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o b v e š č a n j e

Brežiški občini se je zdaj 
pridružila še sevniška: svo
jih odlokov in drugih pred* 
pisov ne bo več objavljala 
v Skupščinskem Dolenjskem 

listu

Zaradi varčevanja v občin
skem proračunu bodo letos pri
krajšani številni naročniki in 
bralci našega časnika v sev niški 
občini Njen predsednik nas je 
9. januarja obvestil, da bo letos 
morala občina Sevnica izpolnje
vati številne svoje naloge in ob
veznosti z najskromnejšimi • 
sredstvi, saj se bo proračunska 
potrošnja lahko povečala le za 
10,8 odst. v primerjavi z letom
1970. Zaradi tega se je ob
činska skupščina odločila, da 
bo od 1. januarja 1971 dalje ob
javljala svoje odloke in druge 
predpise v Uradnem listu SRS. 
Odloki, odločbe, sklepi in drugi 
pravni akti, ki jih bo poslej 
sprejemala sevniška občinska 
skupščina, zdaj ne bodo več iz
bijali na straneh Skupščinskega 
'z>J>enjskega lista.

Že konec 1969 nas je o ena
kem sklepu obvestil tajnik bre
žiške občine. Zaradi tega bo 
zdaj v Skupščinskem Dolenj
skem listu mogoče brati sklepe, 
odloke in druge predpise samo 
še za 7 občin našega območja.

Žal nam je, da se v nekaterih 
občinah lotevajo varčevanja na 
račun obveščanja svojih prebi
valcev. Tudi sevniška občinska 
skupščina bo tako prihranila 
fekaj starih desettisočakov, ker 
■o objave v republiškem urad
nem listu cenejše, ket je izha
janje Skupščinskega Dolenj
skega lista. Gre pa za veliko raz
liko: naš SDL pride na vsakega 
naročnika in bralca oz. že v vsa
ko drugo gospodinjstvo v po
krajini Znano je, da pregledu
jejo Uradni list SRS samo v 
pisarnah in uradih oz. tam, kjer 
to morajo delati. Seznanjanje 
Srokih množic občanov z do
mačo, se pravi občinsko zako
nodajo, je prav gotovo velik na
predek pri seznanjanju ljudi z 
delom naših občin, njihovih 
uprav in sploh z delom ljudske 
oblasti

Skrčeno obveščanje bo v gor
njih dveh primerih škodovalo 
predvsem naporom občinske 
uprave in delu skupščine sploh, 
saj bodo kljub vsemu ljudje 
manj obveščeni, kot so bili 
doslej.

TONE GOŠNIK

O G L A Š U JT E  V DL!

V nedeljo, 17. januarja, bo v krogu samostanskih bratov pleterske kartuzije pod Goijanci tiho slavil 90 
let svojega humanega življenja dolgoletni prior dr. Josip Edgar Leopold-Lavov. — Na zgornji sliki ga 
vidimo med prijatelji iz Goijanskega bataljona na proslavi pri gradu Prelek 4. julija 1955 (Foto: Albin 
Božič). — Na prvi strani današnjih DOLENJSKIH RAZGLEDOV posvečamo osebnemu prazniku dr. 
Edgaija še poseben sestavek z naslovom „Plemenito dolgo življenje“.
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P o g u m  i n  o d l o č n o s t  p r i č a k u j e m o

T u d i v  o d n o s ih  re p u b lik a  —  o b č in sk e  s k u p š č in e  so  p o tre b n e  s p re m e m b e

Sodeč po razpravi na petkovem razširjenem posvetu medobčin
skega sveta ZKS Posavje so našle teze za 18. sejo CK ZKS med 
komunisti v posavskih občinah velik odmev.
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O D  1. X I. 1970 d o  12. I . 1971

1 7 9 2  n o v i h !
V 12. TEDNU NASE AKCIJE smo pri

dobili 147 novih naročnikov, tako da jih 
je zdaj že 1.792. Akcija za pridobivanje novih 
bralcev in naročnikov je podaljšana, zato pri
čakujemo v prihodnjih tednih še precej pre
senečenj. Stanje novih naročnikov v torek 
opoldne:

B R E Z IC E :................................. i  Z6
ČRNOMELJ: ................................
KOČEVJE: 59
K R Š K O :......................................265
M ETLIK A :................................... 30
NOVO M E S T O :.........................553
RIBNICA:  19
S E V N IC A :................................. 288
T R E B N JE :...................................
Razne p o š t e : ...............................
Inozemci:..................................

Teze so komunisti kritično pre
mlevali najprej po občinah in prišli 
do nekaterih skupnih ugotovitev. 
Povsem brez izjeme so se ustavili pri 
odgovornostih. Menili so, da bo tre
ba odgovornost za uresničevanje re
formnih zahtev v praksi točneje 
opredeliti in uzakoniti posledice za 
tiste, ki jo kršijo. Doslej je bilo na 
zahteve komunistov premalo odziva. 
In ker so ostali brez odgovora, seje 
marsikje pojavilo malodušje.

V posavskih občinah so poudarili, 
da iskreno želijo, da bi se začeti pri
stopi k urejanju razmer v Jugoslaviji 
ne izjalovili. Nekateri komunisti se 
ob tem vprašujejo, če bo vodstvo 
partije dovolj močno, da bo izsililo 
korak naprej od ugotavljanja. Ko
munisti ne želijo od nikogar več sli
šati izjave „vsi smo krivi". Tako po
sploševanje zamegljuje resnico'. Po
stregli so z vrsto primerov, ko bi 
morali poiskati krivce. Tako na pri
mer ne veijamejo več na upraviče
nost intervencijskih uvozov, bodisi 
da so bile čezmerne količine nakup
ljene zaradi računskih napak ali po
sledice drugih vzrokov.

Na posvetu v Krškem so še dejali: 
„Za načrt gospodarske učvrstitve se 
izrekamo samo načelno, ker ne po
znamo njegovih ukrepov. Toda ali je 
prav, če podpiramo nekaj česar ne 
poznamo? Zato zahtevamo, da bi 
čimprej zvedeli za ukrepe in posle
dice, kijih bodo sprožili."

Posebne pozornosti so bili tokrat 
deležni odnosi med zvezo in repub
liko. Po mnenju večine so ti zelo 
dobro obdelani, v Posavju pa je to 
rodilo idejo, da bi morali tudi v re
publiki imeti dokument, ki bi urejal 
odnose republike z občinami. Inž. 
Marinc je pojasnil, da je to vezano 
na spremembo družbenega sistema-

J. TEPPEY

K n z n  K i i 7 m i p i r iW w L U  B i I I l I  l i l  v K m l

š e  v e d n o  v  r u m e n i  m a j i c i

Od d a n e s  d a l je  pa  d o  31. m a r c a  1971: z a  v s a k e g a  
n o v e g a  n a ro č n ik a  D L  2 m e s e c a  z a s to n j

Po 12 tednih se Spodnje Po
savje ne da! Občine Sevnica, 
Krško in Brežice so na 2., 3. in
4. mestu našega tekmovanja v 
zbiranju novih naročnikov. V 
skupnem številu sicer še vedno 
vodi novomeška občina, toda 
razveseljivo ji sledijo spodnje- 
savske: v sevniški občini so v 
zadnjem tednu pridobili 18 no
vih naročnikov, v krški 13 in v 
brežiški 10. Še vedno je priza
devni in simpatični sevniški 
pismonoša Božo Kuzmički „no
silec rumene majice“ Dolenjske
ga lista — zbral je že 230 novih 
naročnikov!

Sledijo mu: Mustafa Suljagič 
iz Novega mesta -  211 naroč
nikov, Jože Radešček iz Šent
jerneja -  141, Martin Stopar iz 
Podbočja -  79, Franc Žnidar
šič iz Novega mesta -  56, Ivan 
Voljčanjšek iz Sromelj -  44, 
Jože Eijavec iz Brusnic — 25, 
Franc Glogovšek iz Brežic -
20, Jože Jankovič in Peter Ga
brič, oba s Senovega -  20 oz. 
19, Anton Škrajnar z Mirne — 
18, Janez Smrke z Mirne -  17, 
Martin Švalj iz Kostanjevice -  
16, Leopold Ban s Senovega -  
15, Slavko Gmajnar iz Kopriv
nice — 15 itd. Ivanka Zemljak 
iz sevniške LISCE nam je po
slala že 31 novih naročnikov, 
Janez Gliha iz Žužemberka pa
21.

V nekaterih delovnih orga
nizacijah iščemo te dni nove 
sodelavce za našo akcijo. Ker 
smo zbiranje novih naročnikov 
podaljšali do 31. marca 1971, 
pričakujemo v naslednjih ted
nih še precej novih naročnikov. 
Da pa bi našim pismonošem 
olajšali delo in omogočili kar 
največr*"" **°viiu prebivalcev v 
9 obči ;ga domačega
tednika sc m. w~jivajo na svoj 
stalni naslov, sporočamo na
slednjo novico:

vsak, kdor si bo DOLENJSKI 
LIST naročil v času od 14. ja- 
nuaija do 31. marca 1971, bo 
prejemal naš časnik

2  m eseca  b r e z p la č n o

To ugodnost bomo obraču
nali tako, da bodo novi naroč
niki, ki si bodo naš list naročili 
od 14. 1. do 31. 3. 1971, pla
čali za dya meseca manj na
ročnine v letošnjem prvem pol
letju.

VSE PISMONOŠE

prosimo, da upoštevajo novo 
ugodnost in da sporočijo vsake

mu novemu naročniku, ki ga 
bodo pridobili ža naš list od da
nes naprej pa do 31. marca
1971, da mu kolektiv Dolenj
skega lista pošilja na dom naš 
list dva meseca brezplačno za
to, da bi kar največ ljudi spo
znalo in se prepričalo, da je naj
bolj množično redno branje na 
območju 9 občin zares DO
LENJSKI LIST. Vse, kar se 
vsak teden zgodi po naših kra
jih, boste vsak četrtek našli v 
svojem domačem listu. Pripo
ročajte ga zato tudi sosedom, 
znancem in prijateljem, ki ga še 
ne poznajo ali pa ga berejo pri 
vas! Naročite naš tednik svoj
cem, ki delajo v tujini: hvaležni 
vam bodo za vsakotedensko 
„pismo od doma“ , kar v resnici 
naš domači tednik tudi je!

KOLEKTIV 
DOLENJSKEGA LISTA

A v b e l j  v  R i b n i c i
V Ribnici je bil 11. januarja sesta

nek gospodarsko-političnega aktiva, 
kateremu je prisostvoval tudi član 
predsedstva republiške konference 
SZDL Viktor Avbelj. Na sestanku so 
razpravljali o tezah za 18. sejo cen
tralnega komiteja ZKS o uresničeva
nju reforme, stabilizacije in eko
nomskega sistema. Udeleženci se
stanka so dali več umestnih pri
pomb k tezam, tako med drugim, da 
je v njih premalo govor o odnosih 
med zvezo in republiko, o vlaganju 
zasebnega kapitala v družbeni sektor 
gospodarstva, o sistemu obdavčitve, 
delitvi dohodka, prenosu funkcij s 
federacije na republike in odnosih 
med republiko in občinami itd. Na 
zastavljena vprašanja je izčrpno od- 
govaijal tov. Avbelj, ki je tudi po
drobno obrazložil vsa tri poglavja 
tez za 18. sejo CK ZKS. Govoril je o 
stabilizacijskem programu in .drugih 
vprašanjih. -r

K o z ja n sk a  v p r a š a n ja  
v  d a n a š n j ih  
» D o le n jsk ih  
ra z g le d ih «

Prva številka novih Do
lenjskih razgledov — bralci 
bodo opazili, da smo jim za
radi malo večje oblike dali 
tudi drugačno zunanjo po
dobo — je namenjena odpr
tim vprašanjem tistega dela 
Kozjanskega, ki sega na pod
ročja občin Brežice, Krško 
in Sevnica. Izdajo današnjih 
DOLENJSKIH RAZGLE
DOV so omogočili delovni 
kolektivi 13 podjetij iz treh 
spodnjeposavskih občin.

V so b o to : 
n o v a  s m u č a r s k a  

v le č n ic a  
v  K o s ta n je v ic i

Vesela novica: prva smučar
ska vlečnica v Spodnjem Posav
ju bo odprta v soboto, 16. ja
nuarja, ob 10. uri na pobočju 
hriba za osnovno šolo v Kosta
njevici na Krki! Dolga je 260 
metrov, njen lastnik pa je komi
sija za šport in rekreacijo občin
skega sindikalnega sveta v 
Krškem.

Kot smo zvedeli tik pred za
ključkom današnje številke, se 
bo slavja ob otvoritvi vlečnice 
udeležil tudi Niko Belopavlo
vič, predsednik Smučarske zve
ze Slovenije. Pridite tudi vi!

Motel „Jasnica“ je videti pozimi kot pravljično prebivališče dedka Mraza. (Foto: Drago Mohar)

Tudi nad našimi kraji se 
bo še zadrževal visok zračni 
pritisk, zato bo do konca 
tedna prevladovalo suho in 
hladnejše vreme.
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Švedski raziskovalec prof. 
Stellan M oemer je po 15 letih 
raziskovanj odkril v južnoame
riški državi Ekvador fantastičen  
inkovski zaklad. Ink i so bili sta
ri prebivalci te celine. Švedski 
dnevnik Dagens N yheter po
roča, da je raziskovalec prinesel 
v glavno mesto Quito vzorce za
klada, ki naj bi bil vreden 30 
milijard švedskih kron ali 66 
milijard novih dinarjev! (Torej 
6600 milijard starih dinarjev!) 
Nekateri spričo tako izjemne 
vsote dvomijo, da je profesor 
zaklad sploh našel, oziroma, da 
je toliko vreden.

Vrtalni svedri zagrebškega 
podjetja Ndftaplin so na Jadra
nu prodrli v globino 4639 me
trov. Vrtali so 84 dni s fran
coske vrtalne plošče Neptun, 
katere najemnina za en dan sta
ne nič manj ko t 20.000 dolar
jev!

V bajerju moskovskega parka 
sta pri 12 stopinjah pod ničlo 
zaplavala v zakonski pristan far
macevtka Ljudmila Jonova in 
učitelj Jurij Glebov. Spoznala 
sta se pred dvema letoma -  
prav tako pri plavanju v bajerju. 
Čez čas sta se odločila, da se 
bosta poročila in to prav tam, 
kjer sta se spoznala -  torej v 
vodi. Oba sta že dalj časa člana 
kluba „Mrož“, katerega poseb
nost je, da se njihovi člani 
kopljejo na prostem tudi po
zim i

Najbolj priljubljen film ski 
igralec v Združenih državah 
Am erike je bil lani Paul New- 
man. Sledita mu Clint East- 
wood in Steve McQueen. Naj
bolj priljubljena igralka je Bar- 
bra Streisand Pred desetimi leti 
je bila najbolj priljubljena Doris 
Day.

Ko se je pred kratkim  prehla
dila, si 52-letna Gladiš Hardman 
t  Pacific Grovea v Kaliforniji ni 
mogla misliti, da bo umrla zato, 
ker jo je pač prehlad položil v 
posteljo. Toda za 263 kilogra
mov težko žensko je postalo le
žanje v postelji usodno: zadu
šila jo je njena lastna teža! Do 
tedaj je spala vselej le sede, da 
bi se tako izognila velikemu pri
tisku.

Pred zaprtimi vrati
Nove ovire za poklicno izobraževanje kmetoval
cev — Ali naj na kmetijah gospodarijo ljudje brez 
vsake strokovne izobrazbe? Ali bomo tudi »kmete

uvažali«?

Odbor za zadružništvo in ko
operacijo pri gospodarski zbor
nici Slovenije je pred kratkim 
sklenil, da se bodo v šole za 
kmetovalce lahko vpisali le tisti 
fantje in dekleta, ki bodo uspeš
no končali osemletko. Namen 
ni bil slab -  tudi kmetje naj 
bodo izobraženi — brez odgo
vora pa je ostalo vprašanje, 
kakšne bodo posledice takega 
ukrepa.

Na osemletkah v izrazito 
kmetijski ormoški občini lani 
nad polovico učencev ni uspeš
no končalo razreda. Podobno 
ali le malo bolje je v mnogih 
drugih občinah.' Osemletko 
uspešno konča le polovica ali v 
najboljših razmerah dve tretjini 
učencev. Drugim so zaprta vra
ta v srednje šole in v uk. Naj 
ostanejo na kmetiji ali gredo za 
navadnega ali priučenega de
lavca?

Ni le navada, temveč sedanje 
razmere silijo, da na kmetijah 
ostajajo predvsem otroci, ki 
imajo slaba šolska spričevala. 
Če sploh kateri ostane. Drugim 
so namreč bolj odprta vrata do 
raznih boljših zaposlitev. Iz 
obmejnih krajev severne Slove
nije pa gredo v uk tudi otroci, 
ki niso uspešno končali osem
letke, in sicer v sosednjo Avstri
jo. Tam je to dovoljeno. Ali jim 
bo naša družba priznala pridob

ljeno kvalifikacijo, če se bodo 
vrnili?

Bomo le opazovali, kako za
pušča domove tudi tista mla
dina, ki bi bila potrebna na 
kmetijah? Ali jo bomo k temu 
celo spodbujali s tem, da ji ne 
dovolimo izobraževanja v po
klicnih kmetijskih šolah? Brez 
znanja namreč ne bo mogla 
pridelovati večjega in boljšega 
kosa kruha na domači zemlji. 
Ali bomo tudi opustili upravi
čeno željo, da bi v prihodnosti 
smeli podedovati kmetije le 
ljudje, ki bodo imeli ustrezno 
kmetijsko izobrazbo? Ali 
bomo tudi kmete uvažali, kot 
uvažamo že mnoge kmetijske 
pridelke?

Odločitev odbora za zadruž
ništvo ni bila lahka. Na seji je 
bilo slišati veliko pomislekov. 
Čeprav so jo sprejeli kot naj
boljšo možnost v sedanjih raz
merah, je v resnici le izhod v 
sili. Šole za kmetovalce bodo 
tako sicer vključene v srednje 
šole in bodo imele enako za
gotovljena družbena sredstva 
kot druge šole. V njih pa bo 
premalo učencev, saj jih je že 
doslej bilo premalo, čeprav so 
vpisovale tudi take učence, ki 
so uspešno končali le šest razre
dov osemletke.

Zagovorniki strožjih pogojev 
za sprejem učencev v šole za

Na protestnem zborovanju v Hyde Parku v Londonu so delavci protestirali zoper britansko vlado, ki- 
kani vpeljati nove zakone o industrijskih odnosih. Vlada namerava, kot trdi, vpeljati več reda v 
industrijo, ki so jo letos in lani pretresale številne stavke in nemiri.

-  Tovariš direktor, saj vendar vpijete sami na sebe!

kmetovalce pravijo, da ima sle
herni mladinec, ki ni umsko za
ostal, možnost uspešno končati 
osemletko tudi po končanem 
obveznem šolanju. Pozabljajo 
pa, da kmečki otroci morajo 
delati na kmetijah, še preden iz
polnijo 14 ali 15 let. Mnogi niso 
tako trdi pri učenju, kot kažejo 
njihova šolska spričevala, le 
učenje nekaterih predmetov jih 
ne veseli’ zlasti še, ko so izmu
čeni od drugega dela. Strokov
no izobraževanje za delo na 
kmetiji pa bi jih morda veselilo 
celo bolj kot nekatere z lepimi 
spričevali iz osemletke.

O učnih programih osemletk 
je bilo že veliko razprav, pa še 
vedno ne ustrezajo. Ne le za 
kmečke otroke, tudi za druge 
učence. Ali naj zaradi tega pred 
kmečkimi otroki zapiramo vra
ta v šole za kmetovalce? Ali ni 
laže spremeniti zakona o šol
stvu kot pustiti, da bodo še ve
liko let gospodarili na večini 
kmetij mladi kmetje brez vsake 
strokovne izobrazbe?

JOŽE PETEK

MOSKVA -  Zunanji minister 
NDR VntSer je  končal obisk v Mo
skvi, kjer se je s kolegom Gromikom 
pogovarjal o „perečih vprašanjih in 
o varnosti v Evropi*4.

LAHORE -  Po nemirih v paki
stanskem mestu Lahoreju je prevze
la nadzorstvo vojska. Policija niti s 
solzilnim plinom ni uspela razgnati 
demonstrantov.

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled̂

ničnega sporazumevanja na tem izredno po
membnem gospodarskem področju veliko 
dlje, kot smo bili na začetku. Zato je prav 
gotovo na mestu predlog, da pristojni repu
bliški organi, če ne bo šlo drugače, pripra
vijo osnutek zakona o obveznem družbenem 
dogovarjanju, kajti elektrika je in bo dobrina 
posebnega pomena.

zaradi enodnevnih ukrepov in zaradi navade, 
da poskušamo izigrati že vsak predpis, maje 
na vseh konceh.

DR. ALI ZDRAVNIK? Te dni znova pre
tresa zlasti študente medicine in zobozdrav
stva, pa strokovne delavce v zdravstvenih 
ustanovah že sedem let stara zadrega, ali naj 
bodo zdravniki tudi doktorji, ali pa naj osta
nejo samo zdravniki. Na videz akademski 
problem je sprožil pravo krizo, saj v predalih 
medicinskih fakultet leži 12.000 diplom, ki 
jih diplomanti medicinskih in stomatoloških 
fakultet niso hoteli prevzeti zavoljo tega, ker 
jim diploma ne priznava naziva dr. Ta teden 
so poslali celo protestno pismo predsedniku 
republike Josipu Brozu Titu. Čeprav je za
deva po eni plati nekoliko smešna, po drugi 
plati pa dovolj resna, bi vendarle iz tega ne 
kazalo delati vsedržavni problem in kot so to 
storili v torek, 12. januarja, protestno pre
kiniti pouk na vseh medicinskih in stomato
loških fakultetah. Če je tradicija taka, da naj 
bo zdravnik pač doktor in če so s tem nazi
vom povezani tudi problemi z zaposlitvijo v 
tujini, potem bi verjetno moral biti tudi za
konodajalec toliko uvideven, da bi zdravni
kom in zobozdravnikom ta naslov vendarle 
priznal.

JUGOSLAVIJA IN EGS. V Beogradu so 
se uspešno končali pogovori o sodelovanju z 
Evropsko gospodarsko skupnostjo. Ti dogo
vori so zlasti pomembni zato, ker skupni 
evropski trg sodeluje v jugoslovanskem iz
vozu s 34 %, v uvozu pa kar z 40 %. Z deže
lami, članicami EGS ustvarjamo tudi naj
večji zunanji trgovinski primanjkljaj, ki seje 
povečal na skoraj 540 milijonov dolarjev in 
ga lahko le delno pokrivamo z neblagovnimi 
plačili in turizmom. Uspešno trgovanje s 
temi deželami je tedaj pogoj za to, da se na 
tem izredno pomembnem tržišču še bolj 
uveljavimo, zagotovimo stalnost tržišča in 
tako zmanjšamo zunanjetrgovinski pri
manjkljaj.

REFORMA, STABILIZACIJA IN GO
SPODARSKI SISTEM. Le še nekaj dni nas 
loči od 18. seje CK ZK Slovenije, na kate
rem naj bi kritično spregovorili o uresniče
vanju reforme, o stabilizaciji in gospodar
skem sistemu. Da bi bil sklepni dokument te 
seje čimbolj popoln in odražal resnična ho
tenja našega gospodarstva, so se v javno raz
pravo o tezah za ta plenum vključili vsi, od 
gospodarstvenikov do strokovnjakov. Gre 
namreč za to, da bi tudi v Sloveniji čimprej 
dokončno oblikovali lastna stališča in rešitve 
glede stabilizacije in prihodnjega gospodar
skega razvoja.

Eno ključnih vprašanj, o katerem bo mo
ral plenum jasno spregovoriti, je delitev do
hodka. Gre pravzaprav za dve plati istega 
problema. Ena plat je, da naj osebni doho
dek raste samo v okviru večanja produktiv
nosti dela. Če tega vprašanja ne bom o si
stemsko uredili, bi imeli v samem gospodar
skem sistemu izvor inflacije. Druga plat pro
blema pa je zahteva, da se mora osebni do
hodek posameznika ravnati po načelu de
litve po delu. To je pomembno zlasti zato, 
ker neuresničevanje delitve po delu postaja 
čedalje bolj pomemben vzrok nezadovolj
stva.

ELEKTROGOSPODARSTVO IN DRUŽ
BENI INTERES Republiški izvišni svet je 
na zadnji seji zelo kritično razpravljal o 
predlogu družbenega dogovora o ureditvi 
vprašanja splošnega družbenega interesa na 
področju elektrogospodarstva. Sedanje bese
dilo namreč določneje govori samo o razšir
jeni reprodukciji in njenem Financiranju vse 
drugo, kar pa bi morala biti bistvena vsebina 
družbenega dogovarjanja, se pravi, da bomo 
mi potrošniki dobili poceni in zagotovo do
bro električno energijo, pa predlog družbe
nega dogovora zelo platonično ureja. Raz
prave okoli elektrogospodarstva in družbe
nega dogovora kažejo, da smo sedaj od res-

CENE RASTEJO. Kljub sklepu zveznega 
izvršnega sveta o zamrznitvi cen in navzlic 
obljubam, da se vsaj osnovne življenjske do
brine ne bodo podražile, cene vendarle ra
stejo. Vse kaže, da smo si tudi z zamrznitvijo 
cen naredili medvedjo uslugo, kajti zamrznili 
smo končne izdelke, ne pa cene surovinam. 
In zato zdaj vsak po svoji moči in iznajdlji
vosti skuša obiti sklep zveznega izvršnega 
sveta. Nekateri so šli celo tako daleč, da 
spreminjajo imena izdelkom, in ker je to 
„novi“ izdelek, ima pač lahko tudi novo 
ceno! Pritisk je tako hud, da so mu kot kaže 
začeli popuščati tudi v zvezi, saj zvezni za
vod za tržne raziskave napoveduje, da bodo 
veijetno cene v letošnjem prvem tromesečju 
za približno 11 % višje, kot so bile lani v 
istem obdobju. Napovedana stabilizacija se

tedenski zunanjepolitični pregled
Drama v Jordaniji se nada

ljuje. Krvavi spopadi med kra
ljevskimi silami in palestinskimi 
komandosi so znova izbruhnili 
z vso silovitostjo, ki so jo  zmož
ne nepotešene strasti. Tisto, kar 

| je za Arabce v tem trenutku 
najbolj tragično, je nedvomno 
dejstvo, da na vročem pesku 
Jordanije teče njihova kri in ne 
morda kri njihovih sovražnikov.
Ni brez ironije ugotovitev, da so 
zadnji meseci terjali v arabskem 
svetu skorajda toliko žrtev kot 
junijska vojna na Sinaju — pa 
pri tem Izraelci igrajo samo vlo
go opazovalca. Ni znano in naj
brž nikoli povsem natančno ne 
bo, kdo je sprožil prvi strel v 
najnovejšem dejanju jordanske 
tragedije in to naposled niti ni 
tako pomembno. Bolj pomemb
no je, da se morija neha in neha 
tako, da se bo mir med arabske 
vrste vrnil za dlje časa — če ne 
že za vedno. Toda to je ta tre
nutek videti skoraj nemogoče, 
kajti nasprotja jso  velika, nepo
ravnani računi dolgi. Jordanska 
vojska, ki jo po večini sestav
ljajo pripadniki beduinskih-no- 
madskih plemenov, je fanatično 
vdana kralju Huseinu. Zato na
stopa z neizprosno krutostjo. 
Njej stojijo nasproti gverilci, pa
lestinski komandosi. Oboji so se 
spopadli že večkrat in ni težko 
zaslutiti sovraštva in nezaupa
nja, k i ga tisoči mrtvih, padlih v 
medsebojnih spopadih doslej, 
samo še bolj razpihujejo. Pale
stinci so brezdomci, na zemlji 
njihovih očetov so sedaj drugi, 
in edino kar imajo, je pogosto 
le golo življenje. To ni dosti 
vredno v sedanjih pogojih: 
mnogi živijo življenje, nevredno 
človeka dvajsetega stoletja. Če 
so si ga hoteli priboriti včasih 
na način, ki je zanemarjal suve
rene pravice jordanskega kralja, 
je to m ogoče razumeti. Koman
dosi so tu pa tam bili v Jorda
niji skorajda država v državi. 
Kralj Husein zanesljivo ni s sim- 

j patijami gledal na vsa njihova 
dejanja in čeprav se jih ni mogel 
javno odreči, je jasno, da si je 
to želel vsaj na tihem. Eni in 
drugi so pogosto razmeroma n e - , 
pomembne trenutne spote iz
rabljali za začetek velikih spo
padov — v upanju, da bo to boj, 
ki bo prinesel končno zmago in 
zadoščenje. Toda teh ni bilo in 
je komaj veijetno, da bosta kdaj 

I prišla. Nobenega dvoma ni, da 
I bratomorilska vojna koristi le

Izraelcem. Vprašanje je, kdaj bo
I to spoznanje postalo tako moč- 
I no, da se bodo zaradi njega eni 
I in drugi odrekli orožju in izbrali 
I druga pota in načine za dosego 
I tistega, kar si želijo -  miru. To 
I je v interesu vseh Arabcev, ne 
I samo tistih, ki sedaj streljajo 
I drug na dn*gega- Eno izmed 
I znamenj, da je res tako, so pri- 
I zadevanja uglednejših voditeljev 
I a r a b s k ih  držav, da bi se spopad 
I nehal. To vlogo je doslej dovolj 
I uspešno opravljal Naser — kdo 
I jo bo sedaj, ko ni več državnika
I njegove avtoritete? .

Medtem ko so v daljnji Južni 
I  Ameriki urejevali zadnje po- 
I  drobnosti, ki naj bi vendarle

Jordanska
drama

Celovca o sklepu občinskega 
sveta Velikovec, da bo postavil 
spominsko ploščo vojnemu zlo
čincu Maier-Kaibitschu, vzbu
dila razumljivo ogorčenje, ga je 
kasnejši popravek -  da je šlo l  
za predlog na seji občinskega 
sveta -  mogel le malo omiliti. 
Še kasneje je bilo moč zvedeti, 
da se je tudi koroški deželni gla
var Sima opredelil proti takemu 
sklepu, oziroma predlogu. To jt 
dobrodošlo znamenje, zakaj sU 
ra resnica je, da je treba trditve 
o dobrih namerah -  v tem pri j 
meru izjave o željah po dobrih 
sosedskih odnosih — predvsem 
in najprej dokazovati z dejanji, i

S

SANT1AGO -  Agencija France 
Prcsse poroča, da je brazilsko zu
nanje ministrstvo zanikalo poročila, I 
po katerih naj bi izpustili 70 poli- t 

tičnih jetnikov v zameno za Švicar- j 
skega veleposlanika Bucherja. Brazi
lije ni zapustilo nobeno letalo z 1 
osvobojenimi jetniki.

BEIRUT -  Libanonska policija je 
zaplenila dve toni hašiša, vrednega 
več kot milijon dolarjev. Mamilo so 
našli v nekem sadovnjaku, kakšnih 
20 km severno od Beiruta.

ALŽIR Predsednik revolucio
narnega sveta in vlade Bumcdien je 
sprejel načelnika generalnega štaba 
JLA generalpolkovnika Viktorja 
Bubnja.

1STAMBUL -  V protestnem po
hodu od Istanbula do Ankare sode
luje približno 8000 delavcev iz tur
ske avtomobilska industrije. Proti 
stirajo, ker so zaprli dve tova^r: 
odpustili v e č  kot 500 delavcev.

L O N D O N  _  V Rokavskem p r e l i v  

zelo blizu kraja, kjer se je predvčt 
rajšnjim p o t o p i l  panamski tanker, se 
je včeraj potopna še nemška ladja 
„Brandenburg*'- Po Prvih poročilih 
je utonilo 12 mornarjev iz 32-član- 
ske posadke- Ladja je potonila v 
dveh minutah- M  je vzrok nesreče 
še ni znano.

prinesle svobodo ugrabljenemu 
švicarskemu veleposlaniku v 
Braziliji Giovanniju Enricu 
Bucheiju, so v Montevideu 
ugrabili angleškega veleposla
nika v Urugvaju Geofreya 
Jacksona. Ugrabili so ga pred 
poslopjem britanskega velepo- 
slaništva in v prisotnosti dveh 
njegovih osebnih stražarjev. 
Najnovejši akt političnega na
silja je delo tupamarosov, ilegal
ne organizacije, ki deluje na ze
leni celini že vrsto let. To so ■ 
bistvu — če uporabimo zelo po
enostavljeno ponazoritev -  par
tizani, ki delujejo v mestih. Nji
hovi cilji so različni — čeprav so 
sredstva večinoma enaka -  ven
dar pa jih je moč zelo na kratko 
označiti takole: spremeniti
oblast, izvesti reforme. Obstoja 
več skupin, med katerimi so ne
katere bolj, nekatere manj radi
kalne -  toda vsem je skupno 
to, da so v bistvu le izraz globo
kih družbenih trenj, nesoglasij 
in /riezadovoUstvP. ki prvveva 
nekatere južnoameriške države.

Potem, ko je informacija iz
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Glavna cesta skozi Ribnico, že odkar je sneg, ni dobro splu
žena. Na njej prihaja do takih in še tesnejših srečanj. Še huje 
pa je seveda na stranskih cestah. Ali bo res moralo priti do 
nesreče, da bo zimska služba spoznala, kaj je njena dolž
nost? (Foto: Mohar)

V torek, 12. januarja med 7.30 in 8. uro zjutraj, je zapel rdeči petelin v črnomaljski 
Belokranjski železolivami in strojni tovarni. Med brušenjem na brusilnem stroju so iskre 
vnele strop livarne. Škodo bodo šele ocenili, menijo pa, da ne bo majhna, še posebno ker je 
zaradi požara nastal tudi zastoj v proizvodnji. Podrobnosti o požaru še ugotavlja posebna 
komisija. Gasilci in delavci Belta so hitro pomagali. (Foto: J. Splichal)

RAZPRAVA O TEZAH ZA 18. SEJO CK ZKS

Ribič iz Zahodne Nemčije Fritz Endriss je v 
petek, 8. decembra, pod Seidlovim jezom v No
vem mestu s pomočjo ribiča Boža Dimnik i iz 
Ljubljane in ribiškega čuvaja Vilija Bona po eg- 
nil na suho 18-kilogramskega sulca. (Foto S. 
Dokl)

Tisto, o čemer smo pred 
leti komaj boječe sanjali, po
staja tudi danes na Dolenj
skem resničnost: zim ski tu 
rizem prodira, čeprav ne z 
velikimi koraki in ogromni
mi načrti. Spodbudno je, da 
so načrti realni in da se zave
damo, da zaradi vremenskih 
pogojev nikoli ne bomo 
mogli postati zares veliko 
zimsko športno središče.

Res pa je, da bo lahko 
tudi Dolenjska kovala dobi
ček z zimskim turizmo.n. 
To je več kot očitno v Čate- 
ških Toplicah in njihovem  
velikem olimpijskem baze
nu. Hitra akcija je največ 
vredna: Čateške Toplice so 
bile tretje v Evropi, ki so 
zgradile te vrste bazen, in 
danes so znane povsod v 
Jugoslaviji, kopalcev je tudi 
pozim i dovolj, bazen pa se je 
že izplačal. Investicija je bila 
torej dobro naložena.

Prav tako s pridom kaže 
uporabljati vlečnice. Zato je  
pobuda trebanjskih smučar
jev veliko vredna, vlečnica 
pa, ki je tako rekoč na avto
mobilski cesti, bo lahko ne
prestano. obratovala, če bo 
le dovolj snega.

Tudi Črmošnjice, kjer so 
smučarski tereni primerni 
tudi za večje tekme, bi ka
zalo bolj poživiti. Vsa priza
devanja bodo premalo, če ne 
bomo kar najhitreje moder
nizirali in predvsem razširili 
ceste in če ne bo v tem pri
ljubljenem smučarskem sre
dišču zrasel ho tel Govoriti
o turizmu tam, kjer vsaj 
osnovni objekti niso zgra
jeni, je, ko t bi pihali proti 
vetru -  vsa prizadevanja 
smučarskih zagnancev bodo 
zaman, dokler bodo Črmoš
njice nezakonski otrok, ki ga 
nihče noče posvojiti, za ka
terega nihče noče žrtvovati 
dinarja. Izkušnje pa govore, 
da bi ob primerni reklami 
Črmošnjice turistično lahko 
živele vse leto!
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TOVARNA CELULOZE 
IN PAPIRJA 
»DJURO SALAJ«, 
KRŠKO

p r o i z v a j a :

#  beljeno in nebeljeno 
celulozo, lesovino ter 
tiskovne in ovojne 
papirje

Medobčinski svet ZK Novo mesto je moral zaradi zagrete razprave o te 
zah odložiti dve točki dnevnega reda na prihodnji teden

Člani medobčinskega sveta 
ZK Novo mesto so v četrtek, 7. 
januaija, skoraj pet ur razprav
ljali o tezah za 18. sejo CK 
ZKS. V razpravi so ugotovili, da 
teze vsebujejo vsa bistvena sta
lišča, ki so bila oblikovana v 
zadnjih dveh letih v raznih orga
nih, družbeno-političnih organi
zacijah in samoupravnih orga
nizmih o najpomembnejših 
vprašanjih, ki pretresajo našo 
družbo. Lotevamo se velikega 
dela in korenitih sprememb in 
že v prvih začetkih se je poka
zalo, da je bil odveč strah o 
tem, da se ne bomo zmožni 
upreti odporu, ki smo ga priča
kovali.

V razpravi so dali člani sveta 
in gostje, ki so seji prisostvovali, 
k tezam mnogo pripomb. Naj
pomembnejše povzemamo v 
tem sestavku. Izrazili so željo, 
da bi čimprej prešli skozi seda
nje prehodno obdobje in začas
ne ukrepe ter da bi sprejeli 
dolgoročne ukrepe za stabiliza
cijo, ki bi bile vgrajene v gospo
darski sistem. Vpraševali so se, 
kako to, da ob sorazmerno raz
viti statistični službi in ob znat
ni uporabi sodobne elektronike 
nismo mogli prej ugotoviti ne
skladij, ki so postavila na teht
nico reformo in zahtevajo zdaj

tako korenite ukrepe. Menili so, 
da je v tezah in v dosedanjih 
prizadevanjih premalo prika
zana odgovornost kolektivnih 
in posameznih organov za sta
nje, v kakršnem smo se znašli.

Člani sveta so poudaijali, da 
se moramo ob prenosu večine 
pristojnosti iz federacije na re
publiko takoj zavzemati za pre
nos pristojnosti z republike na
vzdol, ker bi bil republiški etati
zem, ki se lahko kaj hitro raz
vije, še nevarnejši od zVeznega. 
Hkrati s tem pa so se spraševali,

v kolikšni meri smo ob tako 
hitri decentralizaciji pristojnosti 
z zveze na republike v republi
kah in v občinah sposobni učin
kovito prevzeti nove pristoj
nosti. Menili so, da je v tezah 
premalo poudaijena vloga 
občin in komunalnega sistema v 
novih pogojih.

Veliko pripomb je bilo k sta
liščem o enotnem jugoslovan
skem tržišču. Prisotni so se 
zedinili v mnenju, da si moramo 
ob tem prizadevati za enotni 
jugoslovanski davčni sistem in

da je pri tem odveč vsak strah 
za obnavljanje etatizma. Enoten 
davčni sistem, urejen z enotnim 
zakonom, bo namreč najlaže 
odpravil razlike in pripomogel k 
poenotenju tržišča.

Ko se zavzemamo za likvida
cijo izgub v podjetjih, moramo 
v tezah natančneje povedati, 
kako bomo odpravili izgube: v 
kolikšni meri z republiškimi, v 
kolikšni z občinskimi sredstvi 
in v kolikšni meri s sredstvi 
rezervnega sklada.

Člani sveta so menili, da bi 
morali ob ponavljajočem se go
vorjenju o korupciji končno že 
definirati, kaj je korupcija tudi 
moralno — politično, in ne le 
kazensko. MILOŠ JAKOPEC

Novo v zadnjih
dneh

KMETIJSTVO! SPETT V PRECEPU — KJE JE IZHOD?

Novomeška zadruga brede v težavah
Trenutni položaj: opuščanje živinoreje je edini izhod v hudi krizi — Močnih 

krmil ni, mešalnice opuščajo proizvodnjo!

„Zaradi hitrega naraščanja cen koruze kot tudi ostalih surovin, 
domačih in uvoženih, potrebnih za sestavo krmnih mešanic, in 
zato, ker so cene koncentratov ostale zamrznjene, vas obveščamo, 
da smo prisiljeni opustiti osnovno dejavnost v mešalnid močnih 
krmil. Ker ste bili stalni odjemalci in potrošniki naših koncentra
tov, upamo, da boste ostali še naprej, brž ko se bodo razmere na 
tržišču vsaj deloma uredile, da bomo lahko začeli ponovno z nor
malno proizvodnjo v mešalnici.“

Tak je bil eden izmed dopi
sov, ki jih je od naših mešalnic v

Izredno radi govorimo, ve
liko načrtujemo in obljubljamo.
V sili spoznamo junaka: kaj 
bomo ukrenili? Zadruga na to 
ne ve odgovora!

J. SPLICHAL

Čeprav po koledarju ne kaže 
tako, je res, da se bo pust vse 
prehitro približal. Spet bodo 
praznovali šelmar i, pustni vese
ljaki, gadje in bebuške in sploh 
vse pustne maske in vsi tisti, ki 
se bodo našemili ali pa bodo 
samo dobre volje. Pustni krofi 
bodo spet simbol prešernega ve
selja.

Prav gotovo je zdaj že čas, da 
stopijo na plan tisti, ki bodo 
pripravili karnevale, izdajali 
pustne časopise, da se gostinci 
pripravijo na praznik, na dan, 
ko bodo lahko zacveteli njihovi 
posli.

Ob tem je trebi; opozoriti, da 
ponekod popuščajo, da bo 
marsikje potrebno novih, mlaj
ših moči, da bo pustni torek 
tak, kot je bil nekoč. VMetliki 
na primer je gadja zalega zadnja 
leta kar zamrla, čeprav so vča
sih prirejali od lčne karnevale. 
Zato bi bilo prav, da bi letos 
spet stopili na plan. Škoda bi 
bilo, ko bi izginili naši lepi, stari 
običaji, ko bi se pozabile nek
danje šege, ko bi izginili nek
danji ljudski obredi.

BENARES -  V indijskem mestu 
Benarcsu ob Gangesu je policija za
prla več sto ljudi, ker niso spoštovali 
policijske ure. To so uvedli po štu
dentskih neredih, v katerih je izgu
bilo življenje 11 ljudi.

ZA ŠMINKE DA, ZA KORUZO PA NE — 
DOKLEJ?

Samo potrebno uvažajmo!
Še vedno sprejemamo sklepe, ki jih potem ne 

znamo ali pa nočemo uresničiti 1

Še vedno vse preradi govori
mo in snujemo načrte, ki jih 
potem ne izpolnjujemo. Zvezni 
izvršni svet je tako še lani spre
jel vrsto ukrepov z jasnim in 
tudi glasno izpovedanim name
nom: da bi omilili našo porazno 
zunanjetrgovinsko bilanco, bo 
potrebno pametno uvažati in 
čim  več izvažati

Na papirju se tak sklep sicer 
izredno lepo prebere, žal pa je 
resničnost precej drugačna. 
Kljub težjim pogojem za uvoz 
je naš trgovinski primanjkljaj 
tudi v zadnjih mesecih naraščal, 
uvoz je bil odločno večji od iz
voza.

Zanirrivo je, da uvažamo 
pravzaprav vse, kar nam pride v 
roke: od najraznovrstnejšega 
kiča in nepotrebne navlake pa 
do luksuznih predmetov in 
opreme. Žal moramo priznati: 
najrazličnejše šminke, pajace, ki 
streljajo, otroške vlake in meha
nizirane igrače v velikih količi
nah uvažamo, čeprav nam s tem

lahko postreže tudi domača 
industrija, prepotrebnih in za 
naše gospodarstvo tako rekoč 
nujnih stvari pa ne uvozimo!

Konkretno: naše kmetijstvo 
je zadnje čase kljub neštetim re
solucijam in spodbudnim izja
vam o njegovem napredku spet 
tako rekoč na mrtvaški postelji 
Novomeška kmetijska zadruga 
na primer tudi po nekaj dni ne 
more pitati živine z m očnimi 
krmili, ker jih nikjer ne more 
kupiti. Cena koruze se vrtogla
vo vzpenja, po pripovedih pa 
sklepajo kupčije na novosadski 
borzi kar v bližnji kavami. 
Kljub tako kritičnemu stanju -  
če bo še nekaj časa tako, lahko 
pričakujemo hude težave v pre
skrbi trga z mesom in mlekom
-  se nismo odločili za prepotre
ben intervencijski uvoz koruze. 
Ko pa bo šlo za uvoz šmink ali 
kakih drugih sredstev za lepoti
čenje, naša podjetja gotovo ne 
bodo oklevala!

J. SPLICHAL

začetku januaija dobila novo
meška kmetijska zadruga Krka. 
Z ironijo bi lahko pristavili, da 
je to orijetna novoletna voščil
nica ne le zadrugi, ampak po
sredno tudi občanom, ker se bo 
skoraj gotovo zgodilo, da bo na 
našem trgu letos zmanjkalo 
mesa in mleka.

Samo novomeška zadruga na 
primer ne ve, kako bi ukrepala
— pa ni izjema: reja postaja ne
rentabilna, obsega proizvodnje 
ni mogoče določiti, ker ni m oč
nih krmil tudi po nekaj dni, pri
rastek živine pa je zato občutno 
manjši. Od 800 kmetov, ki so 
kooperanti zadruge, jih ima vsaj 
polovica posojila za moderniza
cijo svojega kmetijstva. Kako 
naj posojila odplačujejo, če ne 
bodo imeli s čim pitati? Zadru
ga jim zdaj ne more pomagati!

Lani so se krmila podražila 
od 17 do 56 odstotkov. Vsaka 
nova podražitev ali sprostitev 
„cen bi jih dvignila še za petino. 
Že zadnje mesece lanskega leta 
je bila proizvodnja na meji ren
tabilnosti. Samo na račun ko
ruze se je pitanje prašičev pri 
kilogramu prirastka podražilo 
za 23 do 91 par, pitanje mlade 
govedi pa za 38 do 152 par. Ko
ruze, oljnih tropin, ječmena in 
otrobov zdaj na našem trgu ni 
dobiti -  zaupanje kmetov do 
kmetijske politike pa hitro 
pada.

OGLAŠUJTE V DL!

Kmetijski nasveti

Cilj — 4000 litrov mleka
Na Danskem, ki je kmetijsko najbolj razvita evropska dežela, 

dajejo krave poprečno že nad 4000 litrov mleka na leto. Pri nas 
je poprečje mnogo manjše. Za Jugoslavijo navajajo podatke, da 
znaša poprečna molznost le kakih 1300 litrov, v Sloveniji pa 
velja za krave, ki so v tako imenovani B kontroli, da je mlečnost 
nekje med 2000 in 2500 litri na leto.

Ze zdavnaj so minili časi, ko se je moč kmetije merila oo 
številu repov v hlevu. Važnejša od repov je proizvodnja: prireja 
mesa in količina namolzenega mleka. Dandanes imajo primem ne 
dohodke le tisti živinorejci, ki imajo take molznice, da daje;o 
blizu 4000 litrov mleka na leto. Tolikšna količina je tudi naš 
rejski cilj, ki naj bi ga dosegli vsaj pri rodovniški živini. Tolikšna 
proizvodnja se da doseči z domačo krmo ter z dodatkom nekaj 
sto kilogramov močnih krmil.

Kmetje sami dobro vedo, daje  gospodarna reja tiste krave, ki 
da vsako leto tele, ki 10 mesecev molze, dva meseca pa presuši. 
In vendar se marsikdo krčevito upira, če je treba zaradi pioa- 
nostnih motenj kako kravo izločiti. Kravo, ki se po več posku
sih ne oplodi, je treba neusmiljeno izločiti iz reje, pa naj bo še 
tako „zlata vredna“ , kot pravijo pogosto nje lastniki. Neusmi
ljeno pravimo zato, ker so neusmiljeni zakoni ekonomike. Po
glejmo si primer.

Za rejca je važna skupna prireja, torej mleko in tele. Raču
najmo, da je kilogram prireje vreden toliko kot 7 litrov mleka. 
Če upoštevamo letno prirejo od ene krave in to prištejemo 
količini namolzenega mleka, šele takrat vemo, koliko nam je 
žival dala. Če teleta ni, nam je dala mnogo manj, tudi polovico 
manj.

Ker računajo, da se bo poraba mesa v Sloveniji do leta 1990 
povečala približno za 60 odstotkov, poraba mleka pa za eno 
tretjino, bo reja krav še zelo zanimiva. Torej je treba resneje 
začeti z rejskim delom in širjenjem rodovniške službe, saj je že 
tako veliko zamujenega.

Inž. M. L.

Krepko delo in korenite spremembe



n̂oNPH unoA sf 3aaHM̂sn? i
„Trupel, hočem več trupel!“ je zahteval general VVilliam 

VVestmoreland, od 1964 do 1968 ameriški vrhovni poveljnik 
v Vietnamu, od svojih vojakov. To je pred kratkim trdil 
nekdanji US-kapetan Larry Rottmann v procesu proti kape
tanu Calleyu, ki je otftožen umora 102 Vietnamcev v My 
Laiu. Za določeno število trupel so dobili vojaki pogostokrat 
zabojček piva ali poseben dopust; zato so se včasih zaradi 
žrtev tudi stepli.

Doslej je trdila ameriška vlada, da je bil My Lai osamljen 
primer. V resnici pa je v Vietnamu nešteto My Laiev. Prav 
tako kot njihovi azijski zavezniki iz Južnega Vietnama in 
Južne Koreje, zatikajo amerikanski vojaki vietnamskim civili
stom bambusove trske pod nohte, pripenjajo svojim ujetni
kom električne kable na ušesa in spolovila, posiljujejo bol
niške sestre, morijo starce, žene in otroke. Tega pa ne delajo 
šele zaradi psihičnega pritiska na fronti; teh zločinov so se 
naučili že med vojaškim izobraževanjem v Združenih drža
vah Amerike.

Kaj so se naučili, kako naučeno kasneje uporabljajo, so 
priznali nekdanji vietnamski bojevniki amerikanskemu

odvetniku Marku Laneju. Na Švedskem, kamor so mnogi 
med njimi dezertirali, pa tudi v ZDA, kjer zdaj spet živijo 
kot spodobni državljani, je 32 nekdanjih vojakov zaupalo 
magnetofonskemu traku, kakšne strahotne reči so v Viet
namu doživeli in pri katerih izmed njih so tudi sami sodelo
vali. Odvetnik Lane se je že svoj čas proslavil z zelo znano 
preiskavo o napakah, ki so jih naredili med razjasnjevanjem 
umora bivšega predsednika Johna F. Kennedyja. Pred krat
kim je pri znani založbi „Simon and Schuster“ v New Yorku 
izdal svojo najnovejšo knjigo , JPogovori z Amerikanci“ .

Odlomek iz te najnovejše Lanove knjige je objavila za- 
hodnonemška revija „DER SPIEGEL“ 7. decembra 1970 
pod naslovom „Tri glave so se skotalile na mojo postelj“ . 
Prav gotovo Zahodni Nemci nimajo potrebe, da bi še posebej 
kritizirali Amerikance in njihovo umazano vojno v Viet
namu. Zato je objava izvlečkov iz Lanove knjige v SPIEGLU 
prav gotovo dragoceno pričevanje o vseh najbolj grozljivih 
nesmislih, nasilju in umazanijah, v katere se je spustila ame
riška vojska, veren nosilec politike Združenih držav Amerike.

VPRAŠANJE: Kakšna so bila ta 
navodila?

ONAN: Bila so precej sadistična.
O tem ne bi rad govoril. Kaj naj že 
koristi, če o tein govorim? Posku
šam pozabiti, rad bi se vsega tega 
rešil.

VPRAŠANJE: Trudim sc o vsem 
tem, kar mi pripovedujete, tako ob 
sežno kot je le mogoče poročati. Saj 
ste slišali, da je Nixon dejal, da je 
Nly Lai samo osamljen primer in da 
so ameriški vojaki drugače zelo veli
kodušni in človekoljubni. Če so 
samo vas marince vadili, kako naj bi 
v Vietnamu mučili ljudi, ali se vam 
ne zdi, da bi se to moralo zvedeti?

ONAN: Seveda, bili smo izučeni 
za mučenje, toda ljudje nočejo o 
tem ničesar vedeti ali pa nočejo ni
česar verjeti. Če pa obstaja samo 
najmanjša možnost, da bi to poma
galo, potem bom pripovedoval.

VPRAŠANJE: Česa so vas učili 
za mučenje ujetnic?

ONAN: Da naj jih slečemo, jim 
raztegnemo noge in potem zabo
demo ošiljene palice ali bajonete v 
nožnico. Rekli so nam tudi, da lah
ko posiljujemo dekleta tako dolgo, 
kakor hočemo.
. VPRAŠANJE: Kaj še?

ONAN: Pokazali so nam, kako 
lahko odpremo fosforne bombe 
brez sprožilca in kako lahko potem 
fosfor natresemo po raznih delih 
telesa, kjer resnično povzroča bole
čine.

VPRAŠANJE: Katera mesta na 
telesu so vam priporočili?

ONAN: Oči, pa tudi spolovila.
VPRAŠANJE: Ali so vam pripo

ročali tudi druge kemikalije?
ONAN: Da, cezij.
VPRAŠANJE: Kako ste to upo

rabljali? Alije to kakšen prašek?
ONAN: Do razstrelitve je to pra

šek. Pokazali so nam, kako lahko 
posodo odpremo in uporabimo cezij 
kot strup. Ujetniki naj bi ga jedli.

VPRAŠANJE: Ali so vas učili, 
kako bi uporabljali helikopter?

ONAN: Da . . .  Zelo so se zaba
vali, ko so pripovedovali, kako so 
nekoč v Vietnamu privezali roke in 
noge nekega ujetnika na dva heli
kopterja. Potem so startali in ujet
nika raztrgali.

VPRAŠANJE: Kdo vam je o tem 
pripovedoval?

ONAN: Eden izmed mojih uči
teljev, neki narednik.

VPRAŠA-NJE: Alije  on to resnič
no videl na lastne oči?

ONAN: Rekel je, da je  to sam na
redil.

VPRAŠANJE: Ali so vas o upo
rabi helikopterjev temeljito izučili?

ONAN: Poučevali so nas številni 
strokovnjaki za helikopterje. Pove
dali so nam celo vrsto mučilnih me
tod s helikopterji. Na helikopterju 
je, na primer, tudi debela žica, ki sc 
lahko avtomatično spušča in dviga. 
Z njo na primer rešujejo ljudi iz 
vode, zato je tudi narejena. Ampak 
pokazali so nam, kako se da na takš
no žico privezati ujetnika, na njegov 
vrat pa se pritrdi še ena, tanjša žica. 
Ko ga spuščajo navzdol, potem vidi, 
da je žica okoli njegovega vratu ved
no ožja, dokler ga ne zadavi. To je 
ena izmed možnosti, kako se da mu
čiti s helikopterjem. Lahko pa ujet
nike tudi privežeš pod helikopter, 
tako, da pod njim bingljajo, nato pa 
zletiš s helikopterjem čez vrhove 
dreves, ki ujetnike prav lepo zde
lajo . . .

VPRAŠANJE: Koliko časa je tra
jala vaša izobrazba o zasliševanju in 
mučenju?

ONAN: Več kot 6 mesecev, v po
prečju pa najmanj pet ur na teden.

VPRAŠANJE: To je še bolj zgo
ščeno, kot če bi pol leta dolgo štu
dirali svoj predmet na univerzi. Na 
pravni fakulteti, na kateri sem štu
diral, sem imel iz kazenskega prava, 
ki je bil moj glavni predmet, samo

dvoje predavanja, kar pomeni torej v 
petih mesecih samo po 2 uri na te
den.

ONAN: No, seveda, na mučenje 
so nas natanko pripravljali. To pa je 
bil samo uradni del. V resnici je bilo 
vsega še več. Naši učitelji, naredniki, 
so živeli z nami skupaj, skupaj smo 
jedli in v istih prostorih tudi spali, 
pri tem pa so nam vedno znova pri
povedovali o svojih izkušnjah v Viet
namu.

VPRAŠANJE: O čem so govo
rili?

ONAN: O ubijanju in mučenju 
ujetnikov, o posiljevanju deklet. 
Imeli so tudi fotografije o najbolj 
ostudnih rečeh, ki so jih počenjali.

VPRAŠANJE: Kako so se pri teh 
vajah obnašali rekruti?

ONAN: Pozitivno. Ugajalo jim je. 
Marinci so bili v glavnem prosto
voljci. Veselili so se že, kdaj pridejo 
v Vietnam, da bi lahko vse te no
vosti preizkusili. . .

> KAJ PRAVI 
ED TRERATOLA 
IZ NEW YORKA

(OPOMBA: odvetnik Lane jc v 
vrsti primerov nadomestil prava 
imena izprašanih ameriških vojakov 
z izmišljenimi imeni, da ne bi škodo
val njim oz. njihovim družinam. 
Razen tega je imena nekaterih oseb,
o katerih govori ta intervju, spreme
nil).

VPRAŠANJE: Kako so pa vas 
urili?

TRERATOLA: . . . Morali smo
tekati naokoli in prepevati o pokon- 
čevanju ,,Gookov“ (tako ameriški 
vojaki zasmehljivo imenujejo Viet
namce). Ko smo šli k obedu, smo 
morali še prej, kot smo sploh lahko 
začeli jesti, trikrat zatuliti z vso 
močjo ,kill“ (u b i j! ) . . .

VPRAŠANJE: Katero pesem ste 
morali prepevati?

TRERATOLA: To je bila pesem, 
ki je nastala sama po sebi. Tekali 
smo okrog in vpili: „VC, VC, kili, 
kili, kili. Gotta  kili, gotta kili, 
,casuse it’s fun, .cause it’s fun" 
(Victkong, Vietkong, ubij, ubij, 
ubij. Moram ubiti, moram ubiti, ker 
je smešno, ker je smešno).

VPRAŠANJE: Ker je smešno?
TRERATOLA: Da, to smo mo

rali reči.
VPRAŠANJE: Ali ste morali pre

pevati še kakšne druge takšne reči?
TRE.RATOLA: Na steni je visela 

molitev, kakršna visi v vseh vojašni
cah na Parris Islandu. To je molitev 
za vojno. Vsak večer ob devetih smo 
morali pred spanjem moliti zato, da 
bi bila vojna . . .

