6 ali 7 KM

.avtomatsko mazanje in napenjanje verige 
cena od 2.988,90 do 3.851,50 din 
rezervni deli in servis zagotovljeni

cosmos
export-import, industrija in notranja trgovina 
Zastopstvo tujih firm: 
alpina, gibo, bertolini, alfa romeo, m. a. n . . . .  
Ljubljana, Celovška 32 
s  predstavništvi v Mariboru, Celju, Kopru 
in Zagrebu

COSMOS, Ljubljana -  tovarna 
BELT, Črnomelj

r a z p i s u j e

JAVNO LICITACIJO
za prodajo naslednjih osnovnih sredstev:

1. osebni avtomobil Fiat-1300,
■letnik 1967

2. KOMBI —  IMV 1000,
letnik 1967 
l2ddicna cena znaša: 
pod 1. — 6.000 din 
pod 2 . — 10.000 din

Licitacija bo v tovarni BELT, Črnomelj, v četrtek, 
10. 12. 1970, ob 8 . uri za družbeni sektor in ob 
10. uri za zasebni sektor.

Ogled je možen vsak dan od 6 . do 14. ure, razen 
sobote in nedelje.

f H a g a / n t  —

PODJETJE ZA IZDE.AVO OBLAČIL 
CEUE, Stanetova 17

ZA JESEN IN ZIMO

vam iz svoje kolekcije 
priporočamo

MOŠKE, DAMSKE IN OTROŠKE 
KONFEKCIJSKE ARTIKLE
po ugodnih cenah In zadnji mocfi

STANOVANJSKO PODJETJE KOČEVJE

r a z p i s u j e  JAVNO USTNO LICITACIJO 
za prodajo

HIŠE ZA RUŠENJE
V Kočevju, Cankarjeva ulica št. 6. Hiša je pritličsia, 
v izmeri 11 x 9 m, grajena v navadni opeki, s tni- 
movnim ostrešjem in kritino iz zarezanega str^ni- 
ka. Rok za porušitev in popolno odstranitev vsega 
materiala bo določen po dogovoru.

Izklicna cena je 5.000 din.

Licitacija bo v sredo, 9. decembra 1970, ob 14. uri 
v pisarni Stanovanjskega podjetja Kočevje, Ljub
ljanska 19. Pred licitacijo je treba priložiti varščino 
v znesku 500 din.

p n i f c n a
Obvestilo oglaše

valcem
Mnogi naši bralci, ki po

šiljajo ponudbe na razne 
oglase, zlasti pa na tiste, 
ki so objavljeni pod šifro, 
želijo v pismih, naj jim 
pošljemo naslove strank, 
ki take ogla^ n^očajo. 
Ker ne moremo vsakomur 
posebej odgovarjati, po
novno sporočamo: 

pisma (odgovore) na 
male oglase s šifro odda
jamo neodprta v roke ti- 
stim, ki so tak oglas na
ročili. Naslova take stran
ke nc moremo izročiti NI
KOMUR. Zlasti velja to 
za vse ženltovanjske po
nudbe in podobne zaupne 
oglase.

UPRAVA LISTA

Nova nagradna rubrika v PAVLIHI:

SESTAVLJAMO OBČEGA SLOVENCA,

ki ne prinaša samo smeha, 
ampak tudi 50  brivnikov BRAUN-ISKRA sixtant 

V vsaki številki PAVLIHE en del občega Slovenca 
in vsa potrebna navodila.

norce BoRun
ISKRA

slxtant pa pametne Slovence

RAZPRODAJA 
v NOVOTEKSU
Cenjene potrošnike o b v e š č a m o ,  
da smo dali v razprodajo ^

poizkusno proizvodnjo moških, 
ženskih in otroških hlač

Izkoristite edinstveno priložnost, ki vam jo nudijo 
v prodajalni NOVOTEKS v Bršlinu.

Največje novomeško stanovanjsko naselje

NAD MLINI
bo dobilo svoj preskrbovalni center

v TOREK, 8. DECEMBRA OB 9. URI,
bo trgovsko podjetje DOLENJKA iz Novega mesta 

odprlo na Kristanovi cesti lepo

SAMOPOSTREŽBO
z BIFEJEM

V tej prodajalni boste odslej lahko kupovali vsa živila, sveže 
meso, kruh, mleko, zelenjavo in drugo, v bifeju pa hladna in 
topla jedila ter pijače.

