
Posluh za 
obveščanje

Pretekli četrtek so se zbrali 
časnikarji našega uredništva 
hkrati s člani izdajateljskega 
sveta Dolenjskega lista s Fran
cem Šetincem, predsednikom 
komisije za politično propa
gando in informativno dejav
nost pri CK ZKS. V ustvarjalni 
razpravi so pregledali, kako ko
munisti v uredništvu lista ures
ničujemo sklepe in stališča VI. 
seje predsedstva ZKJ, ki zade
vajo družbeno-politično vlogo 
javnih občil. Z zanimivega in 
koristnega srečanja velja zapi
sati, da je tudi naš domači po
krajinski tednik v zadnjem letu 
že uresničil to in ono nalogo 
VI. seje predsedstva ZKJ, med
tem ko so nekateri izmed spre
jetih sklepov taki, daje njihovo 
uresničevanje dolžnost in nalo
ga trajnega pomena. UgotoviU 
pa smo hkrati, da nekaterih na
log kljub najboljši volji doslej le 
še nismo izpeljali, ker je njihova 
rešitev tudi izven meja mož
nosti, ki jih imamo sami.

V delu sredstev obveščanja 
gre danes predvsem za sodobne 
oblike in za nadaljnjo krepitev 
idejno-političnih vprašanj, ki 
zadevajo sleherno uredništvo. 
Sprejeta resolucija hoče pred
vsem spodbujati znane nadoge, 
ki so t ^ o  glede družbenega po 
ložaja kot vloge informativne 
dejavnosti in sredstev javnega 
obveščanja v sedanji razvojni 
dobi socialisti^čnega samouprav
ljanja pred nami. Resolucija je 
zato še vedno aktualna, včeraj 
in danes morda celo bolj kot je 
bila ob sprejemu. Gre za vpra
šanja obveščanja, kot za proces 
podružbljanja teh sredstev, obo
je pa je tesno povezano s kadri 
in z metodami dela. Sem sodi 
tudi organizacijska plat v ured- 
ništvili, ki ne more mimo vpra
šanj ki zadevajo novinarje tudi 
kot samoupravljavce. Vse to pa 
je spet tesno prepleteno z raz
ličnimi finančno-materialnimi 
vprašanji, od katerih je konec 
koncev odvisno uresničevanje 
vseh zamisli, ki naj zagotovijo 
kar najboljše obveščanje v po
krajini.

Naši bralci dobro poznajo 
prehojeno pot svojega doma
čega pokrajinskega glasila 
SZDL. Ne bi mogli govoriti o 
neorganiziranosti v delu komu
nistov in socialistov v uredni- 

(Nadaljevanje na 6. str.)

Pod zastavo solidarnosti
Pravilno predstaviti napredna gibanja in ljudi — 

Naj ne bo več zapuščenih spomenikov NOB

Na petkovo sejo (29. 1.) medobčinskega sveta ZKS Posavje v 
Kr^em so bili vabljeni vsi trije predsedniki občinskih skupščin in 
predsedniki ZZB NOV. Na dnevnem redu so bili načrti, ki čakajo 
komisijo sveta za zbiranje gradiva o razvoju revolucionarnega delav
skega gibanja v Posarju.

Med obiskom v Labodu se je Franc Popit zanimal tudi za proizvodnjo te novomeške tovarne srajc. Na 
sliki: direktor podjetja Zdravko Petan razlaga predsedniku in gostom proizvodni postopek. (Foto: J. 
Splichal)

OBISK V LABODU IN  KRKI

France Popit v Novem mestu
Predsednik centralnega komiteja ZK Slovenije se je zanimal za gospodar

jenje po devalvaciji dinarja in za proizvodnjo Krke in Lat)oda

Prejšnji četrtek si je predsednik CK ZK Slovenije France Popit v 
spremstvu člana CK Janeza Hočevarja ogledal proizvodnjo v dveh 
novomeških kolektivih: Labodu in Krki,

Predsednik se je še posebej 
zanimal za gospodarjenje v 
obeh podjetjih po razvrednote
nju dinarja. Medtem ko v La
bodu ne bodo bistveno prikraj
šani, pa so v Krki izjavili, da je 
njihov uvoz za 50 milijonov 
dinarjev večji od izvoza in da 
bodo po prvih ocenah prizadeti 
vsaj za 10 milijonov pri akumu
laciji. Oboji pa so poudarili, da 
dokončnih številk še ni mogoče 
povedati, ker še niso znani vsi

BRŠLINSKA SOLA DO 5. VIIL
Bršlinska šola. ki jo gradi novo

meški Pionir, bo končana do 15. 
avgusta letošnjega letJ. Gradbince 
skrbi, ker št niso zgrajeni nekateri 
komunalni priključki, ki sodijo k 
urejeni šoli. Ce ne bo kanalizacije, 
elektrike in vodovoda, se u te ^ e  
zgoditi, da bo v Bršlinu stala sicer 
lepa sodobna šola s telovadnico, ki 
pa bo zagrenila pričakovano navdu
šenje.
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ukrepi, ki jih po devalvaciji na
povedujejo.

Posavci pojdejo 
k S. Kavčiču in 
S. Kraigherju

Posavske občine (s Sevnico 
na čelu) so sklenile poslati za
stopnike k predsedniku izvrš
nega sveta Stanetu Kavčiču in 
predsedniku slovenske skup
ščine Sergeju Kraigherju. S tem 
želijo podkrepiti upravičenost 
zahteve po asfaltiranju cestnega 
odseka Impoljca-Krško. Za 
sevniško občino in za obe po
savski sosedi je ta prometna vez 
izrednega pomena Ker pa v Po
savju ne verjamejo obljubam re
publiškega cestnega sklada, da 
bodo cesto asfaltirali še letos, 
želijo s protestom izsiliti izpol
nitev dane tolažbe. Podporo je 
dal občinam tudi medobčinski 
svet ZKS Posavje, ko je o teh 
stvareh razpravljal na seji 29. ja
nuarja.

France Popit se je v Labodu 
še posebej zanimal za položaj 
žensk, saj to podjetje zaposluje 
kar 94 odstotkov delavk. Vesel 
je bil. ko je zvedel, da so ženske 
tudi v vodstvenih in samouprav
nih organih podjetja.

V Krki je predsednika zani
mala povezava inštituta tovarne 
s fakultetami in znanstvenimi 
inštitucijami. Povedali so mu, 
da sodeluje Krkin inštitut z več 
kot 15 znanstvenimi organiza
cijami v Jugoslaviji in tujini, j ,  s.
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Po telefonu
Predsednik občinske skup

ščine Brežice Vinko Jurkas 
in sekretar občinskega komi
teja ZK Franc Skinder sta v 
ponedeljek okoli 15.30 na 
Čatežu pozdravila predsed
nika republike .losipa Broza- 
Tita, ki je bil na poti iz Ljub
ljane v Zagreb.

Občinska konferenca 
SZDL v Novem mestu je po
daljšala rok za predloge pri
znanj OF do konca februar
ja. Doslej namreč krajevne 
organizacije SZDL in drugi 
niso predlagali nikogar.

30. januarja zvečer so v 
Likovnem salonu v Kočevju 
odprli razstavo karikatur Bo
ruta Pečarja ki bo odprta do 
15. februarja.

Na karate dvoboju Hrvat
ska ; Slovenija so v nedeljo v 
Zagrebu prvič podelili naslov 
mojstra Slovencu -  Krčanu 
Stanetu Iskri.
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Delo te medobčinske komisije 
vodi predsednik prof. Stanko Ška- 
ler. Stroške za opravljanje sprejetih 
nalog si bodo morale občine deliti. 
Namen tega dela je pravilno ovred
notenje dogodkov in ljudi, ki že to
nejo v pozabo. Gre za to, da bi čim
bolj verno predstavili revolucionarna

(Nadaljevanje na 6. str.)

v  torek. 2 februarja, je ^  
slovenska skupščina prejela j  
pismene pripombe posavskih J  
občin na predlog zakona o ^  
pospeševanju razvoja manj p  
razvitih območij Slovenije. #  
Vse pospeševalne ukrepe bi J  
morali izvajati tudi na geo- p  
grafsko zaokroženih nerazvi- 0  
tih območij drugih občin. J

. S
V torek, 2. februarja, sijegf 

posebna komisija v Zužem-# 
berku ogledala lokacije za J  
postavitev nove bencinske^ 
črpalke. Dokončne odlo-^ 
čitve v torek še ni prejela. #

Mojster karateja Arthur Hisa* 
take s Havajev je v Krškem po
kazal lepote tega športa. Več o 
njegovem obisku piše na športni 
strani.

Veliko slavje slovenskih gostincev
Udeležili so se ga tudi'predstavniki Dolenjske in Posavja — Ljubljanska 
gostinska šola bo nosila odslej ime po padlem dolenjskem narodnem hero  ̂

ju Milanu Majcnu, gostinskem delavcu doma iz Šentjanža

N

z  mesecem dni zamude je bila 29. januarja v Ljubljani proslava 
25-letnice slovenskega gostinskega srednjega šolstva. Razen absol
ventov in vzgojnih delavcev teh šol so se proslave udeležili tudi 
mnogi vidni odgovorni predstavniki republiških organov in organi
zacij ter drugi gostje.

stinska šola poslej imenovala po do
lenjskem gostinskem delavcu in pad-

Ob tej priložnosti je predsednik 
delovne skupnosti gostinskega šol
skega centra Mirko Korinšek sezna
nil prisotne, da se bo ljubljanska go

lem narodnem heroju Milanu
Sajcnu.

124 NOVIH NAROČNIKOV smo 
)bili v 15. tednu naše akcije. Tudi 

vodijo pošte iz novom eške ob- 
le: {X)slale so 33 naročilnic, pošte iz 

brežiške občine 28, iz treban jske  17 itd. 
— S tan je  novih naročnikov v torek 

Opoldne:

B R E Ž IC E :..............................173
Č R N O M E L J:....................... 110
K O Č E V J E : ..........................  89
KRŠKO:  302
M E T L IK A :........................ 38
NOVO M E S T O : ................ 650
R IB N IC A :...........................  29
.S E V N IC A :.......................... 316
T R E B N J E : .......................... 151
Razne p o š t e : ...................... 239.
I n o z e m c i : ..............................104

Direktor gostinskega centra Da
nilo Sbrizaj je govoril o razvoju slo
venskega gostinskega srednjega šol
stva. Na proslavi sta med drugim go
vorila tudi član izvršnega sveta in 
predsednik komiteja za turizem inž. 
Franc Razdevšek, predsednik Turi
stične zveze Slovenije dr. Danilo 
Dougan ter predstavniki več gostin
skih šol iz domovine in tujine. V 
svečanem delu proslave so podelili 
tudi priznanja vzgojiteljem, ki že 20  
let in več uče na gostinskih šolah.

V kulturnem delu programa so 
nastopili razen gojencev gostinske 
šole tudi pianistka Zdenka Lukec, 
operna pevka Vilma Bukovec in Slo
venski oktet, ki je požel največ pri
znanja za svojo „Ribniško**.

Po proslavi so v gostinskem šol
skem centru odprli še strokovno raz
stavo pogrinjkov in jedi. Na manjši 
modni reviji so pokazali tudi sodob
ne gostinske delovne obleke. Zvečer 
pa je bil v>JioteIu LEV gostinski 
ples.

Ob tej proslavi je gostinski šolski 
center izdal knjigo 25 let gostin
skega srednjega šolstva v Ljubljani, v 
prostorih šolske restavracije URŠKA 
pa so odkrili spominsko ploščo 
umrlim gostinskim vzgojiteljem.

J. PRIMC

Muhasto vreme je spet skazilo polletne počitnice mladim smučarjem. Odjuga, ki je že več let st^ni 
gost v tem letnem času, je pobrala skoraj ves sneg. Ce bi sneg ostal, bi t^ ih  prizorov, kot je na sliki, 
videli še več, tako pa so prišli na račun samo tisti, ki so se odpeljali v odročnejše in višje kraje, kjer je 
snegu še nekam prizaneslo. (Foto: S. Dokl)

V minulem tednu je 
bilo po vsej Sloveniji juž
no vreme in so dnevne 
temperature presegle tudi 
12 stopinj.

Do ponedeljka bo pre- 
viadov^o suho in hlad* 
nejše vreme. Okoli so
bote ali nedelje se bodo 
temperature ponovno 
dvi^iile.



tedenski
mozaik

v  Griesu m  Koroškem so mi
nuli teden začeli kopati predor, 
ki bo povezoval novo avtomo
bilsko cesto pod Turami in bo 
pomembna cestna zveza med 
severno in južno Evropo. Ta 
avto cesta bo gotova že pozimi 
leta 1974.

Še nedograjen hotel na ba
learskem otoku Ibizu se je mo
ral te dni umakniti letališču, 
ker je vlada ugotovila, da zgrad
ba ovira pristajanje in vzlete le
tal Poslopje, v katerem je bilo 
600 sob in katerega gradnja je 
veljala 16 milijonov dinarjev, je 
stalo komaj 600 metrov od pri
stajalne steze letališča. Mini
strstvo je ukazalo gradbeniKom, 
da rriorajo hotel podreti v dveh 
tednih -  in so ^a.

Dve uri in pol je trajala pro
metna zmeda, ki jo je povzročil 
v Londonu jezni prometni 
uslužbenec Fred Shenvood. Ker 
njegovega pomočnika namreč 
ni bilo na delo -  to pa se je 
poprej že večkrat zgodilo -  se 
je promernik lako razjezil, da je 
postavil vse signale na rdeče in 
odkorakal domov. Zaradi za
prtih signalov so seveda obstali 
vsi vlaki na tej železniški postaji 
in uprava železnic je morala na
jeti celo nekaj avtobusov, da je 
prepeljala potnike, ki so začeli 
groziti iz ustavljenih vagonov.

31. marca bo začel veljati r 
Rimu odlok, s katerim je župan 
Selelio Darida prepovedal v me
stu prodajo vseh detergentov, ki 
zastrupljajo vodo. Odlok se na
naša na detergente s ,,trajnimi 
polucijskimi učinki", kar prak
tično pomeni vse detergente, ki 
jih proizvajajo v Italiji. Podobne 
ukrepe je pred tem sprejelo že 
več italijanskih mest.

Voznik, ki ne bo plačal kazni 
za napačno parkiran avto, ho 
ob svoje vozilo -  tako so skle
nile švedske prometne oblasti, 
ki so imele doslej velike tt^ave 
z izterjevanjem kazni za parki
ranje. Te so zelo visoke, saj je 
treba plačati za napačno parki-

i avto kar'5& J^on kazni (J 
...ona je 2,80 dinarja). Sedaj 
bodo odvzeli avto vsakomur, ki 
ne bo plačal kazni. Lani so za
beležili samo v Stockholmu 
okoli 315.000 nedovoljenih 
parkiranj, za kar so oblasti kaz
novale kršitelje s skupno 24 
milijoni kron globe.

Obljube in ovire
Spremembe v kmetijstvu po razvrednotenju di
narja — Cene l<metijsl<ih potrebščin, pridelkov 

in živil — Kaj lahko naredijo občine?

Po devalvaciji — razvrednote
nju dinarja, kinetovalci ugibajo 
in računajo podobno kot drugi 
ljudje. Kaj se bo izboljšalo in 
kaj poslabšalo? Spremembe bo
do. Ce jih ne bi bilo, ne bi bilo 
potrebno razvrednotiti dinarja. 
A kakšne bodo na kmetijskem 
trgu?

Gotovo še ni moči nadrob
neje določiti ali predvideti vse
ga, kar bo sledilo razvrednote
nju dinarja. Nekatere stvari pa 
je že možno. Hkrati je treba od
stranjevati predvidene ovire, ki 
bi povzročile težave pri uvaja
nju stabilizacije gospodarstva, 
če bi jih spregledali.

Sindikalna vodstva so pohi
tela z izjavami, da se življenjske 
razmere delovnih ljudi, ki imajo 
najnižje osebne prejemke, ne 
smejo poslabšati. Za najnižje 
osebne prejemke delavcev bo 
treba določiti vi^o mejo od 
sedanje, gibanje cen pa bo treba 
še nadzorovati. Zlasti naj se ne 
bi preveč podražila živila in ko
munalne storitve. Osebni do
hodki zaposlenih naj bi se gibali 
usklađeno z življenjskimi stro
ški.

Kakšne bodo cene kmetijskih 
pridelkov, če se naj živila ne bi 
podražila tako kot drugi proiz
vodi?

Predsednik republiškega sve
ta zveze sindikatov Slovenije

Tone Kropušek je v pogovoru z 
novinarjem med drugim dejal, 
da so sindikati za ustrezne kom
penzacije -  nadomestila tistim 
proizvajalcem, ki bodo zaradi 
prenizkih odobrenih cen imeli 
škodo. Tako je zapisano tudi v 
resoluciji o kmetijstvu, ki jo je 
sprejela Zveža komunistov Ju
goslavije.

Cene osnovnih življenjskih 
potrebščin pa odobravajo ob
činske skupščine. Bodo delale 
tako, kot je zapisano? Kje bo
do jemale sredstva za nadome
stila? Ali bodo iskale najrazlič
nejše izgovore? Težko je ugo
diti hkrati proizvajalcem in po
rabnikom živil.

Nekateri gospodarstveniki v 
kmetijstvu predlagajo, da bi do
ločili razmerje cen med kmetij
skimi pridelki in živino, za 
osnovo pa bi vzeU sedanjo ceno 
pšenice. Tako bi določih npr., 
koliko naj bo koruza cenejša od 
pšenice, kolikokrat naj bo pita
no govedo ali mleko dražje od 
pšenice in podobno. Cene bi 
bile določene za en kilogram.

Take cene bi gotovo vehko 
prispevale, da bi kmetijska pro
izvodnja bila načrtnejša od do
sedanje. Ni pa še predlogov, 
kako zagotoviti, da bi cene bile 
res take, kot bi jih določili. 
Večina dogovorov je namreč

V italijanski pokrajini R e ^ o  Calabria se nadaljujejo ulični nemiri, ki so izbruhnili med drugim zato, 
ker se prebivalci ne strinjajo z izborom glavnega mesta pokrajine. Nekateri so za to, da bi bil to Reggio 
Calabria, drugi pa so za manjše mesto Catanzaro. Med demonstracijami je bilo nekaj ranjenih, policija 
pa je zaprla več ljudi. Na sliki; policija odstranjuje z buldožerii barikade, ki sojih postavili prebivalci. 
(Telefoto: UPI)
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Vi sto naš poslovni partner? ()!! Ljubo ini jc. 
prav /aros nii jc ljubci

omejena na ožji krog proizva
jalcev in še tisti jih ne spoštu
jejo vsi. Upoštevati bo treba 
tudi vplive svetovnega trga.

Živinorejci so težko priča
kovali uvoženo koruzo, ki naj 
bi bila precej cenejša, kot je 
zdaj domača. Razočarala pa jih 
je že prva pošiljka. Uvožena ko
ruza stane v reškem pristanišču 
r,07 din kilogram. S prevoz
nimi in drugimi stroški cena na
raste na okrog 1,20 din. Ta ko
ruza* je prispela pred razvredno
tenjem dinarja. Za nove pošiljke 
bo treba plačati okrog 20 % 
več. čeprav se cena na svetov
nem trgu ne bo zvišala.

Stroški kmetijske proizvod
nje bodo rastli tudi zaradi draž- 
jiii kmetijskih strojev in drugega 
materiala. Cene domačih stro
jev bodo morda rastle postopo
ma. pri uvoženiii pa se bodo 
naenkrat zvečale za eno petino. 
Ali bo razliko krila družba z 
regresi oziroma z znižanjem raz
nih d«ajatev alj bo treba odobriti 
zviWnje cen kmctijskili pridel
kov in /ivine, podobno kot dru
gim proizvajalcem, ki bodo 
uporabljali uvožen material? 
Kmetijstvo bo treba upoštevati 
enako kot druge gospodarske 
dejavnosti.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled -  tedenski notranjepolitični pregled
USMERJANJE DELITVE DOHODKA, predvsem za to, da bi z družbenim dogovo- ležbe zavarovancev. Prav tako omogoča, da 

Zakon o samoupravnem sporazumevanju in rom in samoup/avnim sporazumevanjem za- komunalne skupnosti v pogodbah z zdrav- 
družbenem dogovarjanju o merilih za usmer- gotovili pravice potrošnikov električne ener- stvenimi zavodi uresničijo tudi nekatere z 
janje delitve dohodka in osebnili dohodkov gije in javno zapisali, da je elektrika proizvod „dodatkom“ predložene zahteve skupnosti 
bo predmet skupščinske razprave 9. oz. 10. posebnega družbenega pomena. zdravstvenih zavodov. Vprašanje pravic pa
februarja. Predlog zakona je povsem nekaj DRUŽBENI DOGOVOR O ZDRAV- ne more biti predmet pogodbe, pač pa jc
drugega kot osnutek tega zakonskega doku
menta iz junija lani. Glavna značilnost je po
udarek na samoupravnem sporazumevanju in 
na merilih, za katere se bodo dogovorile 
delovne organizacije. Njegova dikcija bolj 
odgovarja resoluciji kot z^onskemu doku
mentu, posebej pa dopušča poti glede izbire 
samoupravnega sporazumevanja. Samo
upravni sporazumi bodo sklenjeni po terito
rialnem načelu, ali pa v okviru panog. Resda 
predlog zakona zahteva večino, toda če se 
bodo posamezni delavski sveti izjasnili zoper 
sporazum, jim samoupravnih sporazumov ne 
bo treba podpisati, podlegli pa bodo določi
lom zakona o družbenem dogovarjanju. 
Zakon o družbenem dogovarjanju bo za njih 
pravzaprav Damoklejev meč, kajti če bodo 
delovne organizacije določila družbenega 
dogovaijanja prekoračile, bodo morale po 
prohibitivni lestvici plačati v sklad skupnih 
rezerv dokajšnjo vsoto.

PROBLEMI ELEKTROGOSPODAR
STVA. Prejšnji teden se je predsednik repu
bliškega izvršnega sveta Stane Kavčič sestal z 
direktorji elektrogospodarskih organizacij 
Slovenije. Samoupravno sporazumevanje na 
tem izredno zahtevnem področju ni dalo pri-

STVU VELJA. Predsedstvo republiškega 
sveta Zveze sindikatov Slovenije je minuli 
ponedeljek zavrnilo ,,dodatek“ k družbe
nemu dogovoru o izhodiščih za izvajanje in 
financiranje zdravstvenega varstva v letoš
njem letu. ,J)odatek“ — doslej ga je pod
pisala kot je znano Gospodarska zbornica 
Slovenije -  ima po mnenju slovenskih sindi-

Aktualne
teme

katov dve sporni določih. Prvo določilo 
pravi, daje treba obseg zdravstvenega varstva 
vskladiti z razpoložljivimi sredstvi tako, da 
se pri sklepanju pogodb med izvajalci in

vsebina statutov in predmet ustreznih repu
bliških, oz. zveznili zakonov.

SKUPŠČINA KULTURNE SKUPNOSTI 
SLOVENIJE. Do srede tega meseca bodo 
končana področna posvetovanja o osnutku 
začasnega statuta kulturne skupnosti Slove
nije. Posebna skupina slovenske skupščine, 
ki naj pripravi ustanovitev kulturne skup
nosti predvideva, da bodo lahko sklicali za
časno skupščino najkasneje v drugi polovici 
marca, redno delo pa naj bi kulturna skup
nost Slovenije začela prvega julija letos.

SLOVENCI ZAl^OSLENl V TUJINI. Po 
približnih podatkih zaposluje tujina okoli 
80.000 Slovencev. Kvalifikacijska struktura 
je takšna, kot bi si jo lahko zaželela katera
koli delovna organizacija ah interesna skup
nost v Sloveniji. 37 % je nekvalificiranih de
lavcev, nekaj več kvalificiranih, 6 % ima 
visoko kvalifikacijo, 8 % strokovno iz
obrazbo, 6,3 % pa višjo oz. visokošolsko 
izobrazbo. Na vprašanje, pod kakšnimi 
pogoji se bi bih pripravljeni vrniti domov, so 
anketiranci odgovorili: če bi imeli trajnejšo 
zaposlitev; ko bi lahko zaslužili vsaj toliko, 
kot v Nemčiji; če bi dobili stanovanje oz. 
lokacijo za gradnjo enodružinske hiše. Ko so

čakovanih rezultatov. Procedura kot je bila plačniki zdravstvenega varstva določijo pra- 1300 delavcev od za^slenih v Zahodni
zamišljena v osnutku družbenega dogovora o 
elektrogospodarstvu, je namreč dopuščala 
elektrogospodarskim organizacijam odprte 
možnosti, da dogovora ne podpišejo, oz. če
prav ga ne podpišejo, da ni nobene nuje, da 
ga spoštujejo. Zavoljo tega je republiški 
izvršni svet pripravil nov osnutek družbenega 
dogovora, ki bi naj odpravil pomanjkljivosti 
poprejšnjih določil samoupravnega sporazu
mevanja. Z novim osnutkom bi naj zaključili 
maratonske razprave o položaju, poslovanju 
in funkcioniranju elektrogospodarstva. Gre

vice koristnikov. V drugi sporni utemeljitvi 
pa avtorji „dodatka“ pravijo, da naj se za 
reguliranje zdravstvene potrošnje uvede 
večja, diferencirana udeležba sredstev 
osebne potrošnje koristnikov zdravstvenega 
varstva pri plačevanju zdravstvenih storitev.

Predsedstvo slovenskih sindikatov meni, 
da že sklenjeni dni/beni dogovor dovolj 
okvirno določa obseg zdravstvenega varstva 
in njegovo povečanje, kakor tudi okvire za 
planiranje materialnih stroškov, osebnih 
dohodkov, amortizacije in določanje ude-

Nemčiji vprašali, kje imajo večji vpliv na 
poslovno politiko oz. na upravljanje tovarn 
(doma ali v tujini), so delavci različno 
odgovorili. Skoraj petina jih trdi, da jih bolj 
poslušajo v tujini; enako število pravi, da je 
njihov vpliv na upravljanje skorajda enak in 
le 20% jili pravi, da laliko na vodenje vpli
vajo bolj kot v tujini. Odgovori na ta v|)ra- 
šanja so verjetno ena od možnosti, kako 
dobiti delavce iz tujine nazaj, če hočemo 
uresničiti predvidevanja srednjeročnega 
plana SR Slovenije.

tedenski zunanjepolitični pregled
Državni udar v Ugandi sicer 

ni več novica dneva, je pa vse
kakor dogodek, ki dokazuje, da 
je črna celina še vedno daleč od 
tega, da bi lahko veljala za poli
tično stabilno področje. Po 
afriški pomladi narodov pred 
okroglim desetletjem, ko so šte
vilne države na tej celini dobile 
svojo neodvisnost, je nastopila 
doba navdušenega kovanja na
črtov in optimističnih obetov 
za prihodnost. Toda stvarnost 
je bila drugačna: mlade države 
so druga za drugo spoznavale 
neprijetne plati vladanja. Težav 
je bilo preveč, da bi jih zmogli 
odpraviti, še zlasti zato, ker so 
jih želeli odpraviti zelo na hitro. 
Tisočletja zaostalosti in stoletja 
kolonialnega izkoriščanja so 
bila prehudo breme. Plemenska 
nesoglasja -  tribalizem — so 
bila (in so na žalost še vedno) 
pogosto vzrok za pot nazaj, na
mesto naprej. Ce temu dodamo 
še bolj ali manj prikrita vpleta
nja velesil, ki so poskušala varo
vati svoje nekdanje ali bodoče 
interese, imamo dokaj široko 
paleto vzrokov za tragično na
daljevanje tjiko optimistično za
četega življenja novih afriških 
državnih tvorb. Ne tako redko 
so se tem oviram pridruževale 
še nerealne ambicije posamez
nih vodilnih političnih oseb
nosti, ki so izgubljale posluh za 
resnične možnosti in so se opre
deljevale za stil vladanja, ki jih 
je otujeval njihovim narodom, 
To je ozadje malone vseh poli
tičnih trenj in nestabilnosti v 
Afriki. Čeprav je sicer težko po
sploševati, ker je imela in še ima 
vsaka država vendarle svoje po
sebnosti, je mogoče ugotoviti, 
da je večina sicer različnih reži
mov padla vendarle zaradi skup
nih ali bolje rečeno skoraj istih 
napak. To velja tudi za Ugando, 
vsaj v grobem in upoštevaje že 
omenjeno dejstvo, da ima pač 
vsaka dežela svoje posebnosti. 
Novi šef države je obljubil, da 
b o Uganda ostala republika 
hkrati pa je razpustil lokalne 
svete ter odstavil vse župane. 
To je bilo seveda moč pričako
vati, kajti vsak režim, ki pride 
na oblast, poskrbi, da so na vo
dilnih mestih njemu naklonjene 
osebnosti. Sodeč po poročilih

sile ofenzivo večjih razmer na 
laoško ozemlje. Razlog naj bi 
bila tako imenovana Ho Ši Min- 
hova pot, po kateri se iz Sever
nega Vietnama — kot trdijo v 
Saigonu in VVashingtonu — oskr
bujejo osvobodilne sile, ki ope
rirajo v Južnem Vietnamu in 
Kambodži. Tragedija je v tem, 
da ima Laos že brez prihoda 
saigonskih in ameriških čet do
volj težav doma: vladne sile so 
v nenehnih spopadih s pripad
niki gibanja, ki skuša priti na 
oblast. Uradni ameriški pred
stavniki niso hoteli komentirati 
poročil, po katerih se njihove 
sile pripravljajo na vdor v Laos. 
Potemtakem ta trenutek ni 
moč reči, da se bodo Ameri
čani res pojavili v,Laosu, prav 
tako pa ni moč trditi, da se ne 
bodo. Nekateri menijo, da uteg
nejo ponoviti lanskoleten vdor 
v Kambodžo, se pravi vdreti v 
Laos samo za bolj ali manj kra
tek čas. Koliko taka predvide
vanja ustrezajo resnici, je kaj
pak težko povedati, nikakor pa

Udar 
v Ugandi

jih ne moremo odpraviti kot ne
mogoča. V vsakem primeru to 
Laosu ne b o  prineslo nič 
dobrega in prav tako ne Indo
kini. Ta ne potrebuje nobenega 
vpletanja in tujega vmešavanja, 
marveč prav nasprotno — čim 
hitrejši umik vseh tujcev, ki .se
daj na tem koncu sveta na rovaš 
tuje nesreče ščitijo svoje inte
rese. Toda žalostna resnica je, 
da se veliki, kadar gre za nji
hove lastne cilje, pogosto ne 
menijo za želje in prizadevanja 
malih, Indokina je samo še ena 
potrditev te stare resnice.

V Jugoslavijo je prišel na pri
jateljski obisk premier Gvajane 
Samson Bumham. Čeprav obe 
deželi deli velika razdalja, ju ve
žejo sorodni pogledi na najvaž
nejše mednarodne p robleme.

IZ Kampale prebivalstvo pod- Ra^en tega bo obisk nedvomno 
pira novega vodjo, generala Idi p„ ^val tudi k razširitvi med- 
Amma, toda to je vsekakor pre-
malo za tehtnejšo napoved o 
bodočnosti dežele, s katero je 
Jugoslavija imela dobre odnose. 
Kaj bo prinesel Ugandi novi re
žim, je torej še vedno vprašanje, 
na katerega odgovor bo treba 
počakati.

Nemirno področje na jugo
vzhodu Azije — oprijelo se ga je 
znova že nekolikanj [jozabljeno 
ime Indokina — ima vse manj 
možnosti za mir. Najnovejša po
ročila s- tega konca sveta pri
čajo, da se utegne še ena država 
zaplesti v vrtinec vojne, ki ne
usmiljeno iiiši in požira dobrine 
ter življenja. Kaže, da pri- 
oravliaio aineriško-saigonske

sebojnih ekonomskih odnosov, 
Ti doslej niso bili kdove kako 
plodni, izmenjava med obema 
deželama bi laliko bila bistveno 
večja kot je. Pričakujemo lah
ko, da bo obisk gvajanskega 
premiera pomembna vzpod
buda za uresničitev takih želja.

KALKL'IA Med včerajšnjimi 
neredi v indijski dr/avi Zaliodna 
Bengalija, je izgubilo življenje 6 lju
di. med njimi dva policista. Nemiri 
trajajo od avgusta dalje, terjali pa so 
/e 400 človeških i îvljcnj.

l’RA(]A Namestnik češkoslova
škega obrambnega ministra general 
Muha se je v nedeljo v Pragi smrtno 
ponesrečil.



Zaradi hude živinorejske krize je na našem t r ^  čedalje manj mleka. V sosednji Hrvatski rešujejo 
težave tudi na ta način, da so zvišali premije. Ljubljanske mlekarne trdijo, da KGP Kočevje grozi, da 
ne bo več pošiljalo mleka po starih cenah. Tudi v Novem mestu se bojijo, da bo šla proizvodnja mleka 
po zlu, saj so zdajšnje cene za kmete skrajno neugodne. Na sliki: bo takih prizorov, kot je ta iz 
trebanjske občine, poslej manj? (Foto: M. Legan)

Sredi prejšnjega tedna se je na avto cesti pri Gmajni iz neznanega vzroka zaletel v tovornjak s 
prikolico, last Transavta iz Postojne; tovomjak-hladilnik zagrebške registracije. Ndet je bil tako 
močan, da sta obe vozili zleteli s ceste in se prevrnili. Na cesti je ostda le prevrnjena prikolica z 
razsuto koruzo. Voznik hladilnika je bil mrtev, ranjenega sovoznika pa so odpeljali v novomeško 
bolnišnico. Voznika Transavtinega tovornjaka sta odnesla celo kožo. Škode je bilo za več kot 100.000 
dinaijev (Foto: M. Vesel)

Mnenje lesnega kombi
nata Novoles ob prvih urad
nih izjavah o združitvi šestih 
slovenskih podjetij lesne in
dustrije, ki sodijo med naj
močnejše v svoji stroki (No
voles je največji lesni izvoz
nik, vsa šesterica pa naredi 
za tretjino slovenske lesne 
proizvodnje), je lahko zna
čilnost lanskega združevanja 
dolenjskih podjetij: ,JVi nam 
sile in vemo, da bi lahko v 
teh pogojih delali in dobro 
živeli še več let. Kljub temu 
se združujemo: le v tem je 
bodočnost!'‘

Na srečo Novoles na Do
lenjskem ni osamljen primer 
v lanskem poslovnem letu. 
Čeprav se zadnje čase radi 
pohvalimo s solidno go
spodarsko rastjo, se ne zapi
ramo v ozke  ̂občinske okvi
re. Značilen primer je zdra
vilišče Cateške Toplice: ko 
se je razvilo do te meje, da je 
dejansko postalo največji tu
ristični objekt ob Otočcu na 
Dolenjskem, se je združilo z 
ljubljansko Emono. Tudi 
Beltova združitev s Cosmo- 
som je bila na podobnih 
osnovah.

Skratka, dolenjsko zdru
ževanje je lani močno napre
dovalo. Prej smo poznali v 
veliki večini primerov zdru
ževanja reveža z bogatejšim, 
zdaj pa pride tudi do zdru
žitve enakovrednih partner
jev. To pa je nedvomno lep 
dokaz za preudarnost in ra
zumno gospodarjenje.

Prav teh odlik bo naše go
spodarstvo močno potrebo
valo ob močno zaostrenih 
pogojih gospodarjenja, ki jih 
lahko pričakujemo letos. 
Devalvacija dinarja ni bila 
sama sebi namen, je le eden 
izmed ukrepov, ki si bodo 
sledili v prizadevanjih za 
trdnejše gospodarjenje.
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Mleko da, mleko ne: slepa ulica
Novo v zadnjih

dneh

Obeta se nam hudo ix>manjkanje mleka — KGP Kočevje odpoveduje doba
vo; tako trdijo Ljubljanske mlekarne — Zadruge menijo: odkup In malo

prodajno ceno je treba povečati za 20 par pri litru!

Ljubljanske mlekarne so udarile plat zvona; KGP Kočevje, lu je 
največji dobavitelj mleka, grozi, da bo ustavil prodajo. Podobno 
pravi tudi Agrokombinat Barje: obe podjetji skupaj dobavita vsak 
dan 40 odstotkov vsega mleka. To pa pomeni, da se lahko zgodi, da 
bo treba na mleko čakati v vrstah in da bo prišlo do zares hude 
krize v mlekarstvu.

Sosednja hrvaška mesta ima
jo maloprodajne cene za 20 par 
višje od naših. Hrvaški izvršni 
svet je sprejel tudi sklep o do
datni premiji 5 par za vsak liter

mleka od 1. januarja naprej. 
Novomeška Kmetijska zadruga 
Krka je na Dolenjskem med 
večjimi proizvajalci mleka. Ko
operacija vrže vsako leto 1,5 
milijona litrov mleka, lastna

31. JA NU AR  JE  MIMO:

proizvodnja pa še približno mi
lijon. Vsak dan torej okrog
7.000 litrov mleka.

Zaradi že znanih težav okrog 
močnih krmil položaj se zad
nje čase ni prav nič spremenil -  
je tudi letošnje načrtovanje tve
gano. Cene proizvodnji mleka 
se hitro dvigajo. Zaradi višjih 
cen krmil in drugih stroškov 
lastna proizvodnja ni več renta
bilna. Zadruge trdijo, da so

Moj dohodek, tvoj dohodek...
Pripombe k sedanjemu načinu obdavčitve osebnega dohodka občanov

Zadnjega januarja so davčne 
uprave občinskih skupščin za
ključile s pripravami občanovih 
osebnih dohodkov. Po splošni 
sodbi bo letos kljub večji naj
manjši številki za odmero davka 
na osebni dohodek več tistih, ki 
so morali prijaviti svoje osebne 
doTiodke. Prav gotovo bo več 
tudi takih, ki bodo plačila pri
spevka iz tega naslova opro
ščeni.

Cas za prijavo je mimo, upra
ve za dohodke se bodo zdaj 
vrgle v preračunavanje. V pre
verjanje ne toliko, saj je v Slove
niji sUa malo primerov, ko so 
morali občani odgovarjati za
radi davčne utaje. Verjetno pa 
temu ni vzrok samo poštenost 
Slovencev!