MOLITEV MARINCEV
„V senci smrti hitim skozi dolino

-  pa se ne bojim ničesar slabega, 
ker sem najmočnejši, ker sem naj
strašnejši Mother-Eucker v dolini. -  
Ko se vležem k spanju, molim k 
bogu, da bi se vojna ne končala, da 
bi lahko prišli marinci kot rcŠilci in 
da bi s tem zaslužil mojo prekleto 
plačo. -  Bog blagoslovi Združene 
države, — bog blagoslovi naše za
stave, -  bog blagoslovi marince. 
(Opomba: izraz ,Mother-Fucker“ je 
fcna izmed najostudnejših psovk in 
žalitev za mater.)

RICHARD DOW 
IZ IDAHE

VPRAŠANJE: Ste kdaj doživeli 
kakšen pohod, pri katerem so bile 
ubite nedolžne osebe?

DOW: Da. Bilo je to v neki vasi 
severno od naše postojanke. Dobili 
smo obvestilo, da se nahajajo vojaki 
Vietkonga v tem področju. Sli naj bi
v vas in to pregledali. Sli smo in se 
obrnili na vaškega starešino. Ta je 
podpiral Vietkong in nam ukazal,

naj zapustimo njegovo vas. Umaknili 
smo se, potem pa smo se vrnili z 
okrepitvijo in zravnali vas z zemljo.

VPRAŠANJE: Kako?
DOW: Z napalmom, z minome- 

talci, s težkim topništvom, z juriši, s 
tanki — skratka pravcati napad na 
vasico.

VPRAŠANJE: Koliko ljudi je ži
velo tam pred napadom?

DOVV: Kakšnih 400.
VPRAŠANJE: Koliko jih je na

pad preživelo?
DOW: Eden.
VPRAŠANJE: Koga vse ste

ubili?
DOW: Vsakogar. Ženske, otroke, 

bivole, kokoši, koze, vse . . .
VPRAŠANJE: Ali je bila to ne

običajna akcija?
DOW: Ne. Že prej smo imeli po

dobne akcije, pri katerih nam je bilo 
ukazano, naj vas popolnoma po
žgemo, ne pa tudi tega, da naj vse 
pobijemo. In bilo je še več pri
merov, v katerih smo ljudi pobili.

VPRAŠANJE: Kako se je imeno
vala ta vas?

DOW: Bau Tri.
VPRAŠANJE: Kje je to -  kje je 

bilo to?
DOW: Približno 240 kilometrov 

severovzhodno od Stfigona.
VPRAŠANJE: Ali ste kdaj dobili j 

ukaz,' da ujetnikov ne vodite s se-̂  
boj? Tl

DOW: Da.
VPRAŠANJE: Od koga?
DOW: Od poročnika, pa tudi od 

vodnika.
VPRAŠANJE: Več kot enkrat?
DOW: Da.
VPRAŠANJE: In kaj se je potem 

zgodilo?
DOW: Nismo imeli nobenih ujet

nikov.
VPRAŠANJE: Kaj to pomeni?
DOW: Ubili smo vsakogar, ki smo 

ga našli.
VPRAŠANJE: Tudi ranjence?
DOW: Tudi ranjence.
VPRAŠANJE: Ranjence ste po

bili?
DOW: Da.
VPRAŠANJE: Kako ste jih po

bili?
DOW: S pištolami, puškami,

strojnicami, bajoneti.
VPRAŠANJE: Ranjence, ki so le

žali na tleh?
DOW: Da, takšne, ki se niso

mogli več braniti. Bili so nesposobni 
za boj. Niso več ničesar mogli.

VPRAŠANJE: Ste to sami do
živeli?

DOW: Pri tem sem sodeloval.
VPRAŠANJE: Zakaj?
DOW: Cez čas postaneš žival -  

vse skupaj počenjaš že nagonsko, 
vse jemlješ kot da ni več res.

VPRAŠANJE: Koliko ujetnikov 
ali ranjencev ste pobili? Bi lahko to * 
približno ocenili?

DOW: Rekel bi, morda 250.
VPRAŠANJE: Vi osebno?
DOW: Da.
VPRAŠANJE: In koliko takih 

primerov ste videli na lastne oči, po 
približni oceni?

DOVV: Morda 2000, 3000.

(Nadaljevanje sledi)

CHUCK ONAN 
IZ NEBRASKE

VPRAŠANJE: Ali ste bili kdaj 
posebej izučeni za zasliševanje so
vražnih ujetnikov?

ONAN: Da.
VPRAŠANJE: Kje?
ONAN: V vseh vojaških opo

riščih. Toda v zadnjem mesecu pred 
vkrcanjem za Vietnam je bil pouk še 
poostren. V mornariški bazi Beau- 
fort (South Carolina) so nas priprav
ljali na to, kako naj se preživimo v 
džungli Hkrati pa so nas učili, kako 
mučimo ujetnike.

VPRAŠANJIH Kdo vam je dajal 
ta navodila?

ONAN: Največkrat naredniki, pa 
tudi nekateri oficirji: poročniki, 
včasih tudi kapetan.

VPRAŠANJE: Česa so vas pri 
tem naučili?

ONAN: Kako jc treba mučiti 
u je tn ike . . .

VPRAŠANJE: Na primer?
ONAN: Da jim sezujemo čevlje in 

jih potem tolčemo po podplatih. V 
primerjavi z drugimi metodami je 
bilo to šc prav milo.

VPRAŠANJE: Kakšne druge me
tode ste se še naučili? Ali lahko na
vedete še kakšen primer?

ONAN: Rekli so nam, da naj upo
rabljamo tudi telefonske in druge 
naprave. Na spolovila naj bi pritrdili 
elektrode aparatov.

VPRAŠANJE: Ali so vam to teh
niko tudi pokazali ali pa so vam o 
njej samo govorili?

ONAN: Na stenski tabli so bile 
risbe, s katerih se je natanko videlo, 
kako pritrdimo elektrode na moda 
moškega ali na telo ženske . .  .

VPRAŠANJE: Ali je te risbe na
slikal na stensko tablo kdo izmed 
oficirjev?

ONAN’ Ne. To so bile tiskanv 
nsbe, ki so bile na stensko tablo pri
trjene . . .

VPRAŠANJE: Česa so vas še na
učili?

ONAN: Kako odtrgamo nohte na 
prstih.

VPRAŠANJE: Kakšna naprava je 
za to predpisana?

ONAN: Klešče za žico, kakršne 
uporabljajo radijski mehaniki.

VPRAŠANJE: Kdo vam je pojas
njeval to metodo?

ONAN: Neki narednik.
VPRAŠANJE: Kakšnih metod so 

vas razen tega še učili?
ONAN: Različne reči, k i j ih  lah

ko delamo z bambusovimi palicami.
VPRAŠANJE: Na primer?
ONAN: Tako. da trske vtikaš ali 

zabadaš pod nohte na prstih ali pa v 
ušesa.

VPRAŠANJE: Alj so vam katero 
izmed teh tehnik tudi kdaj poka
zali?

ONAN: Da. Enkrat so tepli neke
ga lan ta po podplatih; ukazali so 
mi. naj leže na tla, potem pa so ga 
tep1 \ puško . . .

\  "RAŠANJE: Ali ste dobili tudi 
p o -  ona navodila, kako se zaslišuje
žen kc?

( SAN: Da.

Vsa nadutost in zverinska sla odseva v obrazih obeh Amerikancev, ki vlečeta ranjenega borca južno- 
vietnamske osvobodilne ljudske armade. „Ubijemo vsakogar, ki ga ujamemo . . .“ je parola ameriških 
vojakov v južnem Vietnamu.

To, kar so delali italijanski in nemški fašisti ter nacisti na zasedentn ozem ljih , počenjajo že vrsto let 
ameriški vojaki in njihovi domači zavezniki v Vietnamu: krvavo divjanje je ,jiovi red“ , ki ga prinašajo J 
ljudstvu ponosnega Vietnama.



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

Grenka mladost
Zunaj je počasi naletaval sneg. Kazalo je, da bo dan mra

čen in turoben. Daleč v gozdu je pela sekira.
Sedeli sva ob topli kmečki peči. Pripovedovala mi je o 

svoji mladosti, ki se je je spominjala z bolečino:
,JKo mi je umrla mama, sem bila stara leto in pol. Pozneje 

mi je stara mama pokazala dopisnico, ki jo je moja mati v 
zadnjih trenutkih napisala svojima riedoraslima hčerkama. Z 
dve leti starejšo sestro sva ostali sami. Oče je bil gozdni 
delavec in je  le redko prihajal domov.“

„V samo nadlego sta mi!“ je večkrat robantil po hiši.
Minila so tri leta. Oče se je vnovič poročil. Ko je v našo 

hišo prišla nova ,,mama“ , je za naju izginil zadnji košček 
lepega v življenju. Čeprav sem na tihem srčno upala, da me 
bo imela vsaj malo rada, se mi želja ni uresničila.

V raztrganem krilcu in brez čevljev sem v hudi zimi hodila 
po vodo daleč k studencu in po drva v gozd. Včasih sem 
srečala koga iz vasi, ki me je potolažil, mi kaj dal, in bilo mi 
je laže. Večkrat sem bila lačna kot sita.

Spominjam se, kako zelo sem si želela velikega kosa kru
ha, takšnega, ki ga ne bi mogla nikoli pojesti. Spala sem pod 
klopjo, med starimi, raztrganimi in od smole umazanimi oče
tovimi suknjiči. Bala sem se teme. Počasi sem se privadila na 
lakoto in na temne sence, iskala sem osamljene kotičke, kjer 
sem se pogovarjala z mamo in jo v obupu prosila, naj se vrne. 
Zdelo se mi je, da odgovarja na moja vprašanja, me tolaži in 
boža, in to m eje spodbujalo.

Pogosti mačehini udarci, brce in lasanje so me spravljali v 
onemelost. Tresla sem se od strahu, lakote in ostrega mraza. 
Če sem jokala, sem bila še bolj tepena.

Dobro se spominjam poznega jesenskega jutra, ko sem bila 
lačna in sem naskrivaj odlomila košček suhega kruha in ga 
pojedla. Ko je mačeha to opazila, je začela kričati in me 
loviti. Bala sem se novih udarcev, saj še stari niso bili zace
ljeni. Tekla sem okrog hiše in po sadovnjaku. Ko sem obupa
na in onemogla spoznala, da me bo ujela, sem se spomnila na 
edini izhod -  vodnjak. Skočila sem vanj. Na srečo je bilo v 
njem le pol metra vode. Skrita v kot sem poslušala besno in 
hinavsko mačehino klicanje. Potrpela sem in pozabila na pre
mrle noge, samo da sem ji ušla. Ves dan sem stala v vod
njaku. Proti večeru se mije pričelo v glavi vrteti in premišlje
vala sem, kako bi prišla ven. Tedaj je mimo prišla mačeha in 
me z vedrom vred potegnila ven. Potem je bilo še huje.

S šestimi leti sem šla v šolo. Učiteljica je bila tiha in mirna 
in me je imela rada. Z menoj je prenašala bolečine, kot bi 
bila to njena dolžnost. Večkrat mije dala kruh z marmelado 
in me tolažila. Tudi sošolke so me imele rade, toda bala sem 
se pogovorov o materah. Tudi jaz sem si želela, da bi vsaj 
enkrat nekomu lahko rekla mama. Bila sem drugačna od 
svojih vrstnic. Nikoli se nisem z njimi igrala. Iz otroka sem 
postala odrasla ženska. V meni je že zgodaj umrlo vse, kar 
dela človeka srečnega.

,J)ovolj bo za danes, draga hčerka. To pripovedovanje me 
je popolnoma u trudilo /4 je tiho rekla s solzami v očeh in 
odšla iz sobe.

Prav takrat je iz vaške tišine, tam od dreves, zaplaval po 
zraku rahel klic: ,,Mama!“

ALBINA

Usodna pomota
Nekega meglenega jesenskega dne zgodaj zjutraj so ob skednju v 

vasi našli mrtvega Hladnikovega Staneta. V asje  bila zbegana. Nihče 
ni vedel, kdo ga je ubil.

Prejšnji večer so pri sosedu Mlakarju kožuhali koruzo. Zbralo seje 
veliko fantov in deklet, kot je na vasi ob takih priložnostih navada. 
Kadar na vasi kožuhajo, navadno tudi pijejo in kaj rado pride tudi do 
prepira, kadar vino preveč ogreje glave. Tudi tokrat je iz zabavljanja 
in smeha prišlo do prepira, ki se je sukal okrog deklet. Prepir je 
postajal vedno hujši in končno je prišlo do pretepa. Fantje so se 
obmetavali s koruznimi storži, nenadoma pa se je zabliskal tudi nož. 
Pet fantov je obležalo ranjenih.

Nekdo je le poklical miličnika, in ko so prišli, so pretepače odpe
ljali s seboj. Med njimi je bil tudi Kranjčev Mirko, ki so ga vsi poznali 
kot mirnega in treznega fanta.

Sosedova Mici, ki jo je rad videl, jc rekla, d a je  Mirko imel v rokah 
nož, kar jc bilo zanj usodno.

Ko so le ugotovili, da Mirko ni bil nič kriv, so ga izpustili, toda 
zanj je bila to velika sramota. Ko sc jc vrnil v vas, je najprej obiskal 
Mici.

„Zakaj si lagala? “  jo jc vprašal. „Saj veš, da se jaz nikoli ne igram z 
noži!"

Mirko ni več vzdržal doma. V kratkem jc odpotoval v Švico. Mici 
jc bilo zelo žal, vendar popraviti ni mogla ničesar več. Upala je, da ji 
bo Mirko pisal in ga bo prosila, naj ji oprosti, namesto tega pa je 
prišlo žalostno sporočilo, da se je Mirko na poti smrtno ponesrečil. 
Mici jc ob tem sporočilu omedlela, potem pa tako hudo zbolela, da si 
ni več opomogla. Misel, da jc bila ona kriva za Mirkovo smrt, jo je 
tako prizadela, da ni bila več za nobeno delo. JOŽE LIPOVŠEK

m m l
' ' ' B R E Ž I C E

S t e  v  z a d r e g i  
z a  d a r i l o ?

Šopek nagelj čkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa- 
: ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč
; cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni

; nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

Zakaj plačati, če ne koristiš?
RTV Ljubljano prosim, da bi svojo odločitev javno pojasnila

S prehodom na plačevanje pavšal
ne radijske naročnine, ki jo  je jeseni 
1969 uvedla RTV Ljubljana, so bile 
odpravljene prejšnje pravice radij
skih naročnikov, da so bili opro
ščeni plačevanja naročnine, če so 
imeli radijski ali televizijski sprejem
nik dlje kot mesec dni v popravilu. 
Ta sklep so utemeljili s tem, da ima 
lahko naročnik več sprejemnikov, ki 
jih koristi v času, ko ima enega v 
popravilu.

Najbrž pri sprejemanju take odlo
čitve ni nihče pomislil, da ima ve
lika večina radijskih naročnikov en 
sam radijski sprejemnik ali televizor. 
Morda jim tudi ni prišlo na misel, da 
radijski servisi velikokrat nimajo na 
zalogi potrebnih rezervnih delov.

Naj opišem svoj primer. Zaradi 
okvare sem dal 10. novembra popra
viti tranzistor v servisno delavnico 
RTV v Sevnici, kjer so mi dali ko
pijo naročilnice in delovnega naloga 
z obljubo, da bo sprejemnik kmalu 
popravljen, če bodo le imeli potreb
ne rezervne dele. Ves november in 
december sem hodil v Sevnico po
vpraševat, kdaj bo popravilo oprav
ljeno. Prišlo je novo leto, ostal sem 
še vedno brez radijskega sprejem
nika, samo zato, ker RIZ Zagreb ni 
poslala naročenih nadomestnih de
lov.

V upanju, da mi bodo tranzistor 
kmalu popravili, sem plačal radijsko 
naročnino za november, december 
in januar 1971. Ker pa je sprejemnik 
v popravilu, ne morem koristiti ne
kaj, kar sem plačal. Zaradi tega se 
sprašujem, če je tak ukrep RTV 
Ljubljana v skladu z našimi predpisi. 
Vprašam tudi, kaj bi bilo, če bi od
klonil plačilo radijske naročnine in 
če bi sc zaradi tega tožili?

Kljub temu, da so podobni pri
meri bolj redki, menim, da bi bilo 
prav, če bi RTV Ljubljana spreme
nila svoj sklep. Ker razlogi za sporno 
odločitev zanimajo širši krog naroč
nikov, bi bilo prav, da bi RTV Ljub
ljana dala javen odgovor.

KAREL ZORKO 
Zavratcc 32

Bilo je lepo
Ne mraz ne sneg nista ovirala za- 

graških pionirjev, ki so z navduše
njem krasili šolo za prihod dedka 
Mraza. Novoletna proslava na »snov
ni šoli je lepo uspela, k temu pa so 
pripomogli tudi KZ in ZB Zagradec 
ter Lovska družina Suha Krajina.

Učcnci zagraške šole so hvaležni 
za nepričakovano in dragoceno da
rilo Tovarne dekorativnih tkan ih  
Ljubljana, prav tako pa ti'di Metalki 
iz Ljubljane in umetniški galeriji 
„Jaki" iz Nazarij za pozornost in 
pomoč. Vsem darovalcem smo res
nično hvaležni in jim želimo veliko 
uspehov v novem letu.

UČENCI IZ ZAGRADCA

NI NUJNO

da sc uredništvo Dolenjskega li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so 
objavljeni na tej strani. -  K pri
spevkom, ki jih pošiljate za ob
javo v našem tedniku, pripišite 
svoj celi naslov, sicer nc pridejo 
v poštev za tisk. Na posebne že
ljo pisca lahko ostane njegovo 
pravo ime za javnost tajno (pod
pisali ga bomo s kraticami ali 
kako drugače), vsekakor pa je 
pred sodiščem za resničnost na
pisanega odgovoren predvsem 
sam.

UREDNIŠTVO DL

Sejmišča
Brežiški sejem

Na sejem prašičev v Brežicah 
9. januarja so pripeljali 417 pra
šičev, starih do tri mesece. Pro
dali so jih 324, po 11 din kilo
gram žive teže. Nad tri mesece 
starih pa so pripeljali 36, pro
dali pa 21 po 8 din kilogram 
žive teže.

Novo mesto: 
slab promet

Tudi v ponedeljek, 11. ja- 
nuaija, na novomeškem sejmi
šču ni bilo posebne izbire. Na
prodaj je bilo samo 533 puj
skov, prodanih pa 380. Za 
manjše so živinorejci zahtevali 
160 do 230 din, za večje pa 
240 do 550 din.

L&r brežice priporoča:
obiščite poslovalnico POSTREŽBA in si oglejte veliko izbiro indu
strijskega blaga, tekstila, lahke in težke konfekcije, stekla in porce
lana, radio in TV sprejemnikov, gospodinjskih potrebščin, pohištva, 
železnine, gradbenega materiala in ostalega blaga.

V prodajalni, k i je  delno samopostrežbenega tipa, se boste prijetno 
počutili. Postrežba je solidna in cene so konkurenčne. V tej proda
jalni lahko kupite TV sprejemnik na 24 mesečnih obrokov.

Za obisk se priporoča kolektiv KRKE!

Vajenska šola lesne stroke v Sevnici, 
Savska cesta 2

r a z p i s u j e  za nedoločen čas 
prosto delovno mesto

strokovnega učitelja
za strokovno računstvo, organizacijo in eko
nomiko podjetij.

Pogoji: visoka ali višja izobrazba ustrezne smeri.

Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

PAPIRKONFEKCIJA Krško
priporoča svoje proizvode:

— srednje fini ciklostilstei papir A-3, A-4 70 in 80 grm,
— srednje fini rebrasti beljeni ciklostilsiki papir A-3, 

A-4 80 grm2, 
— brezlesni rebrasti super beljeni ciklostilski papir 

A-3, A-4 80 grm*, 
— pelir papir, optično beljen, A-3, A-4 40 grm*,
— računske trakove širine 58, 65 in 69 mm,
— špecerijske in m anufakturne vrečice,
— reklamne ovojne papirje za trgovine vseh vrst,
— vse vrste škatel s tiskano reklamo, iz trde ali va

lovite lepenke,
— tiskamo vse vrste tiskovin, brošur, knjig, tovar

niških časopisov in prospektov.

Draga Jelka!
Ne znam napisati tako, ko t 

občutim  vašo težko usodo. 
Dvakrat sem s solzami prebrala 
članek. Spominjam se, ko sem 
bila tudi sama bolna in dva me
seca m ed vojno 1944 odvisna 
samo od tuje pomoči. Tudi ka
sneje v življenju nikoli nisem 
bila zdrava vse do danes, saj me 
m uči zdaj eno, zdaj drugo, noge 
m e pa zmeraj bolijo. Križeva 
p o t me vodi že 13 let od zdrav
nika do bolnice, od nevrologa 
do ortopeda. Zdravljenje, ko t 
ste ga že doživeli v bolnišnici, 
mi je znano. Tudi nisem poza
bila na operacijo v partizanski 
bolnišnici Kanižarica pri Čr
nomlju, ko sem bila v vasi Dra- 
gatuš maja 1944 ranjena.

O, kako rada verjamem vaši 
želji, da bi ozdraveli. Lepo je od 
vas, da upate, kajti upanje mno
go pomeni. Ob novem letu, ko 
si voščimo srečno novo leto, 
zdravja, polno uspehov in še 
kaj, je za nas prizadete samo 
ena želja: ZDRA V JE.

Po poklicu sem tovarniška 
delavka v predilnici Litija, mož 
je invalidsko upokojen in hudo 
bolan ter imamo skromne do
hodke. Draga Jelka, sprejmite 
moje skromno darilo (starih 
10.000 dinarjev) ko t mojo 
željo, da bi vaše noge spet ho
dile in da bi se vaše želje izpol-

mle! KRISTA KLANČAR, 
Šmartno 12 pri 

Litiji

(Če se vam bo zdravje v Nem
čiji izboljšalo, m i pišite, ker me 
zelo zanima. Srečno!)

Učenci osnovne šole na 
Ajdovcu se 'najlepše zahvalju
jemo za bogata darila, s kate
rimi so nas ob novem letu raz
veselili tovariši in tovarišice So
cialnega zavarovanja v Novem  
mestu. Želimo jim veliko sreče 
in uspehov. Učenci z Ajdovca

f*o n i «  f| ajj tu  o Jelhi !

MOČAN ODMEV NA HUMANO AKCIJO DOLENJSKEGA USTA

Za Jelko smo zbrali že 6.788,65 din!
Vaščanom Rumanje vasi so se pridružili tudi vaščani iz Sel pri Ra- 
težu in iz Gornje Straže — Učenki Nataša Gregorčič in Danica Ko
zlevčar sta se sami lotili zbiralne akcije-za Jelko. Napovedane so 
nekatere nove zbirke v delovnih organizacijah — Presrečna Jelka

in njena družina

Razveseljiva in hkrati ganljiva je zgodovina prvega tedna 
naše nove akcije „Pomagajmo Jelki!“ Tudi tokrat se tiskar
sko črnilo v Dolenjskem Ustu 7. januarja še ni dobro posu
šilo, ko sta prišli v upravo našega lista Nataša Gregorčič iz 
Adamičeve 3 ter Danica Kozlevčar iz Adamičeve 18, učenci 
šmihelske osnovne šole: „Tole sva prinesli za Jelko . . Na  
mizo sta položili 844,85 din in pokazali zvezek, s katerim sta 
brez vsake tuje pobude začeli hoditi okoli znancev in so
sedov, nato pa tudi drugih stanovalcev v blokih Nad mlini, v 
Adamičevi ulici in na Znančevih njivah. , Jelka se nama je 
zasmilila, pa vsakomur poveva, da zbirava denar za njeno 
zdravljenje . .

Kaj smo hoteli -  pohvalili 
smo deklici za njuno vnemo, 
jima napisali pooblastilo in ga 
nalepili v njun zvezek; prosili sta 
namreč, da bi še zbirali, in res so 
ju ljudje pretekle dni že marsikje 
videli. Prišlo je tudi več novih, 
lepih pisem, pri blagajni našega 
lista pa se je že zvrstilo precej 
ljudi, ki so prinesli prispevke za 
Jelko. Nekateri nc želijo biti 
imenovani v tem spisku. Vaščani 
iz Gornje Straže in iz Sel pri Ra- 
težu so prinesli zbirko in spisek 
darovalcev, nekaj zbirk pa je še 
napovedanih.

Sklenili smo, da bomo posa
mične darovalce objavili z imeni, 
medtem ko številnih drugih da
rovalcev z dolgih spiskov iz po 
sameznih vasi oziroma iz zvezka 
Nataše Gregorčič in Danice Koz
levčar ne moremo posebej našte
vati. Veliko preveč bi jih bilo in 
bomo zato objavljali samo zne
ske zbranega denarja. Vse naroč
nike in darovalce prosimo pri 
tem za razumevanje!

Najprej popravimo še podatek 
o zbirici iz Rumanje vasi: denar 
za Jelko sta v tej vasi zbirali Ma-

šica pri Stopičah, 20 din, Anica 
Turk, Bršlin, 50 din, neimeno
vana iz Žabje vasi, 100 din, dru 
žina Prešeren, Novo mesto, 50 
din, Ivan Gričar, Otočec, 50 din;

diuga zbirka G regorčič -K oz
levčar (po Kandiji in naselju 
Majde Sile v Novem mestu): 
1.333,80 din, neimenovana z 
Glavnega trga v Novem mestu, 
40 din, vaščani iz Sel pri Ratežu 
(po spisku): 210 din, vaščani iz 
Gornje Straže (po spisku): 1.200 
din, Stane Anžur in njegova 
7-letna hčerka, Mirna, 150 din, 
Anton Pavlin, Potov vrh, 10 din, 
Albina Luzar, Gabrje pri Brus
nicah, 50 din, Marija Vidmar, 
Ruperč vrh, 10 din, Ana Golob, 
Ruperč vrh, 10 din, Justi Krav
car, Dragica Kavšek, Olga Gru- 
bič in Joža Sladič, vse z občin
skega sodišča v Novem mestu: 
150 din, Ivan Janko, Gor. Su
šice, 20 din in Marija Buk, Novo 
mesto, 20 din.

Na žiro račun Dolenjskega li
sta je poslala Francka Dim iz 
Gomile 18, p. Mirna, vsoto zbra
no med vaščani Gomile: 530 
din.

Do ponedeljka dopoldne 
zbrano in oddano na hranil
no knjižico Jelke Lavrič pri 
Dolenjski banki in hranil
nici: 6 .788,65 dinaijev.

Zbirko nadaljujemo. 
Vsem dosedanjim daroval
cem: iskrena hvala za po
moč in naklonjenost, da bi 
zbrali denar, potreben za 
Jelkino zdravljenje!

DOLENJSKI LIST

S

rija Zupančič (roj. Mavsar) in 
Anica Jaklič (roj. Mirtič) na po 
budo tov. Zupančičeve.

Doslej zbrani prispevki pri 
blagajni lista: Danja Bajc, N. m. 
100 din, Janez Zupančič, Novo 
mesto 50 din, Mila Lah, Novo 
mesto, 50 din, vaščani Rumanje 
vasi 1000 din, Tončka Golobič, 
Gradnik 2, Semič, 110 din, Na
taša Murn, Novo mesto, 50 din, 
Cirila Mazovec, Novo mesto 50 
din, Karlina Zoran, Žabja vas, 
100 din, prva zbirka Nataše Gre
gorčič in Danice Kozlevčar (pre
bivalci blokov Nad mlini, v Ada
mičevi ulici in na Znančevih nji
vah v Novem mestu): 844,85 
din;

Jože Šobar, Novo mesto, 50 
din, Zofka Klemenčič, Ločna 
20 din, Pia Puhar, Straža, 60 
din, Antonija Štrumbelj, Straža, 
20 din, neimenovana iz Lobe- 
tovc ulice v Novem mestu, 50 
din, Marija Senica, Novo mesto, 
20 din, Avgust Moro, Novo me
sto, 10 din, neimenovana iz No
vega mesta^ 100 din, Krista 
Klančar iz Šmartnega pri Litiji 
100 din, Stanko Kostrevc, Hru-
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Dobro, kdo pravzaprav ukazuje v tej hiši: ti ali tvoja
9ima;

m
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»Ne bo ušel. je privezan!«

Znana novomeška prijatelja, 
ribiča in lovca hkrati, sta pred 
dnevi zavila na sprehod ob Krki 
navzgor. Nad Volavčami sta 
pod grmom opazila v reki veli
ko ribo, ki je kljub neposredni 
bližini brega mirovala in se le za 
malenkost odmaknila, ko sta 
nanjo vrgla kepo snega. Zdaj sta 
se ločila: prvi je od$el malo na
prej in se bližal grmovju nad 
ribo. drugi pa je velikanko opa
zoval naprej. Kar naenkrat pa je 
zaklical prijatelju: „Karel, ne 
bo ušel, je privezan!“ In res je 
bil v vodi 9 kg težak sulec, ki sc 
je ujel na nastavljeno vabo in 
obvisel na vrvici neznanega div
jega lovca, ki je ali pozabil na 
plen pod grmom, ali pa sam ni 
verjel svojim „ribiškim talen
tom “. Novomeščana sta spra
vila sulca na suha in zadevo pri
javila ribiškemu društvu. Žival 
je bila zdrava, toda že precej iz
črpana, saj se ni mogla hraniti. 
Mrhovinarjev torej tudi vzdolž 
Krke ne manjka.

PRIHODNJI TEDEN PROCES PROTI TATO'VOiM V IMV

5
-  Ne laži, videla sem, da si se nasmejal!- ■

S
!■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Kaj so pred 80 leti pisal«

OBTOŽENEC OPROŠČEN

(PRED POROTNIKI) je bila dne 23. dec. v 
Celovci obravnava radi uboja v Podkloštrom o 
priliki zadnjih deželno-zborskih volitev. Zato- 
ženec M. Ulbing, katerega je zagovarjal dr. Tav
čar, so porotniki spoznali nedolžnega z 11 gla
sovi proti 1. Obsojen je bil le na 14 dni zapora 
radi lahke telesne poškodbe volilca Cajnarja.

(V ŠT. PAVLU) v Minessoti v Ameriki izha
jajoči list ,,Wanderer“ poroča: „Vesel dan za 
nas ameriške Slovence v Indijan Bochu je bil 17. 
avgust. Pel je slovenski rojak, doma iz Tuhinjske 
doline, g. P. Roman Homar iz reda Sv. Bene
dikta, NOVO sy. MAŠO. Arhidijakon mu je bil 
J. BUH, generalni vikar drilundske škofije, žup* 
nik J. TROBEC je bil dijakon in drugi azistenje 
naši rojaki. Pridigoval je P. Alojzij v slovenskem 
jeziku, tako tudi popoldne J. Solnce. Ameri
škim Slovencem je ostal ta dan v najlepšem spo
minu.

(STARE POŠTNE ZNAMKE) smejo se vsled 
naredbe trgovinskega ministrstva rabiti še do 
30. junija t. 1. Potem roku se bodo mogle brez
plačno zamenjati še pri vseh poštnih uradili.

(RAZGLAS) -  Pri knez Auerspergovi gra
ščini v Soteski oddalo se bode 14. januarja 
1891 po javni dražbi v triletni najem: 1. Go
stilna v Soteski, pri kateri je tudi ondašnja 
mostna mitnica vračunjena, z vsklicno ceno 120 
gld. 2. Mlin, stope in žaga v Soteski, pošta Dvor 
in naj prineso saboj varščine za polovico vzklic- 
ne cene. -  Oskrbništvo.

Od decembra 1967 do januarja 1969 je bilo iz skladišča in drugih prosto
rov IMV ukradeno za več kot 52.600din gum, amortizerjev, akumulator-3 
jev, orodja in drugega materiala — V sedmerici obtoženih je šest nekda

njih delavcev IMV — V preiskavi dejanje priznali

Dolenjske Novice.

Prihodnji teden bodo na novomeškem okrožnem sodišču sodili 
sedmerici fantov in mož, obtoženih, da so v letih 1967 do 1969 
ukradli z delovnih mest in iz skladišča IMV v Novem mestu za več 
kot 52.600 din najrazličnejšega tovarniškega materiala. Na zatožno 
klop bodo sedli: 22-letni Bogomir Radi priučeni avtoelektričar iz 
Žabje vasi, 39-letni Alojz Antončič, delavec z Vinjega vrha pri Beli 
cerkvi, 21-letni Alojz Globevnik, avtomehanik iz Gornje Gomile pri 
Beli cerkvi, 20-letni Slavko Pajič, priučeni avtomehanik iz Novega 
mesta, 26-letni Jože Cimermančič, delavec iz Gornje Lakovnice, 
28-Ietni Franc Tramte, varilec z Rateža in 29-letni Branko Vovko, 
električar z Rateža. Vsi, razen Vovka so bili zaposleni v IMV. 
Predvidena je dvodnevna obravnava, in sicer 19. in 20. januarja. 
Obravnava bi morala biti že lani decembra, vendar jo je sodišče 
preložilo, ker se Bogomir Radi kot glavni obtoženec ni javil pred 
sodniki niti ni izostanka opravičil sam ali preko svojega zago
vornika. Sodišče je tedaj odredilo, da bodo Radija na ponovno 
razpisano obravnavo prihodnji teden privedli z miličniki.

Medved in sekretar

Oni dan je v zaključeni druž
bi sekretar komiteja občinske 
konference Z  K Koče?je Stane 
Lavrič, ki je tudi lovec in ljubi
telj narave, pripovedoval o svo
jem srečanju z medvedom:

Ko je nekoč medved neko
liko preveč kazal slabo voljo, 
Stanetu Lavriču ni kazalo dru
gega, ko t da se je potrudil na 
bližnje drevo. „Vendar," je 
končal pripoved, „ima žival ne
kakšno spoštovanje do človeka. 
Medved bi me takrat lahko ujel, 
saj je imel celo bliže kot jaz do 
drevesa, na katero sem splezal. “

Predsednik občinskega sindi
kalnega sveta Tone Šercer, ki je 
bil tudi med poslušalci, pa je 
dodal:

-  Kaj ne bo im e’ spoštova
nja pred teboj, ko si pa partijski 
sekretar!

Morala, a brez seksa

Inž. Savo Vovk, direktor 
kmetijskega podjetja pri ZKCJP 
Kočevje, je na nedavni razpravi 
o stabilizaciji gospodarstva in 
predvidenih političnih spre
membah med - drugim dejal: 
„Pri nas ni potrebna le gospo
darska in družbena reforma, 
ampak tudi moralna. Pod mo
ralo pa ne mislim seksa, ampak 
tisto moralo, ki je pri nas na 
tleh. “

Tako bo ta obravnava na
tanko dve leti po dnevu, ko so v 
IMV odkrili delovanje Radijeve 
skupine. To je bilo 20. januarja 
1969. Tega dne je delavec L. Z. 
opazil, kako Radi in Pajič. ki je 
bil takrat še mladoleten, pri
pravljata avtomobilske dele, da 
bi jih odnesla iz tovarne. Na
mero jima je preprečil, o kraji 
pa poročal nadrejenim.

IMV je svoja, delavca takoj 
ovadila novomeškim milič
nikom in predlagala, naj na Ra
dijevem domu naredijo hišno 
preiskavo. Sumili so, da Radi in 
Pajič nista samo poskusila od
nesti tovarni material, ampak 
da sta tudi že kaj odnesla. Pre
iskava je sum potrdila: na Radi

jevem domu v Žabji vasi so 
našli kar majhno skladišče naj
različnejših predmetov, orodja 
in materiala, vsega 180 kosov. 
Radi je takoj priznal, da je bilo 
vse to res iz IMV, da pa mu je 
mnogo tega dal skladiščnik v 
tovarni.

V preiskavi je kmalu prišlo 
na dan, da skupina, ki je jemala 
tovarni material, ne šteje le Ra
dija in Pajiča, ampak da sta v 
njej še Globevnik in Antončič, 
vsem tem pa so pomagali tudi 
Tramte, Vovko in Cimerman
čič. Predmete so nosili iz tovar
ne od decembra 1967 do 20. ja 
nuarja 1969.

Preiskava je nadalje pokazala, 
da je krajo začel Radi: z delov-

(1Z SODRAŠKE OBČINE) -  „Lukamatijo“ 
bodemo dobili, to ve že vsak otrok po Dolenj- 

. skem. Vse navadno le ugiba, kje da bode šla 
železnica. Pri nas to zanimanje za železnico bolj 
spodriva cestna proga iz Ložkega potoka, ker 
kmetje tej cesti veliko več važnosti pripisujejo. 
Koliko da bode ta cesta Ložkemu potoku kori
stila, to vsak lehko izprevidi; kajti izvažal se 
bode les iz Ložkega potoka na kolodvor, pro
met bi znal postati velik in Sodražica se zopet 
povzdigniti do stare veljave na tržni dan v če
trtkih.

(V RIMU) so se sv. oče kardinalom, ki so jim 
častitali za božične praznike, britko pritožili o 
krivici, ki jo dela laška vlada. Mej drugim so 
rekli: „Zahvaljujem se za voščik), s katerim že
lite mir sv. cerkvi. Mej temi tolažbami pa čutim 
bridke bolečine, katere prizadevajo sv: cerkvi 
ravno ona ljudstva, ki vživajo še posebne dobro- 
tc sv. cerkve/4

(LEPO STANOVANJE) se štirimi sobami od
dati je v najem v Rozinatovein gradu v Kandiji.

(POKLADAJTE PTIČEM HRANE!) -  Sto
tero se Vam bode poplačevalo to trošenje hra
ne! — Spomnite se na požrešnost črvov, kateri 
pridejo letošnjo pomlad na dan kot uničevalni 
kebri! Zabranite vsem paglovcem lovenje preko- 
ristnih ptičev! -  Toplo priporočamo poklada- 
nje hrane ptičem v tem hudem zimskem času!

(I/. Dolenjskih Novic, 
1 .januarja 1891)

Oživlja mrtve živali j
Naravno podobo daje uplenjeni kapitalni div- $ 

jadi in ribam, pa tudl^ domačim živalim $

22-letni Zdravko Kavran iz Kočevja je edini izučeni prepa- 
rator na Dolenjskem. Za ta poklic se je odločil, ker je že od 
malega imel veselje z živalmi.

Je preparatorsko delo 
težko?

Najtežje je preparirati 
majhne živali, kot so papa
gaji. liščki in podobno. Ne. 
kač ni težko preparirati, le 
paziti moraš, da se s kačjim 
strupom ne zastrupiš.

-  Kako poteka prepara
torsko delo?

Najprej iz gline obliku
jem kip oziroma ogrodje ži
vali. Na to ogrodje nato 
oblečem kožo in jo zašijein. 
Za vsako žival je treba na
praviti novo ogrodje, saj 
imata dve enaki živali, ki sta 
tudi enako težk i,. različne 
oblike oziroma vsaka svojo 
značilnost. Delo je zelo na
tančno. Če je žival sveža, je 
delo lahko, če pa je stara, je 
včasih ni več mogoče prepa
rirati.

-  Kaj vse preparirate?

Vse živali. Doslej sem, 
čeprav delam šele leto in 
pol, prepariral že 14 medve
dov, 7 volkol, več divjih pra
šičev, da srn in ostalih per
natih in dlakastih živali niti 
ne štejem.

-  V delavnici sem opazil, 
da preparirate tudi ribe in 
celo domače živali?

-  Moji naročniki niso le 
lovci, ampak tudi ribiči, go
spodinje in drugi ljubitelji ži
vali. Od domačih živali sem 
prepariral največ petelinov, 
mačk, psičkov, piščancev in 
celo pave, papagaje in pra- 

'šičke.
-  Od kod so vaši naroč

niki?
-  Iz vse Dolenjske, od 

Novega mesta in naprej pa 
do Loškega potoka. Precej 
naročnikov je tudi iz Bele 
krajine. j .  P.

nega mesta v montaži je zmaiP 
nil /daj to, /daj ono. Ko je vrgel 
oko po založenem skladišču, je 
našel v delavcu Antončiču zve
stega somišljenika. Pridružil se 
jima je Pajič in kasneje Globev- 
iiik. Iz IMV so izginjale večje 
količine materiala.

Predmete je Radijeva skupina 
odnašala i/ tovarne ponoči. 
Antončič je vsak tretji dan de
lal v skladišču v nočni izmeni, 
in ker je bil običajno sam, je 
bilo tako omogočeno delovanje 
kar celi skupini. I/. skladišča so 
obtoženci odnesli za več kot 

*41.300 din materiala: gum. 
zračnic, tapetniškega blaga, 
orodja, amortizerjev, kita. vo- 
dobrusnega papirja, zavornih 
oblog in čeljusti. Material so 
/rinili iz skladišča skozi streho, 
zunaj pa je nanj že čakal avto
mobil in ga hitro odpeljal.

Preden so storilce odkrili, so 
odnesli iz IMV za več kot 
52.600 din tovarniškega mate
riala. Ukradene predmete so de
loma porabili zase, deloma pa 
so jih prodali.

Obdolženci so dejanje pri
znali v glavnem že v preisk/y 
valnem postopku, pri čemer so 
valili krivdo drug na drugega. Iz 
obtožnice pa je vendarle raz
vidno, da je bil Radi pobudnik

DANAŠNJA
KRIŽANKA

VODORAVNO: 1. močna nag
njenost do nečesa: sla, 7. pripadnica 
azijske rase, 8. učinek lomljenja, 9. 
središče vrtenja, 10. staroslovanska 
pijača, 11. spis, 12. zgornji del sto
pala, 14. strd, 16. pozdrav s strelja
njem, 18. globoka tesen, globoko 
korito, 19. ljudska republika, 20. 
vek, o b dob ja  21. starorimsko ime 
za 13. in 15. dan v mesecu, 23. ke
mijski simbol za aluminij, 24. pote
puško ljudstvo, 26. žensko ime 
(igralka Ekberg), 27. leta 1944 
umrli ameriški humoristični pisatelj' 
in dramatik (George), 28. ribje jaj
čece, 31. bitka, 33. površinska me
ra, 34. v morje segajoč majhen del 
kopnega, 35. ime italijanske pisate
ljice Negri, 36. divji kozel, 38, rusko 
žensko ime

NAVPIČNO: 1. sprejemna so
ba, dvorana, 2. tokovni odjemnik, 3. 
glavno mesto sosednje države, 4. 
Anton Janežič, 5. daljši korak, 6. 
ženin ali možev oče,  11, umetni
kova delavnica, 13. zdravilna trav
niška rastlina, 15. velik prostor, l;'i; 
okusna morska riba, 17. letopis, 18. |
kal, 22. redkejše moško ime (Tilen),
25. očka, 20. elektronska naprava 
za daljinsko odkrivanje ovir, 30. 
tropska papiga, 31. poganjek, 32.

, palica za čiščenje pluga, 35. oddelek 
starorimske legije, 37. kemijski sim
bol za americij

n a  c r n

Knjig« za nov« naročnik« ,
Med 147 novih naročnikov v zadnjem tednu je žreb v torek opol

dne razdelil 10 knjižnih daril. Po pošti jih bodo dobili:
Anica Jurečič , Podbočje 29: Franc Jug, K ladje 15, Blanca; Rezka 

Sitne. Orehovica 5, Šentjernej: Milena Kodrič. Crešnjice 56, Cerklje 
ob Krki; Franc Starc, Žimarice 60, Sodražica; Marjan Vukšinič, 2ele- 
bej 2, Metlika; Janez Gorše, Mirtoviči 5, Osilnica; Stanko Tramte, 
Gabrje 45, Brusnice; Martina Božič, „l isca" Sevnica in Jože llar. 
Veliki Gaber 11.

11.
A glej presenečenje! V daljavi! 
Paradižnik je s kukalom ogl  ̂

pušči. Širok divji kostanj pred 
na hiši je razločno pisalo: GOS 
FRAKELJČKU!
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A T E N T A T  M  H i T u R J A
p l i s i  m

in organizator skupine, ki je v 
IM V zagrešila precejšnjo tatvino 

pnam enom , da bi se okoristila. 
Pričakujejo, da bo sama obrav
nava razkrila še prenekatero po
drobnost v zvezi s krajami v no
vomeški Industriji motornih 
vozil.

• • • •

S m u č a r s k i

a v t o b u s

Od 21. do 27. januar
ja, ko bo v Črmošnjicah 
smučarski tečaj, bo iz 
Novega mesta v dolenjski 
smučarski center vsak 
dan vozil avtobus, ki bo 
odpeljal z novomeške 
avtobusne postaje ob 8., 
vračal pa se bo ob 15. 
uri.

Če bo ugodna zima in 
če bo za smučanje v 
Črmošnjicah med Novo- 
meščani dovolj zanima
nja, bo posebni avtobus 
vozil vsako soboto in ne
deljo. Čas odhoda in pri
hoda bo enak kot v dneh 
vožnje za smučarstci te  
čaj.

• • • •

S P L I C H 2

. . .  Direktor kmetijske za
druge Krka inž. Jože Tanko 
vljudno prosi tiste, ki skrbijo za 
kmetijstvo, da mu za novoletno 
darilo poklonijo vsaj škarje: re
zal bi njihove referate iz časo
pisov in z njimi pital živino, ker 
krmil ne more nikjer kupiti!

. . Trebnje ima vlečnico -  
zdaj razmišljajo, kako bi pove
čali gostinske zmogljivosti. Da 
ne bi pozabili na zdravstveni 
dom! Ali bodo pa morda za 
smučarje z zlomljenimi nogami 
napeljali še vlečnico v novo
meško bolnišnico?\

. . .  Hladnikov film ,Maška
rada11 je cenzura prepovedala: 
zaradi Novomeščanov tega ne 
bi bilo treba, saj sta oba kine
matografa zvečine prazna. . .

. . . Slišim, da bo v Novem 
mestu drsališče. Po dosedanjih 
izkušnjah svetujem: ne kupujte 
drsalk! Kdor verjame, bo na- 
drsal. ..

.. . Nekdanji državni repre
zentant v sprintu učitelj Tine 
Zaletel je po desetih letih spet 
začel trenirati! Vzrok: ker so 
zmanjšali potrošniška posojila, 
pa zato ni kupil,princa". . .

. .  . Direktor zdravilišča v 
Dolenjskih Toplicah Janko Po
povič vedno pove, da brez no
vega hotela ne bo napredka. Pol 
januarja je mimo, pa mi tega le
tos še ni rekel -  (ker se nisva 
nič videla.. . J

. . .  Milovan Dimitrie, šef 
ciklostiranega ,Filtra 58", trdi, 
da je ta časopis polemičen. Res 
je: objavljene pesmice polemizi
rajo z zdravo človeško pa
metjo . . .

Krpanov kotiček

D E S E T I  B R A T
Že dolgo tlačim zemljo, 

kar popotujem s svojo kobi
lico, pa vidim, da stare šege 
in navade kaj hitro izginjajo. 
Menda bi ne bilo odveč, ako 
se pri tej priložnosti opom
ni, da dandanes ni več slepih 
lajnarjev, beračev, postopa
čev in drugih popotnih, ki 
so hodili od hiše do hiše in 
prosili za kos kruha. Bilo jih 
je neki toliko, da so si poda
jali kljuke na durih.

Dandanes še pravih dese
tih bratov ali desetnikov ni 
več. V Ribniški dolini imajo 
zgolj Štefana. Akoravno 
hodi od vasi do vasi, ni pravi 
desetnik. Dobrepoljci imajo 
svojega. Pravijo mu Korlo- 
vec, otročaji pa kar Korel, 
kadar ga podijo kot psa s 
kamni od hiš. Njihovi očetje 
in matere se pa smejejo, na
mesto da bi jih podučili, da 
je tudi deseti brat človek.

Oni dan sem se vračal iz 
Dolenjske skozi Struge in po 
Dobrepoljski dolini, pa ga 
srečam. I, koga neki? Dese
tega brata ali Kor lovca, ka
kor mu pravijo. Na glavi je

imel poveznjen klobuk z vi
sečimi kraji, bosopet, preko 
rame pa je na gorjači nosil 
par čevljev. Ravno je koračil 
od bližnje hiše, gledal v tla 
in nekaj godrnjal. Ko to vi
dim, ga ustavim in vprašam: 
,,Greš z mano po gozdu? " 

,,Nak, po hosti pa ne 
grem! Enkrat me je tam 
tema zatekla, pa se je kar de
set sov zapodilo vame. Kaj 
sem hotel? Prijel sem protje 
pa udaril, kamor je palo. 
Dolgo sem tolkel, da sem se 
rešil. Živ kr h  ne ve, koliko 
sem takrat pretrpel7“

,,Zakaj mi tvezeš take 
reči, da niso za tovor ne za 
voz. Raje mi povej, ako se 
bojiš tolovajev? “

„Kje neki! Če bi ga sre
čal, bi pa ta-le pel," mi reče 
in potegne iz malhe svetel 
nož, pa vendar ne odneham: 
„Že hudo me ima, da bi te 
enkrat vprašal: menda nisi 
včasih lovil rib, ka-li? "

„Sem jih, ker so bežale," 
se mi zareži v brk in odide 
po svojih potih.

MARTIN KRPAN

RAOUS ZN°J- &EOM. TURSKIMCA POJEM VELIKAŠ

5QQR
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K a m  j e  š l o  4 0  n a g r a d  n o v o l e t n e  k r i ž a n k e
Kar 1148 rešitev smo dobili to

krat na objavljeno novoletno na
gradno križanko! Že zlepa ni nobe
na naših križank zbudila toliko zani
manja pri naročnikih in bralcih. 
Upamo, da bomo prijatelje našega 
lista poslej pogosteje razveseljevali s 
križankami. Čeprav vsaka ne bo na
gradna, ha. vendarle marsikdo imel 
doma priložnost, da stre ta ali oni 
trd oreh. \ c/ :~-

Ra2pisanihr40 nagrad je žreb raz
delil takpj^

200 din dobi Mirko Petrič, 
Impoljca, p. Sevnica; 150 din -  
Angeli Pavlin, dolž 12, p. Sto
piče; 120 din — Ljubomir Ra
taj, Ruperč vrh, p. Novo mesto; 
100 din — Jože Jevnikar, Dol 8, 
Trebnje: 90 din — Angela Pun
čuh, Grajska 2 Ab, Kostanje

vica na Krki, in 80 din — Milan 
Frbežar, Milavčeva 37, Brežice.

34 lepih knjig bodo te dni dobili 
po pošti: Francka Košir, Trg svobo
de 38, Kočevje; Ana Smolič, Trdi
nova 5 B, Novo mesto; Jože Bučar, 
Grabrovec 13, Metlika- Drago Ko- 
mljcnovič. Ul. Jožeta Seška 9, Ko
čevje; Slavko Jerman, Gor. Lakenc 
19, Mokronog; Jožefa Prešeren. Za
grad 3, Otočec ob Krki; Fanika Hor
jak, Senovo 69; Janez Vovk, Sote
ska 12, Straža; Jože Prešeren, Dol. 
Nemška vas 6, Trebnje; Mirko Ča
donič, Trg svobode 2, Črnomelj;

Jože Kolenc, tov. zdravil KRKA, 
Novo mesto; Janez Kogevšek, Ko
roška 4, Ljubljana; Marica Duhanič, 
Gazicc 7. Cerklje ob Krki; Ivica Ko
zinc, Drožanje 31, Sevnica; Petro- 
nela Vertot, Trebnje 95; Breda Ko- 
stevc, Mirna peč 21; Aleš Stariha,

21. oktobra 4/A Črnomelj: Fdvard 
Šilc, Prešcnova 16, Kočevje; Marija 
Gracelj, Dom Majde Šilc, Šmihel 31 
pri N. m.; Jelka Šega, Grčarica 14, 
Dolenja vas; Zlatko Bogataj, Valjav- 
čeva 5, Kranj; Danica Vrbinc, Gotna 
vas 28, Novo mesto;

Ivan Krevelj, Senovo 193; Roza
lija Kovačič, osn. šola Gor. Lesko
vec, p. Blanca; Alojz Vrščaj, Mirna. 
39 na Dol.; Pavla Borštnar, Šmar- 
jeta, p. Šmarj. Toplice; Tamara Ipa- 
vcc, C. Belokr. odreda 3, Črnomelj; 
Milan Travnik, CBF 40/B, Metlika; 
Viktor Drobnič, Sodražica 123; 
Francka Mate, Velike Lašče 23; 
Matjaž Černe, Zakot 35, Brežice; 
Jože Zajc, Ul. 4. julija 69, Krško; 
Josip Rihtar, Drožanjska 51, Sev
nica, in Henči Jerman, Gor. Ponikve 
25, Trebnje.

DOLFNJSKI LIST

e m  k o n t i n e n t u

je zrasla hiša!
Joval čudno stavbo v 
° je hladil dvorišče in 
TILNA PRI JANEZU

Paradižnikova sta od začudenja odprla usta in po
gnala do gostilne. Ogledovala sta si čudo od blizu. 
Verjemite ali ne: tale Janez Frakeljček, ki je v ta od
ročni kraj postavil svoj lokal, je bil doma nikjer drugje 
kot v Košati lipi! Paradižnikova sta buljila v gostilno 
in v mize pod kostanjem . . .

Kaj nenavadnega za Frakeljčka, čisti prti na

mizah . . .  je zamrmral Paradižnik. In še bolj je za
mrmral, ko je prečital na ceniku: PRISTNI cviček, 
PRISTNI bizeljčan, PRISTNI . . .

-  Ne, tu nekaj ne štima! se je udaril po stegnu 
Paradižnik, in koje nazadnje prebral: zrezek 2 dinarja, 
piščanec 3 dinarje, je poskočil na svojem sedežu: Fata 
morgana! Čisto navadna fata morgana!

J

Zgodbo o zaroti zoper Adolfa Hitlerja, vodjo Tretjega 
rajha, ki jo bo Dolenjski list z dovoljenjem Državne založbe 
Slovenije iz Ljubljane objavljal v nadaljevanjih, je napisal 
VVilliam L. Shirer, ameriški novinar in zgodovinar, avtor več 
publicističnih del in pisec monumentalnega dela „Vzpon in 
padec Tretjega rajha“. To delo, ki obsega šest knjig, je leta 
1969 v slovenščini izdala Državna založba Slovenije, ki je s 
tem dejanjem gotovo opravila svojevrstno založniško dejanje. 
Delo je prevedel Dušan Dolinar, opremila Nadja Furlan, na
tisnila pa tiskarna .Jože Moškrič“ v Ljubljani. -  Celotno 
delo je v slovenskem prevodu še vedno na razpolago v knji
garnah, vsaj v knjigarnah DZS.

ATENTAT 
NA HITLERJA

,,Vzpon in padec“je namreč zgodovina nacistične Nemčije, kakrš
ne do izida Shirerjevega dela ni poznala ne le slovenska, temveč tudi 
svetovna javnost. Avtor je preživel skoraj štiri desetletja bodisi v 
Nemčiji, bodisi v njeni neposredni soseščini. Kot dopisnik nekaj ame
riških radijskih mrež in časopisov je prvič prišel v Nemčijo 1925. 
leta, potem pa je s krajšimi presledki kot neposredna priča zasledoval 
Hitlerjev vzpon na oblast ter uresničevanje ciljev, ki jih je avstrijski 
kaplar tako natanko razložil v prosluli knjigi Mein Kampf. V letu 
1941, ko je požar druge svetovne vojne že ovil v zublje ves svet in je 
vojna izbruhnila tudi med nacistično Nemčijo in Združenimi drža
vami Amerike, je Shirer moral zapustiti dejovno mesto, na katerem je 
leta in leta z redko daljnovidnostjo opozarjal, kam vodi Hitlerjeva 
pot. V Nemčijo se je vrnil potem, ko je bila dežela prekrita z ruševi
nami Tretjega rajha in se je začelo v Nuernbergu odvijati zadnje 
poglavje zgodovine, ki naj bi bila po firerjevih namenih trajala tisoč 
let.

Toda to ni vse. Shirer, ki mu je neposredno opazovanje dogodkov 
ustvarilo med zunanjimi poznavalci skoraj edinstveno možnost za 
ocenjevanje prave vsebine nacističnega raka in vrednotenje njegovih 
najglobljih vzgibov, se je po vrnitvi iz Nuernberga zakopal v doku
mentarno gradivo, zbrano na nuernberških procesih, a tudi v tone in 
tone arhivskih listin, ki so ga ob zlomu nacizma zasegli zmagoviti 
zavezniki. Pet let in pol je proučeval zgodovinske vire, kakršnih ni 
imel dotlej pred seboj še noben zgodovinar. S Tretjim rajhom sc jc 
bilo namreč zgodilo nekaj, česar dotlej človeško izkustvo ni poznalo. 
Orjaški imperij je kratko in malo „nehal obstajati", kot pravi nekje 
Shirer; njegovo drobovje, natanko orisano v tisoč in tisoč uradnih in 
strogo zaupnih dokumentih, pa se je razvalilo vsem na pogled. Še 
nikoli se ni bilo zgodilo, da bi kaka moderna, visoko organizirana 
država na tak način razprla svojo notranjost proučevalski vnemi zgo
dovinarjev. Tokrat pa so znanstveniki iz držav zmagovalk, zlasti se
ve,da v zahodnih zavezniških državah odkrili uradne zapise, ki so 
osvetljevali skoraj sleherno uro iz življenja Tretjega rajha, ki je trajalo 
od 1933. do 1945. leta. Tako je bilo mogoče skoraj povsem natanko 
obnoviti dogodke v različnih centrih Hitlerjevega imperija, zasnutke 
in potek akcij v njegovih neštetih kuloarjih in medsebojne zveze pro
cesov, ki so potekali na različnih frontah njegovega spopada s sve
tom. VVilliam Shirer, ki jc s svojimi enkratnimi kvalifikacijami hkrati 
sodil med najbolj vnete proučevalce teh zapisov, je opravil to nalogo
-  rekonstruirati anatomijo in fiziologijo nacistične Nemčije -  najna
tančneje med vsemi, ki so se s tem ukvarjali. Sad tega delaje „Vzpon 
in padec Tretjega rajha", ki je hkrati publicistika in znanost, poročilo 
in polemika, tragedija in drama.