Prodajalna bo odprta NON STOP od 7. do 19. ure!
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RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročUa ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00. Pi. 
san glasbeni spored od 4.30 do
8.00,

■  PETEK, 4. DECEMBRA: 8.10 
Operna matineja. 9.05 Radijska 
Sola za nij^o stopnjo — Velilca 
začetnica. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — inž. Milan Novak; Gi
ganti med poljedelskimi stroji.
12.40 Z. ansambli domačih nape
vov. 13.30 Priporočajo vam . . .  
Nafti poslušalci čestitajo in po
zdravljajo. 15.35 Glasbeni inter- 
mezzo. 16.00 propagandni vrtiljak.
16.40 »Rad imam glasbo«. 17.20 
Koncert po željah poslušalcev.
18.15 Dve Beethovnovi klavirski 
sonati. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Borisa 
Kovačiča. 20.00 25 let komornega 
zbora RTV Ljubljana. 21.15 Odda, 
ja  o morju in pomorščakih. 22.15 
Besede in zvoki Iz logov domačih.

■  SOBOTA, 5. DECEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Pio
nirski tednik. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — dr, Jože Maček: Skro- 
piJni koledar za december. 12.40 
Na obisku v studiu 14. 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.30 Igramo za 
vas. 16.00 Propagandni vrtiljak.
16.40 Dobimo se ob isti uri. 17.10 
Gremo r  kino. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Štirje kovači. 20.00 Zabavna ra- 
d ijsl«  igra — Berkelejr Mather; 
»Naj ne ve levica . . .« 21.15 Pa- 
nnorama zabavne glasbe. 22.15 Od
daja za naše izseljence.

■  NEDELJA, 6. DECEMBRA; 
6.C0—8.00 Dobro jutro! 8.05 Ra
dijska l^ a  za otroke — Thorb. 
jftm Egner- »Karius in Baktus«.

9.05 Koncert iz naših krajev. 10.05 
Se pomnite, tovariši. .  . Erih 
Koš: Pokol v Novem Sadu. 10.25 
Pesmi borbe in dela. 10.45—13.00 
Naši poslušalci čestitajo in po
zdravljajo — vmes ob 11.00 Poro
čila — Turistični napotki za tuje 
goste. 13.30 Nedeljsko športno po. 
poldne. 15.30 Humoreska tega te
dna — N. Gaborovič: Pod streha
mi našega mesta. 15.50 Z domači, 
mi annsambli po l^oveniji. 16.40 
Vedri zvoki s pihalnimi godbami.
17.05 Iz opernega sveta. 17.30 Ra- 
diska igra — Henryk Dardijew- 
ski: »Grimm 62«. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Glasbene razglednice.
20.00 »V nedeljo zvečer«. 22.20 Za. 
plešite z nam).

■  PONEDEUEK, 7. DECEM
BRA: 8.10 Glasbena matineja. 9.20 
Cicibanov svet. 10.15 Pri vas do
ma. 11.00 Poročila — Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti — inž. Ciril Remic: 
Državne tekme gozdnih delavcev 
v Rogaški Slatini. 12.40 Majhen 
koncert pihalnih orkestrov. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14 J5 Naši 
poslušalci čestitajo In pozdravlja
jo. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 Propagandni vrtiljak. 17.10 
Ponedeljkovo glasbeno popoldne.
18.15 »Signali«. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Fantje treh dolin, ao.oo Stereofon
ski operni koncert. 21.00 »Kdor 
prodre v bistvo moje umetnosti, 
bo rešen bede . . .« (9.- oddaja).
22.15 Za ljubitelje jazza.

■  TOREK, 8. DECEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Radijska 
Sola za srednjo stopnjo — Nova 
Gorica. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasve. 
tl —: dr. France Adam'.č: Gospo
darski položaj sadjarstva pri nas.
12.40 Filmske melodije. 13.30 Pri

poročajo vam . . .  14.40 Mladinska 
oddaja »Na poti s kitaro«. 15.30 
Glasbeni Intermezzo. 16.00 Propa. 
gandni vrtiljak. 17.10 Beethovno- 
va'dela v izvedbah domačih umet
nikov. 18.15 V torek na svidenje!
19.00 Laliko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Ota Roma.
20.00 Prodajalna melodij. 20.30 
Radijska igra — Kole ćašule: 
»Vrtinec«. 22.15 Komomoglasbenl 
večeri.

■  SREDA, 9. DECEMBRA: 8.10 
Operna matineja. 9.06 Za mlade 
radovedneže. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila — Turistični napot
ki za tuje goste. 12.30 Kmetijski 
nasveti — Poljedelstvo. 12.40 Zvo. 
ki Iz glasbenih revij. 13.30 Pripo
ročajo vam . . . 14.35 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 G la s n i intermezzo. 16.00 
Propagandni vrtiljak. 17.10 Jezi
kovni p<^vori. 18.40 Naš razgo^ 
vor. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice. 20.00 Kon
cert sim foni^ega orkestra RTV 
Ljubljana v stereo studiu. 22.15 
S festivalov jazza.