K sedanjemu sistemu je med 
prebivalci dosti pripomb. Pogla
vitni sta dve: zakaj ni v Jugosla

viji to vprašanje enotno rešeno, 
zakaj lahko v nekaterih republi 
kah občani zaslužijo več, v dru 
gih pa manj? Še posebno zani 
mivo je, da Slovenija ni najbol 
mila, kar se prispevka od oseb 
nega dohodka tiče, čeprav ved 
no trdimo, da je Slovenija naj 
bolj razvita in da so prav tu tudi 
osebni dohodki najvišji. Ob silo 
viti inflaciji v zadnjem letu je 
tak očitek morda toliko bolj 
upravičen.

Druga pripomba je morda še 
bolj tehtna: zakaj ne bi v pri
hodnje raje obdavčili' družin
skega dohodka. Tisti, ki podpi
rajo to novost, imajo pri roki 
preprost račun. En sam za
poslen v štiričlanski družini, ki 
zasluži 60.000 dinarjev, mora 
plačati davek od 20.000 dinar
jev. 25 tisočakov je spodnja 
meja za plačilo, po 5 tisočakov 
olajšave dobi pri vsakem neza-

Novi obrati v Ribnici?

\
-  Seveda, dinar je zdaj čvrst. . .  Kdo sprašuje? Skup

ščina? ! Mislil sem, da je spet Ckalja!
(Karikatura P. Ivanoviča v JEŽU) j

Dve ljubljanski podjetji, in sicer 
TEHN01mPEX in KIP, se zanimata 
za postavitev svojih proizvodnih 
obratov na Mlaki pri Ribnici, kjer je 
včasih obratovala ribniška opekarna. 
Zemljišče na tem območju je zelo 
primerno in vabljivo za take gradnje, 
ker je razmeroma zelo dobro komu
nalno opfemljeno. V bližini je asfal
tirana cesta, transformatorska po
staja, voda in kanalizacija. Razen 
tega je prav v okolici Ribnice precej 
nezaposlenih občanov, predvsem 
žensk.

TEHN01MPEX bi tu postavil 
obrat kovinske galanterije, KIP pa 
obrat za proizvodnjo posebnih grad
benih montažnih elementov. Na tem 
območju jc dovolj prostora za obra
ta obeh podjetij in še za druge obra
te, razen tega pa še za razširitev de
javnosti domačega STANGRADA, 
ki upravlja to zemljišče.

J. P.

poslenem družinskem članu. In 
drugi primer: v enaki štiričlan
ski družini, kjer sta zaposlena 
dva, ki dobivata po 30 tisoča
kov na leto, ne plačajo davka! 
Razlika je torej občutna, dru
žinski dohodki pa so v obeh pri- 
meijli do dinarja enaki.

Db prihodnje prijave osebnih 
dohodkov je dovolj mesecev 
časa:' morda bi kazalo predloge 
občanov upoštevati.

J. S.

Sejmišča
NESPREMENJENE CENE

Na ponedeljkovem sejmu v 
Novem mestu so prodali 566 
prašičev, pripeljali pa so jih 
677: 615 v starosti do 12 ted
nov in 62 starejših. Mlajše pra
šiče so prodajali po 170 do 240 
din, večje pa po 250 do 540 
din. Od 107 glav govedi sojih 
prodali 51; za vole so zahtevali 
6,70 do 7,60 din za kilogram, 
kravam pa so cene nastavili na 
4,80 do 6,40 din za kilogram. 
Za kilogram mlade živine so 
prodajalci zahtevali 6,50 do 
7,20 din. Govedo so kupovali 
izključno v plemenske namene. 
Cene se v primerjavi s prejšnim 
sejmom niso kaj prida spreme- 
nUe.

665 PRAŠIČEV
V BREŽICAH

Na sobotni tedenski sejem v 
Brežice so pripeljali 620 pra
šičev do treh mesecev starosti 
in 45 starejših. Vsega skupaj so 
prodali. 537 prašičev. Za mlajše 
so zahtevali 11 do 12 din za 
kilogram žive teže, starejše pa 
so prodajali po 8 din.

cene skrajno nestimulativne. 
Poprečno odkupno ceno za 
liter mleka bi morali povečati 
vsaj za 20 par. Kmetje dobe 
zdaj v poprečju 1,20 din za 
liter, če je tolščobna enota 3,6.

Tudi v maloprodaji bi morali 
podražiti mleko za 20 par, ker 
bi sicer mlekarne delale z iz
gubo. Z maloprodajno ceno 2 
dinarja bi se izognili krizi: mle
karne bi poslovale rentabilno, 
kmet pa bi tudi specializiral 
proizvodnjo in moderniziral 
kmetijo. Zdaj, ko je položaj 
skrajno' negotov, tega ne tvega.

IGjub vsemu bo novomeška 
zadruga podpisala sporazum 'o 
poslovnem sodelovanju in obli
kovanju cen goveda, mesa, 
mleka in mlečnih izdelkov, ka
terega predlog je pripravila go
spodarska zbornica Slovenije, 
čeprav se z njim v celoti ne 
more strinjati. Pii mleku bi pro
izvajalec za liter dobil 1,30 din, 
kar je še vedno za 10 par pre
malo, trdijo zadruge.
' In končno, menda je res 
upravičeno vprašanje: mar je 
dopustno da je mleko cenejše 
od kisle vode?

J. SPLICHAL

Pravijo, da bodo letos tudi 
Metličani sodelovali v veliki 
folklorni prireditvi, ki jo pozna 
vsa Evropa — ljubljanski krneč- 
ki ohceti. To bo primerna pri
ložnost, da Belokranjci spet po
kažejo svoje stare šege in obi
čaje in folklorne zanimivosti.

Če zmorejo organizirati dela 
tako zahtevne prireditve, potem 
prav gotovo zmorejo tudi pri
pravo pustnega karnevala! Bodo 
torej letos le uspeli?

Na Dolenjskem nasploh 
manjka prireditev. Turisti 
vztrajno ponavljajo: vaša gosto
ljubnost je vzorna, narava ču
dovita, tudi hotelfniso preslabi, 
ampak manjka prireditev! Kaj 
naj počne človek v svojem pro
stem času? Prav zato se mo
ramo že zdaj začeti pripravljati, 
da bi obnovili Dolenjsko poletje 
in ga popestrili z nastopi takih 
skupin, ki „vlečejo“ . Denar, na
ložen v take prireditve, se do
bro obrestuje. Če se že ne vrne 
z vstopnino, ga poplača zado
voljstvo turista. Prav to pa je 
najpomembnejše, če hočemo, 
da se bo še vračal.

Kmetijski nasveti

Zajedalske bolezni konj
Zajedalske bolezni konj povzročajo naši konjereji največ ško

de. Po približni oceni znaša le-ta eno desetino vrednosti konj. 
Žal konjerejci malo vedo o teh boleznih in njihovih posledicah, 
čeravno jim je znano, da marsikateri konj hujša zaradi.glist in da 
se ne more popraviti kljub dobri krmi. Nadalje tudi vedo, da 
konja grize ali kolje zaradi glist in da se glistava žrebeta slabo 
razvijajo.

V javnem razlikujemo notranje in zunanje zajedalce, ki ži> 
vijo na koži ali v koži. Zunanji zajedala so predvsem gaije in 
uši. Pri pregledih konj smo ugotovili, da malokateri konj ni 
okužen vsaj z eiio vrsto teh zajedalcev. Zajedalcem posebno 
godijo nižinska in poplavna območja, zato je tam okuženih naj
več konj.

Zelo pogosti zajedalci so male glistice (stongilidi), ki so tanke 
kot sukanec in ki jih konjerejci skorajda nikoli ne opazijo. Na
dalje smo pogosto ugotovili velike gliste (parascaris), ni pa tudi 
malo konj, ki imajo razne trakulje, črve v danki, bolj redke pa 
so okužbe z metljavostjo. Redki so konji, ki imajo samo gliste, 
ponavadi imajo istočasno tudi glistice. So primeri, ko imajo 
komi po tri ali še več vrst glist.

Črevesni zajedalci, ki smo jih na kratko omenili, se izredno 
obilno razmnožujejo in so zelo trdoživi. S tem si pač zagotav
ljajo svoj obstoj. Konji se vedno lahko okužijo z njimi, pa naj 
bodo v hlevu ali na paši. Posebno ugodne možnosti za razvoj 
zajedalcev so v toplih, vlažnih hlevih, ki jih lastniki premalo 
čistijo, kjer sproti ne kidajo gnoja in ki jih nikoli ne razku- 
žujejo.

Nevarni pa so tudi pašniki, kjer se konji pasejo vedno na 
istem mestu. To so zlasti majhni pašniki, na katerih ni mogoče 
organizirati tako imenovanih pregonskih pašnikov. Če se konji 
pasejo vedno na istern mestu, imamo stalen krogotok: jajčeca se 
izločajo iz konjskega telesa z iztrebki, ki po določenem času in 
razvoju zajedalca spet pridejo s krmo v telo konja.

DR. MILAN DOLENC
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Fotografija, Id je obšla ves svet: „Z ujetniki lahko počnete, karkoli 
hočete . . je navodilo in dnevna praksa Američanov v Vietnamu

VPRASANJE: Kakšen čin ste 
imeli vi takrat?

MARTINSEN: Bil sem narednik. 
Višji narednik Pearce je bil za en čin 
višji. Začeli so torej ujetnika spraše
vati. Sel sem jest. Ko sem se vrnil, je 
poročnik Crocker zatikal ujetniku 
bambusove trske pod nohte.

VPRAŠANJE: Kje je bil ujetnik?
MARTINSEN: Mož je sedel v šo

toru, privezan na stol. Imeli smo ko
vinske zložljive stole, ki so sodili k 
zasliševalni opremi. Bil je torej pri
vezan na stol, eno roko pa je imel 
privezano na mizo. Z žico vojaškega 
telefona. Take žice smo imeli 
ogromne količine, uporabljali pa 
smo jo za vse mogoče. Roko so mu 
plosko privezali na mizo in mu vti
kali bambusove trske pod nohte. 
Hkrati je višji narednik Pearce zveal 
možu ušesa s telefonskimi žicami in 
ga mučil na ta način . ,. Kmalu za
tem je naš poveljnik pokaral poroč
nika Crockerja, ker je bil ujetniku 
zatikal bambusove trske pod nohte, 
zaradi česar ostajajo rane, ki krva
vijo in nato močno zatečejo. Poroč
nik Crocker pa ni bil kritiziran, ker 
je možu polagal električne telefon
ske žice na ušesa. Naslednjega dne 
sem bil priča, ko so mučili neko 
16-letno dekle, kateri so prav tako 
privezali na ušesa električne telefon
ske žice.

VPRAŠANJE: Ste to sami vi
deli?

MARTINSEN: Da, videl sem. To 
je brezkončno mučenje . . .  Poče
njaš lahko skoraj vse, kar hočeš, 
samo nobenih sledi ne smeš pustiti 
za sabo. In potem seveda lahko 
vedno izjavljaš, da je ujetnik hotel 
pobegniti. Imeli smo kakšnih 50 do 
60 formalnih zasliševanj. In skoraj 
pri vseh smo uporabljali silo, celo 
pri ženskah.

VPRAŠANJE: 50 do 60 zasUše- 
vanj -  v kolikšnem času?

MARTINSEN: V kakšnih 8  ali 9 
dnevih . . .

Mučenje, da ujetnik 
spregovori

Joseph Grant iz Illinoisa je odvet
niku povedal, kako so ujetnike prisi
ljevali, da bi govorili. Dejal je:

GRANT: To so delali z bambuso
vimi trskami, ali pa so ujetnika 
trdno zvezali in razbelili dong, viet
namski kovanec, kije veUk kot ame
riški kovanec za 5 centov. Tak raz
beljen kovanec so mu nato pritisnili 
na konico prstov.

VPRAŠANJE: Kakšne druge me
tode ste še opazovali?

GRANT: Ujetnika so privezali in 
mu upognili glavo k nogam in spet 
nazaj, hkrati pa so ga grdo obdelo
vali še z nožem.

VPRAŠANJE: Ah so ujetnika 
urezali?

GRANT: Zabadali so ga.
VPRAŠANJE: Globoko?
GRANT; Kakšen poltretji centi

meter.
VPRAŠANJE; Ali ste morda 

videli tudi kakšne druge metode?
GRANT: Nekoč sem videl nekega 

Vietnamca. Ne vem, ali je bil sum
ljiv. ali kaj je bilo z njim. Bil je pri
vezan z verigo in je visel iz helikop
terja.

VPRAŠANJE: Na katerem delu 
telesa je bila veriga pritrjena?

GRANT: Okoli njegove noge . .  .
VPRAŠANJE: In kako visoko je 

letel helikopter?
GRANT: 300 metrov.
VPRAŠANJE: In kako daleč pod 

helikopterjem je visel tisti mož?

Inozemski tisk (v gornjem pri
meru nemški časnik ,JHan- 
noversche Presse) pogostokrat 
napada ZDA zaradi najbolj 
krvave in najbolj umazane voj
ne, v katero so se ZDA zapletle 
v Vietnamu. Gornja karikatura 
kaže, kako je Nixon „čvrsto od- 
ločen“ zapustiti Vietnam . . .

GRANT: Rekel bi, da je bilo tri 
ali štiri metre. S tal je vsaj tako iz
gledalo ....

VPRASANJE: Ali ste J(dajkoli 
videli kaj podobnega kot pokol v 
My Laiu?

GRANT: Ne v tolikšnem obsegu. 
Doživel sem nekaj manjšega v Vu 
Dopu. Vsakdo, ki je bil le podoben 
Vietnamcu, je bil ustreljen. Prvi 
konjeniški polk je bil na drugi strani 
oddaljen od nas kakšnih 15 minut.

VPRAŠANJE: S čim so vdrli? S 
kakšnim orožjem?

GRANT: Pristali so s helikopterji, 
da. s helikopterji.

VPRAŠANJE; Iz katere strani so 
prišli?

GRANT: Z juga. Z juga so obstre
ljevali vas. Vaščani so bežali potem 
proti vzhodu -  z dvignjenimi ro
kami.

VPRAŠANJE: Bežali so dvignje
nih rok proti vam?

GRANT: Da . . .
VPRAŠANJE: Koliko jih je zašlo 

v vašo enoto?
GRANT: Kakih 75. ,
VPRAŠANJE: Kakšni ljudje so 

bili to?
GRANT: Vietnamski civilisti.
VPRAŠANJE: In kaj sc je z njimi 

zgodilo?
GRANT; Ustrelili so jih. pobili.
VPRAŠANJE: Može, žene in 

otroke?

GRANT: Da. Zvečine ženske; 
kakšnih 15 moških in približno 50 
ali 70 žensk.

VPRAŠANJE: Kdaj je bilo to?
GRANT: Prav pred božičem

(1967), če se ne motim.
VPRAŠANJE: In kaj seje zgodilo 

z. vasjo?
GRANT: Bila je požgana.
VPRAŠANJE: S čim?
GRANT: Z bencinom, vžigalniki, 

z vsem mogočim, z vžigalicami.
VPRAŠANJE: Kaj se je zgodilo s 

trupli?
GRANT: Izkopali so jamo in 

zmetali vanjo trupla. Potem so na
suli v jamo apno, zaradi kosti, mi
slim. Nazadnje so vse polili z benci
nom in trupla zažgali.

VPRAŠANJE: Kako ste takšno 
jamo izkopali?

GRANT: Na našem položaju je 
bil tudi prvi mženirski bataljon. Po
klicali smo jih. Prišli so z buldožer
jem ter izkopali z njim jamo za tru
pla.

VPRAŠANJE: Kako so lahko pri
vlekli buldožer iz tabora skozi džun
glo?

GRANT: S helikopterjem znam
ke „chinook". Z njim lahko pripe
lješ buldožer.

VPRAŠANJE: In kdo je poslal 
buldožer. Menim, kdo je dal ustrez
na povelja?

GRANT: Za to je bil pristojen 
poveljujoči komandant bataljona aU 
kak drug višji oficir.

VPRAŠANJE: Buldožer so torej 
pripeljali posebej za to, da bi iz
kopal jamo?

GRANT: Da . . .
VPRAŠANJEi V kolikih vaseh 

ste videli podobne stvari?
GRANT: Še v dveh drugih . . .

»Otroci pripadajo 
vojni. .

VPRAŠANJE: Ali je bilo kaj na
rejenega, da bi vietnamske otroke 
obvarovali vojne?

GRANT: To ni mogoče. Otroci 
pripadajo vojni. V prvem tednu, ko 
pridemo v tujo deželo te še šolajo -  
sedem dni. Imeli smo osem ali devet 
učiteljev. Poučili so nas o vsem. V 
tem pouku so nas tudi opozorili, da 
imajo otroci lahko pri sebi skrito 
kakšno razstrelivo ali orožje, da se 
nam bodo skušali približati in nas 
hoteli ubiti. Otroci so lahko pravo 
potujoče skladišče razstreliva.

VPRAŠANJE: In kaj naj bi proti 
temu storili?

GRANT: No, proti koncu našega 
pouka smo bili povsem nezaupljivi 
do vsakega otroka, ki sc nam je pri
bližal. Najprej naj bi jih odganjali; 
če pa so prišli kljub temu bližje, naj 
bi nanje streljali. Včasih so naši 
možje otroke enostavno kar počili.

VPRAŠANJE: Ali ste to sami 
videli?

GRANT: Da.
VPRAŠANJE: Več kot enkrat?
GRANT; Najmanj štirikrat.
VPRAŠANJE: Ali so imeh ti štir

je otroci pri sebi strelivo ali orožje?
GRANT; Ne, ti štirje ne . .  .
VPRAŠANJE: Ali so vas iz vojske 

odpustili nekaznovanega?
GRANT; Da.
VPRAŠANJE: Ali so vas kdaj v

fctih službovanja postavili pred voja
ško sodišče?

GRANT: Ne, nikoli. Imel sem 
brezhibno spričevalo o vedenju.

VPRAŠANJE: Ste dobili kakšna 
odlikovanja ali pismena priznanja?

GRANT: Dobil sem pet odliko
vanj. Našo enoto je pismeno pohva
lil celo sam predsednik.

Strahotna mučenja 
žensic in deklet

Robert Gordon iz Kalifornije je 
odvetniku Marku Laneju med dru
gim povedal, kako so ameriški vo
jaki zasliševali vietnamske ujetnice. 
Dejal mu je, da je nekoč videl na
slednje:

GORDON: To zasliševanje mi je 
še vedno v zelo dobrem spominu. 
Takrat sem bil na straži zaklonišča 
Cu Chi v vojaški coni C, to je bilo 
zaklonišče 25. pehotne divizije. Mi
slim, da je to eno največjih vojaških 
taborišč v Vietnamu. Bili smo tik 
pred eno naših utrjenih črt. Nedaleč 
stran so zasliševali skupino sumljivih 
Vietnama'v. To se je dogajalo kar 
na prostem. Stali so v krogu južno- 
vietnamskih vojakov. Nekaj vojakov 
je privezalo ujetnike za steber in jih 
teplo. Ko so pričeli zasliševati neko 
žensko, so ji strgah z života blu
zo . .  . Napravili so okrog nje krog in 
si jo metali drug drugemu. Pri tem 
se ni ravno počutila srečno, bilo jo 
je strah. Bilo mi je dobesedno slabo 
ob pogledu na nekakšen pas. na ka
terem so bile pritrjene žice. Ta pas 
jc bil zategnjen okrog prsi te ženske 
in na njenem hrbtu zvezan kot kak
šen nedrček. Pas ni bil "kaj dosti ši
rok. tako da je povsem pokril prsne 
bradavic-^. Na ta pas so pritrdili žico. 
Moralo je zelo boleti, ko so žico pri
vezali na*avtomobilsko baterijo.

VPRAŠANJE: Alije vpila?
GORDON; Da, čez čas je omed

lela zaradi bolečin, mislim. Ko so ji 
potem tisto stvar sneli, je bil okoli 
prsi in hrbta videti sklenjen vžgan 
trak. Vžgal ji ga je električni tok . . . 
Tak postopek so uporabili še pri 
mnogih drugih ženskah. Neki ženski 
so ukazali, naj sleče hlače. Potem so 
ji vtaknili med noge, v nožnico, 
žico. Potem so konce žice pritrdili 
na baterijo. Zenska ni mogla sploh 
ničesar spregovoriti, tako zelo jo je 
bolelo. Mislim da oficirjem, ki so za
sliševali. sploh ni bilo do tega, da bi 
iz teli žensk karkoli izvlekli. Kazalo 
je. da so se z njimi samo zabavali'

VPRAŠANJI'^; Koliko žensk so 
tako mučili?

GORDON; Tri ženske so mučili s 
tistim pasom okrog prsi, eni pa so 
vtaknili žico v spolovilo.

VPRAŠANJE; Ali so pri tem so
delovali tudi ameriški vojaki?

GORDON: Ne. v tem primeru ne. 
Bilo je poleg nekaj naših naredni
kov, ki pa niso imeli neposredne 
zveze z zasliševanjem. Pred utrjeno 
obrambno črto so morali popeljati 
naše straže, pa so sc tam ustavili in 
dajali nekaj nasvetov. Očitno so se 
pri tem zabavali. Smejali so se sku
paj z južnovietnamskimi vojaki, ki 
so vodili zasliševanje. To sc je zgo
dilo zunaj, na odprtem zcmjjišču, ne 
pa v kakšni stavbi ali kje drugje. 
Zvečine so bili mod navzočimi, ki so 
gledali mučenje, južnovietnamski 
vojaki.

Posilstvo treh bolničark
Billy Con\vay iz Pennsylvanie je 

odvetniku med drugim povedal, 
kako je videl mučenje ujetnikov in 
ranjenih sovražnikov. Pri tem je de
jal:

CONWAY: Ob koncu oktobra 
1968, malo prej ko sem bil ranjen, 
smo isili v vasi Don Tang, kakih 220 
ali 230 km oi’ kamboškc meje. Mojo

enoto so poslali v nekakšen tunel, 
kakih 30 km izven te male vasi. Bilo 
nas je devet mož. Osmero so nas po
slali v tisti tunel. Tam smo našli de
vet ranjenih vojakov severnoviet- 
namske vojske in tri bolničarke. 
Tistih sedem mož, ki so bili z mano, 
je strgalo ujetnikom njihove obveze 
in vrjglo iz postelje tiste ranjence, ki 
so bili v mavcu; vse so nagnali v en 
kot.

Potem so se spravili na bolni
čarke, stare od 18 do 26 let. Začeli 
so jih pretepati in jim trgati obleko s 
telesa. Ko so dekleta padala na tla, 
so jih zgrabili za prsi in jih potegnih 
kvišku, jih pretepali in spet metali 
na tla. Najprej so si privoščili eno 
dekle. Dva vojaka sta uperila orožje 
na ostali dekleti, da se nista mogli 
ganiti. Drugih pet je vzelo dekle in 
jo vrglo na rogoznico. Dva sta ji 
upognila roki nazaj, dva pa razprla 
njene noge, nakar jo je peti posilil. 
Tega je potem zamenjal drugi naš 
vojak. Nato se je vse to ponovilo še 
z drugima dekletoma. Vsako dekle 
so posilili po večkrat. Dekleta so 
vpila in ves čas jokala. Ko je bilo 
posilstvo končano, so trije naši vo
jaki vzeli svetlobne bombe in jih 
vtaknili v nožnice deklet, ki so že 
bile nezavestne in jih ni bilo več tre
ba paziti. Dekleta so krvavela iz ust, 
nosu, po licih in iz nožnice. Potem 
so možje prižgali bombe, tako da so 
eksplodirale v telesih deklet. Nji
hova telesa so se napihnila, potem 
pa se razpočila in na okoli se je raz
lezlo njihovo črevesje.

VPRAŠANJE: In kaj seje zgodilo 
potem?

CONWAY; V tisto luknjo so po
slali neko drugo enoto, da bi izvlekli 
ranjence. Trupla deklet so ostala 
notri. Potem so tunel pognali v zrak.

VPRAŠANJE: Kdo je bil v tistem 
predoru med vami po činu najvišji 
podoficir, ko so posiljevali dekleta?

CONWAY: Nek narednik.
VPRAŠANJE; Mi ste ta dogodek 

kdaj naznanili?
CONVVAV: Poskušal sem to po

vedati mojemu vodniku, vendar ni 
hotel o tem ničesar slišati.

Odvetnik Lane je zaslišal tudi 
Roberta H. Bovverja iz Pennsylva- 
nije. Vprašal ga je, če je bil za vojno, 
ko'je prišel v Vietnam. Vojak je od
govoril takole:

BOWER: Da, bil sem jastreb.
VPRAŠANJE: In zdaj niste več 

jastreb?
BOWER: Ne, zdaj nisem več 

jastreb, pa tudi golob ne. V Viet-- 
namu sem se zelo spremenil. Doživel 
sem številne primere, ki so me pre
tresli. Eden izmed teh dogodkov se 
je pripetil, ko sem doživel svoj prvi 
spopad. To je bilo 21. julija 1967. 
Naš konvoj so napadli borci 273. in 
272. vietnamskega polka na cesti št. 
20 v Vietnamu. Po 3-urnem boju je 
bila predhodnica naše enote uni
čena, razen dveh oklopnih vozil. Na 
enem izmed teh vozil sem bil tudi 
jaz. Koje bil boj končan, smo z bul
dožerji n^rmadili na kup kakih 115 
mrtvih vietkongovcev. Kakšno uro 
potem, ko so začeli kopati jamo, da 
bi v njej zakopali trupla, so dospeli 
na kraj spopada inženirci in vojaki, 
ki so bili v zaščitnici na kamionih za 
našo glavnino. Spravili so se nad 
padle Vietnamce, ki so bili že dve ali 
tri ure mrtvi in jih začeli še enkrat 
klati in jim sekati prste in ušesa. 
Videl sem, kako so številni inženirci 
iz 919. inženirskega bataljona, k ije  
pripadal 1 1 . konjeniškemu polku, 
izdrli svoje bajonete in jih zabadali v 
prsi padlih sovražnikov, kako so se 
^bavali, ko so jih zbadali v stegna 
in podobno, kot se verjetno običaj
no dogajajo take stvari v vojni. .  .

VPRASANJE: A lije mogoče, da 
ameriški vojaki, potem ko odslužijo 
leto dni na vietnamski fronti, ni
česar ne vedo o teh grozodejstvih?

Ali Amerika o vsem tem 
res ničesar ne ve?

BOWER: Ne verjamem. To prak
tično ni mogoče. Ne vem, kako 
lahko nekdo, kije služil mesec dni v 
bojni četi v Vietnamu pravi, da ni 
niti slišal o grozodejstvih. V Viet
namu je namreč tako: ko pride v 
četo novinec, mu vsi že prve tri ali 
štiri dni pripovedujejo o svojih veli
kih pustolovščinah in o podvigih nji
hove enote. Tako mu praktično raz
grnejo vso zgodovino njihove enote, 
voda ali skupine. In potem začne 
sam vse to delati in se baha, kako je 
tega ali onega ubil. Niti predstavljati 
si ne morem, da so bili celo štabni 
oficirji leto dni v Vietnamu in da 
niso o vsem tem ničesar vedeli.

VPRAŠANJE: Ali veste, da
mnogi Američani ne verjamejo v ta 
grozodejstva?

BOWER: To si le stežka predstav
ljam, da ljudje tega ne bi vedeli, po 
vsem tem našem sistemu zamenjava
nja. Naši vojaki se kar naprej menja
vajo. Leto dni prebijejo v Vietnamu 
in se potem vrnejo. To je zelo veliko 
število vojakov. Zato sem prepričan, 
da 75 odstotkov teh vojakov pripo
veduje stvari, ki so verjetno še precej 
bolj tragične od teh, dede katerih 
sem vas obvestil. .  . Večina vojakov, 
ki so se vrnili, je doživela kaj podob
nega. Je pa tako, kot je bil dejal 
eden izmed naših vojakov, ki je za
pleten v afero My Lai. Prej ni o tem 
govoril, ker je bil prepričan, da je 
vedel ves svet, da so bili vsi sezna
njeni . , .  Tudi jaz sem mislil, da so 
vsi vedeU, kako je tam. K O N E C

Slika pove vse: obup, groza, trpljenje in neskončna žalost vejejo s prestrašenih obrazov matere in 
njenih dveh otrok, ki čepijo nekje v goščavi, nedaleč proč od vojnih strahot. Stoletja ne bodo izbrisala 
sramote, ki si jo je ameriški narod nakopal na svojo vest z umazano vietnamsko vojno!

, J Îas ne zanima, kaj z ujetniki počnete, pravzaprav pa jih sploh ne 
potrebujemo, nobenih ujetnikov!** — tako je navodilo starešin ame
riške vojske v Vietnamu. Mučenja so zato sestavni del „pomiritve v 
Vietnamu**, kar kaže tudi gornja fotografija
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DA NE BOMO 
POZABILI...

Pred novoletnimi prazniki je prišlo na 
obisk v domače kraje precej naših »zdomar- 
jev«, delavcev in delavk, ki so se začasno 
zaposlili na tujem. Naši novinarji so govo
rili z njimi in njihovimi družinami; del tega 
gradiva smo že objavili, nekaj ga objavlja
mo danes. Toliko grenkih in žalostnih resnic 
je v teh pomenkih, da ne moremo mimo njih 
brez vprašanja: ali res ne bomo pozabili 
vsega, kar so nam povedali in — kar smo 
jim na raznih sestankih pred novim letom 
obljubili? Zato naj ta stran spodbudi vsako
gar izmed prizadetih: delavcev in delavk, 
ki so šli začasno na tuje, ne smemo pozabiti! 
Naši so in naši bi radi tudi ostali!

Kako lepa je domovina...
Alojz Matkovič Iz Doblič je šel v Francijo 

zaradi jezika — »Tam ne mislim ostati«

*  ̂ - Delate v svoji stroki?
„V tovarni orodja v Eper- 

neyu sem. S stroko nimam 
nobenega opravka. Velike 
hotele ogledujem le z zuna
nje plati, ker noter zaradi 
prevelikih cen ne morem. 
Zaslužek je slab.“

Kako preživljate prosti 
čas? Imate kaj rojakov v bli
žini?

,J4ajhuje je to, ker sem 
sam. Nekaj Jugoslovanov je 
v bližnjih krajih, toda Slo
venca nobenega. Prav po
grešam domačo družbo.“

-  Kolikokrat ste že bili 
doma, odkar ste šli v svet? 

,Tokjat prvič. Francija je 
Cim je spregovoril, sem daleč in vožnja je draga.“ 

vedela, da je mladenič hodil “  S kakšnimi občutki ste 
v šole. In res: končal je sred- prestopili domačo mejo? 
njo gostinsko šolo v Novem „Sele zdaj vidim, kako
mestu, pred odhodom v tu- lepa je ddmovina. Prej tega 
jino pa je bil že zaposlen kot nisem opazil. Pričakoval pa 
natakar. sem več novega, a se v enem

,ie l  sem zato. ker me ni letu ni dosti spremenilo.^ 
volja vse življenje nositi na Nameravate še dolgo
mizo v kakem skrotnnem ostati v Franciji? Morda za 
bifeju. Rad bi delal v večji zmeraj? 
gostinski organizaciji, v turi- „Ostati ne mislim v nobe-
stično razvitem kraju, tam primeru. Ko bom do-
pa brez tujega jezika nemo- volj obvladal francoščino,se 
reš uspeti. Prav zato sem šel vrnem
v Francijo." 'R. B.

Janez Trdan pripoveduje na sestanku z zdomaiji o težavah, na katere nalete naši delavci, ki delajo v 
tujini (Foto: Drago Mohar)

Boli, ko moraš spet na tuje
Janez Trdan iz Sušja si bo s privarčevanim deoarjem preuredil dom In kmetijo

Na razgovoru z zdomaiji, ki je bil 26. decembra v Ribnici, se je 
večkrat oglasil k besedi Janez Trdan iz Sušja. Zato smo ga po 
končanem razgovoru zaprosili, naj nam odgovori na nekaj vprašanj.

Janez Trdan, ki ima doma 
kmetijo in skrbno obdelano po
sestvo, je povedal, da je šel na 
delo v Zahodno Nemčijo pred
vsem zato, da bi zasluži denar 
za izboljšanje kmetije. Preuredil 
bo hlev in ga napolnil s kra- 
vami-mlekaricami. Nadaljeval 
bo tudi z izboljševanjem ostalih 
gospodarskih in stanovanjskih 
prostorov. Nakupil pa si je že 
potrebno kmetijsko opremo 
oziroma mehanizacijo, da bo po 
vrnitvi domov v krajšem času 
več naredil in da mu ne bo tre
ba več iskati kruha v tujini.

Na vprašanje, kaj misU o ca
rinskih predpisih, je menil, da 
bi moraU biti kmetijski stroji in 
stroji, ki jih potrebujejo obrt
niki, čim manj ocarinjeni. V 
zvezi s tem je še pripomnil, da 
je pri nas doma premajhna iz
bira kmetijskih strojev.

»Tujina reže 
grenak kruh«

Anton Medle iz Novega 
mesta je bil prej mehanik pri 
podjetju Gorjanci, zdaj pa je že 
več kot leto dni v Zahodni 
Nemčiji. „Čez osebne dohodke 
doma se nisem pritoževal, bolj 
me je motilo to, da smo delali v 
nezakurjenih delavnicah, s pre
zeblimi rokami. Skratka za naše 
delo je bilo slabo poskrbljeno, 
zdravje pa je največ vredno!“

Brat je že dlje časa v Karls
ruhe v Zahodni Nemčiji -  An
ton je odšel za njim in našel za
poslitev pri švicarski firmi 
ISOTECH. „Na avtobanih (av
tomobilskih cestah) režemo, da 
beton ne poka, in zalijemo s po
sebno maso. Pozimi, ko tega ne 
moremo početi, delamo v de
lavnicah: popravljamo stroje in 
podobno . . . “

,J<ekaj več kot leto dni sem 
že v Nemčiji, po 1.600 mark za
služim na mesec. Na uro mi pla
čajo 6,80 mark. Ker imam v 
Nemčiji tudi brata, sem se hitro 
znašel, dobro se počutim.

— Vživeli ste se dobro. Kaj 
pa spomini na dom?

„Najhuje je, da irham doma 
ženo in dva otroka. Prav zaradi 
tega vse bolj spoznavam, da tu
jina reže grenak kruh. Zato 
bom ostal še letos, potem pa 
bom prišel nazaj. Kje se bom 
zaposUl, še ne vem, obljubljajo 
pa nam na posvetu, da bo do
volj dela.“

— Leto dni ste v tujini. Ka
tera izkušnja se vam je najbolj 
vtisnila v spomin?

„Čeprav se radi pohvalimo s 
samoupravljanjem, lahko po
vem, da v Nemčiji delavca ve
liko lepše gledajo, da so šefi z 
njim mnogo bolj prijazni kot
pn nas»“ J. S.

Rad bi živel bolje kot starši
»Radio, plošče s slovenskimi melodijami ter Dolenjski list 
so vezi z domovino — Najkasneje čez pet let se bom

vrnil«

Janez Trdan je zelo navezan 
na svojo domovino in družino. 
Ko je v tujini, so vez z doma
čimi pisma. Dober posrednik 
med domovino in tujino je tudi 
Dolenjski list. Po Trdanovem 
mnenju naj bi pisal čimveč o 
domačih stvareh.

Berite 
»Dolenjski list«

Tovariš' Trdan nam je še za
upal, da je vračanje na delo v 
tujino po končanem dopustu 
zanj vedno boleče, saj pusti 
doma svojo družino in vse, kar 
ima najraje. Zato je njegova naj
večja želja, da bi čimprej ures
ničil načrte o sodobni ureditvi 
svoje kmetije in potem za stal
no ostal doma.

KAREL ORAŽEM

V Siemensovi tovarni v nemškem mestu Munchen dela mlada Kati Požek 
iz Gradca — izjavlja: »Jaz sem se znašla, toda veliko naših deklet tava 

kot izgubljene. Naši se za nas premalo zanimajo.«

v  Kovinarski v Krškem se je 
izučil za strojnega ključavni
čarja. Piše se Anton Banič inje 
doma iz Podbočja. V Nemčiji si 
služi kruh leto dni.

Tudi žena je zaposlena na tu
jem. Delo je dobila v knjigo
veznici, on pa opravlja svoj po
klic. Stanovanje imata in pla
čata zanj z vodo in centralnim 
ogrevanjem vred 210 mark na 
mesec.

„Kaj vas je napotilo na 
tuje? “

„V Kovinarski sem slabo za
služil, 700 din na mesec. Na 
domu imam še sestro, ki obi
skuje osnovno šolo. Oče je sicer 
zaposlen, vendar prejema komaj 
800 din plače, s tem pa družina 
težko živi. Zaposlen je v IMV. 
Odločil sem se, da grem za ne
kaj let po svetu, da bi bilo moji 
družini bolje kot staršem.

„Koliko je vaš zaslužek v 
Nemčiji? “

„Preračunano v naš denar 
pridem na 4.000 din. Delam pri 
zasebnem podjetju, in ker sem

kvalificiran, vodim skupino de
lavcev. To je majhna ključavni
čarska firma v Stuttgartu, kjer 
delamo trije Slovenci, sedem 
Hrvatov in štirje Nemci.“

„Se nameravate kmalu 
vrniti? “

,J*rišel bi takoj, če bi zaslužil 
tu polovico tega, kolikor dobim 
v Nemčiji. V Kovinarski so mi 
že obljubili, da bodo dohodki 
boljši. S seboj bi si pa rad pri
peljal stroje za osebno uporabo, 
z delom na njih bi popoldne na
domestil del sedanjega zaslužka, 
ali pa bi odprl zasebno obrt. 
Vse kaže, da bom moral ostati 
onstran meje še kakih pet let, 
če pa bo doma prej bolje, bom 
prej nazaj.“

,4*rebirate naše časnike v 
tujini? “

,J^aročen sem na Dolenjski 
list in ga redno berem. Zado
voljen sem z njim. Ob prilož
nosti bi vam radi poslali slike 
nas Slovencev, če jih boste pri
občili “

J.TEPPEV

Anton Banič, Podbočje: „Vsak, 
kdor ima poklic, bi si rad pri
peljal domov stroje. Tudi jaz 
razmišljam o obrti, toda dokler 
bo carina tako visoka, so to le 
gradovi v oblakih.“ (Foto: Jo
žica Teppey)

Tako zala je, da so se vse oči 
uprle vanjo, ko je razpravljala 
na sestanku z delavci iz tujine.
V lepem jeziku in brez zadrege 
je povedala, kar ji ni všeč na tu
jem in doma. Ko sva kasneje 
malo več poklepetali, mi je v
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Sin, moz, zena ali hci
„Kaj je novega doma? Kaj se je zgodilo v zadnjem tednu? 