Svojevrstno poglavje v tem oijaškem opusu -  delo obsega v slo
venski izdaji pri Državni založbi 1642 knjižnih strani -  sestavlja oris 
notranje, nemške zarote zoper Adolfa Hitlerja. Mnogo zgodovinskih 
zapisov se je nabralo o tem nenavadnem procesu, ki vsi slone bodisi 
na dokumentih, bodisi na osebnih spominih ali na obojem. Toda 
kaže, da ni zgodovine, ki bi zajemala dejanja „dobrih Nemcev", ka
kršna so dosegla vrhunec v Stauffenbergovem atentatu s peklenskim 
strojem 22. julija 1944, tako celovito kot pričujoča.

Grof Klaus Philip Schenk von Stauffenberg, ta bleščeči general- 
štabni častnik, ni bil ne prvi ne zadnji nemški oficir, ki je hotel 
Nemčijo rešiti tiranije Hitlerjeve osebnosti ter nacistične aparature, 
sloneče v zadnjih letih predvsem na SS in gestapu. Bil pa jc med 
vsemi najdoslednejši, v njem so se zbrale najboljše lastnosti aristokrat
skega nemškega odpora. Že to po svoje pove, kakšne so potem mo
rale biti najslabšc lastnosti tega antihitlerjanstva. Od vsega začetka, že 
od začetka tridesetih let dalje, so nemški častniki, sloviti nemški 
častniški zbor, opazovali Hitlerja z mešanimi občutki. Toda najgloblji 
motiv njihovega odpora je bilo pojmovanje, da je Hitler vulgarna, 
robata, nekam bedasta in gnusno plebejska pojava; nikakor pa ni bila 
to zavest, da je nacizem nekaj smrtno nevarnega, nekaj, kar bo treba 
uničiti za vsako ceno. Cc je za Hitlerja veljalo, da je bila njegova 
zveza z vrhovi nemške vojske zakon iz računa, je bilo to prav tako res 
za častniški zbor nemške armade in za njen generalni štab, ki jc bil 
ves vraščen v gospodovalne in osvajalske prusovske tradicije.

Mnogo priložnosti sta imela generalni štab in častniški zbor, ko bi 
bila mogla prav zlahka odsekati Hitlerja in zdrobiti klijoče strukture 
nacizma, a jih nista izkoristila. Nista jih pač zato, ker je nacistično 
hitlerjanstvo s predrznimi političnimi potezami utiralo pot k natanko 
tistim zunanjim ciljem, po katerih je na tihem hrepenela tudi nemška 
vojska. Kadar pa so izbruhnila notranja nesoglasja in je postalo pre
očitno, da namerava nacistični vrh tudi poklicne vojake postaviti „na 
pravo mesto" -  namreč v vlogo golega osvajalskega orodja in nič več
- tedaj je znal firer nezmotljivo natančno izrabiti njihovo omahlji
vost, jih zaslepiti s kakim mednarodnim uspehom in jim hkrati „od
sekati glavo“ v osebi kakega samostojnejšega generala.

Zares so oficirji posegli po orožju šele, ko so spoznali, da je Hitler 
Nemčijo dodobra zavozil; a še tedaj niso niti znali niti zmogli izpe
ljati zaroto tako. da bi bila zdrobila kači glavo, kajti njihov najhujši 
sovražnik so bili oni sami. Iz poteka, vrha in konca slovitega atentata 
v juliju štiriinštirideset in še bolj iz obče podobe berlinske vstaje, ki 
naj bi bila ustvarila novo Nemčijo, je to bolj razvidno.

Dandarics sc po teh oficirjih in njihovih redkih civilnih zaveznikih 
imenujejo vojašnice zahodnonemškega Bundcs\\chra, dandanes je to 
edina svetla točka nemške zgodovine iz tistega mračnega časa. Morda 
je poglavje o notranjem odporu proti vodji Adolfu Hitlerju prav zato 
še toliko bolj zanimivo. Pove namreč, kako po eni plati niti najhujša 
diktatura, podprta z gostimi plastmi klečeplazništva, ne more do 
konca udušiti gona po svobodhejšem življenju; pove pa tudi, kako jc 
po drugi plati neznansko šibka tradicija demokratične misli in deja
nja, ki jo je bilo mogoče v nekem trenutku stisniti tako zelo, da je 
cclo v tako odločilnem trenutku propadel atentat, ki naj bi bil za
sukal kolo zgodovine drugače.

Zasukalo se jc to kolo, kot vemo: najprej s tevtonsko krvoločnim 
maščevanjem, kije po Hitlerjevih ukazih udarilo po vseh udeležencih, 
pristaših in celo dozdevnih osumljencih zarote; potem pa, necelo letq 
pozneje, z dokončnim porazom, v katerem jc rajh zgrmel vase in se 
spremenil v najbolj grozljivo zgodovino.
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K a j s i o d  k u l tu r n e  s k u p n o s ti  o b e ta jo  N o v o m e šč a n i?

P r o s ta  so b o ta  — 
d a  a li n e ?

Na osnovni šoli „Katje Ru- 
pena“ v Novem mestu so pred 
meseci med starši izvedli anke
to, s katero so hoteli ugotoviti, 
ali se starši ogrevajo za proste 
sobote otrok, ali ne. Pozitivno 
je odgovorilo 64,62 odstotkov 
staršev; med delovnim kolekti
vom osnovne šole pa se je kar 
82 odstotkov navdušilo za pro
ste sobote.

Z d a j c e n te r  
n a m e s to  so le

Odborniki novomeške občinske 
skupščine so na zadnji seji soglasno 
sprejeli odločbo o preimenovanju 
ekonomske srednje šole v ekonom- 
sko-administrativni šolski center. V 
okviru tega centra delujejo ekonom
ska srednja šola, upravno-admini- 
strativna srednja šola in enota za 
izobraževanje odraslih. Ker je tudi 
enota za izobraževanje odraslih ute
meljena, njeno delo pa usklađeno z 
zavodom za izobraževanje kadrov in 
produktivnost dela, so tako popra
vili svoj sklep, ker maja skupščina 
prav zaradi teh ozirov enote ni po
trdila.

N a g ra je n  d r a m a t ik
Slovenski dramatik Ivan Mrak, 

čigar dela so začela šele zadnja leta 
dobivati javna priznanja, se je ude
ležil literarnega natečaja, ki so ga 
razpisale židovske občine v Jugosla
viji. Strokovna žirija je med velikim 
številom prispelih del izbrala in na
gradila tudi Mrakovo dramo „Hero- 
des Magnus“. Pisec pripravlja nagra
jeno delo tudi za knjižno izdajo. 
Dramatik Ivan Mrak je na Dolenj
skem znan tudi kot vesten obiskova- 

r lec malone vseh kulturnih priredi
tev, ki jih v Kostanjevici pripravijo v 
okviru Dolenjskega kulturnega iesti- 
vala.

S v e t j e  z a s k r b l je n
Svet za prosveto in kulturo- pri 

občinski skupščini v Novem mestu 
je nedavno razpravljal tudi o stanju 
v gledališkem amaterizmu, pri če
mer je ugotavljal, da so starejši igral
ci preveč prepuščeni sami sebi. Svet 
je menil, da bi se moral režiser, ki ga 
plačuje sklad za kulturo, bolj po
svetiti tudi igralskim družinam na 
podeželju. Kajpak je prav, da je svet 
obravnaval tudi to področje, ni pa 
prav, da je ocenjeval stanje na pere- 

^čem področju, ne da bi hkrati slišal 
tudi pojasnila prizadetih, v tem pri
meru režiserja in vsaj enega pred
stavnika društva „Dušan Jereb".

T u d i » K ra lj  L e a r« ?
Kaže, da bo novomeško gleda

liško občinstvo v tej sezoni videlo 
tudi Shakespearovega „Kralja Lea- 
ra“. Naštudirali naj bi ga starejši no
vomeški igralci pod vodstvom Rika 
Urha. Predstavniki Zavoda za kul
turno dejavnost so se že začeli dogo
varjati L Urhom, da bi zbral igralce 
in začel z njimi študirati vloge.

V tej sezoni se obeta v Novem 
„mestu tudi satirični večer na tekst 
Vladimira Bajca. Delo bo bržkone 
režiral Marijan Kovač. To bi bila v 
Novem mestu po daljšem času prva 
povsem domača predstava: z do
mačim tekstom, domačim režiser
jem in domačimi igralci.

Pol meseca v novem letu je mimo. Zakorakali smo v čas, ki smo 
zanj rekli, da bo boljši, spodbudnejši za kulturo. Za nami je po
membno dejstvo, da je prosvetno-kultumi zbor slovenske skup
ščine naposled sprejel predlog zakona o kulturnih skupnostih in 
financiranju kulturnih dejavnosti. Zdaj samo še čakamo dan, ko 
bomo lahko z veseljem razglasili, da so kulturne skupnosti ustanov-

amaterskih kulturnih skupinah 
v Novem mestu. Odgovorili so: 

HINKO GRUDEN, vodja 
knjigarne pri' Mladinski knjigi: 
„Ne vem, kako bi odgovoril, 
da . . .  Bolj slabo poznam vse

ljene.
„Kaj pričakujete od kulturne 

skupnosti? “ je bilo vprašanje, 
zastavljeno nekaterim kultur
nim in drugim delavcem v po
klicnih kulturnih ustanovah in

N A T R G A N E  M R E Ž E  K N JIŽ N IČ A R ST V A ]

K o m u  n a p r t i t i  o d g o v o r n o s t ?

S ta r e  k n j ig e  n e  p r iv a b l ja jo  b r a lc e v  v  k n již n ic e  
— N iti m a t ič n e  k n již n ic e  n iso  u r e je n e ,  k a j  i e l e

lju d s k e !

Knjižnice na Dolenjskem, v Beli krajini in Spodnjem Posavju ne 
ustrezajo. Nimajo niti dovolj knjig niti denarja za nakupe niti pri
mernih prostorov. Še bolj žalostna je ugotovitev, da tudi bralcev ni. 
Več let na tem področju ni koraka naprej. Bržkone to ni v skladu z 
razvojem na drugih področjih družbenega dela, v čemer se je Do
lenjska v zadnjem času uvrstila v sam slovenski vrh.

Po podatkih, zbranih v letu 1970, 
je knjižničarstvo pri nas različno 
razvito, vendar tako, da se ne more
mo pohvaliti. Dejstvo je, da v neka
terih občinah niti matičnih knjižnic 
še nimajo, kjer pa so, pa tudi ni vse 
tako, kot določajo zakoni in pravila 
o knjižničarstvu.

Med matičnimi knjižnicami je 
malo takih, ki bi izpolnjevale vse po
goje. Zaradi pomanjkanja denarja je 
njihov dotok knjižnih novosti dokaj 
pičel. V največ primerih je literatura 
na knjižnih policah zastarela. Ra
zumljivo je, da je potem obiskoval
cev manj in izposoja pod pričakova
njem.

P e s m i  

z a  z d o m c e

Šentjernejski oktet bo fe- 
bruaija spet nastopil pred mi
krofoni in kamerami ljubljanske 
RTV. Zapel bo šest pesmi, ki 
jih v zadnjem času temeljito 
vadi.

Pod vodstvom Ernesta Jaz
beca vadijo šentjernejski pevci 
letos nov spored, ki obsega na
rodne pesmi in skladbe Simo- 
nittija, Liparja, Bučarja, Hlad
nika, Gobca, Gallusa in drugih.

Oktet bo letos nastopil še na 
proslavi glasbene šole v Novem 
mestu in .ob koncu kulturne se
zone na koncertih v domačem 
kraju in v okolici. Umetniški 
vodja Ernest Jazbec je povedal, 
da bo oktet letos predvidoma 
gostoval še nekajkrat v zamej
stvu: pri Slovencih v Italiji in v 
Avstriji. Prav tako bo rad gosto
val med našimi delavci v Nem
čiji. Le-ti so to želeli na nedav
nih sestankih v domovini.

Pevci iz Šentjerneja hočejo 
za javne nastope pripraviti res 
kvaliteten spored, hočejo na
predovati, zato redno hodijo na 
vaje in se marljivo učijo.

M a l i  k u l t u r n i  b a r o m e t e r
„MAŠKARADA”, PREPOVE

DANA - Novi film slovenskega re
žiserja Boštjana Hladnika „Maška- 
rada“ so prepovedali predvajati na 
Slovenskem in v Jugoslaviji. Uradna 
utemeljitev za prepoved trdi, da ima 
film preveč spolzkih prizorov.

JAKI NA KOLEDARJU -  No
vomeška tekstilna tovarna je dala na 
novoletni koledar odtisniti trinajst 
reprodukcij znanega slovenskega sa- 
norastnika Jožeta Horvata-Jakija iz 
Nazarij. Reprodukcije so zelo pri
kupne, tako da se bo marsikdo, ki 
koledar ima, odločil, da z njimi 
'krasi svoje stanovnaje. Podoben 
M>ledar je izdalo podjetje Slovenija- 

s, le da so na listih posnetki del iz 
•alerije Forme Vive v Kostanjevici.

JUTRI ..KROG, S KREDO" 
(utri ob >9.30 bo novomeško ama- 
i rsko gledališče uprizorilo Klabun- 
'ov „Krog s kredo". V glavnih in 
Irugiii vlogah nastopajo: Niko Pa- 
devski. Stanka Robida, Božena Ži
rante. Tatjana Sajevič, Jože in 
/vonka Falkner, Jožica Hrast, Kar- 
inca Tratar, Antonija Rolih, Jože 
»račika, Janez Bratkovič, Polde Cig- 
■r. Mari.s Koničnik, Darja Ličen, 

! Sla iJ, J m v Butara in Vlado 
■ k Delo je režiral Marijan Ko-

Skrbi ugotovitev, da samo dve 
matični knjižnici na našem območju 
ustrezata: to sta študijska knjižnica 
v Novem mestu in matična knjižnica 
v Kočevju. V Brežicah, Črnomlju, 
Krškem, Sevnici in Trebnjem ma
tične knjižnice delno ustrezajo ali 
pa sploh ne. V Metliki take knjiž
nice še ni, medtem ko opravlja v 
Ribnici posle matične knjižnice kar 
tamkajšnja ljudska knjižnica.

Za matične knjižnice veljajo še 
naslednje skupne ugotovitve: da 
nimajo primernih (ali zadostnih) 
prostorov, da jim primanjkuje stro
kovnjakov, zlasti pa da nimajo de
narja za nakup nove literature.

Bržkone si lahko mislimo, kakšne 
so šele ljudske knjižnice, če še ma
tične (večinoma) niso tako urejene, 
da bi zadovoljile potrebe današnjega 
časa. Novih knjig, izposojenih knjig, 
bralcev in sploh obiskovalcev imajo 
ljudske knjižnice še manj. O prosto
rih in knjižničarjih ni potrebno po
sebej govoriti, saj sta to glavni te
žavi, ki spremljata poslanstvo ljud
skih knjižnic od njihove ustanovitve 
dalje.

Komu zdaj naprtiti odgovornost 
in krivdo za vse to?

to, a mislim, da bo kultura po
slej le nekako napredovala.“

RUDI HRVATIN, tajnik pev
skega zbora DPD Dušan Jereb: 
„Kulturna skupnost bo povezo
vala in usklajevala vse dejav
nosti na kulturnem področju. 
Želim, da bi se zavzela še po
sebej za amaterizem, ga pri
merno ovrednotila in podpirala. 
Bojim se, da bodo skupine 
krnele, če ne bo strokovnjakov 
za vodstva (pevovodij, dirigen
tov, režiserjev). Na vse to bo 
morala misliti kulturna skup
nost in nekaj denarja odmeriti 
za štipendiranje strokovnjakov. 
Morda se bodo poslej mladi raje 
vključevali v skupine in vztrajali 
v njih.“ (Resnici na ljubo je tre
ba dodati, da skupino razžene 
že sam vodja, če ni dovolj spo
soben in pedagog.)

MIRO TORKAR, računo
vodja v Zavodu za kulturno de
javnost: „Prav gotovo bo v kul
turni skupnosti omogočen bolj
ši dotok denarja za kulturo, s 
tem pa se bo tudi kakovost pri
reditev dvignila na primerno ra
ven.“

SLAVKA LOŽAR, uslužben
ka Dolenjskega muzeja: ,Smisel 
kulturne skupnosti vidim v tem, 
če bo kaj več denarja za dejav
nost in seveda za osebne do
hodke. Zaradi pomanjkanja de
narja teren čaka, poleg tega mu
zej nima sredstev za odkupe. 
Precej muzejskega gradiva je 
ostalo zunaj tudi zato, ker ni
mamo svojega vozila. To se si
cer žalostno sliši, pa je vendarle 
res.“

ERNEST JAZBEC, ravnatelj 
glasbene šole: ,JCot glasbeni de
lavec mislim, da bo kulturna de
javnost v kulturni skupnosti po
stavljena naposled na, rekel bi, 
pravi tir. Ne bomo več delali 
divje, to pa pomeni, da bomo 
morali poslej vse načrtovati. 
Sprijazniti se bomo morali, da 
bomo imeli lahko le toliko in 
toliko pevskih zborov, toliko 
dramskih skupin, orkestrov itd.“

S t :  L  A  I P
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Globoka in boleča je za
vest, da Staneta Severja ni 
več, da je za vedno utihnil 
velik igralec in velik človek, 
ljudski umetnik v najžlaht
nejšem pomenu te besede. 
Mesto, ki ga je imel Stane 
Sever na odru, je ostalo 
prazno, prazno bo tudi po
slej, ker Sever nima nasledni
ka. To spoznanje pa le še po
glablja tragiko, ki smo se je 
zavedeli s Severjevim odho
dom. Prav zato je to hkrati 
tista srečna tragika, ki je po
magala na stežaj odpreti vra
ta v globlje spoznanje, da je 
potrebno umiriti in utrditi 
Talijin hram, še preden bi se 
v njem pokazale razpoke. 
Skratka, začutili smo, da je 
Sever s svojim odhodom vse 
čezmerno zadolžil, najbolj 
pa seveda tiste, ki posredno 
ali neposredno vplivajo na 
naš, rekli bi, vseslovenski 
kulturni in ne le gledališki 
vsakdan.

Razveseljivo je, da je pri
šel odgovor na to, kako so 
razumeli to, od Severja dano 
zadolžitev, najprej od proiz

vajalcev. V Delu smo pre
brali poziv škofjeloških pre- 
dilcev delovnim organizaci
jam, naj podpirajo gledališko 
umetnost. Sami so predla
gali, naj bi ustanovili sklad 
Staneta Severja, ki bi nagra
jeval gledališko ustvarjalnost 
na Slovenskem, in za ta 
sklad že namenili začetna 
sredstva: 5000 din. Ta sklep 
kaže zavest in odgovornost 
proizvajalcev za slovensko 
kulturo ter prav tako spo
znanje, da je kultura sestavi
na našega vsakdanjika. Pre
pričani smo, da so taka za
vest, taka odgovornost in 
tako spoznanje doma tudi 
pri proizvajalcih širom po 
Dolenjski, Beli krajini in 
Spodnjem Posavju in da tu 
poziv škofjeloških predilcev 
ne bo imel negativnega od
meva. Spomnimo se: tudi 
Stane Sever, v čigar spomin 
in čast bi tak sklad ustano
vili, ni posebej pazil na to, v 
katerem kraju nastopa, na
stopil pa je povsod, kjer ga 
je občinstvo rado sprejelo. 
In pri nas ga je. /. Z.

P R IR E D IT V E  IN  Z B O R N IK  O B 25-1,E T N IC I G L A S B E N E  Š O L E

V  č a s t  i n  s p o m i n  s k l a d a t e l j u  M .  K o z i n i

N o v o m e šk o  g la s b e n o  šo lo  b o d o  po  p o k o jn em  s k la d a te l ju  » k rs tili«  n a  o s re d 
n ji s lo v e s n o s ti ,  k i b o  v  p o č a s t i te v  d n e v a  O sv o b o d iln e  f ro n te

Glasbena šola v Novem mestu bo proslavila letos 25-letnico usta
novitve. Priredila bo dva koncerta, na katerih bodo nastopili solisti 
in ansambli. Osrednja proslava bo predvidoma v počastitev dneva 
Osvobodilne fronte. Tedaj bodo vodstvu šole izročili listino o pre
imenovanju šole. Glasbena šola se bo poslej imenovala po novo
meškem skladatelju pokojnem Marjanu Kozini. Sklep o tem je de
lovna skupnost šole že sprejela. Ob jubileju bo šola izdala tudi 
zbornik o svoji dejavnosti. Izšel bo do 25. marca v 1000 izvodih. 
Pisal bo o glasbeni tradiciji v Novem mestu, razvoju šole od ustano
vitve, poseben prispevek pa bo posvečen skladatelju Kozini.

vač, kostume in glasbo sta pripravila 
P. in A. Adler, za kontrolo gibov pa 
je poskrbela Kristina Piccolfi r  Bar- 
lova. Predstava bo abonmajska.

REPNIK V TV NOKTURNU -  
prvi gost nove televizijske oddaje, ki 
so jo krstili za Nokturno, je bil zna
ni samorastnik Anton Repnik iz 
Mute, dolenjskemu likovnemu ob
činstvu znan s številnih razstav v 
Trebnjem in Kostanjevici. Portret 
slikarja, njegove domačije in pokra
jine so pospremili verzi Toneta 
Kuntnerja. Televizija je najavila, da 
bodo gostje Nokturni likovni 
ustvarjalci, zanimivi pesniki in pi
satelji ter drugi kulturni tvorci pri 
nas.

Š tiri množične p r ire 
ditve' -  V okviru letošnjega mla
dinskega pevskega festivala v Celju 
(od 3. do 6. junija) bodo naslednje 
večje prireditve: tekmovanje jugo
slovanskih mladinskih zborov, med
narodni koncerti mladinskih zborov, 
množičen koncert pevcev iz celjskih 
in okoliških šol ter posvet glasbenih 
pedagogov iz vse Jugoslavije. Raču
najo, da bo na tekmovanju jugoslo
vanskih mladinskih pevskih zborov 
sodelovalo več kot 1.650 pevcev.

Glasbena tradicija v Novem 
mestu je stara stoletja. Tu so 
vznikli in delovali znani sklada
telji, kot Hladnik, Sattner, 
Foerster, Kozina in drugi, tu so 
delovali in še delujejo pedagogi 
kot prof. Kraševčeva, Bučar, 
Šproc.

Pred leti se je glasbena dejav
nost razvijala v glavnem prek 
Glasbene matice. Delovali so 
zbori, orkestri in druge skupine. 
Pred vojno je živelo v Novem 
mestu več kvalitetnih pevskih 
zborov in orkestrov.

Današnja glasbena šola je bila 
ustanovljena po vojni, torej 
pred 25 leti. Pobudo zanjo so 
dali Slavko Strajnar, Jože Zam- 
ljen in drugi glasbeni ter kultur
ni delavci. Šola ima od ustano
vitve sedež v prostorih osnovne 
šole.

Začetki so bili skromni: ni 
bilo niti instrumentov niti pri
mernih prostorov za vadbo.

Prvi ravnatelj je bil Stane 
Fink, doslej pa so se zvrstili že 
trije. Glasbeno šolo vodi zdaj že 
več let Ernest Jazbec.

S sedanjo generacijo vred je 
glasbeno šolo v 25 letih obisko
valo več kot 3700 učencev.

Učenci so bili iz osnovnih, sred
njih in drugih šol ter odrasli, 
med temi veliko zaposlenih.

Šola je od začetka do danes 
pripravila okoli 50 javnih in vsaj 
200 internih nastopov. Zlasti na 
internih nastopih so učenci po
kazali, kako obvladajo instru
mente, kako znajo zapeti in po
dobno.

Od vsega začetka so se učen
ci najraje priglašali k pouku kla
virja, godal, pihal in trobil. Poz
neje so se začeli učiti igranja na 
harmoniko in kitaro. Precejšnje 
zanimanje je bilo ves čas tudi za 
solo petje.

Oddelek za upravnopravne zadeve občinske 
skupščine Novo mesto

p o n o v n o  obvešča

lastnike in uporabnike motornih in priklop
nih vozil na območju občine Novo mesto,

katerim je potekla veljavnost prometnega dovoljenja, 
da še lahko

p o d a ljš a jo  v e l ja v n o s t  p ro m e tn e g a  
d o v o lje n ja  za  le to  1971 d o  30. j a n u 
a r j a  1971

vsak dan od 7. do 15. ure in v sredo od 7. do 17. ure 
— razen ob sobotah, v prostorih Zavoda za požarno 
varnost, Novo mesto, Cesta herojev 27 (Gasilski dom). 
Lastnike in uporabnike motornih vozil, ki ne namera
vajo zahtevati podaljšanja veljavnosti prometnega do
voljenja, pa opozarjamo, da morajo vrniti evidenčne 
tablice referatu za promet do 1. februarja 1971.

Oddelek za upravnopravne zadeve 
ObS Novo mesto

Nekdanji učenci glasbene • 
šole so dandanes glasbeni peda-; 
gogi, vodje ansamblov, pred
vsem pa so se vključili v zbore, 
orkestre in druge ansamble, ki 
jih je dandanes samo na ob
močju novomeške občine že i 
kar lepo število.

Šola ni bila nikoli zaprta; 
vase, ampak je skrbela tudi za 
glasbeni razvoj na podeželju. 
Tako je pred štirimi leti ustano
vila podružnici v Straži in Šent
jerneju, lani pa še podružnico v 
Žužemberku. Trenutno je na 
njenih zunanjih oddelkih več 
kot 60 učencev.

Razvoj šole je bil vsa leta p r i, 
srcu tako oblastem kot družbe- 
no-političnim organizacijam. 
Delovanje šole pa se bo ne
dvomno izboljšalo že v bližnji 
prihodnosti; to bo omogočil 
predvideni zakon o glasbenih 
šolah, saj bo glasbenim šolam 
uredil pravni položaj in financi
ranje. I.Z.

Delovna skupnost 
osnovne Sole Koije
* r a z p i s u j e  

javno dražbo za 
•  AVTOBUS SANOS 

A 9 FAP
38 sedežev, letnik 
1966, v voznem 
stanju.

Ogled vozila je v soboto, 
16. 1. 1971, od 8. do 10. 
ure. Dražba za družbeni 
sektor isti dan od 10. do 
11. ure, od 11. do 12. ure 
dalje pa za ostale inte
resente.
Vse pri šoli Kozje. Iz
klicna cena je 50.000 di
narjev.
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Ta teden sem najraje poslušal(a) melodijo

Ime in priimek

Kraj

Rok: 18. januar 71

Študent Fred Boersma (v sredini) z zaročenko Lucienne in bratom Wi!fredom. Letošnje novo leto so 
pričakali pri novomeških prijateljih. (Foto: A. Vitkovič)

Holandski študent — skoraj Dolenjec
Fred Boersma in njegov brat VVilfred že sedmo leto preživljata počitnice 

v Novem mestu in okolici — V šestih letih dvanajst obiskov

„Če hočem videti vaše moije, potem se moram najprej odpraviti 
tja, kajti če zaidem na Otočec ali v Novo mesto, ne morem na
prej,“ je povedal 25-letni Fred. „Ko sem prišel v Jugoslavijo drugič, 
sem bil s prijatelji na poti v Grčijo. Sklenili smo, da bomo teden 
dni preživeli na Otočcu, ostali pa smo šest tednov. Takoje bilo 
vsako leto.

Fred je študent fizioterapije v ni
zozemskem univerzitetnem mestu 
Groningen. Njegov štiri leta mlajši 
brat študira za inženirja letalstva. 
Doma sta iz Haarlema. Ze trikrat sta 
novo leto dočakala s prijatelji v 
Novem mestu. Ob vsakem obisku s 
seboj pripeljeta dva ali tri prijatelje, 
ki jih za tako pot navdušita s svojim 
pripovedovanjem.

Kako je nizozemski študent zašel 
prav sem in kako je našel prijatelje?

„Ko sva pred šestimi leti prišla s 
starši v Jugoslavijo, smo si želeli 
ogledati Plitvice in Jajce,“ pripove
duje Fred. „Prišli smo iz Avstrije. 
Na avtomobilu smo imeli okvaro in 
v Trebnjem so nam svetovali, naj za
peljemo avto v Pionirjev servis. Za
radi avtomobila smo morali tu ostati 
še en dan. Svetovali so nam, naj pre
nočimo v kampingu na Otočcu. 3e 
isti večer sem tu spoznal svoje seda
nje prijatelje Borisa, Marka, Vinka, 
Jožeta, Tineta, Borija, Draga in 
druge. Fantje so bili taborniki. Po
vabili so nas na ražnjiče ob njiho
vem tabornem ognju. Takoj smo se 
sporazumeli. Jezik ni bil ovira. Sko
raj do ju tra  smo sedeli ob ognju in 
peli. Tudi mojim staršem so bili 
fantje in Otočec tako všeč, da na
slednjega dne nismo potovali naprej 
proti Plitvicam, ampak smo ostala 
tu.

Tako je bilo prvič. KO smo se 
vrnili domov,' sem veliko mislil na 
počitnice, ki sem jih preživel tu. 
Zdelo se mi je, da poznam svoje 
nove prijatelje iz Slovenije že zelo 
dolgo. Sklenil sem, da bom nasled
nje počitnice zopet preživel tu. In

tako gre iz leta v leto. Sedaj se ne 
počutim  več kot turist. Zdi se mi, 
kot da prihajam na počitnice do
mov. “

Mlada Holandca poznata že pre
cej Novomeščanov in tudi Novo- 
meščani poznajo njiju. Naučila sta

Najbolj praktično in seveda tudi 
zelo moderno oblačilo skoraj za vse 
letne čase je kostim. Čeprav smo 
sredi zime in se zavijamo v tople 
plašče, je že treba pomisliti tudi na 
aprilsko sonce in na to, kako se 
bomo takrat oblačile. Kostim bo 
najbolj primeren. Ker pa bo vedno 
isti, bodo morali biti barvni dodatki 
različni. Moda 71 narekuje:

ČRN KOSTIM -  poleg lahko 
oblečemo bluze različnih barv: 
belo, svetlo m odro, turkizno, roza, 
lila, oranžno, rumeno, sivo, srebrno. 
Nikoli pa naj ne bo bluza ijave 
barve! Poleg sodijo lakasti čevlji iz 
usnja ali letos tako priljubljenega se
miša v črni barvi m seveda enaka 
torbica.

BEL KOSTIM -  Letos zelo pri
ljubljene barve, ki jih nosimo k beli 
so: ognjeno rdeča, jajčno rumena, 
temno modra, rjava v vseh odtenkih 
in še vedno tudi nežno lila. K be

se tudi nekaj slovenskih besed, vča
sih pa zavijeta prav po dolenjsko.

„Dolenjci ste tako toplosrčni,“ je 
poudaril Fred. „Tu je tako prijetno, 
da ne vem, kdaj mine čas.“

Njegova zaročenka Lucienne pa 
je pristavila: „Prvič sem tu Fred mi 
je veliko pripovedoval o Slovencih, 
vendar ni imel pravih besed za« to, 
kar sem videla in doživela. Še bom 
prišla! “

„Pozdravite vse moje prijatelje," 
je pred odhodom  poprosil Fred. 
„Srečen sem, da sem imel priložnost 
to povedati!" A. V.

lemu kostimu nikoli-ne obujte črnih 
čevljev! Odločite se za bele, drap ali 
ijave. Enako velja tudi za torbico.

RJAV KOSTIM -  Bluza naj bo v 
roza, drap, oranžni, beli ali turkizni 
barvi. Čevlji in torbica naj ne bodo 
črni! Verjetno veste, da se letošnja 
moda nadvse navdušuje nad čevlji 
ali torbicami iz rjavega semiša.

TEMNO MODER KOSTIM -  Po
leg boste nosile bluzo ali pulover 
jajčno rumene, lila ali bele barve. 
Zanimiva bo tudi kombinacija indi
go modre in nežno svetlo zelene bar
ve. Poskusite, posebno lepo bo pri
stajalo svetlolaskam, pa tudi tem no
laskam se tej kombinaciji ni treba 
odreči. Poleg boste obule črne 
čevlje.

Toliko o enobarvnih bluzah. Če 
pa se boste odločile za vzorčaste, 
pazite, da bo v vzorcu tudi nekaj 
take barve, kot je vaš kostim. Pa
zite: barvne kombinacije so včasih 
celo važnejše od krojev!

t a t j a n a  Šp a c a p a n

TRŠKA GORA
Hočemo klub - kaj pa zaj?

MODNE DROBTINICE

Barvne kombinacije 1971

TEBI, KI SE POSLAVLJAŠ OD OTROŠTVA

To knjižico sva napisala zate, ki se poslavljaš od otroštva 
in doraščaš v fanta ali dekle.

Poznava fante tvojih let, nemirne in vihrave, včasih pridne 
in ubogljive, drugič že malo svojeglave in neukrotljive, včasih 
polne življenja in vedoželjnosti, spet drugič pa nekam lenob
ne in raztresene . . .

Poznava dekleta tvojih let: včasih delajo vtis, da so čez 
noč postala bolj zrela in pametna, pa so spet vsa otročja kot 
nekoč — kdaj pa kdaj pa njihov smeh in medsebojno šepe
tanje razodevata, da se ukvarjajo že s posebnimi, d e k li 
škim i“ skrivnostmi . . .

V drobni knjižici ti želiva odgovoriti na nekatera vpra
šanja, ki se v teh letih porajajo v vsakem doraščajočem fantu 
in dekletu. Prej ali slej začne o njih razmišljati — in vendar 
jih ponavadi nihče ne postavi naglas niti svojim staršem niti 
učiteljem. Saj veš: so vprašanja, ki jih lahko postaviš vsako
mur brez zadrege — so pa tudi vprašanja, ki gredo tako težko 
iz ust. Lahko se je pogovaijati s komerkoli o oblekah in 
avtomobilih, o šoli, o športu in tisoč vsakdanjih stvareh. Vse 
nekaj drugega pa je, kadar se v tebi prebudijo vprašanja o 
skrivnostih življenja, o spočetju in rojstvu, o razlikah med 
spoloma, o ljubezni med moškim in žensko . . .  In prav ta 
vprašanja privrejo v tvojih letih na dan in jih ne moreš v sebi 
zatreti.

Tvoje obzorje je čedalje širše, zakladnica znanja pa iz leta 
v leto bogatejša. Sola te je popeljala v davno preteklost člo
veštva, v skrivnosti narave, v neznane dežele pa celo v pro
stranosti vesolja. Veliko že veš o naravi in človeku, o znan
stvenih odkritjih in stvaritvah sodobne tehnike. Nič čudnega 
torej, če sedaj želiš zvedeti kaj več o sebi, o svoji preteklosti 
in prihodnosti pa tudi o tem, kaj narava tke in spreminja v 
tvojem telesu in v tvoji duševnosti v letih zorenja.

Prvo desetletje tvojega življenja je za teboj. Mogoče je 
minilo že tudi kako leto tvojega drugega desetletja, v ka
terem otroštvo preraste v mladeništvo in deklištvo. V drugo 
desetletje stopaš kot otrok — ob njegovem koncu pa si že 
zrel človek. Zato so ta leta v življenju nekaj posebnega: ne
mima so in bogata, saj prinašajo s seboj toliko novega, kar 
spreminja in spremeni notranjo in zunanjo podobo človeka.

V prvi polovici tega drugega desetletja bo tvoj telesni raz
voj prišel do tiste stopnje, ki jo imenujemo spolna zrelost.

Takrat boš iz otroka do- _________________________
zorela v dekle, ki bi lahko 
postala že tudi mati novemu 
otroku. Takrat boš dozorel v 
fanta, ki bi lahko postal že 
očka! Kakor se to čudno 
sliši, vendar je res — saj po
meni spolna zrelost tudi spo
sobnost , da daš življenje no
vemu bitju.

Zato je potrebno, da v 
tvojih letih zveš resnico o 
skrivnostih življenja. Nič 
čudno, če se že zanimaš za 
to stran človekovega živ
ljenja in za tiste njegove ko
tičke, ki so ti bili doslej ne
poznani. Tvoj lastni razvoj 
vnaša vate nemir in te  sili k 
razmišljanju o stvareh, ki te 
včeraj še niso zanimale.

Morda so ti na nekatera 
tvoja skrita vprašanja odgo
vorili že drugi. Če so bili to 
starši, so ti gotovo povedali 
resnico. Če pa so to bili tvoji 
zrelejši vrstniki ali vrstnice, 
je bila njihova razlaga morda 
daleč od resnice in je pustila 
v tebi nemir in zbeganost.
Vedi, da je resnica o človeku 
in skrivnostih življenja lepa, 
da v njej ni ničesar takega, 
kar bi bilo samo po sebi 
grdo, česar bi se bilo treba 
sramovati.

Beri to knjižico počasi, 
poglavje za poglavjem. Mo
goče ti bo kaka misel še tuja 
in nerazumljiva, pa naj te to 
ne moti! Povrni se na tista 
poglavja čez leto ali več, pa 
ti bodo tedaj odkrila nekaj 
novih spoznanj in življenj
skih skrivnosti. Saj si v letih, 
ko se tvoja notranja in zu
nanja podoba tako hitro 
spreminjata, ko vrejo na dan 
vedno nova in nova vpra
šanja!

Rojstvo
Cvetoča gmajnica!
Tam tvoja mamica 
med resjem je zaspala, 
in v sanjah jelkica 
ji iz srca je pognala.
Ko pa se je  zbudila, 
bila ni jelkica, 
bila je  deklica 
premila;
pa jo z očetom  sta 
za Jelkico krstila.

OTON ŽUPANČIČ

Od kod?

Razprava Francetu Dem
šarja in Jožeta Valentinčiča, 
ki jo  z dovoljenjem Cankar
jeve založbe iz Ljubljane za
čenjamo danes ponatiskovati 
na mladinski strani našega 
lista, je izšla 1969 v „Knjiž
nici za mlade4' pri Cankarjevi 
založbi. V tej zbirki je doslej 
izšla vrsta dragocenih vzgoj
nih del, ki so se priljubila zla
sti mlajšim staršem. Posa
mezna dela iz zbirke „Knjiž
nica za mlade" lahko še ved
no dobite v skoraj vsaki knji
garni, sicer pa v centrali Can
karjeve založbe v Ljubljani, 
Kopitarjeva 2.

Zibala sem te mesecev 
devet 

v telesa svojega 
skrivnostni zibki.

(Oton Župančič)

Če bi te kdo nenadno vprašal, 
od kod in kako otroci, bi se ti 
odgovor najbrž zataknil v grlu in 
besede ne bi nič kaj rade šle z 
jezika. Pa ne zato, ker morda ne 
veš odgovora, v zadrego bi te 
spravil, češ o tem vendar ne go
vorimo na glas.

Pa je odgovor na to vprašanje 
tako preprost in čudovit. Da, 
tudi čudovit, ker je vsak nasta
nek življenja najbolj čudovita 
stvar na svetu. Poglej, kaj je o 
pomladi, tej znanilki novega živ
ljenja, napisal W. S.Reymont, ve
liki poljski pisatelj:

„ . . . pomlad je prihajala ka
kor visoka gospa v sončnem 
oblačilu, z zornimi mladimi 
usteci, s kodri sinjih vod. plula je 
od sonca in plavala nad zemljo v 
aprilska mlada jutra. Iz svojih 
razprostrtih rok je sipala škr- 
jančke, naj naznanjajo radost, za 
njo pa so se gnale jate žerjavov z 
radostnim vriščem, in jate divjih 
gosi so plavale prek bledega 
neba, štorklje so se dvigale nad 
močvirji, lastovke so ščebetale 
okoli koč in kljun je tekmoval s 
kljunom v petju. Kjer pa sc je s 
svojo sončno obleko dotaknila 
zemlje, je vstajala trepetajoča 
trava, mastni popki so se naj'  
penjali, zeleno brstje je nihalo in 
plaho listje šelestelo. Vstajalo je 
novo, bujno, krepko življenje, 
pomlad pa je šla prek vsega sve
ta, od vzhoda do zahoda, kakor 
mogočna božja poslanka, polna 
ljubezni in usmiljenja . .

»Tistega
lanskega
dne...«

Prvi prispevki za na
gradni natečaj z naslo
vom „Tistega lanskega 
dne . . so že prispeli v 
naše uredništvo. Vabimo 
tudi druge, da preizkusite 
svoje pisateljske in pesni
ške sposobnosti ter nam 
najkasneje do 31. januar
ja pošljete svoj sestavek, 
v katerem boste opisali 
dogodek, ki vam je iz lan
skega leta najbolj ostal v 
spominu. Sestavek naj bo 
dolg 40 tipkanih vrstic 
(ali 480 do 500 besed). 
Opremite ga z naslovom 
ter pripišite svoj točni 
naslov, starost in šolo ali 
poklic. Deset najboljših 
sestavkov bomo nagradili 
(3 denarne nagrade in 7 
lepih knjižnih nagrad). 
Deset najbolje napisanih 
zgodb bomo tudi objavili 
in honorirali. Pohitite s 
pisanjem!

ČRNOMELJ
Vojaki garnizona JLA in č rno 

maljska mladina so sklenili, da bodo 
tudi v bodoče sodelovali v republi
škem tekmovanju v sodelovanju 
med mladino in vojaki. Lani so tek 
movali prvič in so si že pridobili ne
kaj izkušenj, zato upajo, da bo 
uspeh letos boljši. Občinska konfe
renca je lani organizirala po vaseh 
več športnih tekmovanj in srečanj z 
vojaki. Za dosežene uspehe je pode
lila priznanja in diplome, in sicer: za 
dosežke v odbojki mladinskim akti
vom gimnazije Črnomelj, IMV -  
obrat Črnomelj, garnizonu JLA 
Črnomelj; za udejstvovanje in uspe
he v košarki aktivu PKŠ Črnomelj, 
gimnaziji Črnomelj, garnizonu JLA 
Črnomelj; za uspehe v malem nogo
metu pa mladincem kluba Bela Kra
jina in aktivu Cosmos-Belt Črno
melj. Za kegljaške in strelske uspehe 
pa je dobil diplomo aktiv PKŠ Črno
melj. -  Nagrade za najbolje napisa
ne naloge iz NOB in vojaškega življe
nja so dobili: Vida Bukovec, Lidija 
Janjoš, Marija Pezdirc, Janez Ko- 
betič z osnovne šole ter Sonja Šte- 
fanič iz PŠ Beti.

ZILJE
Mladinski aktiv v Ziljah si je za 

sodelovanje na Župančičevem nate
čaju izbral komedijo „Priložnostni 
zdravnik11. Krstna uprizoritev je zelo 
lepo uspela, bila je  na Silvestrov ve
čer. Vaščani so z delom mladih za
dovoljni in si podobnih prireditev še 
želijo. Mladinci pa čakajo lepega 
vremena, da bodo lahko gostovali še 
v drugih vaseh. Letos nameravajo 
ustanoviti tudi gasilsko mladinsko 
desetino.

METLIKA
Člani mladinske igralske skupine 

Osip Šest in predsedstvo mladinske 
konference Metlika se dogovarjajo z 
mladinci iz Doberdoba o medseboj
nem sodelovanju.

SLAMNA VAS
V Slamni vasi pri Metliki so mla-> 

dinci začeli urejati skromno klubsko 
sobo. Za dokončno ureditev jim 
manjka še pol kubika desk.

Sedmega januarja je mini
lo točno dva meseca, odkar 
se je novomeška mladina 
razveselila: „Hura, dobili
smo svoj težko pričakovani 
klub/ “ Predsedstvo občinske 
konference ZM Novo mesto 
je končno uslišalo nenehna 
očitanja mladih, da nimajo 
svojega prostora, da se mora 
mladina zatekati v gostilne 
in kavarne, namesto da bi 
prosti čas koristno preživela 
v za to namenjenih pro
storih, kjer bi se lahko raz
vila tudi vrsta mladinskih de
javnosti, kajti mladi so pri
pravljeni delati, še več, ko
maj čakajo, da bi se lahko s 
čim izkazali, pa nimajo pri
ložnosti. S  pom očjo občin
ske skupščine so preuredili 
in opremili dva prostora v 
Seidlovi ulici in jih tako re
koč podarili novomeški mla
dini.

V klub je prve dni priha
jalo okrog sto mladih. Naj
manj dvajset je bilo rednih 
obiskovalcev, ki so se tudi 
zavzemali za red in tvorili 
nekakšen klubski odbor, ki 
naj bi vodil delo v klubu.

Beat glasba, ki je zvenela s 
plošč in novega, nalašč za 
klub kupljenega gramofona, 
je  privabljala. Mladi so priha
jali, čeprav ni bilo zakur
jeno. Prihajali so plesat in 
igrat karte v klubski sobi, ki 
je bila namenjena za se
stanke, seminarje, predava
nja in sploh izobraževanje.
Za seboj so puščali pepel
nike polne ogorkov, gramo
fon se je kmalu pokvaril, kar 
ni čudno, če je imel več go
spodarjev, in mladih v klubu 
je vedno manj.

Spet so se preselili nazaj v 
kavarne in gostilne. Posebno 
priljubljena je restavracija 
Breg (zlasti za šolsko mla
dino, ker tja menda profe
sorji zelo redko zahajajo), 
kjer lahko sedijo, kadijo in 
pijejo na toplem. Nekaj mili
jončkov, ki jih je skupnost 
žrtvovala za ureditev mladin
skega kluba, pa se ne obre
stuje v nikakršni obliki. Zdi 
se, da novomeška mladina 
kluba sploh ne potrebuje, saj 
se nikakor ne more ločiti od  
gostiln.

A. V.

 /

Trškogorski mladinci so pretežno 
še učenci osnovnih šol, vendar se za
vedajo, da morajo že sedaj začeti z 
mladinskim delom, če hočejo, da se 
tudi v njihovi vasi razvije mladinska 
dejavnost, in če hočejo kaj doseči. 
Pri občinski konferenci ZMS je nji
hova pobuda naletela na razumeva
nje. Predsedstvo jim bo pomagalo 
pri začetnih težavah z nasveti in jih 
vključilo tudi v občinske mladinske 
akcije.
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POŽAR PRI ŠENTJERNEJU -
9. januarja ponoči jc ogenj uničil 
gospodarsko poslopje Slavka Turka 
na Vrhu št. 14 pri Šentjerneju. Zgo
rela sta ostrešje in krma, tako da je 
škode za okoli 50.000 din. Gasilci 
so preprečili še večjo škodo. Po 
mnenju komisije, ki si je ogledala 
pogorišče, je požar nastal zaradi 
električnega stika.

S PESTMI MERILI MOČ -  9. ja 
nuarja zvečer so se stepli Jože Ljubi 
iz Ždinje vasi ter skupina, v kateri 
so bili: Velinor Milenkovič, Boško 
Uzelac, Vlado Maletič in Andjelko 
Petrovič. Zagovarjati se bodo morali 
pred sodnikom za prekrške.

POŠKODOVAN V HLEVU -  5. 
januarja so našli v hlevu gostilničarja 
Antona Papeža na Hinjah močno 
poškodovanega 30-letnega Staneta 
Božiča. Menijo, da je Božič v hlevu 
padel, nakar ga jc udaril še konj.

RAZISKANA KRAJA -  Ob selit
vi v nove prostore jc sevniškemu ko
vinskemu podjetju zmanjkalo več 
orodja in strojev, med drugim elek
trični brusilni stroj in električne 
škarje. 4. januarja so sevniški milič
niki našli te reči pri Jožetu Rošto- 
harju iz Rožnega pri Blanci, delavcu 
tega sevniškega podjetja. Roštohar 
sc bo moral za dejanje, ki ga je pri
znal že v preiskavi, zagovarjati na so
dišču. Osumljeni je oče štirih nepre
skrbljenih otrok.

SE JE ZADUŠIL? -  10. januarja 
zjutraj so našli v Novoteksovi garaži 
v osebnem avtu mrtvega Mihaela 
Ldovča. 31. voznika pri novomeški 
tekstilni tovarni. Tragedija sc je 
bržkone zgodila v soboto pred pol
nočjo. ko jc prišel Udovč v garažo, 
vrata za seboj zaklenil, vžgal motor 
in zaspal v avtomobilu. Menijo, da 
se je v veliki količini ogljikovega 
monoksida zadušil.

HUMOR IZ 
SPISOV

NAPAČNO SODIŠČE
Obdolženec: Tovarišija -  lik -  

protestiram -  lik, ker sodišče -  lik
za mojo zadevo ni prav sestav

ljeno lik . . .
Sodnik: Kako. vam morda nisem 

všeč?
Obdolženec: To -  hk -  sta dva 

sodnika - lik. moral pa bi biti hk
en sam.

PREKLIC
Podpisani Simon 1 učnik prekli

cujem kot neresnično, da hodi Šte
tan z mojo ženo. Moja žena hodi z 
njim.

ZA ŠANKOM
Prvi: Ti. tebe pa nekaj gleda.
Drugi: Vidim.

NA DOLENJSKEM TUDI LANI HUD CESTNI DAVEK

Le pet krst manj od rekorda
Na avtomobilski cesti od Biča do Bregane se je lani smrtno ponesrečilo 30 

ljudi — Med nesrečnimi rekorderji je tudi Novo mesto

Lani v tem času smo zapisali, da je bilo leto 1969 rekordno 
glede na število mrtvih v prometnih nesrečah, ki so se zgodile na 
območju novomeške uprave javne varnosti: na vseh cestah v novo
meški, trebanjski, črnomaljski in metliški občini in na delu avto
mobilske ceste od Biča do Bregane. Zdaj moremo za minulo leto 
zapisati, da so prometne nesreče zahtevale 49 človeških življenj ali 
samo pet manj kot predlani. Okoli 40 ljudi je bilo lani v teh nesre
čah ranjenih, gmotno škodo pa so ocenili na več kot 500.000 din.

Več kot polovico življenj so po 
brale nesreče na avtomobilski cesti: 
kar trideset. Kraji, kamor so pri
hajali od pogrebne službe s krstami, 
po trupla, so znani po nesrečah v 
prejšnjih letih. Na Otočcu je izgu
bilo življenje pet ljudi, pri Gmajni 
štirje, pri Poljanah. Drnovem in Kra
kovskem gozdu po trije, pri Šent
jurju in Podgračencm po dva itd.

Tlidi na cesti 
smo ljudje...

Devetnajst smrtnih žrtev so ter
jale nesreče na drugih cestah. Prav 
žalosten rekorder je v tem samo 
Novo mesto, kjer je v minulem letu 
tragično končalo šest ljudi. Te črne 
točke so: Bršlin, Ločna in kandijski 
most. Po dve življenji so terjale šc 
nesreče na Plešivici (nad Žužem
berkom). v Brcgeh in Trnovcu.

Med osebami, ki sojih lani vpisali
v črno kroniko, je bilo devet pešcev. 
Vsi drugi ponesrečenci so tfiji ali 
vozniki ali sopotniki (avtomobilisti, 
mopedisti, motoristi in sopotniki). 
Nekaj pešcev je izgubilo življenje pri 
prečkanju avtomobilske ceste.

V prometnih nesrečah so umirali 
ljudje raznih pokliccv inf starosti. 
Najmlajša žrtev je bil komaj dve leti 
star otrok (Plešivica), naj starejša 
žrtev je bil moški (nekaj čez 80 let. 
na kandijskem mostu). Statistika 
zbira poleg teh šc druge podatke.

Nepravilno prehitevanje jc bilo 
najčešče razlog za nesrečo, ki sc jc 
končala s smrtjo. S hudimi posle
dicami, navadno pa z mrtvimi voz
niki in sopotniki, so se končale 
drzne vožnje s prehitevanjem v 
megli. Veliko voznikov in sopot
nikov je s svojim življenjem plačalo 
neprimerno hitro, nemalokrat div
jaško vožnjo tam, kjer jc hitrost 
omejena. Svoj krvni davek je zahte
vala tudi nepazljivost avtomobilistov 
in drugih udeležencev v cestnem 
prometu. Pri ugotavljanju vzrokov 
za smrtne nesreče so nekajkrat za
sledili neizkušenost voznikov, vož
nje brez izpitov, vinjenost voznikov 
in vozila z okvarami.

IVAN ZORAN

Kupimo

rabljen 
traktor 
IMT 555

Ponudbe pošljite pod 
» IM T  555«.

Upokojenec J. K. prinese 
kmalu po prvem vsak mesec v 
hišo poleg odrezka za plačano 
stanarino tudi kakšno novico. Te 
dni je v bloku 5 c. v Trdinovi uli
ci pripovedoval, kaj je pred dne
vi doživel na kandijskem kri
žišču:

„Bila jc že tema, ko sem po
stal na vogalu hotela Kandije in 
opazoval promet od Glavnega 
trga prek slabo osvetljenega mo
stu čez Krko do križišča. Ne 
vem, zakaj sem začel spremljati 
avtomobil, ki jo je po mojem ob 
čutku le prehitro rezal na most 
in proti križišču. ,Tole se pa ne 
bo srečno končalo.'  sem pomi
slil. in kot nalašč je tedaj stopil 
mlad par s pločnika na prehod 
za pešce, da bi prečkal cesto. 
.Norec, kaj ju nc vidiš? ‘ sem 
vzkliknil sam pri sebi, ko sem 
opazil voznika, ki jc z nezmanj
šano hitrostjo drvel proti ‘pre
hodu za pešce. Najbrž fanta in 
dekleta ni opazil, ker si jc svetil 
z zasenčenimi lučmi. Toda še 
preden sem pomislil, kaj se lah
ko zgodi, jc že počilo, strahovito 
počilo. Videl sem, kako je vrglo 
dekle več metrov naprej in kako 
je fanta obrnilo, dokler ni ob 
ležal ves polomljen. Med prvimi 
sem bil pri ponesrečencih. Ljudi 
sc je nabralo kot mravelj, vendar 
so bolj pasli radovednost, kot 
pomagali.

To sem še bolj spoznal, ko so 
prišli miličniki, da bi nesrečo 
popisali: ljudje so'' se razbežali, 
kot bi jih veter razpihal, in od 
prič sem ostal sam. Sram naj bo 
tiste, ki so takrat miličnikom in 
roki pravice obrnili hrbet! Iako 
imajo zdaj o tej nesreči samo 
mojo izjavo. Na sodišču bom 
edina priča, edini, ki bom vse. 
kar sem na svoje oči vidci,, tudi 
podrobno opisal. Obžalujem 
voznika in vem. d a je  tudi njemu 
žal. Ko pa bom pričal, bom mi
slil tudi na ponesrečenega fanta 
in dekle. Kaj če bi avtomobilist 
zadel moja otroka? “

I. Z.

Švedski avto brez 
lastnika

S Trga dr. Iva Ribarja v Brežicah 
so 12. januarja po naročilu ljudske 
milice odpeljali osebni avtomobil 
švedske registracije, ki ga je neznani 
voznik parkiral tam že pred novim 
letom. Domnevajo, da je bil avto
mobil ford mustang ukraden, vendar 
do sedaj niso prijeli šc nobene pri
jave o izginotju.

Družinska 
tragedija

Huda nesreča je zadela prejšnji te 
den družino Franca Florjančiča iz 
Novega mesta. 6. decembra proti ve
čeru so se Franc, žena Vida in hči 
Zlatka s fičkom odpeljali proti 
Ljubljani. Do Sel na avtomobilski 
cesti je šlo vse po sreči. Tam je na 
ovinku spolzke ceste fička zaneslo 
na levo prav v trenutku, ko seje na
proti z landroverjem pripeljal v Za
grebu živeči, Anglež James Morris. 
Osebna avtomobila sta silovito t rči 
la. Zlasti za potnike v fičku seje to 
končalo nadvse tragično: voznikova 
žena 24-letna Vida Florjančič je za 
hudimi poškodbami umrla na kraju 
nesreče, hudo ranjenega Franca in 
hčer Zlatko pa so -  oba nezavestna
-  odpeljali v novomeško bolnišnico. 
Malo Zlatko so iz Novega mesta 
takoj odpeljali v Ljubljano, kjer 
upajo, da jo bodo pozdravili. G m ot
no škodo so ocenili na 18.000 din, 
fičko je popolnoma razbit. Anglež 
kljub hudemu trčenju ni bil poško
dovan.

Sreča v nesreči
V torek, 12. januarja, sta na m o

stu čez Savo in Krko pri Brežicah 
pri srečanju zadela drug ob drugega 
tovornjak in avtobus. Avtobus je bil 
namenjen v Ljubljano. Posledic ra
zen manjše škode ni bilo. vendar pa 
vsak tak dogodek vedno kliče po 
novem mostu. Sedanji že zdavnaj ni 
primeren za naraščajoči promet.

TREBNJE: GROSUPF.LJCA ZA
NESLO -  10. januarja je Janez 
Križman iz Grosupljega z osebnim 
avtom precej hitro zapeljal proti 
bencinski črpalki v Trebnjem, zavrl 
in treščil v osebni avto Rudolfa Zi- 
berta z Mirne.

GRADIŠČE: KOMBI V OPEL 
KARAVAN -  Med srečanjem v 
Gradišču pri Dolenjskih Toplicah je
1 0 . januarja kombi, ki ga je vozil 
Vinko Novak iz Podturna, zaneslo v 

'osebni avto Opel-Karavan Ljubljan
čana Jožeta Lavriča. Škode je bilo 
za 1.500 din.

KARTELJEVO: LJUBLJANČA
NA ZANESLO -  9. januarja je na 
priključku pri Kartcljevcm zaneslo 
na levo osebni avto, s katerim se jc 
proti Novemu mestu peljal Borut 
Zrimšek iz Ljubljane. Pri tem je 
ljubljansko vozilo zadelo osebni 
avto, ki ga je naproti vozil Janez 
Starešinič iz Zilj pri Črnomlju. 
Gmotno škodo so ocenili na 1.500 
din.

RUMANJA VAS: OPLAZILA
STA SE -  Na zasneženi cesti v Ru
manji vasi sta sc 9. januarja med sre
čanjem oplazila osebni avto Štefana 
Kavška iz Gotnc vasi in avtobus, ki 
ga jc vozil Ivan Naglič iz Prcbačc- 
vega pri Kranju. Nesreča ni zahte
vala žrtev.

NOVO MESTO: FICKA ODBI
LO NA PLOČNIK -  Na Cesti hero
jev v Novem mestu jc 8.^januarja fič
ka, s katerim sc jc s Ceste koman
danta Staneta pripeljal Ivan Retelj iz 
Novega mesta, zaneslo v kombi, ki 
ga je vozil Franc Kopušar s Seno
vega. Po trčenju je fička odbilo na 
pločnik. Gmotno škodo so oconili 
na 1.000 din.

NOVO, MESTO: TOVORNJAK 
ZBIL PEŠCA 8. januarja jc Jože 
Sašck iz Domžal vzvratno peljal to 
vornjak iz Trdinove v Volčičevo uli
co v Novem mestu in pri tem podrl 
70-lctno Ano loršek  iz Trdinove 
ulice. I orškova si je pri padcu zlo
mila noeo.