■  ČETRTEK, 10. DECEMBRA:
8.10 Glasbena matineja. 9.05 Ra.

- dijska šola za višjo stopnjo — 
Ali se vrste spreminjajo? 10.16- 
Pri vas doma. 11.00 Poročila — 
Turistični napotki za tuje goste.
12.30 Kmetijski nasveti — dr. 
France Zadravec: Enoten načrt za 
srfekcijo lisaste govedi v Sloveni
ji. 12.40 Koix»rtni valčki. 13.30 
Prlporoča^lo vam . . . 14.10 »Pe
sem Iz mladih grl«. 14.40 »Mehur
čki«. 15.30 Glasbeni ' intermezzo.
16.00 Propagandni vrtiljak. 18.15 
Iz kasetne produkcije. 19.00 Lah. 
ko noč, otroci! 19.15 Minute z an
samblom Jožeta Kampiča. 20.00 
četrtkov večer domačih pesmi In

, napevov. 21.00 Literarni večer
21.40 Glasbeni nokturno.

TEl^EVIZIJS^

NEDELJA, 6. 12.
9.00 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, PleSivec) — (Beo
grad)

9.30 PET MINUT PO DOMAČE 
(Ljubljana)

9.35 KMETLJSKI RAZGLEDI; — 
Zgodba o nnapredku (Ljub
ljana)

10.00 KMETIJSKA ODDAJA (Beo
grad)

10.45 MOZAIK (Ljubljana)
10.50 OTROŠKA MATINEJA: Bra

tovščina Sinjega ijaleba. Svet, 
v katerem živimo (Ljublja
na)

11.40 TV KA2IPOT (do 12.00) — 
(Ljubljana)

ŠPORTNO POPOLDNE
18.30 MESTECE PEYTON — se

rijski Ulm (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.35 LEVIČARJI — humoristična 

oddaja (Beograd)
21.20 VIDEOFON (Zagreb)
21.35 ŠPORTNI PREGLED (JRT)
22.05 POROČILA (Ljubljana)

PONEDELJEK, 7. 12.
9.35 TV V SOU (Zagreb)

10;30 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOŠNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
14.45 TV V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 ANGLEŠČINA (Zagreb)
16.10 FRANCOS4INA (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje. Plešlvec) — fBeo- 
grad) ___

18.00 Z(50DBE • O TUKTUJO — 
mladinski (Um (Ljubljana)

18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 PO SLEDEH NAPREDKA — 

(Ljubljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.06 DIAPAZON — glasbena od

daja (Beograd)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIItf (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 D. Rupel: STARI CASI — 

TV drama (Ljubljana)
;21.20 ZNANI OBRAZI; Zbyszek 

(Zbigniew Cjrbulskl) (Ljub
ljana)

22.30 POROČILA (Ljubljana)

TOREK, 8. 12.
 ̂ 9.35 TV V SOU (Zagreb)
10.40 RUŠČINA (Zagreb)
11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
14.45 TV V SOU — poDOvtter — 

(Zagreb)
15.35 RUŠČINA — ponovitev — 

(Z agr^)
15.55 TV VRTEC (Zagreb)
16.10 ANGLEŠČINA — do 18-40 

(Beogrda)
17.15 L van Beethoven; V. SIM

FONIJA (Ljubijana)
18.30 TRORKOV VEČER Z AN

SAMBLOM RICHIE VAD
NALA IZ CLEVELANDA — 
(Ljubljana)

19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.06 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 VPRAŠANJE NEKE TABLE

TE — oddaja te dMa V 
temnem onkraju (Ljubljana)

19.30 OSEBNA NEGA — Lasje — 
(Ljubljana) /

19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 MOJA SOPROGA — ttalljan- 

aki film (Ljubljana)
22.30 POROČILA (Ljubljana) 

BOKS CLAY : BONAVENA 
— poaneMc (Beograd)

Drugi spored:
16.55 PCJROCILA (Zagreb)
17.00 SAHOVSKI KOMENTAR — 

(Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 F^IOPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 RISANKA (Beograd)
18.05 MAU SVET (Zagreb)
18.30 ODDAJA O PROMETU — 

(Zagreb)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 NARODNA GLASBA (Skop

je)
19.20 TV POSTA (Zagreb)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
1.00 SPORED ITALIJANSKE TV

SREDA. 9. 12.
9.35 TV V SOU (Zagreb)

11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA
ZBE (Beograd)

11.30 ODDAJA ZA PROSVETNE 
Dela v ce  (Beograd)

15.15 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA
ZBE — ponovitev (Beograd)