Cernu mi že 14 dni niste nič pisali, ali se je kaj hudega 
pripetilo? Kaj delajo v sosednjih vaseh? Ste vodovod že 
potegnili do konca naselja? Kako napreduje gospodarstvo 
naše občine? Kaj se bo zidalo letos? “

In tako naprej in naprej. Brez konca in kraja se vrste 
vprašanja vseh vrst. Naše delavce in rojake na tujem zanima 
prav vse, kar se dogaja doma in česar se tu dostikrat niti ne 
spomnimo, saj vse to sami sodoživljamo in — vidimo. Dru
gače na tujem: toda vsak teden svojemu sinu, možu, hčerki 
ali ženi v Nemčijo ne morete pisati, pa tudi vsega ne morete 
spraviti v pismo. Pomagajte zato sebi in svojcu v tujini: 

naročite mu Se danes DOLENJSKI U ST! Vsak teden mu 
bo povedal vse, kar ga zanima in za kar vas ponovno prosi v 
pismih. Njegovo „pismo iz domačih krajev** naj bo poslej naš 
domači tednik! Pišite naši upravi (Novo mesto, poštni predal 
33) -  in rešeni boste velike skrbi ter odgovornosti!

DOLENJSKI LIST  
Novo mesto

kratkem povedala svojo življenj
sko zgodbo:

,J)oma sem iz Gradca. Z 
mamo sva stanovali v gradu, za
posleni sva bili obe v tovarni 
BETI. Imava slabo stanovanje, 
plača je bila nizka. Ker sem še 
mlada, željna videti svpt, sem se 
odločila za delo v Nemčiji. Za
poslitev v Muenchnu sem dobila 
preko IBT. Zaslužim najmanj 
600 mark na mesec. Če delamo 
kdaj še ob sobotah, je plačano 
posebej in zelo dobro. Našla 
sem svoj svet, ki me daleč od 
doma drži pokonci. Hodim 
drsat in k telovadbi, zanimam 
se za kozmetiko. Moj osnovni 
poklic je namreč frizerka. Tako 
vsa naša dekleta češem in ličim. 
Smo tudi v sindikatu. Hodimo 
na sestanke in razpravljamo kot 
pri nas doma."

Se vas kdaj loti domo
tožje?

„Včasih. Vsako leto pridem 
trikrat domov k mami.“

- Nameravate v Nemčiji 
ostati in si tam ustvariti dru
žino?

„Veliko raje bi imela ženina 
iz domačih krajev. Rada bi se

vrnila za zmeraj, če bi bile 
doma plače večje. Za 2.000 din 
na mesec bi prišla, za manj pa 
res ne morem.“

— In kakšno službo bi naj
raje imeli?

,J^ajraje bi pripeljala s seboj 
frizersko opremo. Če bom nare
dila medtem še kozmetični te
čaj, bi lahko odprla ličen sa- 
lonček.“

Kati, veliko sreče in da bi se 
vam želje izpolnile! R, Bačer
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Zakaj zaostaja ribniška občina ?
Po 15 tednih so v ribniški občini pridobili komaj 27 novih naročnikov, če
prav je naš list prav v tej občini doslej najslabše razširjen — Prošnja za 
pomoč in sodelovanje vodstvom vseh množičnih organizacij v občini Rib

nica, ki svoje glasilo prav gotovo zelo potrebuje

Petnajst tednov že obveščamo veliko družino naročnikov, bral
cev m prijateljev našega pokrajinskega glasnika Socialistične zveze, 
kako si posamemi kraji, pošte m občine prizadevajo, da bi naklado 
našega domačega časnika še povečali in ga po možnosti razširili res 
do zadnje hiše, do slehernega gospodinjstva in do vsakega našega 
občana. Vsak teden sproti poročamo o doseženih uspehih, sproti 
pa tudi pomagamo vsem poštam v pokrajini s potrebnim propa
gandnim gradivom in navodili.

Čeprav dobivajo pošte od 
uprave našega lista vsak teden 
precejšnje pošiljke Dolenjskih 
listov, ki jih brezplačno razde
ljujejo družinam in posamezni
kom, ki še niso naši naročniki, 
ostaja ponekod taka pomoč 
brez pravega haska. Predvsem 
velja to za pošte v ribniški ob
čini. po 15 tednih smo dobili 
od petih pošt v ribniški občini 
komaj 29 naročnikov:

lista, zakaj njihovi kolegi na rib
niškem koncu zaostajajo. Težko 
jim to pojasnjujemo, saj sami ne 
veijamemo odgovorom, ki pri
hajajo iz ribniške občine: „Va-

Vrtec pri osnovni šoli Ribnica je prenapolnjen, na sprejem pa čaka 
še okoli 20 otrok. Ribniški vrtec nujno potrebuje večje prostore in 
tudi več vzgojiteljic. (Foto: Drago Mohar)

iz Dolenje vasi: 
iz Loškega potoka: 
iz Ortneka:
Iz Ribnice: 
iz Sodražice:
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O snovna šola
V eliki T rn  p r i  K rškem

r a z p i s u j e  

delovno m esto 

— u č ite lja
za poučevan je  
n a  viš ji
k o m b in iran i s to p n ji

Pismonoše iz drugih občin že 
sprašujejo upravo Dolenjskega

w w m

(Nadaljevanje s 1. str.)
štvu Dolenjskega lista, saj je ce
loten razvoj časnika v zadnjem 
času samo dosledno uresniče
vanje načel, ki so pred glasilom 
SZDL. Programska zasnova lista 
je dolgoročen dokument, ki ga- 
ima Dolenjski list kot izrazi*o 
medobčinsko tedensko poli
tično glasilo Socialistične zve
ze. Vsi tekoči dogodki in ak
tualna problematika sproti do
polnjujejo tako programsko za
snovo, čeprav je res, da tudi 
Dolenjski list ni izjema, ko gre 
za določene pritiske nekaterih 
delovnih organizacij, od katerih 
je odvisen, ko zbira reklamo in 
druge vrste dohodkov za svoj 
obstoj.

Čedalje uspešneje se razvija 
obveščanje samili novinarjev: 
vrata v skoraj vsa vodstva delov 
nih organizacij občinskih skup
ščin. krajevnih skupnosti kot 
številnih množičnih ter drugih 
organizacij in društev so,nam 
čedalje bolj odprta. Izjeme, ka
dar jih doživimo, že same go
vore, da želi nekdo nekaj skriti 
pred javnostjo. Takrat je na
vadno tudi ogenj v strehi! Zave-, 
damo se. da so nam vrata do 
domačih virov informacij od
prta vedno bolj tudi zaradi ugle
da. ki ga naš Hst una, kot za 
voljo rasti in širšega znanja no
vinarjev.

Novinarji vsak dan sproti po
trjujemo svojo pripadnost Zvezi 
komunistov in SZDL. Kljub 
temu pa se moramo dnevno na 
novo opredeljevati do nalog in 
dela, ki ga prinaša hiter razvoj 
družbe z vsemi svojimi proti
slovji. V praksi prihaja na tem 
področju včasih do nepotreb
nih spopadov med politiko in 
uredništvom. Res je, da pri tem 
še nismo sami našli vedno naj
boljših oblik dela, čeprav spet 
ne bi mogli trditi, da komunisti

novinarji na Dolenjskem ne 
bi bili dovolj dosledni, ko ures
ničujejo ra/.lične predloge, kri
tike, pripombe in podobno.

Glede kadrov še nismo na 
/eleni veji. premalo je novinar
jev, da bi bili kos kompleks
nemu obveščanju občanov. Za 
hitrejši proces podružbljanja 
sredstev obveščanja, pri čemer 
gre predvsem za podružbljanje 
politike, ne pa materialnih sred
stev. si prizadevamo. Zakon o 
obveščanju, ki ga že malo dolgo 
pripravljajo, naj bi nas pri tem 
pt)dprl. Odprto vprašanje usta
novne listine Dolenjskega lista 
ter pogodbe o medsebojnih 
dolžnostih in pravicah "med 
ustanovitelji lista ter kolekti

vom, ki ga ureja in izdaja kljub 
sklepom ob lanski 20-letnici 
obstoja našega tednika, še ni 
rešeno. Pri tem velja podčrtati, 
da so novinarji in delavci uprave 
Dolenjskega lista tudi samo- 

•upravljavci, za katere veljajo 
enaki družbeno ekonomski od
nosi, kot jih poznamo pri vsaki 
drugi delovni organizaciji. Ko
lektiv lista pri tem čedalje 
uspešneje uresničujo samo- 
upravljalske naloge, ponovno je 
bilo tudi potrjeno, da z zaupa
nimi sredstvi dobro gospodari. 
Pri uresničevanju političnih na- 
log'mu je v veliko pomoč lani 
imenovani nov izdajateljski 
svet, ki prerašča v dober organ 
družbenega upravljanja.

Glede zlorab poklica, mono
polizacije in privatizacije v na
šem uredništvu ni bilo pripomb. 
Občasna podtikanja ,,senzacio- 
nalizma“ ne bodo vzdržala res
ne kritike, če jih vzamemo pod 
pošteno povečevalno steklo res
nične ustvarjalne kritike in od
kritih tovariških odnosov! Sla
bosti, ki pa se pojavljajo v do
mačem tisku, pa so največkrat 
plod premalo preverjenih po
datkov in dejstev, glede česar 
smo se na posvetovanju znova 
ozrli v prehojeno pot in podčr
tali nalogo nadaljnjega samo 
osveščanja delavcev v domačem 
pokrajinskem tisku. Odgovor
nost pri ustvarjanju javnega 
mnenja je v resnici velika, viso
ka naklada lista jo samo še po
večuje.

Odprta materialna vprašanja 
ne bi smela zadušiti sedanjega 
zdravega poleta, ki preveva 
uredništvo in upravo našega li
sta. Ni majhna odgovornost 
ustanoviteljev, ki morajo zago
toviti minimalni del potrebnih 
sredstev za sofinanciranje stal
nih komunskih strani. Ni izsilje
vanje, če smo tudi ob tej prilož
nosti poudarili, da znaša t ^  
delež sofinanciranja zdaj komaj 
še nekaj nad 9 odstotkov od 
vseh dohodkov, ki jili list 
ustvarja. In še: višina teh sred
stev se zadnjih pet let ni spre
menila.

Čedalje bolj dozoreva tudi v 
širši dolenjski pokrajini zavest, 
da moramo zagotoviti stalno 
kroženje informacij od delovnih 
organizacij do najvišjili politič
nih vodstev v občini in repu 
bliki. Tako neprekinjeno kro
ženje inforrpacij omogoča likra- 
ti tesnejšo povezavo med poli
tičnim vodstvom in osnovnimi 
organizacijami, že samo to dej 
stvo jamči tudi uspešnejše de
lovanje.

Dozoreva spoznanje, da je 
medsebojno, obojestransko in
formiranje glavna sestavina pri 
oblikovanju večinskili politič
nih stališč in akcij. Hkrati je to 
tudi prelom s staro prakso o 
,vsevednosti“ posameznikov, ki 

so navajeni še vedno kar „po 
občutku" vrednotiti družbene 
pojave in načrtovati politično 
dejavnost. Kljub takemu spo
znanju, ki se med družbenopo- 
htičnimi delavci in v vodstvih 
dolenjskih občin čedalje bolj 
širi pa v mnogih primerih v naši 
praksi le še ni pravega posluha, 
da bi dosedanji način obvešča
nja v vseh občinali razširiH in 
utrdili. Žal še ni v celoti pro
drlo spoznanje, da je načrtno 
obveščanje nepogrešljiva me
toda dela v vseh obdobjih poli
tičnega dela.

TONE GOŠNIK

Kmetijska zadruga 

Črnomelj

r a z p i s u j e

javno d ražbo  za p roda jo

— 1 PARA KONJ

— 2 GUMI-VOZOV

L icitac ija  za navedena  
osnovna s red s tv a  bo v 
torek, 9. fe b ru a r ja  ob 
9. u ri pri sk lad išču  KZ 

Č rnom elj.

P osebna  osnovna šola 
Šm ihel

r a z p i s u j e

prosto  delovno  m esto

U Č IT E L JA

za določen čas od 1 . 
m a rca  do 2 0 . ju n i ja  
1971

Pogoj: uč ite lj ali d e fek 
tolog.

PO 15 TEDNIH  AKCIJE

Božo se ne da in ne da!
Mlad in simpatičen sevniški pismonoša Božo 
Kuzmički vztraja na prvem mestu: postavlja 

se lahko že z 236 novimi naročniki!

Nekaj tednov že nismo 
poročaH o nosilcu „rumene 
majice“ , čeprav se stanje 
tekmovalcev ni kaj prida 
spremenilo! Še vedno je prvi 
v vrsti najboljših.

BOŽO KUZMlCKl, 
pismonoša iz Sevnice, ki 
nam je pridobil v 15 ted
nih že 236 novih naroč
nikov!
Tesno za petami mu je 

novomeški Mustafa Suljagić 
z 225 novimi naročniki, tre
tji najboljši . ,udeleženec ak
cije** pa je še vedno priza
devni Jože Radešček iz 
Šentjerneja, ki ,4ma na ve- 
sti“ že 115 naročilnic novih 
prijateljev našega domačega 
tednika. Sledijo jim: Martin 
Stopar, Podbočje 80 no
vih naročnikov, Franc Žni 
daršič. Novo mesto — 67, 
Ivan Voljčanšek, Sromlje - 
51, Franc Glogovšek, Bre
žice 31, Jože Erjavec, 
Brusnice -  30, tov ./Gorenc, 
Mirna peč 24, Jože Jan
kovič, Senovo 22, Anton 
Škrajnar, Mirna 20. Anton 
Bregar, Vehka Loka 19, 
prav tako število pa imata

tudi Peter Gabrič s Senovega 
in Martin Švalj iz Kostanje
vice.

Slavko Gmajnar iz Ko
privnice je pridobil 18 novih 
naročnikov, Janez Smrke z 
Mirne - 17, Leopold Ban s 
Senovega - 15, Marica To- 
plišek iz Koprivnice 15 itd.

Med sodelavci izven pošt 
je doslej imela največ uspeha 
Ivanka Zemljak v sevniški 
„Lisci“ : poslala nam je že 
40 naročilnic. Cveto Križ iz 
Kočevja je pridobil 27 novih 
naročnikov, Janez Gliha iz 
Žužemberka 25 itd.

Akcija za nove naročnike 
bo tekla, kot smo že sporo- 
čih, do 31. marca 1971. Še 
vedno velja razpisana nova 
ugodnost:

Vsak kdor bo naročil 
Dolenjski list do 31. mar
ca 1971, bo dobival naš 
časnik dva meseca brez
plačno!
Pismonoše za to ugodnost 

vedo, prosimo pa tudi vse 
stare naročnike in bralce na
šega lista da z njo seznanijo 
svoje sosede, znance in pri
jatelje!

UPRAVA LISTA

šega lista ne moremo razširiti, 
med ljudmi zanj ni pravega za
nimanja! Ko bi več pisali iz na
ših krajev, bi morda šlo . . .  Ne 
vemo, zakaj ni več novih naroč
nikov . . . “

Tako torej pošte v ribniški 
občini. Ponovno jih obiskujemo 
in tudi na druge načine skuša
mo pomagati pri širjenju našega 
lista, kljub temu pa pravega 
uspeha ni in ni. Žal tudi ne ču
timo na terenu skoraj nobene 
pomoči vodstev krajevnih orga
nizacij SZDL in drugih organi
zacij. Občutek imamo, da se za 
širjenje socialističnega tiska v 
tej občini nihče resno ne zavze
ma. Pa vendar to ni samo nalo
ga in dolžnost uprave lista! 
Vedno je bilo širjenje napred
nega tiska ena izmed nalog ak

tivistov naših organizacij. Vod
stva krajevnih organizacij SZDL 
v ribniški občini se premalo na
slanjajo na moč, ki jo lahko 
nudi pisana beseda, pri tem pa 
je domače glasilo SZDL prav 
gotovo še vedno eno izmed naj
bolj množičnih, redno branih 
tiskanih občil.

Akcije še ni konec, zato jav
no prosimo vodstvo občinske 
konference SZDL, kakor tudi 
odbornike vseh krajevnih orga
nizacij v ribniški občini, da se 
za razširitev pokrajinskega gla
sila SZDL resno zavzamejo. 
Pomoč z dopisovanjem pa bo 
hkrati zelo določen dokaz, da 
so tovariši v vseh organizacijah 
SZDL, ZK in v raznih društvih 
želijo močno in množično raz
širjeno obveščanje med svojim 
prebivalstvom. Vljudno jih pro
simo, da nam pri tem poma
gajo. Taka prošnja pa velja se
veda tudi vsem poštam v rib
niški občini.

KOLEKTIV 
DOLENJSKEGA LISTA

Črmošnjice imajo dovoljenje!
Tovariša Anton Globokar in Mar

jan Lapajna sta prejšnji četretk v 
članku ,Ziniski šport v Novem me
stu" načela pereče vprašanje nadalj 
njega razvoja enega izmed naših 
bodočih zimskošportnih središč. 
Pravilno sta ugotovila, kaj vse so 
požrtvovalni smučarski delavci iz 
Novega mesta doslej z res najskrom- 
nejšimi sredstvi ter veliko požrtvo
valnostjo naredili za dve vlečnici v 
Crmošnjicah. Po njunem mnenju ti 
dve vlečnici ne moreta zaživeti. 
Spričo ugodnejših pogojev se jima 
zdita vlečnici v Trebnjem in Kosta
njevici primernejši ter dostopnejši za 
širok krog smučarjev. Koristna je 
tudi njuna ugotovitev, da so ..smu
čarski delavci iz Novega mesta sto
rili dovolj, ko so zaorali ledino v 
Crmošnjicah. Od tod naprej jim 
mora pomagati močan investitor, ki 
bo poskrbel za obisk gostinske u.slu- 
ge, predvsem pa za dober dostop” .

Tudi misel, da bi hitro postavili 
prenosno smučarsko vlečnico v Žle
be na novomeškem Marofu, je dobra 
in jo kaže čimprej uresničiti. Spričo 
skiomnili sredstev, ki so na voljo 
občinski zvezi za telesno vzgojo, pa 
seveda ne kaže glede tega gojiti pre
velikih iluzij. Ce ne bo hitre pomoči 
delovnih organizacij, v katerih žive 
in delajo starši vedno večje , vojske 
malili smučarjev in smučark", ki so 
naša bodočnost, takih vlečnic in 
pogojev za razvoj smučanja v No
vem mestu in širši pokrajini še dolgo 
ne bo!

Ne morem pa mimo očitka tov. 
Globokarja in Lapajneta, ki zveni iz 
njunega vprašanja: ,,Ali je družbeno 
in ekonomsko upravičeno še nadalj 
nje investiranje v Crmošnjicah brez 
ceste, brez gostinske dejavnosti, pre
nočišč, predvsem pa brez obisko 
valcev? “ Prostovoljni delavci v 
odboru smučarskega društva ROG 
pogrešajo njuno sodelovanje, saj bi 
bili njuni na.sveti in pomoč drago
ceno dopolnilo požrtvovalnemu ga
ranju, ki ga opravljajo redki smu
čarski delavci v Novem mestu. Na 
njuna vprašanja jima odbor društva 
ROG verjetno sam ne bo odgovoril, 
zavoljo javnosti pa je treba pove
dati:

Nova vlečnica v Crmošnjicah ima 
uradno dovoljenje o pregledu in 
uporabnosti, ki jo je izdal Zavod za 
zdravstvo in tehnično varstvo v 
Ljubljani. Vloga na občinsko skup
ščino Črnomelj, ki bo izdala upo
rabno dovoljenje na p o d il i  gornje
ga testa, je vložena. Zadnji smučar
ski tečaj je zadovoljil več kot 50 
mladih tečajnikov in vrsto odraslih, 
mnogi gostje pa so prav tako pohva
lili Črmošnjice in nekatere idealne 
proge, ki se nudijo mladim in sta
rejšim smučarjem. ,

Seveda tudi v Crmošnjicah ni vse 
idealno: a hvala bogu, imamo vsaj 
peščico prostovoljnDi delavcev, ki 
zadnja leta niso gledali ne na svoj 
žep ne na lepo ali slabo vreme in ne 
na stotine ur prostovoljnega dela, 
samo da bi za našo mladino postavili 
•no izmed osnov za razvoj smučar
skega športa na Dolenjskem!

Oglase
za tekoči teden, ki na j 
bi bili v okvirih , n a ro 
ča j te  n a jk a sn e je  do po- 
n ^ e l j k a  opoldne! Z a ra 
di sp rem en jen eg a  u rn ik a  
v t isk a rn i m oram o uok 
v ir je n e  oglase zak lju če 
vati p re j kot do  zdaj. 
V odstva delovnih  o rg a 
n izacij, u s tanov  in u r a 
dov prosim o da  upošte 
va jo  go rn je  navodilo.

UPRAVA LISTA

Res je: povejmo naše predloge in 
mnenje -  tako glede Crmošnjic kot 
vseh drugih vprašanj, ki tarejo te- 
lesnovzgojne delavce v Novem me
stu in na Dolenjskem! In še: poma
gajmo tudi sami! Samo s kritiko raz
voja ne bomo pospeševali!

TONE GOŠNIK 
član SD „ROG"

STABILIZACIJSKI
NAČRT

v  Brežicah so se v torek srečali 
predstavniki občinske skupščine z 
direktorji in predsedniki delavskih 
svetov iz vse občine. Pretresali so 
tezo za resolucijo o družbenem in 
gospodarskem razvoju v letu 1971 
in ukrcpili, ki naj jih vsebuje stabi
lizacijski program brežiške občine. 
Ta program bo slonel na stabiliza
cijskih načrtih delovniii organizacij.

TURIST HOTEL BREŽICE 
GLASBA

vsako s o b o t o  zvečer

Pod zastavo 
solidarnosti

(Nadaljevanje s 1. str.)
gibanja v pokrajini in osvetlili njihov 
zgodovinski in socialni pomen. Na 
seji so posebej poudarili, da je pri 
takih skupnih akcij:>h p< trebn- soli
darnost ne le v besedah, ampak tudi 
v dejanjih.

Udeleženci so med drugim izrazili 
pripravljenost za prispevek vseh ob
čin za spomenik uporu v Šentjanžu. 
Slišati je bilo očitek, da jih pri ko
vanju načrtov zanj ni niiiče povabil 
k sodelovanju, zato bi v prihodnje 
želeli soodločati že tudi pri rešitvah. 
Tu gre le za velike denarne vsote.

Občinskim organizacijam ZZB 
NOV in organizacijam ZK so pripo
ročili, naj v prihodnje bolj skrbijo za 
vzdrževanje spomenikov in spomin
skih znamenj NOB. Ponekod so zelo 
zapuščena in zanemarjena, zato bi 
morali kultivirati odnos do njih in 
do naše preteklosti. Postopoma naj 
bi popravili vsaj tisto, kar očividno 
kliče po lepši likovni rešitvi. To vseh 
občinah bodo morali napraviti pre
gled spomenikov in določiti, kdo je 
dolžan skrbeti zanje.

Franc Bukovinsky je opozoril pri
sotne na solidarnost in sodelovanje v 
pripravah za dostojno počastitev 
Štiristoletnice hrvaško-slovenskega
k m ečk eg a  upora, v kateri naj bi 
im elo  Posavje D om em ben delež.

BO V SOBOTO^

NA OTOČCU! 

PROGRAM!
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To stran ste napisali sami! —  To stran ste napisali sami!
   _̂______________

V porodnišnici
Bela postelja in črtast plašč me nista motila, saj sem ve

dela, da bom čez nekaj dni odšla domov s sinkom v naročju.
Na sosednji postelji je ležala žena srednjih let. Kadar je 

prinesla babica naše črvičke, da jih pritisnemo na prsi, iz 
katerih so srkali hrano in ljubezen, se je pokrila z odejo in 
opazila sem, da se ji trese celo telo.

Bil je dan obiskov. Vse smo dobile obiske, samo k njej ni 
prišel nihče.

Bila je zelo slaba. Na zgaranih rokah in pod razpeto srajco 
na prsih sem opazila črno modre podpludbe in otekline. 
Zgrozila sem se:

,JSte padli? Mogoče po stopnicah? “
Odkimala je. Obraz ji je spreletel boleč drget in oči so se ji 

napolnile s solzami. Videla sem, da se muči, zato sem umolk
nila. Cez nekaj časa je spregovorila sama:

,J>ričakovala sem. Doma imamo že dve dekUci, stari štiri 
in šest let. Hotela sem, da bi domač praznik imeU še, dokler 
sem doma. Na dogovorjeni dan so priki trije moški pomagat. 
Moj je kuhal slivovko in pridno so jo poskušali. Prosila sem 
jih, naj se lotijo dela, ker je bilo treba še veliko postoriti po 
hiši. Počasi so se le dvignili.

Ostala sem v kuhinji, kjer sem oblačila svoji deklici. Se
stro, ki mi je prišla pomagat, sem prosila, naj gre prestreč 
kri, če svinje še niso zaklali. Pritekla je nazaj in povedala, da 
so možaki zaklali svinjo, toda ne pitane, ampak brejo, ki bi 
morala čez kakšen teden prašiti. Potem so zaklali še pitano. 
Nisem mogla molčati. Lahko si mislite, kako mi je bilo. 
Zmerjala sem jih, oni pa so se pijani smejali mojemu joku.

Nato je nekdo izmed njih vprašal mojega moža, če jaz 
nosim hlače. Razjokala sem se, ko sem videla, daje svinja 
imela devet pujskov. To je moža raztogotilo in me je sunil. 
Nekaj sem mu odgovorila, potem pa me je začel suvati in 
pretepati, dedci pa- so se smejali. Pritekla je sestra, pa mi ni 
mogla pomagati. Tekla je na pošto in poklicala rešilni avto. 
Dva dni sem se mučila, potem sem rodila mrtvega otroka. Bil 
je sin. Vem, da bi ga mož imel rad in bi bil nanj ponosen. 
Sedaj je pa vse izgubljeno. Sin in sreča!“

Tiho je zajokala.
Bolnica v kotu je vključila radio, iz katerega je glasno 

zahreščalo;
,3ej prijatelj, dvigni čašo, da postal boš pravi mož ..
Srečala sem se z njenim žalostnim pogledom, ki ni kazal 

niti trohice upanja.
MARICA KVENDERC

Predlog Simona 
Fučnilca

Zrak v posebni sobi beglajzaričine gostilne je bil gost, da 
bi ga lahko rezal z nožem. Kako tudi ne! Devet nas je bilo za 
mizo in kadili smo, daje bilo veselje. Modrovali smo, beseda 
je'dala besedo in skoraj ni.bilo vprašanja, ki se ga ne bi vsaj 
bežno dotaknili.

Nekdo, je grajal cene, drugi plače, tretji stroške, četrti 
pokojnine, peti zdravstvo in tako naprej. Litri so sledili li
trom in postajalo nam je vroče v dušah in v glavah.

„Pravim vam, da je vse skupaj figo vredno! Kaj nam pre
ostane drugega kot to, da pijemo in dan za dnem sedimo v 
tej zatolili sobi? “

„Še so ideali, prijatelj! Ni še vse umrlo!“
,JCdo in kje jih ima? Kdo je lahko ob teh cenah še 

idealist? “
Zrak v sobi je postajal vedno bolj gost, glasovi pa višji. 
,>Iožje, poslušajte me! Nobenega uspeha ne bo, če se 

bomo vsevprek prepirali in mlatili prazno slamo. Poslušajte 
pameten in konstruktiven predlog!"

Tako je Simon Pučnik tega dne prekinil široko razpravo 
in povedal nekaj, o čemer bi veljalo razmisliti.

,,Vsi vemo, da imajo nekatera večja podjetja, na primer 
tovarne, v službi psihologe, ki naj bi proučevali delavce in 
njihove odnose na delovnih mestih, njihove medsebojne od
nose in psihološke reakcije in ne vem kaj še vse.“

„Tako je!“ smo dejali in na dušek izpili.
„Dobro. Zakaj ne bi psihologov zaposlili tudi v socialnem 

zavarovanju? “
,JCaj pa naj bi tam počeli? “
,JDela bi imeli veliko. Samo pomislite! Prosiš pokojnino, 

prideš k psihologu, se z njim pogovoriš, pelje te k zdravniku, 
vzame izvid in zate predlaga — psihološko pokojnino.“

„Kaj pa je spet to? “
,4*okojnina, ki je odmerjena na osnovi znanstvenih po

datkov. Psiholog namreč laliko ugotovi, da boš pri danih 
razmerah živel recimo še 20 let. Ce pa se ti razmere znatno 
zboljšajo, boš šel po gobe prej, ker imaš poapnenje žil, po
kvarjen mehur ali kaj podobnega. Namesto 600 dinarjev ti 
bodo dali na mesec 2000 dinarjev pokojnine in, pri moji 
duši, vdal se boš uživanju in kmalu te bo pobralo. S tem boš 
socialno zavarovanje veliko manj oškodoval, kot če bi ti mo
ralo dvajset ali še več let plačevati po 600 dinarjev na mesec.
V tem je bistvo psihološke pokojnine.“

„Čudovit predlog! Nov, izviren in vreden še enega litra!“ 
Nato smo spili še nekaj litrov. Končno smo sklenili, da 

Pučnikov predlog pošljemo pristojnim organom v resen pre
mislek.

VLADIMIR BAJC

MNOiŽIJOi SE  SOCIALNI PRO BLEM I NA VASI

Ob dediščino, kdor zanemarja lastnike
Dediči naj bi se s podpisi odpovedali zemlji, če nočejo skrbeti za ostarele kmečke ljudi

Z dvigom življenjske ravni se 
je pri nas znatno podaljšala živ
ljenjska doba, s tem pa se je po
večalo tudi število' ostarelih lju
di. Verjetno ne bi bila skrb za 
stare, onemogle kmečke ljudi 
tako aktualna, če bi razvoj 
kmetijstva dohajal industrijo in 
druge dejavnosti. Toda zdaj je 
tako: na vasi so ostali stari 
kmečki ljudje, mnogi brez ma
terialne pomoči družbe ali 
otrok, ki so nanje kratkomalo

pozabili. Mnoge ostarele kmete 
tarejo bolezni, ker pa ne morejo 
plačati davkov, izgubijo tudi 
pravice do zdravstvenega var
stva. Zaradi tega občina pre
jema vse več upravičenih pro
šenj za znižanje ali popoln od
pis davčnih obveznosti.

Zaradi lukenj v zakonskih 
predpisih marsikje svojci pro
silcev izigravajo davčno upravo, 
ker navidez pokažejo, kot da ne 
računajo kot dediči na kmetij-

Doklej še nasilje?
Cemu tako nasilje? V Žu

žemberku št. 160 na desnem 
bregu Krke 'stanuje Jože Lon
gar, še mlad človek, poročen, ki 
je zdrav in močan. Njegova hiša 
stoji-na pobočju, s katerega je 
krasen razgled po Žužemberku. 
Hiša ima preprost lesen hodnik, 
s katerega Longar opazuje so
sede, kaj delajo, vmes pa kriči, 
kolne in raztresa laži, da se sliši 
daleč naokrog. „Že spet kriči s 
svoje prižnice!" govore s po
smehom mimoidoči.

Vse to pa postaja vsak dan 
hujše. Po novem letu je že tri
krat razgrajal. Venomer kuje 
naklepe, kako bi spravil sosede 
v škodo ali na slab glas. Najhuje

Še enkrat: 
»Javnost naj izve 

vso resnico!«
Pod tem naslovom jc Franjo Bulc 

z Mirne 21. januarja v Dolenjskem 
listu odgovarjal na pojasnilo 
„DANE" Mirna, ki je bilo objavlje
no 17. decembra 1970.

Na članek tov. Bulca želimo pri
pomniti le to, da nas nič ne prese
neča, kako tov. Bulc pojmuje samo
upravne organe nekega podjetja. Se 
enkrat mu želimo povedati, da zem
ljišče lahko prodaja ali zamenjuje le 
lastnik, ne pa delavci občinske upra
ve. Mi sicer vemo, da se z delavci 
občinske uprave tov. Bulc ni tako 
dogovarjal kot trdi, temveč bistveno 
drugače. Zato smo prepričani, da 
bodo tudi ti javnosti povedali res
nico.

Glede ostalega pa v celoti osta
jamo pri svojem prejšnjem pojasnilu. 
Ce vidi tov. Bulc v njem „žolčne in 
umazane klevete ter podtikanja**, 
naj nas kar toži, mi pa javnosti ob
ljubljamo, da jo bomo z razsodbo 
seznanili.

Do takrat tudi mi zaključujemo 
polemiko.

„DANA** tovarna rastlin- 
skili specialitet in destilacija 
MIRNA

Objavite 
»Hčer grofa Blagaja«!

Spoštovani!
Ker- se leto hitro obrne, sc tudi 

vaš časopis vedno obrača. V novem 
letu 1971 vam želim veliko dobrega 
in sreče pri nadaljnjem delu. Imam 
pa tudi precej želja, da bi se vaš ča
sopis malo spremenil. Na listnih 
straneh naj bi bil datum, kakor jc v 
drugih časopisih, na primer v Kmeč
kem glasu. Nedeljskem listu in v 
drugih. Mislim, da si želi to več na
ročnikov, da bi na vsakem listu pi
salo; Dolenjski list 16. 1. 1971 . . .  
Mislim, da pri tem ne bi bilo ovire.

Pa še nekaj bi želela ko bi roman 
pisali na spodnji strani, kakor je bil 
„Vražje dekle" in drugi, da se lahko 
izreže. Pa kak lep roman nam obja
vite. morda kako povest iz starih ča
sov. Naj jih nekaj napišem: Hči gro
fa Blagaja, Dekle z močvirja, Sveta 
Genovefa, Furmani ali kaj podob
nega. Ker je list precej drag, bi mo
rali vi tudi naše zelje upoštevati, da 
bomo še naprej prijatelji in stalni na
ročniki.

Tako, s tem bi bile moje želje iz
polnjene. Vas pozdravlja zvesta na
ročnica

K. M. iz Spodnje 
Pohance pri Artičah

X (OPOMBA UREDNIŠTVA: stra
ni v našem listu že dolgo označu
jemo z dnevom izhajanja, začeli pa 
smo objavljati tudi novo ljudsko po
vest BELI ŽENIN znanega pisatelja 
Frana S. Finžprja. Videli ste, da ob
javljamo -tudi različne druge nove 
podlistke in upamo, da boste z do
mačim tednikom spet tako zado
voljni kot ste že bili. Lepo pozdrav
ljeni!)

je, ko ponoči pridivja kot zve
rina, kolne in grozi ter napada z 
različnimi predmeti. Večkrat je 
šel celo z nožem na soseda ter 
razbijal okna ali vrata. Pomi
slite, kako to vpliva ponoči na 
bolnega ali utrujenega človeka, 
ki si želi miru in počitka! Žene 
in dekleta se ob vpitju prestra
šijo in zbegane razbežijo do
mov. Presunljivi so joki zbuje
nih otrok, ki ne vedo, ali sta 
oče in mati še v sobi. Najbližji 
sosed je prodal domačijo in se 
umaknil pred Longarjem. Lon
gar napada vse sosede: ker se 
mu vsi umikamo in ne more do
biti žrtve, je začel braniti javne 
poti, ki peljejo mimo njegove 
hiše. Nastavlja hlode in grmade 
ter grozi: „Kdor si bo vzel pot, 
bo nad njim začel peti cepin ali 
sekira. . .  “ Grozi tudi s sploš
nim požarom.

Kljub pritožbam doslej ni 
bilo nobenih ukrepov. Ali naj še 
naprej poslušati kletve in grož
nje in čakamo morebiti celo na 
zločin? Nikar! Želimo miru in 
tihih noči!

Prosimo upravo javne var
nosti, naj ugotovi resničnost na
ših izpovedi in čimprej prepreči 
nadaljnje nasilje.

Resničnost potrjujemo:
19 podpisovprebivalcev 

Žužemberka

ska posestva. V primeru smrti 
staršev ali sorodnikov pa ne po
zabijo na svoje dedne pravice in 
jih uveljavljajo na sodišču.

Te ugotovitve zahtevajo, da 
je treba problem nekako sistem
sko urediti. Menim, naj bi 
ljudje, ki so se zaposlili in zdaj 
ne marajo prevzeti posestev in 
skrbi za starše, podpisali ustrez
ne- izjave, da se odpovedujejo 
dediščini. Na podlagi tako zbra
nih odklonilnih izjav bi zem
ljišča ostarelih kmečkih ljudi 
prenesli iz zasebne v splošno 
ljudsko imovino, prizadetim lju
dem pa dajali vzdrževalnine. 
Ker'so manj razvite občine Še 
posebno prizadete, bi bilo prav, 
da bi v republiki ustanovili 
sklad za socialno pomoč za 
ostarele kmečke ljudi.

S predlaganim ukrepom bi 
zakonite dediče precej prizadeli 
ali pa prisilili, da bi naredili ti
sto, kar so dolžni svojim rodi
teljem. Ta ukrep bi bil demo
kratičen, z njim bi lahko uredili 
položaj tistih ljudi, ki posedu
jejo kaj več zemlje. Drugače pa 
je z ,vaško revščino', ki se na 
stara leta ubija s krpicami zem
lje in prejema skromne občin
ske socialne podpore. Te bi bilo 
nujno potrebno povečati na to
likšne zneske, da bi zadostovali 
za skromno, a vendar človeka 
dostojno življenje.

KAREL ZORKO 
Zavratec 32

NI NUJNO

da se 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 ne 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

Nismo pozabljeni
Kot vsako leto je podjetje Gor

janci tudi ob koncu minulega leta 
povabilo svoje nekdanje delavce -  
upokojence v svoj kolektiv. Zbranim 
iz raznih krajev, kjer pač živimo, je 
tovariš direktor Stefan Galič najprej 
pripovedoval o uspehih in nadalj
njem razvoju podjetja, nato pa smo 
mu povedali še mi o sebi. Po prijet
nem kramljanju, ki so se ga udeležili 
tudi drugi predstavniki podjetja, 
smo dobili darila: vsak po 300 din 
in značko podjetja. Nato so nas 
odpeljali v Podturn k ,,Sulcu", kjer 
smo imeli skupno silvestrovanje. 
Večerje bil nepozaben.