GRADAC: CL.L.NO TRČENJE 
Jurc Količ i/ Pravotineje 8. januarja 
vozil osebni avto nemške registracije 
i/ Črnomlja proti Metliki. Pri Grad
cu je na nepreglednem ovinku prehi
teval tovornjak, tedaj pa se je na-

On je tako odredil...
Po cesti je pripeljal avto

mobil najnovejšega tipa in 
ugledne znamke. Zapeljal je  
gor in dol in iskal primeren 
prostor za parkiranje. N i ga 
bilo. Pa je ustavil kar sredi 
ceste in križišča. Izstopila 
sta dva moža. Eden je odšel 
po mestu, drugi pa je stopil 
v gostilno. A vtomobil je  
ostal sam in oviral pro
met . . .

,,Tovariš, nepravilno ste 
parkirali. “

„Kje pa, saj je vse v 
redu!" jc dejal šofer, ko je  
stopil iz gostilne.

„Mar ne vidite, da avto 
ovira promet? Saj stoji ven
dar sredi križišča/ “

„Kaj*morem? “
„ Vi ste šofer in ste odgo

vorni, kako in kod vozite. “ 
, ,Nc bo držalo. On je tako 

odredil / .
„Kdo -  on? “

on -  ljudski poslanec. 
Njega vozim. On pa je ob
last. Kjer odredi, tam m o
ram ustaviti. Oblast je treba 
vendar spoštovati. “

Medtem je izza vogala sto
pil on, oblast.

„Kaj imata? “
, Menda sem nepravilno 

parkiral. “
„Kar pusti, naj pišejo, kar 

hočejo. Se bomo že drugod 
pomenili

In avtomobil jc odpeljal.
JAKA PR A VIČNI K

proti pripeljal z osebnim avtom Mi
hael Škot iz Doblič. Kljub takojšnje
mu zaviranju sta sc vozili čelno zale
teli. Škotova sopotnica Frančiška 
Medoš je bila huje ranjena, laže pa 
sam voznik Škot, njegova žena in 
druga sopotnica Zofija Jevnišck. 
Gmotno škodo so ocenili na 8.000 
din.

BROD: S FICKOM V AVTOBUS
Med srečanjem na zasneženi cesti 

na Brodu pri Novem mestu sta se 4. 
januarja zaletela fičko, ki ga je  vozil 
Janez Kren iz Vavte vasi. in avtobus 
podjetja Gorjanci, ki ga jc vozil Jože 
Kolenc. Gmotno škodo so ocenili na
1.500 din.

TREBNJE: ZANESLO GA JE V 
ITALIJANA — 6. januarja je pri 
Trebnjem zaneslo osebni avto, ki ga 
je vozil Ivan Drnovšek, v italijanski 
tovornjak s prikolico, s katerim je 
proti Zagrebu potoval Vittorio Mi- 
serocchi. Gmotne škode je bilo za
3.000 din.

AVGUŠTINE -  TRČENJE 
KOMBIBUSA IN OSEBNEGA 
AVTOMOBILA: 8. decembra ob
12.55 je prišlo do trčenja na cesti 3. 
reda v Avguštinah. Voznik kombi- 
busa Roman Jordan iz Kostanjevice 
je vozil od Oštrca proti Kostanjevici, 
naproti pa je privozil voznik oseb
nega avtomobila Franc Juršič iz 
Oštrca. Med njima je prišlo do trče
nja. Na vozilih je škode za približno 
3500 din.

NOVO MESTO -  TRČENJE 
OSEBNIH AVTOMOBILOV: 10.
januarja okrog 20.30 se je Novo- 
meščan Marjan Okroglič peljal z 
osebnim avtomobilom iz Irče vasi v 
mesto. Pri bolnišnici na Partizanski 
cesti mu je naproti pripeljal z oseb
nim avtomobilom Anton Pate iz 
Dol. Kamenja po levi strani ceste. 
Avtomobila sta trčila. Ciril Kuk- 
inan, Patctov sopotnik iz Dol. Ka
menja, se je pri trčenju poškodoval. 
Gmotno škodo na obeh vozilih so 
ocenili na 6500. din.

METLIKA -  TRČENJE PRED 
BENCINSKO ČRPALKO: 11. ja
nuarja okrog 15.30 se je v Metliki 
pripetila prometna nesreča. Julij 
Stampohar iz Gradca, ki nima vozni
škega dovoljenja, se je z osebnim 
avtomobilom pripeljal v Metliko. 
Med vožnjo po mestu je trčil v oseb
ni avtomobil Vaška Damjanoviča iz 
Črnomlja, ki je med srečanjem za
peljal izpred bencinske črpalke na 
cesto. Škodo so ocenili na 1000 din.

Spremenjena 
zakonodaja?

Na novomeški občinski seji je 
služba za cene predlagala, naj bi 
Novo mesto dalo pobudo za spre
membo zakonodaje za določanje 
cen 'za  osnovne živilske proizvode. 
Občine zdaj tc cene pravzaprav 
samo formalno določajo, v prihod
nje pa naj bi po pooblastilu republi
ška skupščina prevzela kontrolo nad 
cenami za kruli, mleko, sladkor, 
olje, moko in meso in za nekatere 
marže.

DENARNICO 
sta našla dva poštenjaka in jo 
prinesla v upravo Dolenjskega 
lista. Lastnik jo  lahko dobi pri 
nas.

UPRAVA LISTA

1
Kadar poročam o čudnih doživetjih in 

zanimivih spominih, ki so v zvezi z mojim 
dolgim m zaupnim prijateljstvom s Sher
lockom Holmesom, me pri tem vedno ovira 
njegov odpor do reklame. Njegovemu m rač
nemu in ciničnemu duhu je bilo vse odo 
bravanje javnosti zoprno in se mu je ob 
uspešnem zaključku kakega primera zdelo 
nadvse zabavno, da je prepustil uradno raz
glasitev zločina kakemu pravovernemu 
funkcionarju in s porogljivim nasmeškom 
poslušal zbor splošnega, a povsem zgrešene
ga odobravanja. Zavoljo tega stališča mo- 
jega prijatelja nikakor pa ne zaradi po 
manjkanja zanimivega gradiva sem zadnja 
leta predložil javnosti zelo malo svojih za
piskov. Moja udeležba pri nekaterih nje
govih prigodah jc bila zame vedno posebna 
'Rodnost, ki je terjala zadržanost in mol
čečnost.

Zato sem bil zadnji četrtek zelo prese
nečen. ko sem prejel od Holmesa brzojavko

vsi so vedeli, da nikoli ne piše. če lahko 
hr. ojavi naslednje vsebine: ..Zakaj ne bi 
ljudem povedali, kako je bilo s eormvalsko 
pošastjo to je najbolj čuden primer, kar 
cm jih  doslej reševal.“ Nimam pojma, kako 

da jv njegov spomin zablodil tako daleč 
nazaj, da se mu je ta snov spet osvežila v 
umu, ali kakšna muha ga je pičila, da si je 
zaželel, naj to objavim. Zato bom nemu
doma, še preden mi naročilo brzojavno pre
kliče. poiskal beležke, ki vsebujejo vse na
drobnosti tega primera, in bralcem postrc-

* gel s svojo pripovedjo.
Spomladi leta 1897 je vse ka/alo. da bo 

Ib 'mesov žele/ni telesni ustroj spričo stal
nih ' i iporov nadvse zahtevnega dela opešal

• i si pripomoglo to, da je bil kdaj

pa kdaj zelo brezobziren do sebe. Marca 
tega leta je dr. Moore Agar, zdravnik iz Har- 
ley Strccta nekoč bom morda povedal, v 
kako dramatičnih okoliščinah sta se sezna
nila -  odločno zapovedal, da mora zna
meniti detektiv opustiti vse raziskovanje in 
se temeljito spočiti, drugače da bo doživel 
popoln zlom. Za svoje zdravje sc sicer sploh 
ni zanimal in jc bil do sebe povsem brez
brižen, a končno ga je grožnja, da bo postal 
trajno nesposoben za delo, le pripravila do 
tega. da je docela spremenil kraj in zrak. 
Tako sva sc zgodaj spomladi' tistega leta 
znašla skupaj v neki hišici poleg zaliva 
Poldliu, na odročnem koncu Cornualskega 
polotoka.

To je bil prav poseben kraj in se je zelo 
ujemal s čemernim humorjem mojega pa
cienta. Z oken najine male pobeljene hiše 
sva lahko videla ves mračni polkrog zaliva 
Maunts, tc stare smrtonosne pasti za jadr
nice, in njegov obšiv črnih pečin in čeri, ki 
so jih oplakovali obalni valovi, kjer je žc 
nešteto mornarjev našlo smrt. V severnem 
vetriču leži zaliv miren in varen ter vabi 
ladjo, ki jo premetavajo valovi, da bi sc za
tekla vanj in se tu na varnem spočila.

Nato pa se veter nenadoma zasuče, z ju 
gozahoda pribuči viharen piš, iztrga sidro, 
ladjo zanese na zavetrno obalo, kjer jo čaka 
zadnja bitka v penečih sc valovih. Pameten 
mornar se daleč ogne takšnemu nevarnemu 
kraju.

Na suhozemski strani je bila naša okolica 
prav tako mračna kakor na morski. To je 
bilo valovito,barje, samotno in sivorjavo, le 
tu pa tam je kak zvonik kazal, kje leži sta
rodavna vas. V vseh smereh jc bilo na tem 
barju videti sledove izumrlega rodu, ki je 
zapustil samo čudne kamnite spomenike, 
nepravilne gomile z upepeljenimi ostanki 
mrtvecev in čudne zemeljske utrdbe, ki so

pričele o prazgodovinskih bojih. Skrivnost 
in čar tega kraja in mračno vzdušje pozab
ljenih ljudstev sta razvnela domišljijo mo
jega prijatelja in prebil je veliko časa v dol
gih sprehodili po barju in samotnih premiš- 
Ijanjih. Njegovo zanimanje jc vzbudil tudi 
starodavni keltski jezik in spominjam se še 
njegove zamisli, da jc ta jezik v sorodu s 
kaldejščino in da izvira povečini iz govo

rice, ki so jo zanesli sem feničanski trgovci 
s kositrom. Prejel je pošiljko knjig o jeziko
slovju in se jc že lotil študija, da bi podprl 
svojo tezo, ko sva nenadoma naletela 
mene je to užalostilo, on pa ni nič prikrival 
svojega veselja prav pred nosom na neki 
zanimivejši, tehtniyši in neprimerno skriv- 
nostnejši problem, kakor so bili vsi tisti, ki 
so naju pognali iz Londona. Najinega pre
prostega, mirnega in zdravega življenja jc 
bilo kar nenadoma koncc; vrglo naju je v 
sredo dogodkov, ki so do skrajnosti razbu
rili ne samo Cormvall, marveč vso zahodno

Anglijo. Veliko mojih bralcev se namreč še 
spominja tistega, čemur so tedaj rekli 
„Cormvallska pošast", čeprav jc londonsko 
časopisje prejelo o teh dogodkih le zelo ne
popolna poročila. Zdaj, po trinajstih letih, 
bom sporočil javnosti resnične nadrobnosti 
te nadvse čudne zadeve.

Povedal sem že, da opozarjajo po vsej po 
krajini raztreseni zvoniki na vasi, ki stoje tu 
pa tam v tem delu Cornvvalla. Najbližja iz
med teh vasi je zaselek Trcdannick Wollas; 
koče, v katerih biva nekaj sto prebivalcev, 
se gnetejo okoli starodavne, z mahom ob 
rasle cerkve. Vaški kaplan, gospod 
Roundhay, jc imel nekaj smisla za arheolo
gijo in se jc zato seznanil s Holmesom. Bil 
je mož srednjih let. dostojanstven in prija
zen in jc svoj kraj in njegove šege precej 
dobro poznal. Povabil naju je na čaj v žup
nijo in tam sva se seznanila tudi z gospo
dom Mortimerjem Tregennisom, zaseb
nikom, ki jc vikarjeve skromne dohodke 
povečal s tem, da jc najel stanovanjc v nje
govi veliki, razsežni hiši. Vikar je bil samec 
in vesel, da je lahko oddal stanovanje, če 
prav jc imel le malo skupnega s svojim na
jemnikom, ki jc bil suh človek, temne polti 
in je nosil očala ter bil tako upognjen, d;i je 
bil videti skoraj pohabljen. Spominjam se, 
da je bil med najinim kratkim obiskom 
vikar zelo blebetav, njegov najemnik pa 
čudno tih; človek žalostnega obraza, po 
greznjen sam vase; sedel jc in gledal proč, 
videti jc bilo, da premišlja o lastnih rečeh.

Tadva sta v torek, 16. marca, kmalu po 
zajtrku kar na lepem stopila v najino malo 
dnevno sobo, kjer sva s Holmesom skupaj 
kadila in se pripravljala na najin vsakdanji 
izlet po barju.

„Gospod Holmes,“ jc razburjeno vzklik
nil vikar, „ponoči se je pripetilo nekaj, kar

me je hudo pretreslo. To je stvar, o kakršni 
človek zlepa ne sliši. Prav božjo previdnost 
vidim v tem, da ste ravno vi zdaj tu, saj v 
vsej Angliji ni drugega človeka, ki bi nama 
mogel pomagati.“ •

Nič kaj prijazno nisem pogledal vikarja, 
ki jc tako neprilično vdrl k nama; Holmes 
pa jc vzel pipo iz ust in se zravnal v svojem 
stolu kakor star lovski pes, ko zasliši klic. 
Pokazal jc z roko na divan in najin drhteči 
gost in njegov razburjeni spremljevalec sta 
sedla nanj drug poleg drugega. Gospod Mor- 
timer Trcgennisje bil bolj zadržan, kakor jc 
bil duhovnik, a trzanje njegovih suhih rok 
in blesk njegovih temnih oči sta kazala, da 
sta oba enako razburjena.

„Ali naj govorim jaz ali boste vi? “ jc 
vprašal vikarja.

„No, ker ste menda vi to stvar odkrili, za 
karkoli žc gre, in jo je zvedel vikar šele od 
vas, bo morda bolje, če govorite vi,“ jc 
rekel Holmes.

Ozrl sem se na duhovnika, ki sc je bil 
oblekel v naglici, poleg njega pa jc sedel 
spodobno oblečeni najemnik, in užival pre
senečenje, ki sta ga spričo Holmesovega 
preprostega zaključka razodevala njuna 
obraza.

Iz knjige A. C. Doyla „SLOVO 
SHERLOCKA HOLMESA" objav
ljamo z dovoljenjem Državne za
ložbe Slovenije napeto zgodbo 
„Hudičeva noga“ . Dogodivščine sve
tovno znanega detektiva Sherlocka 
Holmesa, ki je postal pravcati lite
rarni junak znanega angleškega pisa
telja Arthurja Conana Doyla, jc za 
to knjigo DZS prevedel Boris Ver
bič.
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zobno gnifobof

USTANO VLJENO

M ar >orion-65<
znižana cena: 1.100 din

-  drobi koruzo, ječmen, oves, 
ajdo itd.

-  specialne jeklene plošče
-  pogon: 2 KW motor -  tri ali 

enofazni
-  mazanje na tri leta
-  rezervni deli na zalogi
-  jamstvo za kvaliteto

65
.100 din

1
Splošno znano je, da se je  zobna gniloba zelo razširila. Medtem ko  

ljudje in posebno še otroci o drugih boleznih ne vedo dosti, za neka
tere pa še slišali niso, skoraj vsak ve za zobno gnilobo, za bolečine  
zob in vse neprijetnosti v tej zvezi. To pa ni nič čudnega, saj je zobna  
gniloba najbolj razširjena bolezen in skoraj ni človeka, ki bi ne imel 
vsaj enega gnilega zoba v ustih. Pri nekaterih, ki niso pravočasno 
obiskali zobozdravnika, vidimo ob zobeh gnojne bule, ki m očn o  bo
lijo. Razen bolečih  gnojnih bul lahko ob koreninah nezdravljenega 
zoba nastanejo manjše tvorbe, ki sicer navidez ne povzročajo večjih 
motejij, so pa za zd ra rn *elo nevarne. To so „granulomi41, kakor jih 
ljudje radi imenujejo. . .  .ahko okvarijo zdravje na katerem koli delu 
telesa in so zelo zelo nevarni za splošno zdravje.

80 % OTROK SI NE CISTI REDNO ZOB!
Že iz tega skromnega orisa vidimo, da predstavlja zobna gniloba 

pomemben zdravstveni problem. Že samo bolečine, ki izvirajo iz 
nezdravljenih zob , so velika neprijetnost, ki jo  redko pozabim o, če  
smo jo  enkrat doživeli. Gnili zobje, posebno spredaj, tudi estetsko  
m očn o kazijo videz človeka, posebej še otrok in deklet. Če izgubi 
otrok okoli sedmega leta m lečne sekalce, katere bodo kmalu nado
mestili stalni zobje, je to lepo in šarmantno in starši zelo radi za 
spomin slikajo svoje otroke. Seveda je pa stvar povsem drugačna, če  
izgubi otrok ali dekle sprednje zobe zaradi zobne gnilobe. Tu ni nič 
več šarmantnega, ampak je taka izguba silno neestetska, kazi priza
deto osebo, ki zaradi tega često  duševno trpi. Omenimo naj še, da 
obolelo zobovje ne more več uspešno opravljati svoje grizne funkcije 
in nastanejo kot posledica tega kasneje motnje v delovanju prebav
nega sistema, kar se zopet odčrtuje na zdravju vsega telesa. Iz tega je 
torej razvidno, da je zobna gniloba socialno-medicinski problem, ki 
zasluži vso našo pozornost. Popravljanje zob pa stane veliko denarja. 
Država je izdajala v preteklosti velika finančna sredstva za popravilo 
zob, sedaj pa morajo pacienti, razen otrok, nositi del teh bremen 
sami. Glede na vse to se upravičeno vprašujemo, kaj lahko ukrenemo, 
da zobno gnilobo preprečimo ah pa, če  tega ne m orem o, vsaj zaje
zimo in odpravimo najhujše oblike te bolezni in njene posledice.

ZAKAJ ZOBNA GNILOBA 
PRAVZAPRAV NASTANE?

Kaj je vzrok njenemu nastanku, še ni do danes v celoti pojasnjeno. 
Mnogo teorij razlaga razne dozdevne vzroke, vendar bi opisovanje teh 
presegalo okvir tega članka. Naj se omejimo le na kratek opis enega 
mehanizma. Zaostali ogljikovi hidrati (krompir, kruh, testenine in 
sladke jedi) začnejo pod vplivom bakterij razpadati. Kot posledica  
tega razpada nastanejo v končni fazi kisline (mlečna in ocetna), te pa 
pričnejo, ko dosežejo na zobu zadostno koncentracijo, topiti zob. 
Najprej se raztopi seveda sklenina, kasneje pa tudi druge trde sestavi
ne zoba.

Ne zaostanejo pa v ustih le ogljikovi hidrati, ampak tudi ostanki 
druge hrane, le da ti nimajo škodljivega učinka na zobe. Hrana za
ostane med zobm i v zobnih žlebičkih (fisurah) pri jedi. Posebno 
lepljiva hrana se rada prilepi na zobe in ostane tam, če zob ne č i 
stimo, dovolj dolgo, da utegne razpasti pod vplivom mikroorganiz
mov v omenjene kisline. Iz napisanega pa že izhaja, d a je  čiščenje zob  
zelo pomemBno, ker odstrani ostanke hrane.

Pri nastanku zobne gnilobe imajo odločilno vlogo še drugi dejav
niki, ki jih je .m nogo in so izredno raznovrstni. Ne na zadnjem mestu 
med temi vzroki je dednost. Nekateri zobozdravniki menijo, da je 
zobna gniloba znak, da v telesu nekaj ni v redu. Zobne gnilobe je vse 
več. Posebno naraščajoči standard prebivalstva dovoljuje drugačno 
pripravljanje hrane, to je pa že dovolj, da se ustvarijo pogoji, zaradi 
katerih nastane zobna gniloba. Zato je  pomembna ustna higiena in 
zgradba zoba. Pri tem poslednjem razumemo mineralizacijo zob in 
sploh čvrsto zgradbo zob , to pa je često  odvisno od dednih faktorjev. 
Na čvrstost zob pa lahko m edikam entozno vplivamo.

KAKO SE LAHKO PROTI TEJ BOLEZNI
NAJENOSTAVNEJE SAMI BORIMO?

Hrana ima torej važno vlogo pri nastanku zobne gnilobe. Ker v 
večini primerov hrano še vedno pripravljamo doma, lahko na tem  
področju marsikaj storimo.

KRŠKO -  V  povratnem keglja
škem dvoboju v disciplini 8 x  200  
lučajev so bili spet boljši Novom e-  
ščani, ki so zmagah s 6 .509:6 .325  
kegljev. Za Novo mesto so nastopili 
Fabjan 8 1 5 , Dravinec 7 5 4 , Mrzlak 
837 , Krušič 860 , Bratož 829 , Žida- 
nek 7 8 5 , R ožič 844 , Karpljuk 785 ,  
za Krško pa Markovič 7 3 8 , Tuma  
809 , Gelb 7 4 3 , Bajc 842 , Markel 
783 , Bogovič 77 9 , Rum ovec 782 , 
Vanič 849 .

(J. M.)

MOKRONOG -  Na hitropotez
nem šahovskem prvenstvu ŠK Mo
kronog za januar je zmagal A nte Žu- 
tič (1 3 ,5 ), sledijo: Šibilja (11 ,5 ), 
Štefančič (11 ), Hočevar (10 ), Boršt- 
nar (9 ), Peterle (8 ,5 ), Zajc in Bulc 
(8) itd. Tekmovalo je 15 šahistov.

(J. H.)

SEVNICA -  Sevničani so na zim 
skem rokom etnem  prvenstvu v 
Ljubljani odigrali že dve tekmi in na 
obeh zmagah. V  prvem srečanju so 
porazili Iskro z 18:11. Nastopih so 
naslednji igralci: Debeljak, Valant 2. 
Koprivnik 1, Trbovc 5 , Šilc 9. 
Možic, Sirk 1 in Štojs. V drugem 
srečanju pa so premagali stare znan 
ce Zagorjane s 17:10. Na tej tekmi je 
trener Jože Sile preizkusil posebno  
taktiko, ki se je zelo dobro obnesla 
Igrah so: Možic, Valant 7, Ko
privnik 1, Trbovc 5 , Sile 1, Sirk ir 
Stoj s 2.

( J . b .;

KOSTANJEVICA -  V  nedeljo je 
bila otvoritev nove prenosne smu 
čarske vlečnice, ki so jo postavil: 
blizu kostanjeviške osnovne šole. Že 
prvi dan je  imela veliko obiskoval 
cev, saj so našteh blizu tisoč mladi! 
smučarjev in smučark. Sredstva z£ 
nakup sta prispevala temeljna izo 
braževalna skupnost Krško in občin  
ski sindikalni svet. V lečnica je prve 
tovrstna naprava v Spodnjem P o '  
savju, zato je zanimanje zanjo tolike 
večje.

(L. h .;

LJUBLJANA -  V  mali dvorani \ 
Tivoliju se je začelo tradicionalne 
zimsko prvenstvo Slovenije v roko 
metu. Prijavilo se je 27 moških in 1̂  
ženskih ekip. Na tem tekmovanji 
nastopajo tudi naše ekipe. V  prvil 
srečanjih so Brežičanke igrale 
Steklarjem iz Hrastnika 7 :7 , kljut 
vodstvu v prvem polčasu. Drugo sre 
Čanje pa so izgubile z Zametom ; 
Reke z 12:5. V B skupini nastopajc 
tudi rokometaši Krmelja, ki so iz 
gubili obe srečanji. Jadran jih je pre 
magal z 9:8  in Celje B z 18:11.

(M. H.

MOKRONOG -  Mokronog posta 
ja šahovska trdnjava v trebanjski ob  
čini. Tako je namreč pokazala letn; 
konferenca tamkajšnjega šahovskeg; 
kluba. V minulem letu je klub iz 
vedel kar 12 brzoturniijev; na prven 
stvu slovenskih mest je dosegel so 
lidno 29. m esto, v medobčinsken  
tekmovanju pa drugo. Trenutne 
imajo 16 šahistov s četrto kategorije 
in tri s tretjo, kar je za podeželski 
razmere veliko. V  minulem letu siji 
s p om očjo  občinske zveze za teles 
no kulturo šahovski klub tudi mate 
rialno opomogel: kupil je šest šahov 
skih ur in študijsko stensko desko

(M. L.

METLIKA -  Mladinci, ki so pree 
leti igrah namizni tenis, so se pree 
dnevi ponovno sestali z namenom  
da ustanovijo namiznoteniški klub 
Pobudnik ustanovnega sestanka ji 
bil Zvone Hauptman, ki je prevze 
tehnično vodstvo ponovno ustanov 
ljenega kluba. Okrog deset mla 
dincev ob večerih igra v prostoril 
tovarne BETI, ki je nad igralci pre 
vzela pokroviteljstvo. Pozneje bode 
prijateljska srečanja in vadba ' 
domu Partizana. V klub se lahke 
včlanijo vsi, ki so prej igrali ali s< 
šele želijo vključiti.

(T .G .

Črmošnjice 
vabijo!

Smučarsko društvo Rog  
iz Novega mesta in ObZTK 
Novo mesto organizirata 
smučarske tečaje za mladino 
in odrasle v dolenjskem smu
čarskem središču v Črmoš- 
njicah v času od  21. do 26. 
januarja.

Prijave za 6-dnevne tečaje  
sprejemajo pri ObZTK Novo  
m esto (tel. 21-476). Cena te
čaja s prevozi vred znaša za  
mladino 100 din, za starejše 
pa 160 din.

Organizator se obvezuje, 
da v primeru neprimernih 
snežnih razmer tečajnikom  
denar vrne.

Prijave sprejemajo do 18. 
januarja 1971. Vse podrobne  
informacije lahko dobite pri 
ObZTK.

SD R og in 
ObZTK Novo mesto

Janez Selak iz Šentjerneja (na sliki) se je izkazal z najbolj zanesljivimi in najdaljšimi skoki (Foto: S; 
Dokl)

V novo sezono so startali s skoki
V Šentjerneju so v nedeljo otvorili letošnjo zimsko tekmovalno sezono 

s smučarskimi skoki v Brezovici — Najboljši domačini

. # /  
II. PLES^č  ; > v

Pokrovitelj je  DANA z Mirne.
Zabaval vas bo orkester Plave 
zvezde s pevcem. Začetek ob 
20. uri.

v SOBOTO, 1«. jam.

Skoraj v vsaki vasi je kmetijski stroj izdelan v naši 
delavnici, in prav to dokazuje trpežnost in hkrati 
jamči kvaliteto tudi sedanjim izdelkom.

Če potrebujete res prvovrsten in preizkušen stroj za droblje
nje žita za zdrob, potem kupite čimprej ,,šrotar ‘ Orion 65 in 
spoznali boste, da je priprava žitne krme enostavnejša, hitrej
ša in predvsem cenejša.

Krškem, da je tekmovalna komisija 
izbrala reprezentanco Slovenije za 
tradicionalni plavalni dvoboj sloven
skih in tržaških pionirjev. V repre
zentanci bodo nastopili tudi trije 
mladi Krčani: Tea Preskar, Meta 
Novak in Andrej Škafar. Pionirji re
prezentanti se bodo pripravljah na 
srečanje, ki bo v aprilu v Trstu, v 
zimskem bazenu v Zagrebu in Čate- 
ških Toplicah.

L. HARTMAN

. Novo mesto : Triglav 
(Kranj) 3:5

Med teehom je bil odigran namiz
noteniški dvoboj republiške moške 
namiznoteniške lige m ed kranjskim 
Triglavom in Novim m estom . Gostje 
so po zaslugi odličnega Terana brez 
težav premagali Novom eščane s 5 :3 .

Rezultati: Krnc : Novak 2:0 , Ber
ger : Ramovš 0:2 , Krnc : Teran 0 :2 , 
Somrak : Novak 2:0 , Berger : Teran 
0:2 , Krnc : Ramovš 2 :0 , Somrak : 
Teran 0 :2 , Somrak : Ramovš 0:2 .

Šentjernejčani skakali 
v Kisovcu

Preteklo nedeljo je bilo v Kisovcu 
pri Zagorju odprto občinsko prven
stvo v smučarskih skokih na 45-me- 
trski skakalnici. Med številnimi gosti 
iz vse Slovenije so nastopih tudi 
šentjemejski smučarski skakalci, ki 
so se kar dobro odrezali.

Rezultati: starejši mladinci: 1. 
Kobal (Triglav) 218,3 (38 ,5  -  38 
m ), Vinšek (2 6 , 25 m), Prudič (27 , 
28 m), Šinkovec (28 , 30); člani: 1. 
Železnik (JLA) 212,3 (36 , 38), Pave 
(26 , 24 p), Potočar (25 , 25 p), Se
lak (30  p, 29).

Priznanja 
za nogometne delavce

Nogom etna zveza Slovenije je p o 
delila ob 50-Ietnici ustanovitve prve 
vodstvene nogom etne organizacije 
na Slovenskem priznanja nogom et
nim klubom Elan (Novo m esto), 
Beli krajini, Brežicam, Celulozarju 
(Krško), Rudarju (Senovo) in Ko
čevju. Med posamezniki so lepa pri
znanja prejeli Roman Doljak in Jože 
Mrzlak iz Novega mesta, Alfred Iste
nič iz Krškega in Anton Pleterski s 
Senovega.

NOVO MESTO -  V  ponedeljek 
se pričnejo tekmovanja v dolenjski 
kegljaški ligi (6 x 200  lučajev). Na
stopilo bo 6 ekip — Pionir, Želez
ničar, Krka, Krško, Celulozar in 
Iskra. Kegljali bodo v Trebnjem in 
Krškem. (S C )

TREBNJE -  V  Trebnjem bo jutri 
zvečer ustanovni občni zbor keglja
škega društva Trebnje.

(R .V .)

Vsem svojim odjemalcem želim  
srečno novo leto 1971!

P O U € D € L S K / S T R O J/ 
Sr. \nd  n. l  j .

1909

Novomeščani doživeli presenetljivo visok poraz 
v srečanju z Mariborom — Krnc odpovedal

N ovom eščani so med tednom go
stili v okviru republiške namizno
teniške lige igralce Maribora, ki so 
jim pred dobrim mesecem skoraj 
sredi Maribora pripravili mrzlo prho. 
Z malo več sreče bi Dolenjci lahko 
slavili lepo zmago. To, kar jim ni 
uspelo na Štajerskem, smo pričako
vali v Novem m estu. Vendar so pri
čakovanja eno, dejstva pa drugo. 
Nihče ni mislil, da se bodo dom ači 
tako slabo e>drezali, saj so jim gostje 
ponujali najlepšo priložnost, da si 
vpišejo še eno zmago. Prišli so brez 
najboljšega igralca Savnika, ki ga je 
zamenjal 12-letni Miglar, ki bi ga vsi 
trije novomeščani premagali, seveda, 
če  bi se potek dogodkov razvijal po 
predvidevanjih.

Novomeščanejm je začel voz 
drčati navzdol, ko je Somraka pre
magal Milovanovič; če  bi Marjan to 
srečanje dobil, bi Krnc v srečanje s 
Klingerjem vložil več žara. Tako

tudi Krncu ni šlo in Mariborčani so 
kmalu vodili 3:1 , kar pa je pomenilo  
konec vseh lepih sanj. Končna zma
ga Maribora 5:2  je zaslužena in pre
senetljiva.

Menda je največji vzrok za ob
čuten poraz v slabi igri Matije 
Krnca, ki je drugače vedno odličen. 
Izrednemu igralcu tokrat ni šlo, kar 
se v takih športih kaj pogostom a do
gaja. Največkrat pa je takšna spre
memba forme v tem, da ne igrajo, 
saj vem o, da N ovom eščani delajo v 
nem ogočih pogojih. Nimajo vadbe
nih prostorov, pa tudi poštene mize 
za zahtevnejše dvoboje ni na voljo. 
Brez osnovnih pogojev ni m ogoče  
pričakovati čudežev.

Rezultati: Kapš : Khnger 0:2, 
Krnc : Miglar 2:0 , Somrak : Milova
novič 1:2, Krnc : Klinger 1:2, Kapš 
: Milovanovič 1:2, Somrak : Miglar 
2:0 in Krnc : Milovanovič 0:2 .

S. DOKL

Kadar strune niso uglašene

Šentjemejski športni delavci so se 
spet postavili. V  nedeljo, 10. januar
ja, so mladim tekmovalcem na 
20-metrski skakalnici v Brezovici 
pripravili lepo skakalno tekm o. Mla
di tekmovalci iz Krškega, Kočevja, 
Vavte vasi, Straže, Prekope in Šent
jerneja, zbralo se jih je 28 , so bili s 
prireditvijo zelo zadovoljni, čeprav 
tudi padcev ni manjkalo. Organiza- 
toiji so pogrešali skakalce iz Novega 
mesta, Mirne in Bele krajine.

Najuspešnejši so bili Šentjernej
čani, ki so zmagali v štirih katego
rijah, en naslov pa je osvojil nadar
jeni Piškur iz Vavte vasi.

Rezultati -  mlajši pionirji: 1. 
Bučar (Šent.) 118,0  (10 ,5 , 12), 2. 
Majer (V. vas) 108,7 (13p, 11,5); 
starejši pionirji: 1. Slugam 200,7

(1 7 ,17 ), 2. Jerele 181,1 (16 , 16,5), 
3. Pajs 156,1 (14 ,5 , 14,5) vsi Šent
jernej; mlajši mladinci: 1. Piškur 
(Vavta vas) 168,5 (16 , 16), 2. Gol- 
tez (Prekopa- 162,8 (15 ,5 , 16), 3. 
Regalli (Kočevje) 161,2 (18 ,5p, 
18,5p); starejši mladinci: 1. Šin
kovec 2 1 8 ,4  (18 ,5 , 18,5), 2. Vinšek 
203,5 (18 ,5 , 17,5) oba Šentjernej, 
3. Mule (Kočevje) 201 ,0  (18,0,
18.5); Člani: 1. Selak 235 ,2  (19,5
19.5), 2. Potočar 210,1 (18 , 18) 3 
Bratkovič I. 183,6 (18 , 18,5) vsi 
Šentjernej.

Sd

KRČANI 
V REPREZENTANCI

Plavalna zveza Slovenije je obve
stila plavalni klub Celulozar v

Namiznoteniški igralci Novega mesta od leve proti desni: Matija 
Krnc, Iva Kapš in Marjan Somrak (Foto: S. Dokl)



P a  b r e z  p r i d i g !

Za letošnji občinski praznik 
želijo imeti člani borčevskih 
organizacij iz brežiške občine 
dokončan spomenik padlim 
borcem in aktivistom, pa tudi 
vsem tistim, ki so preživljali voj
na leta v raznih taboriščih. Ve
lik del prebivalstva so Nemci 
med vojno izgnali s svojih do
mov, zato bo spomenik, ki ga 
nameravajo postaviti v Breži
cah, opominjal tudi na njihovo 
izgnanstvo.

Člani Zveze borcev zbirajo 
denar po domovih. Skoraj pov
sod najdejo razumevanje, sem 
in tja pa se še vedno oglasi kdo 
s pridigo. Ker hodijo po hišah 
prostovoljno in ker ne prosijo 
zase, želijo, da jim ne bi bilo 
treba poslušati očitkov. Kdor ni 
pripravljen ničesar prispevati, 
naj na kratko reče „ne“ ! Zakaj 
bi spravljal druge v slabo voljo?

PREPOČASNO 
OBVEŠČANJE

Gasilci v brežiški občini menijo, 
da način obveščanja o požarih in ne
zgodah ne dohiteva časa. Najbolje bi 
ustrezale zveze UKV. Upajo, da bo 
to lahko izpeljala služba civilne za
ščite. Brez takih zvez pa si ne mo
rejo obetati, da bodo reševalne 
akcije dovolj uspešne.

GLOBOŠKA GLINA 
DOBIVA KUPCE

Jugokeramika iz Zagreba bo za 
dva svoja obrata kupovala globoško 
glino. Letos je bo vzela pet tisoč 
ton. V Italijo jo izvažajo 900 ton 
mesečno, dogovorila potekajo za
18.000 ton na mesec. Počasi se od
pirajo nove možnosti, kijih odpirajo 
raziskave kakovosti gline za razne 
namene.

770 p o tn ih  lis to v
Lani je bilo v brežiški občini vlo

ženih 1514 prošenj-za potovanje v 
tujino. Izdanih je bilo 770 potnih 
listov posameznikom, razen tega pa 
še 11 kolektivnih potnih listov za 
skupine in 2 stalna potna lista. Po
daljšanih potnih listov sg, našteli 
744. Občanom v kazenskem postop
ku so v tem času odvzeli 18 potnih 
listin. Lani je bilo 370 prošenj za 
potovanje v tujino več kot v letu 
1969.

B R E Ž IŠ K A  
K R O N IK A  N E S R E Č
Pretekli teden so se ponesrečili in 

iskali pomoč v brežiški bolnišnici:
Ivan Veble, delavec iz Sel, sije pri 

padcu poškodoval rebra; Veronika 
Guberšek, gospodinja iz Brestanice, 
je padla v stanovanju in si poškodo
vala desni kolk; Franc Putrih, voj. 
invalid z Bizeljskega, je padel s ko
zolca in si poškodoval rebra; Ana 
Zorenč, upokojenka iz Trebč, si je 
pri padcu v stanovanju poškodovala 
medenico* Snežana Cugalj, učenka 
iz Brežic, si je pri sankanju zlomila 
desno roko; Josip Trbušič, kmet iz 
Strmca, je padel j. lestve in dobil 
poškodbe po glavi.

T0BIST HOTEL BBE2ICE 
G L A SB A

v s a k o  s o b o t o  z v e č e r

Š E S T  L E T  P R IZ A D E V N E G A  D E L A  S  P L A N IN S K IM  N A R A Š Č A JE M

Z  r a v n i n c i  n a  v i s o k i h  v r h o v i h

V p la n in s k i o d se k  j e  v č la n je n ih  289 u č e n c e v  b re ž iš k e  o sn o v n e  šo le

O planincih iz pionirskih vrst v Brežicah v javnosti zelo malo 
slišimo, pa vendar sodijo v okvir najbolj množičnih specializiranih 
organizacij na osnovni šoli. Mlade planince vodi predmetni učitelj 
Mario Grgičević. Pomagajo mu prosvetni delavci Tone Jesenko, 
Meta Petrič in Milena Jesenko.

Planine so Grgičeviča zami
kale, ko je služboval v Kar
lovcu. V Brežicah je takoj po 
prihodu na šolo našel odziv 
med otroki, in to mu je ves čas 
vlivalo delovno voljo. Občinska 
skupščina je dajala denarno po
moč, upravni odbor Planinske
ga društva pa jim je pomagal z 
organizacijskimi nasveti.

Kadar Mario Grgičević raz
laga, koliko vrhov so mladi Bre- 
žičani v teh šestih letih preho

dili, se sobesedniki začudijo za
vzetim ravnincem, da imajo to
liko veselja do alpskega sveta. 
Učitelji, ki jih spremljajo, zdru
žijo izlete s podukom. Mimo
grede vpletejo v pogovor prila
godljivost živali v gorskem 
svetu, pokažejo na spreminjanje 
rastlinskih pasov z višino, se po
govorijo o oglaijenju pri oglar- 
skih kopah ipd. Na vsakem izle
tu seznanijo mlade planince s 
kulturnimi in zgodovinskimi 
značilnostmi krajev, ki jih obi
ščejo.

-  Koliko izletov naredite na 
leto?

-  Poprečno deset do dva
najst. Na vsakem izletu je pri
bližno 45 do 50 učencev ter po 
pet vodičev. Naša sezona traja 
od aprila do srede junija ter 
nato od septembra do konca 
oktobra. Načrt za izlete si izde
lamo vnaprej.

-  Gojite še kako drugo obli
ko dela?

N O V O  V  B R E Ž I C A H

KAJ OBETA ŠOLA ZA ŽIV
LJENJE? Okvirni načrt šole za živ
ljenje pri delavski univerzi v Bre
žicah je sestavljen letos iz estetsko- 
humanistične vzgoje in iz družbe- 
no-ekonomskega dela. Mladina bo 
poslušala predavanje o oblikovanju 
osebnosti, o odnosih med spoloma,
o svetovnem in življenjskem nazoru,
o pripravi na zakon in družino, v 
drugem delu programa pa jo bodo 
seznanili s samoupravljanjem in s 
političnimi dogajanji doma in v 
svetu.

ZA REJENCE PO 100 do 700 
din na mesec V brežiški občini 
imajo rejniške družine 47 otrok. 
Največ teh otrok živi na območju 
Cerkelj, Bizeljskega in Pišec. 19 re
jencev je oddanih v tuje družine 
brezplačno, le za nekatere izmed 
njih prispevajo starši manjši znesek. 
So tudi primeri, ko dobivajo rejenci 
pokojnino po umrlih starših. Pri so
rodnikih je v reji 13 otrok, večino
ma brezplačno. Občinska skupščina 
plačuje rejnino 16 otrokom. Med 
njimi so večinoma sirote brez star
šev. Staršem treh rejencev pa so od
vzeli roditeljske pravice. Skupščina 
plačuje zanje po 100 do 700 din na 
mesec.

KMETIJSKA INŠPEKCIJA opaža 
zadnje čase, da proizvajalci in uvoz

niki, pa tudi večja trgovska podjetja 
pogosto dajejo manjšim trgovinam 
zaščitna sredstva in semena, ki jim 
je uporabnostni rok že potekel ali 
pa je tik pred iztekom. Kmetijska 
inšpekcija v Brežicah je predlagala 
uvedbo postopka za tovrstni pre
kršek za Agrokombinat Emono iz 
Ljubljane, ker je dobavljal hitro po
kvarljivo blago brez datuma proiz
vodnje,

STRELSKE DRUŽINE v neka
terih krajih brežiške občine sicer ži
vijo, vendar pogrešajo občinsko 
strelsko zvezo, da bi usmerjala nji
hovo delo. Ta bi jim lahko tudi sicer 
pomagala, predvsem pri nakupo
vanju opreme, pa tudi pri ustanav
ljanju novih strelskih skupin. Za 
ustanovitev strelske zveze se zavze
ma v občini predvsem borčevska or
ganizacija.

KOMISIJA ZA PROMETNO 
VARNOST pri občinski skupščini v 
Brežicah je odobrila rezervacijo par
kirnih prostorov poleg skladišča Slo
venija vino -  poslovalnica Brežice in 
pred Turist hotelom v Brežicah. 
Tudi več drugih gospodarskih orga
nizacij je že vložilo prošnje za par
kirna dovoljenja. V mestu je namreč 
zelo malo prostora za stalno parki
ranje avtomobilov, zlasti dopoldne 
in kmalu po drugi uri.

B R E Ž I Š K I  V E S T I
:   •   i

, — Da, predvsem predavanja 
planincev in alpinistov. Lani so 
nas obiskali Kambič, Belač in 
Cedilnik s čudovitimi diapozi
tivi. Ko se bomo selili v novo 
šolo, bomo otrokom prikazo
vali tudi filme in povabili še več 
predavateljev.

— Kdo prispeva denar za 
izlete?

— Delno učenci iz svojega 
že pa, deležni pa smo tudi regre
sa Planinske zveze in domačega 
društva. Avtobusno podjetje 
nam daje popust za vožnjo.

— Kam ste namenjeni letos?

-  Na Stol, na Vršič in k 
Sedmerim jezerom. Z manjšimi 
učenci hodimo predvsem v za
savsko hribovje in v Belo kra
jino, s starejšimi pa se vzpenja
mo na višje vrhove. Minulo se
zono je bilo kar 48 pioniijev 
2000 metrov visoko na Begunj- 
ščici. Za ravnince je to lep 
uspeh.

— Kako gledajo starši na 
vašo organizacijo?

- — Zelo nam zaupajo, ker 
vedo, da imamo disciplino in da 
imajo otroci vsakokrat varno 
spremstvo. Na izletih se izogiba
mo žičnic. Najraje hodimo peš 
po starih planinskih poteh. Le
tos bomo vključili tudi pionirje 
planince iz Cerkelj, ki jih vodi 
prof. Sunčič;

J. TEPPEY

ZA P R E D P I S E  S E  V O Z N IK I N E ' M E N U O

O b  d v e h  j e  m e s t o  z a t r p a n o

N a jv e č  n e s re č  o b  s r e d a h  in ob  k o n c u  te d n a

V starem delu Brežic'je naj
več prometnih zastojev, od tam 
pa v obe smeri, proti mostu in 
proti železniški postaji, kjer je 
cestišče razmeroma ozko. Okflli
14. ure je zlasti zdaj, koje zapa
del sneg, v središču vse za
trpano. K temu prispeva precej 
tudi nediscipliniranost voz
nikov, saj mnogi niti semaforja 
ne upoštevajo.

V mestu povzročajo promet
ne zastoje največkrat tisti last
niki motornih vozil, ki se pri 
peljejo s svojimi avtomobili na 
delo in jih pustijo ves dan na 
mestih, kjer je parkiranje do
voljeno le za eno uro. S tem 
odvzemajo prostor tistim, ki 
prihajajo v mesto za kratek čas 
po službenih ali zasebnih oprav
kih. „ „

V občinskem odloku je vse 
lepo zapisano, toda za koga 
neki je napisan? Če bi ga pred
vsem domačini upoštevali, bi 
bilo dovolj prostora za vse avto
mobile. Z miličniki ni mogoče 
vsega urejati. Premalo jih je, da

bi vsakogar nadzirali in sproti 
opominjali. Nekako bo vendarle 
treba narediti red.

In še nekaj velja opozoriti. 
Gimnazijci, ki se vozijo v šolo z 
vlakom, znajo prav tako po
skrbeti za nevarnost na cesti. 
Skoraj brez izjeme hodijo v sku
pinah, in to ravno na najožjem 
cestnem odseku od postaje do 
mesta. Ni jim mar, če hodijo po 
levi in po desni, in tako zavza: 
mejo tudi polovico cestišča.

Na brežiških cestah se je v 
prvi polovici minulega leta pri
petilo 99 prometnih nesreč s 
posledicami. Smrtni žrtvi sta 
bili dve. Tudi tu je neprevidnost 
voznikov kriva za precejšen del 
nesreč. Ker niso upoštevali 
predpisov in izsiljevali prednost 
ter neprimerno prehitevali, niso 
prišli na cilj. Največ nesreč so 
zahtevale srede, petki, sobote in 
nedelje. Za kršilce je dobil sod
nik za prekrške 229 prijav, od 
tega 124 za vožnjo brez izpita.

J.T.

P o z i v  z a v e z a n c e m  v o d n e g a  

p r i s p e v k a  —  g o s p o d a r s k i m  i r i  

d e l o v n i m  o r g a n i z a c i j a m
Po zakonu o vodnem prispevku za leto 1970 (Ur. list 
SRS št. 44-282 69) prijavite Zavodu za vodno gospo
darstvo SR Slovenije, Ljubljana, do 31. januarja 1971 
potrebne podatke za izdajo odločb o dokončni odmeri 
vodnega prispevka za leto 1970.

1. za  iz k o r išč e n o  a li u p o ra b l je n o  v o d o ,
2. za  iz p u šč e n o  o n e s n a ž e n o  vodo .

Opozarjamo vse zavezance vodnega prispevka na rok 
prijave in na sankcije po 10. čl. cit. zakona.

Zavod za vodno gospodarstvo 
SR Slovenije — 61001 Ljubljana

M esn o  p r e h r a m b e n o  p o d je t je  N ovo  m e s to
komisija za razpis delovnih mest 

vabi k sodelovanju

2 (d v e )  p is a rn iš k i  m oči 
a d m in is t r a t iv n e  s tro k e .

t in a n č n o -

P o g o j :
po možnosti srednja strokovna izobrazba 
s prakso.

3 ( t r i )  k v a l i f ic i r a n e  m e s a r s k e  
p o m o č n ik e ,

3 ( t r i )  m la jš e  d e lo v n e  m oči 
za  p r iu č i te v  v  m e s a r s k i  s tr o k i

Osebni dohodki po pravilniku podjetja oziroma dogo
voru. — Nastop službe je možen takoj.
Ponudbe pošljite na upravo podjetja MPP Noyo mesto, 
Cesta komandanta Staneta 24.

i i
Z nedavnega posveta zdomcev v Brežicah. Ellen in Edi Cirns î \ 
že pet let na Švedskem, kjer sta se zelo dobro vživela in kjer delaj c 
ne čutijo takih težav, kot sta jih slišala od zdomcev v Zah<$ 
Nemčiji. (Foto*: Jožica Teppey)

P r e b u j e n j e  m l a d i h  v  C e r k l j a

Mladinska aktiva v Cerkljah in Črešnjicah sta do pred nedav1t 
samo životarila. Mladina ni pokazala zanimanja za delo in ni11̂ 
prave oblike, dokler se aktiva nista združila.

Začeli so s prirejanjem mla
dinskih plesov in tik pred no
vim letom povabili občinstvo 
na prireditev Pokaži, kaj znaš! 
Na njej so sodelovali tudi vojaki 
iz cerkljanske garnizije. Obisk je 
vse presenetil.

Tekmovalci so se predstavih 
z narodnimi in zabavnimi pes
mimi. Najbolje so se odrezali 
Milan Fijolič iz Brežic, Olga 
Brodnik iz Cerkelj in vojak Vla
dimir Petrovič. Poleg pevcev so 
sodelovali še recitatorji in dva 
okteta.

Izkupiček bodo uporabili za 
nakup gramofona in plošč ter 
za organizacijo raznih prire
ditev. Seveda ne nameravajo 
ostati samo pri zabavnem življe
nju. Novo vodstvo z Jožetom 
Kumrom na čelu je predvidelo 
za mlade tudi nekaj predavanj o 
političnih in gospodarskih do
gajanjih.

R A D I O  

B R E Ž I C E
ČETRTEK, 14. JANUARJA:

16.00 do 16.15 Napoved programa 
in poročila. 16.15 do 16.35 -  Nove 
plošče RTB. 16.35 do 16.45 -  Ak
tualnost tedna. 16.45 do 17.00 -  
Obvestila in reklame. 17.00 do
18.00 -  Glasbena oddaja: Izbrali ste 
sami.

SOBOTA, 16. JANUARJA:
16.00 do 16.30 -  Pol ure za pop 
glasbo. 16.30 do 16.40 — Zdrav
stveno predavanje -  dr. Zvonko 
Škofljanec -  „Zaradi česa prihaja 
do nesreč" -  2. nadaljevanje. 16.40 
do 16.50 -  Med zabavnimi zvoki 
nekaj obvestil in reklame. 16.50 do
17.20 „Ča je lipo morc“ -  dalma
tinske narodne. 17.20 do 17.30 -  
Za naše najmlajše -  Pastir s ču
dežno vrečo. 17.30 do 18.00 -  Na-

 ̂:odnozabavne melodije na valu 
192 m.

NEDELJA, 17. JANUARJA:
10.30 -  Domače zanimivosti -  O 
šolstvu in kulturi -  poročilo s seje 
sveta -  Pregled prometnih nesreč in 
škode v priMeklem letu (Krško) -  
Za naše kmetovalce -  Hranljiva 
vrednost dušika -  Minute z vokal
nim kvintetom Gorenjci -  Nedeljski 
razgovor: V Brežicah spomenik v 
spomin in opomin -  Obvestila, re
klame in spored kinematografov.
12.30 do 14.30 — Občani čestitajo 
in pozdravljajo.

TOREK, 19. JANUARJA: 16.00 
do 16.51 -  Napoved programa in 
srečanje z ansamblom Ota Roma -
16.15 do 17.15 -  Poročila -  Jugo- 
ton vam predstavlja -  Svetujemo 
vam -  Iz naše glasbene šole -  Kaj 
prinaša nova številka Dolenjskega 
lista -  Obvestila, reklame in pregled 
filmov. 17.15 do 18.00 -  MLA
DINSKA ODDAJA -  „Mladi in 
ZK“.

S t o p o v  k o n c e r t  

v  K o s t a n j e v i c i

Dolenjski kulturni festival 
vabi na STOPOV koncert, ki bo 
v kostanjeviškem domu kulture 
to soboto ob 18. uri. Sodelovali 
bodo: Alenka Pinterič, Elda
Viler (na sliki), Bianca Telban, 
Nino Robič, ansambel Unioni in 
črnski pevec Robert Yebvah. 
Vstopnice prodirajo že zdjy v 
kostanjeviški trafiki. Cene: 8, 6 
in 5 dinarjev.

Pridite -  ves dobiček bo re
vija STOP podarila Dolenjskemu 
kulturnemu festivalu!

Važen je bil začetek. T* 
vsekakor pritegnil izredno !, 
liko mladine, zato se nadejf 
da bodo razvili pestre ob«! 
organiziranega družbeno ? 
tičnega dela. To kaže, d* 
predvsem od vodstva odvi® 
kakšen bo uspeh pri delu- 
prebujenje mladih lahko z*13 
pridom izkoristijo druge °r? 
nizacije na tem območju z 
vključijo v svoje načrte. J P 

M. ja r a n o v! l;

kAalL U S
Pretekli teden so v brefl^J 

rodnišnici rodile: Ljubica Gon 
Sevnice -  Loreno; Rozalij3 ^ 
iz Prušnje vasi .- Antonijo- ^ 
Žgalin iz Brezovice -  Alojz3’ j: 
Mrkobrada iz Brežic -  
žica Medvešek iz Krškega -   ̂jJ 
Katica Matkovič z Jesenic p jJ 
slava; Darinka Božičnik iz
-  dečka; Lidija Bogovčič
-  dečka; Stanislava Vizler iz J  
vasi -  Blaža, Djurdja Mesi 
Mosteca -  Jadranko; Ana P11̂  
Braslovja — deklico; Terezij3 > 
iz Kapel -  Jožico, Ivanka Jel L 
iz Brežic -  Anito; Neža Pla£ ui 
Pleterij -  Mojco; Ivanka M«*.a 
Boštanja -  deklico; Ana K o^ 
Križanega vrha -  • deklico- <. 
Šepat iz Šenkovca -  Melito-.  ̂
Gnidica iz Lončar, dola - J f 
Jožefa Gabron iz Zagaja -  K J  
Jožica Polovič iz Dobove - p 
Marija Dizdarevič iz Brežic 
jana; Marija Vugrin iz Zde  ̂
dečka; Marija Medvešek iZ( 
niče -  deklico. -  Čestitamo-

UMRLI So’
Pretekli teden so v brežj^p 

nišnici umrli: Matilda 2lenae,’̂  
kojenka iz Brezakovca, stara  ̂
Franc Toplišek, voj. invalid. 0tJ' 
terij, star 79 let; Jakob Ce 
upokojenec iz Šentlenarta, 5 
let; Alojzija Bogolin, gospodh,; 
Senuš, stara 75 let; Vjekosla .,j*j 
šič, kmet iz Strmca, star 77 * 
ža Simčič, upokojenka iz ^ 
stara 88 let; Amalija Omrzc > £ 
kojenka iz Križ, stara 67 let; ^ 
Pisanski, gospodinja iz Mrtvi > j; 
67 let.

Trgovsko podjetje 
na veliko in malo 
»KRKA«, BREZICE

n u d i  žiU j
trgovskemu oJ*»re~j 
razno tekstilno in » 
lanterijsko blago, t> 
spodinjske stroje* 
leznino, gradbenii*1. 
terial itd. -  V
nih poslovalnicah »
di potrošnikom v , 
izbiro raznega 

Za nakup se pripor°^ 
kolektiv!



O S V O B O D IT E V  J E  R O D I L A  » S V O B O D O «

Sprehod skozi srebrna leta
stoletja kulturno-prosvetnega dela

Delavsko prosvetno društvo Svoboda na Senovem ima za seboj 
nje St0!etia prizadevnega dela. V prvem letu osvoboditve so se v 
J ni zbirali pevci in igralci in tedaj je zaživela tudi knjižnica, 

okvi ^ (kamske in pevske sekcije so tedaj ustanovili v društvenih 
tein j  *  t e le s n o *vzgojno sekcijo, ker tedaj še ni bilo samostojne 

vadne organizacije.

, Najbolj delavna je bila dram- 
družina. Največ del je upri- 

«nla v letu 1946. Razen Finž- 
r^ve Razvaline življenja je 

. a sezono še osem pre- 
ri,er-Naslednje leto je uprizo- 
Vrn tove Celjske grofe in

1948 pa že celo 
jdr Per®t° Planinska roža. Sodelo- 

,° Je 36 igralcev in 24 članov
• estra. Za desetletnico obsto- 

s° prikazali pet odrskih del, a 
f r neJe so repertoar skrčili na 

J en° ali dve deli.
* ,etJe ima na Senovem do- 

a pol stoletno tradicijo. V

’ drobnogledom 
'^Kostanjevici

ievljev, ni mleka
j/

Ved n c r^ ev*.ca Je mesto* toda še 
misij1 manJka veliko mestnega. Tu 
dobrin ^r^ Vscm na tiste komunalne 
Umevne: ^  drugod same po sebi
je'n0 D°' na v°do , kanalizacijo, ure- 
Za vnHC ’ Pr°m et in podobno. 
ptei)iv1]0vo^ *n kanalizacijo bodo 

vlc'P °seg li globoko v lastne 
’ l4Qo‘ h- -a h‘ša je dala za vodo po 
kopa J n in še 600 din za 20 m iz- 
PrisD' za kanalizacijo še zbirajo 
'lin nr e' Na hišo pride po 2100 
K  i,upevka in še 1200 din za

Z d a  0 p a - 
fcb, L P?. .naprej. Meščani imajo 
vjne’ ^.roški vrtcc, gostišča in trgo- 
Vvin°K ^cv*Jev v kostanjeviških 
ž e l j o  n  n j  niogoče kupiti. To
H o Pr0navlJaj°  ljudje že nekaj let.

I mažiUrncj°  trgovce, češ da si za 
I v°Ščiti »Vn . k a j  nc morejo pri- 
$ Pleni izbire in da bi jim č.ev- 
!jujem “‘S0 ležali na policah. Tr Ja  
dabj “' lahko ustregli vsaj toliko, 
dajali v° -® 8umijastih škornjev pro- 

1 delavske čevlje. Kupci pri-
i teni iSo ■ v‘so^° *z hribov in po- 
I °atniaii^J0 }°viti še zveze z Breži- 
i Za krKrSkim, ki niso najboljše. 