15.45 KOŠARKA (ženske) VOJVO
DINA ; GLAS (do 17.15) — 
(Beograd)

17.15 MADŽARSKI TV PREGLED 
(Pohorje, Plešivec do 17.30) 
(Beograd)

17.55 OBZORNIK (Ljubljana)
18.00 Moskva: h 6 k EJ SZ : CSSR

— prenos (TV-Beorgad)
20.15 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.40 3-2-1 (Ljubljana)
20.45 TEH NAŠIH PETDESET 

LET — Leto 1944 (Ljub 
IJana)

22.00 ITAUJA DANES — repor
taža (Ljubljana)

22.35 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored:
20.15 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITAU JANŠKE TV

ČETRTEK, 10. 12.
9.35 TV V SOU (Zagreb)

10.30 NEMŠČINA (Zagreb)
10.45 ANGLEŠČINA (Zagreb)
11.00 FRAN(X>SCINA (Beograd)
14.45 TV V SOU — ponovitev — 

(Zagreb)
15.40 NEMŠČINA — ponovitev — 

(Zagreb)
15.55 ANGLEŠČINA — ponovitev
16.10 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) — (Beo
grad)

17.45 VESEU TOBOGAN: Kocjan
sko II. (Ljubljana)

18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 VEUKA PUSTOLOVŠČINA

— serijski tlim (LJiibljana)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 ENKRAT V TEDNU (Ljub

ljana)
19.20 DOKTOR V HISI — serijska 

oddaja (Beograd)
19.50 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 A. Marodič: POSEBNI OD

RED — oddaja Iz cikla Mali 
oglasi (Ljubljana)

21.25 VEČER Z MILANOM OS
REDKARJEM (Ljubljana)

22.00 L. van B^Mhoven; VIII. 
SIMFONIJA (Ljubljana)

22.40 POROČILA (Ljubljana)
Drugi spored: •>
17.20 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Zagreb)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Beograd)
17.50 DALJNOGLED (Beograd)

I  18.30 NARODNA GLASBA (Skop
je)

19.00 PROPAGANDNA ODDAJA —
- (Zagreb)

169.05 REPORTAŽA (Zagreb)
19.20 DOKTOR V HISI (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITALIJANSKE TV

PETEK. 11. 12.
9J0 TV V SOLI (Zagreb)

11.00 ANGLEŠČINA (Beograd)
14.40 rv  V SOLI — ponovitev — 

(Zagreb)
16.10 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA

ZBE (Beograd)
16.45 MADŽARSKI TV PREGLED 

(Pohorje, Plešivec) — (Beo
grad)

17.45 BRATOVŠČINA SINJEGA 
GALEBA — nadaljevanje In 
konec (Ljubljana)

18.15 OBZORNIK (Ljubljana)
18.30 JAZZ PORTRET (Beograd)
19.00 MOZAIK (Ljubljana)
19.05 V SREDISCU POZORNOSTI; 

Samoupravljanje (Ljubljana)
19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 NOČNI PREHOD — ameri

ški film (Ljubljana)
22.50 REZERVIRAN CAS — (Ljub

ljana)
22.40 POROČILA (Ljubljana)
22.45 HOKEJ SVEDSKA ; CSSR 

— posnetek (Beograd)
Drugi spored:
17.20 POROČILA (Zagreb)
17.30 KRONIKA (Z agr^)
17.45 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
17.50 SERIJSKI FILM (Zs^reb)
18.30 JAZZ (Beograd)
19.00 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb)
19.05 ZNANOST (Beograd)
19.50 TV PROSPEKT (Zagreb)
20.00 TV DNEVNIK (Zagreb)
21.00 SPORED ITAUJANSKE TV

Druge oddaje:
17.00 ALBANSKI TV PREGLED 

(Beograd)
17.30 TV NOVICE (Beograd)
19.00 in 19.50 PROPAGANDNA OD

DAJA (Beorgad)
20.00 TV DNEVNIK (Beograd)
20.30 PROPAGANDNA ODDAJA — 

(Zagreb, Beograd)
22.25 INFORMATIVNI ODDAJI —
21.35 SERIJSKI FILM (Zagreb) 

(Zagreb, Beograd)
#

SOBOTA. 12. 12.
9.35 TV V SOLI (Zagreb)

11.00 OSNOVE SPLOSNE IZOBRA
ZBE (Beograd) ___

11.30 ODDAJA ZA PROSVETNE 
DELAVC* (Beograd)

16.45 OBZORNIK (Ljubljana)
16.50 PO DOMAČE Z ANSAMB- 

LC»f TONETA KMETCA — 
(Ljubljana)

17.20 IVANHOE — serijski lilm 
(Ljubljana)

17.45 DRŽAVNO PRVENSTVO V 
KOŠARKI — Lokomotiva 
; Olimpija (Zagreb, Ljublja
na)

18.35 MOZAIK (Ljubljana)
18.45 NADALJEVANJE KOŠAR

KARSKEGA PRENNOSA — 
(Zagreb, Ljubljana)