Čutimo prijetno dolžnost, da se 
delovnemu kolektivu podjetja Gor
janci javno zahvalimo za izkazano 
pozornost in darila. Hvaležni smo 
svojemu nekdanjemu podjetju tudi 
za vse drugo, kar je storilo za nas v 
minulih letih.

V imenu upokojencev 
IGNAC OBLAK, 

Dolenjske Toplice

Pridružite se 
modernim l ju d e m ,^  
ki pijejo

CVNAR
J e i h i  l

ČLOVEKOLJUBNOST N E  POZNA M EJA

»Pošiljamo vam za 
Jelkino zdravje...!«

Do 1. februarja dopoldne so naši bralci 

in naročniki ter številni prijatelji 
Dolenjskega lista zbrali za Jelko 

ie  44.950,60 din

Tudi v zadnjem tednu ni bilo skoraj nič manj obiskov v 
upravi našega lista: ljudje še prinašajo darila in prispevke za 
Jelko Lavrič ter ji hkrati želijo, da bi ozdravela. Tudi več 
pisem iz raznih delovnih organizacij in nekaterih vasi smo 
dobili, s katerimi darovalci pozdravljajo Jelko.

Najprej pojasnilo k zadnjemu 
poročilu; v zadnji številki našega 
lista smo poročni, da je „kolek
tiv Novolesa iz Straže podaril 
2.750 din“ . Znesek je točen, 
zbrala pa ga je delavka Anica 
'Kranjc med delavci in uslužbenci 
tovarne vezanih plošč in uprave 
podjetja Novoles v Straži. Iskre
na hvala požrtvovalnim in zaved
nim darovalcem iz tovarne!

Z denarnimi nakaznicami sov 
preteklem tednu poslali svoje 
prispevke za Jelko: Francka Mal- 
narič iz Strekljevca, 80 din, Mar
ie nka Zemljak, Brestanica, 100 
din, delavci z delovišča Ravne 
rudnika Senove 570 din. Slavka

Avguštinčič je zbrala v vasi 
Vrhtrebnje 7(5 din: Marija Dav- 
šek, Tušev dol, 50 din, Marjana 
Peklar, Šmihel pri Novem mestu, 
50 din, Janez Omerzelj, Blanca, 
20 din; Marija Zupanc iz Lahovč 
pri Cerkljah na Gorenjskem je 
zbrala med delavci 350 din.

Pri blagajni DL vplačano: 
Alojz Župevec, Žabja vas, 40 
din, darovalci iz Uršnih sel 450 
dm; Bernarda Zupančič in Franc 
Mohar, učenca 5. razreda, sta 
zbrala med vaščani Krke pri No
vem mestu 265 din; Slavko 
Brulc, Gor. Kronovo, 50 din, Jo
žica Zukovec, Pluska, 50 din, 
kolektiv Zavoda za zaposlovanje

Novo mesto 75 din, Leopoldina 
Gutman, Novo mesto, 50 din, 
Marjana Bele, Straža, 50 din, 
Ludvik Oblak iz Podhoste ter 
Franc in Angelca Sile iz Novega 
mesta; skupaj 100 din Bernarda 
Zupančič in Franc Mohar, Krka,
6 din.

Tatjana Novosel in Zdenka 
Boh te sta zbrali med vaščani 
Žabje vasi 590, Ana Kristan, 
Cešča vas, 10 din, Lojze Mirtič, 
Novo mesto, 25,50 din, neime
novana iz Smarjete 50 din, ko
lektiv uprave podjetja Kremen, 
Novo mesto, 230 din, Marija 
Sinur, Novo mesto, 30 din, An
gelca Drenik, Ljubljana, 50 din, 
T. M. iz Logatca 50 din, Jože 
Rntarič, Novo mesto, 20 din.

Bernarda Pelko in Zvonka 
Štravs, učenki 5. razreda šole v 
Bnisnicah, sta zbrali med vašča
ni Gabrja 353 din. Vaščani Cero
vega loga. Pristave, Gor. Vrh
polja in Zapuž so zbrali 710,90 
din, zbirala pa je Marija Zagorc 
iz Hrastja; Vera Božič iz Gabrja 
100 din, neimenovana iz Loke 
pri Straži 20 din.

Na žiro račun Dolenjskega^ 
lista so poslali za Jelko; Martin 
Udovč s pošte Stopiče je zbral 
med vaščani 215 din; sindikalna 
podružnica železničarjev, nad- 
zorništvo proge v Črnomlju; 2 00  
din.

Do ponedeljka, 1. fe
bruarja , 1971 dopoldne, je 
bilo zbrano in oddano na 
hranilno knjižico Jelke Lav
rič pri Dolenjski banki in 
hranilnici: 44.950,60 din.

Iskrena hvsla vsem dose
danjim darovalcem! Zbirko 
še nadaljujemo!

DOLENJSKI LIST
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KRŠKO: 
UTERARNl VEČER

V počastitev slovenskega kultur
nega praznika bo 9. februarja ob 18. 
uri v Valvasorjevi knjižnici v Krškem 
literarni večer, na katerem bodo 
brali svoja dela: Vladimir Bajc, Ivan
ka Hergold, Janja Kastelic, Ivan Per
haj in Ivan Zoran. Prireditelji vabijo 
na literarni večer skupine dolenjskih 
ustvarjalcev, ki se je do zdaj predsta
vila že dvakrat, in sicer lam v Kosta
njevici in Metliki.

„ŽIVI ORFEJ“ 
POMANKUIV

Bralci so z zanimanjem prejeli 
doslej najobsežnejšo antologijo slo
venske poezije, ki je izšla pod naslo
vom „Živi Orfcj“ . Tu pa so tudi že 
prvi odmevi na to obsežno delo. Ne- 
'kateri menijo, da je  urednikom ušla 
neodpustljiva napaka, ko nekaterih 
sodobnih odličnih pesnikov (Tone 
Pavček, Tone Kuntner in drugi) pri 
izboru sploh niso upoštevali. Sploh 
je slišati, da sodobna pesniška tvor
nost v „Živem Orfeju* ni zastopana 
tako, kot narekuje njena kvaliteta. 
Čemu priznanja in nagrade -  med 
izpuščenimi pesniki so tudi Prešer
novi nagrajenci -  ko pa gredo se- 
stavljalci antologije, ki bo slovensko 
pesniško tvornost predstavila tudi 
zunaj slpvenskih meja, mimo vsega 
tega? Take in podobne pripombe je 
te dni slišati, lahko pa smo jih tudi 
prebrali v časopisih, ko ,2ivi Orfej" 
niti še ni prišel v vse knjigarne, torej 
v roke slehernemu bralcu, ki se za 
poezijo zanima

V SPOMIN 
STANETU SEVERJU

Jutri, 5. januarja, bo ob 18.30 v 
Dolenjski galeriji večer poezije in 
proze, ki ga prireja amatersko kul- 
tumo-umetniško društvo Bela kri
zantema iz Novega mesta ob sodelo
vanju eks^rimentalnega gledališča 
iz Škofje Loke. Večer bo posvečen 
pred kratkim umrlemu igralcu Sta
netu Severju. To bo hkrati zadnji 
nastop društva Bela krizantema, ki 
se bo preimenovalo v Eksperimen
talno gledališče.

FINŽGARJEV MUZEJ
8 . februarja -  na dan slovenskega 

kulturnega praznika -  bodo v 
slovičah, rojstnem kraju pisatelja 
F. S. Finžgarja, čigar 100-letnico 
rojstva praznujemo letos, odprli ol> 
novljen Finžgarjev dom, ki bo poslej 
muzej. Finžgarjev muzej bodo izro
čili namenu z večjim številom kul
turnih prireditev. Otvoritev Finžgar- 
jevega doma širši slovenski javnosti 
je pomemben dogodek za slehernega 
kulturnega Slovenca.

JUBILEJ FESTIVALA
v  ribniški občini so se odločili za 

samostojno kulturno skupnost. 
Le-to bodo skoraj ustanovili, in to 
med prvimi na Dolenjskem. Zatrju
jejo, da bodo v kulturni skupnosti 
laže razvili vse tiste dejavnosti, ki so 
že do zdaj ponesle ime Ribnice v 
sveL Cisto po naključju bodo dobili 
kulturno skupnost v letu, ko obhaja 
tamkajšnji kulturni festival po
memben jubilej: 10 -letnico ustano
vitve. V okviru festivala imajo letos 
lepe načrte, med drupm poživitev 
domače likovne ustvarjalnosti, ki je 
začela v zadnjem času vidneje rasti.

Ivan Malavašič (Podlipa pri Vriuiiki): ZIMA (olje, 1970)

živa dejavnost bo imela prednost
Pogovor s preds^nikom iniciativnega odbora za ustanovitev kulturne 

skupnosti v Trebnjem Adolfom Grumom — Veliko več za amaterizem

„Zakon o kulturnih skupnostih je, čeprav smo ga dobili z za
mudo, dobrodošel iz dveh razlogov: prvič, ker bo za kulturo več 
denaija, in drugič, kar se mi zdi še pomembnejše, ker bomo kul
turno dejavnost načrtovali. Čeprav bomo m o r^  še nadalje delati 
med potrebami in možnostmi, bo divjega dela, sprotnega načrto
vanja in lovljenja bržkone enkrat za vselej konec.*‘

Te besede je Adolf Grum, ditvam, ki pa jih, kot veste, ni
ravnatelj trebanjske osemletke 
in predsednik iniciativnega od

bora snujoče se kulturne skup
nosti za trebanjsko občino na
menil za uvod najinega daljšega 
pogovora o razmerah, ki nasta
jajo po sprejemu republiškega 
zakona in v času, ko so priprave 
za ustanovitev kulturne skup
nosti v Trebnjem malone na 
vrhuncu.

„Koliko bo kultura v vaši ob
čini denarno na boljšem v pri
merjavi z minulim letom? “

A. GRUM: ,J)o zdaj je šlo za 
kulturo v občini 120 do 130 ti
soč dinaijev, pol od tega pa za 
amaterizem, se pravi' za dejav
nost dramskih skupin, pevskih 
zborov in drugih skupin v dru
štvih. Drugo polovico te vsote 
so porabile knjižnice in Tabor 
slovenskih likovnih samorastni
kov. Pripomniti moram, da je v 
ta sredstva všteta tudi pomoč 
mecenov (delovnih organizacij) 
Taboru in njegovim prire-

bilo tako malo.
Letos lahko pričakujemo za 

kulturo 100 odstotkov več de
narja ali skupaj med 250 iri 260 
tisoč dinaiji^Delitev v, odstot
kih naj bi ostala tudi v kuhumi 
skupnosti, kar pomeni, naj bi 
samo društva in njihove skupine 
dobile letos toliko, kot je šlo 
lani za vso kulturo v občini. Pri 
tem bomo izhajali iz'osnovne 
opredelitve, da je treba podpi
rati tisto, kar živi in dela, kar 
kaže voljo in željo po delu, ni
kakor pa ne bomo za vsako 
ceno spodbujali k ustanavljanju 
novih društev in skupin. Znatna 
sredstva bo treba kajpak name
niti za dejavnost Tabora in 
knjižnice, pri čemer pa še naj
prej računamo na pomoč in 
razumevanje delovnih organi
zacij.“

„Zakon pravi, da bodo v kul
turni skupnosti združeni samo
upravni interesi vseh dejav
nikov, ki so tako ali drugače 
odgovorni za razvoj kulture. To 
pomeni, da bodo ti dejavniki 
zastopani tudi v skupščini kul
turne skupnosti. Kako bo po
temtakem sestavljena vaša skup
ščina? “

A. GRUM; ,J^eposredno be
sedo pri načrtovanju in odlo
čanju o denarju, ki se bo zbral 
za kulturo, bodo vsekakor imeli 
zlasti tisti, ki se s kulturo ukvar

jajo neposredno. Razumljivo pa 
je, da bodo pri tem soodločali 
ljudje, izvoljeni v skupščino iz 
vrst neposrednih proizvajalcev. 
Sicer pa ključa še nimamo in se 
bo treba o sestavi skupščine kot 
tudi o njenem izvršnem odboru 
še temeljito pogovoriti.“

l.Z .
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Ja imenitni dol<tor
v  ponedeljek, 8. februar

ja, se bo izpolnilo 122 let, 
kar je v Kranju umri v 49. 
letu starosti prvi velikan slo
venske umetne pesmi 
dr. France Prešeren. V 
spomin nanj praznujemo 
Slovenci svoj kulturni praz
nik. Ta praznik tudi na Do
lenjskem vsako leto lepo po
častimo. Kakšen človek je 
bil Prešeren, lahko razbe
remo tudi iz naslednjih 
vrstic, ki so vzete iz Trdino
vega ,JDoktoija Prežiija“ . 
Pesnika imenuje Trdina tu
kaj dr. Prežir.

„Ljudje pravijo: Kdor otroke ljubi, brez skrbi snubi Tak 
mož res najlaže nosi težko breme zakonskega stanu. Tudi 
doktor Prežir si je našel v Ljubljani lepo in obenem bogato 
deklico, s katero se je želel poročiti A li njemu ni bila na
menjena nobena pozemeljska sreča. Zaveroval se je v to go
spodično tako globoko, da je ni mogel pozabiti ne na tem in, 
kar je gotovo še dokaj bolj čudno, niti na onem svetu. Pod 
okno ji je hodil baje v jasnih nočeh, ko je svetil mesec, 
prepevat: Luna sije -  kladvo bije. . .  To pesem je bil zložil 
nalašč zanjo. Razen tega pa še mnogo, mnogo drugih. Go
spod Groga m i je posodil precej debele bukve, ki so bile 
polne Prežirjevih pesmi Prebrala sem vse od konca do kraja. 
Nekatere so bile pobožne in svete, kakor kaka prav lepa 
pridiga, največ pa je bilo posvetnih, takih, kakršne najbolj 
ugajajo vroči mladini V njih poveličuje Prežir lepoto svoje 
izvoljenke ali pa opisuje tako ganljivo hrepenenje in bolečine 
svojega srca, da so mi prihajale neprenehoma solze v o č i 
Dandanašnji se nahaja pač malo moških, ki bi ljubili in ča
stili svojo žensko tako resnično goreče in stanovitno, kakor 
jo je ta imenitni slovenski doktor. “

I

i
v  SOBOTO OB 9. U R I V  ŠM ARJEŠK IH  TOPLICAH

Edinstven zbor kulturnikov j
Govor Miloša Poljanška o kulturi, kot jo omogoča novi zakon — Kako se] 
v novomeški občini pripravljajo na ustanovitev kulturne skupnosti? 

Zbor priložnost, da se zakonska določila presade v življenje

v  soboto, 6. februarja ob 9. uri, se bo začel v Šmarjeških Topli
cah prvi zbor kulturnih delavcev novomeške občine. Na tem edin
stvenem zboru, ki se ga bo udeležilo 150 do 200 ljudi, bo govor 
tudi o pomembnih vprašanjih kulture.

Uvodoma bo predsednik kul- 
turno-prosvetnega zbora slo
venske skupščine Miloš Poljan
šek govoril o pomenu kulturnih 
skupnosti, ki jih bomo letos 
ustanovili po vsej Sloveniji. Bo
ris Savnik, predsednik iniciativ
nega odbora, bo imel referat o 
pripravah na ustanovitev kultur
ne skupnosti v novomeški ob
čini, predsednik ZKPO Roman 
Čelesnik pa bo poročal o kul- 
turno-prosvetni dejavnosti.

Prireditelja tega zbora, ob
činski odbor sindikata delavcev 
v družbeni dejavnosti in občin
ska ^veza kultumo-prosvetnih 
organ^acij, sta na vabilih zapi
sala, da z letošnjim letom trga
mo vezi, ki so dolga leta omo

gočale mačehovski odnos do 
kulture in kulturnih delavcev. 
Marsikdo je dobil ob zavzetem 
delu namesto priznanja in po
moči zasmehljiv vzdevek idea
lista, ki da ne ve, čemu je na
menjen sedanji čas.

Socialistične odnose ustvar
jajo lahico samo ljudje, ki jim je 
kultura*, nepogrešljiva spremlje
valka in k^ ipo t do sočloveka, 
pravita dalje prireditelja. Nova 
zakonska določila obetajo za 
področje kulturnih dejavnosti 
vrsto sprememb, vendar bodo 
obetajoče bosede zakona 
mrtve, če jih ne bomo zavzeto 
in odgovorno čimprej presadili 
v življenje.

Zbor kultumih delavcev je

lil lil
■

PISA TELJ FINŽG AR IN  KOČKVSKI SLOVEINCI

Z »Verigo« proti kulturbundovcem
Ogled Finžgarjeve igre je župnik proglasil za smrtni greh, mežnar pa je's 
cerkvenega zvonika budno pazil, kdo se je »pregrešil« — Grožnje in pole

na do zadnjega — Finžgar: »Jaz sem se branil s pištolo«

po mnenju prirediteljev primer
na oblika za skupen delovni do
govor, da se to uresniči. Ne
dvomno pa je res, da se bo to 
dalo doseči le ob dobri udeležbi 
in zanimanju slehemega udele
ženca za vsa ta dogajanja.

IVAN ZORAN

Mala parada
v  avli osnovne šole v Treb

njem bo 5. februarja v počasti
tev slovenskega kulturnega praz
nika prvo srečanje kulturnih 
skupin in kulturnih delavcev iz 
trebanjske občine.

Na srečanju, ki ne bo za širšo 
javnost, bodo kulturne skupine 
nastopile z odlomki iz naštudi
ranih ali lani predvajanih del: 
dramska skupina iž Velike Loke 
s prizorom iz Borovih „Raztr- 
gancev“ , šcntruperški igralci z 
dejanjem iz Klopčičeve partizan
ske igre „M;»ti“ , recitatorji iz po
sameznih društev. Poleg tega 
bosta nekaj pesmi zapela zbora z 
Mirne in iz Mokronoga, mokro- 
noška folklorna skupina pa bo 
udeležencem pokazala nekaj 
točk. iz svojega novejšega spo
reda.

Ta mala parada kulturne de
javnosti v šolski avli bo hkrati 
zgoščen prikćiz dela, ki so si ga 
prostovoljno naložili amateiji, in 
potrdilo, da je ta dejavnost v ob- 

ini živa in nepogrešljiva sprem-

SnSTANK! ODBOROV -  Zdru
ženje gledaliških skupin Slovenije je 
sklenilo, da je treba ta mesec opra
viti sestanke področnih odborov. V 
Novem mestu je tak odbor za širšo 
Dolenjsko. Na sestankih bodo med 
drugim razpravljali o sodelovanju 
gledaliških skupin na letošnjem sre
čanju, ki bo predvidoma na Jeseni
cah.

SREBRNI JUBILEJ KNJIŽNICE
-  V torek, 9. februarja, bo v bre
žiški ljudski knjižnici prireditev v

Eočastitev Prešernove^ dne. Pova- 
ili so nekaj književnikov, da bodo 

brali svoja dela. V knjižnični avli pa 
bo knjižna razstava. S tem' bo knjiž
nica proslavila tudi 25-letnico usta
novitve. I

STATUT V JAVNI RAZPRAVI
-  Osnutek statuta kulturne skup
nosti za krško občino so dali v javno 
razpravo delovnim organizacijam. 
Le-ta bo predvidoma končana pri
hodnji teden, nakar bodo do konca 
februarja izvolili delegate za usta
novno skupščino kulturne skup
nosti.

100.000 DIN ZA OBNOVO 
DVORAN -  Več kot 100.000 din 
je. veljala obnova kulturnih domov 
oziroma dvoran lani v novomeški 
občini. S skupnimi močmi so uredili 
dvorane v Beli cerkvi, Hinjali, Ore

hovici, Stranski vasi. Brusnicah in 
Smarjeti oziroma Škocjanu. Denar 
so prispevali: gasilska društva
26.700 din, občina 27.000 din, za
vod za kulturno dejavnost 16.000 
din, krajevne skupnosti 15.000 din, 
sklad SRS za pospeševanje kulturnih 
dejavnosti 1 0 .0 0 0  din in občinska 
Zveza kulturno-prosvetnih organi
zacij 8000 din. Udarniških del je 
bilo opravljenih za 1 0 .0 0 0  din.

KMALU INICIATIVNI ODBOR 
-•'Kuhurni delavci sevniške občine 
so sc odločili za samostojno kul
turno skupnost. Iniciativni odbor za 
ustanovitev skupnosti bo občinska 
skupščin'd imenovala na eni prihod
njih sej. Predvidoma bo še ta mesec 
znano, kdo bo v iniciativnem od
boru. Osnutek statuta za kulturno 
skupnost žc pripravljajo.

KDO NI VABLJEN? -  Za sobot
ni prvi zbor kulturnih delavcev no
vomeške občine v Šmarjeških Topli
cah so povabili več kgt 2 0 0  ljudi. 
Pri tolikšnem številu pa se lahko 
zgodi, da sta prireditelja -  občinski 
odbor sindikata družbenih dejav
nosti in ZKI’0  -  na koga pozabila. 
l*redsedniki društev in drugi povab
ljenci iz podeželskih krajev naj po
izvedo, komu bi še morali poslati va
bilo. to pa naj takoj javijo priredi
teljema v Novo mesto.

Ob Finžgarjevi „Verigi" smo do
živeli marsikaj grenkega in težkega. 
Kočevska okolica, nahujskana od 
krajevnega župnika Witina, je posku
šala pozimi 1939 kakorkoli prepre
čiti uprizoritev prve slovenske igre 
na tem koncu slovenske zemlje. 
Strašili so delavce, kmečke najem
nike in nekatere igralce, da bodo ob 
delo, če bodo šli gledat to igro ozi
roma v njej sodelovali.

Tako strahovanje je bilo kot bob 
ob steno, zato so hujskači in nergači 
poklicali na pomoč krajevnega bož
jega namestnika. Na dan predstave, 
bilo je v nedeljo zjutraj, je domači 
župnik s prižnice označil „Verigo" 
za grešno delo, zato se bo smrtno 
pregrešil vsak, kdor bo Sel igro gle
dat. Niti Slovenci niti sami Koče
varji sc zabičanega smrtnega greha 
niso ustrašili, do.zadnjega kotička 
so napolnili razred v šoli Borovec, 
kjer je bila na vrsti prva slovenska 
igra na Kočevskem.

Igra se je začela ob splošnem ve
solju ljudi. Z pranekaterega obraza 
je spolzela solza sreče in zadovolj
stva: saj so Slovenci v teh krajih šele 
po 21 letih svobodne kraljevine Ju
goslavije lahko slišali z odra svojo, 
domačo besedo.

Toda domači nasprotniki in na
cisti so poskusili celo v zadnjem tre

nutku preprečiti predstavo. V bliž
nji gostilni so obstopili enega glav
nih igralcev in ga malone prisilili, da 
se je opil. Mnogo dela smo imeli s 
tem igralcem, preden se je streznil in 
bil sposoben stopiti na oder. 2 upnik 
je poslal svojega mežnarja na cerkve
ni stolp, da bi od tam videl in si 
zapisoval imena vseh, ki so drli na 
igro. Menda zato, da bi proti njim 
kasneje ukrepali, pa tega niti posku
sili niso.

Ob koncu teh spominov bi rad 
dodal še tole.

V Kočevski Reki, takratnem ob
činskem središču in sedežu politič
no -  kulturne dejavnosti ter po
družnice CMD, smo ustanovili kme
tijsko nadaljevalno šolo za fante in 
dekleta ter vse starejše ljudi. Poleg 
modernega kmetovanja so se obisko
valci učili slovnice, zgodovine in do
bivali znanje o slovenski kulturi. To 
so bili hvaležni učenci. Čeprav z brki 
in sivimi lasmi. Iz njih je zrasel tudi 
dobei^ pevski zbor.

Pevski zbor se je uveljavil. Želel je 
nastopiti tudi na radiu in nedolgo 
zatem se mu je želja uresničila. V 
spored na tej oddaji so uvrstili tudi 
„Mi smo Slovenci", ki jo je napisal 
podpisani in ki je brž postala himna 
kočevskih Slovence’' ter kasneje od
mevala na mnogih partizanskih mi

tingih in priieditvah na Kočevskem. 
Ta pesem je bila hkrati odgovor na 
kočevsko „Von Rinza bis zum 
Kulpastrand, unser ist Gotschewer- 
land" („Od Rinže do K6 lpe je naše 
Kočevsko").

Med obiskom v Ljubljani so slo
venski pevci s Kočevskega stopili 
tudi v Jakopičev paviljon. Med ogle
dovanjem slik so nenadoma obstali 
pred pisateljem Finžgarjem. Brž so 
mu povedali, od kod so. Hitro sc jih 
je spomnil, saj je veliko slišal o upri
zoritvi svoje „Verige". Ker so bili 
med pevci tudi nekateri člani igral
ske sKupine, ki so igrali v „Verigi", 
so s pisateljem govorili le še o tem. 
Ko so mu povedali, da je postala 
njegova „Veriga" na Kočevskem 
smrtni greh, sc je vedro nasmejal in 
dejal: „Da, da, vidim, da so nekateri 
Kočevarji še vedno taki, kot tedaj, 
ko sem bil tam nekaj let za kaplana. 
Nekoč so me napadli, pa sem moral 
uporabiti pištolo."

Ko se vsega tega spominjam ob 
stoletnici Finžgarjevega rojstva, sem 
vesel, da sem na straneh Dolenjskega 
lista lahko to tudi napisal in ohranil 
pred pozabo.

(Konec) 
MARJAN TRATAR

Ijevalka splošnep razvoja.
Srečanje kulturnih delavcev, 

kulturnih skupin in drugih ude
ležencev bo priložnost za so
očenje sedanjega stanja na kul
turnem področju z željami in 
možnostmi, kakršne se bodo od
prle v kulturni skupnosti.

Ne nazadanje bo srečanje pri
znanje za kulturne skupine, za 
vse udeležence pa možnost za 
nove dogovore v letošnjem pre
lomnem letu za kulturo.

DOVOLJENO
PREDVAJANJE

Na Vrhniki je bila premiera no
vega slovenskega filma ..Na klancu", 
ki ^a je Vojko Duletič posnel po 
Istoimenskem delu Ivana Cankarja. 
Pristojna republiška komisija (beri 
cenzura) je predvajanje filnia dovo
lila brez pridržkov. Tako bo, kot 
kaže, Hladnikova ,Maškarada“ edini 
slovenski film, ki ga zaradi upravičen 
nega posega ,,višje sile" širša sloven-^ 
ska javnost ne bo videla.

»Dolenjski list« 
v vsako družino



France Demš.ar - Jože Valentinčič

SKRIVNOST, Vi\ 
NI SKRIVNOST

Ker pa sc odpravi na pot proti 
jajčecM sto in sto milijonov sc- 
mcnčic, jih nekaj vendarle dose
že cilj, narava je pač poskrbela, 
da jajčece ne bi ostalo neoplo
jeno.

Ko se semcnčice približajo jaj
čecu, se na njegovi površini na
redi majhna izboklinica -  spre
jemni griček -  skozi katerega 
vdre ena od semenčic v jajčece. 
Repek se pri tem odtrga in osta
ne zunaj, sprejemni griček pa se 
takoj poravna in povrSna jajčeca 
je spet neprehodna za semen
čice. Semenčica, ki je prva prišla 
na cilj, je prva in edina zmago
valka v tem poldrugournem teku 
proti jajčecu!

Od semenčice, ki se je vgrez- 
nila v jajčece, ostane le majhna 
vretenasta masa, ki se pomika 
proti jedru v jajčecu. In ko se 
obe jedrci zlijeta v eno in tako 
oblikujeta novo jedro, je oplodi
tev izvršena, spočet je bil nov 
človek!

Dvoje kristalov se je zlilo v 
enega in se pognalo v rast, začel 
se je veliki čudež učlovečenja. 
Komajda se v prirodi dogaja še 
kaj tako veličastnega, kot je spo
četje: dve majhni živi kroglici -  
materino jajčece in očetova se
menčica -  sta se združili, da bo 
iz njiju zrastel človek, njun 
otrok.

NOSEČNOST
Noben ni žamet in 
nobena svila voljna tako, kot sem te 
vase jaz s povoji pajčevinastimi 
skrila . . .

(Oton Župančič)

Dvoje kristalov se je zlilo v 
enega in se pognalo v rast, spo
čet je bil ČLOVEK, ki bo čez 
devet mesecev prišel na svet.

Takoj, ko sc jedrci in semen
čice zlijeta v eno, sc na novo na
stalo jedro začne deliti in se raz
deli v dva dela, hkrati pa so tudi 
jajčna cehca sama razdeli v dve 
celici -  hčerki, ki pa ostaneta 
združeni, kakor sc dobro vidi na 
sliki. Celici -  hčerki in njuni 
jedrci sc delita na isti način in 
tako dobimo štiri celice, iz teh 
čez čas osem, nato šestnajst in 
tako naprej do bilijonov celic, ki 
bodo tvorile novorojenčkovo 
telo.

Prva delitev jajčne celice je 
pravzaprav bolj drobitev kot pa 
delitev, zato so posamezne cchce
-  hčerke vse manjše in manjše. 
Cela kepica je podobna murvi, 
pa ji strokovnjaki tudi pravijo 
morula (morus = murva). Že po 
nekaj dneh izgine celična mre- 
nica, ki je obdajala jajčece, in 
jajčece lahko začne rasti. Po ne
kaj dneh je že tako razvito, da sc 
lahko ugrezne v pripravljeno-ma
ternično sluznico, do katere je 
med tem časom že tudi dopoto
valo. Kot v mehki pernici leži se
daj ta morula, ravno prav toplo 
je in dovolj hrane ima za prvo 
rast. Začela seje nosečnost.

Ob koncu petega tedna od 
spočetja se v zametku že izobli
kuje hrbtenica, nosilni steber, 
okrog katerega se bo izobliko
valo otrokovo telo. Že naslednji 
teden je opaziti glavico, še kak 
teden kasneje pa tudi nastavke 
rokic in nogic, na ghvici pa celo 
že obe udrtinici za oči.

Ko preteče celih sedem ted
nov, sta na zametku vidna prsni 
koš in trebušček, na rokah in 
nogah pa se oblikujejo prsti. 
Osmi teden sc na glavici poka
žejo značilne človeške poteze, 
izoblikujejo se ušesa, „člove- 
čck“ pa je dolg poltretji centi
meter in težak en sam samcat 
gram.

Komaj dober teden dni zatem 
je ta drobna človeška stvarca 
dolga tri centimetre in težka dva 
grama.

Od tega časa dalje ima zame
tek že zelo človeško obliko, ob 
koncu tretjega meseca so izobli
kovane ročice in nogice do 
ušesa, medtem ko so očesne 
veke še vedno zaprte.

Prav tak trimesečni zametek 
je opisal Janez Menart v najbolj 
čudoviti pesmi o otroku, ko je 
zapisal:

C.lcj,
dvoje ročic že imam, 
dvoje nožič že imam, 
prstkov deset 

in še enkrat deset, 
ritko jn glavico tudi,

srčeca drobni trepet a

kmalu te v sreči začudi, ^  
potlej se odebelim, 
laske dobim . . .

Kak mesec dni zatem se otrok 
že tudi premakne, babica in 
zdravnik pa lahko slišita utrip 
otrokovega srca. Se samo mesec 
dni kasneje se na glavici pojavijo 
kot puh mehki laski in takrat 
začne otrok odpirati oči.

Ob koncu sedmega meseca je 
otrok dolg 35 cm in težak 1700 
gramov. Pri tem je že tako raz
vit, da je skoro sposoben za pri
hod na svet. Precej otrok se tudi 
zares rodi s sedmimi meseci, ven
dar pa taki nedonošenčki po
trebujejo posebno skrb in nego. 
Položijo jih v poseben inkubator 
(valilnik), v katerem je stalno 
enaka temperatura in so v njem 
varni tudi pred okužbo. V inku
batorju ostanejo nekaj tednov in 
se toliko okrepijo, da postanejo 
sposobni za življenje zunaj inku
batorja. Ob pravilni negi in pre
hrani se ti nedonošenčki razvi
jejo povsem normalno in v celoti 
nadomestijo primanjkljaj zadnjih 
dveh mesecev nosečnosti, ki so 
jih izgubili zaradi prezgodnjega 
poroda.

Zadnja dva meseca nosečnosti 
se otroček debeli, koža se 
napne, laski se zdaljšajo, konice 
prstov pokrijejo nohtki, oči pa 
so še zmerom nedoločne barve. 
Otrokova teža doseže kakih 
3500 gramov, dolg pa je nekako 
pol metra.

Ves čas nosečnosti plava 
otrok v plodni vodi, ki ga varuje 
pred pritiski in udarci od zunaj. 
Včasih nekaj te vode popije, pa 
se mu potem kar krepko kolca.

Otrok v maternici živi! Odpira 
oči, se obrača, sesa palček, 
dremlje in spi. Kadar se zbudi, se 
preteguje, kadar pa se spravlja 
spat, se kot mlad kuža vrti po 
zibelki in išče najugodnejšo lego 
za počitek. To prekopicavanje in 
pretegovanje nosečnica dobro 
čuti. Včasih je otrok tako ži
vahen, da je kar skozi obleko 
opaziti njegovo brcanje. Mama je 
seveda tega zelo vesela, saj ji je 
najzanesljivejše znamenje, da 
otroček živi.

Tako minevajo dnevi obema, 
materi in otroku, oba imata zad
nje mesece in tedne dovolj 
opravkov. Mama seveda nepri
merno več. Pripraviti mora pe
rilo za novorojenčka, kapice in 
plenice in še vrsto drugih reči. 
Pa tudi oče ni ta čas brez dela. 
Poskrbeti bo treba za košaro in 
voziček, pomagati mora noseči 
ženi in namesto nje postoriti ne
katera dela, nekega dne pa bo 
prinesel tudi že živo rdečo ropo
tuljico in mehkega medvedka, da 
bo otročku za „ninico“ .

ROJSTVO
Skoz medenico 
kot skoz slavolok . . .

(Janez Menart)

Nekako 280 dni po spočetju 
je otrok zrel za pot v svet in živ
ljenje zunaj materinega telesa. 
Devet mesecev rasti pod mate
rinim srcem sc izteka, treba bo 
vzeti pot pod noge in oditi na 
svet.

V prispodobi bi to potovanje 
lahko opisali takole:

Maternica, ki je devet mesecev 
dajala varno in toplo zavetje ra
stočemu bitju, se je te svoje na
loge naveličala, dovolj ji je že te 
nosečnosti. Da bi plod iztisnila 
iz sebe, se začne silovito krčiti. 
To krčenje maternice nosečnica 
krepko začuti. Zaboli in zvijejo 
v trebuhu, začeli so se popadki. 
Sprva so redki in rahli, čimbolj 
pa sc bliža čas poroda, tem go
stejši so in silovitejši. Najraje bi 
zapisal, da maternica ob vsakem 
popid'<u potreplja otroka po 
ritki, i eš pripravi se, gremo, do
volj Tli je tega tvojega podnajem- 
ništv i.

Salo na stran in poglejmo, kaj 
se v ženi resnično dogaja.

S tem da sc maternica krči in 
stiska, pritiska plodno vodo ob 
maternično ustje, ki se zaradi 
tega začne odpirati in širiti. 
Plodni mehur vse bolj in bolj 
stopa v maternični vrat in mede
nično odprtino, maternica pa se 
Se naprej silovito krči in potiska 
plod iz sebe. Popadki so vse po
gostejši in močnejši, dokler za
radi velikega pritiska plodni me
hur ne poči.

I

I

Taborniki Odreda goijanskih tabornikov so tudi letos preživeli nekaj zimskih dni pod platnenimi 
strehami. Tabora na Frati, kjer so organizirali tudi tečaj za vodnike, se je udeležilo 25 tabornikov in 
tabornic. Tečaj je obsegal ves taborniški program: postavljanje šotorov, signalizacije, topografijo, 
družabne igre in drugo. Vsak dan so organizirali več tekmovanj, na katerih so preizkušali svoje 
sposobnosti in znanje v taborniških veščinah. (Foto: prof. M. Dobovšek)

»Občinske težave so tudi naše«
Trebanjska mladina potrebuje za uspešno delo zlasti sposobno mladinsko 

vodstvo in večjo denarno pomoč — Samovolja ne zadostuje

Prejšnji teden je trebanjsko mladino obiskal predsednik repu
bliške konference ZMS Ž i^ o  Pregl. Člani občinskega mladinskega 
predsedstva in predstavniki drugih družbeno-političnih organizacij 
v občini so ga seznanili z delom mladine v lanskem letu ter z 
razmerami, v katerih živi in dela trebanjska mladina.

V trebanjski občini je okrog 7000 
mladih. V ZM jih je vključenih 
okrog 2500 v starosti od 14. do 27. 
leta. Največ je kmečke mladine. 
Okrog 300 mladih je zaposlenih v 
večjih delovnih organizacijah, kot so 
Kemooprema, Modna oblačila, Da
na in druge. Veliko mladih se šola 
na poklicnih in drugih srednjih šolah 
v Novem mestu in v Ljubljani. Na 
kmetijah ostaja le malo mladih, ki bi 
se preživljali zgolj s kmetijstvom. 
Zaradi slabih razmer v kmetijstvu se 
zaposlujejo, če ne takoj po konča
nih šolah, pa nekaj let pozneje. V 
občini so možnosti za zaposlitev

nekvalificirane delovne sile in veliko 
mladih se tu zaposli, še preden kon
ča osnovno šolo. Nasprotno pa je s 
študenti.

Ker trebanjska občina zmore da
jati le manjše štipendije kot drugod, 
se študentje že zaradi tega navezu
jejo na druga mesta, kamor tudi 
odhajajo po končanem študiju. Ven
dar je to le eden izmed vzrokov. 
Mladi strokovnjaki odhajajo drugam 
tudi zaradi boljših plač, boljših živ
ljenjskih pogojev in možnosti napre
dovanja. Posledica vsega tega pa je, 
da trebanjskemu gospodarstvu manj-

Ali SO klubi res nujno zlo?
Razvite mladinske dejavnosti v Metliki ot>etajo, 
da bi delo v klubu lepo steklo, če bi ga le imeli — 

Mladi potrebujejo zaupanje

Se pred nekaj leti so imeli nekateri družbeno-politični delavci pomisleke 
glede ustanovitve mladinskega kluba. Bili so prepričani, da so klubi nujno 
zlo, v katerih se porajajo nemoralnosti. Bib so prepričani, da je največ, kar 
lahko nudijo mladini, opremljen prostor. Zato ni čudno, da so takšni klubi 
kmalu razpadli in dajali jezikavim ljudem povod za šušljanje. Klubski inven
tar je le začetek, da nekemu prostoru lahko rečemo klub, šele ko se v njem 
razvije dejavnost, zasluži ime klub.

ka strokovnjakov, kar spet občuti 
gospodarstvo.