ŝ rb]je uh je v Kostanjevici po- 
! fiesta u'i dobivajo ga iz Novega 
beni trc ^ 3 pa ni naprodaj v no- 

L  K > v.«ni; Zakaj ne?
, ateso niey*^ani pogrešajo tudi de- 
Vvjoa> - J  .°i potrebna zanjo cela 
°d(leie^  nujen pa bi bil skromen 
• so?a 'ta z*vi*a poleg špecerije. 
Na tu j!1 ze pri težavah, bom na- 

1 tiste, ki so se začele za 
S a  Vi §?sP°darje po smrti mli- 

 ̂ mo!* *^a- Mlm je zaprt že 
'’fprnij. Ccev in kmetje morajo z 
?! do b^.Pšenice tja do Šentjerneja 
^daije dbočja. Oba kraja sta zelo 
kt*>'l sec' ” ®° *^do pomislil na 

nnpra?ujejo, „ da bi nam kje 
nudil zamenjavo žita za

pevski sekciji, ki so jo 1945. 
leta ustanovili pri kulturno-pro- 
svetnem društvu, je sodelovalo 
okoli sto pevcev. Vodil jih je 
Milko Škoberne. Pod njegovo 
taktirko so vsako sezono prire
jali samostojne koncerte doma 
in drugod po deželi. Pozneje je 
njegovo mesto prevzel Janez 
Zupančič. Prvi navdušeni polet 
je počasi pojenjal. Število pev
cev je iz leta v leto usihalo. Naj
bolj zvesti so ostali peti besedi 
člani, ki še danes sestavljajo se- 
novski oktet. Prva leta so imeli 
Senovčani tudi dober mladinski 
pevski zbor, ki je zastopal kraj 
na raznih tekmovanjih.

Med delovne sekcije društva 
sodi godba na pihala. Ta igra na 
Senovem že od 1925. V njej so 
igrali pretežno rudaiji. Vodstvo 
godbe je vneto skrbelo za pod
mladek. Eden najbolj delavnih 
kapelnikov je Maks Umek, ki ;> 
usposobil vrsto godbenikov.

Na knjižnico prav tako ne 
smemo pozabiti. Iz skromnih 
začetkov po vojni se je ta sek
cija razvila v knjižnico s pre
cejšnjim knjižnim bogastvom. 
Cenijo jo vsi tisti, ki že leta za
hajajo vanjo, predvsem pa 
učenci.

Ko so pred nedavnim slavili 
srebrni jubilej društva na Seno
vem, so se veselili predvsem ne- 
omahljive volje tistih članov, ki 
so vzdržali v društvu ves čas in 
tako prenašali tradicijo kultur- 
no-prosvetnega življenja na
mlajše rodove.

J. KODELJA

Kostanjevica preseneča z lepotami tudi pozimi. Posnetek je s šolskega vrta. Tam stoje modeli slo
venskih kozolcev, ki so jih izdelali osnovnošolski učenci pod vodstvom učitelja Jožeta Jankoviča. 
(Foto: J. Teppey)
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Ducat let samostojne rasti

300 
jih nima dela

Samo za kvalificirane 
so prosta delovna me

sta #

Na zavodu za zaposlovanje je 
iz krške občine prijavljenih 
okoli 300 nezaposlenih. Žanje 
trenutno ni dela, čeravno pri
manjkuje v delovnih organiza
cijah še precej ljudi. Trenutno 
je na voljo največ prostih mest 
za kvalificirane in visoko kvali
ficirane delavce, teh pa je med 
brezposelnimi zelo malo. Kljub 
temu je v občini še veliko ne
ustrezno zasedenih delovnih 
mest. Gre predvsem za stro
kovnjake z višjo in visoko izo
brazbo, pa tudi s srednjo šolo. 
Za zaposlitev doma se zanima 
tudi velik del v tujini zaposlenih 
občanov. Vseh skupaj je nekaj 
nad tisoč.

Iz skromnih začetkov do solidnega podjetja — 
Iz zasilnih delavnic v sodobno poslopje

V ponedeljek, 4. januarja so v Splošnem kleparstvu v Kostanje
vici volili delavski svet ter nov odbor za medsebojne odnose. Ob tej 
priložnosti so izročili direktorju Ludviku Selanu odlikovanje pred
sednika Tita — red dela s srebrnim vencem. To je priznanje za 
dolgotrajno delo v podjetju in za njegovo prizadevnost v družbenih 
organizacijah mesta.

Leta 1959 je bil Ludvik Se
lan še zasebni obrtnik. Svoje 
orodje in drugo opremo je dal v 
zakup in ustanovil Kovinsko ga
lanterijo. To je bila enoletna 
skupna poskusna doba pod po
kroviteljstvom občinske skup
ščine Krško. Uspela je in pod
jetje so preimenovali v Splošno 
kleparstvo Kostanjevica. Zače

tek je bil silno skromen. Zapo
slenih je bilo šest kvalificiranih 
delavcev in dva vajenca. Od ti
stih, ki so pomagali ustanoviti 
podjetje, so sedaj še trije. Pro
store za delavnico so preuredili 
iz nekdanjih hlevov. Najprej so 
opravljali samo storitveno obrt, 
potem pa so začeli prevzemati 
večja dela. Delavnice so dvignili 
tudi v nadstropje.

Ptice selivke samo za kratek čas
Ko bodo imeli lasten dom, se bodo mnogi vrnili — Na tujem jim je naj

huje, dokler se ne morejo sporazumeti v drugem jeziku

Težko je iti od doma, težko se je vrniti. Delovnih mest ni na 
pretek, vsaj ne za vse poklice. In tako nekateri zdomci omahujejo 
med trenutno možnostjo za zaposlitev doma in željo po boljšem 
zaslužku v tujini, ki pa je le začasen. Zavedajo se, da jim tam lahko 
jutri ali pojutrišnjem rečejo: „Pojdite!“ Občutek negotovosti 
vzbuja pri marsikomu nervozne izbruhe in očitke, češ: „Prišli 
bomo, ko bo pri vas bolje.“ Večina jih gleda na te stvari bolj 
stvarno, umirjeno.

Ti so precej natančno prera- so sklenili ostati na tujem dalj
čunali, kdaj se bodo vrnili. Od- časa. Tudi Antonija in Franc
visno od tega, za kaj varčujejo. Grozdina iz Velikega Mraševega
Će imajo v načrtu hišo, potem sodita med tiste, ki služita za

* °V*e,'V4 0  ■

hišo. Graditi sta jo že začela. 
Možu je 31 let in je zdaj pet let 
od doma. Žena (27 let) je na 
tujem štiri leta. Oba sta zaposle
na v papirni tovarni v Moche- 
vvangenu.

Mož zasluži na mesec po ti
soč mark, žena dobi 700 mark. 
Živita v tovarniškem stanova
nju. Za kuhinjo in sobo plaču
jeta po 60 mark na mesec. Sta
novanje je opremljeno, kurjava 
in elektrika pa nista všteta v na
jemnino.

„Se pogosto vračate na obisk 
k domačim? “

„Trikrat do štirikrat na 
leto,“ je pojasnila žen a .,imava 
štiriletno hčerkico in zaradi nje 
je domotožje toliko večje. De
kletce živi pri starih starših.“ 

„Kako ste se znašli v tujini 
brez znanja nemščine? “

„V začetku so nama poma
gali Slovenci, ki so tam zapo
sleni. Ko sva se naučila jezika, 
sva si lahko sama pomagala. 
Zdaj so začetniške težave že da
leč za nama.“

„Kaj vas je gnalo na tuje? “  
„Rada bi si kaj prigospoda

rila. Videla sva druge in še sama 
poskusila. Tu sva oba imela 
delo: mož je bil zaposlen v Sev
nici in Krškem, nekaj časa kot 
sodar, nekaj časa kot pek. Jaz 
sem šivala pri Labodu v Ko
stanjevici štiri leta. Pa nisem 
bila zadovoljna. Premalo sem 
zaslužila, od 40.000 do največ
50.000 din.“

„Se nameravata skoraj 
vrniti? “

„Čez kaki dve leti, morda tri. 
Oba z možem bi bila rada čim- 
prej nazaj. Upava, da se bo na 
carini do takrat že kaj spre
menilo. Domov bi si rada pri
peljala gospodinjske stroje in 
stroj za sodarsko obrt. Zdaj si 
tega še ne moreva privoščiti. 
Carinski predpisi so za nas pre
več mačehovski.“ Zapisala 

JOŽICA TEPPEY

Leta 1960 so imeli že 21 za
poslenih. Tedaj so začeli nave
zovati stike z večjimi naročniki, 
z Metalko v Ljubljani, potem z 
Železarnama Store in Sisak in 
drugimi podjetji v Sloveniji ter 
na Hrvatskem.

Leta 1962 je podjetje obno
vilo stare tovarniške prostore v 
Sisku, napravilo prezračevalne 
naprave za Ivangrad, delalo za 
RTV Ljubljana, za Modno hišo 
in hotel Slon. Tako seje uvelja
vilo daleč naokoli.

Stiska v prostorih je bila ved
no večja, zato so si 1968. leta 
začeli postavljati nove delav
nice. Vanje so se vselili lansko 
poletje. Ta gradnja jih je veljala
1,200.000 din. Občina jim je 
priskočila na pomoč s-400.000 
dinarji, vse drugo so prispevali 
sami, čeprav so bili prikrajšani 
pri osebnih dohodkih.

Vsako leto so povečevali šte
vilo zaposlenih. Doslej so izučili 
nad 30 vajencev, nekvalificira
nim delavcem pa so v zimskih, 
obdobjih omogočili obisk teča
jev za pridobitev kvalifikacije.

Podjetje sodeluje z Zavodom 
za raziskavo materiala in kon
strukcij v Ljubljani, z Ventila
torjem iz Zagreba, z večjimi že
lezarnami ter raznimi podjetji 
po vseh republikah. Naročil ima 
vedno dovolj, ker si je s solid
nostjo dosedanjih izdelkov 
ustvarilo ugled pri kupcih.

ALENKA BURJA

Zavrtite 
številko 900!

Tiste telefonske naročnike 
iz Posavja, ki še niso vključe
ni v avtomatski telefonski 
prom et, po novem letu lahko 
prikličete, če zavrtite števil
ko 900. Medkrajevna tele
fonska centrala v Krškem je 
posredovanje ukinila, ker se 
je zadnje čase skoraj za polo
vico zmanjšalo š.evilo pozi
vov za posredov nje. To je 
dokaz modernizpcije v tele
fonskem promet , saj so se 
zveze z Novim nestom in 
Ljubljano tačas pomnožile.

OBISKI 
PO KOLEKTIVIH

Ta mesec bodo p edstavniki ob
činske skupščine v Krškem obiskali 
delovne organizacije m se pogovorili 
z njimi, kako bodo izpeljale predlog 
za oročanje sredstev za pom oč go
spodarstvu. Večina podjetij bo šele 
po zaključnem računu vedela, ko 
likšen bo njihov d^lež za skupni 
sklad. Načelno so na samopomoč 
povsod pristali. Obetajo si, da vsote, 
ki so jo na seji skupščine postavili 
informativno, ne bo težko doseči z 
nekaj dobre volje.

Trgovsko podjetje 

na debelo in drobno

PRESKRBA, E1RSKO

nudi različno blago v 
bogati izbiri in priporoča 
obisk svojih prodajaln 

kupcem s Krškega polja!

KRŠKE NOVICE
PROGRAM KRŠKE GALERIJE

-  Okvirni program krške Galerije 
predvideva v letošnji likovno raz
stavni sezoni sedem ali osem razstav. 
Med razstavljavci najdemo imena 
akademskih slikarjev in* slikarjev 
naivcev Marijana Tršarja, Andreja 
Jemca, Nikolaja Omerze, ’ Tonćta 
Hermana, Viktorja Madyarja in 
Mate Skurjenija. Domačo likovno 
ustvarjanje bosta predstavili razstavi 
kiparja in medaljerja Vladimirja Sto- 
vicka in o trok krške in lesicovške 
šole, ki bodo pokazali svoja dela že 
petič zapored.

DELOVNI SESTANKI -  V ja
nuarju in februarju bo komisija za 
vseljudsko obrambo pri Zvezi zdru
ženj NOV, sklicala po vseh krajevnih 
organizacijah ZB NOV delovne se
stanke svojega članstva. Na sestan
kih bodo posredovali referate o 
smotru in nalogah vseljudske 
obrambe.

POBUDE NEKDANJIH BOR
CEV -  V krški občini že nekaj časa 
govore o ustanovitvi taborniške or
ganizacije, strelske zveze in poveča
nju števila radio-amaterskih klubov. 
Da nc bi ostalo le pri načrtih, se bo 
poleg ostalih, zavzemala predvsem 
Občinska ZZB NOV. Po njenem 
mnenju bodo naštete dejavnosti od
igrale pomembno vlogo v pripravah 
mladine na vseljudsko obrambo.

KOLEDAR Z DELI FORME 
V1VE -  Ljubljansko podjetje „Slo-

venija-les“ je v zadnjih dneh pre 
teklega leta razposlalo svojim po
slovnim partnerjem in prijateljem 
„Koledar za 1971. leto“ , v katerem 
je 12  barvnih posnetkov umetnin s 
kostanjeviške Forme Vive. Ker so 
koledar tiskali v visoki nakladi in ga 
poslali po številnih državah Evrope 
in celo v Ameriko, bo to dobra pro
paganda Forme Vive in Kostanjevice 
na sploh.

VISOKO ODLIKOVANJE -  V 
soboto so v krškem obratu novo
meške tovarne perila LABOD na 
svečani seji Delavskega sveta podelili 
direktorju podjetja, tovariši 
ZDRAVKU PETANU „Red dela z 
zlatim vcncem“. Visoko odlikovanje 
je priznanje za njegovo dolgoletno 
plodno družbeno gospodarsko delo 
v novomeškem podjetju ter za druž- 
beno-politično delovanje v kr?ki 
občim.

USPELO PREDAVANJE -  V po
nedeljek je bilo v sindikalni dvorani 
tovarne celuloze in papirja Djuro 
Salaj predavanje o aktualnih zunanje 
političnih dogodkih. Predavanje so 
za svoje članstvo organizirali komite 
občinske konference Zveze kom u
nistov, sekcija za zunanjo politiko 
pri občinski konferenci SZDL in 
delavska univerza, predaval pa je to 
variš Silvo Devetak, sekretar za vpra
šanja mednarodnih odnosov repub
liške skupščine.

SEBEK



Sevnica o tezah 
centralnega komiteja

Kot jc znano, bo na 18. seji CK 
ZK > razpravljal o uresničevanju go
sp iarske reforme, o ukrepih za 
us iitev gospodarstva ter o razvoju 
našega družbenoekonomskega si- 
st' a. Tudi v sevniški občini so pri- 
r e :  več razgovorov o tezah, k i j ih
je ’ I CK ZKS v javno razpravo, ob
jav pa v slovenski izdaji „Komu
ni t Več bomo o tem še poročali.

> trenjih v obratu 
Tehnogradenj

.januarjaje skupščinska ko
ri t i j a  za družbeni nadzor 
obravnavala sevniški obrat Teh
nogradenj , ki je del mariborske
ga podjetja, ki je zdaj v stečaju. 
Komisija je razen tega obravna
vala še notranja nesoglasja med 
nekaterimi vodilnimi uslužbenci 
sevniškega obrata, ki poslovanju 
prav gotovo niso v prid. Nespo
razumi še niso razčiščeni niti ni 
položaj dovolj jasen, da bi jav
nost lahko izčrpneje informi
rali.

Pavla vas: 
zlata poroka

Prvo zlato poroko sta 
v letošnjem letu prazno
vala 71 -letna Angela Ško- 
porc in njen mož 78-letni 
Franc, doma iz Pavle vasi 
pri Tržišču. Enkratna do
mača slovesnost je bila 2. 
januarja. Skoporčevima 
se je v zakonu rodilo 11 
otrok, od njih jih je še 8 
živih  N i bilo lahko pre
življati tako veliko dru
žino, marsikaj sta morala 
pretrpeti, pa sta vseeno 
dočakala tako lep jubilej. 
Tudi mi jima čestitamo.

TISTIM, K I SILIJO LE! V TOVARNE

Obrt čakajo zlati čaš]
Namesto 560 se trenutno ukvarja s storitvi 
obrtjo le 139 ljudi — Nujna »politika spodbujanj*
   — -m

140 zavitkov hrane v vrednosti 3780 dinarjev seveda ne more pregnati revščine in pomanjkanja, 
prinaša pa vsaj malo veselja v hiše, kjer so pomoči potrebni. Na sliki: aktivisti Rdečega križa Antonija 
Perko, Ana Fegic in Rudi Lisec, ko pripravljajo darila. (Foto: Legan)

'v

KOZJANSKO ŠE DOVOLJ VZNEMIRJA SLOVENSKO ZAVEST?

Nasmešek revščini, ki živi naprej
Rdeči križ pomaga, kolikor pač more — Za novo leto: 140 daril pomoči 

potrebnim ljudem — Kaj je z akcijo republiške konference SZDL?

Za vse, ki so že sedaj morali 
stikati za obrtniki in pritiskati 
na kljuke pri mojstrih iz sosed
njih ali še bolj oddaljenih 
občin, ni lolažbe, da bo kmalu 
kaj bolje. Še več: čez 10 let bo 
pomanjkanje obrtnikov v sev
niški občini še neprimerno več
je, seveda, če ne bo kakega 
učinkovitega koraka, ki bo pri
pomogel, da se bodo razmere 
izboljšale.

Novomeški zavod za produk
tivnost je izračunal, da bo sev- 
niška občina po normativih v 
letu 1980, torej čez 10 let, po
trebovala nič manj kot 797 de
lavcev v storitveni obrti, zdaj pa 
bi jih potrebovala 560. Kako 
daleč je še do te številke, saj jih 
je trenutno komaj 139, in nič 
čudnega ni, da obrtnikov neka
terih strok tako rekoč ni. Raz
mere niso bistveno boljše niti, 
če prištejemo še 60 vajencev in 
27 obrtnikov, ki jim je ta dejav
nost postranski poklic. Kako 
neznaten odstotek občanov živi 
torej od obrti.

V minulem letu, za katerega 
je značilen razmah gradnje in 
popravil stanovanjskih hiš ter

Jdokaj veliko investiranj^! 
sploh, je bilo značilno p®jw 
kanje stavbnega obrtništ^jl 
ni moglo sproti zad o stila  
potreb. Že vseskozi je 
čutiti pomanjkanje servis® 
gospodinjske stroje, ki pQSlB  
vse pogostejši p o m o č n ik i  

naših domovih. Prav na 1  
dveh področjih se °^etâ  
obrtnike zlati časi in in#« f 
mlad fant ali dekle, ki 
dita svojo prihodnost saj| j 
zaposlitvi v tovarni, bi si ^  
lahko služila boljši kruh- JI  

O zastajanju obrtnijjHj 
bilo v občini že marsSMB 
čeno, vendar se r a z m e ^  
bistveno popravile. Študiji 
so jo v ta nameri priprav^ 
občin i, jasno kaže, da Je e. j  ̂
pot: z različnimi u^re^L ,
ugodnostmi s p o d b u d i t i  r j 

obrtništva in mu dati mes; 
ga zasluži in kakršnega 
razvitih deželah. 
klavrno obrtništvo je lahKp 
tolikšna ovira splošne#a , 
predka kot zaostala in®* 
ali kaka druga gospo« 
panoga. ^jj |

Blanca: Sava prinesla 
počitnice

Šele ko bo popravljen brod 
na Blanci, bodo šolaiji z des
nega brega Save lahko spet obi
skovali šolski pouk. Brod je 
namreč odneslo po Savi in po 
delih so ga morali pripeljati celo 
od Samobora, popravilo pa bo 
trajalo kakih 14 dni. Začasno 
so se učenci še lahko vozili s 
čolnom, ki ga uporabljajo se
no vski rudaiji, od novega leta 
pa jim tega prevoza več ne do
volijo, ker je preveč nevaren. 
Ostala je torej le možnost čim- 
prej popraviti brod. Pri tem pa 
bo treba sodelovati, ne pa ka
zati drug na drugega, kakor se 
je že dogajalo.

Koščene roke starke, doma iz Vranja, Kovačevega hriba, Hubaj- 
nice ali kake druge revne sevniške vasi, se bodo sklenile v hvalež
nosti, ko bodo sprejemale novoletna darila. Vemo: govorile bodo 
njih oči, kot znajo govoriti samo one. Morda prav te oči tako 
vztrajno spodbujajo aktiviste Rdečega križa, da se spoprijemajo z 
revščino, ki domuje še marsikje.

V sobi občinskega odbora 
RK v Sevnici se nad zavitki 
sklanjajo Ana Fegicova, Anto
nija Perko in predsednik Rudi 
Lisec. 140 novoletnih daril 
bodo razdelili te dni, namera
vali so jih že za novo leto, pa je 
sneg preprečil to namero.

„Vem, da so taka darila le 
bežen „nasmešek pomoči‘\  
toda če vemo, da znašajo ob
činske podpore le nekaj starih 
tisočakov, prinese v revno hišo 
veselje tudi steklenica olja ali 
kilogram sladkorja. Darila, ki 
smo jih pripravili, so vredna po 
2700 starih dinarjev. Organiza
cija bi dala več, če bi mogla.

SEVNIŠKI PABERKI
ZA PUSTA KLAVRNO? 23. fe

bruarja bo pustni torek, dan pustnih 
veseljakov, ki imajo v Sevnici obi
čajno privlačno prireditev. Pričako
vali bi, da o tako tudi letos, ven
dar ni o pripravah še ničesar slišati. 
Menda niso niti plačani še vsi stroški 
lanske maškarade, kar vse vnaša ne- 
razpoložcnjc pri nekaterih organiza- 
t' ih. Skoda, da mesto ne bi nada- 
\yr . lo tradicije, ki jo je vedno težko 
ur ti.

I DOBITE V GREDF.R. Nov
cc i greder, ki ga na obsavski cesti 
upv tblja novomeško cestno pod- 
jet ' je velika pridobitev tudi za 
S-:v .co, saj čisti tudi cesto skozi 
!tu ). Zanimivo je, da so morali 
O’ cestc že tolikokrat kot lani vso 
zn , čeravno se jc letošnja zima
k < j dobro začela. Torej stroški
n  nja snega očitno ne bodo po- 
vr1 ili, če jim je dovoljena ,,od- 
ii' • itev'*.

' IONITNA CEV NI ZA DIM
NI Salonitnih cevi ne kaže brez
< ave uporabljati za dimne vode, 
k larsikateri ljudje nepremišljeno 
pc njajo. Prav na Novega leta dan 
jc alidu I rancu Dobovšku v Raz- 
b delno pogorelo gospodarsko 
p pje, ker je počila salonitna cev 
ir iskre uhajale v slamo. Škode je 
b<: /a  8000 dinarjev, bila pa bi še
p- j večja, če vaščani ne bi poma
ga!: Zgorelo je 1000 kg sena in del 
ostrešja. Požarnovarnostni predpisi 
zahtevajo, da morajo biti salonitne 
oevi, če jih uporabljajo za dimne 
vode, obzidane, in to celo pol metra 
nad streho.

DIPLOMI: PIONIRJEM. 23 pio
nirjem, ki so uspešno opravili izpite 
m s tem postali izprašani gasilci 
pionirji, bodo te dni podelili d i
plome. Občinska gasilska zveza želi 
vzbuditi zanimanje za gasilstvo tudi 
med mladim rodom.

TAVAJOČI PIJANCI MOTIJO. 
Cez 100 mladih ljudi se udeležuje 
plesnih tečajev, ki so ob nedeljah v 
dvorani gasilskega doma. Ker je ve
lika večina obiskovalcev dobrih, bi 
bilo škoda zaradi nekaterih objest- 
nežev, ki se znašajo nad vsem, kar 
jim pride v roke, ukinjati prireditev. 
Značilno jc tudi to, da so povzroči
telji izgredov ponavadi naključni 
obiskovalci, ki jih popivanje po Sev
nici zanese tudi mimo doma. Eden 
izmed njih je zadnjič naredil kar za 
360 novih .dinarjev škode. Isto noč 
je nekdo vlomil tudi v klet in ukra
del za 210 dinarjev pijače.

Z AVTOBUSOM V SLUŽBO. Ta 
teden jc bil uveden prevoz za ljudi, 
ki so zaposleni v sevniških podjetjih, 
in sicer od Dola pod Zabukovjem. 
Delavce bo vozil šolski avtobus, za 
kar je temeljna izobraževalna skup
nost sklenila dogovor s podjetjem 
Gorjanci iz Novega mesta. Vožnje in 
delovni čas delavcev so usklajene, 
tako da ne bo veliko čakanja. Proga 
je dolga 12 km.

SRAMOTNO STRANIŠČE. Za
nemarjeno stranišče na sevniški že
lezniški postaji ne dela časti ne po
staji ne mestu, ki si obeta turistično 
prihodnost, ne ljudem, ki ga uporab
ljajo. Zakaj je tako?

LEPA POTEZA. Za novo leto so 
na občinski upravi povabili k za
kuski vse upokojence, nekdanje 
uslužbence uprave. Povabljene je ta 
poteza zelo razveselila. Tudi drugod 
ne bi bil odveč tak običaj.

NAVAL NA SILVESTROVO. V 
dvorani gasilskega doma jc hotelo 
toliko Sevničanov pričakati novo 
leto, da vsem glede postrežbe in pro
stora sploh niso mogli ugoditi. Za- 
šepala je tudi organizacija, za kar se 
prizadetim opravičujejo.

Pomagamo, kolikor se da, po
leti smo razdelili 156 paketov s 
hrano in približno tri tone 
oblek in posteljnine/4 pripove
duje Rudi Lisec.

Blagajničarka Antonija Perko 
postreže tudi s podatki, kako 
posluje občinska organizacija 
Rdečega križa. 20.000 novih 
dinarjev je lani znašala občinska 
podpora, iz drugih virov, prire
ditev, članarine in prispevkov 
podpornih članov so nabrali še 
46.696 dinaijev. Ta denar upo
rabijo za najnujnejše potrebe, 
pri tem sodelujejo s službo so
cialnega varstva pri občini.

„Revščine sami pač ne bomo 
mogli odpraviti, z našimi akci
jami jo lahko samo blažimo. Po
nekod je že tako, da se revščine 
prizadeti ljudje skorajda več ne

INFLACIJA KRIŽA RAČUNE

Sevniški občinski proračun bo 
moral prihodnje leto plačati še ne
kaj nad 0,8 milijona dinarjev letnih 
odplačil (anuitet), kar bo skoraj ena 
petina manj kot letos. Takšno 
zmanjšanje letnih dolgov je sicer ko
ristna in dobra zadeva, če ne bi ži
veli v neustaljenem gospodarstvu, 
kjer se vrednost denarja zmanjšuje 
in ko naredi najbolje tisti, ki sc za
dolžuje, kolikor more, ker bo vračal 
denar takrat, ko bo že veliko manj 
vreden. H na ko kot za posameznika 
velja tudi za občino.

IGM »SAVA« — KRŠKO 

kupi

#  RABLJEN KAMION 

MERCEDES

tipa LK 1620 — 

prekucnik,

v  voznem ali nevoz

nem stanju.

Ponudbe pošljite na naS 
naslov do 20. I. 1971.

SI2VNI&KI v i t i m i ;

Kupimo

rabljen 
traktor 
IMT 555

Ponudbe pošljite pod 
»IMT 555«.

zavedajo, postali so ravnodušni, 
niti za pomoč ne prosijo. Z ne
katerimi je treba ravnati poseb
no skrbno, da ne bi užalili nji
hovega osebnega ponosa,“ go
vorijo Antonija,' Ana in Rudi, 
ko pripravljajo zavitke in ure
jajo evidence.

Ko odhajam, razmišljam. Re
publiška konferenca SZDL je 
predlagala akcijo pomoči osta
relim in osamljenim. Koliko 
toplih besed je bilo izrečenih in 
zapisanih, pa vendar je bilo do
slej v marsikateri občini v 
bistvu malo narejenega. Tu pa 
trije aktivisti RK tiho, potrpež
ljivo, skorajda brez povračila za 
svoje delo pripravljajo tolikšno 
veselje pomoči potrebnim.

M. LEGAN

S SEJE SVETA KS V TRŽIŠČU

Kmetijske nerednosj!
- p

V Tržišču so člani sveta KS opozarjali na ^ 
manjkljivosti pri odkupu živine in osemenjeva

Kot so ugotavljali na zadnji 
seji sveta krajevne skupnosti v 
Tržiču, je minilo zopet plodno 
leto. Po poročilih sveta so pre
bivalci prispevali nad 24.000 ur 
prostovoljnega dela in približno
1.500 voženj z vprežno živino. 
Kljub dokaj majhni pomoči ob
čine (nekaj nad 12.000 din) so 
bile ceste in vaške poti tako do
bro vzdrževane, da je mogočem

u n
vsako vas z avtomobiJo*^ tj 
temu sta prispevala tuC~.jL 
obrat in cestni sklad °^ o0jO tl

Na seji so člani sveta op jr,  ̂
rili na več pomanjkljiv0S; ' > 
kaj je tako slabo organ ^   ̂  ̂
osemenjevalna služba, f;  ̂
spraševali. Ob nedeljah j  o 
haja osemenjevalec in je ^  « 

tega dokajšnja gosP°dar, v0lil s 
da. Predlagali so, naj b , ° JtJ j, 
rejo bika, ki bi oplernenj . J s 
krat, ko ne pride osem L

lec- . rtipvaIf;I
Še slabša je osemenj J

služba v prašičereji, j r̂j 
na celotnem o bm oč ju  n 
ciranega plemenjaka m
zato posestniki prisiljen gjg j«; | 
merjasce na črno. Vse fP-jjj 
vreden tudi slabo org; ^ t 

odkup živine. Za trž^ ckeo£| l' ] 
povedan vsak ponedeljek .v s 
do 13. ure. vendar se O ;  
krat zgodi, da prihaja 0 , 
valeč šele pozno pop0 ,0$  
mora do takrat živina zm . jj' 
na prostem. Na seji so tu ig  
ševali, kdo je dolžan o p 
rati gospodinjski tečaj, 
lahko v veliko pomoč k11 U 
dekletom in ženam.

Pomoč tistih.., 
ki sami pri»p®v

P o d o b e n  način  P0I? ^ i  ycljaV'(  ̂
nji vod o v o d a ,  kot je  bil v le 
le tu 1 9 7 0 ,  bo veljal tu“ ‘čina n  
1 971 .  T o  p o m en i,  da b °  oo> v j« 

magala tistim ljudem ir. \  lc i d^JJ 
som, ki b o d o  same zbral«*,:nj,ii Jai
ja .er pomagale s p r o š t o v * ^

lom . Ia k o  je dejal pred j nji^. '
Marjan G abrič ,  ki je na • d0^  1
č insk i seji pojasnil.  za* 1 1 I
2 .0 0 0  dinarjev p o m o č i  vc  v<£
bajnica, k i j e  le tos  zgradila v - m 
Vas je  dal za zgled, hkraU P f yo g  | 
vedel za primer S tu d e n e c ,  J vC(|i' i 
vod že tri leta gradijo, P 
ni zgrajen.

Zmaga strokovfle 
utemeljitve f

Vendarle  sta zmagala  
strokovna utem elj itev . N' j je 
o b č in s k e  skupšč ine  v ■> p0sp^ 
sprejel odlok o ukrepih 
vanje ž ivinoreje ,  ki po  aV5> 
znova  uvaja plačevanj 
s k o č n in c  vnaprej, t)0 *1'. ;c iî S: 
bod a"  na tem  p o d r o č j u  J ^ vr , 

kot sm o  izčrpneje  ze  P ° )ivjnorcW  
škodlj iv ih posled ic  za • rjpu-.. 
o b č in i ;  rejci so sc izmikal '• J  
li p lem enice  k zakotn im  
terinarski postaji pa so 
od osem enjevanja  J.0,1^ t0j t c ^ J  
d a  je bil v n e v a rn o s t i  obsl. J oj|0 , 
nosti.  N adrobna d o lo č 1" 
b o d o  objavljena v nasen

O SEVNIŠKEM ŠOLSTVU V LETU 1971

Finance na drugem tiru
O sedanjem položaju šolstva govori predsed

nik izvršnega odbora TIS Jelko Štojs

Zadnje decembrske dni je 
skupščina temeljne izobraže
valne skupnosti sprejela svoj 
delovni program za leto 
1971. Zavedajoč se pomena 
izobraževanja, smo predsed
niku izvršnega odbora TIS 
Jelku Štojsu zastavili vpra
šanje, kakšne so bistvene 
značilnosti tega programa in 
kakšni so obeti za sevniško 
šolstvo v letošnjem letu.

,,Mislim, da tudi drugi 
člani skupščine delijo z me
noj enako mnenje, in sicer, 
da je največji napredek v 
tem, da smo se začeli resneje 
in več pogovarjati o vsebin
skih nalogah. Prejšnja raz
pravljanja o šolstvu so stalno 
motili skorajda nerešljivi 
problemi: kako zagotoviti 
denar za redno šolsko delo.

„Pomeni, da je denarna 
stiska minila? “

„Finančne težave zdaj še 
zdaleč niso več take, kot so 
bile svoj čas. To je odločen 
napredek, saj je družba o č it
no spoznala, da ob zaosta
lem, zapostavljenem šolstvu 
ne bo pravega napredka tudi 
na drugih področjih. “

„In v čem so vsebinske iz
boljšave šolskega dela, ki 
bodo prišle do veljave v tem  
le tu ? "

,, Več sodobnejših učil, 
uporaba boljših učnih mer 
tod, večja zavzetost prosvet

nih delavcev, sodelovanje s 
starši, skratka: boljši mate
rialni položaj šolstva om o
goča kvalitetnejši pouk. To 
se je očitno pokazalo že v 
minulem Šolskem letu. “

„Na kakšen način? “
,,Izboljšal se je učni 

uspeh. Lani je  v občini izde
lalo razred že 93,2 odst. 
učencev. Zelo se je zmanjšal 
tudi osip učencev. Tako je v 
minulem šolskem letu že 
65,4 odst. učencev, ki so 
pred 8 leti stopili v prvi raz
red, uspešno končalo osem
letko, predlanskim je bilo 
takih učencev samo 58,66 
odst., leta nazaj pa je bil 
osip še večji. “

M. L.

/



L E T O Š N JA  T R E B A N JS K A  Z IM A :

V  z n a m e n j u  v l e č n i c e

Z d a j s m u č a n je ,  te č a j i  in  te k m o v a n ja  — S k le p i 
g le d e  c e n , p o p u s to v  in č a s a  o b r a to v a n ja

"obra tu ISKRE V MOKRONOGU. Ob koncu leta je obiskal trebanjsko občino Franc Popit, 
CK ZK Slovenije. Dolg razgovor je imel predvsem v mokronoškem obratu Iskre, kjer je 

Sp a °dnos vodstva tovarne, ki obratu ne pokaže čistih računov. O nerazpoloženju Mokronožanov je 
nô °v°r  ̂ sekretar krajevne organizacije ZK Tone Zidar, predstavnik tovarne Pržanj, kamor mokro- 
Ha2-°!?rat spada, pa je zagotovil le, da ne more biti nikakršnega govora o ukinjanju delovnih mest. O 

JnJi usodi in o možnostih razvoja obrata v Mokronogu bo kmalu odločeno. (Foto: M. Legan)

V soboto je smučarski klub 
Trebnje že vabil na pryi tečaj za 
smučarje začetnike. S tem je 
pokazal, da želi ta lepi šport 
razširiti predvsem -med doma
čini, ki naj bi uporabljali korist
no novoletno pridobitev — smu
čarsko vlečnico. Klub namerava 
organizirati še več tečajev in 
tekmovanj.

Minuli teden je upravni od-

VoTilve In imenovanja
Za novega člana sveta za družbeni 

plan in finance je občinska skupšči
na Trebnje na zadnjem zasedanju 
imenovala Antona Kožamelja. Za 
člana sveta veterinarske postaje je 
bil imenovan Jože Perko iz Vrtač. 
Trem dosedanjim članom delavske
ga sveta grosupeljskega komunal
nega podjetja: inž. Dragu Kotarju, 
Jožetu Kastelcu in Janku Ovnu, pa 
je podaljšala čhnstvo še za eno man
datno dobo. V skupščino Splošne 
vodne skupnosti Dolenjske je po
novno izvolila Janeza Mihevca in 
Avgusta Gregorčiča.

z a d n j e m  o b i s k u  p r e d s e d n i k a  c k  z k s  v  T r e b n j e m

N i h č e  k r i ž e m  r o k e ,  č e  h o č e m o  i z  t e ž a v

*
rn's *' ' z r a z g o v o ra  p re d s e d n ik a  CK  ZK S F r a n c e ta  P o p ita  s  p o litič -  

aMivom t r e b a n js k e  o b č in e  — O s ta b i l iz a c i js k ih  u k re p ih , s a m o u p r a v 
ljan ju  v o b ra t ih  in o u re s n ič e v a n ju  sk le p o v  k o n fe re n c e  ZK S

sploh ne uresničujejo, je pred
sednik dejal: „Naši sklepi so 
predvsem splošna usmeritev in 
osnova, na podlagi katere se je

Kot
^ce p*0 ,̂ ra ĉe na kratko že seznanili, je bil predsednik CK ZKS 
tejpfji °P*t ob koncu minulega leta gost trebanjske občine. Ob 
Ŝov0211081' Je ‘me* s č ân* občinskega političnega aktiva zanimiv 

‘reniltkr P aktualnih družbeno ekonomskih vprašanjih sedanjega 
|j  ^»iz katerega povzemamo nekatere pomembnejše misli.
ov. p̂>a. °biskih v podjetjih je 
1 nckajkrat spregovoril
^da ^  je treba nare-
p°(ja Se bo ustalilo naše go- 
!jkak0r v°■ ^ njimi, je dejal, si 
;o$pod ne smemo privoščiti 
^stai-1. e recesije, splošnega 
kbjg ,'̂ a- zakaj to bi bilo 

tre|)Kar 'niamo sedaj.. Težiti 
toPnji3. K optimalni,* željeni 
širjen rast‘' ki bo slonela na 
'a ^ im*? gospodarstvu, hkrati 
^rainn a dovolj spodbude za 
hJno ^predovanje.
u3 se K

'opravil ° gospodarski položaj 
trPneea’ 0 treba še mnogo 
^i in i ^^ajnega dela. Ca-
?  Prona8fntavljati’ da ]Q refor'

ên 1 *° ne Prav
 ̂znaši' ° ZaSate’ v kateri smo 

%  tai. ^0trcben je aktiven 
° rc^°č nas vseh. po- 

%h, D 50 v delovnih organiza- 
^ SpeWi ire .̂na Je disciplina ne 
hayiie lac‘je, ki so se žal že 
jihi«, nekaterih ukrepih, 

preJel izvršni svet.

s> r n Varazbfemenievanja s°*
°ta,; ’ °. katerem je toliko 

nejal, da je iluzorno

treba za cilje bojevati ne pa ča
kati. To velja za vse komuniste, 
zlasti za tiste, ki so na vodilnih 
položajih v skupščinah in iz
vršilnih telesih. Poklicali jih 
bomo na odgovornost in naj 
pred Zvezo komunistov in jav
nostjo povedo, kaj so naredili 
na primer glede sklepov o kme
tijski politiki in drugih vpra
šanjih.“

bor kluba določil tudi obrato
valni čas, cene in popuste. 
Vlečnica bo delala ob delavni
kih od 14. do 20. ure, ob nede
ljah, praznikih in sobotah pa od 
9. do 20. ure. Če bo želela sku
pina najmanj 10 smučarjev, bo 
vlečnica obratovala tudi zunaj 
tega časa. Obratovalni čas tja v 
noč omogoča osvetlitev smu
čišča.

Po sklepu upravnega odbora 
bodo veljali naslednji popusti: 
člani smučarskega kluba Treb
nje bodo imeli 50-odstotni po
pust, člani drugih smučarskih 
klubov pa 20-odstotni popust. 
Polovični popust imajo - tudi 
smučarski učitelji, tisti učitelji 
smučanja, ki pripeljejo skupine 
smučarjev, pa imajo brezplačne 
vožnje.

Odbor je razen drugega do
ločil tudi nadomestila smučar
jem, ki bodo pomagali pri tep
tanju snega. Zaenkrat teptal
nega stroja še ni in je to nujno 
delo treba opraviti na običajen 
način.

D a n e s  o p r ip r a v a h  
n a  k o n fe re n c e  SZ D L

Ker minuli teden niso bili 
sklepčni, se bodo člani izvrš
nega odbora občinske konfe
rence SZDL in predsedniki kra
jevnih organizacij danes znova 
sestali. Obravnavali bodo pri
prave na krajevne konference in 
volitve novih odborov, razen 
tega pa še delegatski sistem ter 
nekatera organizacijska vpra
šanja.

govqriti o velikih razbreme
nitvah, zakaj potrebe ‘zdravstva, 
šolstva in drugih dejavnosti ob
stajajo in v skladu z razvojem še 
naraščajo. Gre le za drugačno 
obliko financiranja, za prenos 
od zveze na republike in od re
publik na občine. Ta prenos bo 
pripomogel do bolj smotrne po
rabe denarja, saj si bosta pro
izvajalec in „porabnik“ bliže.

Spregovoril je tudi o samo
upravljanju, posebno o samo
upravljanju v obratili. Ni si mo
goče niti misliti pravega samo
upravljanja, če tisti, ki ustvar
jajo, nimajo pristojnosti, kam 
bo šla presežna vrednost in 
kako bo dohodek porabljen. 
Kako moremo sploh pričako
vati, je dejal tov. Popit, da v 
obratih ne bodo ljudje nezado
voljni, če jih stalno učimo, kaj 
je samoupravljanje, sami pa ob 
svojem delu ne odločajo skoraj
da o ničemer. V vodstvih pod
jetij, ki delavcem tega ne omo
gočajo, očitno sedijo sodobni 
tehnokrati . . .

Na pripombe, da se sklepi 
Zveze komunistov prepočasi ali

S  S E J E  U P R A V N E G A  O D B O R A  Ž IV IN O R E JS K E G A  D R U Š T V A

O s n o v n i  c i l j  j e r  z a v a r o v a t i  ž i v i n o

P rv i  u sp e h i so  tu ,  t r e b a  b o  n a d a l je v a t i ,  d a  bo  z a v a r o v a n je  z a je lo  č im v e č  
ž iv in e  — D ru š tv o  je  za  s o ž it je ,  p r ič a k u je  pa  m o ra ln o  p o d p o ro

Zamisel o vzajemnem zavarovanju živine, ki jo želi spraviti v 
življenje živinorejsko društvo Trebnje, dobiva v občini vse več pri
stašev. Po zadnjih podatkih je s plačilom pristojbine postalo že 334 
kmetov članov društva, njih število pa se bo povečalo. Za nekaj
mesečni obstoj društva je tolikšno število članov lep uspeh.

misel o vzajemnem zavarovanju 
živine, ki je pravi preizkusni ka
men kmečke solidarnosti.

dosedanjo dejavnost zveze in 
posameznih društev, ki so mar 
sikje že dobila javno podporo 

M. L.

M o k r o n o g :  

» l a r f a r s k e «  s k r b i
Lani je bil Mokronog Cape 

Nassenfuss, kaj bo pa letos? 
Zaenkrat je še vse zavito v skriv
nost, zvedeli smo le, da bo le
tošnji karneval prekosil lan
skega. Larfarji, člani kluba, ki 
na svoj dan prevzamejo oblast v 
kraju, že na skrivnem stikajo 
glave in pripravljajo ,,udar“ . 
Lani so poslali Kurenta na 
Luno, morda se bo letos vinil, 
morda si bodo izmislili kaj dru
gega? Zaenkrat: ugibajmo!

T re b e ln o :  
z d a j  so  n a  v r s t i  

'  v o dovod i
Razen cestam namerava kra

jevna skupnost Trebelno v pri
hodnje veliko skrbi posvetiti na
peljavi vodovodov. Vodovod že 
gradijo v Radni vasi, tekoče 
vode pa si želijo tudi drugod. 
Trebelno bi jo lahko dobivalo iz 
izvira v Ribjeku, Jelševec v 
Borštu. Češnjice pa v Čilpahu. 
Ta dela. ki so predvidena za pri
hodnja leta. so lepa priložnost, 
da bi krajem, ki so hranili borce 
naše revolucije, na kak način 
pomagali.

D ol. N e m šk a  v a s :  
sa m i t r i k r a t  to lik o
Da bi napeljali elektriko v 

Gradišče, obnovili električno 
napeljavo v drugih vaseh, popra
vili vaške ceste in manjše mo
stove ter napeljali telefonsko 
zvezo do Ponikev, bi krajevna 
skupnost Dol. Nemška vas po
trebovala 66.000 dinarjev druž
bene pomoči, prebivalci sami 
pa bi prispevali v delu in denar
ju skupno 21.850 din. Tak izra
čun je dal načrt dela krajevne 
skupnosti. Ker toliko denaija 
letos občina p rav gotovo ne bo 
mogla prispevati, bo treba manj 
nujno zaenkrat odložiti.

V d o b ro  seb i 
in M o k ro n o g u

S pomočjo sveta krajevne skup
nosti, ki se vneto zavzema za napre
dek kraja, je Mokronog dobil prvo 
mehanično delavnico. V najemnih 
prostorih Rudija Kuharja jo je odprl 
zasebni mehanik Milan Trzin, ki si je 
s solidnim delom v kratkem času 
pridobil tolikšen sloves, da ima do
volj dela. Za kmetovalce, ki imajo 
kmetijske stroje, je še posebej raz
veseljivo, da bo, kot je predvideno, 
začel popravljati tudi traktorje in 
druge stroje, brž ko bo imel na voljo 
dovolj velik parkirni prostor.

^ g r a j e n a  p r i z a d e v n o s t

hĵ  ° n°g u  so  ra z d e li l i  p r iz n a n ja  za  o le p š a v o  
^  U s ta n o v lje n o  tu d i tu r i s t ič n o  d ru š tv o

jrt —_______________

ni0ll08 sk,rajcvna skupnost Mo- 
l!,’olf°Vanje ^Ulll'adi razpisala tek-* 
’i hr°̂ ce ot UreJa,iju in okrasitvi

DH?°iVanjSkih ,liŠ’ ,laj '\c D flva. vala tolikšnega
Hd^^li h Mokronožani so

V°^aialŽC,ijp Polepšati po-
3) tekm n sv.°j*h bivališč.
j»h N o ^ 1' j c sodelovalo
oKil, î Doln i ’ izmed njih

l? staiŠ PoseK ° nicri,a’ ki J*11 Jc v 
1 dni £  83 pravilnika se-

>  f e ? 1™ komisija. Te
* n“8radc P°-4 hevnasi, Je denar prispevala
l l ' N f f f " ? 1-t t i *  sr> .T onine denarne 
’ ^lga Bijec,
■! de* ’ A(l0i|- ^  - Vera Coš, Peter
ž & X  v > htiN ,  Vilko Vi. 
J U H k ,VS ko. Starič, Milka 
3'Hu(|C’Menrii.u^‘ Kuhar, Jože 
l^ ic a G ,ii\  c' barija Tori,
K i  kora ’ Zfherl.
Krai- ’ Tohal * Slavko Žni- 

d. J' îSn?C 2,aiPah> Slavka 
^  Svet novega bloka,

zdravstvena postaja Mokronog 
in pokopališka uprava. Zdrav
stvena postaja in pokopališka 
uprava sta dobila še posebni po
hvali turističnega društva.

S takim načinom spodbuja
nja lastnikov hiš in delovnih or
ganizacij nameravajo še nada
ljevati. V Mokronogu so ustano
vili tudi turistično društvo, ki 
se bo pod vodstvom predsedni
ka Vilka Videčnika stalno pri
zadevalo in skrbelo za lepši 
videz naselja.

GASILCI 
SO ZBOROVALI

Rednega letnega občnega zbora 
Prostovoljnega gasilskega društva v 
Ponikvah, ki je bilo 10. januarja, so 
se udeležili skoraj vsi člani. Iz po
ročila o delu v preteklem letu je bilo 
razvidno, da gre največja zasluga za 
novo bri/ualno prav občanom sa
mim. Gasilci so ponovno soglasno 
izvolili stari odbor društva. Posebno 
mladi pa so izrazili željo po novem 
gasilskem domu, ker sedanji ne 
ustreza več potrebam.

S. SITAR

Kakšen namen ima nova or
ganizacija, ki je osnovana na 
podlagi vzajemne samopomoči 
in solidarnosti, smo pisali že ob 
ustanavljanju društva. Še enkrat 
pa naj ponovimo, da društvo 
živinorejcev (tako so vnovič 
zagotavljali tudi na seji uprav
nega odbora društva 6. januar
ja), ni naperjeno proti zadrugi 
ali obstoječim oblikam organi
ziranja v kmetijstvu. Društvo 
želi s svojim delom samo do
polnjevati dosedanje pospeše
valno delo.

Kot je na seji upravnega od
bora društva poročal tajnik 
Cvetko Bunc, je društvo nale
telo na dober odziv predvsem v 
tistih krajih, kjer so se za zami
sel ogreli kmetje sami. Skupno 
so včlanjeni kmetje iz 50 vasi, 
ponekod celo vsi, kot so pri
meri Dol. Nemške vasi, Hudej, 
Jesenic in še nekaterih. Na do
kaj majhno razumevanje so 
organizatorji društva naleteli v 
Dobrniški dolini, vendar se da 
ta zastoj še nadoknaditi. Na
sploh bo potrebno veliko po
trpežljivega in vztrajnega dela, 
da bodo spravili v življenje za-

T R E B A N J S K E  I V E R I

Ker se upravni odbor društva 
zaveda, kako zahtevno delo ga 
še čaka, so na seji sklenili, da 
dejavnosti društva ne bodo 
širili, dokler ne bodo vpeljali za
varovanje živine za kar čim več
je število živine. Da bi to do
segli, je treba činiprej popisati 
živino članov društva, pri če
mer so odločili, da zaradi dokaj 
majhnega zanimanja zaenkrat 
konj ne bodo zajeli v zavarova
nje. Kakšne pa so cene za zava
rovanje goveda in prašičev, je 
rejcem že znano.

Udeleženci seje so sklenili, da 
bo do naslednjega zasedanja 
predsednik društva Anton 
Kukenberger iz Gor. Ponikev, 
ker je dosedanji predsednik 
Marjan Dolenšek zaprosil, da bi 
iz zdravstvenih razlogov oprav
ljal odslej samo funkcije člana 
upravnega odbora. Seje sta se 
udeležila tudi predstavnika re
publiške zveze živinorejskih 
društev, ki sta spodbujala člane 
upravnega odbora in prikazala

D o le n jsk a  b a n k a  in h r a n i ln ic a  N ovo m e s to

objavlja
prosto delovno mesto:

r e f e r e n ta
v  e k s p o z itu r i  M e tlik a

Za delovno mesto se zahteva srednja šolska izobrazba 
in dve leti prakse.
Stanovanje ni zagotovljeno. Osebni dohodek po pra
vilniku banke.

Kandidati morajo poslati pismene prošnje oddelku 
iplošnih poslov v Novem mestu v 15 dneh po objavi v 
Dolenjskem listu.

LEPI NACRTI, NI KAJ RECI. 
Krajevne skupnosti pripravljajo 
svoje načrte za prihodnje petletno 
obdobje. V Trebnjem načrtujejo: 
ureditev avtobusne postaje, tržnice, 
kopališča, gradnjo mrliške vežice, 
asfaltiranje več ulic, ureditev javne 
razsvetljave, obnovo kanalizacije in 
še kaj. O teh stvareh se v kraju že 
dolgo govori, pa vendar gre težko 
dlje od besed. Morda bo imel svet 
KS pod vodstvom Jerneja Pavlina, 
novega predsednika, več uspehov. 
Zagotovo bi jih imel, če bi bili Tre- 
banjci bolj pripravljeni sodelovati v 
akcijah krajevne skupnosti.

KEGLJAČI BODO ZBORO
VALI. Minili so prvi tedni navdu
šenja, in ker je za kegljanje na no
vem, avtomatskem, dvosteznem ke
gljišču gostilne Opara še prav tolikš
no zanimanje, lahko rečem, da seje 
ta šport v kraju že uveljavil. Da pa 
ne bi ostalo samo pri gostilniškem 
kegljanju, namerava kegljaški klub 
prirediti tudi sistematsko vadbo in 
tekmovanja. Več o tem sc bodo po
govorili na sestanku kluba, ki bo ju
tri popoldne ob 16. uri.

Sli NIKOLI TOLIKO. Sicer pa v 
Trebnjem še nikoli doslej ni bilo to
liko možnosti za družabno življenje 
in udejstvovanje mladine. Smučarski 
klub vabi z vlečnico, kegljanje je na 
dnevnem redu, ob četrtkih imajo 
odrasli rekreacijsko telovadbo v šol
ski telovadnici, ob torkih in petkih 
redno vadi odbojkarska sekcija, de
luje, strelska organizacija, delovati je 
začela namiznoteniška, vse to priča, 
da je vendarle narejen velik napre
dek v primerjavi s tistim, kar je bilo 
v kraju nekdaj.

SPET PRILOŽNOST. Tisti, ki 
niso v rednem osnovnem šolanju iz
koristili možnosti, imajo spet pri
ložnost, da zamudo nadomestijo: 
delavska univerza spet zbira prijave 
za sedmi razred osnovne šole, ki bo 
začel (seveda, če bo dovolj prijav) s

poukom ob koncu februarja ali v za
četku marca.

DOBRI PIVCI. Metliška zadruga 
je z otvoritvijo vinotoča v Trebnjem 
naredila dobro potezo. To se je jas
no pokazalo po prvem letu obrato
vanja. Sloves o dobrih naravnih be
lokranjskih vinih seje toliko razširil, 
da vinotoč proda že za dva stara mi
lijona dinarjev pijač na mesec.

DOKAJ MALO ZANIMANJA ZA 
,,BITKO". Trebanjski kino je imel v 
soboto in nedeljo na sporedu Bula- 
jićevo ,,Bitko na Neretvi'1. Ob veliki 
reklami za to epopejo narodnoosvo
bodilnega boja, polno tudi zunanje
ga blišča in enkratnih množičnih 
vojnih prizorov, bi pričakovali večji 
obisk. Uprava kina je v ta namen po
večala število predstav, vendar ni 
bilo tolikšnega zanimanja, saj na ne-, 
katerih predstavah gledalci niso na
polnili niti polovice dvorane.

PETO MESTO ZA MLADINCE. 
S turnirjem na Jesenicah se je kon
čalo mladinsko odbojkarsko prven
stvo Slovenije. Čeprav tokrat mla
dinci iz Trebnjega niso sodelovali, so 
si na prvih dveh prislužili tolikšno 
prednost, da so v končni razvrstitvi 
osvojili med 14 moštvi iz vse Slove
nije častno 5. mesto. Če ne bi tre
banjska mladina odhajala v šole in 
zaposlitev v druge, večje kraje in ob 
tem opuščala vadbo, bi lahko TVD 
Partizan imel dovolj naraščaja tudi 
za člansko tekmovanje.

MOŽNOSTI ZA GRADITELJE. 
Trenutno je v Trebnjem na voljo le 
še 16 parcel za gradnjo zasebnih sta
novanjskih hiš, kar ne zadošča več 
niti za eno gradbeno sezono. Novo
meško podjetje Dominvest dela zazi
dalni načrt za Pavlinov hrib in del 
Starega trga, kjer so predvidene 
gradnje hiš in obrtnih delavnic. Za 
včeraj je bila sklicana seja sveta za 
urbanizem, stanovanjske in komu
nalne zadeve, ki naj bi obravnaval te 
zadeve. Zazidalni načrt bo javno 
razgrnjen rnesec dni.

T i m i u s E E  m m c E



Dolenjskim delovnim, turi
stičnim in drugim organizaci
jam je bilo končno le dovolj ko
ledarjev z motivi Bleda, morja 
in drugih turističnih ter indu
strijskih centrov znanih še iz
pred druge in celo prve svetov
ne vojne. Vse do letos so Do
lenjci lahko poklanjali svojim 
domačim in tujim poslovnim 
partnerjem le take koledarje.

Lani so se končno sestali 
predstavniki dolenjskih podjetij 
in turističnih organizacij, ugo
tovili, da so delali dovolj rekla
me za druge kraje in da bodo 
končno prvič v svoji zgodovini 
izdelali barvni stenski komer- 
cialno-turistični koledar.

Podjetja in turistične organi
zacije so izdelavo tega koledarja 
naročile pri KOČEVSKEM 
TISKU v Kočevju. Največ naro
čil je bilo iz občin Kočevje. 
Novo mesto in Črnomelj, med
tem ko so ostali Dolcnjci v glav
nem zatajili svoj prvi koledar.

V koledarju je 19 barvnih fo
tografij. Vse so s turistično te
matiko. Največ jih je seveda iz 
občin, od koder je največ na
ročnikov koledarja. Avtorja fo
tografij sta Niko Pavlič iz Nove
ga mesta in Drago Mohar iz 
Ribnice. Večina fotografij je 
delo Nika Pavliča, in sicer kar 
17._________________________

Letos dražji prevozi
Obračun stroškov za prevoze 

učencev v kočevski občini kaže, da 
je bilo lani porabljenih preko 385 
tisoč dinarjev. Prevozi so obvezni, 
če imajo učenci od doma do osnov
ne šole nad 4 kilometre. Prevozi so 
organizirani od Osilnice do Fare in 
nazaj, od Banje Loke do Fare, iz 
okolice Kočevske Reke do osem
letke Kočevje in do osnovne šole 
Predgrad. Vse kaže, da bo potrebno 
zagotoviti letos za prevoze učencev 
še več denarja. To so pokazali raz
govori s predstavniki podjetij, ki 
opravljajo prevoze. - š

Razni avtorji so poslali okoli 
500 posnetkov. Posebna komi
sija je izmed njih izbrala tiste, 
ki so bile za izdelavo koledarja 
in tisk najbolj primerne. Žal 
med poslanimi posnetki ni bilo 
zadovoljivega motiva o med
vedu, kralju kočevskih gozdov, 
ki mu je bila namenjena častna 
prva stran koledarja.

Čeprav bi pikolovec našel še 
to ali ono pomanjkljivost, pa 
moramo le poudariti, da je prvi 
koledar, ki je v celoti posvečen 
Dolenjski, velik uspeh naših de
lovnih in turističnih organizacij. 
Samostojen koledar Dolenjske 
je tudi podoba dejanskega sta
nja v gospodarstvu naše repub
like, v katerem dosega Dolenj
ska vedno večje uspehe. Prav 
tako upravičeno pričakujemo.