19.20 VRHOVI OKROG DOLINE 
MANDARAS — oddaja iz ci
kla S kamero po svetu — 
(Ljubljana)

19.45 CIKCAK (Ljubljana)
20.00 TV DNEVNIK (Ljubljana)
20.30 3-2-1 (Ljubljana)
20.35 FESTIVAL VOJAŠKIH PE

SMI — prenos (Beograd)
21.45 3-2-1 (Ljubljana)
21.50 SVET, V KATE31EM ŽIVI

MO — film (Ljubljana)
23.05 NEPREMAGLJIVI — aerljakl 

flhn (IJublJana)
23.05 TV KAŽIPOT (Ljubljana)
23.25 POROČILA (Ljubljana)

KOLEKCIJA odslej z znakom 
100-odstotne čiste volne!

Lady — ženska jopica za vsako priložnost v 9 barvah, maloprodaj
na cena 148 din
Edinburgh -  moška srajca, prikladna za vse starosti -  v devetih 
barvah -  cena 157,30 din

m

Rašica je edina tovarna 
pletenin v Jugoslaviji, 
ki ima na tržišču 
izdelke s tem znakom!

:

ČISTA RUNSKA
VOLNA i

PRI VARČEVANJU 
DEVIZ
VEČJE
UGODNOSTI!

A Vaši prihraruu deviae doma ndsb na varnem. Na devizneira računu pri 
d o l e n jsk i b a n k i in  h r a n il n ic i pa se jim ne more kaj zgoditi Se 
več, cliobiii boste obrestil 

A Pred potovanjem ali pred (xlhodom na delo ▼  inozemstvo ne pozabite od
preti devizni račun, na katerega boste vlagali svoje prihranke.

% Devizni račun lahke odprete tudi s pismom la inozemstva.
^  Prihranke na deviznem račimu lahke namenske varčujete za novo hiSo, 

stanovanje in drugo.
^  Za denar na deviznih računih to njegovo prosto uporabo jamči država.

0  Dvigi to pologi ter nakazila deviz so mogoči v vsakem času v neomejenem 
znesku.

0  S prihranki na vašem deviznem računu lahko razpol^ajo tudi vaSi najožji 
sorodniki, če Jih pooblastite.

UGODNE OBRESTI; bre* odpovednega roka 8 % (5,5% t  devizah to 0,5 % 
v dinarjih
s odpovednim rokom nad 12 mesecev: 7,5 % (7 v devizah in 0,5 % v dinarjih)

Devizni račun lahko odprete pri naših poslovnih enotah v KrSkran, Metliki 
in Trebnjem, kjer dobite tudi devize na potni list za službena ta zasebna 
potovanja v inozemstvo.

TAJNOST DEVIZNIH RAČUNOV JE Z ZAKONOM ZAJAMČENA

DOLENJSKA BANKA IN 
HRANILNICA NOVO MESTO

:

D B H
S podružnico v  Krškem In ekspoziturama 
v  Metliki In Trebnjem.NOVDMESTO

:

i



v TEM TEDNU VAS ZANIMA
BrestMiic»; 5. in 6. 13 angleški 

barvni tUm »Daleč od razuzdane 
(omile«.

Črnomelj: Od 4. do 6. 13 ameri. 
Skl barvni film »Zakon bre* vla
de«.

Kočevje — »Jailran«: 4. 12. ame
riški barvni film »Prisiljen, da 
ubije«. 5. in 6. 12. ameriški barvni 
•lilm »Cervantes«. 7. 12. anglešja 
barvni lilm »Normanove hipi P}  ̂
sbolovd&ine«. 8. In 9. 12. francoski

barvni film »Ljubezenski izziiv«. 10. 
in lil. 12. ameriad- barvni film »Hi
ša iz kart«.

Kostanjevica: 6. 12. ameriSki bar- 
vni fiflm »Goreča karavana«.

-Kiako: 5. in 6. 12. amerifiki bar. 
Tid film »Madame X«. 9. in 10. 
la. ameriSki barvni film »Zasebni 
de^tiv«.

MetBka: Od 4. do 8. 13 frano^ 
sko-ltalijanaki banrrd film »Orot- 
nBi se ženi«. Od 4. do 6. 12. ame
riški film »Gori Pariz?« 9. in 10. 
12. francoski barvni film »34 ur 
T 'življenju' ienske«.

Mokronog: 5. in 6. 13. amoriSki 
barvni fUm »Kleopatra«.

Mirna: 5 .in 6. 12. ameriški bar. 
viU film » 'n ^  neustre^« .