Mladi se tega zavedajo, ker vedo, 
da so njihove možnosti odvisne od 
možnosti celotne občine.^ Cimveč 
denarja bo v občini, tem več ga bo
do lahko namenili tudi za mladinske 
potrebe.

Trebanjski mladinci se zavedajo, 
da je delo v njihovi organizaciji zelo 
odvisno od vodstva. Aktivi, ki imajo 
sposobno vodstvo, imajo tudi naj
večje uspehe pri delu. Druga težava 
je vprašanje prostorov. V nekaterih 
manjših krajih so mladini priskočile 
na pomoč druge krajevne organiza
cije, največkrat gasilci, drugod pa je 
mladina še vedno brez prostorov in 
se sestajajo občasno ali pa sploh ne. 
Premajhno je tudi sodelovanje mla
dine z drugimi družbeno-političnimi 
organizacijami, zlasti v manjših kra
jih, ko bi mladina lahko večkrat pri
skočila na pomoč pri komunalnih 
akcijah, če bi za to dobila podporo 
za svoje delo.

Trebanjski mladinci priznavajo, 
da kljub prizadevanjem in boljšemu 
delu v zadnjih letih dejavnost mla
dine še vedno ni tako razširjena, kot 
bi lahko bila. Mladi bi lahko doseli 
lepe uspehe na športnem in turistič
nem' področju, prav tako pa je ve
liko zanimanje tudi za kulturno de
javnost. Vprašanje je le vodstvo in 
denar.

Medtem ko ponekod ustanove 
klub in se šele potem razvijejo dejav
nosti, je v Metliki ravno obratno. 
Mladinske sekcije so zelo močne in 
vsem je jasno, da mladi igralci ne 
morejo vaditi v hotelu ali v zasebnih 
stanovanjih, mladi filmski ustvarjalci 
in radioamaterji pa se ne morejo' 
potikati po kleteh.

Končno so tudi družbeno-politič
ni delavci spoznali, da bodo mlade 
komuniste pridobili prav iz vrst mla
dincev, ki so vključeni v svobodne 
dejavnosti. Določeno delo, tova
rištvo, skupno reševanje vprašanj in 
drugo vsekakor bolj pritegne mla
dega človeka kot tisoče donečih 
besed političnega sekretarja. Zani
manje, pomoč in posluh za težave 
teh skupin pa zbudi pri mladih ob
čutek, da vodstva osnovnih organi
zacij res žele medse delovne, ustvar
jalne in kritične ljudi. Dokler pa so 
klubska vprašanja le vprašanja mla- 
dili, z njimi Jie bo nič.

Družbenopolitični delavci Metli
ke so prepričani, da bo delo v klubu 
steklo, če bodo mladinske akcije in 
delo spremljali in se vsaj udeleževali 
njihovih prireditev. Tako bi mladi 
čutili zaupanje in spoznali, da je 
začrtana pot tudi njiliova, da niso 
osamljeni.

Mlad človek noče biti del mno
žice, ampak želi na odločitve svoje 
skupine tudi vplivati, pomagati k 
uspehu. To pa je brez dvoma zače
tek samoupravljanja.

Ni res, da mladi niso pripravljeni 
delati. Potrebujejo le pravilen pri
stop. S pismenimi vabili in lepaki jih 
ne bomo več pritegnili k dejavnosti, 
potrebni so osebni stiki. Mladi od 
starejših večkrat zaman pričakujejo 
prijateljski razgovor. Mlad človek 
mora čutiti, da je za delo potreben.

Izoblikovane skupine v klubu lah
ko prosti čas preživijo prijetno in 
koristno. Lahko prirejajo razstave, 
različne literarne večere, manjša 
tekmovanja in podobno. Imajo ideje 
in voljo do dela, od starejših priča
kujejo le materialno in moralno

pcjdporo ter razumevanje za svoj 
nji^in izražanja sveta in sebe v njem.

^etliški mladinci so po izjavah 
nekaterih družbeno-političnih delav
cev' na pravi poti. Zaupanje so si pri- 
dobih z vztrajnim delom, in ne pri
tiskom od drugod.

TONI GASPERIC

K R Š K O

Politična šola, ki sta jo za mla
dince organizirali Delavska univerza 
in občinska konferenca ZMS, ima 
zlasti med delavsko mladino velik 
odmev. Predavanja trajajo od 25. ja
nuarja do 5. februarja in jih obiskuje 
34 mladincev. Veliko zanimanje je 
zlasti za mesto Jugoslavije v svetu in 
za odnos med vero in državo.

Tretja Kičova zmaga
1. »Više nećeš biti moja«, K. Slabinac — 29 glas.
2. »Visoko nad oblaki«, Slaki — 21 glasov
3. »Titanik«, Ansambel Slaki — 16 glasov
4. »Marijana«, Dubrovniški trub. — 13 glasov

Uspešna 
črnomaljska 
konferenca

Redni letni in volilni konferenci 
občinske konference ZMS Črno
melj, ki je bila 30. januarja, je pri
sostvovalo okrog 50 mladincev, 
gostov in predstavnikov drugih druž
beno političnih organizacij v občini.

V čem je bila" konferenca uspeš
na? Morda riiti ne toliko v ugotav
ljanju dosM^nih uspehov v lanskem 
letu, saj, je vladalo v nekaterih akti- 

ivih in na nekaterih področjih mla
dinskega dela popolno mrtvilo; lah
ko rečemo, daje bila uspešna zaradi 
odkritili, kritičnih in realnih besed, 
ki so jih mladi povedali o sebi, svo
jem delu in odnosu do mladinske 
or^nizacije.

Poudarili so, da je za uspešno 
delo mladih ob drugih vprašanjih 
(težave s prostori, denarna pomoč, 
sposobno vodstvo) potrebna zlasti 
večja osveščenost mladine pri delu v 
samih aktivih (predvsem vaških in 
šolskih), prav tako pa tudi pri vklju
čevanju v splošni ljudski odpor ter v 
druge družbeno politične orga
nizacije. Mladi morajo vedeti, kaj je 
namen njihovega dela, kakšno korist 
imajo od tega družba in oni sami ter 
kako se bodo dela lotili. Mladi so 
bili mnenja, da je treba posvetiti več 
skrbi in možnosti za delo specializi
ranih organizacij, katerih glavni na
men je vzgajati in osveščati mladega 
človeka.

Zavzeli so se tudi za izobraževa
nje mladine v delovnih, vaških in 
šolskih aktivih, vendar z oblikami, 
kijih bodo zanimale in pritegnile ter 
jim ne bodo vsiljene. Skratka: mla
dina naj bi ob svojem delu čutila 
pripadnost k svoji organizaciji in si 
prizadevala, da bi s svojim delom v 
njej dosegla večje uspehe.

Ob koncu konference so sprejeli 
obširen program dela za tekoče leto, 
ki vključuje tudi nekaj večjih akcij, 
kot so pohodi, srečanja mladine in 
vojakov, ter nekaj kulturno-zabav- 
nih prireditev, ki jih bodo organizi
rali v obliki tekmovanja. Izvolili so 
novo mladinsko predsedstvo in nad
zorni odbor.

Novo v klubu
RAZPRODAJA PLOSC 

bo v petek, 5. februarja, v 
novomeškem mladir.skem 
klubu v Seidlovi ulici. Pro
dajali bodo dobro ohranjene 
plošče domačih in tujih pev
cev. Vsi, ki se za plošče za
nimajo. se lahko tudi pisme
no obrnejo na Draga Vovka, 
Valantičevo 17, Novo mesto.

PLESI bodo v klubu spet 
vsako soboto od 17. do 21. 
ure. Vstopnina bo 3 din. 
Odbor kluba vabi na plese 
tudi mladino iz drugih do
lenjskih krajev. Predvajali 
bodo najnovejše, najbolj zna
ne plošče. -  Sobotni ples je 
bil zelo dobro obiskan. Prišlo 
je okrg 150 mladih. Klubski 
odbor bo v bodoče skušal or
ganizirati v klubskih prosto
rih tudi prodajo brezalko
holnih pijač!

TREBNJE

V trebanjski občini je okrog 70 
mladincev, ki so člani Zveze komu
nistov. Občinsko mladinsko vodstvo 
ugotavlja, da je aktivnih mladih ko
munistov veliko manj, kot bi jih bilo 
lahko, prav zaradi tega, ker je pre
malo poskrbljeno za njihovo izobra
ževanje in ker so jih doslej premalo 
pritegnili k delu.

Naša lestvica najbolj priljubljenih 
melodij se zadnje čase skoraj ne 
spreminja. Zdi sc, da nekaterih 
skladb kar ne morete pozabiti. Ved
no manj je tudi različnih drugih 
predlogov. Prevladujejo domači pev
ci in ansambU.

Žehmo vas opozoriti, da na po
slane kupone v svojem naslovu pred 
imenom napišete tudi številko 
pošte, sicer kuponov ne bomo mogli 
upoštevati pri žrebanju.

Tokrat
bralcem:

se je sreča nasmehnila

1. Metki Malič, 68344 Vinica 27 
pri Črnomlju,

2. Ivanu Godlerju, 
151,68270 Krško.

C. 4. julija

3. Alenki Mazovec, Karlovška 5, 
68000 Novo mesto.

Plošče je izžrebancem podarilo 
podjetje Elektrotehna iz Novega 
mesta.

LOTNAJ
Ta teden sem najraje poslušal(a) melodijo:

priimek

Rok: 8. februar 71 Kupon št.
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RAZBIJAL St;^,KLENICE -  29. 
januarja ponoči so prometni milič
niki prijeli in pridržali do iztreznitve 
29-letnega Ivana Zobariča iz Brežic.
V restavraciji na Čatežu ob Savi je 
razbijal steklenice in kozarce.

TAT PRI BAMBICU -  Vinko 
Bambič iz Novega mesta je 30. ja
nuarja novomeškim miličnikom pri
javil tatvino, ki jo je neznanec storil 
v njegovem stanovanju. Storilec je 
ukradel dežni plašč in suknjič. V že
pih je bilo 370 din in osebni doku
menti, ki so izginili z neznancem. 
Do Igo prst než je nato segel še po 
ženski torbici ter ukradel iz nje 130 
din in nekaj drobnjarij.

RAZTRESEN NA CESTI -  29. 
januarja dopoldne je Ranko Subič, 
delavec pri novomeški kmetijski za
drugi, prečkal Cesto komandanta 
Staneta v Novem mestu pri trgovini 
Obrtnik. Ko je bil na pol poti proti 
trgovini Varteks, se je sredi ceste 
premislil in se hotel vrniti k Obrt
niku. Tedaj ga je zadel osebni avto
mobil in ga zbil. Voznik je po trče
nju pritisnil na plin. Šubiču se na 
srečo ni nič zgodilo.

NESRECA ZARADI ŽVEČIL
NEGA GUMIJA -  Mirko Jurčevič 
iz* Zagreba se je peljal 30. januarja z 
osebnim avtomobilom belgijske regi
stracije od Ljubljane. Med vožnjo po 
karteljevskem klancu je z roko segel 
po žvečilni gumi, pri tem pa zapeljal 
na bankino in se od tam trikrat pre
vrnil prek strehe. Škode je bilo za 
4.500 din, vozniku pa na srečo nič 
hujšega.

DECKA p o d r l  n a  MOSTU -  
7-letni Tomislav Celesnik z Jesenic 
je šel 30. januarja zvečer s starši po 
prehodu za pešce na novomeškem 
mostu. Ko so bili sredi prehoda, sc 
je z Glavnega trga v fičku pripeljal 
Jože Novak iz Orehovice in dečka, 
ki je hodil pred starši, zbil. Tomislav 
je v bolnišnici, ima zlomljeno nogo 
in pretres možganov. )

HUMOR IZ 
SPISOV

Na železniški postaji je vagon za
del nekega neprevidnega potnika. 
Padel je, vendar se mu ni zgodilo nič 
hudega.

Naslednje jutro sta se, čakaje na 
vlak, o nesreči pogovarjala moža.

„Lahko bi bilo le  hujše,“ je menil 
prvi.

,,Da, lahko," je kratko odvrnil 
drugi.

„Ena roka je ležala tamle. Strašen 
prizor, ti rečem."

,,Si videi? “
„Se vprašaš! Celo pobiral sem 

tiste krvave kose . .  .“
„ . . . in jih metal v vrečo.“
,,Kako veš, daje bila vreča? “
„Kaj pa glava? “
? ? ? : ? ? ' ’
„Tule jo vidiš, na mojih ra

menih.“
? ? ? ? ? 9 ■)

„Da, tisti nesrečnež sem bil jaz. 
Bedak!“

Maturant na prvem tatinskem pohodu
Z zadnjim izpitom.na novomeški gostinski šoli v žepu se je Franc Jeler z 
Blance napil, nato pa se odpravil prvič v življenju krast — Sodnikom je 

19-letni obtoženec skesano priznal, da je res vse storil

Franc Jeler z Blance je bil še v prvi polovici 1970 gojenec šol
skega centra za gostinstvo v Novem mestu. Po zaključnem izpitu 
13. junija so se fantje napili. Franc jo je še istega dne mahnil 
domov v hišo svoje matere in očima.

Doma ni bilo nikogar, matije 
bila tisti čas na sezonskem delu

pustil moped in oba fotoapa
rata.

v Avstriji. Po stanovanju je vse 
premetal. Nato je stopil k vra
tom, za katerimi je bilo stano
vanje sosede, kije takrat tudi ni 
bilo doma. Razbil je šipo na 
vratih in se znašel v tujem sta
novanju. Obrnil je vsak kotiček 
v njem. Ko je našel zlat prstan, 
je hišo zapustil.

Na Brezovem je pred gostilno 
zajahal moped Albina Zakška in 
se odpeljal v Šmaije pri Sevnici. 
Vdrl je v stanovanje Antona Se
nice, razmetal, kar mu je prišlo 
pod roke, nato pa vzel dva foto
aparata, električni brivnik in 
moško zapestno uro. S plenom 
se je odpeljal v Sevnico, kjer je

Uidi na cesti 
smo ljudje...

Nenadna odjuga je pobrala 
sneg in ceste so se spet pokazale 
v svojem bUšču in bedi: z ja
mami, do vrha nalitimi z umaza
nijo.

Ubogi avtomobilisti in še bolj 
ubogi pešci!

Vštric pokopališča na novo
meški Ce,sti herojev je celega 
asfaltnega cestišča le še toliko, 
da lahko pelje po njem samo eno 
vozilo. Pri srečanju mora drugo 
vozilo nujno zapeljati po jamah 
ali pa se ustaviti pred njimi.

27. januarja zjutraj, ko se je 
komaj začelo svitati, se je voznik 
tovornjaka med srečanjem s ško
do odločil, da zapelje po jamah. 
Ker je premalo zmanjšal hitrost, 
so kolesa pognala iz jam malone 
vso umazano vodo. Nenadna 
ploha umazanije je zadela ne
kega delavca, ko jo je po ploč
niku mahal v službo.

„Prekleta svinja!" je zaklel 
poškropljeni in si z robcem čistil 
obraz in obleko. Psovko je izre
kel tako glasno, da sem jo slišal v 
fička, ki sem se z njim peljal za 
tovornjakom v mesto.

Voznik tovornjaka se očitno 
ni zmenil za tistega tam, ki seje 
ves moker razburjal, pritisnil je 
na plin in odpeljal. Meni pa ni 
bilo vseeno, saj me je psovka 
enako prizadela, kot če bi bila 
namenjena meni.

Včasih pešačim, in če me za
dene ploha • izpod avtomobil
skega kolesa, sc tudi razburim. 
Le kdo se ne? Ne bom pa voz
nika ki se me je takole ,,pri
voščil", zmeijal s svinjo ali z 
drugimi takimi pridevki. Ce bi, 
bi v tistem trenutku dobil ne
čedno nalepko tudi sam na čelo. 
Tudi izpod koles mojega fička je 
že kdaj zletel curek umazanije v 
pešca. Vozniki mi bodo pritrdili, 
da .se jim je tako zgodilo prav 
tedaj, ko so najmani pričakovali 
ali najbolj pazili. I. Z.

28. januaija se je Jeler zaradi 
tega dejanja zagovaijal na novo
meškem okrožnem sodišču. Kar 
mu je bilo očitano, je priznal in 
niti za hip ni poskusil tajiti. Iz
govarjal se je le, daje bil v času 
dejanja tako pijan, da ne ve, kaj 
je delal. Sodišču se je zdel izgo
vor malce potegnjen za lase, saj

so okoliščine, v kakršnih je Je
ler storil dejanje, govorile proti 
obtožencu. Nemogoče je, da bi 
se Jeler če bi bil res tako pijan, 
kot trdi, tako daleč peljal z mo
pedom, ne da bi ga ob tolkel. Po 
mnenju sodišča pa je vinjenost 
nemara le vplivala na to, da se 
je Jeler odločil za stranpot.

Jeler je bil obsojen na enotno 
kazen: šestnajst mesecev za
pora, pogojno za dobo treh let. 
Pri odmeri kazni je sodišče upo
števalo dosedanjo obtoženčevo 
nekaznovanost, da je mlad in 
odkritosrčen.

»Vlomil, da bi prespal«
je dejal Vinko Gričar sodnikom na obravnavi 
26. januarja — »O verižici pa res nič ne vem«

Vinko Gričar ima hišo in 57 arov zemlje. Star je 35 let, ali kot bi drugače 
rekli, je v najboljših letih. Rodil se je v Križu pri Sevnici, zadnje stalno 
bivališče pa je imel tam sredi Francije, v Parizu. Človek z dvema bivališčema 
in še lastno hišo povrhu. Pa vendar ni stanoval nikjer dlje kot po nekaj dni, 
največ nekaj tednov. Nemir ga je gnal od kraja do kraja,- dokler ga po vlomu 
v Oberstarjev vikend v Spodnjih Lakencah niso prijeli.

V vikend Jožeta Oberstatja je vdrl 
lani 13. oktobra ponoči. Očitno je 
to naredil zato, ker je imel prazne 
žepe. V vikendu je najprej iskal de
nar, pa ga na srečo ni našel. Vzel pa 
je steklenico žganja, marmelado, ije- 
kaj riža. sladkor, mast in pašteto, 
srajco, ženski najlonski plašč, odejo, 
fotoaparat, zlato verižico z obeskom 
in nekaj drugih drobnih predmetov; 
vsega za 700 din.

26. januarja so mu na novome
škem sodišču sodili: dobil je osem 
mesecev zapora, po posebni odredbi 
sodišča pa bo moral do pravnomoč
nosti sodbe ostati v priporu.

Gričar je na glavni obravnavi de
janje skesano priznal, potrdil je, da 
je vzel vse, razen verižice. V zago
voru je še dejal, daje šel v Oberstar
jev vikend prespat, tiste predmete s 
hrano vred pa je vzel zato, da bi se 
preživel. Sodišče zlasti ni verjelo, da 
v vikendu ni vzel tudi verižice, saj je 
zbralo dokaze, dajo  je.

SKOPICE: PET RANJENIH -  
Milenko Marinkovič iz Novega 
mesta je 31. januarja vozil fiat 850 
proti Ljubljani. Pri Skopicah je v 
gosti megli prehiteval osebni avto
mobil, ko se je naproti pripeljal Ilija 
Arabadžić iz Zagreba. Avtomobila 
sta trčila, nakar ju je odbilo vsakega 
na drugo stran ceste. Ranjeni so bili 
vsi potniki v avtomobilih. Araba- 
džića in ženo Ljubo so odpeljali v 
brežiško bolnišnico, Marinkoviča, 
sopotnika Emilijo Račič in sina 
Edvarda pa v novomeško bolnišnico. 
Gmotno škodo so ocenili na 20.000 
din.

, PRIMOSTEK; PESEC JE OBLE
ŽAL -  31. januarja zvečer je Metli
čan Stane Breznik z avtomobilom 
škoda v Primostku zapeljal na ban
kino in zbil Nika Muca, ki je čakal 
na avtobus. Muca je vrglo na pokrov 
avtomobila, nato pa ga je odbilo in 
je obležal več metrov stran s poško
dovano glavo. Takoj so ga odpeljali 
v novomeško bolnišnico.

BELA CERKEV: PET POT
NIKOV DOBILO BUSKE -  Sveti- 
slav Stamenkovič iz Beograda je 30. 
januarja pri Beli cerkvi zavijal na 
nadvoz, pri tem pa podrl smernik in 
se prevrnil. Škodo na vvartburgu so 
ocenili na 1 0 .0 0 0  din, pet potnikov 
pa seje laže potolklo.

GMAJNA: TOVORNJAK 'PO
RINIL S CESTE FIAT 124 -  30. 
januarja je pri Gmajni zanašalo oseb
ni avtomobil Fiat 124, ki gaje vozil 
Mladen Petrač iz Zagreba. Za njim 
je Pande Talevski iz Bitolja vozil to
vornjak, zadel osebni avtomobil in> 
ga porinil s ceste. Petrač je bil ra-!

HUMORESKA ^

0  
4
^ Punca zala, kaj si spala,
0  ko sem hotel k tebi prit?
^ Ce si druzga objemala,
^ potlej me pa piši v r ’t!

^ Vesela pesem in krohot 
^ sta polnila Sulčevo gostilno. 
0 Fantje, menda jih je bilo de- 
^ set ali več, pa so naročali pi- 
^ jačo, da se je staremu, kar 
0  samo smejalo, saj je vedel, 
^ da bo to pot več zaslužil kot

Vaški napredek

DOLENJSKI LIST

< drugače ves teden.
^ ,Mina, pridi zraven!“ so
0  zavreščali vsi vprek, ko se je 
^  v zakajeni sobi za hip poka- 
^  zalo mlado dekle. Pa še čed- 
^  no zraven, da bi jo še sam 
^  Sulec kaj rad uščipnil. Pa 
^  zanj ji ni bilo mar. Fante pa 
^  je le poslušala in prisedla.
0  In spet so peli, vriskali in 
^ vino je romalo na m izo . . . 
0  Stincljev Mihol je gledal v
^ kozarec in nekaj se mu je za- 
0  čelo motati po glavi. Poškilil 
0  je proti Mini, pokimal, krep- 
^ ko srknil iz kozarca in spet 
4 tuhtal.
^ „Pri moji veri, da posku-
4 sirtî  “ si je nato zamrmral v 
^ mokro brado, stopil k oknu

in pomignil Mini, naj stopi 
zraven.

„Poslušaj, Mina,*' je rekel, 
globoko požrl slino in gledal 
dekle, ki je nasmejano stalo 
pred njim.

„Kaj bi? “ je vprašala in 
mu pomežiknila, da je čutil 
prav do mezinca na levi 
nogi.

Spet je debelo požrl. 
„Poslušaj. . .  B i. . .  b i . . .  

s e . . .  slekla? “
„Bi. . .  C e plačate. . .  “ 
In fantje so zbrali denar. 

Mina ga je preštela, potlej pa 
se je začelo. Eden od fantov, 
tisti največji, je stal pri vra
tih in jih tiščal, da ne bi kdo 
vstopil. ’

Obrazi so vse bolj 
rdeli. . .  • čela so se oro
sila . . .  ‘

Pa potlej? Se ni znano. 
Eni, ki niso bili zraven, pra
vijo, da so oni tam kršili jav
no moralo. Drugi pa trde, da 
je niso, ko niso nikogar pu
stili zraven. Sicer pa take 
reči lahko tudi v mestu vi
diš, samo da so dražje. . .

JAKA PRA VICNIK

njen in so ga odpeljali v zagrebško 
bolnišnico.

SKOPICE: NESREČA V K a  
LONl -  Zvonko Lesjak iz Celovca 
je vozil 29. januarja oseb n j/avtomo
bil avstrijske registracije proti Za
grebu. V gosti megli pri Skopicah je 
opazil tovornjak in zmanjšal hitrost. 
Takoj je za njim nastala kolona vo
zil. Naposled so Lesjak, Davorin 
Sandalj in Nikola Gembačev avto
mobile ustavili. Za njimi se je pri
peljal Zagrebčan Bogdan Hofman, 
zadel Gembača, da je zadel San- 
dalja, ta pa Lesjaka. Ranjena sta 
bila: Janja Karaga v Gembačevem 
avtomobilu in Hofmanov sin Bog
dan. Škode je bilo za 15.000 din.

RIBNICA: PEUGEOTU ODTR
GALO MOTOR -  29. januarja je 
Ankica Perasovič iz Zagreba s 
peugeotom pri Ribnici preliitcla 
neko vozilo, nakar jo je začelo zana
šati. Treščila je v tovornjak, ki ga je 
nasproti vozil Jože Verbič iz Zirov. 
Med trčenjem je osebnemu avtomo
bilu odtrgalo motor. Voznico in so
potnika, ki sta bila pri nesreči ra
njena, so odpeljali v bolnišnico. Ško
de je bilo za 30.000 din.

KARTELJEVO: TRESCIL V
TOVORNJAK -  28. januarja je pod 
karteljevskim klancem Anton Sre- 
bot iz Postojne ustavil tovornjak, 
ker je pred njim zanašalo neko vo
zilo. Med prehitevanjem je tovor
njak zadel 1'ranc Suhadolc iz Ljub
ljane, ki je vozil tovornjak s priko
lico.

VELIKE MALENCE: PO TRČE
NJU V JAREK — Med srečanjem na 
tretjerazredni cesti v Velikih Malen- 
cah sta se 28. januarja oplazila to
vornjak, ki ga je vozil Slavoljub Ni
količ iz Cerkelj, in osebni avto, s ka
terim je potoval Ivan Galič iz Veli
kih Malene. Osebni avtomobil je po 
trčenju odbilo v jarek.

BREŽICE: AVTOMOBIL ZBIL 
PESCA -  25. januarja se je zgodila 
nesreča na Cesti bratov Milavcev pri 
hiši št. 33 v Brežicah. Milan Rozman 
iz Krške vasi, ki se je z osebnim av
tomobilom pripeljal od železniške 
postaje, je zadel Mika Martinoviča, 
ko je hotel prečkati cesto. Nesreča 
se je zgodila, kljub temu, da je voz
nik zaviral. Ranjenega pešca so od
peljali v brežiško bolnišnico.

SENOVO: HUDO TRCENJE
AVTOMOBILOV -  25. januarja po
poldne sta na cesti 3. reda na Seno
vem hudo trčila osebna avtomobila, 
ki staju vozila Martin Požun s Seno
vega in Peter Gabrič iz Armenskega. 
Gmotno škodo so ocenili na 12.000 
din. Pri nesreči sta bila huje ranjena 
Gabrič in sopotnik Ernest Brez
nikar, ki so ju odpeljali v novo
meško bolnišnico. Sopotnikoma 
Vladu Kladivniku in Jožetu Srbcu 
pa so dali prvo pomoč v senovški 
ambulanti. Do trčenja je pfišlo, ker 
je Gabrič pred srečanjem vozil pre
več po levi strani ceste.

NOVO MESTO: S FICKOM V 
SKARPO -  25. januarja je zapeljal z 
Ljubljanske ceste v Novem mestu 
fičko, ki ga je proti Bršlinu vozil Ja
nez Šepec iz Muhobrana pri Veliki 
Loki. Avtomobil .je treščil v beton
sko škarpo, se od nje odbil in se pre
vrnil. Škodo So ocenili na 3.000 din.

TREBNJE: TOVORNJAK SE JE 
PREVRNIL -  Džuro Banjac je vozil 
29. januarja tovornjak proti Ljub
ljani. Pri TrebTijem je zapeljal na 
levo, nato pa spet hitro na desno. 
Vozilo je zasukalo, nato se je prevr
nilo. Sopotnica Milica Radakovič je 
dobilij lažje poškodbe.
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„A vendar bi lahko dokazali, da niso 

nepremostljive, če bi le imeli na voljo neko
liko več gradiva," je rekel Holmes. „Mislim 
si, da bi v tvojih obsežnih arhivih, Watson, 
lahko našli kak primer, ki je skoraj prav 
tako teman. Vendar bova za toliko časa 
dala to začlevo na led, dokler ne dobiva na
tančnejših podatkov, in danes popoldne 
raje obiskala človeka iz kamene dobe."

Lahko bi kaj pripomnil glede tega, kakš
no sposobnost je imel moj prijatelj za du
ševne sprostitve, nikoli pa si ji nisem bolj 
začudil kakor tisto pomladno jutro v Corh- 
\vallu, ko sva dve uri zapravljala o Keltih, 
puščicah in črepinjah tako lahkotno, ko da 
bi ves ta čas neka mračna skrivnost ne ča
kala rešitve. Selc ko sva se popoldne vrnila 
domov, sva našla tam obiskovalca, ki naju 
je čakal, in brž spet priklical najine misli 
na/aj k stvari. Nikomur izmed naju ni bilo 
treba ugibati, kdo jc ta obiskovalec. Veli
kansko telo. razoran in globoko naguban 
obraz z divjimi očmi in jastrebjim nosom, z 
brado, zlato ob robovih in belo ob ustni
cah, razen tam. kjer jo je obarval tobak, saj 
se ni cigara nikoli ločila od njegovih ust -  
vse te poteze so prav tako dobro poznali v 
Londonu kakor v Afriki in jih je človek v 
mislih zlahka povezal z mogočno oseb
nostjo dr. Leona Sterndala, raziskovalca in 
znamenitega l^vca na leve.

Slišala sva žc, da biva v okolici, in sva 
enkrat ali dvakrat uzrla njegovo visoko po
stavo na barju. Vendar se ni skušal zbližati 
z nama, in tudi nama ne bi prišlo na misel, 
da bi storila kaj takšnega, saj je bilo znano, 
da je zavoljo svoje ljubezni do samote pre
živel večino svojih odmorov med potovanji 
v majhnem bungalovu, skritem v samotnem 
gozdu Beauchamp Arrance. Tu je sredi

knjig in zemljevidov živel povsem osamljen, 
skrbel sam zase, saj je imel kaj skromne 
potrebe, in se tudi, vsaj na videz, malo me
nil za zadeve svojih sosedov. Zato sem bil 
presenečen, ko sem slišal, da je nestrpno 
vprašal Holmesa«, čc je že kaj bolj razčistil 
tisti skrivnostni dogodek. „Naša policija je 
zašla na docela napačno pot," je rekel „a 
morda je vaša večja izkušenost prispevala 
kako možno razlago. Jaz se za vaše zaupa
nje lahko potegujem samo zato, ker sem v 
tem kraju že večkrat bival in pri tem dru
žino Tregennis dobro spoznal -  saj so po 
corn\vallskih sorodnikih moje matere celo 
moji bratranci. Povem naj še to, da sem 
prispel na |)oti v Afriko že do Plymoutha, 
pa sem davi prejel to novico in sem se takoj 
vrnil, da bi pomagal pri preiskavi."

Holmes je dvignil obrvi.
,Jn  ste zaradi tega zamudili ladjo? "
„Peljal se bom s prihodnjo."
„Bogme! To je zares prijateljstvo!"
„Ce vam rečem, da so mi v sorodu."
„Saj res -  bratranci vaše matere so. Je 

bila vaša prtljaga že na krovu? "
„Deloma že, a večidel je bila še v ho

telu."
„Tako. A o tem dogodku plymouthski 

jutranji časopisi pač še niso mogli poro
čati? "

„Ne, gospod. Brzojavko sem prejel."
„Ali vas lahko vprašam od koga? " Suho 

lice preiskovalca je preletela senca.
„Zelo ste radovedni, gospod Holmes."
„To je moj posel."
Dr. Sterndale sc je s trudom spet obvla-

- dal.
„Sicer pa, zakaj vam ne bi povedal? " je 

rekel. „Gospod Roundhay, vikar, m ije davi 
brzojavil, pa sem se vrnil."

„Hvala," je rekel Holmes. „V odgovor na 
vaše prvotno vprašanje vam lahko povem.

da si glede tega primera še nisem docela na 
jasnem, vendar trdno upam, da bom prišel 
do kakega zaključka. Kaj več reči bi bilo 
preuranjeno."

„Morda bi mi pa le hoteli povedati, če 
kažejo vaša sumničenja v kako določeno 
smer? "

„Ne, na to vprašanje vam pravzaprav ne 
morem odgovoriti."

„Potem sem zan\an tratil svoj čas in 
lahko svoj obisk končam." Sloviti doktor 
jc, očitno hudo nejevoljen, odšel, in Hol
mes mu je čez pot minut sledil. Dva večera 
ga nisem več videl; tedaj sc je s počasnimi 
koraki vrnil in njegov upadli obraz mi je 
pričal, da ni prodrl veliko dalje. Ozrl se je 
na brzojavko, ki ga je čakala, in jo vrgel v 
kamin.

„Iz plymouthskega hotela so jo poslali, 
Watson," je rekel. „Ime sem izvedel od vi
karja in brzojavil sem tja, da bi se prepričal, 
če je poročilo dr. Sterndala resnično. Zdi

se, da je zares prebil zadnjo noč tanj in celo 
dovolj, da je nekaj njegove prtljage odšlo 
dalje v Afriko, sam pa se je vrnil, da bi bil 
navzoč pri preiskavi. Kaj praviš k temu, 
Watson? "

„Zelo sc zanima za to stvar."

,,Zelo zanima -  res. Tu je neka nit, kije 
šc nismo uporabili in ki naju utegne pope
ljati skozi ta blodnjak. Le pogum, VVatson, 
zakaj prepričan sem, da nisva še dobila 
vsega gradiva v roke. Ko ga bova, bodo 
morda vse težave kmalu za nama."

Nisva si mislila, da se bodo Holmesove 
besede tako kmalu uresničile, niti tega, 
kako čuden in zločest bo novi razplet, kije 
utrl najini preiskavi povsem novo pot. Zju
traj sem se bril pri oknu, ko sem zaslišal 
topot kopit. Ozrl sem se kvišku in zagledal 
lahek voz, ki je pridrvel po cesti. Ustavil se 
jc pri vratih in najin prijatelj vikarje skočil 
iz njega in planil po stezi, kije vodila skozi 
vrt. Holmes je bil že oblečen in pohitela sva 
vozu naproti.

Najin obiskovalec je bil tako razburjen, 
da je komaj govoril; končno pa je le sun
koma in loveč sapo spravil svojo tragično 
zgodbo iz sebe.

„Hudič nas je obsedel, gospod Holmes! 
Mojo ubogo faro je obsedel hudič," je krik
nil. „Sam satan je tu na delu! V njegovih 
rokah smo!" Kar plesal je okoli, tako je bil 
razburjen, in bilo bi ga smešno videti, če ne 
bi bil njegov obraz siv kakor |x.’pel in oči 
tako prestrašene. Končno je le razodel svo
jo straliotno novico.

„Gospod Mortimer Tregennis je ponoči 
umrl z natanko istimi znaki kakor njegova 
brata in sestra!"

Holmes je planil pokonci, v hipu ga jc 
bila sama energija.

„Ali naju lahko spravite oba v svoj 
voz? "

„Da, lahko."
„Potem, Watson, bova najin zajtrk odlo

žila. Docela sva vama na razpolago, gospod 
Roandhay. Le bržole brž, dokler je še vse 
na mestu!"

Najemnik je imel v vikarjevi hiši dve sobi, 
ki sta zavzemali cel kot hiše in bili druga 
nad drugo.'Spodaj je bila velika dnevna 
soba, zgoraj pa spalnica. Sobi sta gledali na 
igrišče za kroket. Prispela sva še pred zdrav
nikom in policijo, tako da jc ostalo še vse, 
kakor jc bilo. Naj vam natanko opišem pri
zor. kakršnega sva videla tisto megleno mar* 
čevo jutro. Napravil je name neizbrisen vtis.

Vzdušje v sobi je bilo strahotno zatohlo, 
da je človeka kar potlačilo. Sluga, ki je prvi 
vstopil, je odpahnil okno, drugače bi bilo v 
sobi še bolj neznosno Temu jc bila kriva 
morda vsaj deloma svetilka, ki je stala sredi 
mize, plapolala in se kadila. Poleg nje je 
sedel mrlič, naslonjen v svojem stolu, nje
gova suha brada je štrlela naprej, očala so 
bila potisnjena na čelo. njegov mrš;ivi, 
temni obra/ pa je bil obrnjen proti oknu in 
prav tako spačen od groze kakor obraz nje
gove mrtve sestre. Udje so bili zviti v krču 
in prsti skrčeni, kakor da bi bil umrl v sil
nem strahu. Bil je popolnoma oblečen, a 
bilo je videti, da sc je oblekel v naglici. Iz
vedeli smo že, da je bila njegova postelja 
položena in ila je dočakal svoj tragični ko
nec zgodaj zjutraj.

Takoj sem začutil žarečo energijo, ki se 
jc skrivala za Holmesovo ravnodušno zu
nanjostjo, ko sem videl, kako nenadoma se 
je spremenil ob vstopu v tisto usodno sta
novanje. V hipu jc bil ves živ in buden, oči 
so se mu svetile, obraz napel, roke in noge 
pa kar drhtele od vnete dejavnosti.
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Hrana mora vsebovati tudi kalcijev fosfor. Posebno v času razvoja 
zob je to zelo pomembno. Pri nekaterih otrocih vidimo posebno 
hitro napredujočo zobno gnilobo. Pri teh lahko svetujemo po mnenju 
nekaterih zobozdravnikov „biološki kalcij". Biološki kalcij so stol
čene lupine kokošjih jajc. Lupine jajc je treba fino stolči v prah. 
Užije se enkrat na dan ena noževa konica skupaj z žlico ribjega olja. S 
tem lahko preprečimo večino hitro napredujoče zobne gnilobe. To 
pomaga tudi pri starejših osebah. Seveda pa se je treba zavedati, daje 
v preventivi proti zobni gnilobi vsak ukrep le enostranski in je treba 
kombinirati vse metode, ki so nam na razpolago. (O tem ste brali že v 
prejšnji številki.)