Kakršno je gasilstvo, 
takšno je gospodarstvo

Gasilci v Podpreski brez brizgalne

Gasilsko društvo Podpreskaje 
pred kratkim zaprosilo občinsko

fisilsko zvezo Kočevje za
4.000 din oziroma za novo 

črpalko, katere zmogljivost bi 
znašala 600 litrov v minuti.

Gasilsko zvezo je društvo za
prosilo za pomoč zato, ker de
lovne organizacije, ki imajo svoje 
obrate na območju Podpreske, 
ne pomagajo domačemu gasil
skemu društvu. Verjetno pa ga
silska zveza prošnji ne bo mogla 
ustreči. Tudi ona namreč naleti 
v okviru občine na približno 
enako „razumevanje" kot gasil
sko društvo Podpreska na ob
močju svojega kraja. Oboji — 
društvo in zveza -  pa obstajajo

zato, da bodo pomagali v pri
meru nesreče tudi tistim, ki ima
jo za gasilstvo premalo posluha.

Opozorili so tudi, da ni več 
donosno prirejati gasilske vese
lice, ker godci in Zavod za za
ščito avtorskih pravic poberejo 
ves zaslužek. Poudarili so še, da 
imajo v drugih občinah do gasil
cev in gasilstva boljši odnos ter 
da podjetja in občinske skup
ščine na razne načine pomagajo 
gasilcem zbirati denar.

Ob zaključku so gasilci napi
sali: „Prišlo je tako daleč, da 
moramo odkrito povedali: če 
gasilstvo napreduje ali nazaduje, 
je to slika občine in podjetij, 
kako gospodarijo!4'

da bo že v prihodnjem letu za 
koledar med domačimi delov
nimi in drugimi organizacijami 
še večje zanimanje, saj je dobra 
turistična in gospodarska rekla
ma, zato gospodarskim uspe
hom Dolenjske lahko le koristi.

J. PRIMC

Avtobusov ni
V ponedeljek, 4. januarja, smo pri 

vodji avtobusne postaje SAP v Ko
čevju zvedeli, da že tretji dan niso 
pripeljali v Kočevje avtobusi iz sme
ri Reka in Osilnica. Iz Starega trgaje 
po treh dneh končno 4. januarja le | 
pripeljal avtobus. Iz Trave avtobus 
ne vozi, pač pa le do Loškega po
toka. Avtobusov ni, ker ceste niso 
splužene.

Iz Kočevja je najboljša zveza 
proti Ljubljani. Ker je cesta redno 
plužena, ni večjih zamud.

Seveda zaradi nepluženih cest ne 
morejo v šole tudi učenci vozači.

Tudi kočevski ribiči so se 
pridružili zahtevi drugih sloven
skih ribiških družin, naj Zavod 
za ribištvo vrne družinam vode, 
« katerimi upravljajo. To zahte
vo so naslovili na Zvezo ribiških 
družin Slovenije, ki bo nato v 
imenu vseh prizadetih sloven
skih ribiških družin posredovala 
pri ustreznih republiških orga
nih.

Zapostavljeni kmetje
Maloštevilni kmetje, ki še obsta

jajo v okolici Fare v kočevski ob 
čini, so ugotovili, da njihovo kme
tijstvo zaostaja predvsem zato, ker 
nimajo drobne kmetijske mehaniza
cije. Vzrokov za tako stanje je več. 
med njimi tudi ta, da so dohodki 
posameznega kmetijstva ~.elO 
majhni. Ne glede na vse te okoli
ščine pa menijo, da širša družbena 
skupnost doslej ni še ničesar storila, 
da bi omogočila zasebnim kmetom 
nabavljati stroje pod ugodnejšimi 
pogoji.

- š

DROBNE IZ KOČEVJA
OBDARILI SO STARL BORCE
Predstavniki občinske in mestne 

borčevske organizacije Kočevje so 
na silvestrovo popoldne obisklai 20 
starih, bolnih in onemoglih članov 
svoje organizacije. Vsakemu so če
stitali srečno novo leto in'ga obda
rili z darilom, vrednim do 50 din.

SNLG NAGAJA TRGOVCLM -  
Ce so po novem letu hoteli kočevski 
trgovci začeti delati, so morali naj
prej očistiti skoraj meter visoko 
snežno odejo okoli trgovin in skla
dišč. Prvi delovni dan v novem letu 
seveda v trgovinah ni bilo posebnega 
prometa, pa tudi v naslednjih dneh 
ne, ker je potrošnikom izpraznil 
žepe dedek Mraz. Sneženi januar bo 
najbolj prizadel podjetje MERCA
TOR TRGOPROMET, ki ima ve
liko poslovalnic na podeželju, ka
mor pa ceste niso preveč redno plu- 
žene. Ce pa v trgovinah ni blaga, 
tudi kupcev ni. Kmalu po novem 
letu je TRGOPROMETU obtičal v 
čolnarskem klancu tovornjak.

NAGRADO RIBIČU -  Na nedav
nem občnem zboru kočevskih ribi
čev so ribiči predlagali, naj upravni 
odbor nagradi prizadevnega ribiča 
Conto, ki je julija lani med poprav
ljanjem zapornic na Rinži reševal 
ribe. Izpod zapornic je prenesel v 
Rinžo nad zapornicami v dveh dneh 
760 klenov in 141 linjev.

VZOREC MOSTU -  Mnogi ob
čani vprašujejo, zakaj je del prenov
ljenega mostu na Roški cesti pomak
njen navzven. Nekateri se hudujejo, 
da je most samo v sredini razširjen 
za ribiče ali gasilce. Zaradi nasprot
nih trditev smo se pozanimali pri 
referentu za gradbene zadeve na ob 
čini, kako je s to stvarjo. Povedal je, 
da je tisti „prizidek" napravljen na 
zahtevo Zavoda za spomeniško var
avo. Zavod je namreč zahteval, da 
mora biti vsaj del mostu tak, kot je 
bil nekoč. Prizidek na mostu je torej 
vzorec, kakšen je ta most nekoč bil.

PRAZNIKI SO PRAZNILI po
trošnikom žepe od Miklavža preko 
bo /iča  do novega leta. Patron 
Miklavž dobiva v Kočevju vedno 
večjo veljavo odkar so ga črtali s spi
ska svetnikov. Zaradi vseh teh praz
nikov so trgovine izpraznile stare za

loge živil, sladkarij in igrač. Zdaj so 
že založene z novim blagom, kar je 
tudi nekaj vredno.

LEPO SLOVO -  Na osnovni šoli 
v Kočevju so se lepo poslovili od 
starega leta. V okrašenih učilnicah 
-  kar tekmovali so šolarji, kateri 
razred bo lepše okrašen -  so se 
učenci veselili, peli in zabavali, vsak 
razred po svoje. Ponekod so se 
učenci med seboj skromno obdarili.

PTIČJI REKORD -  ZKGP Ko
čevje je dalo krožku prijateljev živali 
na osnovni šoli mešano ptičjo krmo 
za pokladanje v krmilnice, ki so po
stavljene okoli šole in doma telesne 
kulture. Začetek zime je bil zelo 
mil, zato ni bilo veliko ptic okoli 
hiš. Zadnji mraz pa je prisilil številne 
gozdne ptice, da so priletele do hiš 
in dobro založenih krmilnic. Na 
drevju v Gaju je vse vrste sinic, opa
zijo pa tudi pinože in zelenčke, ne 
manjka pa seveda niti vrabcev. Za 
siničke je na oknih doma pripravljen 
loj, ki ga pridejo pokušat tudi žolne. 
Seveda je tu okoli še več vrst ptic, 
saj tako pestre ptičje druščine, kot 
letos, nismo opazili še nobeno leto.

GOLOBJE BREZ LASTNIKOV 
so se zelo razmnožili po mestu. Da
jejo zelo žalosten videz, ko sestra
dani posedajo po pročeljih, balko
nih in okenskih policah, pač tam, 
kjer računajo, da bodo dobili hrano. 
Ce že imamo golobe uličarje jim 
moramo urediti tudi krmišče. Za to 
naj bi poskrbela krajevna skupnost v 
sodelovanju z občani.

RAZGOVORE Z OBRTNIKI je 
organiziral strokovni odbor za obrt 
pri republiški Gospodarski zbornici. 
Razgovori bodo vsako drugo sredo 
od 12. do 15. ure v občinski sejni 
dvorani, vodil pa jih bo tajnik tega 
odbora. Prvi razgovor je bil napo
vedan za včeraj, 13. januarja.

DVE OKROŽNICI -  Obrtniki in 
gostilničarji morajo vsako namera
vano spremembo cene mesec dni 
prej prijaviti občini, razen tega pa 
morajo imeti na vidnih mestih v lo
kalih izobešene cenike. Občina je že 
izdala okrožnico o sestavljanju ce
nikov, davčna uprava pa je izdala 
okrožnico o obveznem vodenju po 
slovnih knjig v zasebni obrti.

Kdaj kaj dotraja? Teze so podoba teženj delavcev
Opozorila delovnih ljudi, ki niso bila v skladu z uradno politiko, smo v pre

teklosti premalo upoštevaii — Tudi ti povej, kakšne so teze!

Delovne organizacije, ki gospo
darijo s stanovanji, nameravajo se
znaniti vse stanovalce in uporabnike 
stanovanj s tehničnimi normativi za 
vzdrževanje stanovanjskih hiš, stano
vanj in poslovnih prostorov v druž
beni lastnini. V ta namen bodo iz
dali knjižico, v kateri bo navedeno, 
kako dolg je rok trajanja za posa
mezne elemente v stanovanju^Tako 
bodo odpadle mnoge nevšečnosti in 
nesporazumi, ki so se dogajali do 
slej .

Manjši davek
Občinska skupščina Kočevje je 

znižala prometni davek od nepre
mičnin in pravic. Sedaj znaša do 
zneska 100.000 din davčna stopnja 
4 odstotke, od 100.000 do 150.000 
din 5 odstotkov, od 150.000 do 
200.000 din 6 odstotkov. Stopnje 
progresivno naraščajo. Pri 500.000 
din znaša stopnja 20 odstotkov. Te 
stopnje veljajo, če plača prometni 
davek prodajalec. Že prvi dnevi upo
rabe tega predpisa so pokazali, da je 
bil ukrep pravilen, saj je zdaj oU*jšan 
promet z nepremičninami. Dose
danje visoke stopnje so ta promet 
močno ovirale. - š

7. januarja je bil v Kočevju sestanek širšega političnega aktiva 
občine, na katerem so razpravljali o tezah za 18. sejo CK ZKS, 
znotraj njih pa predvsem o graditvi in utrjevanju našega gospo
darskega in političnega sistema.

Za stranpota našega gospo- človeka, v resnici pa so se tudi
darskega in političnega sistema najodgovornejši obnašali ne-
so menili, da je krivo predvsem odgovorno,
to, ker smo doslej v besedah da- Člani političnega aktiva so
jali vso podporo reformi, gospo- dali več pripomb, priporočil in
darstvu in skrbi za delovnega predlogov v zvezi z vsebino tez,
-------------------------------------------  in sicer na prenašanje pristoj-

_  . . .  nosti z zveze na republiko ozi-
Pogostlll SO roma gospodarstvo, na enotno
upokojence jugoslovansko tržišče, na ob-

Splošno gradbeno podjetje Zl- davčenje, cene, samoupravno
DAR iz Kočevja je tudi letos pova- dogovarjanje, gospodarsko po
bilo svoje upokojence na sestanek. sredovanje, nelikvidnost in dru-
Pred dnevi so se zbrali v hotelu Pu- gQ £ eprav so jjmdi precej pri-
gled , kjer so bili lepo pogoščeni, , • v .
dobili pa so tudi darila oziroma de- pomb, je večina elanov politic-
nar. Žal se zaradi velikega snega in nega aktiva teze ocenila kot
zametov niso mogli udeležiti sreča- dobre in koristne za slovensko

Kjo l X d P„li„lCnC'’ POSebn° ° ni *  gospodarstvo.
Na sestanku je računovodja ZI- Na pripombe posameznih

DARJA Bruno Ciglič upokojence na članov političnega aktiva, ki
kratko seznanil z gospodarjenjem n jso bjJe povsem v skladu S te-
podjetja v preteklem letu. Leto je  • • , 7aici i l lAk n  cpctq n j,a
minilo zelo ugodno. Tudi za pri- za,m i ’ Je .,0D z diaJu CKU sestanka
hodnja leta imajo sklenjenih že pre- odgovorila clanica sekretariata
cej delovnih pogodb. Upokojenci so CK ZKS Danica Jurkovič. Po
bili s takim položajem v podjetju udarila je, da so teze odsev te-
zelo zadovoljni, saj so pred leti tudi ženj komunistov in naših delov-
om veliko pripomogli k rasti pod- ., J.. ,. VT . ,
jetja. in to celo v težjih pogojih, kot ni^ ljudi. Na napake nedograje-
so sedaj. '  . nega gospodarskega in politič-

Upokojenci so se pogovorili še o nega sistema so nekateri iz go-
tem in onem, se zabavali in tudi za- spodarstva in drugod opozarjali
peli so. Tako jim je srečanje prijetno - m ,  * • - ? i  --l -l
minilo. Vsi se podjetju iskreno za- ze 10 le}  in ve,č ’ 231 pa njihovih
hvaljujejo za pozornost. opozoril ni takrat nihčć resno

A. ARKO jemal.

Rinža naj ne postane kanal
Kočevski ribiči so končno uspeli, da množičnih

zastrupitev rib v'Rinži ni več

Nadalje so sklenili, da bodo 
letos vložili v Rinžo 5 0 0 0  kra
pov in 3 0 0 0  ščuk. Strinjajo se 
tudi z načrti usklajevalnega od
bora ribiških družin Kočevje, 
Brod na Kolpi in Čabar, ki v 
imenu teh treh družin gospo
dari z gornjim delom Kolpe, da 
bodo letni finančni plan vlaga
nja rib v ta del Kolpe podvojili. 
Tako bodo letos vložili v Kolpo 
za 20.000 din mladih rib, in si
cer 5 0 0 0  sulčkov, za preostali 
denar pa lipane.

'Sklenili so tudi, da se bo za
čelo ribolovno leto odslej 1 . no
vembra (dva meseca prej kot 
doslej) in končalo 3 1 .  oktobra. 
To bo prispevalo k bolj tekoči 
ribiški statistiki in olajšalo še 
več drugih organizacijskih 
stvari.

Ribiči so priporočili občin
ski skupščini in krajevni organi
zaciji, naj dosledneje skrbita za 
čistočo Rinže in poskrbita za 
redno vzdrževanje obnovljenih 
jezov. Opozorili so, da kljub 
boljši čistoči Rinže še vedno 
včasih doteka vanjo gnojnica; 
da je v nekdanji elektrarni začel 
delati galvanizacijski obrat, ki 
lahko napravi med ribami v 
Rinži pravi pokol, in da neka
teri kmetje, pa tudi prodajalci 
na tržnici uporabljajo Rinžo za 
smetišče, kamor odlagajo gnile 
in pokvarjene kmetijske pri
delke.

J. P.

Posojilo za cesto
V kočevski občini si prizadevajo, 

da bi bila cesta Livold-Brod na Kol
pi čimpTej posodobljena. Občinska 
skupščina skuša zagotoviti posojilo 
za posodobljenje dela te ceste, in si
cer v znesku 3,5 milijona din. To 
posojilo je po sedanjih zagotovilih v 
načelu odobreno, čeprav vsi kredit
ni pogoji še niso dokončno dolo
čeni. Čeprav pogodba o posojilu ni 
sklenjena, je znesek 540.000 din že 
odveden na depozitni račun banke. 
Velja tudi pripomniti, da republiški 
cestni sklad še ni sprejel programa 
cestnih del za obdobje naslednjih 
petih let, ker je na predloženi osnu
tek prejel številne pripombe in pred
loge, med njimi tudi od občinske 
skupščine Kočevje. •

- š

Volitve in imenovanja
Na zadnji seji občinske skupščine 

Kočevje 29. decembra je bil imeno
van odbor za ustanovitev kulturne 
skupnosti. Njegovi člani so: Ema 
Strumbelj, Edo Rus, Stane Jarm, 
Matija Glad, Marija Levstik, Viktor 
Dragoš, Ljuba Stanfelj in Miloš Hu
mek, medtem ko je za predsednika 
tega odbora imenovan Ivan Brudar.

Ob prvem dnevu prosvetnih delavcev občine Kočevje, ki je bil konec novembra v a»lt " ove^ ° ^ ’ j? 
predstavnik Zavoda za šolstvo iz Ljubljane seznanil prosvetne delavce tudi z uporabo sodobnih 
učnih pripomočkov. Na sliki: demonstracija vključevanja sistema responjJcfjev v pouk. (Foto: 
France Brus)

Barvni stenski koledar Dolenjske, ki je prvi tak koledar v zgodovini te 
pokrajine, so naročile dolenjske turistične in delovne organizacije, natis

njen pa je bil v KOČEVSKEM TISKU

Letos prvič koledar Dolenjske

Nadalje je poudarila, da naj o 
tezah povedo svoje mnenje tudi 
delovne organizacije, samo
upravne skupnosti, pa tudi po
samezniki in preprosti ljudje, ki 
so zelo dojemljivi, ko si prizade
vajo za gospodarsko in poli
tično trdnost. J. PRIMC

Gibanje prebivalstva
V decembru lani so bile na ob

močju matičnega urada Kočevje ro
jene tri deklice, poročilo pa se je 8 
parov. Umrli so: Franjo Hudolin, 
upokojenec iz Koblarjev 1, star 69 
let; Terezija Car, upokojenka iz Sta
re cerkve 13, stara 75 let, in Terezija 
Škvorc, gospodinja iz Mlake pri Ko
čevju 12, stara 43 let.

J

BESEDNI DVOBOJ ALI PRIJATELJSKO PREPRIČEVANJE? -  1 
Na fotografiji sta inž. Savo Vovk (levo), direktor kmetijskega pod
jetja Združenega KGP Kočevje, in inž. Zdravko Šaubah, direktor ) 
gozdarskega podjetja Združenega KGP Kočevje. Med kmetijci in 
gozdarji ni šlo vedno vse gladko, vendar so doslej vedno našli pa- i 
metno rešitev. (Foto: Drago Mohar)

KOČEVSKE NOVICE



Z A K A J TA K O ?

S i l v e s t r o v i  u t r i n k i

K a ž e , d a  so  r ib n iš k i  trg o v c i š e  p re d  s ta r im  
le to m  d o se g li p lan  p ro m e ta  za  lan i

Ob 16.20 je pritiskala 
večja skupina občanov na 
zaprta vrata „Delikatese

-  Še pred uro mi je rekla 
šefica, da bo odprto do pe
tih, sedaj mi pa zapre pred 
nosom! je oznanjala zapo
slena žena in gospodinja, ki 
pred eno uro še ni imela 
časa, da bi se postavila v 
vrsto.

-  Jaz imam mleko že 
plačano, pa ne morem do 
njega! je tarnala druga, tudi 
zaposlena gospodinja.

-  To ni odnos do potroš
nika, da ti pred nosom zapro 
vrata! je bentil bivši borec.

V „Samopostrežbi“ je 
imela ob 15. uri šefica zelo 
oster razgovor, verjetno z 
neodgovornim delavcem 
podjetja ŽITO Ljubljana za
radi kruha. Že ob 9. uri ga je 
mmreč zmanjkalo, pa so na
ročili tistim, ki so ostali brez 
njega, naj se vrnejo ob 10. 
uri.

Ob desetih spet ni bilo 
nič. Kruha ni. Ljudje so pri
šli zaman. „Pričakujemo ga 
vsak trenutek!“ se izgovar-

ja jo prodajalke. „Pridite ob
11. uri, da ne boste predolgo 
čakali. “

Ob enajstih seveda spet ni 
bilo n ič . . .  in ob 15. uri 
tudi še n ič . . .  in ob štirih 
popoldne tudi še ne, šele ob 
16.15 je prispel tisti kruh, 
po katerega so prišli nekateri 
že po petkrat!

Ob 16.30 je v prodajalni 
„Zelenjava“ zmanjkalo elek
trike. Nekdo je odznotraj 
obrnil ključ v vratih, sku
pina občanov pa je odšla z 
dolgim nosom. Običajno je 
ta trgovina odprta nepre
trgoma do 19. ure. Dan pred 
praznikom pa so jo zaprli 
brez obvestila že ob pol pe
tih. Tudi to je čuden odnos 
do potrošnikov. Ali pa je 
morda podjetje JELIČA do 
takrat že izpolnilo plan pro
daje za leto 1970?

Pozimi počiva ribniški grad, kjer sta med drugim letno gledališče in muzej, že nekaj let pa 
napovedujejo, da bo tu tudi park kulturnikov. (Foto: Mohar)

P r e d n o s t  i m a  n a p r e d e k  p o d j e t j a

T a k o  je  s k le n ila  s in d ik a ln a  o r g a n iz a c i ja  v  p o d je tju  IN L E S , ki bo  z a h te v a la  
b o ljšo  d e lo v n o  d isc ip lin o  in z a o s tre n o  o d g o v o rn o s t za  v s a k e g a  č la n a  k o lek 

t iv a  — S in d ik a t  in s a m o u p ra v n i  o rg a n i  s o d e lu je jo

Tako so ribniški trgovci 
poskrbeli, da so se odpravili 
Ribničanje na silvestrovanje 
z utrjenimi živci.

Sindikalna organizacija v 
obratu INLES Ribnica je imela 
pred kratkim občni zbor, na ka
terem so pregledali dvoletno 
delo svoje organizacije. Izvršni 
odbor sindikalne organizacije je 

^ na sejah razpravljal o osebnih
•%.%£ dohodkih, produktivnosti, re-

T r l a  b a b a  l a n . . .

To ni ne humoreska ne 
kozerija, ampak samo 
ne kaj golih ribniških 
novoletnih resnic.

Na zimo se ne bomo je
zili. Držala se je koledarja. 
Začela se je na samem urad
nem prehodu jeseni v zimo. 
Morda je hotela s tem lju
dem pokazati, kakšen je red, 
ki si ga sami ne znamo na
praviti.

Ko sem tako opazoval ta 
ljubi snegec, ki je z vso silo 
pritisnil ob novoletnih praz
nikih. sem ugibal:

— Bodo splužili v praz
ničnih dneh neprehodne rib
niške „stezice“? Ali pa nas 
bodo morda pustili, uboge 
občane, da si sami utiramo 
poti križem kražem, brez 
reda in posluha za skupne 
koristi?

K lju b  m n o g im  s ta r im  in m o d e rn im  p r ip o 
m očkom  za  č iš č e n je  s n e g a  z u lic  so  s e  d e la  

lo tili z  lo p a ta m i

Iz takih razmišljanj me je 
zdramilo obvestilo ljubljan
skega radijskega vala, da se 
je ribniški KOMUNALI po
kvaril kamion in da zato pri
poročajo občanom, naj si 
sami splužijo poti!

Po tem salomonskem 
reku in zveku, ko si je naše 
uslužnostno podjetje skušalo 
prav nedolžno oprati roke, 
so se mi misli še naprej raz
pletale in zapletale. Kako, 
da se prav za praznike po
kvari kamion? Ali lahko 
tisoč in še naslednji poldrugi 
tisoč občanov sprejme tako 
opravičilo, ko pa je v Rib
nici še veliko drugih kamio
nov, ki bi lahko v sili poma
gali KOMUNALI, čeprav 
proti plačilu, saj tudi ka
mion KOMUNALE ni za
stonj.

Razen tega stoji pri gozd
ni upravi še najsodobnejša

rolba, v INLES pa traktor s 
snežnim plugom. . .  In za 
zaključek je naše podjetje 
RIKO pomemben in priznan 
proizvajalec snežnih plugov 
in še nekatere druge opreme 
za zimsko cestno službo!

Res je. Prazniki so. Ljudje 
se neradi lotevajo dela. Vsak 
ima rad praznike. Vsak si za 
te dni želi mir. Toda sneg 
nima pameti in ne vpraša za 
praznike!

Pa vseeno, da ne bo za
mere. Bili so cestni delavci 
tudi med prazniki na svojih 
delovnih mestih. Štiri lopate 
so vihteli, seveda če ni šla od 
časa do časa kakšna kaj „po- 
goltnit“. Premetavale so 
sneg iz kupa na kup, brez 
haska, kot poje tista pesem 
„Trla baba lan . . . “ Kaj mo
ra vse naša uboga skupnost 
plačevati!?
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kreaciji in drugih vprašanjih.
Obrat INLES v Ribnici je 

najpomembnejši obrat tega 
podjetja tako po številu zapo
slenih kot proizvodnji. Izdelu
jejo preprosto, a tudi najsodob
nejše stavbno pohištvo. Inlesovi 
proizvodi so dobili domovinsko 
pravico v vseh krajih Jugosla
vije, kupuje pa jih tudi tujina.

Pri razvoju podjetja ima ne
dvomno zasluge tudi sindikat, 
ki se bo še naprej prizadeval za 
napredek podjetja. To so zapi
sali v sklepih za bodoče delo

sindikalne organizacije. Sindi
kalna organizacija bo tesno so
delovala s samoupravnimi orga
ni podjetja. Sindikat se bo za
vzemal tudi za utrjevanje delov
ne samozavesti in odgovornosti.

Končno so izvolili člane no
vega usklajevalnega odbora, ki 
usklajuje delo vseh sindikalnih 
organizacij v INLES. Naloga no
vega odbora bo predvsem, da 
bo obravnavaj in reševal pro
bleme, ki so skupni vsem čla
nom delovne skupnosti INLES.

—r

I n t e r v j u  z  n o v i n a r j e m

P a r t i j s k i  s e k r e t a r  iz p ra š a l  n o v in a r ja

V zadnjih dneh preteklega leta je praznoval rojstni dan uspešni 
družbeno-politični delavec, dopisnik in nekdanji novinar Karel 
Oražem iz Ribnice, sedaj znan bralcem Dolenjskega lista po pod
pisih KO in -r. Zaprosil sem ga, naj ob zaključku leta in rojstnem 
dnevu zamenjava vlogi, se pravi, da bom tokrat jaz spraševal, on pa 
odgovarjal.

-  Koliko zim si že dopolnil?
-  Toliko, da jih moram žc skri

vati.
-  Tvoj reccpt za dolgo življenje

je?
-  Dobra družbena prehrana po 

nezamrznjenih in nestabilizacijskih 
cenah, dobri odnosi z družbeno-po- 
litičnimi in oblastvenimi voditelji 
ter dobra žena, ki zvesto skrbi za 
dobro moževo počutje.

-  Delaš v občinskem sindikal
nem svetu. So sodelavke zadovoljne 
s tabo?

-  Jaz sem z njimi, če so one z 
mano, pa ne vem.

-  Kako si zadovoljen z Dolenj
skim listom?

-  Tako kakor s svojo ženo.
Ker je razgovoru prisostvoval tudi 

Jože Primc, urednik ribniške strani, 
sem naslovil še nanj nekaj vprašanj:

- Kako si zadovoljen s sodelova
njem v občini Ribnica in še posebej 
s KO?

-  Sodelovanje s KO je bilo doslej 
vedno OK, z ostalimi pa je običajno 
odvisno tudi od vremena.

-  Zakaj prihajaš v naš kraj, ko 
imaš tu toliko odličnih sodelavcev, 
kot so K. O., -r, -vec, Lev-, V. P., 
F. G., itd.?

-  Preprosto zato, ker vedno kdo 
izmed njih zataji. Če zataji le eden 
izmed njih pa običajno zataje še vsi 
ostali!

Razgovor vodil: 
DANILO MOHAR

IGM »8AVA« — KRŠKO 

k u p i

#  RABLJEN KAMION 
MERCEDES

tipa LK1620 — 
prekucnik,
v voznem ali nevoz
nem stanja.

Ponudbe pošljite na naš 
naslov do 20. I. 1971.

PORAVNALI SO 
POLOVICO SPOROV

Lani je poravnalni svet pri kra
jevni skupnosti Ribnica obravnaval 
dvajset zadev ali neka; manj kot leta 
1969. To je razveseljivo, saj nam 
pove, da se ljudje manj tožarijo, ozi
roma da je manjših sporov manj kot 
pred leti.

S poravnavo je bilo lani rešenih
11 sporov ali 55 odstotkov. Ostale 
zadeve so ostale nerešene ali pa se 
sprte stranke niso hotele poravnati.

Kot v preteklih letih tako je bilo 
tudi lani največ sporov zaradi meja, 
žaljivk, obdolžitev za manjše kraje 
in podobno.

Ljudje se včasih sprejo zaradi 
malenkosti, ki pa sčasoma prera
stejo v hude prepire. Take, hudo 
sprte strani lahko spravi le še redno 
sodišče, vsa prizadevanja poravnal
nega sveta pa so zaman. Pravde na 
sodišču pa imajo za posledico nudi 
stroške, ki z dolžino pravde lahko 
občutno narastejo.

Uspešno so gospodarili
Podjetje RIKO v Ribnici je zelo 

uspešno zaključilo preteklo poslov
no leto. Ustvarjena vrednost proiz
vodnje je bila v primerjavi z letom 
1969 večja za okoli 70 odstotkov. 
Podjetje je povečalo tudi število za
poslenih in šteje zdaj skupno z va- 
jcnci že 240 ljudi.

RIKO iz leta v leto krepi poslov
ne stike s tujino. Lam so prodali Za
hodni Nemčiji za milijon mark svo
jih proizvodov.

Prostori so ozko grlo njihove pro
izvodnje/ Zato bodo letos zgradili v 
Ribnici okoli 3000 kvadratnih me
trov novih delovnih prostorov. S 
tem bodo omogočili zaposlitev no
vih 50 do 100 ljudi.

V načrtu imajo tudi gradnjo de
lovnih prostorov zi svoj obrat v 
Loškem potoku, kje’ bo dobilo za
poslitev okoli 80 delavcev.

U je tn ik i s n e g a

Visoki sneg, ki gi je nasulo za 
novo leto, je povzročil v ribniški 
občini nekaj dni težave v pro
metu, največje na stranskih 
cestah. Za nameček sc je pred 
novim letom pokvaril še avto
mobil KOMUNALE, ki ima 
snežni plug. V nekaterih krajih 
so prizadeti prebivalci sami plu- 
žili ceste, drugje pa so bili pove
zani s svetom le s stezmi. Turisti, 
ki so silvestrovali na Travni gori, 
pa so bili kar nekaj dni ujetniki 
„bele opojnosti", ker so cesto 
Vagovka -  Travnu gora splužili 
šele 5. januarja. Upamo, da so 
začetne težave s pluženjem ob
činskih cest mimo in da bo v bo
doče boljše'.

Vsi pomagajo gasilcem

V ribniški občini potekajo občni 
zbori gasilskih društev. Na njih raz
pravljajo o dosedanjem delu in bo
dočih nalogah. Gasilci so si priza
devali -  vsak v svojem društvu in v 
občinski gasilski zvezi -  za napre
dek gasilske organizacije. Dovolj dp- 
kazov je, da so ljudje pripravljeni so
delovati v gasilskih društvih in po
magati gasilcem. Številne nove briz- 
galnc so bile kupljene s prispevki 
prebivalcev, ki so pomagali tudi z 
delom, lesom in denarnimi prispet ki 
pri gradnji novih gasilskih dom̂ v 
itd. Vse to govori o ugledu naših ga
silskih društev.

R I B N I Š K I  Z O B O T R E B C I

O šiljen i z o b o tre b e c

V zvezi z enim izmed 
„ošiljenih zobotrebcev“ v 
pretekli številki našega lista 
smo dobili naslednjo PO
NUDBO:

, Nekateri ekonomisti in 
inženirji iz Ribnice bi radi 
izobesili svoje barvne foto
grafije za 250 starih tiso
čakov v katerem koli pro
storu tistega ribniškega pod
jetja, katerega direktor je na 
seji delavskega sveta izjavil, 
da za 300 starih tisočakov 
ne pusti viseti v pisarni niti 
svoje slike. Resne ponudbe 
naj pošlje to podjetje pod 
šifro BARVNE FOTO
GRAFIJE. “

HUJŠIH NESREČ NI BILO -  
Čeprav je v ribniški občini zapadlo 
precej snega in čeprav so bile ceste 
slabo splužene, ni prišlo do večjih 
nesreč. Zelo pogoste nesreče v Rib
nici pa so „oplaženja", so nam pove
dali miličniki. To so nesreče, ko sc 
dve vozili pri srečavanju obdrsneta. 
Pri takih nesrečah ni človeških žrtev 
in ranjencev, pač pa so le vozila 
manj' ali bolj poškodovana. Seveda 
prihaja do takih nesreč predvsem 
zato, ker je cesta preozka, se pravi, 
da ni dovolj splužena. Miličniki so v 
soboto ob nekem „oplaženju" -  do 
njega je prišlo pred gozdarskim do
mom, ko sta se srečavala tovornjak 
in avtobus ) namerili, da je bila cesta 
splužena le nekaj več kot 4 m ši
roko.

OMEJENA HITROST V DO
LENJI VASI -  Na krajšem delu 
glavne ceste med Ribnico in Kočev
jem v Dolenji vasi so nedavno ome

jili hitrost na 60 km na uro. Ti 
ukrep, ki so ga izvedli dovolj zgodnj, 
sc pravijo pred zimo, je bil zelo po
treben. Prav na tem odseku je nnm- 
reč ovinek, glavno cesto prečka 
vaška pot, razen tega pa je tu pri 
mostu na glavni cesti še jarek ozi
roma nekakšna „skakalnica" za 
avtomobile. Ta odsek ceste je bil za
radi nepreglednega ovinka nevaren 
tudi poleti; pozimi pa je tu zaradi 
poledice, ovinka in „skakalnice" za
peljalo s ceste marsikatero vozilo.

POVSOD DOVOLJ SNEGA - 
Snega je v ribniški občini povsod 
dovolj. Ne manjka ga niti v okolici 
Ortneka, kamor prihajajo vsako 
zimo (in seveda tudi poletje) letovat 
otroci iz Pulja. Na območju od 
Ljubljane preko Ribnice in Kočevja 
do Kolpe se sneg najdalj zadrži prav 
v okolici Ortneka. Ko je drugod že 
zdavnaj kopno, je tu še dovolj snega 
za smučanje in sankanje.

R E S E T 0



Za kvaliteto 
so navdušeni

Znano je, da so v Črnomlju 
obi :.ijno vse prireditve, razen 
ciri; iških, dokaj slabo obiskane, 
čepav  je še toliko reklame. Ob 
ned ivnem gostovanju ljubljan
ske Opere z Don Pasqualom se 
je i.Lko rekoč zgodil čudeč: pri
čakovali so kakih 200 ljudi, 
dvorana prosvetnega doma pa je 
bila bolj zasedena kot na drugih 
„tin^ltangl" gostovanjih. S tem 
je črnomaljsko občinstvo doka
zalo le to, da za kvalitetna go
stovanja ne manjka zanimanja 
in da se je okus občanov iz
ostril. Ljudje niso več z vsem 
zadovoljni!

Operna gostovanja bi torej 
kazalo še organizirati, vprašanje 
je le plačilo. Tokrat je bila po 
posredovanju Festivala pred
stava poceni, za kar so Črno
maljci zelo hvaležni, ob več
kratnih gostovanjih pa bi morali 
plačati več. Če bi delovni ko
lektivi podprli akcije kot v No
vem mestu, potem tako kvali
tetnih prireditev ne bi manj
kalo.

Proslava bo na Lokvah
V republiškem merilu je skle

njeno, da bo osrednja slovenska po 
častitev 30-letnice vstaje letos 22. 
julija na Lokvah pri Črnomlju, kjer 
je delovalo več partizanskih insti
tucij, razen tega je v tem kraju padel 
slavni komandant Stane Rozman. V 
Črnomlju je že imenovan odbor, ki 
bo vodil pripravljalna dela, v okviru 
odbora pa bo delalo še 7 komisij.

Peto srečanje v BELTU
Tovarna Cosmos-Belt je tudi letos 

ob novem letu povabila svoje upo 
kojence na majhno slovesnost. To
krat so se upokojenci že petič se
stali, njih število pa je od 15 v letu 
1965 naraslo na 50 v letu 1970. Po 
sprejemu je bil ogled tovarne, k i je  v 
zadnjem času zelo napredovala. 
Tega smo veseli tudi upokojenci, saj 
še vedno čutimo, da smo del Belto- 
ve skupnosti. Po ogledu smo sc zbra
li v prostorih tovarniške menze, kjer 
nas je pred kosilom pozdravil vodia 
tehnične službe Rihard JežovniK. 
Vsak upokojenec je dobil tudi 200 
din novoletne nagrade. Popoldan je 
minil v sila prijetnem vzdušju. Za 
lep sprejem in pozornost se upoko
jenci lepo zahvaljujemo. K. Š.

Slika za kravo?
Na uradu za izdajo potnih 

listov v Črnomlju se je zgla
sila stranka In vprašala, kaj 
mora prinesti, da bo dobila 
potni list. Uslužbenka ji je 
vse razložila, povedala pa 
tudi, da sta nujni dve fo to 
grafiji.

-  Kaj? se -je začudila 
stranka. -  Je pa res pri nas 
čedalje bolj zamotano. Še 
nisem slišala, da bi kje krave 
slikali.

Pomota se je razjasnila, 
ko so stranki dopovedali, da 
ni odprla pravih vrat: potne 
liste za živino namreč izda
jajo drugje.

Učenci posebne šole v Črnom
lju so za novoletne praznike do
mače razveselili z lepimi prtič
ki, ki so jih naredili pri pouku.

V lepih prostorih se malčki 
prav dobro počutijo, pri osvaja
nju šolske snovi pa so že zelo 
napredovali. (Foto: R. Bačer)

BELT — nobeden ni proti!
Ker bodo gradili asfaltno cesto do Adlešič, od 
koder se vozi 150 ljudi na delo, so v kolektivu pri

pravljeni prispevati

V kolektivu tovarne COSMOS -  
BELT v Črnomlju vlada dokaj ugod
no vzduge, ko razpravljajo o potr
ditvi 5-letnega programa javnih del v 
občini in uvedbi samoprispevka, 
prav tako o sodelovanju podjetja v 
tej akciji za napredek.

Kakor sta povedala Jože Grego
rič, predsednik delavskega sveta, in 
sekretar Ivan Žunič, je k temu pri
pomogla dobra obveščenost. V sejr i  
delovne enote so na sestanku že pre
tresale načrte za komunalne gradnje 
do leta 1977, razen tega so zadevo 
obravnavali na kolegiju, program 
javnih del pa je objavljen tudi v zad
nji številki tovarniškega glasila.

Tako podjetje kot zaposleni v 
Beltu podpirajo program javnih del 
predvsem zato, ker je v njem zapi
sana gradnja asfaltne ceste do Adle- 
šič, od koder se vsak dan vozi na 
delo več kot 150 ljudi. V podjetju 
izjavljajo: ,,Mi bom o dali, kar skup
nost od nas pričakuje. Delavski svet 
se bo zavzel za sklenitev družbenega 
dogovora, po katerem bo podjetje v 
petih letih prispevalo 1 ,250.000 din 
iz skladov, zaposleni pa bodo v ta 
namen prispevali 1 odstotek od m e
sečnih zaslužkov."

Končna beseda bo padla na zboru  
volivcev proti koncu januarja, toda  
po dobrih pripravah sodeč, ni bo-

Najdlje do bolnikov

Teritorialna zdravstvena enota 
Črnomelj, kamor spadajo zdravstve
ni dom v Črnomlju ter zdravstveni 
postaji v Semiču in na Vinici, ima 
na območju Dolenjske opravka z 
najbolj razseljenim prebivalstvom. 
Na 1 kv. km pride namreč v č rno 
maljski občini samo 34,83 prebi
valca, medtem ko je dolenjsko po 
prečje 58,50, republiško pa celo 
85,1. Letos poleti je bilo v zdravstvu 
zaposlenih 5 zdravnikov splošne 
prakse, 1 zobozdravnik, 2 višja den
tista, 1 dentist in 4 zobotehniki, 
medtem ko je vseh zaposlenih v 
zdravstvu 64.

ČRNOMALJSKI DROBIR
K RliOGRAI INJA Milica Buh, 

ki p ičuje Valet v Novem mestu, je 
prj;> v’ljc« a hoditi tudi v Črnomelj, 
cv b> zbralo vsaj 20 do 30 intere
si' za pouk. V poštev pridejo 
šol-1 in predšolski otroci. Resni in- 
ter • iti naj se prijavijo na Zavodu 
z,i k turno prosvetno dejavnost.

O- \N JL  JL DRAGO -  Krajevna 
•»kup ost je letos že večkrat orala 
n>,>' a mestnih ulicah, prav tako so 

k- p.- snega odvažali. Tako čiščenje 
n m pa je zelo drago, zato so gle- 
d.ii . la je očiščeno najprej parki
ra ■ pri avtobusni postaji. Pločnik 
morajo čistiti lastniki hiš. Ugotav- 
lj„jo. da večina to dolžnost upošte
va. posameznike, ki se zoperstav
ljajo, pa so predlagali v kaznovanje 
sodniku za prekrške.

V L I T I ’ 1970 J L BILO na ob 
močju črnomaljske občine dozida
nih 25 družinskih hiš, v gradnji pa je 
250 zasebnih stanovanjskih poslopij. 
Ugotovili so, da traja gradnja ene 
hiše poprečno 3 do 5 let.

ZA JLZ1KOVNL TLCAJL se ne
kateri zelo zanimajo in vedno spra-

jazni, da bi v tem kolektivu akcija 
napredka ne uspela.

Luč, ki ne sveti ,
Vaščani Učakovcev, Kovačega 

grada. Vukovcev in Podklanca so že 
pred dvema letoma na sestanku 
SZDL godrnjali zaradi slabe elektri
ke. Zdaj seje stvar ponovila. V dveh 
letih ni nobene spremembe. Luč jc 
tako slaba, da zvečer komaj brli, 
medtem ko radia ali strojev sploh ni 
mogoče uporabljati. Ljudje so po
novno zahtevali okrepitev in obnovo 
električnega omrežja. Mnenja so, naj 
bi takoj na pomlad začeli delati. Ve
liko bodo občani sami naredili. F. P.

ZATO PA JE TAKO:

Za bodočnost gre!

Mi vprašujemo, vi odgovarjate
Odgovori na enaka vprašanja občanom iz raznih krajev dajejo slu
titi, kam se nagiba tehtnica javnega mnenja — Izjave so dali: Franc 
Starešinič, kmet iz Preloke; Silva Žalec s Sinjega vrha; Jože Šu
štarič, kmet iz Prilozja in Frančiška Kump, gospodinja s Stražnje

ga vrha

1. Predlog novega pro
grama javnih del do leta 
1977 verjetno poznate. Ka
tera predlagana gradnja je po 
vašem mnenju za vso občino 
najbolj pomembna?

STAREŠINIČ: -  Najvaž
nejša bi bila gradnja sodobne 
ceste v krajih ob Kolpi, da bi 
se razvil turizem. Tudi mi, 
kmetje, nanj računamo.

ŽALEC: -  Pravijo, da bo 
šla cesta do Adlešič. To se 
mi zdi zelo koristno. Bodo 
vsaj začeli ljudje obiskovati 
lepe kraje ob Kolpi.

ŠUŠTARIČ: — Po mojem 
je cesta do Gribelj naj več
jega pomena. Že zdaj prihaja 
poleti množica kopalcev od 
drugod. Pa ne pravim tega 
zato, ker sem iz tistega 
k o n c a . . .

KUMP: — Menijo se, da 
bo asfaltiranih več cest. Za 
vse občane bo to koristno. 
Proti Adlešičem in v druge 
kraje ob Kolpi pa je asfalt 
najbolj potreben zaradi tu 
rizma.

2. Za katero od predvide
nih del ste kot občan malega 
kraja najbolj zainteresirani?

STAREŠINIČ: -  Za pre
ložitev dveh klancev na cesti 
Preloka -  Zilje. Zdaj nam
reč vstajamo ob štirih zjutraj 
in odmetavamo sneg pred 
avtobusom, da lahko pride v

ŽALEC: -  Da bi bila do 
Sinjega vrha vsaj taka cesta, 
da bi po njej lahko ^edno 
prevažali šolske otroke in 
vozili mleko.

ŠUŠTARIČ: -  Kar zade
va krajevna dela, sem najbolj 
za vodovod.

KUMP: -  Najteže čakam 
na asfalt do Bezgovca.

3. Ko boste v kratkem 
volivci z glasovanjem odlo
čali o napredku za naslednje 
5-letno obdobje, obenem pa 
glasovali za samoprispevek, 
kako se boste odločili?

STAREŠINIČ: -  Pri nas 
bomo vsi podprli občino. 
Vsak pameten človek bo to 
naredil.

ŽALEC: — Brez okleva
nja bom rekla: da.

ŠUŠTARIČ: Dali
bomo, saj smo navajeni. Sa
moprispevek plačujemo že 
več let.

KUMP: — Seveda bom 
dala, saj bodo vsi!

»Ker ne poznamo reda in doslednosti«
Datum: 7. januar 1971 — Kraj: Črnomelj, delovna sojba predsednika ob
činske skupščine — Osebe: inž. Martin Janžekovič in Ria Bačer — Po

govor: situacija, stabilizacija, inflacija . . .

šujejo, kdaj bo začetek, toda resnih 
interesentov je premalo. V podjetjih 
in gostiščih je veliko zaposlenih, ki 
bi morali obvladati vsaj en tuji jezik, 
a se za jezikovne tečaje ne javijo. Za 
zdaj so prijavljeni zdravniki, milič
niki in nekaj zaposlenih gostinca 
ni nobenega.

V SR L DO, 13. JANUARJA, je 
bil tehnični prevzem novega, 26-sta- 
novanjskega bloka v Ulici 21. ok to 
bra. Blok je bil v gradnji 18 mese
cev. Stanovanja bodo takoj vseljiva.

OBČINSKA SKUPŠČINA je že 
zdavnaj poskrbela za popravilo svo
jega dela mostu v Zuničih, toda pro
blem s tem ni rešen. Zdaj je most do 
polovice obnovljen, druga, hrvaška 
stran še ni, zato jc promet čezenj še 
vedno prepovedan. Naj se vendar že 
sosedje zganejo!

ZACLLl SO SE POGOVORI 
med občinsko skupščino, kmetijsko 
zadrugo in krajevno skupnostjo za 
postavitev poslovnega lokala za mes
nico, bife in tržnico. Predlagajo, naj 
bi novi objekt stal poleg stavbe 
Ljubljanske banke.

-  Smo pred sprejema
njem občinskega proračuna 
za leto 1971. Ob ponovnem 
omejevanju splošne potrošnje 
kaže, da pri vas nikakor ne 
morete prebroditi sedem su
hih let. Koliko dohodkov ka
nite zbrati letos, kakšne pa 
so potrebe?
— Letos prevzema občinska 

skupščina nove obveznosti, kot 
so povečan prispevek za temelj
no izobraževalno skupnost, 
novo uveden prispevek za
kmečko zavarovanje, kar bo ne
dvomno ,,požrlo“ še več sreH- 
stev, kot znaša za 10,8 odsto 
kov dovoljeno povišanje prora 
čuna. Stopnje prispevka iz 
osebnega dohodka ne bomo po
večevali od sedanjih 4,63 odst., 
ker je gospodarstvo že tako pre
več obremenjeno. Če bi upošte
vali realne potrebe spričo nara
ščanja socialnih problemov in 
urejevanja borčevskih zadev, bi 
morali imeti vsaj za 35 odstot
kov večji proračun, kot je bil 
lani. To pomeni, da nas čakajo 
spet velike težave.

— Se prvi stabilizacijski 
ukrepi že občutijo v praksi in 
na kak način jih opažate v 
vaši občini?

239 že kategoriziranih
Lani je bilo v črnomaljski občini

kategoriziranih 17 otrok z motnjami
v duševnem in telesnem razvoju, 
medtem ko ie bilo doslej opravljenih
že skupno 239 kategorizacij. V po 
sebnih šolah in zavodih je bilo lani 
82 otrok, v drugih zavodih pa 15 
o trok. Od kategoriziranih v prejšnjih 
letih je 24 že zaposlenih, 6 otrok je
v priučitvi, medtem ko je v domači 
oskrbi še 16 otrok s težjimi m ot
njami. Prav tako iz rednih osnovnih 
šol še niso prešolani vsi kategorizi
rani otroci, ker črnomaljska po 
sebna šola predvsem zaradi pomanj
kanja strokovnega pedagoškega 
kadra v prvem letu ni mogla odpreti 
več kot dva oddelka.

-  Novi ukrepi za ustalitev 
gospodarstva se pri nas najbolj 
kažejo v likvidnosti gospodar
skih organizacij, ki se močno 
slabša. Naša podjetja imajo 1 
milijardo starih dinaijev zunaj, 
dolžniki pa vse bolj odlašajo s 
plačilom. Podjetja, ki morajo 
kupovati surovine iz uvoza, so 
najbolj prizadeta.

-  Kaj bi bilo treba v po
gledu stabilizacije po vašem 
še ukreniti? Kako gledate na

Manj 
zaposlenih

S Cigani namreč, ki so na
seljeni v okolici Vinice. Še v 
letu 1969 je bil iz vsake dru
žine najmanj eden v službi, 
trije pa so delali celo v Nem 
čiji. Ob koncu leta 1970 je 
slika zaposlenosti pri Ciga
nih povsem drugačna. V 10 
družinah s 44 prebivalci so 
zaposleni le 4, od tega 3 
moški in 1 ženska. Drugi za 
delo sposobni so zaposleni le 
priložnostno, kar 11 Ciga
nov pa je v takih letih, da bi 
lahko takoj sprejeli stalno 
delovno mesto.

Ciganske družine imajo 
svoje hišice, predvsem ba
rake, prosjačenja je veliko 
manj ko t pred leti, toda upa
danje zaposlenosti daje lju
dem misliti. Bojijo se, da se 
ne bi povrnili k  starim nava
dam: k prosjačenju in tatvi
nam. Po mnenju ljudi bi se 
družbi veliko bolj izplačalo 
Cigane zlepa ali zgrda pripra
viti k rednemu delu, name
sto da prevzema zanje skrb 
in stroške, ko postanejo stari 

An bolehni. F-P-

morebitno devalvacijo di
narja?

-  Po mojem nas najbolj tepe 
dejstvo, da ne poznamo reda in 
doslednosti. Če bi že sprejete 
ukrepe uresničevali brez vsakih 
izjem od zunanje trgovine na
vzdol, bi bilo drugače. Tudi 
zadnji ukrep — začasno zamrz- 
njenje osebnih dohodkov — je 
dober, samo če ne bodo neka
teri spet iskali lukenj. Padec 
vrednosti dinaija tako rekoč že 
priznavamo v trgovanju z devi
zami v družbenem sektorju go
spodarstva — zakaj ne bi tega 
povedali javno?

— Kako boste v vaši obči
ni spravili v sklad prizadeva
nja za omejevanje potrošnje 
in želje po napredku v gospo
darstvu in negospodarskih 
dejavnostih?

-  Na področju negospodar
skih dejavnosti bomo napredo
vali s pomočjo samoprispevka 
občanov in podjetij, kar bo 
osnova za najetje posojil. V go
spodarstvu je po mojem izho
diščna točka za vzpon vključe
vanje v obsežnejše gospodarske 
sisteme.

— Kaj si kot predsednik 
občine v letu 1971 najbolj 
želite?
— Da bi uspela akcija za 

uvedbo ponovnega samopri
spevka, ki nas stavlja na križ- 
potje: ali ceste, vodovodi in tu 
rizem, ali pa v naslednjih petih 
letih obstanemo, kjer smo.

Na Vinici bogatejši
Društvo prijateljev mladine na Vi

nici je letos zbralo veliko več denar
ja za pogostitev otrok kot prejšnja 
leta. Poleg vaščanov Vinice z okoli
co so darovale lepe zneske tudi kra
jevne organizacije in društva, najbolj 
pa se je odrezala krajevna skupnost. 
Tako so imeli za 414 šolskih in 128  
predšolskih otrok več kot 4 0 0 0  din. 
Dedek Mraz je viniško šolo obiskal 
zadnji dan starega leta. F. P.

Vsem našim odjemalcem se za naklonjenost v pretek
lem letu najlepše zahvaljujemo ter se priporočamo 
tudi v letošnjem letu z obljubo, da jih bomo skušali 
v okviru možnosti vedno zadovoljivo postreči.

■O e le fe U s li l .. ĆRNOMEL

Dolenjska banka in hranilnica Novo mesto
objavlja
prosto delovno mesto:

referenta
v ekspozituri Metlika

Za delovno mesto se zahteva srednja šolska izobrazba 
in dve leti prakse.

Stanovanje ni zagotovljeno. Osebni dohodek po pra
vilniku banke.

Kandidati morajo poslati pismene prošnje oddelku 
jplošnih poslov v Novem mestu v 15 dneh po objavi v 
Dolenjskem listu.



Z e l o  

s l a b o  k a ž e

Po sedaj znanih po
datkih metliškemu ob
činskemu proračunu za 
leto 1971 kaj slabo kaže. 
Dohodki bodo za približ
no 6,2 odstotka manjši, 
kot so bili lani, medtem 
pa obveznosti občine na
rastejo kar za 15 odstot
kov. Dohodki bodo za
50.000 din manjši zato, 
ker letos ne bo prenosa 
proračunskega presežka v 
novo leto, obveznosti za 
šolstvo pa se povečujejo 
za 300.000 din (od
970.000 din v letu 1970 
na 1,270.000 din v letu 
1971). Razen tega bo 
okoli 10.000 din novih 
izdatkov s kmečkim za
varovanjem, anuitete od 
posojil pa se v letošnjem 
letu povečujejo za okoli
20.000 din. Če bo pri se
danjih pogojih ostalo, bo 
letošnje leto pomenilo 
najslabšo proračunsko le
tino v zadnjih letih.

S t a b i l i z a c i j a  ž e  z a č e n j a  k a z a t i  z o b e

»V tem  tre n u tk u  ni m o g o če  d a ja t i  n o b en ih  z a g o to v il  o b o d o čem  ra z v o ju  
g o s p o d a rs tv a ,«  iz ja v lja  N iko  Z u p a n ič , n a č e ln ik  o d d e lk a  za  g o s p o d a rs tv o

p ri m e tlišk i o b č in sk i s k u p šč in i

Najnovejši ukrepi v zvezi z 
ustalitvijo gospodarstva in onie,- 
j e vanj e m splošne potrošnje so 
predmet razprav od zveznih or
ganov navzdol. Kako se ta no
vost kaže v občini in kaj si lah
ko sploh obetamo, je bila 
osnovna nit razgovora z Nikom 
Zupaničem, strokovnjakom za 
vprašanja s področja gospodar
stva v Metliki.

V rasti gospodarstva je bi 
la Metlika v minulih letih izje
men primer. Kolikšna je bila 
poprečna letna rast in kakšnega 
napredka se nadejate v prihod
nje?

V zadnjih petih letih seje 
celotni dohodek v gospodarstvu 
povečeval poprečno za 21 od
stotkov. k čemur sta največ pri
pomogla dva kolektiva: tovarna 
BETI in podjetje KOMET. Po 
razvojnem programu do leta 
1975 se bo po predvidevanjih 
delovnih # organizacij celotni 
dohodek vsako leto povečal za 
19 3 odstotka. Prepričan sem, 
da bo metliško gospodarstvo 
tudi v prihodnje doseglo velik

polet, saj bodo gospodarske 
organizacije še modernizirale 
proizvodnjo podjetje KOMET 
pa ima v načrtu večjo investi
cijo z gradnjo novih proizvod
nih prostorov. Vse to bo omo
gočilo večje zaposlovanje. Prav 
zdajle pa je težko karkoli z go
tovostjo napovedovati, ker je 
napredek odvisen od novih sta
bilizacijskih ukrepov.

V katerih podjetjih se sta
bilizacijski ukrepi že poznajo in 
kakšne posledice imajo?

- Menim, da bo te ukrepe 
občutilo prej ali slej vsako pod-

S n eg  p re k r iž a l  r a č u n e
Tik pred iztekom starega leta so 

bile razširjene seje krajevnih organi
zacij SZDL na terenu, kjer so obrav
navali spremembe v družbeno-poli- 
tičnem sistemu, evidentiranje ter 
uveljavljanje delegatskega sistema, 
kakor tudi krajevno problematiko. 
Medtem ko so sestanke že imeli na 
'Božakovem, v Drašičih, na Grabrov
cu, v Gradcu, na Suhorju in v Slani
ni vasi, so ponekod seje zadnji hip 
odpadle, ker zaradi visokega snega 
udeležba ni bila možna.

D e l a v c i  h o č e j o  b o l j š e  o b v e š č a n j e

Občni zb o ri s in d ik a ln ih  o rg a n iz a c i j  ra z k r il i  n iz  p o m a n jk lj iv o s ti ,  ki j ih  bodo  
o rg a n iz a c i je  pod nov im i v o d s tv i z a č e le  o d p ra v l ja t i

jetje, zaenkrat pa se pri nas naj
bolj kažejo v tekstilni industriji. 
Tovarna BETI in podjetje 
KOMET morata obvezno polo
žiti polovico dinarske vrednosti 
deviz za tri mesece pred uvo
zom surovin, reprodukcijskega 
materiala in opreme. Zaradi te
ga se bodo zmanjšala obratna 
sredstva, vplivalo pa bo tudi na 
n?daljnjo rast teh podjetij.

Kakšno je metliško in vaše 
osebno stališče do prizadevanj 
za ustalitev in omejevanje sploš 
ne potrošnje? Kaj bi morali po 
vašem še ukreniti?

-  V splošnem so stabiliza
cijski ukrepi nujno potrebni , da 
bi celotnemu gospodarstvu za
gotovili normalno rast. Ugotav
ljam pa. da so bile investicije v 
podjetjih naše občine gospodar
no naložene. K temu so pri
pomogli največ nizki osebni do 
hodki zaposlenih, zato pri nas 
osebnih dohodkov gotovo ne 
moremo šteti za vzrok inflacije. 
Menim pa. da bi morali poleg že 
sprejetih ukrepov prilagoditi 
davčno politiko novim razme
ram in prav tako določiti način 
financiranja splošnih družbenih 
potreb.

Katerega od zastavljenih 
načrtov boste skušali pri vas 
predvsem uresničiti v letu 
1971, ne glede na slabe finanč
ne napovedi?