Sevnica: 5. in 6. 12. ameriški
film »Simfonija junakov«. 7. 12. 
trancoakl fiSm »Sedem B la tih  mož«.

Riboiea: 8. in «. 13. amerišU
bcKTvni film »Toteo opoldne«.

Sentjeniej: 5. jo 6. 13. fra n c o ^  
btrvni fitai »Obračun na obali«.

Trebnje; 5. in 6. 13. amori«kl
barvni kavbojski fHm »V znaku 
revolverja«.

TEDENSK(1)L£q̂ P
Petek, 4. decembra — Barbar* 
Sobota, 6. decemtora — Stojan 
Nedelja, 6. decembra — Miklavi 
Poned^ek, 7. dec«nbra — Urban 
Torek, 8. decembra — Marija 
Sreda, 9. decembra — Valerija 
Četrtek, 10. decembra — Smiljan

SLUŽBO DOBI
g o s t i ln a  t  Novem mestu išče 

dekle za pomoč v gostilni. Hrana 
in stanovanje v hiši. Naslov ▼  

> upravi lista (2422/70).
DOBRA 4-članska družina sprejnM 

zanesljivo gospodiivjsko ppmoc- 
nico, modernizirano gofi^podinj. 
stvo, — ugodni pogoji. T r a tm k ,  
Kranj, Ii&raJEOva 1.

NUDIM SOBO, hraiM> in pnm erro 
plstido ž€tiski, ki W nii pBzilft 
otroka- in delno pom^;ala pri 
gospodinjstvu. Ponudbe pošljite 
na naslov: Anica GovdcM, Ver
je 41, Medvode pri

USPEH USPEH (I
USPEH USPE

Oglas v 
Dolenjskem 
listu I

PRODAM
PRODAM skoraj nov električni Ši

valni stroj Pfaff, 80-basno har
moniko, kitaro, kuhinjsko kre
denco in pomivalno mizo. Naslov 
v upravi lista (li423/70).

PROD.AM kompletno spalnico. Og
led od 17. do 19. ure. Slavko 
Bračko, Bagovska 9, Novo me
sto.

UGODNO PRODAM malo rabljem  
traktorsko bočno kosilnico (150 
cm 8irc*o) za traktor Zetor 
2011. Poceni prodam tudi trak
torsko klinasto brano, 3,5 m ši
roko. Naslov v uprayi lista 
(2416/70).

UGODNO PRODAM skoraj novo 
peč na olje Eimo 8. Alojz Pe. 
mec, Muhaber, n. h. Novo nae- 
sto.

PRODAM nov traktor 20 KM * 
enobrazdnim plugom. Naslov ▼  
upravi lista (2411/70).

PRODAM mali štedilnik na trdo 
gorivo in košek za dojenčke s 
vložkom. Naslov v upravi lisU 
(2414/70).

PRODAM vodno čipalko ,trofazno, 
in motor 2 A hišni vodovod. Po. 
izve se na poSti Zabnica pri Kra
nju. , ,

PRODA.M Oljni vložek za kamin. 
Jože Podgoršek, Brežice.

POSEST
PRODAM 1/2 ha vinograda z novo 

zidanico 6x7. Dam tudi na m ^ .  
še parcele Naslov v upravi Usta 
(2402/70).

PRODAM ali dam v najem eno- 
dmžinsko hišo z velikim vrtom 
v župelovcu 9. Poizve se ^  
Erbanu, 2upelovec, Kapele pri 
Brežicah. , ^ ,

PRODAM takoj vseljiva 2 lokua, 
večja, za tn  skladišča. Industrij
sko turistično mesto Arandjel^ 
vac, Srbija Primemo za podjet
je.

KUPIM gradbeiK) parcelo v bližini 
Novega mesta s oca 600 kv. m. 
Ponudbe na upravo lista pod 
»Lepa parcela«.

PRODAM novo enodružinsko viso- 
kopritličiM stanovanjsko hišo, v 
celoti podkletno (oca 10 x 10), 
dograjeno do tretje faze, vključ- 
no z mizarskimi Izdelki. Hiša 
je oddaljena od Novega mesta 
1 km, na lepi lokaciji ob Kriti 
in s 1200 kv. m vrta. Dana je 
tudi motoost ureditve kOTiplet. 
nega dveinpolsobnega stanovanja 
v podstrešju. Ogled po dogovoru. 
N ^ o v  v upravi lista (5^415/70).

RAZNO
DESETTISOCI vaših sotrpinov ki 

so kakor vi bolehali na želodcu, 
jetrih, žol6u In črevesju, so se 
pozdravili z učinkovitim prirod
nim zdravilom — rogaškim DO. 
NAT vrelcem. Zahtevajte DONAT 
v svoji trgovini! V Novem mestu 
ga dobite pri HMELJNIKU, 
STANDARDU (MERCATORJU) in 
pri DOLENJKI.