Iz vsega tega povzamemo, da je pravilna prehrana dokaj po
membna za preprečevanje zobne gnilobe, nepravilna pa vpliva na 
nastanek kariesa. Hrana mora biti pravilno sestavljena, tako da oglji
kovi hidrati ne morejo izolirano delovati. Dovolj zelenjave in sadja ter 
beljakovin omogočijo organizmu optimalno količino vitaminov, ki 
zagotove pravilno delovanje mehanizmov, ki zobno gnilobo prepre
čujejo. To pa je zlasti pomembno pri otrocih. Pravilno sestavljena 
hrana vsebuje tudi dovolj fosforja in kalcija. Ce pa uživamo pretežno 
hrano iz ogljikovih hidratov, je potrebno dodatno čiščenje zob in 
večkratna fenosizacija zob. O tem pa bom govoril drugič.

FLUOR IN ZDRAVJE ZOB
Iz dosedaj napisanega smo spoznali, kaj je zobna gniloba in zakaj 

se pojavlja. Spoznali smo, da karies nikakor ni enostavno obolenje, 
ampak da je za njegov nastanek več vzrokov. Ti pa lahko zobno 
gnilobo povzročijo le v medsebojni in ustrezni povezavi. Nekateri 
zobozdravniki tudi mislijo, da je zobna gniloba znak, če se namreč 
pojavlja v veliki meri, da v organizmu nekaj ni v redu. Po tem gle
danju bi bila zobna gniloba znak ali simptom porušenega ravnotežja v 
organizmu. Tudi o vlogi hrane na razvoj zobne gnilobe je bilo že 
precej napisanega. Hrana je res zelo pomembna pri nastanku in tudi 
preprečevanju zobne gnilobe, to pa kot indirekten ali posreden čini
telj. Razen pravilne sestave hrane je ta zelo pomembna tudi zato, da 
se morajo zobje v času poapnevanja, namreč tedaj, ko se razvijejo, 
tudi pravilno poapneti ali mineralizirati. Prav zato mora biti v hrani 
dovolj mineralov (predvsem kalcija), ki so za dobro mineralizacijo 
zob potrebni. Hrana pa mora vsebovati primerno količino beljakovin, 
ki pripomorejo tudi do tega, da se na primer kalcij lahko sploh upo
rabi.

Tako še enkrat opozarjamo na dejstvo, daje za pravilno poapnenje 
ali mineralizacijo zob potrebna tudi hrana, ki ima precej beljakovin. 
Beljakovine (jajca, meso, mleko, sir) pa so pomembna za zdravje zob 
tudi zato, ker predstavljajo hraniva, ki zobno gnilobo preprečujejo. 
Medtem ko ogljikovi hidrati (sladkor, moka, krompir, koruza, bon
boni, pecivo, potice, torte) zobno gnilobo močno pospešujejo.

Pa si poglejmo sedaj, kako je s prehrano na Dolenjskem. Ali uži
vajo predvsem otroci dovolj beljakovin, da se jim morajo zobje v času 
razvoja dovolj dobro mineralizirati in da se ustvarijo manj ugodni 
pogoji za nastanek zobne gnilobe? Ali vsebuje hrana dovolj mine
ralov in je tudi sicer sestavljena tako, kakor bi morala biti, da bi to 
koristilo zobem? Žal ne moremo pritrditi. Otroci, doraščajoča mla
dina, ima v sestavi hrane vse preveč ogljikovih hidratov in premalo 
beljakovin. Hrana zato nima lastnosti protektivne prehrane! Po do
mače lahko tp povemo tako;, poje se premalo mesa in popije premalo 
mleka!

Po vsem, kar smo pisali v teh razgovorih o zdravju zob, se lahko 
vprašamo, kaj lahko poleg tega, da si zobe čistimo in uredimo pri
merno prehrano,»storimo za zdravje zob. Do danes poznamo le eno 
medikamentozno sredstvo, ki lahko uspešno prepreči ali vsaj zavre 
zobno gnilobo. To sredstvo je halogeni element fluor. Zobozdravniki 
so opazili da so imeh ljudje v krajih, kjer je bilo v vodi nekaj fluora, 
boljše zobe, kakor ljudje iz krajev, v katerih ni v vodi nobenega 
fluorja. To dejstvo so začeli znanstveno preučevati in so kmalu prišli 
do ugotovitve, da je fluor zelo pomemben dodatni činitelj za pre
prečevanje zobne gnilobe. V Ameriki so že pred desetletji začeli 
dodajati fluor pitni vodi s pomočjo posebnih strojev.

7. februar - praznik Mirne
Mirenčani bodo 7. februarja organizatorji državnega 
mladinsl(ega prvenstva v smučarskih skokih — Na> 

stopilo bo blizu 100 skakalcev

Vsa Mirenska dolina bo 7. fe
bruarja dopoldne organizator 
državnega prvenstva za mlajše 
mladince v skokih na 40-metrski 
skakalnici pod Radovnico pri 
Mirni. Isti dan popoldne bodo 
tudi meddruštvene tekme, na ka
terih bo nastopilo več kot 100  
skakalcev iz vse Slovenije. O pri
pravah na ta praznik Mirenske 
doline nam je več povedal znani 
telesnovzgojni delavec Bojan Ko
lenc:

-  Kako to, da ste Mirenčani 
organizatorji takšne velike prire
ditve?

„Lani je bil naš Veljko dr
žavni prvak v kategoriji mlajših 
mladincev, zato smo dobili pred
nost pri organizaciji."

-  Koliko tekmovalcev bo na
stopilo?

„V mladinski kategoriji bo 
skakalo 36 tekmovalcev, torej 
vsi, ki so si na prej^jih tekmova
njih priborili pravico.sodelovati 
na državnem prvenstvu. Na po
poldanskem tekmovanju pa bo 
nastopilo poleg mladincev še 
bHzu 70 tekmovalcev z Jesenic, 
iz Kranja, Ljubljane, Kranjske 
gore itd. Med znanimi skakalci 
so Koprivšek, Oblak, llnikar, 
Cuznar in drugi. Med njimi 
tudi precej nadarjenih dolenjskih 
skakalcev.'*

Kdo je prevzel organiza
cijo?

„Organizacija je v rokah smu
čarske sekcije pri TVD Partizan, 
sodelujejo pa družbene organiza
cije, krajevna skupnost in tovar
na DANA. V organizacijskem 
komiteju jo. približno 70 priza
devnih amaterskih delavcev."

-  Kje boste namestili toliko 
tekmovalcev?

„Kot že večkrat so se ponov
no izkazali Mirenčani, ki bodo 
zastonj prenočili in gostili tek
moval ce.“

-  Koliko Dolenjcev bo nasto
pilo na državnem prvenstvu?

„Na žalost nimamo nobenega 
skakalca, ki bi imel pravico na
stopiti na tem zanimivem tek
movanju. Prepričan sem, da 
bomo drugo leto Mirenčani in 
morda še kdo drug iz Dolenjske 
spet imeli tekmovalce med mlaj
šimi mladinci."

Kaj pa Veljko?
„Veljko se je preselil v sta

rejšo kategorijo, skakal bo pri 
starejših mladincili«" §. DOKL

Dolenjsko zimsko 
košarkarsko 

prvenstvo
Občinska zveza za telesno 

kulturo Novo mesto, TVD Parti
zan Trebnje in uredništvo Do
lenjskega lista razpisujejo dolenj
sko zimsko košarkarsko prven
stvo, ki bo v nedeljo, 2 1 . fe
bruarja, v Trebnjem; pričetek bo 
ob 8.30. Zmagovalna ekipa bo 
od uredništva Dolenjskega lista 
prejela pokal v trajno last.

Prijave sprejemajo na naslov: 
Dolenjski list 68001, Novo me
sto, p. p. 33, do vključno 15. fe
bruarja.

Prireditelji pričakujejo, da 
bodo na tem enodnevnem tur
nirju igrale naslednje ekipe: 
Novo mesto, B]ETI -  Metlika, 
Partizan-Trebnje, Partizan-Sev- 
nica, Partizan-Kočevje, Partizan- 
Semič, Partizan-Crnomelj, Parti- 
zan-Straža, Partizan-Stična-Sent- 
vid, TSS Krško in Partizan-Bre- 
žice.

Mirna vabi 
v nedeljo

Na Mirni bo v nedeljo, 7. 
februarja, državno prvenstvo 
v skokih za mlajše mladince. 
Tekmovanje se bo pričelo 
ob 9. uri, popoldne ob 14. 
pa bodo meddruštvene ska
kalne .tekme na 40-metrski 
skakalnici. Prizadevni miren
ski organizatorji so vse pri
pravili, kot da bi bilo s sne
gom v redu. Trenutno res ni 
možno izvesti tekmovanja, 
vendar upajo, da jim bo 
zima v teh dneh bolj naklo
njena. Ce ne bo tekmovanja, 
bodo javnost pravočasno ob-

 -

ŠKAFARJEVA
ODLIČNA NA RAVNAH

Plavalni klub Fužinar je priredil 
plavalni miting, na katerem je nasto
pilo več kot 120 plavalcev. Doseženi 
so biU nekateri odlični rezultati. Pla
vali so tudi mladi Krčani in se dobro 
odrezali. Posebno se je postavila 
Škafarjeva, ki je osvojila kar tri prva 
mesta med pionirkami. SoUdna sta 
bila tudi Nikolič in Škafar.

Rezuhati: moški -  100 m meša
no -  2. Škafar 1:25,8; pionirke -  
25 m delfin -  l. Škafar 24,0; 25 m 
hrbtno -  1. Škafar 26,8, 25 m kravl
-  1. Škafar 19,9; pionirji -  25 m 
delfin -  ,J[. Nikolič 26,8; 25 m 
hrbtno -  1. Nikolič 24,2; 25 m 
laavl -  3. Nikolič 20,5; 50 m prsno
-  2. Škafar 46,0; 50 m kravl -  3. , 
Škafar 34,9.

VELJKO KOLENC 
V ŽIREH

V nedeljo je bUo v Žireh repub
liško prvenstvo v skokih za starejše 
mladince. V konkurenci starejših 
mladincev se je znašel tudi lanski 
mladinski državni prvak med mlaj
šimi mladinci, Mirenčan Veljko Ko
lenc. Na tem zahtevnem tekmo
vanju, ki ga je motil dež, se Veljko 
še ni mogel prav znajti. Izvedel je 
dva uspešna skoka (48 in 43 m) in 
se uvrstil nekje med 10. do 15. 
mestom.

Praktičen prikaz obrambe pred napadalcem z nožem. Mojster Hisa- 
take (na levi) je igraje obranil napad znanega karateista Topiča 
iz Zagreba (Foto; S. Dokl)

il/lojster Hisatake v Krškem
Trener in svetovalec zahodnonemških karatei
stov Arthur Hisatake je Krčanom demonstriral 
karate kot šport, ki ga s pridom uporabljamo tu

di v praktičnem življenju

v  petek dopoldne je v telovadnici 
TVD Partizan Krško demonstriral 
karate znani mojster tega športa 
Arthur Hisatake s Havajev. Več kot 
sto Krčanov si je ogledalo demon
stracijo tega športa, ki je pod taktir
ko priznanega trenerja navdušil obi
skovalce. Mojstru so pomagali tudi 
karateisti iz Celja, Zagreba in 
Krškega.

Najlepši je bil vsekakor dvoboj 
med mojstrom in priznanim kura- 
teistom dr. Emilom Topičem iz Za
greba. Tekmovalca sta prikazala 
praktične prijeme karateja, ki pri
dejo v poštev v vsakodnevnem živ
ljenju. Zanimiva je bila zlasti obram
ba pred napadalcem z nožem, trdim

predmetom in drugim. Mojster Hisa
take je vse napadalce brez težav po
miril, čeprav pri tem ni uporabil 
nikakršne grobosti.

Obiskovalci so imeli ob demon
straciji strokovno tolmačenje, ki je 
imelo namen pokazati koristnost 
tega športa, za katerega se navdušuje 
vedno več mladih. Na oko sicer gro
bi šport je v bistvu plemenit, kajti 
tekmovalci morajo udarce samo na
kazati, ne smejo pa udariti. Ob vsem 
tem pa ta šport krepi tudi značaj.

Organizator srečanja karateistov 
je Budokai-center iz Zagreba, ki na 
ta način želi razširiti ta koristni 
šport med mladino.

NEPRIČAKOVAN USPEH NOVOMEŠKIH KEGUAČEV

V slogi je moč in tudi uspehi
Novomeški kegljači so z združenimi močmi v Hrast
niku presegli vsa pričakovanja — Dosegli so odličen 

rezultat in prvo mesto

Novomeški kegljači so pretekli) 
soboto in nedeljo sodelovali na kva
lifikacijskem turnirju v Hrastniku, 
kjer so se borili za vstop v prvo re
publiško kegljaško ligo. Na tem tur
nirju je sodelovalo 10  ekip, štiri naj
boljše pa so imele zagotovljeno 
mesto v kvalitetnem tekmovanju -  
republiški kegljaški ligi.

Novomeščani v drugi ligi
Novomeški namiznoteniški igralci bodo igrali v 
drugi ligi — V zahtevni konkurenci niso uspeli — 

Največ pokazal Matija Krnc

Končano je tekmovanje v prvi re
publiški moški namiznoteniški ligi. 
Novomeščani v konkurenci močnih 
ekip niso uspeli. Osvojili so predzad
nje mesto in se bodo morali preseliti 
v drugo ligo, seveda če ne pride do 
kakšnih sprememb v tekmovalnem 
programu.

V zadnjem kolu so Novomeščani 
imeli doma srečanje z ljubljansko 
Ilirijo. V tej nepomembni tekmi so 
igrali brez volje in so doživeli hud 
poraz s 5:2.

Novo mesto : Ilirija 2:5, (Somrak 
: Petronyevič 0:2, Krnc : Golob 
2:0, Uhl : Nišavič 0:2, Krnc : Petro- 
nijevič 2:0, Somrak : Nišavič 0:2, 
Uhl : Golob 0:2 in Nišavič : 
Krnc 2:0).

Čeprav so Novomeščani izpadli, 
so se v tem tekmovanju precej na
učili. Skoda, da v njihovih vrstah na
stopa samo zanesljivi Matica Krnc, ki 
je premagal vrsto najboljših sloven- 
skin namiznoteniških igralcev. Ce bi 
imel Krnc boljšo oporo v nekdaj 
zelo zanesljivem Marjanu Somraku, 
verjetno Novomeščani ne bi izpadli. 
Somrak na splošno ni pokazal tiste
ga, kar so ljubitelji tega lepega špor
ta od njega pričakovali. Najtežje pa

je s tretjim igralcem. Na tem mestu 
so se vrteli Berger, Kapš, Pezelj in 
Uhl, ki so igrali s spremenljivo 
srečo.

V novo tekmovanje bo vodstvo 
kluba verjetno popeljalo mlajše 
igralce, ki bodo na začetku plačevali 
ceho, vendar se bodo ob tem kalili.

Novomeški kegljači, ki so pred 
kratkim združili vse svoje najboljše 
moči, so se tokrat odlično odrezali. 
Presegli so vsa pričakovanja in nepri
čakovano zasedli prvo mesto. V 
obeh dneh so kegljali odlično, saj so 
dosegli rekordno število podrtih 
kegljev. Sam rezultat, daje najslabši 
igralec podrl 853 kegljev, nam pove 
vse.

Končni vrstni red je bil naslednji: 
1. Novo mesto -  1. dan 7.082 keg
ljev, 2. dan 7.007 kegljev; 2. Rudar 
(Trbovlje), 3. Koper, 4. Lokomotiva 
(Maribor) itd. »

Novomeške Kegljače so zastopali: 
Fabjan 1.780 (907, 873), Bratož 
1.736 (875, 861), Rožič 1.738 
(860, 878), Barbič 1.783 (885, 
898), Krušič 1.766 (876, 890), 
Turk 1.744 (891, 853), Mrzlak 
1.773 (870, 893) in Židanek 1.779 
(918,861).

Novomeški kegljači so med 16 
ekipami edini, ki nimajo svojega 
kegljišča. Zato v zahtevni republiški 
ligi ne moremo pričakovati kakšnih 
večjih uspehov. Za dosežek v Hrast
niku pa gre četi novomeških keglja
čev vse priznanje.

J

Olimpija
Ljubljana
Maribot
Sobota
Triglav
Ilirija
Novo mesto 
Lendava

14 14 O 70:17 28 
14 11 3 60:33 22 
14 8 6 54:45 16 
14 8 6  52:48 16 
14 6  8 47:51 12 
14 6 8 46:52 11
14 2 12 34:64 
14 1 13 14:65

5>

,4-jubi^ pouk bo trajal danes malo dlje, pri učitelju smu
čanja moram nekaj ponavljati/'

LJUBLJANA -  V Ljubljani se je 
nadaljevalo republiško zimsko roko
metno prvenstvo. To nedeljo so na
stopale rokometašice Brežic, ki so 
dosegle vse tri možne rezultate. Naj
več so dosegle v srečanju s Slova
nom, kjer so dosegle neodločen re
zultat. Brežice : Polet (Murska 
Sobota) 1 1 :4, Olimpija : Brežice 
10:5 in Brežice : Slovan 10:10. Na 
lestvici so Brežičanke trenutno pete 
s štirimi točkami, kolikor jih ima 
tudi velenjsko Gorenje. (S. N.)

MOKRONOG -  Na članskem 
šahovskem prvenstvu Mokronoga so
deluje 14 šahistov. Po nepopolnem 
četrtem kolu je v vodstvu Nada Pe
terle, ki ima štiri točke. Sledijo: Ho
čevar 3 (1), Jurglič 3, Žutič 2,5 (1), 
Štefanič 2 (1), Horvat 2 (1), Tratar 
1,5, Zupančič 1,5 itd. (J. H.)

•
ČRNOMELJ -  Ljubitelji športa 

iz Črnomlja in Bele krajine se goto
vo spominjajo, kaj je pred leti pome
nil Črnomelj v ženskem rokometu. 
Ženska ekipa Črnomlja je bila med 
najboljšimi v Sloveniji, saj so njene 
igralke uspešno igrale v slovenski ro
kometni ligi, sodelovale pa so tudi 
na kvalifikacijah za zvezno roko
metno ligo. To je bil labodji spev 
črnomaljskih rokometašic, ker so se 
kasneje na žalost razšle. Pred meseci 
se je v Črnomelj vrnil prof. Kolarič 
in njegov vpliv se že pozna v športu. 
Športni delavci so zbrali 15 mladih 
rokometašic, ki jih vadi igralec Viki 
Lpzar. To so v glavnem dijakinje 
črnomaljske gimanzije, računajo pa 
tudi na pomoč študentke Štefke 
Fortun. Trenirajo dvakrat na teden 
in jih je trener Lozar zelo pohvalil. 
Jeseni bo ženska rokometna ekipa 
nastopila v kvalifikacijah za vstop v 
republiško ligo. Prvi nastop bc^o 
imele rokometašice v Karlovcu, kjer 
se bodo 6 . februarja srečale s sred
nješolskimi ekipami. Zanimanje za 
ženski rokomet v Črnomlju je ve
liko. Večina si žeh, da bi ženski ro
komet obnovil staro slavo. Z marlji
vim in prizadevnim delom upajo, se 
jim bodo te želje tudi izpolnile. 
(A. L.)

NOVO MESTO -  V nadaljevanju 
dolenjske kegljaška lige so bila od
igrana tri srečanja,'ki so se končala, 
kot smo pričakovah. V Trebnjem je 
ekipa Pionirja porazila Krko s 
4786:4589 (Krušič 861 : Jarc 833), 
v Krškem pa sta bili srečanji Parti
zan (Žužemberk) in Partizan (Sev
nica) ter Iskra (Novo mesto) in 
Celulozar. V prvem srečanju so Žu- 
žemberčani porazili Sevničane s 
4612:4493 (Nose 847) ter Celulozar 
Novomeščane s 4793:4444 (Rumo- 
vec 835 -  Badovinac 797). (J. M.)

LJUBLJANA -  Med polletnimi 
počitnicami je gimnastična zveza 
Slovenije priredila seminar za mlade 
telovadce. Iz novega mesta je na tem 
3-dnevnem seminarju sodelovalo 8 
partizanovih telovadk. (K. R.)

•
ŠMARJETA -  Učenci osnovne 

šole so imeli pred dnevi športni dan 
na snegu. Razpoloženje pionirjev in 
mladincev, ki so se pomerili v smu
ku, veleslalomu in skokih, je bilo 
kljub odjugi dobro. Najboljši so bili 
Golob, Kos, Perše, Grm, A. Košak 
in Andrelič. V posameznih discipli
nah pa je bil vrstni red naslednji: 
smuk -  1. Golob, 2. Andrelič, 3. 
Cečelič; veleslalom -  1. Golob, 2. 
Perše, 3. Kos; skoki -  1. Košak, 2. 
Grm, 3. Perše. (T. A.)

ČRNOMELJ -  Črnomaljski ro
kometaši, ki vodijo po prvem delu 
tekmovanja v zasavski ligi, že precej 
časa trenirajo. Kaže, da bi radi osvo
jili naslov prvaka in s tem mesto v 
višjeni tekmovanju. Treninge vodi 
prof. Kolarič. Na vadbi pa je redno 
12 do 13 igralcev. Trenirajo dvakrat 
na teden, v kratkem pa bodo vadili 
še p9 gosteje. V ekipi imajo nekaj 
novosti. Iz Novega mesta je prišel 
vratar Marn, vrnil pa se je znani 
črnomaljski rokometaš Ceko Sato- 
šek, ki bo ekipi veliko pomenil. Z 
opremo v klubu ni težav. Pomagala 
jim je tovarna COSMOS -  BELT, 
Obljubili so jim tudi nadaljnjo po
moč, če se bodo uvrstili v višje tek
movanje. V soboto bodo Črnomalj- 
čani gostovali v Karlovcu, kjer bodo 
igrali s karlovškimi srednješolci, ki 
so med najboljšimi v Evropi. To bo 
po napornem delu prva preizkušnja 
za precej zagrete Črnomaljce. 
(A. L.) ^

NOVO MESTO -  Novomeški ko
šarkarji, ki so si jeseni priborili vstop 
v prvo republiško ko&rkarsko ligo, 
se marljivo pripravljajo za zahtevna 
tekmovanja, ki se bodo v kratkem 
pričela. Trikrat na teden vadijo v 
gimnazijski telovadnici. Prvi pre
izkus znanja, bodo imeli na bližnjem 
zimskem košarkarskem prvenstvu v 
Trebnjem. (M. H.)
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ATENTAT NA SiTltSJA
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— Vidiš, Janez, zares bi morali več na zrak, premalo se 
^bijemo, t o ^  kaj, ko so trgovine ob nedeljah žal zaprte! . . .

A

„Tihomir, ali si že slišal o nesreči, ki je prizadela ubogega 
Feliksa? Pobegnil je z mojo ženo . .

,J ^ k o  noč in upamo, da ste imeli dober sprejem

g:

r̂? «
„Veš, Maijanček, zares potrebujem toliko pene -  sicer 

ne smem biti z moškim skupaj v kopalni kadi!“ . 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Dole
Sibirska zima

Kaj to pred 80 lati pitale

( H u d  m r a z) ni le pri nas ampak tudi dru
god pritiska prav nenavadno — v nekaterih kra
jih npr. na Tirolskem, ne pomnijo takega. V 
Benetkah celo je jelo po mostu vže moije 
zmrzovati, tako da manjše ladije ne morejo več 
pluti.

( O d l i k o v a n j e . )  Presvitli cesarje odliko
val g. Martina M o h a r j a  vodjo pomožnih 
uradov v Novem mestu o priliki njegovega vpo- 
kojenja z zlatim križcem s krono za zasluge nje
gove pri mnogoletnem vsestransko vspešnem de
lovanji. Castitamo!

( Č a s t n i m  o b č a n o m )  imenovala je ob
činska kosteijska čast. g. kapelana v Senjurju 

• ■ ■ •" Čl ■pod Kumom Ivana N e m a n j i'č a. Casti- 
tamo!

( M a š k a r a d a ) ,  katero priredita naša Čital
nica in ,^okol“ na pustni torek 11. februarja, 
obeča tudi letos biti sijajna, kakor je sklepati iz 
pripravljanja med „Sokoli“ .

( L e t o š n j a  l j u d s k a  š t e t e v.) V No
vem mestu je bilo skupno število stanovalcev 
dne 31. decembra pr. 1. 1965. Zadnje štetje 
leta 1880 je kazalo 2066 ljudi. K temu se 
opomni; Leta 1880 je bilo kaznjencev 118, le
tos samo 71, odbitek toraj 47 in vojakov kacih 
64 mož skupaj 111. Ako v poštev jemljemo, 
da je bilo isti dan nekaj družin odsotnih in se 
niso tukaj štele, je sedanje število prebivalcev 
prilično enako z onim leta 1880. V občini 
Tophce pri Novem mestu je 2879 ljudi, 111 
konj, 1263 govedi, 33 ovc, 924 svinj, 235 
panjev čebel. Poljanice imajo 750 ljudi, 22 manj

OKROGLE ^0 
PARTIZAMIH

BRKOVA OCENA

Med vojno so sovražna letala 
pogosto priletela na osvobojena 
področja in metala letake, ki so 
vabili partizane, naj se vdajo. 
Tako je takšno Paveličevo letalo 
nekoč priletelo tudi nad gorsko 
bosensko vas. Ko je stari kmet 
Brko videl, da letalo meče le
take, je poklical vnuke:

,Mitro, otroci, poberite mi te 
Antejeve papirčke!“ (Letake so 
namreč kmetje uporabljali za 
zvijanje cigaret.)

Ko so mu otroci prinesli leta
ke, je Brko enega vzel, otipal, 
nato pa zmajal z glavo in za
brundal:

„Eh, Ante, kmalu te bo vrag 
vzel! Zdaj imaš že papirčke za
nič! “

POLITIČNA PREVIDNOST
Avdo Mujič iz Foče je videl v 

prvih dveh letih vojne različne 
vojake: Nemce, Italijane, usta
še, četnike in domobrance. 
Zmeraj mu je življenje „viselo 
na n iti“, vendar si je rešil glavo, 
ker se ni „mešal v politiko'*, 
kot je dejal. Tako je dočakal 
tudi partizane.

Nekega dne je Avdo stopil v 
kavarno pri mostu in zagledal v 
nji tri partizane, ki so pili čaj. 
Pozdravil jih je, se usedel v kot 
in naročil:

,Jiej, natakar, kavo!"
„Srbsko ali turško? “
Avdo je prebledel, pogledal 

izpod čela partizane, in ko se je  
prepričal, da niso slišali, je dejal 
potiho:

,J^očem kave! Prinesi mi 
čaj. “

„Ruski ali kitajski? “ ga je 
vprašal natakar.

„Za božjo voljo, nesrečnež, 
nikar me ne mešaj v politiko, 
ampak m i prinesi kar kozarec 
vode, “ je jezno odgovoril A vdo.

ZANESUIVA
ORIENTACIJA

Vsa Prešernova brigada je bi
la nekoč štirideset dni gbkolje- 
na na Krimu. Ker so več dni 
jedli samo čorbo in neslano 
meso pobitih sovražnikovih 
mezgov, so borci bolehali; zlasti 
so imeli težave s črevesjem. In 
prav tedaj so dobili ukaz, da 
morajo v hitrem maršu na dolgo 
pot po hosti brez steza in poti. 
Ko je glavnina prišla na cilj, so 
ugotovili, d a ' manjka dvajset 
borcev. No, čez dobro uro so 
tudi ti prišli za njimi.

„Kako ste se vendar orien
tirali sami, brez vodnikov? “ so 
jih začudeno vprašali.

„Prav lahko -  po vaši sledi, 
saj ste pustili polno kakcev!**

ovice.
kakor leta 1880. Bližnjih občin štetje pri
hodnjič.

(Iz R i b n i š k e  d o l i n e . ) -  Ako kje na 
tujem srečaš kacega moža s krošnjo na rami, 
napolneno s ,,suho robo“ , precej na tem lahko 
spoznaš Ribničana. Ribničani obiskujejo vse 
najbolj južne dežele Avstrije in tudi na Ogrskem 
in v daljni Nemčiji ga lahko vidiš; on je prebri
sane glave; kmalu se toliko privadi nemškemu 
jeziku, da se more z Nemcem zmeniti. To mu le 
koristi in nobeden mu ne bode tega očital, ko 
bi le potem, ko pride iz tujine domov, tu imel 
bolj slovenski jezik v čislih. Doma ti bode dal 
takoj vedeti, da je bil na tujem. Ako bode le 
mogel, se bo s teboj začel pogovarjati nemški, 
ali ti bode vtikal med slovenske besede take 
tujke, da človeka kar groza spreleti, ko to čuje. 
In tako misli, zdaj sem se pa izkazal! Kaj še! -  
ako kaki Ribničan domov piše, naredi vselej 
nemški naslov, ker misli, da drugače ne bode 
prišlo pismo domov. — To je sramota za naš 
kraj! Ako si doma, ne bahaj se z neijiškim 
jezikom, ki ga ti le za silo lomiš in ki ga drugi ne 
zastopi, govori po domače, po slovensko. V 
čast si štej, da znaš ta jezik, ki se vedno bolj 
častno razvija.

( Iz  R a d e č) pri Zidanem mostu. Brod 
prek Save dela nam neprestane preglavice. Ne le 
skoro vselej v velikem deževji, marveč tudi sedaj 
vsled preobilnega snega in stroge zime smo več
krat po 3 — 8 dni brez vsakoršne zveze s sosed
no Štajersko, kar sosebno ne ustreza poto- 
valcem, ki bi radi iz postaje k nam, ali pa od tod 
na železnico hodili. (Iz Dolenjskih Novic

1. februarja 1891)

Anglija se smeji z golim policajem vred

Tudi najbolj pošten človek ne more živeti v miru, če mu 
tega ne privoščijo hudobni sosedje. Za to življenjsko izkuš
njo je bogatejši neki 39-letni angleški policaj. Simpatični 
„bobi“ , kot pravijo Angleži svojim policajem, je imel 
navado, da je po službi doma odložil uniformo in se z vso 
družino nag sprehajal po svoji hiši. Neka soseda ga je nazna
nila. Zdaj pa je odločilo sodišče:

,J^ihče ne more Angležu n^novedati, da se ne bi gol 
sprehajal v svojem stanovanju.“

Vesoljni angleški otok se veseli gornje razsodbe, ki kaže, 
da je starodavno geslo ,>loja hiša je moj grad“ obveljalo tudi 
pred sodiščem. Policaj pa se smehlja:

,>Ireža okoli moje hiše je visoka 1,80 metra. Ali ni 
čudno, kako ljudje zrastejo, kadar mislijo, da morajo braniti 
kakšno neumno, plesnivo predstavo o morali sosedov? “

Nadaljujemo zanimive podatke, kijih  objavlja Zavod SR Slove
nije za statistiko pred letošnjim popisom prebivalstva in stanovanj, 
ki bo potekal od 1. do 10. aprila letos. Nikogar ne more biti med 
nami, ki bi omalovažujoče zamahnil z roko, češ kaj me briga ta 
popis! Gre za zares pomembno statistično akcijo, ki bo prvih deset 
aprilskih dni zajela zadnje, še tako odmaknjeno naselje ^ i vasico v 
Jugoslaviji. Podatki popisa pa so že zdaj prem et številnih ugibaj; 
vse nas seveda najbolj zanima, koliko nas je v dr^vi po zadnjem 
ljudskem štetju, ki je bilo leta 1961.

naših rojakov ostalo v Italiji, Avstriji 
in tudi na Madžarskem. V stari Ju
goslaviji so imeli popis prebivalstva 
31. januarja 1921 in 31. marca 
1931. V Italiji so popisali svoje pre
bivalstvo 1. decembra 1921, 2 L 
aprila 1931 in 21. aprila 1936, v 
Avjlriji pa 7. marca 1923 in 22. 
marca 1934.

.Prvi Jugoslovanski popis 31. ja

krat: leta 1948, 1953 in 1961. Naj
prej so 15. marca 1948 popisali pre
bivalstvo namesto izpadlega popisa, 
ki bi bil moral biti leta 1941, a ga 
zaradi vojne seveda ni bilo. ,JCratki 
popis“ , kot imenujejo popis 15. 
marca 1948, je bil hkrati nekak 
obračun prebivalstva med zadnjo 
vojno.

Drugi povojni popis, 31. marca 
1953, sodi že v vrsto svetovnih po-

Zaradi močnega izseljevanja, ki je 
zajelo slovensko ozemlje v drugi po
lovici 19. stoletja (takrat se je odse
lilo tudi največ naših rojakov iz Bele 
krajine čez ocean v daljne ameriške 
dežele), je število prebivalstva v na
ših krajih naraslo <xi 1846 do 1857

samo za pičlih 18,8 odstotkov, med
tem ko se je v istem času v Avstro- 
Ogrski povečalo kar za 57,5 odst.

V prvi svetovni vojni je avstroogr- 
ska monarhija razpadla. Večina slo
venskega ozemlja je bila vključena v 
Jugoslavijo, čeprav je več sto tisoč

niiarja 1921 je zajel vsa gospodinj- --sisov, ki so vsakih deset let po skle
stva. Razen gospodinjskega lista so 
imeli še popisnico za vsako posa
mezno osebo. Popis leta 1931 je bil 
tehnično boljši, o njem pa so obja- 
vih tudi več podatkov za javnost.

Po drugi svetovni vojni so v Ju
goslaviji popisali prebivalstvo tri-

Otrok, medicinski čudež
35-letna Italijanka Giannina Biz- 

zotto iz Verone, ki živi že tri leta 
brez ledvic, je pred meseci dejala 
svojcem in zdravnikom: „V mojem 
telesu seje zgodil čudež! “ Zdravniki 
soji pritrdili.

Nosečnost simpatične gospo
dinje pa je povzročila izredne skrbi 
njenim sorodnikom in prijateljem. 
Vsi so se bali za njeno življenje, saj 
se je že več let dvakrat na teden 
vozila iz stanovanja na univerzitetno 
kliniko v Verono. Po 12 ur so tam 
njen krvni obtok priključili na 
umetne ledvice. Klinika v Veroni, ki 
jo vodi profesor Confortini, je za 
takšne primere odlično opremljena.

Kljub temu pa so bili zdravniki pre
senečeni, ko so ugotovili pri^svoji 
stalni pacientki nosečnost. Oni in 
gospa Bizzotto so dobro vedeli, da 
je lahko sleherni dan tudi smrtni 
dan nosečnice. Proti pričakovanju 
pa ni bilo nobenih komplikacij in 
gospa Bizzotto je imela lahek porod.

Toda dojenček je prišel že b o l^  
na svet -  tako kot njegova'mati. 
Tehtal je nekaj manj kot kilogram, 
dolg pa je bil samo 43 cm. Otroka 
so taKoj položili v inkubator za ne
donošenčke, ker je imel težave z 
dihanjem. Zgodil pa se je še drugi 
čudež: po 24 urah so ledvice novo
rojenčka začele delati!

Pretekli so trije meseci; zdaj je  ̂
srečna mati lahko odnesla ^ojega 
popolnorna zdravega otročička? 
domov.

' '  ' '

pih mednarodnih statističnih orga
nizacij. Usklajen je bil z m ednar^- 
nimi zahtevami popisov, bil pa je 
hkrati tudi podlaga za naš popis v 
letu 1961. Četrti popis prebivalstva 
v Jugoslaviji se naslanja na drago
cene izkušnje zadnjih dveh popisov.

tem je pomembno, da vemo vsi 
naslednje:

Podatke o prebivalcih, gospo
dinjstvih in stanovanjih bodo 
zbrali popisovalci v času od 1. 
do 10. aprila 1971 po stanju ob 
polnoči med 31. marcem in 1. 
aprilom 1971. V času od 11. do 
](5.,^aprila bodo popisovalci in 
instri^toiji pregledovali in ure
dili zbrano popisno gradivo ter 
ga pripravili za občinsko po
pisno komisijo.

Vsak popisovalec bo v 10 dneh 
popisal pribl. 350 do 40 enot: pre
bivalcev, gospodinjstev, stanovanj. 
Vsi popisovalci in občinski inštruk
torji bodo imeli poseben poduk. 
Popis pa bo dal hkrati tudi vse po
datke za centralni (osrednji) register 
prebivalstva. V njem bodo imeli v 
ysaki občini na enem mestu zbrane 
•n dosegljive vedno vse tiste po
datke, ki smo jih državljani dolžni 
dajati. Centralni register prebivalstva 
bodo sproti dopolnjevali in bo zato 
dragocen vir trajno vrednih po
datkov.

Tri mesece je star tale fantek, 
katerega življenje je viselo na 
nitki

S

DO LETA 1980 ŽE 22 M ILIJONOV IN  834 TOSOČ JU G O SI/)V AN O V ?

Pred našim četrtim popisom prebivalstva
Po »kratkem popisu« prebivalstva v SFRJ je bilo marca 1948 od vsega prebivalstva Jugoslavije 9 
odst. Slovencev, leta 1953 nas je bilo 8,8 odst., leta 1961 pa 8,6 odstotka — Ocena za Slovenijo: konec

lanskega leta nas je bilo milijon in 726.000 prebivalcev

. . .  Novomeški kegljači so 
prišli v slovensko ligo: kako so 
ga mogli tako polomiti! Zdaj 
bodo zahtevali pa še kegljišče, 
nesramneži. . .

. .  .N a Jasnici bodo imeli v 
baru strip-tease. Po izkušnjah 
prerokujem: ko bodo goste po
polnoma slekli in oskubli, bodo 
tudi slačipunce ukinili. . .

. . .  25 let je trajalo, preden 
je zmanjkalo mnenje, da Novo 
mesto potrebuje izpostavo za 
mednarodni promet: zdaj sta jo 
istočasno odprli Fersped in In
tereuropa. Pričakujemo lahko, 
da se bodo tako odločili še Gor
janci. Vse za poslovnost in kon
kurenčnost!

. . .  Ljudje postajamo čez vse 
lagodni: trebanjski občinski
predsednik Gril Pevec in novi
nar Marjan Legan se pogovar
jata na trebanjski strani Dolenj- 

' skega lista, stanujeta pa v sosed
njih blokih! Mar bi se pomenila 
dom a . . .