Letos moramo v okviru 
sprejetega programa javnih del 
zgraditi vrsto komunalnih ob
jektov, kot so vodovodi, vrtec 
za dojenčke in nekaj cest. 
Upanje imam, da bomo s po
močjo samoprispevka občanov 
in podjetij nalogo izpeljali.

R.B.

Nov veterinar v Metliki
Z novim letom je prevzel veteri

narsko službo v Metliki dipl. veteri
nar Peter Štefanič, belokranjski 
rojak iz Zapudja. Za zdaj stanuje v 
hotelu „Bela krajina", od kodeî ga 
bodo lahko interesenti poklicali po 
telefonu ali pa mu tam pustili ka
kršnokoli obvestilo.

Dosedanji veterinar F.rnest Bezen
šek pa je prav tako s 1. januarjem 
prevzel službeno mesto veterinar
skega inšpektorja za obe belokranj
ski občini s sedežem v Metliki. Ura
doval bo v poslopju občinske skup
ščine (II. nadstropje).

Decembra se je v metliški občini zvrstilo deset smdikalnih se
stankov članstva po kolektivih kjer so ocenili delo izvolili nova 
vodstva, razen tega pa obravnavali samoupravne odnose ter živ
ljenjske razmere zaposlenih.

Ponekod so morali priznati, 
da se sindikat v kolektivu ni 
uveljavil, ker sc /.a vpliv sploh ni 
potegoval. Razen tega nekateri 
člani samoupravnih organov 
niso obiskovali sej. Zakaj tako 
bi n orali takoj raziskati in ne
delavnega zamenjati ne pa ča
kati. da se mu izteče mandatna 
doba.

Na račun obveščanja delov
nih ljudi je bilo prav povsod do
volj kritike. Ta pomanjkljivost 
je bila po oceni sindikalnega 
članstva večkrat kriva, da je v 
kolektivih prišlo do nesoglasij, 
neutemeljenih govoric ali celo 
sporov. Vse razprave v zvezi s 
tem so izzvenele v eno zahtevo: 
hočemo boljše obveščanje! 
Ponekod so predlagali uvedbo 
razglasnih postaj. Ugotavljali so, 
da bo treba poiskati še vrsto 
novih oblik seznanjenja delov
nih ljudi s pomembnimi zade
vami iz kciektiva, kajti metode 
dosedanjega dela niti v eni de
lovni organizaciji niso zadovo- 
liive.

Pri obravnavi življenjske rav
ni zaposlenih so največ govorili 
o osebnih dohodkih. Medtem 
ko se je občinski sindikalni svet 
zavzemal, da bi izpeljali akcijo 
za vsaj 800 din minimalnega za 
služka. so v marsikaterem ko
lektivu postavljali dosti višjo 
mejo. Potrebni pa bodo točni 
podatki o zaslužkih, kajti se
danja analiza ni dala pravega 
uspeha. Všteli so namreč tudi 
delavce na priučitvi in bolniške, 
kar je sliko povsem zameglilo. 
Tisti, ki norme ne dosegajo 
bodisi zaradi nespretnosti ali 
lenobe, pa se bodo po mnenju 
sindikata morali sprijazniti z 
drugim delovnim mestom kajti 
zaradi posameznikov podjetje 
ne bo trpelo škode ob neizko
riščenih strojih.

Tudi o izostajanju od dela 
zaradi namišljenih bolnikov so 
se v več sindikalnih organiza
cijah odločno pogovorili. V 
nekaterih podjetjih tudi 17 
odst. vseh opravljenih ur odpa
de na bolniške, toda ne v času

epidemij, temveč poleti, ko je 
največ kmečkih del.

Pri obravnavi življenjske rav
ni so se prav povsod dotaknili 
gradnje stanovanj regresov in 
prehrane. Medtem koje prehra
na za zaposlene urejena že v 
vseh kolektivih, razen v-občin
ski upravi, imajo največ težav 
zaradi pomanjkanja delavskih 
stanovanj. Prav tako ni nikjer 
zadovoljivo poskrbljeno za pra
vi in množičen oddih delavcev.

Na osnovi razprav in želja, ki 
so prišle na dan v vsakem ko
lektivu, bodo nova sindikalna 
vodstva pripravila delovne pro
grame. Sklep pa je bil: nikjer 
več zgolj načelnih obravnav, 
treba je zavihati rokave ob delu, 
ki se naravnost ponuja!

Z d a j  s e  b o  t r e b a  i z k a z a t i !

J a n u a r j a  bodo  v p o d je tjih  s k le p a li  d ru ž b e n e  d o 
g o v o re  z o b č in sk o  sk u p š č in o  — O d te g a  j e  o d v i

se n  le to šn ji k o m u n a ln i n a p re d e k

Nedavna konferenca samo
upravljavcev je podprla predlog 
občinskih družbeno-političnih 
organizacij, naj bj podjetja tudi 
letos prispevala za uresničitev 
programa javnih del najmanj 2 
odstotka od izplačanih bruto 
dohodkov zaposlenih. Načelno 
so bili vsi za ta predlog toda 
zdaj se bodo morali samouprav
ljavci izkazati vsak v svojem 
podjetju in poskrbeti, da bodo 
družbeni dogovori podpisani.

» L a h k o  b i  b i l o  b o l j š e «

J o ž e  M a tja š ič  iz o b r a ta  N o v o te k s  d o b ro  v e , 
k a k š n a  je  n a lo g a  s in d ik a ta  v  k o le k tiv u

P o z i v  z a v e z a n c e m  v o d n e g a  

p r i s p e v k a  —  g o s p o d a r s k i m  i n  

d e l o v n i m  o r g a n i z a c i j a m
Po zakonu o vodnem prispevku za leto 1970 (Ur. list 
SRS št. 44-282 69) prijavite Zavodu za vodno gospo
darstvo SR Slovenije, Ljubljana, do 31. januarja 1971 
potrebne podatke za izdajo odločb o dokončni odmeri 
vodnega prispevka za leto 1970.

1. za iz k o r išč e n o  a li u p o ra b lje n o  vodo ,
2. za iz p u šč e n o  o n e sn a ž e n o  vodo .

Opozarjamo vse zavezance vodnega prispevka na rok 
prijave in na sankcije po 10. čl. cit. zakona.

Zavod za vodno gospodarstvo 
SR Slovenije — 61001 Ljubljana

Lani so delovni kolektivi pre
vzeli nase še večje breme, toda 
ob koncu leta je bilo iz tega na
slova za 500.000 din dolžnikov. 
Služba družbenega knjigovod
stva bo to knjižila kot obvez
nost in po zaključnem računu 
bo treba dolg plačati. Družbeni 
dogovori torej niso šala, prav 
zato jih je treba sprejemati z 
vso odgovornostjo.

Člani samoupravnih organov 
se morajo zavedati, da gre za 
usodno odločitev. Če bo ta ak
cija propadla, bodo šli po vodi 
tudi načrti za letošnji komunal-, 
ni napredek mesta in vasi. Ne 
bo vrtca ne novih vodovodov in 
ne modernizacije vaških cest. 
Samo s samoprispevkom obča
nov namreč ni mogoče zbrati 
zadostne udeležbe za najetje 
posojil, ki so nujna pri vseh več
jih gradnjah.

R a d o v ič a :  
z a s to j  v  p rev o zu

Prva dva dneva po novoletnih 
praznikih šolski kombi ni mogel na 
Radovico zaradi zametov, ki jih z 
običajnim pluženjem niso mogli pre
biti. Otroci višjih razredov, ki so 
prešolani v Metliko, tako niso mogli 
k pouku, pač pa so iz Bojanje vasi 
prišli otroci peš, čeprav je 7 kilo
metrov daleč. Po zaslugi Toneta Ko
larja, ki je znan kot zelo spreten in 
požrtvovalen voznik šolskega kom
bija, so sc kljub slabim razmeram na 
cestah prevozi šolarjev povsod 
drugje normalno odvijali.

NIHČE 
| SE NI OGLASIL!

Na poziv, ki smo ga 
objavili v prvi ponovo- 
letni številki metliškim 
občanom, naj nam pi
šejo, kaj bi dali v časopis, 
ni bilo doslej niti enega 
pisma. Se ljudje ne mo
rejo odločiti? Se bojijo 
slovničnih napak? Še en
krat prosimo: napišite
kratko in jedrnato, z do
mačimi besedami, kaj bi 
vi dali v časopis. Vsebina 
je lahko pohvalna ali kri
tična. Vsak sestavek pa 
mora biti podpisan (če
prav v časopisu lahko 
ime na željo dopisnika iz
pustimo), ker pisec odgo- 
vaija za resničnost izjave. 
Pišite nam, sledi honorar 
15 din!

UREDNIŠTVO

P o  d v a  in d v a  n e  g r e
Medtem ko je za zasebno stano

vanjsko gradnjo v kolektivu metli
škega Novoteksa veliko zanimanja, 
pa se zaposleni za gradnjo dvojčkov 
ne morejo odločiti. Tovarna ima že 
v mestu kupljeno večje zemljišče, ki 
bo komunalno urejeno, kljub temu 
je doslej zrasel en sam dvojček. Pod
jetje daje svojim ljudem posojilo, 
pogoji gradnje so sploh dokaj 
ugodni, in vendar, tako kaže, se 
ljudje bojijo le soseda tujca. Vsak bi 
rad gradil zase, da njegovih štirih 
sten ne bi nihče prijemal. Žal, tako 
ne gre. Po urbanističnem načrtu 
mesta so v bližini Novotcksove to
varne začrtani dvojčki, zato se *'*' 
treba s tem sprijazniti.

D olžn ik i p la č u je jo
Pred kratkim se je davčna uprava 

v Metliki vknjižila na zemljo pri 8 
večjih dolžnikih, ki so z obrestmi 
vred ostali dolžni 75.863 din. Teh 
dolgov iz leta v leto so se naveličali, 
zato so z vknjižbo zadevo uredili. Po 
stanju z dne 6. januarja je bilo pri 
kmečkih davkih še za 197.000 din 
dolga, me’dtem ko je bilo lani ob 
tem času za 350.000 din dolgov. 
Tudi obrtniški dolgovi so v letoš
njem januarju manjši, kot so bili 
pred letom dni. Na davčni upravi ra
čunajo, da imajo izterjanih že okoli 
80 odstotkov dolgov, kar se že več 
let ni zgodilo.

BOŽAKOVO:
SUŠA IZGINJA

Odkar je pred dobrim tednom dni 
nastopila kratka odjuga, so se vod
njaki na Božakovem vsaj malo na
polnili. Najhujša suša je minila. Po
zimi je zelo neprijetno voziti v sodih 
vodo iz studenca. -jn

S P R E H O D  P O  M E T L I K I

Devet let dela kot strojni klju
čavničar v metliškem Novo- 
teksu. pred kratkim pa ga je ko
lektiv izbral za predsednika sin
dikalne organizacije. Na vpra
šanje. katerih nalog se bo najprej 
lotil, je odgovoril:

Predvsem si bo sindikat 
prizadeval, da ne bi ostala pri 
800 din spodnja meja zaslužka, 
temveč je naš cilj doseči najmanj 
1000 dinarjev na mesec. Predla
gam tudi. naj bi predsedniku ali 
tajniku dovolili na teden eno uro 
med delovnim časom za razgo
vor z delavci. Prav tako smo za
htevali, naj bo nekdo iz sindi
kalnega vodstva navzoč pri za
sedanju komisije za dodeljevanje 
posojil in stanovanj, prav tako 
na vseh drugih zasedanjih samo
upravnih organov. V Novo me
sto nas že vabijo na zasedanja 
osrednjega delavskega sveta. 
Razen tega bo treba več pozor
nosti posvetiti rekreaciji naših 
delavcev. Za poletne dopuste v 
počitniških domovih je že lepo 
zanimanje potrebni pa bi bili 
tudi poučni izleti.

Ali se v kršitev samouprav
nih odnosov ali discipline sin
ili kat ne bo spuščal?

M esn o  p r e h ra m b e n o  p o d je t je  N ovo m e s to
komisija za razpis delovnih mest 

vabi k sodelovanju

2 (d v e )  p is a rn iš k i  m oči 
a d m in is t r a t iv n e  s tro k e .

f in a n č n o -

Kar sem jaz v podjetju, 
večjih kršitev ni. Smo kolektiv, 
ki je že več*let skupaj Razu
memo se, toda včasih preveč. 
D’sciplina bi bila lahko še boljša, 
kar zadeva prihajanje na delo in 
odhajanje domov. R.B.

P o g o j :
po možnosti srednja strokovna izobrazba 
s prakso.

3 ( t r i )  k v a l i f ic ir a n e  m e s a r s k e  
p o m o čn ik e ,

3 ( t r i )  m la jš e  d e lo v n e  m oči 
za p r iu č i te v  v m e s a r s k i  s t ro k i

Osebni dohodki po pravilniku podjetja oziroma dogo
voru. — Nastop službe je možen takoj.
Ponudbe pošljite na upravo podjetja MPP Novo mesto, 
Cesta komandanta Staneta 24.

NA SAMO NOVOL1TNO 
JUTRO je sirena poklicala metliške 
gasilce na pomoč. Gorela je stara 
stanovanjska hiša Martina Vukšiniča 
v Želebeju. Razen nekaj premičnin 
je vse zgorelo. Nesreča pa bi bila 
lahko še hujša, da ni v zadnjem tre
nutku sin rešil očeta skozi okno. Po
hvaliti je treba domače gasilce, ki so 
s hitro intervencijo rešili ognjenê po- 
gube vsaj sosednje hiše.

V SOBOTO, 9. JANUARJA, sov 
Metliki pokopali 76-letno Terezijo 
Rueli, upokojeno diplomirano ba
bico. Rajno, ki se je rodila v Ivanič- 
gradu na Hrvatskem, je življenjska 
pot z možem, kleparskim mojstrom 
Ivanom Ruehom, zanesla iz Kosta
njevice v Metliko, kjer je dolga de
setletja nadvse prizadevno opravljala 
svojo odgovorno službo. V decem
bru je minilo leto dni, odkar so ji 
pokopali moža, zdaj pa mu je sledila 
še sama. Zlasti številne matere se je 
bodo hvaležno spominjale.

me, RISA JO ODLOK Ploč
nike pred hišami čistijo zdaj ljudje 
samo iz zavednosti, ker jih k temu 
nihče ne more prisiliti. Ker se posa
mezniki že izogibajo dolžnosti, se 
vse bolj kaže potreba po sprejetju 
občinskega odloka o obveznem 
čiščenju snega, ki je za vse hišne

lastnike obvezen. Potem izgovorov 
ne bo več.

UĆITI.LJSK1 KOL1KT1V metli
ške osnovne šole se je letos spomnil 
z darili vseh upokojencev prosvet
nih delavcev, ki so po vojni službo
vali na metliški osnovni šoli. Prijet
no presenečenje je doživelo 11 uči
teljskih upokojencev, ki se za res 
lepa darila in tovariško pozornost 
mlajših kolegov iskreno zahvaljujejo.

TUDI V MI-TL1ŠK1M DOMU 
UPOKOJI NCP.V in domu počitka 
so bili vsi oskrbovanci - čez sto 
ljudi -  za letošnje novo leto deležni 
posebne pozornosti uprave in doma
čih kolektivov. Lepa, praktična da
rila, prijetno vzdušje in ljubeznivost 
osebja so upokojencem ob tem praz
niku nadomestili domače okolje. 
Zato pa vodstvu obeh domov in vse
mu osebju: prisrčna hvala!

TUDI Ml.TLIŠKA POSLOVNA 
LNOTA trgovskega podjetja MLR- 
CATOR, ki jo vodi direktor I rane 
Kobe, se je ob novem letu spomnila 
devetih svojih upokojencev. Vsi so 
prejeli lepa darila, obenem pa so bili 
povabljeni na prijeten družabni po
poldan v hotel ..Bela krajina". Bila 
je to lepa oddolžitev kolektiva ti
stim. ki so v povojnih letih vse svoje 
zmožnosti posvetili razvoju pod
jetja.

m e t l i š k i  t e d n i k



]  G r a d o v i  s t o j e  n a  t l e h  I

Pesem poje, da ni dobro 
zidati gradov v oblakih, ker 
jih najbolj rahla sapica po
dre: turizem v novomeški 
občini je v svojih načrtih 
dostikrat tudi preveč opti
mističen, da bi lahko vse, 
kar pričakujemo, izpolnili v 
enem letu.

Lani pozimi so direktorji 
gostinskih podjetij razgrnili 
svoje načrte za nove gradnje. 
Lahko zapišemo, da so ti 
načrti drzni, še posebej 
upanja Otočca, ki naj bi v 
prihodnjih letih temeljito 
spremenil svet okrog avto
mobilske ceste. Javno raz
grnjeni načrt obeh ljubljan
skih nagrajencev je dokazo
val, da bo Otočec zares po
stal turistično središče med
narodnega kova in da bo 
končno dobil prepotrebno 
prireditveno dvorano in še 
bolj potreben pokriti bazen.

C e k temu dodamo tudi 
nameravane gradnje Šmarje
ških in Dolenjskih Toplic, 
lahko zares upamo, da bo 
turizem postal pomembna 
veja našega gospodarstva. 
Prav gotovo je razveseljivo.

da imajo toplice v Sloveniji 
skoraj eno tretjino sloven
skih turističnih nočitev. To 
vzbuja upanje, da bodo 
Šmarješke in Dolenjske To
plice doživele še nov razvoj.

Končno lahko zapišemo 
tudi razveseljivo novico za 
Novo mesto, ki zadnje čase 
ni kazalo kaj prida napred
ka. Po združitvi Metropola z 
„Gorjanci “ obljubljajo grad
njo novega hotela. Zavod 
,,Rog“ bo s čimprejšnjo iz
selitvijo pomagal, da bi te 
načrte tudi uresničili.

Če kaj velja, potem pri
čakovanja še utemeljuje dej
stvo, da investicije v novo
meški občini na splošno ne 
bodo bistveno manjše, kot 
so bile lani. Ne bi mogli reči, 
da niso upravičene. Ob ukre
pih, ki naj bi spravili naše 
gospodarstvo na čvrstejše 
noge, je razveseljivo dejstvo, 
da je za približno 85 odstot
kov nameravanih načrtov 
investicij v novomeški ob
čini denar že zagotovljen. 
To pa dokazuje, da smo 
trezni in da zidamo -  gra
dove na tleh!

J. S.
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|  » H m ,  p o  p o k l i c u  s e m  f u r m a n «

I

K R A T E K  P O G O V O R  V  Č E S Č I V A SI:

„Ali so tu doma Mesojedčevi? “ 
„Včasih so bili."
„Sedaj niso več? “
„Sedaj je pa mesa zmanjkalo,“ se 

je na pragu trdne kmečke hiše v 
Cešči vasi pošalila gospodinja.

Ivana Mesojedca, 72-letnega „fur
mana11, pozna vsa vas. Vaščanka, ki 
sem jo srečala pred vasjo, je pove
dala: „Drugi ljudje v teh letih se že 
stiskajo za pečjo. Mesojedčev ata pa

še vedno dela, kot bi jih imel šele 
petdeset. Vsakomur priskoči na 
pomoč, kadar je treba. Nikoli ne 
odreče."

Ivan Mesojedec je bil vse svoje 
življenje „furman". Tako se spomi
nja svojih mladih let:

„Konje in voz, ki je imel še z že
lezom obita kolesa, sem prevzel od 
očeta. Prav tako tudi poklic „fur- 
mana“ na takratnem posestvu Auer-

S E JA  K O M IT E JA  O B Č IN S K E  K O N F E R E N C E  Z K

Z a  p o ž i v i t e v  o r g a n i z a c i j  Z K

K o m ite  se  b o  v j a n u a r ju  š e  e n k r a t  p o v rn il na  r a z p r a v o  o  p o ro č ilu  k o m is ije  
za  o r g a n iz ir a n o s t  in r a z v o j ,  o cen il b o  s ta n je  in s p re je l  p ro g ra m  za  a k c ijo

Čeprav se je komite sestal na seji 
29. decembra, torej tik pred novim 
letom, je bila seja kljub praznične
mu vzdušju izrazito delovna. V raz
pravi so se ob polnoštevilni udeležbi 
zvrstili prav vsi prisotni. Poročilo 
komisije za organizacijo in razvoj je 
po anketi, ki je bila opravljena v 23 
izmed 26 organizacij ZK v občini, 
dalo dovolj povoda za pomenek, 
oceno in razmišljanja.

Ugotovitev iz poročila, da se or
ganizacije ZK v občini sestajajo en
krat na dva meseca in pol in da je 
udeležba v večini organizacij na se
stankih manj kot 50-odstotna, ni 
bodreča. Toliko manj, če upošte
vamo množico nalog, ki so pred

komunisti, in zelo razgibano druž
beno življenje, v katerem je nujna 
nenehna organizirana prisotnost ZK. 
Plačevanje članarine v 15 organiza
cijah še vedno ni v celoti rešeno, 
sprejemanja novih članov skorajda 
ni, sekretariati in komisije organi
zacij delajo premalo zavzeto, orga
nizacije ZK so premalo organizirano 
prisotne v delu družbenih organi
zacij, samoupravnih organov in pri 
kadrovanju v le-te. Takšne so na 
kratko povzete kritične ugotovitve 
poročila. Glede akcijskih programov 
organizacij poročilo ugotavlja, da so 
v vseh organizacijah zavzeti za pro
grame, čeprav marsikje še ni veliko 
narejenega.

Člani komiteja so v razpravi po
vedali, da je poročilo morda malo 
preveč enostransko, da pa lahko 
ugotovitve, ki jih posreduje, smatra
mo kot fotografijo stanja. Komiteje 
dolžan poiskati vzroke, zakaj je v 
organizacijah tako, in sprejeti 
ustrezne ukrepe. Ugotovili so, da bo 
morala ZK ustvariti večji vpliv na 
vodstvene strukture v vseh družbe
nih mehanizmih v občini.

Pri tem se ponekod ne bo mogo
če izogniti spopadu z vodilnimi de
lavci. ki so člani ZK, pa sc ne obna
šajo kot komunisti. Tudi neustrezni 
sestav članstva ovira delovno pri
pravljenost. ki v organizacijah je, saj 
v njih obstajajo skupni interesi. Prav

to pa terja večjo zavzetost za spre
jemanje novih, zlasti mladih članov. 
Ugotovili so, da za sprejemanje 
zaenkrat razen govoričenja o tem ni 
v organizacijah storjenega skorajda 
nič. Ugotovili so tudi to, da bi mo
ralo biti obveščanje o pomembnej
ših dogodkih v ZK hitrejše, ker bo
do samo tako komunisti lahko 
ustvarjalno vplivali na javno mnenje. 
Na seji so se ob koncu dogovorili, da 
bo komite v januarju še enkrat raz
pravljal o poročilu komisije za or
ganiziranost in razvoj in da bodo 
takrat na sejo povabili tudi sekre
tarje organizacij ZK.

M. JAKOPEC

spcrgov. Iz gozdov sem vozil hlode 
in drva. Konji so bili skoraj nenehno 
vpreženi in so že vnaprej vedeli, kam 
peljejo. Teže je bilo, ko so se začeli 
pojavljati avtomobili. Konji so se jih 
bali in včasih sem imel velike sit
nosti, preden sem jih umiril."

Furmanski poklic izumira. Lesene 
vozove so sicer zamenjali sodobnejši 
„gumarji", vendar tudi te vztrajno 
izpodrivajo traktorji in avtomobili.

„V naši vasi je bilo okrog pet fur
manov, ostal pa sem sarii," pravi 
Ivan Mesojedec. ,,To ni lahek po
klic. Će hočeš kaj zaslužiti, moraš 
biti vedno pripravljen za delo. Ob 
grdem in lepem vremenu moraš na 
pot. Poleti je laže: če ti je vroče, 
zapelješ v senco in sc malo ohladiš. 
Pozimi pa mraz sili do kože, da ga 
ne moreš odgnati.“

Trdna kmečka hiša z gospodar
skim poslopjem sredi Cešče vasi 
kaže, da je pri hiši tudi trden go
spodar. Ivanje skromen:

„Če človek dela, tudi kaj ima. 
Dokler so bili otroci manjši, sem bil 
za delo sam pri hiši. Sedaj Ž£ go
spodari sin. Dvanajst otrok sem 
imel. Vsi so pri kruhu. Sam sem že v 
letih, vendar ne morem mirovati. 
Zakaj ne bi pomagal sinu, dokler 
morem, in tudi drugim, če je treba! 
Dokler človek dela, nima časa 'za
bolezen." A_ VITKOVIČ

O b e  š o l i  b o s t a  d o  r o k a  z g r a j e n i !

V od ja  del na  g rm s k i  in b r š l in s k i  o sn o v n i šoli d ip l. inž . M ilan  V e rč e k  
l a v l ja ,  d a  so  z g ra d b e n im i d e li n a  te k o č e m  — D o ro k a  b o d o  šoli iz ro č ili

sv o je m u  n a m e n u , to  je  d o  15. ju l i ja

Sneg in mraz ne ovirata grad
bincev novomeškega Pionirja, ki 
gradijo osnovni šoli v Bršlinu in 
na Grmu. Kljub obilnemu snegu 
so grmsko šolo prejšni teden 
pokrivali, notranja dela pa po
tekajo po načrtu. Zato ni stra
hu, da ne bosta oba velika in 
pomembna šolska objekta do
15. julija - tedaj so postavili 
rok gotova. Tako je namreč v 
razgovoru zagotovil vodja del in 
šef gradbišča dipl. inž. Milan 
Verček.

,,Gradbenih del smo končali 
80 do 90 odstotkov. Res, da ni 
šlo vse po načrtih, kljub vsemu 
pa nam je ugodna jesenska grad
bena sezona pomagala, da smo 
naredili več, kot smo računali. 
N;: Grmu smo že lani predvide
vali pokriti šolo, vendar je 
nismo, zato smo pa za nameček 
zgradili precejšen del telovad
nice in plavalnega bazen<i. Tudi 
v Bršlinu gre dobro, zato sem 
prepričan, da bodo do roka 
opravljena vsa dela. Naredili 
smo že toliko, da ne more priti 
vmes nič takega, da bi zmešalo 
naše načrte.

Posebnih sprememb ni: na 
Grmu smo zgradili nekoliko 
večji bazen, meril bo 16,75 x 8

metrov, kot je bilo prvotno 
mišljeno. Na Grmu bodo uredili 
tudi manjši stadion in asfaltno 
igrišče 32 x 16 metrov.

Šola bo po mojem ena naj
bolj urejenih v Jugoslaviji, 
kianjska je zdaj najbolj slovela, 
grmska pa jo bo menda zasen
čila. Vse je na pravem mestu, 
projektanta Mirko Kajzelj in 
Stanko Kovič iz Ljubljane sta 
se odlično postavila.

Del imamo še precej, vendar 
je pred nami še precej mesecev, 
ugodnih za gradbince, zato

M la d in a  b o  p o m a g a la

Mladinci so se pred kratkim na se
stanku dogovorili, da bodo letos 
množično pomagali krajevni skup
nosti pri urejanju kraja. Nameravajo 
dokončno urediti tudi dvorano v 
prosvetnem domu, kjer bodo organi
zirali kulturne večere in plese za vse 
vaščane. Pri urejanju kraja bodo po
magali s prostovoljnim delom.

P o m o č  o n em o g lim

V vaseh je vedno več starih 
in onemoglih kmetov, ki osta
jajo sami in brez pomoči. O 
tem so razpravljali pred kratkim 
tudi predstavniki vaških mladin
skih aktivov in sklenili, da bodo 
vsak v svoji vasi organizirali po
moč za take sovaščane. S tem 
se bodo vključili v akcijo občin
ske konference SZDL.

bomo imeli dovolj časa, da brez 
nervoze zgradimo oba objekta, 
na katera bomo res lahko po
nosni," je končal Milan Verček.

S. DOKL

H v a l a  z a  v a š o  k r i ,  

k i  r e š u j e  ž i v l j e n j a !

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Fran Bojane, član ŽTP Novo mesto; Marin Peterlin, Vinko Opalk, 
Jože Zurc, Martin Mohar, Jože Smrekar, Anica Škrbec, in Marija 
Bohte, člani Novoteksa, Novo mesto; Ivan Pirh in Ljubo Rabič, člana 
Novolesa, Straža; Alojz Zupančič in Alojz Gotlib, člana Krke. tovar
ne zdravil, Novo mesto; Ivanka Civič, članica splošne bolnice Novo 
mesto; Miha Grošelj, član Iskre, Novo mesto; Izidor Bajc, delavec iz 
Novega mesta; Jože Gorenc, gostilničar iz Brusnic; Janez Prešeren, 
kmet iz Otočca; Franc Avbar, delavec iz Dolnje Straže; Marija Der
ganc, Marta Gazvoda, Marija Božič, Martin Rukše, Marija Konda in 
Jožefa Vovko, gospodinje iz Brusnic; Jože Pavlin, delavec iz Le
skovca: Jožica Curči, Milka Filak, Vida Brodarič, Milica Jidnič, 
Francka Kobe, Anton Štefanič, Julij Sodec, Ivan Jerina in Anton 
Jaklič, člani metliškega Novoteksa; Rajko Rukše, član IMP Ljub
ljana.

N O V O  M E S T O  V  P O D O B I

NOVO MESTO 1930. Levo: poslopje nekdanje meščanske in osnovne šole, danes osemletka Katje 
Rupena, desno: novo gimnazijsko poslopje, dograjeno 1912; pred njim Košakova stanovanjska hiša. 
Danes je prostor pod šolami ob obeh cestah (Cesta herojev in Cesta talcev) povsem zazidan, deloma z 
novimi šolskimi stavbami (srednja ekonomska šola, šola za zdravstvene delavce itd.) ali z zasebnimi 
stanovanjskimi hišami.

Š o fe r j i ,  pozo r!

Vse formalnosti (izpolni
tev prijave, plačilo takse — 
koleki, plačilo prispevka za 
ceste, obvezno zavarovanje 
itd.), ki so potrebne pri regi
straciji vašega vozila, opra
vite v pisarni AMD Novo 
mesto (Zavod za požarno 
varnost, Novo mesto).

AMD NOVO MESTO

O d e r  bo  zaž iv e l
Mladi na Malem Slatniku so pred 

kratkim sklenili, da bodo letos po
pravili oder v dvorani osnovne šole 
in nadaljevali s plesi v disko klubu, 
vendar z nekaterimi spremembami. 
Pripravili bodo več prireditev tudi 
za vse vaščane. V načrtu imajo ve
seli večer, nabavili pa bodo tudi ne
kaj športne opreme za namizni tenis 
in šah.

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

d r o b i ž

ŽUŽKMBIRŠKI GRAD se po
časi le ureja. Zadnje dni pred sne
gom so pokrili najimenitnejši stolp, 
ki jih je veljal veliko dela in mate
riala: za letos pa predvidevajo, da 
bodo pokrili še tri stolpe. Če bouo 
uspeli, se bodo lotili tudi zaščitnih 

> del velike kletne dvorane, 
je. Izletniki in turisti bodo letos ime

li na voljo vodiča, ki jim bo razložil 
zgodovino gradu. Da bodo obisko
valci gradu povsem vami. bodo ogra
dili nevarna mesta in ob njih posta
vili opozorilne napise.

V ŽUŽ1MBIRKU BO RIBIŠKI 
DOM. Uredili ga bodo v zapuščeni 
stavbi družbenega premoženja na 
desnem bregu Krke blizu slapa na
sproti gradu. Zamisel so sprožili čla
ni žužemberškega pododbora ribiške 
družine Novo mesto. Stavba je v 
upravljanju žužemberške krajevne 
skupnosti in jo bo le-ta dodelila v 
brezplačno uporabo za dobo 25 let 
namensko za ureditev ribiškega 
doma. Hkrati z ureditvijo stavbe se 
bodo lotili tudi ureditve okolja 
doma.

PODRUŽNICO GAS1LSKI.GA 
DRUŠTVA DVOR so ustanovili v 
Ajdovcu. Zamisel so podali na zad
njem občnem zboru dvorskega gasil
skega društva. Zanimanje občanov 
iz tamkajšnjih 7 vasi je veliko in so 
bili takoj pripravljeni pristopiti v po
moč. Pravijo, da bodo še letos začeli 
zbirati denar za manjšo brizgalno. 
I*ri tem jim bo pomagalo dvorsko 
gasilsko društvo, pa tudi žužember- 
.ška krajevna skupnost jim bo kaj 
primaknila. Ustanovitev podružnice 
in poživitev podružničnega podod
bora je pomembna, saj je Avdovec z 
okoliškimi vasmi precej od rok.

NOVO SLJMIŠČL BODO LF- 
TOS uredili v Žužemberku. Prostor 
je predviden na desni strani Krke pri 
gozdni drevesnici. Dela bodo pričeli 
zgodaj spomladi. Investitor je pod
jetje „ DOMIN VFST“ iz Novega 
mesta.

M. S.

KVALITETNE
PIŠČANCE

za pečenje in cvrtje

nudi trgovski mreži, go
stincem in vsem ostalim 
potrošnikom

PERUTNINSKA 
KLAVNICA 
Trška gora 
pri Novem mestu 
(tel. it. 21-417)

N a g r a d e  za  p o z n a v a lc e  
g a s i l s tv a

Predsednik občinske gasilske zve
ze v Novem mestu Rudi Nanger je v 
soboto, 26. decembra, podelil pri
znanja učencem osnovnih šol, ki so 
pisali naloge ob lanskem tednu po
žarne varnosti. Najboljši mladi po
znavalci gasilstva so za svoje prispev
ke prejeli denarne nagrade na hranil
nih knjižicah DBH.

Nagrajeni so lili: Andrcjka Pleni
čar, Nataša Jaki pin, Mateja Pirnar, 
Maja Klemenc in Jožica Grum iz 
Novega mesta; Vilko Brulc in Jožica 
Boltez iz Gabrja; Darja Kodre in 
Jože Krašovec iz Žužemberka; Ja
nez Kramarič iz Šmarjete; Elen Je- 
rele z Otočca ter Vida Udovč in 
Majda Heferle iz Šmihela pri Novem 
mestu.

O G L A Š U JT E  V D L!

N O V O M E Š K A  T R I B U N A



ČETRTKOV INTERVJU

Lučka upanja za drsanje
Robert Romih o možnostih za naravno drsa
lišče v Novem mestu — Povezava s Hokejsko 

zvezo

^ MORDA DA, MORDA NE

Čas je že. denarja pa zlepa še ne
Športna igrišča, otroška igrišča, kopališče — zanemarjeno— Prav bi bilo, 

ko bi se odločili za čim hitrejšo obnovo in popravila

Prometni inšpektor Valentin 
Dobnikar je zadnjič vprašal se
kretarja občinske zveze za teles
no kulturo Roberta Romiha, 
kakšne so možnosti, da bi tudi 
v Novem mestu pozimi pripra
vili naravno drsališče.

potem  se je stalil. Odtlej nismo £ 
več poskušali. Morda nam bo £ 
uspelo zdaj s pom očjo H okej-£ 
ske zveze Slovenije. Vprašanje £ 
je le, kje pripraviti drsališče. Ko £ 
bom o obnovili košarkarsko ^  
igrišče in položili nanj betonsko £ 
ploskev, bi lahko drsali tam , če- ^  
prav je igrišče precej majhno. £ 
Mislim pa, da bi nam lahko ^ 
uspelo še letos, če bi se s Hokej - ^  
sko zvezo takoj pogovorili.“ *

— To so možnosti za tren u t-^  
no rešitev. Novo mesto prav go- ^  
tovo potrebuje drsališče - kje bi £ 
bilo najbolj primerno? £

,,Vemo, da je veliko zani- 4  

manja za drsanje, saj se hodijo £ 
Novomeščani drsat tudi na * 
umetno jezero v Mirno peč, £ 
precej otrok se drsa na potoku £ 
Težka voda. Tu se vedno lahko s  
zgodi nesreča. Idealna rešitev bi £ 
bila, ko bi betonirali rokomet- * 
no igrišče, saj bi imeli potem * 
lahko pozimi drsališče pravza- # 
prav sredi mesta in na sorazmer- £ 
no veliki ploskvi.“

— Čeprav naravno drsališče £ 
ni preveč drago, bo potrebno £ 
nekaj denarja. Kje ga boste do- ^ 
bili? J

„Če bomo usposobili drsa- 4  

lišče, bom o pač morali poiskati ^  
denar — na ta način bom o se- * 
veda morah nekaj vzeti drugim £ 
športnim panogam. Ne verja- 4 
meni, da bo šport dobil letos £ 
kaj več denarja kot lani.“ *

— Kaj boste vi vprašali? ^
,Avgust Avbar, podpredsed- £

nik občinske skupščine, naj od- ^  
govori, kako bo letos z denar- £ 
jem za društvene dejavnosti. * 
Rad bi tudi zvedel, kdaj bo £ 
Novo mesto dobilo športno * 
dvorano.“ £

J . SPLICHAL *

Gre za tisto, čemur z zvene
čo  tujko pravimo rekreacija, po  
domače pa osvežitev, razvedri
lo , oddih . . .  Otroška igrišča v 
parku za pošto so zanemarjena, 
vrtiljaka^ ni, peskovnik je za
nič . .  . Športna igrišča na Loki 
so praktično brez oskrbnika, na 
ugaskih nekdaj tako lepega 
atletskega stadiona poganja tra
va, nikogar ni, ki bi vzdrževal 
teniška igrišča in balinišča, 
asfalt na košarkarskem igrišču 
je dotrajal, kopališče je p o lom 
ljeno in od nekdanjih lepili izjav 
in poznejših načrtov so ostali 
samo še spomini.

Prav gotovo je, da je potreb
no za obnovo in sploh za 
vzdrževanje kar lepo število de 
narcev. Res je tudi, da ne m o 
remo pričakovati, da bi pobirali 
na igriščih vstopnino, da bi z 
denarjem, dobljenim pri pobi
ranju vstopnine na kopališču, 
lahko kaj dosti naredili. Res pa 
je tudi, da zdravniki ugotavljajo 
čedalje več pomanjkljivosti pri 
otrocih, da je za šport na sploš
no vse manjše zanimanje. 
Vsakdo raje udobno sedi pred 
televizorjem ali pa morda še pri
de kot gledalec na tekm o, da pa 
bi sam prijel žogo ali lopar v 
roke, zagrabil za veslo, streljal s 
puško -  tega je vse manj.

Športna igrišča na Loki, za 
katera so nekoč trdili, kako so 
lepa, so zdaj zanemarjena. Kra
sen prostor imamo tako rekoč 
sredi mesta — pa ga ne znamo  
izkoristiti. Želimo športno dvo
rano — ne dvomim, da je p o 
trebna in da bi spodbudila  
športno življenje v mestu — pa 

ne izkoriščamo tega, kar ima
mo, pa ne vzdržujemo tega, kar 
smo dobili pred leti. Namesto  
da bi se potrudili, da bf imeli 
vedno več -  imamo vedno 
manj. Dom veslačev bo bržkone 
kmalu šel rakom žvižgat, vesla
nje pa je že čisto zamrlo . .  .

Leto je naokrog: spet bomo

TEMA TEDNA •  TEMA TEDNA »TEM A  TEDNA •  TEMA TEDNA •

Tudi letos bo gospodarstvo raslo
Obeti za naprej: nova rast, večja proizvodnja, večji izvoz in nova prosta

delovna mesta v občini

Za novomeško občino  je zadnja leta značilno, da gospodarstvo 
izredno hitro napreduje. Družbeni proizvod je v zadnjih petih letih 
rasel za petino na leto, tudi narodni dohodek je bil vsako leto  
precej večji. V družbenem bruto produktu Slovenije se je delež 
občine povečal od 2 odstotkov 1959. leta na 2,8 odstotka v 1969. 
letu.

Zaradi stabilizacijskih ukre
pov, ki jih je sprejel zvezni iz
vršni svet, bo letos stopnja rasti 
našega gospodarstva vsekakor 
nekoliko nižja kot prejšnja leta. 
Gotovo je treba zapisati, da go 
spodarstvo novomeške občine  
ni brez težav: najhuje je zaradi 
premajhnih obratnih sredstev, 
zaradi česar prihaja do medse
bojnega zadolževanja in do ne
likvidnosti. Omeniti je namreč 
treba, da je bila velika gradnja v 
zadnjih letih skoraj izključno 
na plečih domačih podjetij. 
Investicije kljub pričakovanim  
strožjim ukrepom tudi letos ne 
bodo bistveno manjše. Kar 85 
odstotkov denarja za nove in
vesticije je že zagotovljenega, 
kar kaže, da smo smotrno na
črtovali.

Povečana proizvodnja — ra
čunajo, da je bo za 20 odsto t
kov več -  bo šla skoraj izključ
no v izvoz. Tako bo torej novo
meški izvoz, ki že zdaj skoraj 
dosega zahodnonemško popreč
je, znatno pa presega sloven
sko in jugoslovansko, še rasel: 
menda ni pretirano pričako
vanje, da bo letos dosegel 500  
dolarjev na prebivalca.

In še nekaj statističnih šte
vilk: nominalni osebni dohodki 
se bodo v občini dvignili za 19 
odstotkov (če  bodo odmrznje
ni!), a je pri tem treba upošte

vati, da bodo zaposlili 8 odsto t
kov novih delavcev. Produktiv
nost dela naj bi se letos pove
čala za 6 odstotkov. Lani je 
narodni dohodek na prebivalca 
dosegel 13.000 dinarjev, novo 
meška občina pa je tako ujela

slovensko poprečje. V zadnjih 
letih se je število kmečkega pre
bivalstva naglo manjšalo: od 4 0  
odstotkov v 1965. letu na 33 v 
lanskem. V naslednjih letih se 
bo odstotek še manjšal. To p o 
trjujejo rast industrije in že kar 
kroničnoe težave našega km e
tijstva. Ti podatki pa hkrati d o 
kazujejo, da postaja novomeška  
občina iz nekdanje kmetijske že 
pretežno industrijska in je na 
najboljši poti, da stopi med raz
vite slovenske komune.

J. S.

delali načrte, seštevali, koliko'  
denarja potrebujemo, se mučili, 
kako bi prišli do denarja za 
športno dvorano, za nastope, za 
tekme. Dajmo, zmenimo se:

najprej složno obnovimo Loko, 
da bo res namenjena športu in 
razvedrilu, potem bom o gradili 
naprej!

J. SPLICHAL

KAR NA SEJI, NE LE PISMENO

Odborniki vprašujejo
Če bo poslej vprašanj več, je novost dobra

Na zadnji občinski seji so se od
borniki novomeške občinske skup
ščine zavzeli, naj bi postavljali vpra
šanja tudi na seji. Doslej je namreč 
veljala navada, da so odborniška 
vprašanja v pismih pošiljali skup
ščinski pisarni, ki je potem pripra
vila odgovore: odborniki so jih do 
bili hkrati z gradivom za druge 
točke dnevnega reda.

Kar takoj na prvi seji so se odbor
niki oglasili z več vprašanji. Najpo
membnejša so bila: kako bo v ob 
čini z mletjem žita, ker mlinarji 
opuščajo obrt, kaj bo z novomeško 
klavnico in kako je z registracijo 
traktorjev za tiste, ki jih uporabljajo 
le za delo na njivah.

Razumljivo je, da odgovorov od
borniki niso dobili takoj; priprav
ljeni bodo bržkone do naslednje 
seje. Drži eno: če bo novi način pri
pomogel k temu, da bo odborniških 
vprašanj več kot doslej, bo dobro. 
Če pa bo ostalo po starem, bi bilo 
bolje, ko bi vprašanja še naprej za
stavljali pismeno, saj zbranost od 
bornikov do konca seje, ko so na

DEDEK MRAZ 
NA PREVOLAH

Dedek Mraz je učencem osnovne 
šole Prevole ob koncu lanskega leta 
poslal praktična darila: zvezke in 
svinčnike. Mimo tega jih je po dobri 
malici in dveurnem novoletnem pro
gramu tudi obiskal in obdaril s slad
karijami. Nepozaben bo ostal dobro
dušni dedek tudi predšolskim o tro 
kom. Za obdaritev se otroci najtop
leje zahvaljujejo podjetju Vodovod 
iz Novega mesta, ki je silvestrovanje 
podprlo z denarjem.

D. P.

mIZ NOVOMEŠKE#«. 
PORODNižKliCE&tt!

Pretekli teden so v novomeški po 
rodnišnici rodile: Ivanka Spelič iz 
Tribuč -  Natašo, Tilka Kralj iz Ce
lin -  Antona, Branka Lužar iz Me
tlike -  Klavdijo, Vida Prpar iz Sve
tinj -  Marka, Alojzija Povšič iz 
Zgornjega Malkovca -  Ivanko, 
Francka Rogcli iz Rihpovca -  
Viktorja, Vida Črnič iz Gabrovca — 
Marjana, Martina Zlobko iz Treb
njega -  Vojka, Ljudmila Starič s 
Trebelnega -  Renato, Ivanka Kone- 
stabo iz Slovenske vasi -  Natašo, 
Dragica Hrvatič s Senovega -  Krist
jana, Stanka Nemanič iz Ljubljane
-  Martina, Danic^ Kučič iz Krškega
-  Jurija, Gabrijela Pencš s Senovega
-  Rajka, Danica Radojčič iz Bojan- 
cev -  Marjana, Helena Skedelj iz 
Dobruške vasi -  dečka, Jožefa Svalj 
iz Globočic -  deklico, Tončka Dule 
iz Cegelnice -  dečka in Marija 
Vidmar iz Jurke vasi -  deklico. -  
Čestitamo!

ZAHVALE

Ob boleči in prerani izgubi naše 
ljube in dobre mame, stare mame, 
sestre in tete

TEREZIJE BOBNAR
Petane 7 

pri Novem mestu

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, prijateljem in 
znancem za podarjeno cvetje in izre
čeno sožalje. Zahvaljujemo se zdrav
nikom in strežnemu osebju inter
nega oddelka splošne bolnice Novo 
mesto, gospodu iz Šmihela za obre
de in spremstvo ter poslovilne be
sede, sindikatu in tapetniškemu od 
delku IMV in Industriji obutve za 
podarjene vence. Posebna zahvala 
OMP Inštalater in Knjigotisku za po 
darjene vence in za tako številno 
spremstvo na zadnji poti. Iskreno sc 
zahvaljujemo tudi Bartoljevi mami 
iz lrče vasj ter Francu Vidmarju in 
sosedom iz Petan. Vsem, ki so jo 
spremili na zadnji poti in z nami so- 
čustovovali, še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: sinovi Stanko, Miha, 
Slavko z družinami in Tone, hčerki 
Rezka in Malči z družinama, sestre z 
družinami in drugo sorodstvo

vrsti taka vprašanja, običajno že 
m očno popusti. Odgovorov pa tako 
ali tako ne gre pričakovati kar takoj, 
ko je vprašanje zastavljeno.

IZŠLA JE 
„MLADA R AST“

Te dni je izšla prva številka „Mla
de rasti“ , glasila pionirjev in mladin
cev na osnovi šoli Otočec. Glasilo je 
skrbno pripravljeno, v njem pa so 
prispevki in ilustracije učencev oto
ške šole.

Kdo namesto Černelča?
Ker je odbornik zbora delovnih 

skupnosti Cedomir Cemelč 17. de
cembra dal izjavo o odpovedi man
data, bo potrebno izvoliti novega 
odbornika. Cedomir Černelč je od
šel na drugo delovno mesto in se 
tudi izselil iz novomeške občine.

ENODNEVNE 
PIŠČANCE

raznih pasem  
prodaja vsak torek

valilnica Graben

pri Novem mestu,
tel. št. 21-406.

Zahvala upokojencev
Ob novem letu se je tovarna 

zdravil Krka spet spomnila tudi 
svojih nekdanjih sodelavcev -  
upokojencev. Lepih novoletnih 
daril smo bili zelo veseli, poseb
no pa občutka, da nas naši nek
danji sodelavci še niso pozabili 
in upoštevajo naše delo.

Zahvaljujemo se delovnemu 
kolektivu, delavskemu svetu in 
tudi upravi za njihovo uvidev
nost. V novem letu jim želimo 
veliko sreče in uspehov!

UPOKOJENCI KRKE

MINI ANKETA

Goljufivo
upanje?

Stabilizacija, po naše ustali
tev, utrditev, postaja zadnje čase 
vse bolj čarobna palica, ki naj bi 
pomagala našemu gospodarstvu 
na trdne osnove. Žal pa je treba 
povedati, da je vse več tistih, ki 
v čarovnije ne verjamejo, in d a je  
vse več tudi tistih, ki so prepri
čani, da v besedah lahko hitro 
uspemo, v dejanjih pa bolj po 
časi. ■

Pet občanov je odgovorilo po 
telefonu -  nepripravljenih in na 
hitro -  na kratko zastavljeno 
vprašanje: ,,Kaj pričakujete od 
stabilizacije v tem letu? “

JOŽE MRZLAK, Komunalni 
zavod za zaposlovanje: Vpraša
nje je težko . . .  če bomo uspeli, 
bo manj odhajanja naših delav
cev na tuje. Ce gledam s stališča 
svojega poklica, bomo lahko na
šo trgovino zaprli, ker odhajanja 
na tuje takrat, ko bo stabilizacija 
uspela, ne bo več. Upam, da se 
bomo tega zlomka lotili tudi v 
dejanjih, ne le v frazah.

LIDIJA UNlC s kmetijske 
srednje šole: Govorov in sestan
kov, kako urediti, je bilo dosti -  
ampak s katerega konca bomo 
prijeli bika za roge? Kupcem so 
cene previsoke, kmetom pre
nizke . . .  Ce bo tako kot lani, 
ko smo veliko govorili, pa manj 
naredili, ne bo prida kruha iz te 
moke.

MILAN MUŠEC iz Industrije 
motornih vozil: Večjo elastič
nost v zunanjetrgovinskem re
žimu, manj birokracije, večje 
razumevanje pri obračunavanju 
prometnih davkov, uresničitev 
predpisov, ki jih ne spoštujemo. 
Ce bi bil sindikalist: osebnih 
dohodkov ne bi smeli zmrzniti, 
ker s tem ne pripomoremo k sta
bilizaciji: kako bomo nagrajevali 
sposobne strokovnjake?

MARJAN ŠONC iz „Krke“ : 
Od stabilizacije pričakujem sta
bilizacijo: vse, kar ta beseda 
predstavlja. Mislim pa, da se več 
kot 50 odstotkov programov ne 
bo uresničilo!

JURE PICEK, Dolenjska ban
ka in hranilnica: Da bodo cene 
končno dale mir, da ne bodo 
venomer lezle gor. Če bo to 
uspelo, bomo lahko že kar za
dovoljni. Potem bomo lahko 
osebne dohodke povečevali pri
merno rasti družbenega dohod
ka. Želja za uresničitev je 100 
odstotkov, če pa bo polovico 
narejenega, bo kar lepo!

Odgovori na skupnem ime
novalcu so torej: zagrabiti zmaja 
za rep na pravem koncu -  in že
leti, da to ni le goljufivo upanje!

POJASNILO

V našem uredništvu se je oglasila 
Marija Luzar, kuharica iz dijaškega 
doma v Šmihelu, ki je izjavila, da ni 
ona t'ista Marija Luzar, ki je odgo
varjala v anketi „Papirnati zmaji“ , 
objavljeni na novomeški strani 7. 
januarja.

Novomeška kronika

V gostem in zamotanem novomeškem prom etu se je težko znajti, 
zato je toliko večjo pozornost zbujal voznik sani, ki se je v četrtek , 
7. januarja, pojavil na novomeškem mostu. Brez težav je prebrodil v 
nelahko preizkušnjo. (Foto: S. Dokl)

NA K K U c tL Jm  ncKaicnn siavD 
v mestu še vedno visijo novoletni 
okraski, ki so v prazničnih dneh 
sicer zelo lepo popestrili podobo 
mesta, vendar je sedaj že čas, da jih 
odstranijo, kajti do prihodnjega no
vega leta je še precej daleč.

AMATERSKO GLEDALIŠČE pri 
Zavodu za kulturno dejavnost se bo 
v petek, 15. januarja, ob 19.30 uri 
predstavilo s Klabundovo igro 
„Krog s kredo“  v režiji Marijana Ko
vača. Predstava bo za abonma in 
izven.

PEKARNA POJASNJUJE: „O d
ločno zavračamo trditev trgovcev, 
da so 31. decembra 1970 dobili 
samo toliko kruha, kolikor ga je 
pekarna napekla. Pekarna je vsa na
ročila dosledno izvršila, napekli so 
celo nekaj sto kilogramov kruha 
več. Ce bi trgovci naročili več kru
ha, bi ga več tudi dobili. Zato me
nimo, da je izgovarjanje na pekarno 
neutemeljeno. Ce bi bilo treba, to se 
pravi, če bi trgovine naročile več 
kruha, bi ga lahko napekli tudi 
več.“

SNEG ob vsaki odjugi nevarno 
drsi s streh in ogroža pešce ter avto
mobile, ki jih vozniki parkirajo na 
nevarnih mestih. Podjetje Doni- 
invest sc trudi, da bi delavci sproti 
očistili sneg s streh in zmanjšali belo 
nevarnost.

NADOBUDNIM sankarjem in 
smučarjem pride prav za njihovo 
zimsko veselje vsak klanček in strma 
ulica, po katerih sicer ne vozijo m o
torna vozila, vendar se iztekajo na 
prometnih ulicah. Dovolj je le majh
na neprevidnost in že lahko pride do 
nesreče. Zato naj starši, preden 
otroke pošljejo ven, pomislijo na ne
varnost in naj jih primerno opozo
rijo.

LLNL NA iKLrU so one v pone
deljek: cvetača 5,50 din, čebula 3 
din, česen 10 do 12 din, fižol 8 do 9 
din, krompir 1 din, koleraba 2 din, 
korenje 6 do 7 din, motovilec 12 
din, ohrovt 1 do 5 din, brstični 
ohrovt 6 din, pesa 3 din, paradižnik 
6 din, repa 3 din, kisla repa 3,50 
din, radič 15 din, endivija 7 din, špi
nača 8 din, zelje 1,50 din, kislo zelje 
3,50 din, zelena 8 din, grozdje 6 
din, suhe fige 7 din, hruške 5 din, 
jabolka 3,50 do 4 din, limone 5,50 
din, pomaranče 5,40 din, suhe slive 
5 din, banane 5,60 din, jajca 0,70 
do 1 din, smetana 16 din, sirček 8 
din.

UMRLI SO: Vida Florjančič. Di- 
lančcva 1 — 26 let, Miha Udovč, 
Ljubljanska 1 -  32 let.

Ena gospa je rekla, da bo tiste
mu, ki v Novem mestu piše osmrt
nice, kupila Slovenski pravopis, ker 
že eno leto vztrajno piše veznik 
„ter" z veliko začetnico.

„Hokejska zveza Slovenije 
nam je  prav zdaj predlagala se
stanek," je rekel Robert R o 
mih, „na katerem naj bi se po 
menili o ustanovitvi hokejsko- 
drsalnega kluba. Meni nam reč, 
da so v Novem mestu pogoji za 
naravno drsališče.“

— O drsališču v Novem m e
stu je bilo veliko govorjenja, ne
kajkrat so tudi poskušali nare
diti led . Zakaj ni uspelo?

„Pred leti smo na tretjem 
teniškem igrišču polivali vodo, 
vendar pa led ni uspel, ker je 
voda pronicala skozi ugasle.

•Naslednje leto smo na asfaltu 
na košarkarskem igrišču spet 
polivali, led pa je bil le dve uri,



V TEM TEDNU VAS ZANIMA
B

Petek, 15. jan. -  Pavel 
Sobota, 16. jan. -  Marcel 
Nedelja, 17. jan. -  Anton 
Ponedeljek, 18. jan. -  Marjeta 
Torek, 19. jan. -  Marij 
Sreda, 20. jan. -  Fabijan 
Četrtek, 21. jan. -  Neža

«IJ
BRESTANICA: 16. in 17. januar

ja ameriški barvni film „Rusi priha
jajo".

ČRNOMELJ: Od 15. do 17. ja 
nuarja nemški barvni film .,Vrag 
vzemi profesorje". 19. januarja fran
coski barvni film „V znamenju M. 
Chrišta".

KOSTANJEVICA: 17. januarja 
francoski barvni film „Angelika in 
Sultan“ .

KRŠKO: 16. in 17. januarja ame
riški barvniTilm „Nenadkriljivi".

MIRNA: 16. in 17. januarja barv
ni film „Avanture na Amazonki*1.

NOVO MESTO: Od 15. do 17. 
januarja francoski barvni film „Dok
tor v rdečem plašču". 18. in 19. ja 
nuarja ameriški film „Nekateri so za 
vroče“ . 20. in 21. januarja angleški 
barvni film „Ljubezensko igračka
nje". -  POTUJOČI KINO NOVO 
MESTO: Od 15. do 19. januarja 
ameriški film „Najbolj nori dnevi 
Stana in 01ia“ .

RIBNICA: 16. in 17. januarja 
nemški barvni film „Navihanci iz 
prve klopi".

SLUŽBO DOBI

IŠČEM pošteno kmečko dekle za 
pomoč v gospodinjstvu pri slo
venski družini brez otrok v Švici. 
Resne ponudbe s sliko pošljite na 
naslov: Angela Rozman, Ljublja
na, Čufarjeva 3/1. 

jc ( iOSPODINJSKO POMOČNICO
' išče dobra in prijazna družina v 

Ljubljani. Plačilo ugodno. Po
nudbe na ogl. oddelek pod „Čim- 
prcj".

GOSPODINJSKO POMOČNICO, 
mlado ali že sposobno gospodi
njo, sprejmemo k 4-članski druži
ni (odrasli). Za začetnico plača
30.000 din, za usposobljeno
50.000 din oziroma po dogovoru. 
Dom je prijeten, oskrba zelo do 
bra. Pišite na naslov: Korinšek, 
Tugomerjeva 60, Ljubljana.

SPREJMEM dekle, fanta ali starejšo 
žensko za pomoč v gospodinjstvu 
in na kmetiji. Po želji lahko pre
skrbim tudi službo. Jože Šuštar
šič, Iška 17, Ig pri Ljubljani.

MIZARSKEGA pomočnika in va
jenca sprejmem takoj, stanovanje 
ir hrana preskrbljena. Jože Peter
nelj, mizarstvo, Škofja Loka.

SEVNICA: 16. in 17. januarja 
ameriški film „Dvojnik v škripcu".

SODRAŽICA: 16. in 17. januarja 
angleški film „Noč generalov".

TREBNJE: 16. in 17. januarja 
ameriški barvni film „Tajni agent 
F lynt". 20. januaija francoski barv
ni film „Fantomas".