POROKA — spomin nanjo naj bo 
lep in trajeni 2^to izberite so
doben poročni prsta pri zlatarju 
v Ljubljani, Gosposka 5 (poleg 
univerze). — Z izrezkom tega og. 
lasa dobite 10 odst. pbpustal

LUNINE MENE 
5. 12. )  ob 21.36 

12. 12. ® ob 22.03 
20. 12. €  ob 22.09

Ob bridki smrti mojega dragega 
moža

ANTONA FRELIHA
iz Biške vasi pri Mimi peči 

se zahvaljujemo vsem zdravnikom 
interni bolnice v Novem mestu, 
ki so mu v njegovi težki boleaii 
lajšali bolečine, in sestram za vso 
postrežbo. Hvala tudi organizaciji 
Zveze borcev Šentjernej za podarje 
ni venec, tovarišu Kozoglavu iz 
Mirne peči za poslovilni govor in 
tov. Ltindru, ker je nosil ijrai)Or 
Društva upokojencev. Z ahvalju j^  
se tudi gospodu župniku iz sent. 

jemeja za pogrebni obred, 
žalujoča žena Jožeta

Ob boleči izgubi n a š e g a  moža, 
očeta, starega očeta, brata in strica

JANEZA RAJKA
iz Gabrja 22 

se iskreno zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, sosedom in prijat^ 
Ijem, ki so ga pospremili na zadnji 
poti, in darovalcem cvetja. 25ahva- 
ljujemo se Se vsem tistim, ki so 
nam na kakršenkoli način jx)ma. 
gali v najtežih trenutkih. Posebno 
pa se zahvaljujemo kolektivu IMV 
za podarjene vence in gospodu 
župmiku. ki ga je pospremil na 

zadnji poti. 
žalujoči: žena Neža, hčerka Marija 
in sin Franc « družinama, sinova 

Jože in Tone, sestra Marija 
ter drugo sorodstvo

IPOBVESTILAI
KOTLE ZA 2GANJEKUHO T

Tseh iavedbah in velikostih izdeluje 
iMjkvalitetneje že i»«ko 40 let V. 
Kapelj, bakrokiotlarstvo, Ljubljana, 
Aljaževa e. 4 — diška.

Cenjme stranke obveščam da 
preklicujein obvestilo, objavljeno 
T Dolenskem liatu dne IH. H- 
1970, po kaiterem naj bi prenesel 
sedež odvetrriške pisaine iz Krške, 
ga v Novo mesto. Tako ostane se. 
d ^  pisarne v Krškem. 'O'lvetnlk 
Janez 2ura.

NOVO! Praktične ščetke za čišče
nje radiatorjev in vse ostale šče- 
tarske t is l i^  nijdl ščetarstvo Ar. 
tnič, Tẑ SaSka 93, Izubijana.

OBVESTILO
Zaradi večdnevnega od

diha v tiskarni ob držav
nem prazniku izdajamo 
danes skrčeno številko na
šega lista; prilogo v njej 
smo pripravili že pred 
praznikom. Skoraj vse 
stalne strani in rubrike v 
listu smo morali 7Aradi 
tega tokrat izpustiti.

UREDNIŠTVO DL

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi 
našega ljubega očeta in starega 

očeta

JOŽETA TURKA
iz Sialcarjev 

se Iskreno zahvaljujemo vsem so
rodnikom, prijateljem, znancem in 
sovaiSčanom, ki so z nami sočust. 
vovali, nam Izrazili sožalje ter po
kojniku poklonili vence in cvetje. 
Lep« hv£ila družinam Žagar, Kotar 
in Strle. Posebno zahvalo smo 
dolžni posestvu Snežnik, Kočevska 
Reka, občinskem odboru ZK, ZB In 
SZDL Kočevje ter govomikom za 
ganljive In občutene besde. Vsem 

iskrena hvala.
Žalujoči: žena Marija, hčerka Ema 
% družino, »in Cveto in Vel^o

■  družino 
Staioerji, 14. novembra 1970

RADIO BREŽICE
■  PETEX, 4. DECEMBRA: 16.00 

—16.15 — Napoved programa in 
poročila; 16.15—16.35 — Nove plo- 
Sče BTB; 16.35—16.45 — Najbolj 
zanesljiva pot do kadrov — raz
govor o štipendiranju; 16.45—47.00 
Obvestila in reklame; 17.00—18.00
— Glasbena oddaja: febrali ste sa
mi.