. . .  Predsedniku CK ZKS 
Francetu Popitu so v novome
škem Labodu že ob vhodu po
kazali prevozno sredstvo bo
dočnosti: „furman** je boječe 
odmikal voz s konjsko vpre
g o . . .

. . .  Letošnja sezona ribolova 
v Krki je tako uspešna, da se 
bojim, da tudi krivolovci, ki po
leti nastopajo z ostmi, ne bodo 
imeli kaj nabadati. . .

. .  .Po devalvaciji dinarja v 
novomeških podjetjih izjavljajo, 
da je bila potrebna in koristna: 
če bo šlo industriji zaradi tega 
bolje, lahko dinar še nekajkrat 
devalviramo!

Sodišče v britanskem fhestu 
Leedsu je odklonilo pričevanje 
9-letnega dečka, čeprav je bil 
tdina priča umora svoje matere, 
iftemeljitev: „Deček ne more 
pričati, ker ne veruje v -  
Boga!“

n a  č rn e m  k o n t in e n tu

Krpanov kotiček

Zmaj, hujši od Brdavsa
Pravijo, da se je na Do

lenjsko prikradel hud tolo
vaj. Menda je kača ali zmaj z 
več glavami. Imena mu ne 
vedo, tudi videti ga ni mo
goče, pa vendar vsi ljudje 
trepetajo pred njim. Pre
sneta reč vendar, saj je huši 
od Brdavsa, da si nihče več 
ne upa nadenj. Kdor se je 
skušal z njim, gotovo je bil 
zmagan, dasiravno Dolenjci 
niso boječi ljudje.

Danes teden me je kobi
lica po zasneženi poti za
nesla na Dolenjsko in, ka
mor sem pogledal, vse je bilo 
črno. Ljudje so klavrno lazili 
kakor mravlje, kadar se jim  
zapali mravljišče, pa vpra
šam: „Kaj pa vam je, da vse 
žaluje? **

„O, nadloga, nadloga!'* 
'vpije malo in veliko, možje 
in žene. „Globoko v srce nas 
peče sramota, da imamo 
tako slabe krave, akoravno 
so plemenite. ** Od vsepo
vsod je pridrlo še drugo ljud
stvo in vpilo na vse grlo: 
,JCrpan nas bo otel! Hvala 
Krpanu, da je prišel!**

,J, kaj vam pa je? Menda 
se je vsem zmešalo, ka-li?J* 
pravim.

Njihov glavar me potegne 
za komolec kakor nekdaj 
cesar Janez, saj do rame ni 
segel, pa pravi: „Glej, Kr

pan! Snietano nam krade ta 
ztnaj, mleko pije, nam pa kri 
in še kaj. **

„Bosa je ta! V vraže ne 
verjamem, pa mir besedi. Ne 
maram biti bebec. Smejalo 
bi se malo in veliko meni in 
moji zarobljeni pameti, ko 
bi to naredil. **

„Saj ni tako hudo,** me 
tolaži, „radi bi dobili moč
nega in poštenega človeka, 
ki bi meril, koliko je po pra
vici smetane v mleku.

„To smo že sami hoteli, 
pa nam zmaj ne dovoli. **

,JVaj bo, do zdaj se nisem 
še nikogar bal, hvala bogu,** 
mu obljubim in poiščem 
moža, ki se spozna na te 
reči, in pokazalo se je več 
smetane, kot so jo v mleku 
namerile glave zmaja.

„Kaj nas briga, kako sta 
merila,** so dejale glave na 
zunaj nedolžnega ' zmaja. 
,M e merimo in plačamo po 
svoje, kolikor se nam zaho
če. Zaslužiti moramo, pa za
pišemo vsakemu nekaj 
manj. “ In glave se niso več 
menile za naju.

Bes te opali! Kako sem bil 
jezen, da nisem vzel s sabo 
kija in mesarice! Posvetil bi 
temu zmaju po nepravdan- 
skih glavah, da bi vedel, kdaj 
je goljufal uboge kmete.

MARTIN KRPAN

Se ena križanka za kratek čas
VODORAVNO: 1. ptič mrhovi

nar, 7. delo tlačanov, 12. plaz, 13. 
vrsta meča, 14. ime našega glasbe
nika Sossa, 15. francoska letalska 
družba, 16. kemijski simbol za ko
siter, 17. delovni nalog, 18. darUo, 
19. del knjige, 2 1 . živ^enjska teko
čina, 22. azijski polotok, 24. nestro
kovnjak, 25. žuželka, katere pik je 
precej boleč, 26. klepetav človek, 
27. generalni sekretar OZN, 30. ko-
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Samo umetne ledvice pomagajo Italijanki Giannini Bizzotto, da je 
še živa. Kljub temu pa je gospa Bizzotto tudi pri takem zdravju 
postala srečna mamica!

siter, 31. kaleči ječmen za proiz
vodnjo piva, 32. ponovni natis, 36. 
trenje, 37. ameriška kmetija, 38. 
vrsta vrbe, 39. površinska mera, 40. 
pritrdilnica, 41. kemijski simbol za 
titan, 42. električna enota za moč, 
43. vrsta mikroorganizma, 45. mo- 
stovž, 47. vrtna rastlina, 48. redka 
kovina (simbol La)

NAVPICNO: 1. nerazcepljen kos 
lesa za kurjavo, 2. orač, 3. zapreka, 
4. Kant Immanuel, 5. letopisec, 6 . 
ličje, 7. naj večje objadransko mesto, 
8 . industrijska rastlina, 9. ameriška 
tiskovna agencija, 1 0 . že umrli slo
vanski revolucionar, predsednik prve 
slovenske vlade, 1 1 . zdravilna rast
lina, 20. avtomobilska oznaka Sara
jeva, 21. tatarski poglavar, 23. junak 
mnogih avanturističnih filmov, tajni 
agent 007, 24. velika sibirska reka, 
26. vrsta zajca z dragocenim krz
nom, 27. zakoni, ki urejajo obstoj 
države, 28. slika pogleda zgoraj, 
29. germanski orel, 30. veliko Ijub- 
Ijan^o uvozno izvozno podjetje,
32. avtomobilska oznaka Pančeva,
33. mesto v Boki Kotorski, 34. žen
sko ime, 35. hudobec, vrag, 37. ple
me, 40. način izvajanja v ^asbi, 44. 
del v morje segajočega kopnega, 46. 
avtomobilska oznaka za ital. mesto 
Trento.

Rešitev zadnje križanke

VODORAVNO: 1. stavba, 7.
prstan, 8 . Lea, 9. RG, 10. Am, 11. 
oje, 12. vandal, 14. Rina, 15. kvas, 
17. raven, 19, prijem, 21. ai, 22. Di, 
23. Venera, 26. etapa, 27. cena, 28. 
okra, 31. taster, 35. RR, 34. Ana, 
35. eta, 37. or, 38. salama, 40. kle
pet

I

i

Knjige za nove naročnike
Med 124 novih naročnikov zadnjega tedna je žreb v torek opol

dne razdelil 10 knjižnih nagrad. Po pošti jih bodo dobili:
Boža Podpadec, Stefan 9, Trebnje na Dol.; Ana Perko, Reška c. 2, 

Kočevje; Anton Sile, Žlebič 43, Ribnica; Marija Ogorevc, Sromlje 18; 
Anica Spiler, Cernelčeva 3, Brežice; Mirko Klobučar, Butoraj, n. h., 
Črnomelj; Jože Črnič, Griblje 53, Gradec; Jože Lavrinšek, Trška gora 
10, Krško; Marija Kovačič, Ivanja vas 5, Mirna peč in Bojan Košir, 
Smarčna 19, Boštanj.
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14. Kadar se Alah oglasi z minareta, takrat otrpne 
vse, kar leze in gre na Jutrovem • • •

No, razložimo malce, kako je pravzaprav bilo s tem 
„Alahom“!

Ko se je Paradižnik načakal pivnico, ko je do
dobra pozdravil svojega mačka, jc stopil v trgovino za 
Klaro. Debelo je pogledal: Klfl*̂  ni bilo v trgovini.

Stopil je na pločnik, se ozrl po množici. Tudi. tu ni 
ugledal svoje ženke. Stisnilo ga je pri srcu. Zavpil je po 
trgu; Klaaaraaa!

Ni dobil odgovora naš Paradižnik. Stvar je postala 
zapletena!

Na robu trga se je vzpenjala v višave mošeja. Njen 
minaret je rinil naravnost v oblake. Paradižnik je s

krepkimi koraki prekoračil trg in v naskoku zavzel 
nebotični stolp. Zatulil je po vesoljnem mestu: Klaa-
raaaa!

Pravoverni so popadali po tleh; udarila sta s čelom 
po tlaku tudi vrli šejk in njegov evnuh. Klara pa je 
umih krakov izkoristila trenutek pobožnega zamak
njenja . . .
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4 Zato se morajo naglo
znebiti Hitlerja in nacističnega režima, če naj sploh še upajo, da bodo 
dobili kak mir, ki bi zagotovil, da zavezniki ne bodo preplavili same 
Nemčije in je uničili.

Stauffenberg in njegovi sodelavci so v Berlinu naposled le izpilili 
svoje načrte. Vse skupaj sojih imenovali „Velkire“ -  ustrezen naziv, 
zakaj Valkire so bile po nordijsko-nemški mitologiji prelepe, a 
grozljive deklice, ki so se spreletavale nad starodavnimi bojišči in

izbirale one, ki naj padejo pod mečem ali sulico. Tu naj bi Valkire 
izbrale za smrt Adolfa Hitlerja. Po neki usodni ironiji je načrt Valkire 
pred padcem prodal fuehreiju admiral Canaris, češ da gre za načrt, 
po katerem bi brambovska vojska za primer upora med milijoni tujih 
delavcev v Nemčiji prevzela nase skrb za varnost Berlina in drugih 
velikih mest. Možnost, da bi do takšnega upora prišlo, je bila silno 
pičla, ker tuji delavci niso bili niti oboroženi niti organizirani, toda 
nezaupljivemu fuehrerju se je zdelo, da v slehernem kotu preži kaka 
nevarnost. Zdaj, ko so bili vsi krepki vojaki zdoma, bodisi na frontah, 
bodisi pri zatiranju prebivalstva po zasedenih deželah, je zlahka 
pritrdil zamisli, da bi morala imeti nadomestna v o j ^  doma 
pripravljene načrte za primer vstaje med tolpami mrkih sužnjev. Tako 
so se Valkire bremenile v sijajno krinko za vojaške zarotnike, ki so 
zdaj lahko povsem odkrito načrtovali, kako naj bi nadomestna vojska 
prevzela nadzorstvo nad glavnim mestom in drugimi, na primer nad 
Dunajem, Muenchnom in Koelnom. Zgodilo naj bi se to takoj, ko bo 
Hitler mrtev.

Glavna ovira, ki jim je bila napoti v Berlinu, je bilo to , da so imeli 
zelo malo čet, da pa je bilo v javnem  mestu dosti več esesovskih 
oddelkov. Bilo je tudi veliko enot Luftwaffe, ki so v mestu in okolici 
oskrbovale protiletalsko obrambo. Te čete bi ostale zveste Goeringu 
in bi se v primeru, če bi redna vojska nastopala prejwčasi, gotovo 
postavile po robu ter skušale ohraniti nacistično vladavino, tudi če bi 
bil Hitler mrtev. Protiletalske topove bi lahko zasukale proti vojski. 
Po drugi plati pa so pridobili zase policijo, katere načelnik grof von 
Helldorf se je pridrui^ zaroti.

Stauffenberg je spričo premoči SS in Luftwaffe poudarjal, da je 
treba seči po nadzorstvu nad glavnim mestom natanko o pravem 
času. Najnevarnejši bosta prvi dve uri. Tedaj bodo čete redne vojske 
morale zasesti vsenemški radijski center, dve radijski postaji, 
brzojavno in telefonsko centralo, predsedstvo vlade, ministrstva in 
sedež SS ter gestapa. Skupaj z esesovskimi častniki je treba zapreti 
tudi Goebbelsa, edinega vodilnega nacista, ki redko odhaja iz Berlina. 
Hkrati bo treba glavni stan v Rastenburgu tisti hip, ko bo Hitler ubit, 
odsekati od Nemčije, tako da ne Goering ne Himmler in tudi ne kak 
nacistični general,,na primer Keitel ali Jodl, ne bodo m o ^  seči po 
krmilu in zbirati čet okrog dedičev nacističnega režima. Dolžnost, da 
bo poskrbel za to , je prevzel general Fellgiebel, načelnik odseka za 
zveze, k ije  bil stalno v fuehrerjevem glavnem stanu.

Sele potem, ko bo v prvih dveh urah po udaru vse to opravljeno, 
bodo lahko razposlali po radiu, telefonu in brzojavu vnaprej 
pripravljena sporočila poveljnikom nadomestne vo j^ e  v drugih 
mestih in vodilnim generalom, ki poveljujejo četam na frontah in na 
okupacijskih območjih. Povedali bi jim, da je Hitler mrtev in da so v 
Berlinu ustanovili novo, antinacistično vlado. Vstajo bo treba 
dokončati v štiriindv^setih urah. Tedaj mora nova vlada že trdno 
držati vajeti v rokah. Ce se to ne zgodi, si utegnejo omahljivi generali 
premisliti. Goeringu in Himmlerju bi se potem nemara posrečilo, da 
jih zbereta okrog sebe, temu pa bi sledila državljanska vojna. Ce bi 
prišlo do tega, bi popustile fronte, sledila pa bi zmeda in zlom, ki so 
se jima zarotniki želeli izogniti.

U ^ eh  je bil torej povsem odvisen od tega, kako naglo in krepko 
bodo zarotniki potem, ko bo Hitler mrtev — za to pa bo poskrbel 
sam Stauffenberg -  znali izkoristiti čete redne vojske v Berlinu in 
okolici. To pa je bilo trnovo vprašanje.

I
Ukaz za začetek Valkir bi v običajnih razmerah lahko izdal samo 

glavni poveljnik domače ali nadomestne vojske, general Fritz Fromm. 
Nad tem človekom pa je prav do zadnjega visel vprašaj. Zarotniki so 
ga obdelovali skozi vse leto 1943. Naposled so prišli do sklepa, da se 
bodo nanj lahko dokončno zanesli šele, ko bo moč videti, da se je 
vstaja posrečila. Na uspeh pa so se zanašali tako zelo, da so sestavili 
vrsto >4 ^rommovih“ ukazov, ki pa Fromm zanje ^ lo h  ni vedel. Ce bi 
Fromm v odločilnem trenutku omahoval, bi ga nadomestili z gene
ralom Hoepnerjem, odličnim tankovskim poveljnikom, ki ga je bil 
Hitler po bitki pred Moskvo pognal čez prag in mu prepovedal nositi 
uniformo. ,

Zarotniki so si belili glavo tudi z vprašanjem, kaj storiti s še enim 
pomembnim berlinskim generalom. To je bil general von Kortz- 
fleisch, nacist od glave do peta, ki je poveljeval v Wehrkreis III, v 
katerem sta ležala Berlin in Brandenburg. Sklenili so, da ga bodo 
prijeli, na njegovo mesto pa postavili generala Freihena von Thuen- 
gen. Berlinski poveljnik general Paul von Hase je bil član zarote. 
Lahko so se torej zanašali, da bo ob prvem in najvažnejšem koraku, 
ob zavzemanju’mesta, pognal v tek krajevno posadko.

Stauffenberg in Tresckow sta razen podrobnega načrta za prevzem 
nadzorstva nad Berlinom skupaj z Goerdelerjem, Beckom, Witz- 
lebnom in drugimi sestavila navodila za okrožne vojaške poveljnike, 
kako naj prevzamejo oblast nad svojimi območji, zatro SS, pozaprejo 
vodilne naciste in zasedejo koncentracijska taborišča. Napisala sta 
tudi nekaj zvenečih razglasov, ki naj bi jih v primernem trenutku 
naslovili na oborožene sile, nemško ljudstvo, na tisk in na radio. 
Nekaj jih je kot novi državni voditelj podpisal general Beck, druge 
kot vrhovni poveljnik oboroženih sil feldmaršal von Witzleben, tretje 
pa kot kancler Goerdeler. Ukaze in razglase sta pozno ponoči v naj
strožji tajnosti pretipkavali na Bendlerstrasse dve pogumni zarbtnici: 
Frau Erika von Tresckow, žena generala, k ije  bil eden glavnih zarot
nikov, in Margarete von Oven, hči upokojenega generala in tajnica pri 
dveh nekdanjih glavnih poveljnikih kopenskih sil, pri generalu von 
Hammersteinu in generalu von Fritschu. Listine so potem spravili v 
blagajno generala Olbrichta.

Načrti so bili torej pripravljeni. Dokončali so jih pravzaprav že ob 
izteku leta 1943, a poteklo je nekaj mesecev, pa niso ukrenili ničesar, 
da bi uresničili, kar je bilo v njih zapisano. Toda dogodki seveda niso 
čakali zarotnikov. Junija 1944 so spoznali, da jim zmanjkuje časa. 
Predvsem sc jim je vse bolj bližal gestapo. S slehernim tednom, ki je 
mineval, so zapirali več ljudi, ki so vedeli za zaroto, na primer grofa 
von Moltkeja in člane kreisauskega kroga. Mnogo so jili usmrtili. 
Himmleijeva tajna policija je tako pozorno nadzirala Becka, Goerde- 
lerja, Hassella, Witzlebna in druge, da so se čedalje teže sestajali. 
Himmler je že spomladi opozoril padlega Canarisa, da dobro ve, kako 
generali in njihovi civilni prijatelji kujejo zaroto. Omenil je, da Becka 
in Goerdeleija nadzoruje. Canaris je vse to sporočil Olbrichtu.

Prav tako zlovešče pa so se razvijale razmere po bojiščih. Videti je 
bilo, da bodo Rusi sprožili splošno ofenzivo. Rim so morali izprazniti
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in ga prepustiti zavezniškim silam. (P ad e te  4. junija.) Na zahodu je ,  ^

i š k a ...................kazalo, da se bo vsak hip začela zavezniška invazija. Nemčijo utegne 
sleherni hip doleteti vojaški poraz -  še preden bo padel nacistični 
režim. Med zarotniki je bilo celo vse več takih, na katere je morebiti 
vplivala miselnost kreisauskega kroga;^menili so, da bi bilo bolje pre
klicati načrte za vstajo ter pustiti, da bi padla odgovornost za polom 
na Hitlerja in naciste. Ce bi jih strmoglavili zdaj, bi nemara le spočeli 
novo bajko o „nožu v hrbet“ , kakršna je že po prvi svetovni vojni 
zaslepila nič koliko Nemcev.



POPIZMI
Skovanka v naslovu je bila na

rejena med obiskom Franceta 
Popita v Novem mestu in nima 
nobene zveze s pop glasbo, ki jo 
mladi tako obožujejo. Predsed
nik je bil očitno dobro razpolo
žen -  nekaj njegovih bodic in 
izjav tokrat zapisujemo.

Ko je na občinskem komiteju 
tajnica prinesla kavo, jo je pred
sednik vprašal: „Od kod ste jo 
pa prinesli? “ -  ,,Sama sem jo 
skuhala,** je odvrnila in zanikala, 
ko jo je vprašal, če ima posebne 
šole za kuhanje kave. Predsednik 
je kavo spil prvi, takoj nato pa še 
eno: dokaz, da tudi praksa nekaj 
velja!

Ko so govorili o krajevnih 
skupnostih, je France Popit me
nil, da jih je 2 0  premalo za novo
meško občino: ,,Razvejati bi jih 
morali kot nekoč ljudske odbo
re, saj zdaj vaški odbori niso do
volj. Kako bi se počutile občin
ske skupščine, če bi bile samo 
podaljšana roka republiške? “ je 
vprašal predsednik.

V Labodu je Popit z zanima
njem gledal proizvodnjo. Avto
mat, ki dviga srajce in jih pre
naša, ima obliko dveh rok. Ena 
roka je večkrat zgrešila srajco. 
France Popit je nekaj časa gle
dal, potem pa mu je direktor 
Laboda Petan pojasnil, da so 
srajce preozke, zato roka ne 
more zagrabiti. ,,Seveda," mu je 
vskočil v besedo predsednik, „to 
je racionalizacija, človek pa po
tem kolne, ko mu je srajca pre
ozka . . .“

,.Sistem otroškega varstva je 
treba prilagoditi potrebam. 
Kako naj zdaj delavci plačujejo 
po 400 dinarjev za varstvo? To 
si lahko privoščijo samo tisti z 
najvišjimi dohodki. Ti pa si tako 
ali tako lahko privoščijo tudi 
služkinje,** jc rekel France Popit, 
ko so se pogovarjah o pomoči 
zaposlenim ženskam.

V Krki so povedali, da je nji
hov uvoz večji od izvoza. „Po 
devalvaciji boste pač malo te
peni,** je dejal Popit, ,,saj ste do
slej pobirali sii'ctano,** se je za
smejal. „To pa ni očitek, ko bi 
bilo le več podjetij z veliko aku
mulacijo!“

V Krki so tudi rekli, da se jim 
je po razvrednotenju dinarja pre
cej zamajal načrt. ,,Saj to bi mo
rali pričakovati!" 2 e. so mu 
odgovorili, z inflacijo smo raču
nali, z devalvacijo pa ne . . . „Saj 
prihaja razvrednotenje vsakih šti
ri ali pet let,** se je nasmehnil 
Popit. „Je torej to sistem? ** so 
bili radovedni predstavniki Krke.

, „To ne, ampak če ne znamo dvi
gati produktivnosti, druge mož
nosti ni,“ je dejal France Popit 
in pristavil, da to ni za časo
pise . .  .

Ko sc je predsednik central
nega komiteja ZK Slovenije 
France Popit v Novem mestu po
govarjal s predstavniki družbeno
političnih organizacij, je pouda
ril: „Ob devalvaciji dinarja mora
mo še posebej gledati na stan
dard delovnih ljudi. Ne moremo 
reči: rezvrednotenje dinarja je 
dejstvo, zdaj pa sc znajdi vsak, 
kakor veš in znaš!“

V z  /

š e n t j e r n e j Ca n i  
v  VELENJU

Kljub slabemu vremenu je smu
čarski klub Velenje priredil v ne
deljo, 31. januarja, smučarske tek
me na 45-metrski skakalnici, ki se 
jih je udeležilo 130 skakalcev. V po
skusnih skokih so Sentjernejčani 
skakali zelo dobro, saj je Selak sko
čil 37, Šinkovec 35, Vinšek 31, Slu
ga 31 in Bratkovič 31 metrov.

Popoldan pa je deževalo, zato je 
organizatorje in tekmovalce motil 
dež. Sentjernejčani so, razumljivo, 
skakali slabše, dosegli pa so nasled
nje uspehe: starejši pionirji -  Sluga 
(26p), starejši pionirji -  Šinkovec 
(34, 32), Vinšek (28,5, 27); člani -  
Bratkovič (30,5, 29), Selak (35,5, 
33p), Pave (27,5, 27p) in Potočar 
(29,5p,26p).

J. ŠINKOVEC
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Odjuga v mladinskem I 
klubu

■
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Pomembne odločitve mladih na občnem zboru s

PIONIR v obroču stabilizacije
»Samo čakati na nove predpise in na to kaj bodo ukrenili zgoraj, je pre

malo,« pravijo pri SGP PIONIR Novo mesto

Da imajo prostori mla
dinskega kluba v Seidlovi uli
ci svoje stalne obiskovalce, 
ki so te prostore sprejeli za 
svoje in se zelo zanimajo, 
kako in katere dejavnosti 
bodo lahko razvijali v njih, 
je pokazal tudi občni zbor 
kluba prejšnji teden. Zbralo 
se je okrog 50 fantov in de
klet, pretežno dijakov sred
njih šol, ki so v živahni raz
pravi odkrito povedali svoje 
želje in pripravljenost za 
delo v različnih dejavnostih.

Priznali so, da dosedanje 
delo ni rodilo uspehov, ker 
je bilo neorganizirano in ne
načrtno. Potrebno je razviti 
tiste dejavnosti, ki zanimajo 
večino, in delo uskladiti 
tako, dâ  bo njim samim v za
bavo in korist. Pokazalo se 
je, da je največ zanimanja za

glasbeno in kulturno dejav
nost. V ta namen so tudi 
ustanovili glasbeno in kul
turno sekcijo ter posamezne 
člane zadolžili za delo. Za 
vodji glasbene sekcije so iz
volili Tonija Vovka in Jožeta 
Tisuja, za kulturno pa Mira 
Gutmana in ' Tonija Vovka. 
Imenovali so tudi komisijo 
za red in mir (Sergio Žižič, 
Draga Kralj, Franci Koši- 
ček), ki naj bi skrbela, da v 
klubu ne bi bilo razgrajanja 
in nesnage. Takih očitanj si 
klub ne sme več dovoliti, so 
dejali. Izvolili so tudi sedem
članski odbor, ki bo vodil 
celotno delo kluba ter pre
gledal in sprejel statut in 
pravilnik o redu in miru. 
Vodstvo kluba je sklenilo, 
da bo takoj začelo z delom.

A. V.

Eden izmed poglavitnih krivcev v 
zmanjšanju dinapa so prevelike na
ložbe. To hkrati pomeni, da bomo 
prihodnje vlagali manj. Tega sled
njega se najbolj zavedajo pri SGP 
PIONIR Novo mesto, saj manj na
ložb pomeni za gradbince manj dela.

Zadnji srečnež 
Marjan Bračika

Letošnja izredna sulčja sezona v 
novomeški ribiški družini je kon
čana. Odlov je presegel vsa pričako
vanja, saj so domači in tuji ribiči 
ulovili 27 sulcev ,v skupni teži 224 
kilogramov. Tako obilne sreče ribiči 
na Krki že dolgo niso imeli, bila je 
nekaj posebnega.

Zadnjega sulca iz „določenega 
kontirigenta** je nekaj dni pred urad
nim zaključkom sezone ujel novo
meški ribič Marjan Bračika. Soraz
merno majhnega „kraljeviča** -  teh
tal je nekaj več kot 5 kilogramov, je 
Bračika ujel pri izlivu Radešice v 
Krko.

Kolektivu v čast je treba po
udariti, da se jih ni lotil brezglavi 
strah, ko so sami med seboj tehtali, 
kaj prinašajo novi ukrepi. Kar hitro 
so ugotovili, da ne smejo zgolj ča
kati kaj bodo prinesli novi predpisi 
in stabilizacijski ukrepi, ampak se 
tudi sami v okviru svojih možnosti 
pripravljati na prihodnost.

Ugotovili so, da se jim ni bati 
tako velikih pretresov, kot so jih do
živeli ob začetku reforme, ko so 
imeli zaradi omejitve investicij kar 
iznenada za polovico manj dela. V 
zadnjih letih so prizadevno vlagali 
denar v posodobljanje opreme, se 
zavzemali za sodobne postopke v 
gradbeništvu in podjetje organizacij
sko utrdili. Če so bili zmožni pre
nesti pretrese 1966. leta, se jim tudi 
zdaj ni treba bati najhujšega.

Ker ne bo toliko naročil za grad
njo proizvodnih objektov, se bodo 
kar najbolj usmerili v stanovanjsko 
gradnjo. Skrbno bodo spremljali in 
posnemali razvoj gradbeništva doma 
in po svetu in sproti osvajali vše, kar 
je od tega dobrega. Zavzeli se bodo 
zlasti za dela in naročila na tistih 
območjih, kjer že imajo organizi
rana večja gradbišča in kjer so že 
naložili denar za nakup zemljišč. Po 
sodobnem marketing postopku 
bodo raziskovali tržišča na Hrva
škem, v Srbiji, Bosni in Sloveniji, v 
kolektivu pa se bodo zavzemali za 
večjo produktivnost in za bolj za
vzeto delo. Takšna priprava in takš
ne ugotovitve so kolektivu v oporo, 
da se ne boji hudih dni, o katerih 
povsod prav zdaj toliko razmišlja
mo. MILOS JAKOPEC

Letos nova trgovina v Šentjerneju
Trgovsko podjetje Dolenjka bo pričelo spomladi z gradnjo nove samopo
strežnice v Šentjerneju — Bogat razvojni program podjetja do leta 1975

obljublja še marsikaj

Trgovsko podjetje ,J)olenjka‘* iz 
Novega mesta je v zadnjih letih na
pravilo lep razvoj. Delovni kolektiv 
sledi hitremu razvoju, zato se danes 
lahko postavi s trgovsko mrežo, kije 
dobro razpredena. Samo v zadnjih 
letih so zgradili oziroma prenovili 
prodajnih in skladiščnih prostorov s 
površino 7000 kvadr. metrov. Lani 
so dosegli že 1 0 0  milijonov do
hodka; promet pa se je povečal za 
36 odstotkov, zaposlenost komaj za

4 odstotke. Tudi osebne dohodke so 
povečali za 28 odst., za sklade pa so 
namenili 2 0  odstotkov.

Podjetje ima v načrtu do leta 
1975 zgraditi dve samopostrežnici 
in bl^ovnico. Najprej bo na vrsti 
gradnja samopostrežne trgovine z bi
fejem v Šentjerneju. Zaradi njene 
gradnje je bilo v zadnjih letih precej 
prahu. V novi stavbi bodo tudi pro
stori za krajevno skupnost, družbe- 
no-politične organizacije, milico in

•PRIZADEVANJA ZA SPR E JE M  V ZK 
V LABODU

Čas in vztrajnost za mlade
»Mladina noče v ZK« pravimo, hkrati pa ne na
redimo popolnoma nič, da bi jo pritegnili in ji 

predstavili s pravšnje strani ZK

v  novomeškem obratu tovarne 
perila LABOD je menda 16 članov 
ZK. Natančno število ni znano, zato 
ker se nato, ko so bile z reorganiza
cijo pred tremi leti odpravljene 
manjše organizacije, v podjetju niso 
več sestali. Aktiv, ki bi v tovarni si
cer lahko delal, ni zaživel. Presojo o 
tem, če je to prav ali ne, prepušča
mo komunistom v LABODU, če
prav je res tudi ta, da jih je tako 
malo, da Icaj veliko ne morejo po- 

'meniti.
V tovarni deluje že nekaj let pri

zadeven aktiv ZIVlS. Začelo sc je 
pred leti s tekmovanji mladih delavk 
v znanju o tehnologiji in šivanju, se 
nadaljevalo z uspešno gasilsko enoto 
strumnih deklet in s športom ter na
rodno obrambo. Dekleta seo ustano
vila ekipo za rokomet in odbojko, 
razen tega pa dosegla izredne rezul
tate v strelstvu in dobila za slednje

?osebno priznanje na lanski dan 
LA.

Kjer se zbirajo mladi, bodisi ob 
žogi ali puški, se začne pomenek. 
Ob dejavnostih, ki smo jih našteli, 
so se dekleta pod vodstvom priza
devnih posameznikov v tovarni za
čela zanimati za samoupravljanje. 
Zrasla so vprašanja, kaj je samo
upravljanje, kakšno je v naši tovarni 
in kaj želimo doseči z njim. Vpra
šanja terjajo odgovore in tako so se 
vnele razprave. Neko dekle jc vpra
šalo: „Z ^aj nisem član ZK, zakaj 
me nihče ne povabi v to o^aniza- 
cijo? “ Zdaj ie za sprejem v ZK pri
pravljenih 10  deklet, 6  pa se jih še 
odloča. V ZK jih bodo slovesno 
sprejeU za 8 . marec, za praznik ko
lektiva.

Pred mladinsko organizacijo pa je 
še veliko nalog; dekleta bi rada> 
družbeni prostor v tovarni, rada bi 
urejeno igrišče za rokomet in od
bojko in še marsikaj. Morda bodo 
poleti ustanovile delovno brigado in 
uresničile del tega. Za prizadevno 
delo zaslužijo javno pohvalo, po
sebna pohvala pa gre tistim posa
meznikom v kolektivu, ki jim ni bilo 
žal prostega časa za mladino. Vztraj
no delo je dalo sadove in morda bo 
prav teh 16 novili članic ZK poma

galo komunistom v LABODU, da se 
bodo prebudili iz sna.

M. JAKOPEC

Suhokrajinski 
drobiž

VASKE VODNJAKE NAJ BI 
UREDILI na Vinkovem vrhu nad 
Dvorom in na Selih pri Ajdovcu. Na 
Vinkovem vrhu bi bila to novograd
nja večjega vodnjaka za vasi Vinkov 
vrh in Skopice, na Selih pri Ajdovcu 
pa bi usposobili opuščen vodnjajf 
pri cerkvi, kjer bi bila ob suši na raz
polago voda za vasi Sela in Veliki 
Lipovec.

ZUŽEMBERSKA KMETIJSKA 
ZADRUGA je pred kratkim izplača
la dodatno premijo kmetom koope
rantom, ki so pitali v lanskem letu 
teleta. Za vsak kilogram v koopera
ciji oddanih pitanih telet so izplačali 
0,30 din. Izplačilo je bilo izven ko
operacijske pogodbe, zato so ga bili 
kooperan'i veseli. V zadrugi pravijo, 
da bodo razen tega izplačali še pre
mijo za teleta, ki so jih preko zadru
ge prodali ostali rejci, in sicer 0 ,1 0  
din za kilogram.

DRUSTVO LJUDSKE TEHNIKE
V ŽUŽEMBERKU pripravlja delov
ni program za leto 1971. Sprejeli ga 
bodo na bližnjem občnem zboru 
društva. Predvidevajo, da bo letošnje 
delo v sekcijah in krožkih zelo razgi
bano. Za delo v sekcijah in krožkih 
se jc poleg odraslih in izvenšolske 
mladine prijavila tudi šolska mla
dina. Pričakujejo, da bo obrat Iskre 
prevzel patronat nad radio klubom, 
kmetijska zadruga pa nad kmetijsko 
izobraževalno sekcijo.

ŽUŽEMBERSKA LOVSKA 
DRUŽINA se je v tej zimi pridno 
izkazala v skrbi za divjad. Posamezni 
člani lovske družine so poskrbeli za 
krmljenje divjadi, ki bi bila v snegu 
sicer obsojena na lakoto. Se poseb
no skrb so posvetili krmljenju faza
nov.

VELIK PADEC V REJI PERUT
NINE je bil ob koncu preteklega 
leta beležen pri kmetovalcih okoli 
Žužemberka, pa tudi drugod v Suhi 
krajini. V nekaterih vaseh so zmanj
šali število kokoši kar za polovico. 
Vzrokov je več, med njimi tudi wo 
pogostejši kokošji tatovi. M. S.

pošto. Z gradnjo pričnejo v krat
kem, ker je vprašanje lokacije do
končno rešeno.

Poleg te velike naložbe je vredno 
omeniti še gradnjo samopostrežnice 
v večji novome^i stanovanjski so
seski. Podobna bo tisti v Straži in bo 
predvidoma končana v letu 1972.

„Dolenjka** namerava graditi tudi 
v samem Novem mestu. Na novo
meškem Glavnem trgu bodo do leta 
1975 uredili veliko blagovnico, ki 
bo imela 4000 kvadr. metrov pro
dajnih prostorov. Z novimi na
ložbami se bo promet podjetja po
večal za 5 0  odstotkov, zaposlenost 
pa samo za 2 0  odstotkov.

Razen tega bodo preuredili še ne
kaj manjših trgovin, ki so že zasta
rele, to pa;i rešujejo skupaj s pod
jetjem DOMINVEST iz Novega me
sta.

Vedno večja gospodarska moč 
Novega mesta in vse občine zahteva 
tudi bolj razvejano trgovsko mrežo. 
S svojim obsežnim nacrtom sc je de
lovni kolektiv „Dolenjke** vključil v 
ta prizadevanja.

DR. ŽIVAGA JE GLEDALO
4.000 n o v o m e šCa n o v

Od 19. do 26. januarja je v novo
meškem domu JLA iffal znani ame
riški barvni film Dr. Živago. Film je 
imel rekorden obisk, gledalo ga je
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Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji: 
Mihael Gril, delavec iz Regerče vasi; Karel Barbič, Marija Gazvoda, 
Jožefa Jakše, Ivan Jakše, Anica Grabrijan, Magda Zupančič, Ana 
Brulc, Tončka Zadnik, Jože Berkopec, Ana Dragan, Frančiška Kelc, 
Ivan Pavlič, Martin i^Jdišek, Franc Primc, Bojan Ceh, Martin Žura, 
Vih Udovč, Marija Cervan, Marija Božič, Danijel Zadnik in Jože 
Miklič, člani Novoteksa, Novo mesto; Jožefa Črnič, Ivan Šimenc in 
Miha Markovič, člani Novolesa, Straža; Franc Zupančič in Alojz 
Juršič, člana Gradbenega obrtnega podjetja. Novo mesto; Alojz 
Malnar, Ivo Moravec, Alojz Hrastar in Bajro Palič, člani Pionirja, 
Novo mesto; Franc Turk in Miha Brulc, člana IMV Novo mesto; 
Bojan Bele, član Vektorja, Novo mesto; Ivan Rogina, Ivan Medic, 
Jože Pugelj in Miha Turk, člani vodovoda. Novo mesto; Majda Vovk, 
frizerka iz Gornje Straže; Anton Vidmar, član Varnosti, Novo mesto; 
Mihaela Kozoglav, gospodinja iz Šentjošta; Ana Juršič, gospodinja z 
Dolža.

S 

Ss

t

Pokal moramo obdržati!
Skupni načrti in akcije mladine in vojakov

Sodelovanje med mladino in vojaki je že tradicionalno. Dokaz 
prizadevanj novomeške mladine in vojakov garnizije na tem pod
ročju v lanskem letu je prvo mesto in pokal na republiškem tekmo
vanju. Oboji so sklenili: ,^okal moramo obdržati!“

4.000 Novomeščanov. Iztržek ie bil 
pjrecejšen,-zaslužili so okoli 30.000
din

Sodelovanje med novomeško mla
dino in vojaki je že lani preraslo ob
liko občasnih srečanj. Vse skupne 
akcije so bile posledica stalne pove
zave med vojaki in mladino v posa
meznih specializiranih organizacijah. 
Poseben uspeh se je pokazal v sode-. 
lovanju na področju splošnega Ijud- 
sk ^a  odpora, na športnem, zabav
nem in kulturnem področju. S tem 
seveda še niso izkoriščene vse obhke 
socfelovanja.