Brežice: 15. in 16. zahodnonem- 
ški barvni film „Kamasutra". 17. in 
18. 1. ameriški barvni film „Samo
morilni komandos". 19. in 20. 1. 
ameriški barvni film ,Agent 007 - 
krvava Meri".

Kočevje „Jadran": Od 15. do 17. 
1. ameriški barvni film „Peklenska 
steza Indianopolisa". 18. in 19. 1. 
francoski barvni film „Umor v Be- 
verlihilsu". 20. 1. francoski barvni 
film „Erotisimo". 21. in 22. 1. itali
janski barvni film „Bora, Bora".

Mokronog: 16. ih 17. 1. ameriški 
barvni film „Most na reki Kvaj".

Oglase
za tekoči teden, ki naj 
bi bili v okvirih, naro
čajte najkasneje do po
nedeljka opoldne! Zara
di spremenjenega urnika 
v tiskarni moramo uok
virjene oglase zaključe
vati prej kot do zdaj. 
Vodstva delovnih orga
nizacij, ustanov in ura
dov prosimo da upošte
vajo gornje navodilo.

UPRAVA LISTA

0 2

SLUŽBO IŠČE

SEM doma z dežele, imam končano 
osnovno šolo in bi se rada zapo
slila na območju Krškega ali Bre
žic. Ponudbe pošljite pod šifro 
„Čimprej".

STANOVANJA

MLAJŠI inženir išče samsko ogre
vano sobo za dobo šest do 12 me
secev. Cenjene ponudbe prosim 
pod „Miren".

ODDAM stanovanje -  neoprem
ljeno, dekletom. Naslov v upravi 
lista (47 /71).

ODDAM neopremljeno sobo v Buč
ni vasi -  Novo mesto. Naslov v 
upravi lista (60/71).

MIREN fant išče majhno sobo, lah
ko jc tudi neopremljena, v Novem 
mestu. Naslov v upravi lista 
(64/71).

ENOSOBNO STANOVANJE s ko
palnico ali garsonjero v Novem 
mestu ali bližnji okolici išče mlad 
zakonski par. Ponudbe pod „Brez 
o trok".

GIMNAZIJKA išče opremljeno 
sobo v Novem mestu. Naslov v 
upravi lista (76 /71).

MOTORNA VOZILA

UGODNO PRODAM traktor Fergu- 
son 35 z originalno kosilnico Mer- 
tel, cirkular, prikolico in lahek 
gumi voz v zelo dobrem stanju. 
Jože Rupar, Goriška vas 7, Škoc
jan.

TRAKTOR „PASQUALI" (14 KM) 
s prikolico, frezo in plugom, ob
račalnik „Sonce" (3) ter vprežno 
kosilnico proda Kastelic, Biška 
vas, 68216 Mirna peč.

POCENI prodam ali zamenjam za 
zastavo 750 škodo delux 68 let
nik, zaradi poučevanja praktične 
vožnje. Naslov v upravi lista 
(62 /71).

ZA 6.000 N-din prodam tiat 750, 
odlično ohranjen in v voznem sta
nju — registriran za 1971. Naslov 
v upravi lista (63 /71).

PRODAM

PRODAM trajno žarečo peč „Kuep- 
persbusch, skoraj novo, z velikim 
popustom. Alojz Zajc, Na žago 1, 
avtopralnica.

MIZARSKO ročno prešo z želez
nimi navoji, malo rabljeno, proda 
Alojz Vodopivec, Na Trati 11, 
Ljubljana-Šentvid.

PRODAM nov gumi voz 14, 15, 16 
col, grablje „Sonce 3", motor 
„Prima". Babna gorica 2, Škof
ljica, Ljubljana.

100 KOKOŠI prodam. Anton Šer- 
celj, Sela pri Otovcu 9, Črnomelj.

PRODAM kompletne smuči, smu
čarske hlače, gojzarje št. 40 in 
dobro ohranjen divan po ugodni 
ceni. Breg 5, Novo mesto.

KUPIM vzidljiv desni štedilnik. 
Janez Žabkar, Vel. Koren 4, 
Raka.

PRODAM dve stavbni parceli na Jc- 
dinščici. Ivan Pavlič, Crmošnjice 
3, Stopiče.

PRODAM vinograd (2.000 trt), vrt z 
drevjem in stanovanjsko hišo z 
vsemi poslopji na Vrtači -  10 mi
nut od tovarne ISKRE v Semiču. 
Franc Jakša, Osojnik, Semič.

PRODAM novo stanovanjsko viso- 
kopritlično hišo z urejenim vrtom 
(600 kv. metrov) v Novem mestu. 
Naslov v upravi lista (69 /71).

PRODAM dve parceli gozda in dve 
parceli njiv v pušči. Dovoz možen 
z avtomobilom, primerno za vi
kend. Zglasite se pri Leopoldu 
Srebrnjaku, Vel. Slatnik, Novo 
mesto.

RAZNO

ŽENSKA, ki bi hotela pomagati sta
rejšima zakoncema v lepem kraju 
blizu Metlike, naj sc oglasi v Do
mu upokojencev v Metliki. Za 
usluge bo plačana, lahko pa si iz
govori tudi domačijo.

PROSIM poštenega najditelja avto
mobilske verige, katero sem iz
gubil od Ločne do Drske, naj mi 
jo  vrne na naslov: Jože Božič, 
Glavni trg 2, Novo mesto.

ODDAM v najem kovačnico s kom 
pletnim orodjem ali prodam ko
vaško in kolarsko orodje zaradi 
onemoglosti. Ogled vsak dan! 
Julij Mikec, Vrh nad Mokro
nogom.

V četrtek, 31. 12. 1970, sem na 
avtobusni postaji v Novem mestu 
pozabila ročno žensko torbico 
črne barve. Poštenega najditelja 
prosim, da jo proti nagradi vrne v 
trgovino Borovo v Novem mestu.

PLANINSKO društvo Obrtnik, 
Ljubljana, Celovška 43, odda s 1. 
aprilom 1971 v najem svojo pla
ninsko postojanko na Govejku pri 
Medvodah. Resni interesenti naj 
sc javijo na gornji naslov za infor
macije.

ALI ne delujejo želodec, jetra, žolč, 
črevesje? Uredite jih z rogaško 
DONAT vodo! V zalogi jo ima 
trg. podjetje Standard (Mercator), 
trg. podjetje Hmeljnik in Dolenj
ka v Novem mestu.

ČE želite osrečiti in razveseliti svoje 
dekle, ženo ali nevesto, ji kupite 
lep prstan! Dobite ga pri Otmarju 
Zidariču, zlatarju v Ljubljani, Go
sposka 5 (poleg univerze). -  Z iz
rezkom tega oglasa dobite 10 
odst. popusta!

DNE 1. JANUARJA 1971 sem iz
gubil aktovko z oblačili med 
Trebnjim in Mokronogom. Pro
sim poštenega najditelja, naj jo 
proti nagradi vrne na naslov: Zvo
ne Glušič, Gor. Jesenice, Šentru
pert.

IŠČEM INŠTRUKTORJA angle
ščine za srednjo šolo. Naslov v 
upravi lista (70 /71).

M
Dragi mami Ani Jakofčič iz Cerk- 

višč v Beli krajini želimo ob njenem 
70. rojstnem dnevu še mnogo zado
voljnih in zdravja polnih let. Mož 
Niko in otroci: Tončka, Slavko, 
Pepca z družinami.

Vinku Virantu iz Krškega želimo 
vse lepo za 40. rojstni dan in god in 
da bi ju še mnogo let praznoval 
zdrav in vesel v krogu svoje družine. 
Enako in vse lepo ter polno uspehov 
v šoli želimo sinku Vinkcu. — Ata, 
mama, brat Jožko z ženo otroci.

Jože Mihelič, Vel. Brusnice 18, 
Brusnice, kot oskrbnik prepove
dujem vožnjo, hojo in pašo živine 
po posestvu mladoletnih Jožice in 
Marice Volčjak, ki živita v Ameriki. 
Kdor prepovedi ne bo upošteval, ga 
bom sodno preganjal.

Anton Avguštin, Bušinja vas 2, 
Suhor pri Metliki, opozarjam Franca 
Štefaniča iz Bušinje vasi, da preneha 
obrekovati družino Avguštin, ker ga 
bom v nasprotnem primeru sodnij- 
sko preganjal.

Z A H V A L A
Ob smrti našega dobrega moža in očeta

JAKOBA STEFANČIČA 
iz Novega mesta

se iskreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, znancem in 
sosedom, ki so nam kakorkoli pomagali v najtežjih 
trenutkih, darovali vence in spremili pokojnika na 
zadnji poti. Posebno se zahvaljujeva kolektivu Sekcije 
za vleko Novo mesto za vsestransko pomoč, tov. Pa
pežu za poslovilne besede ob odprtem grobu ter go
spodu vikarju za pogrebni obred. Še enkrat vsem sku

paj iskrena hvala.

Žalujoči: žena Marija in sin Peter.

TOBVESTILAI

DEKLICI

PRANJE, MAZANJE, vulkaniza- 
cija in premaz spodnjih površin 
avtomobila priporoča Alojz Zajc, 
avtopralnica, Novo mesto.

JURIJ PESTNER, brivsko-frizer- 
ski salon, Novo mesto, obvešča ce
njene stranke, da bo salon ob nede
ljah in ponedeljkih od 1. 1. 1971 
dalje zaprt. Vse ostale dneve bo od
prt od 6. do 19. ure. Prosim za razu
mevanje in želim srečno novo leto 
1971. f

NOVO! Praktične ščetke za či
ščenje radiatorjev in vse ščetarske 
usluge nudi Ščetarstvo Armič, Tr
žaška 52, Ljubljana.

HMBrami
Ob bridki izgubi našega dragega 

in dobrega očeta, starega očeta bra
ta, strica in tasta

IVANA LESJAKA 
iz Gotne vasi

se zahvaljujemo vsem, ki so nas v 
teh žalostnih dneh tolažili in z nami 
sočustvovali. Posebna zahvala tov. 
Koblerju za poslovilne besede ob 
odprtem grobu, ZZB -  krajevni or 
ganizaciji Gotna vas za poslovilni ve
nec, sosedom, vaščanom in vsem, ki 
so pokojnika kakorkoli počastili in 
pospremili na zadnji poti. Iskrena 
hvala častiti duhovščini za obredne 
svečanosti.

Žalujoči: sin Ivan z ženo Fani in 
sinkom Primožem, sestra Anica 
Ovniček z družino in drugo so
rodstvo

Gotna vas, Črnomelj, 7. januarja 
1971

Ob boleči izgubi našega dragega bra
ta, strica in botra „

JANEZA VIRCA 
s Hudega 5

se zahvaljujemo sorodnikom, prija
teljem in tako dobrim vaščanom, 
posebno družini Kic in Angelci 
Pugelj, dr. Kramarju za pom oč v bo
lezni, dr. Primožičevi, sestri Mariji 
Kastelic iz interne bolnice in vsem, 
ki so darovali vence in cvetje, nam 
izrekli sožalje in spremili pokojnega 
k večnemu počitku. Dolžni smo za
hvalo tudi gospodu župniku iz Preč
ne in gospodu župniku s Čateža ob 
Savi za tako lep govor.

Žalujoči: nečak Polde Vire z dru
žino, bratje in sestre ter drugo so
rodstvo

Ob tragični smrti našega ljublje
nega moža, očeta, brata, svaka, 
strica

ALBERTA BAHORJA 
pismonoše iz Dragatuša

se najlepše zahvaljujemo vsem, ki so 
ga v tako velikem številu spremili k 
zadnjemu počitku. Nadvsem smo 
hvaležni Mirku Šuštarju, njegovi 
ženi Vladici za prevoz pokojnega od 
kraja nesreče do doma in vso ostalo 
pomoč in Petru Juršaku. Enako 
PTT podjetju Novo mesto in Č rno
melj za spremstvo in vence, posebno 
še tov. direktorju za tako lep govor, 
gimnaziji Črnomelj in osnovni šoli 
Dragatuš za podarjeno cvetje in ven
ce, organizacijam ŽB, SZ, RK za po
darjene vence, gospodu župniku in 
pevcem. Hvala vsem, tudi tistim, ki 
so nam pismeno ali ustno izrazili so
žalje.

Žalujoči: žena Francka, sinova 
Stanko, Tonček, hčerka Lidija, se
stre z družinami, drugo sorodstvo 
Kvasica, Dragatuš, 5. januarja 1971

Ob prerani in bridki izgubi našega 
sina, brata, moža in očka

FRANCIJA VRŠČAJA 
iz Bitne vasi 6

se iskreno zahvaljujemo sosedom in 
prijateljem, znancem in sorodni
kom, vsem, ki so nam pomagali v 
težkih trenutkih, nam izrekli sožalje 
in spremili pokojnika v tako velikem 
številu do preranega groba. Zahva
ljujemo se tudi gasilskima četama 
Trebelno in Štatemberg in Lovske
mu društvu za spremstvo in govore. 
Posebna zahvala gospodu župniku 
za obred in govor ter pevcem za 
ganljive žalostinke.

Žalujoči: žena z otroci, mama in 
brat Albin

Ob nepričakovani smrti mojega 
dragega moža, očeta in starega oč£- 
ta

JOŽETA MOHARJA 
iz Gabija

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
ga spremili na zadnji poti, ter vsem 
ki so mu darovali vence in cvetje. 
Posebno sc zahvaljujemo tovarni 
IMV in Gozdnemu gospodarstvu iz 
Novega mesta, vaščanom iz Gabrja, 
Francu Luzarju za poslovilni govor 
ob odprtem grobu, gospodu žup
niku ter vsem sorodnikom.

Žalujoči: žena Marija, hčerki
Albina in Marija in sin Jože z druži
nami ter sin Tone

| Fran Sal. F i n ž g a r

I

POGREB

Iz množice pogrebcev je štrlela 
Vrbanova ,»Savlova “ postava. Na sklo
njeni glavi mu je razpihoval veter čisto 
bele lase. Bili so zaradi črnih rut, ki so 
na obkrožale, kakor šop šmarnic. Ves
i as, ko so mu zasipali ženo Polono, se 
ni oglasil in ne ganil. Le preko širokih 
pleč ga je preletel tu in tam tresljaj, ki 
c pozibal še glavo. Strmel je v jamo,
■ i grude zemlje, ki so padale na krsto,
■ i v« udar ni nič vedel. Pred očmi se 

h i  , meglilo in ves pogreb se mu je
■ I Kakor nekaj narejenega in tujega. 

..i/adnje je celo zamižal. Ob njem je 
slala r;iiua Polona, tako se mu je zde- 

m }.*a ogovarjala: ,,Vrban, kako 
-ii ’ “ in tv /  obraz mu je šinil 

ni' hlj.'j. da je soseda opozorila so- 
odo. .Ali ga vidiš, na smeh mu gre!

> jc. Polona ni bila več mlada, toda 
n jih ima še deset več na kri/.u in ne 
nem. /akaj bi se moral smejati ob

so se pogrebci že razkropili. Le hčere 
so še ostale, pokleknile na grob in 
ihteč molile.

Ko so domolile,je vstala Polonica,

najstarejša, in p .prosila očeta:
„Oče, pojdimo! “
Tedaj je Vrban dvignil glavo, se ozrl 

naokrog, sunil z roko v šop las, ki mu 
jih je veter počesal na čelo, in se zave
del. Začelo ga je stresati, pleča so se 
mu dvigala, globoko v prsih, prav pri 
srcu, se je nekaj trgalo; dokler ni za
hroplo v grlu in se razleglo po gro
bovih. Ni bilo to podobno joku. To je 
bilo rjutje na smrt ranjenega velikana. 
Zadnje pogrebovke, ki so se pomudile 
na grobeh sorodnikov, so obtičale 
sredi molitev.

„Nikar, oče,“ so prosile hčere.

,Pustite me!“ jih je odrinil Vrban, 
se oprijel železnega križa in lezel ob 
njem k tlom, dokler se ni sesedel in 
omahnil z glavo na grob, kamor so se 
mu udrle solze in se mešale s prstjo.

,JPolona! Polona!“ je klical ženi v 
grob. ,JCaj si mi storila? “

In spet je rjutje presekalo tišino na 
grobišču, da so se hčere sklonile do 
očeta in ga trgale od gomile.

„Glejte, oče,“ so govorile, „po
grebci čakajo pred durmi. Tete in no
sači in sosedje ne vedo, kam bi. Poj
dimo! “

Vrban se je spomnil pogrebščine, ki 
jo je ukazal, kakršne bi sosedje ne 
zmogli zlepa. Razoglav in s sklonjeno 
glavo se je opotekal za hčerami. Z ro
kami je zamahoval, segal v lase in si 
brisal solze, ki so zdržema tekle. Ko 
so prišli do vrat, se je pa hipoma 
obrnil, se ozrl nazaj na grob in zaklical 
Polono. Sosedje in sorodniki so pri
stopili, on pa je zamahnil proti njim: ’ 

,JCar pojdite! Polonica, pelji jih! 
Vse je pripravljeno. Jaz moram še 
enkrat do nje.“

Vrban se je vrnil na grob, pogrebci 
so se obotavljaje napotili proti Vrba- 
novemu domu.

Vrban pa je obslonel na križu. 
Topo je gledal na gomilo, ki so jo  po
grebci pokrili z lopatami, kakor sojih 
križem vrgli iz rok, ko so zasuli Po
lono. Oči so mu od solz izgubljale vid, 
zato pa prodirale skoz prst do krste in 
še vanjo, kjer je počivala Polona.

,Zakaj si mi to storila? “
Vse njeno življenje je bila ena sama 

zlita misel z Vrbanom -  in sedaj je 
odšla in ga prvič ni vprašala: „Vrban, 
kako misliš? “

Videl je v duhu skozi grob njeno 
desno oko, ki je bilo ostalo še na 
mrtvaškem odru na pol priprto, in ko 
jo je ogledoval, je jasno opazil, da se 
oko odpira čedalje bolj, sicer vse trud
no, in da ga želi nekaj vprašati. Ne
strpno je čakal. Tedaj pa je zdrsnila 
lopata z gomile, toporišče je trčilo ob 
železo, pest prsti se je usulo z vrha 
groba, se strkljalo in pošumelo na1 
vzdol.

Dgrebu? “
In tako je Vrban preslišal celo mo-

■ .v mi obstal k<'i gora pri gomili 1 >

FRAN ŠALEŠKI FINŽGAR (1871-1962)

9. februarja letos bomo Slo
venci praznovali 100-letnico 
rojstva enega naših najbolj pri
ljubljenih pisateljev in dramati
kov -  Frana Sal. Finžgarja. 
Njegova dela so že davno p o 
stala prava ljudska last in ga 
menda ni Slovenca, ki ne bi 
poznal Finžgarjevih povesti in 
romanov Pod svobodnim son
cem, Dekla Ančka, Preroko
vana, Strici, Iz modernega sve
ta ali iger Divji lovec, Naša kri, 
Razvalina življenja, Veriga. V 
enaki meri ga pozna tudi slo
venska mladina, saj spadajo 
Finžgarjeve njej posvečene 
knjige med klasična dela naše 
mladinske literature (Študent 
naj bo, Gospod Hudournik, 
Makalonca, Iz mladih let, 
Iveri.).

Finžgar se je rodil 1871 v 
Doslovičah pri Breznici na G o
renjskem kot sin kajžarja in va

škega krojača. V Ljubljani jc 
doštudiral gimnazijo in bogo
slovje in služboval kot kaplan 
v raznih krajih, tako v Bo
hinjski Bistrici, na Jesenicah, v 
Kočevju (1 8 9 6 -1 8 9 8 )  in dru 
god, kot župnik pa v Želim- 
ljem (1 9 0 2 -1 9 0 7 ) ,  v Sori na 
Gorenjskem in končno v Trno
vem v Ljubljani.

Kot zavednega Slovenca, ki 
je v dobi okupacije pogumno 
izražal svoje misli in simpatije 
do osvobodilnega gibanja, bi 
ga bili okupatorji zaprli, ven
dar so Finžgarja rešili pred tem 
le splošni ugled, poklic in vi
soka starost. Toda vojna jc* 
prav na koncu tudi njega m oč 
no prizadela: 9. marca 1945 je 
bila ob strahotnem letalskem 
napadu na Ljubljano podrta 
njegova hiša, on sam pa v njej 
zasut in hudo poškodovan. Ob 
pomoči zdravnikov je njegova

krepka narava tudi te težave 
premagala.

Po koncu vojne je Finžgar 
nadaljeval uredniško delo pri 
Mohorjevi družbi, katero je 
vodil toliko let, napisal nekaj 
nenavadno lepih črtic za mla
dino in dokončal svoj zanimivi 
življenjepis pod naslovom Leta 
mojega popotovanja.

Umrl jc 2. junija 1962, star 
92 let. Pogrebne svečanosti so 
še potrdile splošno pisateljevo 
priljubljenost med Slovenci.

V počastitev pisateljeve 
100-letnice smo sc odločili, da 
bomo v Dol. listu v nadaljeva
njih objavljali njegovo povest 
Beli ženin, ki vsebuje vse obli
ke Finžgarjevcga peresa: izvrst
no poznavanje kmečke dušev
nosti, smisel za plastično ri
sanje dogodkov in usod, zdra
vo in kleno, z bogatimi mislimi 
požlahtnjcno besedo.
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VSAK DAN: poročila ob 5.00,
6.00 7.00, 8.00, 10.00, 11.00
12.00, 15.00, 18.00, 1 9 .3 0 .in ob
22.00. Pisan glasbeni spored od 4.30 
do 8.00.

t»ETEK, 15. JANUARJA: 8.10 
Operna matineja. 9.05 Radijska šola 
za nižjo stopnjo -  Taščici. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Božo Jurak: 

»Mreža za pospeševanje na področju 
Styrie. 12.40 Po domače. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.10- Iz albuma 
skladb za mladino. 14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Napotki za turiste. 16.00 
„Vrtiljak“ . 17.10 Človek in zdravje.
18.15 Virtuozna glasba za violino.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Dorka Škoberne- 
ta. 20.00 Naj narodi pojo . . . .

20.30 „Top pops“ . 21.15 Oddaja o 
morju in pomorščakih. 22.15 Bese
de in zvoki z logov domačih.

SOBOTA, 16. JANUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Vesela go
dala. 10.15 Pri vas doma. 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za tuje 
goste. 12.30 Kmetijski nasveti -  
Inž. Franc Habe: Kontrola proiz
vodnosti živine je za gospodarnost 
reje nujno potrebna, 12.40 Poje so
pranistka Nada Vidmar. 13.30 Pri
poročajo vam . . .  14.30 Z ansambli 
domačih napevov. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak11. 17.10 
Gremo v kino. 18.15 V narodnem 
tonu. 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Mihe 
Dovžana. 20.00 „Nove melodije41.
22.20 Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 17. JANUARJA:
6.00 do 8.00 Dobro jutro! 8.05 Ra-

TELEVIZIJSKI
SPORED

PETEK, 15. JANUARJA: 16.35 
Smuk za ženske (posnetek iz Grin- 
delvvalda) (Ljubljana) 17.50 A. 
Lindgren: Erazem in potepuli -  II. 
del (Lj) -  18.15 Obzornik (Lj)
18.30 Variete (Zagreb) -  19.00 Do- 
kumentarno-feljtonska oddaja TV 
Zagreb (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Izkažimo se -  
prenos kviza (Beograd) 21.45 Ne
premagljivi -  serijski film (Lj)
22.35 Poročila -  (Lj).

SOBOTA, 16. JANUARJA:
12;55 Wengen: Smuk za moške -  
prenos (do 14.15/14.30) EVR -
17.40 Obzornik (Lj) -  16.55 Po do 
mače s triom Sušnik in kvartetom 
Savski val (Lj) -  17.20 Ivanhoe -  
serijski film (Lj) -  17.45 Državno 
prvenstvo v košarki -  srečanje Lo
komotiva : CZ (Zgb) -  18.30 Mo
zaik (Lj) -  18.40 Nadaljevanje ko
šarkarskega prenosa (Zgb) -  19.20
S kamero po svetu: Afriška ekspedi
cija (Lj) -  19.45 Cikcak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 TV magazin 
(Zgb) -  21.35 3-2-1 (Lj) -  21.40 
Johny Belinda -  ameriški film (Lj)
-  23.20 TV kažipot (Lj) -  23.40 
Poročila (Lj).

NEDELJA, 17. JANUARJA:
9.00 Po domače z ansamblom p ori- 
sa Franka (Lj) -  9.25 Wengen: Sla
lom za moške -  prenos (EVR-Lj) -
10.35 Otroška matineja: Čarobna 
piščalka (Lj) -  11.25 VVcngen: Na
daljevanje slaloma za moške (EVR- 
Lj) -  12.45 TV kažipot (Lj)
16,55 Nove melodije -  posnetek 

javne radijske oddaje (Lj) -  17.55 
Erazem in potepuh -  II. del (Lj)
18:30 Mestece Peyton -  serijski 
film (Lj) -  19.45 Cikcak (Lj)
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.30 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Levičarji -  hu
moreska (Bgd) -  21.20 Videofon 
(Zgb) -  21.35 Športni pregled 
(JRT) -  22.05 Poročila (Lj).

PONEDELJEK, 18. JANUARJA:
16.45 Madžarski TV pregled (Pohor
je, Plešivec) (Bgd) -  18.00 Zgodbe 
o Tuktuju -  mladinski film (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) 18.30 Kalej
doskop (Lj) -  19.00 Mozaik (Lj) -
19.05 Mladi za mlade (JRT) (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev

nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
G. de Maupassant: Sladke igre minu
lega poletja -  slovaška TV igra (Lj)
-  21.40 Živa dediščina: Po cesti do 
morja, po morju v svet (Lj) 
Poročila (Lj).

TOREK, 19. JANUARJA: 16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec) (Bgd) -  17.50 Slikarske nor
čije hroščka Prismodka -  I. del (Lj)
-  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
Niso samo rože rdeče: Mrtvec pride 
po ljubico (Lj) -  19.00 Mozaik (Lj)
-  19.05 Taborniki in vseljudska ob 
ramba (Lj) -  19.30 Vzgoja za življe
nje v dvoje (Lj) 19.40 Mesto 
besed v jezikovnem sistemu (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Na dnu -  francoski film (Lj) -
22.05 Nokturno: Kajetan Kovič
(Lj) . . .  Poročila (Lj).

SREDA, 20. JANUARJA: 12.55 
Montafon: Smuka za ženske -  pre
nos v barvah (do 14.30/14.40) 
(EVR) -  17.05 Madžarski TV pre
gled (do 17.20) (Bgd) -  17.55 Ča
robna piščalka -  serijski film (Lj) -
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Ama
terski ansambli (Zgb) -  19.00 Mo
zaik (Lj) - 19.05 Od filma do filma 
(Lj) -  19.20 Po sledeh napredka 
(Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 Ljubezen, ki je ni -  repor
taža (Lj) -  21.50 G. Donizetti: Don 
Pascjuale (Lj) -  22.55 Poročila (Lj).

Č e t r t e k ,  2 1 . j a n u a r j a :
12.25 Prvi slalom za ženske (posne
tek iz Montafona) (Lj) -  12.55 
Montafon: Slalom za ženske -  pre
nos v barvah do 15.30 (EVR) -
16.45 Madžarski TV pregled (Pohor
je, Plešivec) do 17.00 (Bgd) -  17.40 
Zapojte z nami: Kogoj, Osterc (Lj)
-  18.00 Risanka (Lj) -  18.15 Ob
zornik (Lj) -  18.30 Svet, v katerem 
živimo -  film (Lj) -  19.00 Mozaik 
(Lj) -  19.05 Enkrat v tednu (Lj) -
19.20 Vse življenje v letu dni -  se
rijska oddaja (Bgd) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 A. Maro- 
dič: Kariera -  oddaja Mali oglasi 
(Lj) -  21.25 Kulturne diagonale 
(Lj) -  22.05 Karajan vam predstav
lja: R Schuman: Simfonija št. 4 (Lj)
-  22.35 Poročila (Lj).

Z A H V A L A

Ob boleči izgubi dragega moža, očeta, brata, starega 
očeta

Vinka Beleta
iz Novega mesta

se isreno zahvaljujemo vsem, ki so z nami sočustvo
vali, nam ustno in pismeno izrazili sožalje ter pokoj
niku poklonili toliko cvetja in vencev. Hvala za trud 
zdravnikom in bolniškim sestram interne bolnice v 
Novem mestu. Posebno zahvalo izrekamo dr. Bogomiru 
Vodniku za izreden trud v času pokojnikove dolgo
trajne bolezni. Najlepša hvala občinskemu odboru ZB 
Novo mesto ter govornikoma tov. Rolihu in tov. Udov- 
ču za poslovilne besede. Hvala vsem, ki so pokojnika 

spremili na zadnji poti.

2alujoči: žena Mimi, otroci: Vinko, Marjanca, Zoran

Z A H V A L A
Po dolgi in mučni bolezni nas je za vedno zapustila 

naša ljuba mama, stara mama in sestra

MARIJA MUHIC, roj. JAKELJ 
iz Biške vasi pri Mirni peči

Zahvaljujemo se sorodnikom, vaščanom in drugim, ki 
so nam v najtežjih trenutkih kakorkoli pomagali ter 
jo v velikem številu obiskali in nam izrekli sožalje. 
Iskreno se zahvaljujemo dr. Vodniku, ki jo je dolga 
leta zdravil in ji lajšal bolečine, kolektivu BETI Mirna 
peč za pomoč in Anici Spendalovi, Mariji Sajetovi ter 
družini Kozoglav. Prisrčna hvala gospodu župniku za 
njegov obisk na domu ter sprevod do doma počitka. 
Vsem, ki so pokojnico spremljali ob zadnjem slovesu, 

še enkrat iskrena hvala.

Zal joči: hčerke Anica in Marija, sin Tone, brat Lojze, 
vnuki Milan in Jože, vnukinja Milka ter zet Milan 

in drugo sorodstvo

dijska igra za otroke -  Marjan Ma
rinc: „Kukavica". 9.05 Koncert iz 
naših krajev. 10.45 do 13.00 Naši 
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za tuje goste. 13.50 Z domačimi 
ansambli. 14.05 Vedri zvoki s pihal
nimi godbami. 15.05 Nedeljsko 
športno popoldne. 17.30 Radijska 
igra -  Miroslav Stehlik: „Linija za
upanja11. 19.00 Lahko noč, otroci!
20.00 „V nedeljo zvečer44. 22.20 
Zaplešite z nami.

PONEDELJEK, 18. JANUARJA:
8.10 Glasbena matineja. 9.20 Cici
banov svet. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za tuje goste. 12.30 Kmetijski na
sveti -  Julij Mayer: Opazovanje če
bel pri žrelu. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.35 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44. 17.10 
Ponedeljkovo glasbeno popoldne.
18.15 „Signali44. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Maksa Kumra. 20.00 Wolfgang 
Amadeus Mozart: 3. in 4. dejanje 
opere „Figarova svatba44. 22.15 Za 
ljubitelje jazza.

TOREK, 19. JANUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Narodne iz 
Bosne in Hercegovine. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila -  turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti -  inž. Rihard Erker: 
Pridobivanje semena iglastega gozd
nega drevja. 12.40 Melodije s film
skega platna. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.10 Glasbena tribuna 
mladih. 15.30 Glasbeni intermezzo.
16.00 „Vrtiljak44. 17.10 Popoldan
ski simfonični koncert. 18.15 V to 
rek na svidenje! 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Toneta Kmetca. 20.00 Prodajalna 
melodij. 21.30 Lahka glasba.

SREDA, 20. JANUARJA: 8.10 
Operna matineja. 9.05 Za mlade ra
dovedneže. 10.15 Pri vas doma.
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za tuje goste. 12.30 Kmetijski na
sveti: inž. Tone Brecl: Zimska rez 
palmete pri jablanah in hruškah.
12.40 Zvoki iz glasbenih revij. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.35 Naši po 
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak44. 17.10 Jezikovni pogo
vori. 18.40 Naš razgovor. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 „Glasbeni večeri 
Simfoničnega orkestra RTV Ljub
ljana44. 22.15 S festivalov jazza.

Č e t r t e k ,  2 1 . j a n u a r j a :
8.10 Glasbena matineja. 10.15 Pri 
vas doma. 11.00 Poročila -  Turi
stični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti -  inž. Franc 
Grum: Cene za škrobno enoto v po
sameznih krmilih. 12.40 V ritmu 
koračnice. 13.30 Priporočajo 
vam . . . 14.10 „Pesem iz mladih 
grl44. 14.45 „Mehurčki44. 15.30 Glas
beni intermezzo. 16.00 „Vrtiljak44.
17.10 Koncert po željah poslušal
cev. 18.15 Iz kasetne produkcije 
RTV Ljubljana. 19.00 Lahko noč, 
otroci! 19.15 Minute z ansamblom 
Jožeta Privška. 20.00 Četrtkov ve
čer domačih pesmi in napevov.

RADIO SEVNICA

NEDELJA, 17. JANUARJA:
10.30 -  Občinske novice in lokalna 
poročila -  Reklame in oglasi -  Zgo
dilo se je v preteklosti -  Elektro
tehna vam predstavlja -  Kmetijski 
nasveti -  Poročilo z republiške kon
ference Zveze mladine Slovenije o 
telesni kulturi -  O pravilni drži -  
Kaj menijo gospodinje o trgovini -  
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo.

SREDA, 20. JANUARJA: 16.00
-  Reklame in oglasi -  Zgodilo se je 
v preteklosti -  Radi ste jih poslušali
-  Ali poznamo živalstvo? -  Ali že 
veste? -  Parada starih hitov -  Od
daja za najmlajše -  Zaključek od
daje.

Ob smrti dragega očeta

JOŽETA METELKA 
iz Gmajne pri Raki

se zahvaljujemo osebju kirurškega 
oddelka splošne bolnice Novo mesto 
za vso skrb in zdravljenje, KZ Treb
nje, gospodu župniku, pevskemu 
zboru, sorodnikom, sosedom, prija
teljem in znanccm za podaijcne ven
ce, cvetje in tolažilne besede v tež
kih trenutkih.

Žalujoča družina Metelko

Tb so gospodinjski aparati ISKRArBRAilN 
za vsestransko uporabo!
Aparati v najrazličnejših barvah so moderno oblikovani

in opremljeni z močnimi električnimi motorji, zato so 
v okras stanovanju ter prihranijo moč in čas. 
Gospodinjski aparati ISKRA-BRAUN opravijo vse, kar  
bi morala sicer gospodinja storiti sama s težavo, z upo
rabo žlice, metlice za stepanje snega ali ž roko.

PRI DUH

»in/l; so
VREDNE VEČ!

#  Vaši prihranki, devize doma niso na varnem. Na deviznem računu pri DOLENJ
SKI BANKI IN HRANILNICI pa se jim ne more kaj zgoditi. Se več,. dobili boste 
obresti!

#  Pred potovanjem ali pred odhodom na delo v inozemstvo ne pozabite odpreti 
devizni račun, na katerega boste vlagali svoje prihranke.

#  Devizni račun lahko odprete tudi s pismom iz inozemstva.
#  Prihranke na deviznem računu Lahko namensko varčujete za novo hišo, stanova

nje in drugo.
#  Za denar na deviznih računih in njegovo prosto uporabo jamči država.
#  Dvigi in pologi ter nakazila deviz so mogoči v vsakem času, v neomejenem znesku.
#  S prihranki na vašem deviznem računu lahko razpolagajo tudi vaši najožji sorod

niki, če jih pooblastite.
UGODNE OBRESTI: brez odpovednega roka C %  (5,5 % v devizah in 0,5 % v dinarjih), 
z odpovednim rokom nad 12 mesecev: 7,5% v devizah. 
Devizni račun lahko odprete pri naših poslovnih enotah v Krškem, Metliki in Treb
njem, kjer dobite tudi devize na potni list za službena in zasebna potovanja v ino
zemstvo.
TAJNOST DEVIZNIH RAČUNOV JE Z ZAKONOM ZAJAMČENA

V  3 | f |  DOLENJSKA BANKA rM $f\
W  IN HRANILNICA NOVO MESTO \  V

IDBHI s podružnico v Krškem in ekspoziturama iDBHl
NOVO MESTO v Me,,iki in TtebnJem NOVO MESTI

Razpisna komisija

SOP — specializiranem podjetju 
za industrijsko opremo, Krško

r a z p i s u j e  
delovno mesto

RAČUNOVODJE PODJETJA
Pogoji: kandidat mora poleg splošnih pogojev izpol
njevati še sledeče:

— da ima srednjo strokovno izobrazbo ekonomske 
stroke
to

— da ima najmanj 5 let prakse v delovnih orga
nizacijah.

PrijaVe z dokazili o strokovnosti sprejema razpisna 
komisija 15 dni po dnevu objave razpisa.
Kandidati bodo obveščeni o rezultatu raapdsa v 30 dneh 
po preteku roka za sprejem prijav.

KRAJEVNA SKUPNOST ŽUŽEMBERK

RAZGLAŠA po sklepu Sveta krajevne skupnosti 
prosti delovni mesti:

1. finančni knjigovodja
Pogoj: srednja šola z vsaj 3 leti delovnih izkušenj v finančnem 
knjigovodstvu ali nepopolna srednja šola z vsaj 6 leti delovnih 
izkušenj v finančnem knjigovodstvu.

2. šoferja tovornjaka
Pogoj: šofer-avtomehanik z vsaj 5 leti delovnih izkušenj.
Osebni dohodki za obe razpisani mesti po pravilniku, stanovanje 
ni zagotovljeno.
Ponudbe pošljite Krajevni skupnosti Žužemberk v 10 dneh po 
razglasitvi delovnih mest. V ponudbi navedite dosedanjo zapo
slitev v dokaz za razpisne pogoje.
Nastop dela pod 1. točko je takoj po preteku roka, za ponudbo 
pod 2. točko  pa s 1. marcem 1971.



P o r t r e t  t e g a  t e d n a

P O  T R N J U  K  Z V E Z D A M

Pričujoči posnetek gene
ralnega direktorja novome
ške Industrije motornih vo
zil je kljub svoji nenavad
nosti pravzaprav stvaren od
sev življenjske sile letošnjega 
dobitnika Kraigherjeve na
grade, njegove zagnanosti do 
dela, njegove volje pri pre
magovanju težav. Nenavaden 
je portret človeka, ki je bolj 
Novomeščan od tistih, ki se 
imajo za meščane in hkrati 
človeka, ki se praktično ne 
boji tveganja.

Nedvomno bi bilo težko 
izračunati, kakšen je odsto
tek njegovega vpliva, da je 
tovarna iz nekdanje majh
nosti zrasla v giganta, ki ga 
poznejo v Zahodni Evropi. 
Če bi bilo točen odstotek 
težko izračunati, pa ni težko 
zapisati, da je gotovo odlo
čilno njegovo delo in njego
ve misli, da ta del mesta 
proti Gotni vasi tako rekoč 
preko noči spreminja po
dobo. Kjer je bila včeraj 
njiva -  se danes dviga vitko 
ogrodje za nove proizvodne 
dvorane. Kjer je včeraj poga
njala trava, sestavljajo danes 
avtomobile. Kjer smo včeraj 
bili majhni, delajo danes na 
veliko. . .  Kraigherjeva na
grada Juriju Levičniku je 
zato samo smiselna posle
dica pravega življenjskega 
dela: mnogi smcrbili prepri
čani, da bi jo moral dobiti 
že lani -  če je bila napaka, 
da je ni dobil. je s tem po
pravljena.

Mislim, da se v težavah 
človeka najbolj spozna. Ne
kajkrat sem imel priložnost, 
da sem ga ves dan gledal v 
Beogradu, dan pred ot\>orit- 
vijo velikega sejma avtomo
bilov: tovariš Levičnih gor, 
generalni sem, drug Levičnik 
tja . . . ves dan v istem zna
menju. Človek bi se zaprl

vase ali pa kričal: direktor 
IM V pa se je smejal, poma
gal, zaklel, kjer je bilo treba, 
z dobro voljo priskočil na 
pomoč tam, kjer so popu
ščali živci -  skratka, naredil 
je največ, da bi v kolikor to
liko znosnem direndaju pri
čakali otvoritev.

Pred tedni sem zapisal, da 
je generalni direktor IM V 
toliko na poti, da ga delavci 
skoraj ne poznajo: zdi se, da 
prihaja v tovarno samo še rta 
obisk. . .  Vem tudi za šalo, 
ki kroži kot resnica v tovar
ni: v levjo (direktorjevo) 
sobo lahko vstopiš le tedaj, 
kadar hodi iz kota v kot, 
kadar pa si z značilno kret
njo dveh prstov gladi brke, 
je bolje, če se te sobe ogneš!

Dokler bo Jurij Levičnik 
v IM V, se ni bati, da bi se 
tovarna zadovoljila z doseže
nimi uspehi. Direktor je pač 
tak človek, da je malokdaj 
zadovoljen. Vem pa, da mu 
je bolj od vseh priznanj in 
spodbudnih besed, bolj od 
številk o hitri rasti, pri srcu 
spoznanje, da so njegovi 
načrti zadeli v polno.

J. SPLICHAL

Emmerich Danzer in skupina plesalk med „can-canom (posnetek z dunajske drsalne revije)

S p o s o b n a

s t r o j e p i s k a

dobi večmesečno
zanimivo
popoldansko delo od 
15. do 19. ure v No
vem mestu.

P o g o j :
popolno obvladovanje 
strojepisja.

Samo pismene ponudbe 
pošljite na upravo lista 
pod šifro: »Naglica in 
kvaliteta«.

D u n a j s k i  p l e s  n a  l e d u

N a jb o lj  z n a n i m e d n a ro d n i d r s a ln i  z v e z d n ik i se  
le to s  p r e d s ta v l ja jo  z n ov im  p ro g ra m o m

Hlad, ki se dviga z ledene 
plošče v dunajski Mestni hali, 
ne doseže niti gledalcev v prvih 
vrstah. Dvorana je ogrevana in 
pripravljena na veliko pred
stavo.

Ko v dvorani ugasnejo luči in 
reflektorji v najrazličnejših bar
vah osvetlijo ledeno ploščo, se 
predstava prične. Vse to, kar si
cer vidimo na televiziji ali v fil
mih, je zdaj tu, tik pred nami,

T R A G E D IJA  Z A R A D I M A L O M A R N O S T I?

T o k  u b i l  p a r  v o l o v

O g r in č e v a  v o la  s ta  v L a k e n c u  p o g in ila , k o  s ta  
p ila  iz » e le k tr ič n e g a «  p o to k a  — Bo o šk o d o v a n e c  

tožil e le k t r i č a r j e  iz K rš k e g a ?

P r i d r u ž i t e  s e  / 9 \  

m o d e r n i m  l j u d e m ,  

k i  p i j e j o

C Y N A R

7. in 8. januarja so električar
ji iz Krškega napeljevali elektri
ko od Srednjega proti Gornje
mu Lakencu. Žice so privezo
vali na drevje, hiše in poslopja, 
da ne bi ljudi ovirale pri hoji. 
Med drugim so navezali tri žice 
na žleb hiše Alojza Vovka v 
Srednjem Lakencu. Kajpak v ži
cah ni bilo elektrike.

Električarji pa niso predvi
deli, kaj se lahko zgodi, če 
pride odjuga.

10. januarja je odjuga res na
stopila. Sneg je zdrsnil s strehe 
Vovkove hiše in odrinil žleb z 
žicami do napeljave pod tokom.

Elektrika se je tedaj pognala po 
vseh žicah, ki so jih nič hudega 
sluteči krški električarji speljali 
po drevju, gospodarskih poslop
jih in hišah. To pa so ugotovili 
šele, ko se je že zgodila nesreča.

Okoli 15.30 tega dne je pri
gnal Marjan Ogrinc iz Srednjih 
Lakenc par volov napajat k va
škemu vodnjaku. Ko sta vola 
začela piti iz potočka pri vod
njaku, sta se zgrudila in po
ginila. Ubil ju je tok iz žic, ki 
sta z jablane viseli s koncema v 
potočku.

Tok so takoj prekinili in pre
prečili nove nesreče.

N I C K  A R U V V E D :
D E T E K T I V  V  M E S E Č I N I

V svojem kabinetu v sedem
najstem nadstropju neke stavbe 
na Manhattanu se živčno spre
haja in s prsti mečka neprižgano 
cigareto glavni direktor Willisovc 
fondacije Arthur Poster. Na nje
govem obrazu so očitni sledovi 
neprespane noči in ni težko skle
pati. da je ta veliki človek na 
robu popolne duhovne in telesne 
izčrpanosti.

Arthur Poster že tretji dan ne 
spi. Nikoli ni podvomil v svojo 
ženo Susanne, v to lepo, tako 
vdano bitje, ki ga -  o tem se je 
tisočkrat prepričal -  neizmerno 
ljubi in za katero bi dal vse na 
svetu, celo položaj glavnega di
rektorja Willisove fondacije. Su
sanne je smisel njegovega življe
nja, njegova inspiracija pri delu, 
njegovo edino veselje. Po službi 
vedno hiti domov in komaj čaka 
na trenutek, ko bo zagledal njen 
lepi obraz, njene lase, velike bele 
roke, s katerimi ga nežno ob
jema. Za en sam tak objem bi bil 
pripravljen umreti.

Kaj je mogoče, da te roke se
daj objemajo drugega moškega, 
medtem ko on tu razmišlja o 
tem? Kako naj si zamisli obraz 
tega ljubimca in Susanne v tujem 
objemu? Ne, to ni mogoče! 
Kako naj si človek zamisli svoj 
konec, svojo smrt? Ne in ne! 
Susanne je vendarle zvesta žena.

„Žena te vara. Poster" -  je 
pisalo v anonimnem pismu, ki ga 
je dobil pred tremi dnevi. „Vara 
te že dve leti. Ti si posloven člo
vek Poster in ji ne posvečaš to
liko časa. kolikor ga ona zahteva 
in kolikor ga po pravici priča
kuje od tebe. Ko si v službi, je z 
drugim moškim, na očeh vseli 
■usedov in prijateljev, ki se ti za 
hrbtom smejejo in zbijajo šale na

tvoj račun. Sale na tvoj račun 
lahko slišiš že na ulici, da ne go
vorimo o lokalih, v katere pogo
sto zahajaš in kjer veljaš za 
uglednega gosta . . .“

„Tvoj prijatelj sem, Fostcr,“ 
je pisalo naprej. „In kot prijate
lju ti pišem, prepričan, da boš 
storil potrebne korake, da bi za
varoval svoje dobro ime pred 
madeži, ki ti jih prinaša ta ne
sramnica!"

Kaj naj siori sedaj? Kako naj 
preveri težko obtožbo proti Su
sanne? Moral bo najeti zaseb
nega detektiva, ki jo bo zasledo
val, nekoga, ki bo to opravil kar 
moč dobro in s primerno di
skretnostjo. Najmanjši škan- 
dalček mu lahko škodi, uniči 
njegovo sijanjo kariero in direk
torja znane fondacije spre/neni v 
navadnega uslužbenca.

Zato mora najprej razmisliti, 
sc zbrati. Ne sme se odločiti na 
hitro. Ne bo mu žal denarja. Po
iskal bo najdražjega in najbolj
šega detektiva v New Yorku. In 
ta detektiv mora znati varovati 
skrivnost. Nekaj jih pozna, neka
teri so celo njegovi prijatelji. Za 
enega od njih sc mora odločiti.

Burt Duncan . . .  Ni boljšega v 
Nc\v Yorku, kot je Burt.

Arthur Poster se je odločil 
zanj. Stopil je k telefonu in dvig
nil slušalko. Burt je bil v pisarni 
in že čez eno uro je sedel v Po- 
sterjevem kabinetu, zavaljen v 
zeleni plišasti naslonjač.

Pristajem, Arthur, na 
vse . . . Samo daj mi čas! Stvar 
ni tako preprosta, kot kaže je 
govoril Posterju.

Arthur jc tudi sam vedel, da 
stvar ni preprosta, daje Susanne

inteligentna ženska in da ne bo z 
lahkoto dovolila, da jo ujamejo 
pri dejanju ali da dobijo dokaz, 
ki bi podprl obtožbo. Zato je 
pristal na vse pogoje, ki jih je 
predlagal Burt. Ko je potem 
Burt Duncan odšel iz kabineta, 
je začutil olajšanje pri srcu.

Minili so trije dnevi, sedem 
dni, detektiv Duncan pa sc ni ja
vil. Arthur jc vedel, da Burt pre
iskuje teren, da se ne javlja iz 
previdnosti, da pa bo vsekakor 
telefoniral, brž ko bo prepričan 
o tem, kar je odkril. Burt pa bo 
odkril vse, kar bo potrebno, saj 
jc eden najboljših v svojem po
klicu. Uživa sloves velikega asa.

S temi mislimi jc Poster za
pustil kabinet, se spustil z dviga
lom iz sedemnajstega nadstropja 
in sedel v buick. Noč se je na 
široko spustila na Manhattan in 
neonska svetloba ter reklame so 
ga slepile, ko je vozil po Peti ave
niji. Nikoli ni imel rad te trgov
ske ulice, vsiljivo osvetljene in 
neokusno urejene, kjer je „po
sel" uničil smisel za lepoto in 
umetnost. Niti opazil ni, da jc 
prišel v svojo ulico. Njegova hiša, 
krasna vila, ograjena z nizkim 
belim zidom, vsa obdana z drev
jem, z zelenimi tratami in veli
kim bazenom iz japonskega mar
morja, se je dvigala na koncu 
ulice, na pol osvetljena in ne
kako žalostna in samotna. Nad 
njo je na čistem večernem nebu 
sijala polna luna.

Poster je ustavi! avto dvajset 
metrov od svoje hiše. Ostali del 
poti jc šel peš. Ni vstopil pri 
glavnih vratih. Preskočil je zid in 
skrit v senci drevja šel k bazenu.

Okna niso bila osvetljena. 
Kam neki jc odšla Susanne?

Zjutraj ji jc rekel, da potuje v 
Boston in da bo tam tri dni. To
rej je le res, da ga vara. Počakal 
jo bo . . .

Kaj jc to? Nekdo sedi na klo
pi zraven bazena, osvetljen z me
sečino. Ne vidi sc dobro, moral 
bo bliže.

In Poster se bliža. Na klopi 
sedi detektiv Burt Duncan. Go
tovo čaka, da bo videl, s kom bo 
Susanne prišla domov. Izkušen, 
pameten detektiv!

Toda kaj je z njim? Stalno 
sklanja glavo, kot da sc mu dre
ma. Nekaj belega ima okrog 
vratu.

Poster stopi še bliže. Niti tri 
korake ni več od Burta . ..

O, bog! Na Burtovih kolenih 
jc ženska glava, na detektivovem 
vratu njena roka . . . Burt se 
sklanja in poljublja njegovo 
ženo!

Fostcr napravi še en korak. 
Pod njegovimi nogami zaškriplje 
pesek. Burt in Susanne skočita s 
klopi. Posterju se zamegli v 
glavi.

-  Tako torej! . . .  -  je izcedil 
skozi zobe.

Nato jc izvlekel revolver in se 
začel smejati.

-  Vedel sem, da bom svojo 
lepo ženo našel v tujem objemu. 
Nisem pa slutil, da jo bom v tvo
jem Duncan! Sicer pa tudi ti nisi 
mislil, priznaj, da bo tvoja zad
nja noč tako lepa, skoraj ro
mantična. Umrl boš v objemu 
ženske, ki jo ljubiš, in to v me
sečini. Kdo si ne bi želel takšne 
smrti?

Dva strela sta porušila nočno 
tišino. Mesec je zadnjič osvetlil 
mrtvega detektiva na trati. Zen
ska jc ležala v senci človeka, ki 
je držal v roki revolver.

skoraj se ga lahko dotaknemo. 
Več kot deset najbolj znanih 
imen ledene umetnosti se nam 
predstavi z nasmeškom, ki go
vori: ,3rečni smo, da ste tu in 
da vam lahko pokažemo, kaj 
znamo, kaj zmoremo!“

Tisoči kostimov v neštetih 
barvah, ki se še prelivajo v sno
pih reflektorskih barv, spremlja 
okrog tri ure dolg program 
predstave. Zdi se, kot da orke
ster v kotu spremlja vsak drsal- 
čev gib.

Pred nami se zvrstijo znana 
imena: Emmerich Dancer, Ale- 
na Augustova, Herbert Bobek, 
Michele Colberg, Hugo Duem- 
ler, Margarete Rose Godfrey, 
Alain Herminjard, Albert Kaye, 
Lara, Richard Ledvvig, Fernand 
Leemans, Lucien Meyer, Emmi 
Puzinger, Peter in Mona Szabo 
in drugi. Ne smemo pozabiti 
tudi šimpanzov Mary in Joea, ki 
pod vodstvom učitelja Meyerja

D R . Ž IV A G O  
V N O V EM  M E S T U

Od 19. do 26. januaija 
bodo v novomeškem 
domu JLA predvajali 
znani ameriški barvni 
film Dr. Živago, za kate
rega je med ljubitelji do
brih filmov veliko zani
manja.

P r i z n a n j e  

L A B O D U  i n  

Z d r a v k u  P e t a n u
V soboto, 9. januarja, so na izred

ni seji delavskega sveta tovarne pe
rila LABOD v Krškem, ki jo je vo
dila predsednica Lojzka Potrč, iz
ročili visoko odličje -  red dela z 
zlatim vencem -  direktorju podjetja 
Zdravku Petanu. V imenu predsed
nika republike mu gaje izročil pred
sednik ObS Krško, o življenjski poti 
in plodnem delu odlikovanca pa je 
govorila predsednica delavskega 
sveta. Direktor Petan se je zahvalil * 
za visoko priznanje in omenil, da
E omeni to odličje priznanje vsemu 
olektivu LABODA, ki seje v zad

njih letih povzpel med vodilne to
vrstne delovne organizacije v Jugo
slaviji.

Zdravko Petan je prišel v podjetje 
LABOD 1962. leta koje tovarna pe
rila visela že na nitki. Šlo je tako 
slabo, da je podjetje bilo skoraj že 
odpisano. Z novimi prijemi, saj je 
šlo za zaposlitev 240 delavcev, je 
Petan skoraj sam (večina prejšnjih 
vodilnih ljudi je zapustila podjetje)

(na drsalkah) prikažeta svoje
vrstne vragolije. Predstava iz
zveni ob zvokih dunajskega 
valčka.

Zadnjega januaija se bodo 
luči v dunajski Mestni hali po
slednjič prižgale za ,Parado na 
ledu“ , potem pa se bo ves an
sambel kot vsako leto podal na 
turnejo v največja evropska me
sta. Gostovali bodo tudi v Ju
goslaviji.

O p it se  j e  z a d u š il
11. januaija okrog 11.30 so v 

Metliki v nedograjeni hiši Petra 
Badovinca našli mrtvega 38-let- 
nega Josipa Stoj čiča iz Malega 
Erjavca pri Ozlju. Stojčič je bil 
brez stalnega bivališča in se je 
pogosto priklatil v Metliko. 
Ugotovili so, da se je Stojčič 
opil, zašel v Badovinčevo po
slopje, padel na obraz in se za
dušil.

reševal kar sc je še rešiti dalo. Naj
lepše trenutke jc direktor in njegov 
kolektiv doživljal leta 1966, ko je 
stekla proizvodnja v novih obratih.

In danes? LABOD z obratoma v 
Novem mestu in Krškem, je postala 
velika in upoštevana tovarna. Kaj 
tudi ne bi, saj izdelajo danes že 
9.500 srajc na dan, konec leta pa jih 
bodo že 12.000. Nekoč so za šivanje 
srajcc porabili 45 minut, danes pa 
samo še 12 minut. Njihovi glavni od
jemalci so Holandija, Zahodna Nem
čija, Švica in Avstrija; tja izvozijo 48 
odstotkov celotne svoje proizvodnje 
in so peti jugoslovanski izvozniki v 
tej panogi. S. DOKL

SOTESKA,
DRENJE IN GABERJE 

V ELEKTRIČNEM 
OMREŽJU

Trije kraji so bili doslej vezani na 
Novolesov obrat žage, zato so že 
vrsto let želeli, da bi se vključili v 
električno omrežje. S prostovoljnim 
delom, prispevki v materialu in de
narju ter s pomočjo Novolesa so 
občani le prišli do javnega električ
nega omrežja. Veliko so si prizade
vali tudi odbornik Zvonko Perc in 
prejšnji odbor SZDL. Najbolj so ve
seli elektrike Grmadarjevi, saj je 
tukaj ob Krki šele zdaj zasvetila \ 
elektrika. A. V.

O P R A V IČ IL O
Naročniki našega lista v 

Zabukovju nad Sevnico in v 
Velikem Gabru so zadnjo 
številko dobili z neljubo za
mudo. Do nje je prišlo zato, 
ker nam je ekspedit tiskarne 
DELO naslovne kartice naših 
naročnikov v teh dveh po
štah poslal v ekspedit tiskar
ne LJUDSKA PRAVICA šele 
naknadno. Spričo selitve in 
zaradi gornjega vzroka pro
simo za razumevanje!

UPRAVA LISTA

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

USTANOVITELJI IN IZDAJATELJI: otočinBke konference
SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, KrSko, Metlika, Novo mesto, 
Ribnica, Sevnica ln Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Frane Beg, Viktor DragoS, Inž. Janez 
Gačnik, Janez Gartnar (predsednik sveta). Tone Gofinik, Ciril 
Gril, Jože Jeke, Ivan Kastner, Lojzka Potrč, Slavko Smerdelj 
in Franc Stajdohar.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni ln odgo
vorni urednik), Ria Bačer. Slavko Dokl, Marjan Legan, Jože 
Primc, Jože Spllchal, Jožica Teppey, Ana Vltkovič ln Ivan Zoran. 
Tehnični urednik: Marjan Moškon.

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 1 dinar — Letna 
naročnina 49 dinarjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za inozemstvo 100 dinarjev oz. 8 ameriških dolarjev (ali ustrezna 
druga valuta v tej vrednosti).OGLASI: 1 cm viSlne v enem stolpcu (45 mm oz. 10 cicero) 
33 din, 1 cm na določeni strani 45 din, 1 cm na 1., srednji ln zadnji 
strani lista: 66 din. Vsak mali oglas do 10 besed 10 din, vsaka 
nadaljnja beseda 1 din. Za vse ostale oglase ln oglase v barvi 
velja do preklica cenik St. 4 od 6. I. 1971.

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu 521-8-9 
— NASLOV UREDNIŠTVA IN UPRAVE: 68.001 Novo mesto. Glav
ni trg 3 — PoStni predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročenih 
rokopisov ln fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljudske 
pravice« v Ljubljani.