■  NEDELJA, 6. DECEIVIBRA:
10.30 — Domače zanimivosti — Po
ročilo s pleniuna brežiške borčev, 
ske organizacije — Nova sezona 
delavske univerze Krško — razgo
vor z upravnikom Brankom Pir
cem — Za naše kmetovalce — Po. 
zabljenl pevci — Kako se pripravi
mo za vožnjo pozimi — razgovor
— Obvestila, reklame In spored kL 
nematogralov; 12.30—15.00 Občani 
Čestitajo in pozdravljajo.

■  TOREK, 8. DECEMBRA: 
16.00—16.15 — Napoved programa 
in srečanje z ansamblom Viški fan. 
tje; 16.15—17.00 Poročila — Jugo- 
ton 'vam predstavlja — Novo v 
knjižnici — Iz naše glasbene šole
— Kaj prinaša nova številka Do
lenjskega lista — Naši športplki 
pred mikrofonom — Obvestila, 
reklame in pregled filmov; 17.IS
IS .00 — Iz zbirk naših diskofilov
— glasbena oddaja.

RADIO SEVNICA
Nedelja, 6. 12. 1970:
Program bomo pričeU ob 10.30:
— reklame in oglasi
— zgodilo se je v preteklosti
— kmetijski nasveti
— reportaža o otroškem varstvu
— človek In delo
— Elektrotehna vam predstavlja
— naši poslušalci čestitajo in 

pozdravljajo
— Zaključek oddaje.

Sreda, 9. 12. 1970:
Program bomo pričeli c* 16. uri:
— reklame in oglasi
— zgodilo se je v preteklosti
— radi ste jih poslušali
— ali že veste
— glasba za mlade
— zaključek oddaje.

Pridružite  se 
m odernim  l j u d e m ,^  
ki pijejo

CVNAR
DOLENJKA
sporoča, da bo odslej

prodajalna kruha
na Glavnem trgu

ob nedeljah zaprta.
Prosimo naše potrošnike, 
da kupujejo ob nedeljah 
kruh v MARKETIH in 
SAMOPOSTREŽBAH!

Sporočamo žalositno vest, da nam je v 87. letu 
starosti umrl naš ljubljeni oče

FRANC MAROLT
(posestnik in vinogradnik iz Podbočja

Pogreb pokojnika bo danes, 3. decembra 1&70 
ob 13. uri.

Ž a l u j o č i ;
■ in  LoJm  I  d ružino  in  h čerk e  AngeU, M ajd«, 

T ončk«, M ilena z d ru ž in am i

Ljubljana, Kostanjevica, Podbočje, dutna

DOLENJSKI LIST

DA
tudi naš zdravnik Vam svetuje:

naročite si DOLENJSKI LIST na dom 
pa boste dolgo živeli! Ne bo se Vam 
treba razburjati, če ga že ob četrtkih 
zmanjka v trafiki, in ne gristi v dno 
srca, če ga soseda prebere, preden 
vam ga posodi. Živce in srce pa |e 
najbolj treba varovati!
DOLENJSKI LIST je priljubljen pri 
svojih 150.000 bralcih: 
it ker edini redno poroča o novicah 
in zanimivih dogodkih iz Vaših krajev 
it ker piše preprosto, razumljivo in 
kratko
it ker daje vsem svojim bralcem 
možnost, da v njem sodelujejo 
it ker je največji in najcenejši po
krajinski tednik v Jugoslaviji! 
Naročite ga lahko tudi pri pismonoši!

Pevec leta -  Aplavz za ^rčno balje- 
zen -  Popularne melodije > Predstavljamo 
Evo Sršen -  Slovenski oktet -  Nove plo
šče -  Močnejše od življenja -  Zgodbe, ki 
jih piše življenje -  Slikanica: Obisk iz 
vesolja 7 Učimo se  igrati na kitaro

DOLENJSKI LIST
LASTNIKI IN IZDAJATELJI: občinske konference SZDL 

Brežice, OmomelJ, Kočevje. Kriko, Metlika, Novo mesto, 
Ribnica, Sevnica In Trebnje

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone OoSnlk (glavni In 
odgovorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, lilarjaa l^gan, 
Jože Primo, Jo2e Splichal, Jožica Teppey, Ana VltkovlC in 
Ivan Zoritn. Tehnični urednUc: Marjan MoSkon

IZHAJA VSAK ČETRTEK — Posamezna številka 1 dinar
— letna naročnina 49 dinaijev, polletna naročnina 34,50 dl' 
narjev, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo 100 dinarje? ob  

4 amerlAklb dolarjev (ali uatreana dmga ra lu u  w tal vred 
nosti) -> Tekofil račim psi podružnici SDK t  Novem memu. 
521-8-9 -  NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: Noto mesto, 
aiavm trs I -  pradal 3S -  Telefon: (008) a-aST —
Nenaročenih rokoplaor ta fotografij m  Tračamo — TM « 
OOP »Deioc v Ljubljani