Ob skupni analizi dosedanjega 
dela so oboji ugotovili, da bo še tre
ba okrepiti stike vojakov z delavsko 
mladino, še bolj vključiti mlade vo
jaške starešine v delo speciali;yranih 
mladinskih organizacij, skupno po
skrbeti za ureditev zapuščenih spo
menikov in oživljanje preteklosti iz 
NOV, fante, ki gredo k vojakom, se
znanjati z vojaškim življenjem, po
skrbeti, da se bodo novi vojaki se
znanili z mestom ob prihodu k voja-

koim, ter'izdelati’skuperniačrt-pr^ 
slav ob 30-obletnici osvoboditve jn 
naše armade, ki bo prihodnje leto.

Sodelovanje bo letos potekalo-pt) 
skupnem načrtu in bo imelo pouda
rek na izobraževanju in vzgajanju 
mladih.

: ' . A.iV.

Usklajevanje pravil

Na petkovi seji izvršnega odbora 
občinske konference SZDL so go
vorili o usklajevanju pravil občinske 
organizacije s slovenskim statutom, 
o programu razprav v krajevnih or
ganizacijah, o samoprispevku v no
vomeški krajevni skupnosti, o pri
znanjih OF in o zdravstvenem zava
rovanju kmetov. Občinsko organi
zacijo in krajevne organizacije SZDL 
v novomeški občini čaka torej ob
sežno inj)omembno delo v tem letu,

X ) \ ( )  M i:S T C )  v  P O I K )J ? l

s t a r e  in  n o v e  STREHE: Pogled s strehe Doma ljudske prosvete na jugovzhodni del mesta. V 
ospredju stranski trakt hiše neposredno pod DLP, desno nad Krhinovo hišo (pod muzejem) strehe 
Narodnega doma (Dom JLA), v sredini strehe sedanje stavbe zavarovalnice (preje Kobetova hiša na 
Glavnem tr^ ), levo zgoraj pročelje frančiškanske cerkve in streha starega gimnazijskega poslopja 
(Zdravstveni dom). V ozadju pa vrsta novih hiš in streh v našemu Majde Šilc.

NOVOMEŠKA TRIBUNA



6etrtkqv intervju

Hotel, hotel, hotel
Rudi Pintar, direktor Metropola, o gradnji novega 

hotela v mestu: »Nujno potreben!«

Kot oguljena popevka pri
ljubljenega pevca se sliši več
no tarnanje o novomeškem 
hotelu: posli cveto, turistov 
je vse več -  postelj pa ni. 
Prav zato je prejšnji četrtek 
Jože Gosenca vprašal, kako 
je z novim novomeškim ho
telom.

Ker so se Gorjanci in Me
tropol združili prav zato, da 
bi Novo mesto dobilo hotel, 
ki bi zasluženo nosil to ime, 
odgovarja direktor Metro
pola Rudi Pintar:

■

„Težko mi je govoriti o 
hotelu, ko pa meščani ne 
verjamejo kaj dosti. Ne bi 
raje, ko bi se menili takrat, 
ko bo že kaj pokazati? Saj 
veste, pet papirnatih hotelov 
je bilo že narejenih v Novem 
mestu, stoji pa še nobe
den . . . "

-  Pa vendar, idejni načrt 
za novi hotel je le narejen?

„Že, naredil ga je inž. Da
nilo Lapajne. Zdaj imamo 
37 ležišč, ko bo gradnja 
končana, jih bomo imeli 
156. Poslovni turizem se

tako hitro razvija, da je taka 
odločitev nujna in da bi bilo 
bolje, ko bi hotel imeli vče
raj, kot da ga danes gradi
m o . . . “

-  V kratkih obrisih bo 
hotel . . .

„ . . .  imel 156 postelj, če 
štejemo tudi pomožne. Zgra
dili bomo štiristezno avto
matsko kegljišče, preuredili 
stari hotel in prostor nad 
kavarno, vse skupaj bo med 
seboj povezano, zgradili pa 
bomo še garaže, uredili zim
ski vrt in banketno dvorano. 
Lokacijska dokumentacija še 
ni dokončno urejena. Naj
več težav nam delajo parkir
ni prostori. “

-  Vaša gradnja je vezana 
na izselitev zavoda za reha
bilitacijo invalidov Rog?

„Tako je. Pogoj za grad
njo je izselitev Roga. Od te
ga je tudi odvisno, kdaj 
bomo začeli graditi. Ce se 
bo Rog izselil takoj, bomo 
lahko začeli graditi že aprila 
ali maja, sicer pa pozneje, 
morda avgusta ali septem
bra. Gradnjo bomo oddali 
na licitaciji. Računamo, da 
bo veljala 12 do 13 milijo
nov dinarjev. “

-  Ko bo novi hotel nare
jen in stari prenovljen?

,Jmeli bomo ,B ' katego
rijo, hotel bo sredi mesta, na 
izvrstni lokaciji. V hotelu 
bodo tudi štirje apartmaji. “

-  In vaše vprašanje?
„Zanima me, kaj so pri

nesli razgovori z delavci, ki 
delajo na tujem. Morda bi 
A dolf Šuštar vedel povedati 
tudi kaj konkretnega o nji
hovem vračanju domov In o 
tem, kdaj se bodo vrnili. “

Najteže je nekoga prizadeti
Aii bo Novo mesto končno dobilo prednostno listo športov? Škoda je de- 

narj‘a, ki ga zdaj vlagamo vsepovsod — uspehov pa ni nikjer

Za športno in telesnovzgojno 
dejavnost ne bo nikoli zmanj
kalo zanimanja. Kljub prodoru 
profesionalizma v športne na
stope, je namreč to področje, 
ki mlade vedno zanima. Tega, 
da bi v Novem mestu zmanjkalo 
športnikov, se torej ni bati.

Kljub vsemu pa šport v No
vem mestu ne gre najbolj v klas
je. Uspehi v slovenskem merilu 
so že redkost, v zveznih ligah in 
na vrhunskih tekmah pa lahko 
Novomeščane vidimo samo kot 
gledalce.

Amaterstvo za vsako ceno je 
obsojeno na propad, tega ni tre
ba posebej dokazovati. Prav go
tovo je nujno, da v Novem me
stu poskrbimo za plačane ho
norarne trenerje. Tak postopek 
je občinska zveza za telesno 
kulturo že začela. Tudi je od
več zapisati, da bo potrebno 
poskrbeti za opremo in nado
mestila tekmovalcem. Ob infla
ciji in zdaj celo devalvaciji di
narja je 5 dinarjev, kolikor je 
tekmovalec dobil za večerjo, 
prej miloščina kot nadomestilo!

Sicer pa se mora Novo mesto 
odločiti: če hoče kvaliteten 
šport, bo pač moralo za to ne-

50 let skupnega življenja sta 30. 
januarja praznovala zakonca Tere
zija in Anton Šušteršič iz Birčne 
vasi 14. Devet otrok sta imela. Trije 
so umrli, pet hčera in sin pa so prišli 
s svojimi najbližjimi čestitat staršem 
za zlati jubilej.

Anton Šušteršič je že od leta 
1946 upokojen. Na železnici je bil 
desetar, žena Terezija pa ves čas go
spodinji. Šušteršič se rad spominja 
dogodkov iz prve svetovne vojne in 
iz ruskega ujetništva. Povedal je še, 
da rad prebira Dolenjski list in daje 
pri hiši od vsega začetka. y .

TEMA TEDNA •  TEMA TEDNA •  TEMA TEDNA •  TEMA

Četrta povojna devalvacija dinaija Jugoslovanov ni presenetila. 
Tega sicer po prodaji deviz v Dolenjski banki in hranilnid v Novem 
mestu, ki zadnje dni pred razvrednotenjem ni bila nič drugačna kot 
poprej, prve dni po novi vrednosti nacionalne valute pa prav tako 
ne, ne bi mogli sklepati. Dejstvo pa je, da so prebivalci sprejeli 
ukrep s stoično hladnokrvnostjo. Po cenah na črni borzi kaj dru
gega tako ni bilo pričakovati. . .  jasno, da osebni dohodki

Splošno mnenje je, da deval
vacija ne bo dosegla cilja, če ne 
bodo kar najhitreje sledili vsi 
drugi prepotrebni ukrepi, ki naj 
prinesejo stabilizacijo našega 
gospodarstva. Marjan Simič, 
načelnik za gospodarstvo ob
činske skupščine, je prepričan, 
da bodo pogoji gospodarjenja 
znatno težji. Kakšni bodo, ni 
mogoče trditi, ker še niso znane 
vse podražitve in vsi ukrepi, ki 
pridejo po razvrednotenju. Na 
splošno vzeto je sicer nepriljub
ljeni ukrep zvezne vlade dobil 
podporo gospodarstva.

Na srečo je novomeška ob
čina že prej postavila čvrste 
temelje tudi za poslovanje v za
ostrenih pogojih. Vsi podatki 
kažejo, da je^industrija nad ju
goslovanskim in slovenskim po
prečjem. Izvoz na prebivdca 
presega 500 dolarjev v lanskem 
letu: to pa je pravzaprav zahod- 
nonemško poprečje! Izvozniki 
so z novim razmerjem dinarja in 
dolarja največ pridobili, indu
strijska podjetja pa že napove
dujejo, da postaja izvoz v takih 
pogojih mnogo bolj zanimiv. 
Upamo lahko tudi, da bo na na
ših policali manj uvoženega bla
ga, posebno tistega, ki ga zna
mo enako dobro narediti tudi 
doma.

Ob vsem tem pa je bržkone

ne
bodo mogli ostati na sedanji 
ravni, če bodo podražitve po
segle tudi na tiste izdelke, ki 
sodijo med osnovne življenjske 
potrebe. Čeprav tega za zdaj še

kaj žrtvovati. Vsekakor je n a 
teže nekoga prizadeti, a druge 
izbire zdaj ni: odločiti se je tre
ba, katere športe bomo podpi
rali in jih skušali uvrstiti v vi^a 
tekmovanja, pri katerih pa se 
bomo zadovoljili le z vadbo. O 
tem je bilo že veliko besed, a 
nikogar ni, ki bi s pametnim 
ukrepom razdelil športne pa
noge na tiste, od katerih priča
kujemo uspeh in bomo zato 
vanje tudi več vlagali, in na ti
ste, ki jih bomo gojili bolj re
kreacijsko ali pa tekm ov^ v 
cenenih občinskih ligah. Da bi

samo pri igrah z žogo lahko 
imeli odbojko, košarko, roko
met, nogomet in morda še kaj, 
tega si Novo mesto enostavno 
ne more privoščiti!

Čeprav je vsakogar težko pri
zadeti, je zdaj zadnji čas, da se 
odločimo in povemo, kaj ho
čemo. Da bi še naprej daj ah vsa
kemu po nekaj tisočakov na le
to, je neumnost. S tem denar
jem panoge ne morejo niti ži
veti niti umreti — za vsak vlo
ženi dinar pa javnost hoče uspe
hov, akcije, tekmovanj . . .

NOVO M ESTO ZA K ULTURNI PRAZNIK

»Sonetni venec« z odra
Februarja se bo v novomeški občini zvrstilo šest večjih prireditev 

v Prešernov spomin: dva recitala, dve igri, opera in zbor kulturnih 
delavcev. (Datumi bodo na plakatih.)

Njihova dela bodo recitirali člani

Razvrednotenje je člen v verigi
Dolar je zdaj vreden 15 dinarjev — Izvozniki bodo na boljšem — Novome- ^  

ška industrija komentira: izvoz postaja zelo zanimiv!

v  novomeškem Domu kulture bo 
predvidoma prihodnji teden slav
nostna akademija, na kateri bo igral
ka Mihaela Šaričeva, Prešernova na
grajenka, interpretirala Prešernov 
„Sonetni venec *, sodeloval pa bo 
Dolenjski oktet.

Amatersko gledališče bo ponovUo 
Klabundov ,,Krog s kredo ‘ za ko
lektiv tovarne zdravil „Krka“ , v dru
gi polovici meseca pa bo uprizorilo 
Goldonijevo „Krčmarico Mirando- 
lino“ , kar bo hkrati druga premiera 
novomeških gledaliških amateijev v 
tej sezoni.

Ljubitelji operne glasbe bodo po 
več letih prisluhnili arijam doma: v 
februarju je napovedano gostovanje 
ljubljanskih umetnikov s komično 
opero „Don Pasquale“. V njej na
stopa tudi prvak ljubljanske Opere 
basist Ladko Korošec.

Y čitalnici Študijske knjižnice bo 
v počastitev Prešernovega dne reci
tal poezije dolenjskih ustvarjalcev.

Kolesa meljejo 
počasi. . .

v  Labodu imajo uvožene 
visoko avtomatske stroje. 
Zadnjič se jim je pokvaril 
čisto majhen delček, na
domestnih delov pa pri nas 
za te stroje nimajo. Zavrteli 
so telefon in poklicali v Švi
co. V štirih urah je bil del iz 
Zuericha v Zagrebu.

Od Zagreba do Novega 
mesta je 70 kilometrov po 
najhitrejši jugoslovanski 
cesti in po dveh republikah. 
Del je za to pot potreboval 
okroglo teden dni.

O sveta birokracija!

ne napovedujejo, se to lahko 
zgodi.

Za novomeško gospodarstvo 
bo vsekakor najlepše, če se bo
do uresničile Simičeve besede: 
„Mislim, da je velika večina 
podjetij že lani delala tako, kot 
da bi bili ti ukrepi, ki jih delo
ma že poznamo, v celoti pa jih * 
bomo spoznali v prihodnjih 
dneh ali tednih, že v veljavi!“

J.SPLICHAL

amaterskega gledališča.
Vse te prireditve bodo v Novem 

mestu razen zbora kulturnih delav
cev, ki bo že pojutrišnjem v Šmarje
ških Toplicah. Kot smo že poročali, 
bo na zbor prišlo 150 do 200 kul
turnih in drugih javnih delavcev iz 
vse novomeške občine.

PORODNiSNlCE^V
Pretekli teden so v novomeški po

rodnišnici rodile; Marija Stangelj iz 
Rajnušč -  Janeza, Simona Tramte 
iz Starega trga -  Damjana. Amalija 
Grdun iz Preloke -  Viktorja, Rezka 
Fir iz Gradca -  Mojco, Marija Vi- 
šček iz R ač iča  sela -  Jurija, Betka 
Stopar iz Črešnjevca -  Rozalijo, 
Milena Vodopivec iz Gržeče vasi -  
Tineta, Marica Tomšič iz Šentjer
neja -  Matejo, Štefka Tramte iz 
Z ibanja -  Darka, Julijana Debevc 
iz Celevca — Sonjo, Ivanka Jeriček z 
Broda -  Alojzija, Milena Starič iz 
Velike vasi -  Anireja, Tončka Ko- 
relc iz Martinje vasi -  Lidijo, Dra
gica Krivošič iz Škofje Loke -  Dar
jo, Vida Lenarčič iz Velikih Brusnic
-  Eriko, Ana Bartolj s Hriba -  Jo
žeta, Marija Premelč z Broda -  
Majo, Alojzija Avguštin s Hriba -  
Alojza, Jožefa Novak iz Dolskega -  
Vesno, Jožefa Vlašič iz Dolencev -  
Andreja, Julka Žago iz Prelesja -  
Antona, Ana Prah iz Dolnje Stare 
vasi -  deklico, Ljuba Strahinič iz 
Doljanov -  deklico, Ivanka Gačnik 
iz Skovca -  dečka, Danica Turk iz 
Šentjerneja -  dečka, Justina Lukšič 
z Vrha pri Ljubnu -  dečka, Ana 
Lavrič iz Gornjega Polja -  deklico, 
Julka Robek iz Dolov -  dečka, Al
bina Kirar iz Dobruške vasi -  dečka 
in Vilma Govednik z Mirne -  Dam
jana. -  Čestitamo!

/  ^

M IN I ANKETA:

Podpora 
Ribičiču

Predsednik naše vlade Mitja 
Ribičič j 3 izredno popularen; v 
tej mali anketi gostuje že drugič 
v nekaj tednih. Tokrat govore 
občani, vprašani po telefonu, o 
razvrednotenju dinaija, ki je 
kljub temu, da je bilo pričako
vano, pretreslo vse. Za 32 dolar
jev, ki jih dobimo za turistična 
potovanja v tujino bo treba pla
čati 480 dinarjev; to je n a j^ lj  
preprost račun padca nacionalne 
valute.

Telefonsko vprašanje; ,JCakš- 
no je vaše mnenje o devalvaciji 
dinarja? “

Na telefonski številki 84-521 
je odgovoril inž. Mirko Pečar; 
.J’odpiram jo, potrebna je bila. 
Zdaj imajo izvozniki večjo prož
nost. Za poceni dolar izvoz ni bil 
zanimiv. Novoles je klasičen iz
voznik, letos bomo gotovo spet 
več izvozili . .  .“

S številke 21-684 je odgovoril 
Ludvik Golob; „Glede na realne 
odnose na obračunski dolar in 
zunanje tržišče lahko novo raz- 
meije samo pomaga utrditi res
ničnost. To je korak naprej k 
stabilizaciji, zato podpiram de
valvacijo!"

Martin Fuis s številke 21-030; 
„To je bilo pričakovati. . .  pri 
nas prav zdaj preračunavamo 
nova razmeija. Težko je reči o 
mnenju, ko še ni znano, kateri 
ukrepi bodo sledili. Ni pa nič 
presenetljivega, saj je bil dolar že 
doslej na črni borzi med 15 in 
16 dinaiji. Tekstilno industrijo 
bo razvrednotenje veijetno pri
zadelo . . . “

Ko je zazvonilo na številki 
21-441, je dvignil slušalko Lojze 
Urbanč; „Devalvacija . . .  je bila 
nujno potrebna. Devizni pri
manjkljaj . . .  če se hoče naša 
industrija vklopiti v mednarodne 
tokove, potem je bil za ta ukrep 
zadnji čas. Mi pričakujemo 
umiritev trga, na policah pa 
bomo imeli najbrž manj uvože
nega blaga.“

Prof. Jože Škufca, ki je od
govarjal s številke 21-184; ,J)o 
tega ukrepa je pač moralo priti.
Ce pa smo že šli v ponovno de
valvacijo dinarja, kar je posledica 
nesmotrne gospodarske politike, 
poskrbimo vsaj zdaj, da takih ne
prijetnih pretresov ne bomo do
življali še v bodoče. In če že 
imamo razvrednotenje, javno^ 
povejmo, zakaj. Odlaijmo jih ;""  
tisti, ki so doslej veliko spravljali j 
v žep, naj zdaj čutijo posledice!" J
s __________________________ y

Iščejo pevovodjo
v  gostilni Drenik na Veliki Cikavi 

se vsak teden sestajajo trije ljubitelji 
narodnih pesmi; Slavko Brulc s Slat- 
nika ter Alojz Peterle in Pavle Žagar 
iz Novega mesta. Fantje se posebno 
navdušujejo za stare, že skoraj po
zabljene narodne pesmi in iščejo 
pevovodjo, ki bi jim pomagal k 
ubranemu petju.

Zabava na pustno 
nedeljo

Na izrecno željo upokojencev bo 
društvo priredilo v svojem klubiK 
pustna zabavo na pustno nedeljo,
2 1 . fel)ruarja. pričetek ob 16. uri. 
Pustovanje bomo priredili le, če se 
bo prijavilo vsaj 60 članov in vpla
čalo tudi rezervacije v znesku 2 0  din 
za osebo. V rezervaciji je upoštevana 
vstopnina in obilna večerja, za po
slastico pa bodo še pustni krofi.

Za razvedrilo in dobro voljo bodo 
skrbeli poskočni zvoki. Dostojne 
maske so zaželene! - Prijave spre
jemamo v klubu DU do vključno 
15. februarja.

NovomešJa kronfe

Po de\^vaciji dinama v novomeških podjetjih mrzlično preračunavajo, koliko so izgubili in koliko 
pridobili. Tudi Fr^ce Popit se je med obiskom v Krki pri predstavnikih podjetja zanimal, kako 
stabilizacijski ukrepi vplivajo na poslovanje. (Foto: J. SpUdi^)

FOTO-KINO *KLUB bo organi
ziral tečaj za začetnike. Tečaj bo 
trajal približno mesec dni. Predava
nja bodo vsak dan od 16. ure dalje v 
predavalnici občinske zveze Ljudske 
tehnike na Novem trgu. Prijave p r e 
jemajo na tajništvu LT. Tečaj se bo 
pričel 8 . februarja. K udeležbi va
bijo zlasti mladino.

ELITNI PLES novomeških štu
dentov z brucovanjem bo 6 . februar
ja v restavraciji na Otočcu. Pričetek 
bo ob 20. uri. Nekaj vstopnic je še v 
prodaji pri Mladinski knjigi na Glav
nem trgu. Organizatorji obetajo za
nimiv spored. Pokrovitelj plesa je 
tovarna zdravil Krka.

ŽIVILSKI TRG že nekaj tednov 
ni bil tako bogato založen kot zad
nji ponedeljek. Kmetice iz okoliških 
vasi so do zadnjega prostega mesta 
na klopeh razstavile sveža živila. 
Kljub temu da je bila izbira zelo ve
lika, pa so cene skoraj vseh živil 
ostale nespremenjene. Razen tega je 
bilo na trgu spet veliko suhe robe in 
drugili izdelKOv domače obrti.

KUUB PRIZADEVANJEM ob
činskega odbora RK in bolnišnice, 
da bi čimveč zdravih ljudi vključili 
med krvodajalce, odziv še vedno ni 
zadovoljiv. Na transfuzijskem od
delku bolnišnice vsak torek ob od
vzemih komaj zberejo zadostno ko
ličino krvi za tekoče potrebe. De
lavci RK si z različnimi akcijami 
prizadevajo, da bi h krvodajalstvu 
pritegnili vse zdrave prebivalce, zla
sti pa skušajo za to hun;iano dejav
nost zainteresirati vodstva družbe
nih in delovnih organizacij, ki s svo
jim zgledom laliko največ pripomo
rejo. Bolnišnica pa je pripravljena za 
večje skupine krvodajalcev odvzem 
organizirati tudi druge dni.

CENE NA TRGU so bile v pone
deljek take; cvetača 5-6 din, čebula 
3 do 3,50 din, česen 12 din, fižol 
5-6 din, krompir 1 din, koleraba 2 
din, korenje 7 din, motovilec 10-12 
din, ohrovt 4 din, brstični ohrovt 6 
din, pesa 3 din, por 4-5,50 din, pe
teršilj 7 -din, repa 2 din, kisla repa 
3,504 din, radie 10-15 din, endivija
7 din, špinača 8 din, zelje 4 din, 
kislo zelje 3,50-4 din, zelena 8 din, 
suhe fige 6,50 din, grozdje 4-7 din, 
hruške 5-8 din, jabolka 3,50-5 din, 
limone 5 din, orehi 4 din, orehi (je
drca) 20 din, pomaranče 5,40 din, 
suhe slive 5 din, jajca 0,90-1 din, 
smetana 14 din, sirček 6 din.

RODILA JE Antonija Smrekar, 
Ragovska 9 -  Roberta.

UMRLI SO; Alojz Božič,,Smo- 
lenja vas 29, 55 let, Terezija Žagar, 
Birčna vas 27.

Ena gospa je rekla, da zelo rada 
hodi v novomeški kinodvorani, ker 
nadobudna mladina z duhovitimi 
pripombami še popestri vsak film in 
zraven dokazuje, kako predstave 
razume . . .



Zdravstveno 
varstvo vsem 

kmetom?
Sekcija za pomoč ostarelim 

in socialno ogroženim občanom 
pri občinski konferenci SZDL v 
Brežicah je na seji 29. januarja 
predlagala stalno zdravstveno 
varstvo za vse kmete. Pri tem 
naj bi bili odločilni dve merili: 
starost in premoženjske raz
mere. Popisovalci so zbrali po
datke o ljudeh, ki so potrebni 
različnih oblik pomoči, v krat
kem pa bo napravljena tudi ana
liza, Podatke bodo primerjali s 
tistimi, ki jih ima socialno
varstvena služba pri občinski 
skupščini. Na predlog komisije 
bo dobil zdravstveni dom spisek 
bolnih ljudi, ki naj bi jih zdrav
niki vse po enkrat obiskali in 
ukrepali naprej. Sekcija je spre
jela več sklepov. Krajevnim 
skupnostim bo poslala napotke 
za obliko pomoči ostareUm na 
njihovem območju.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

JANEZ KOCJANCiC 
V BREŽICAH

Minulo sredo (27. 1.) je Janez 
Kocjančič, predsednik Zveze mla
dine Jugoslavije, v domu JLA preda
val o idejnih vprašanjih in organizi
ranosti Zveze komunistov in Zveze 
mladine. Razen pripadnikov JLA so 
ga poslušali še predstavniki ZMS ter 
drugin družbe..'ih organizacij. Po
poldne je bil razgovor s političnim 
aktivom. Kocjančič je odgovarjal na 
številna vprašanja, ki se porajajo kot 
odmev na najnovejše ukrepe v go
spodarstvu in spremembe družbe- 
no-poli tič nega sistema.

Za 400-letnico 
morda 

spomenik?
Slovenija se je že začela pri

pravljati na dostojno počastitev 
štiristoletnice hrvaško-sloven- 
skega kmečkega upora in kmeč
kega uporništva na njenih tleh 
od 14. stoletja dalje. Osrednja 
prireditev bo 8. februarja 1973 
v Ljubljani, v Brežicah pa napo
vedujejo večjo slovesnost za Po
savje in del Kozjanskega med 1. 
in 5. februarjem 1973. Zgodo
vinar profesor Bogo Grafenauer 
je predlagal, naj bi v počastitev 
tega jubileja postavili v Brežicah 
spomenik ali vsaj spominsko 
obeležje.

UČENCI v  OSNOVNIH ŠOLAH B O L JE  N A PR E D U JE JO

Časi prikimavanja že zdavnaj mimo
Razgovor s prof. Marjanom Gregoričem, predsednikom sveta za šolstvo 
v Brežicah — »Prišli smo precej dlje od poslušanja poročil« — Največji 
ustvarjalni vpliv je svet pokazal na šolskem področju — Pereče še otroško 

varstvo — Nujno potrebni začasni prostori za vrtec

-  v  razdobju enega tedna ste že 
dvakrat zaporedoma sklicali svet za 
šolstvo. Kakšne sklepe in priporo
čila ste posredovali občinsKi skup
ščini s področja otroškega varstva, 
šolstva in kulture? Morda bi na 
kratko označili tudi zadeve, pri ka
terih je svet pokazal svoj ustvarjalni 
vpliv na potek dogodkov in presegel 
okvire formalnega sprejemanja po
ročil, ki jih je dolžan obravnavati?

„Januarja smo imeli predvideno 
le eno sejo. Predloženi dnevni red je 
bil zelo obširen, problemi izredno 
važni, zato smo se dogovorili, da 
bomo predloženo gradivo obravna
vali d v^ ra t.

Posebno živahna je bila razprava 
o ureditvi otroškega varstva v Bre
žicah in o prenosu stavbe osnovne 
šole bratov Ribar na poklicno šolo 
za kadre v blagovnem prometu. Svet 
za šolstvo je sprejel predlog predsed
stva skupščine, da se odda poslopje 
osnovne šole v uporabo poklicni 
šoli. Pri tem pa je zahtevd, da se 
prihodnje leto začne graditi nov 
otroški vrtec in da mora biti po
slopje dokončano najpozneje v letu 
1973. Do takrat pa mora skupščina 
zagotoviti začasne prostore, v kate
rih bodo zagotovili varstvo najbolj 
potrebnim otrokom. Svet je prav 
tako sprejel sklep, da mora uprava 
vrtca voditi dosledno politiko spre
jemanja otrok brez izjem. Izdelati 
mora pravilna merila in diferencirati 
prispevek staršev. V prihodnjem ob
dobju naj v vrtcu ustanavljajo tudi 
nekoliko večje skupine, če bodo to 
narekovale potrebe. Temt-ljni izo
braževalni skupnosti je svet predla
gal, naj ponovno preuči 5-letni pro
gram razvoja otroškega varstva v 
občinL Ob tem je opozoril na po
trebe po varstvu v drugih krajih ob
čine.

PODRUŽNIČNE ŠOLE 
BODO UKINJENE

Razprava o poročilu ob zaključ
ku šolskega leta 1969/70 in začetku 
tekočega šolskega leta je bila zelo 
izčrpna. Lani je svet razpravljal o 
šolstvu v občini še na treh sejah. Naj 
povzamem samo bistveno. Svet vse
skozi spremlja številčno stanje otrok 
na šo l^ .  Iz poročil je razviden ob
čuten padec števila otrok. Predlagali 
smo izdelavo potrebne analize in na 
osnovi njenih podatkov tudi reorga
nizacijo šolske mreže.

Na predlog sveta za šolstvo je bil 
v tem šolskem letu ustanovljen prvi 
razred pomožne šole. O njenem raz
voju bo moral svet ponovno razprav
ljati in najti ustrezne prostorske re
šitve. Svet je sklenil, da morajo biti 
vsi otroci ob vpisu v prvi razred te
meljito zdravniško in psihološko 
pregledani. Strokovna komisija, ki 
bo to opravila, mora predložiti spi
sek otrok komisiji za kategorizacijo. 
Le na ta način bomo omogočili 
uspešno šolanje vsem otrokom.

Iz poročila zavoda za šolstvo svet 
ugotavlja napredek pri učnih uspe
hih. Boljše napredovanje iz razreda v 
razred pa ne sme biti posledica 
zmanjšane zahtevnosti, ampak sad 
boljšega dela, boljših učnih^metod.

NOVO v BREŽICAH
v PONEDELJEK SO DOBILI 

NA OBCINI zadnje davčna napo
vedi tistih občanov, katerih skupni 
čisti dohodek je lani presegal 25 ti
soč dinarjev. Do petka sojih našteli 
okoli 2 0 0 , računajo pa na večje šte
vilo prijavljencev, med katerimi bo 
verjetno tudi nekaj zamudnikov.

DANES SE BODO CLANl 
PREDSEDSTVA ObSS dogovorili 
za ponovno konstituiranje posamez
nih odborov. Ugotavljajo namreč, 
da ti do sedaj niso dovolj učinkovito 
odigrali zaupane jim vloge.

NOVA STOLPNICA. Stanovanj
sko komunalno podjetje iz Brežic 
bo tudi letos sezidalo novo stolp
nico. Za začetna dela bo Pionir iz
koristil ugodno zimo. Večina stancv 
vanj v novi zgradbi je že razprodana. 
Nekaj stanovanj so kupili tudi ob
čani, ki so trenutno zaposleni v tu
jini. Eno nadstropje bo odkupilo za 
svoje člane društvo upokojencev. Za 
upokojence bodo uredili v kletnem 
delu dri'žabne prostore. V novi 
stolpnici bodo prevladovala dvosob
na stanovanja s površino 53 kvadrat
nih metrov. Tako stanovanje velja 
13,2 milijona dinarjev.

IZREDNO ZANIMANJE ZA 
AVTO So l o . Pri Avto-moto dru
štvu se bo ta mesec začel nov tečaj 
za voznike. Po en oddelek bodo to
krat odprli tudi v Pišecah in na Bi
zeljskem. Upravni odbor AMD Bre
žice upa, da bo kmalu dobil lokacij

sko dovoljenje za postavitev društve
nega doma, ki si ga obeta ob pro
metnem vozhšču pred novim 
savskim mostom.

V SOBOTO, 13. februarja, bo na 
sporedu prva prireditev karnevalske 
sekcije. V domu JLA sklicujejo te
daj zasedanje copatarjev, na katerem 
bodo podelili pokal, razglasili do
smrtne člane ter nekatere izključili 
iz društva. Po tem uvodnem progra
mu je napovedana zabava. Tradicio
nalno za.sedanje pustnega parla
menta bo v torek, 23. februarja.

Z ODLOKOM OBČINSKE
SKUPŠČINE je določen 0,45-od- 
stotni prispevek za otroško varstvo 
od osebnega dohodka in 0,40 odst. 
od čistega mesečnega znesita za po
kojnine. V skladu se bo ob tej stopnji 
zvečal letni dohodek denarja za 
tretjino. Letos se bo nateklo okoli 
650 tisoč dinarjev.

PREVOZI SO DRAGI. V tem šol
skem letu bodo v brežiški občini 
morali odšteti za prevoze šolarjev 
približno 570 tisoč dinarjev, od tega 
200 tisoč dinarjev podjetju SAP. 
Prevozi pa kljub temu niso urejeni. 
Še vedno pride pozimi do zastoja, 
ker so nekatere proge zanemarjene, 
in še vedno je precej otrok, ki pre
pešačijo dolgo pot do avtobusne po
stajo. Na zadnji seji skupščine so 
menili, da bo treba te stvari izboljše
vati sproti, kajti dotok otrok s po
družničnih šol je vedno večji.

BRE2IŠKE VESTI

smotrnega nabavljanja učnih pripo
močkov itd. Svet sklepa o kakovost
nem napredku osnovnošolcev tudi 
po njihovem napredovanju v sred
njih šolah.

Iz povedanega je razvidno, da je 
svet že zdavnaj prešel obdobje for
malnega sprejemanja poročil. Sku-

Muzej 
premalo dobi 

za grad
Dosledno uresničevati 

načrt za obnovo šol

Svetu za šolstvo je občinska 
skupščina ob sprejemanju de
lovnega poročila za minulo leto 
prizn^a uspešnost in prizadev
nost. Njegovo delo v^tem ob
dobju je vsebovalo analizo po
družničnih šol, uvedbo novega 
delovnega časa na šolah, raz
pravo o učnih uspehih in porabi 
sredstev v šolskih zavodih, orga
nizacijo posebne šole in še vrsto 
drugih zadev. Večji del časa in 
sej so člani namenili šolstvu, 
premalo pa so se poglabljali v 
delo kulturnih ustanov. Te bo
do bolje zastopane v delovnem 
načrtu za tekoče leto. Delo sve
ta je vezano na stalno zbiranje 
podatkov in drugega padiva, ki 
pa ga je zaradi pomanjkanja de
lovnih moči v občinski upravi 
težko zbrati.

Na seji skupščine so se izrekli 
za doslednost pri uresničevanju 
zastavljenega programa pri ob
novi šol. Porodila se je misel, da 
bi samoprispevek podaljšali, če 
bo to potrebno, ali pa dobili 
manjkajoča sredstva za investi
cije iz drugih virov. Odborniki 
so se nato ustavili pri učnih 
uspehih in potrebah po temelji
tem pregledu o troko \^  telesnih 
in duševnih sposobnosti pri vpi
su v šolo. Že od vsega začetka 
naj bi duševno ali kako drugače 
moteni otroci obiskovali pouk v 
pomožni šoli.

Razprava se je nato omejila 
na vprašanja kulture. Odborniki 
so dobili poročili Zavoda za 
kulturo in poročilo Posavskega 
muzeja o njunem delu, težavah 
in načrtih. Posavski muzej je s 
prenosom upravljalskih pravic 
nad grajskim poslopjem dobil 
možnost za načrtno urejanje 
gradu v reprezentančen kultur
nozgodovinski objekt. Odbor
niki so menili, da je tej usta
novi, ki večkrat rešuje ugled po
savske kulture, treba zagotoviti 
čimveč sredstev za njen nadalj
nji razvoj.

paj s skupščino skušamo voditi ce
lotno politiko šolstva in kulture v 
občini. Največji ustvarjalni vpliv je 
pokazal ravno na področju šolstva.

TUDI MUZEJ 
NAM POROČA

— Ali je svet seznanjen tudi z de
lom medobčinskih zavodov s sede
žem v Brežicah, med katere sodijo 
trgovska šola, gimnazija in Posavski 
muzej?

-  Je. Na zadnji seji smo razprav
ljali o delu Posavskega muzeja v mi
nulem letu. Ugotovili smo, daje  mu
zej dosegel velik napredek na vseh 
področjih, ki so v njegovi pristojno
sti (arheološka dejavnost, razstave, 
publikacije itd.). Muzeju in Zavodu 
za kulturo smo predlagali, naj tudi 
letos organizirata poletne kulturne 
večere in pritegneta občinsko Turi
stično zvezo, ki bi morala biti za to 
najbolj zavzeta. O delu gimti^ije je 
bil svet seznanjen iz poročila Za
voda za šolstvo, kakor tudi iz let
nega poročila naše šole, ki so ga do
bili vsi člani sveta in odborniki.

O šoli za kadre v blagovnem pro
metu bomo razpravljali na prvi pri
hodnji seji, dvakrat pa je bila na 
dnevnem redu že lani.

NEKAJ BI NAM SKORAJ 
UŠLO MIMO

— Kako ocenjujete odziv občin
ske skupščine, šolskili in kulturnili 
zavodov na zahteve in priporočila 
vašega sveta?

-  Nekateri sklepi in priporočila 
so ostali v predalih na posameznih 
zavodih. Za večino pa lahko rečem, 
da so jih upoštevah. Tudi skupščina 
ni sprejela vseh priporočil in skle
pov. Nekatera je sicer sprejela, ven
dar jih iz različnih vzroKOv ni ures
ničila (finančna sredstva). Menim, 
da bi moral biti svet prvi, ki bi stro-

UMRLI SO
Pretekli teden so v brežiški bol

nišnici umrli: Avgust Zagmajster, 
upokojenec z Bizeljskega, star 72 
let; Ivan Rožman, upokojenec iz 
Nove vasi, star 70 let; Alojzija 
Škorc, gospodinja iz Curnovca, stara 
68  let.

kovno preučil zadeve s svojega pod
ročja in predlagal rešitve skupščini. 
Razprava o prenosu stavbe osnovne 
šole otroškemu varstvu oziroma po
klicni šoli bi šla skoraj mimo sveta. 
Za rešitev tega bi morala biti dolo
čena svet za šolstvo in svet za gospo
darstvo, ne pa neka posebna ko
misija, ki na srečo ni nič naredila. 
Za poglobljeno delo v šolstvu in kul
turi bi morali tako temeljna izobra
ževalna skupnost kakor tudi skup
ščina razmiditi o zaposlitvi strokov
njaka, ki bi se analitično in poglob
ljeno ukvarjal z vprašanji šolstva in 
kulture v občini.

RADIO
BREŽICE

ČETRTEK, 4. FEBRUARJA:
16.00 do 16.10 -  Napoved pro
grama in poročila -  16.10 do 16.30 
Nove plošče RTB -  16.30 do 16.40 
Aktualnost tedna -  16.40 do 16.50 
NAJ POP LOT -  najraje poslušane 
melodije — 16.50 do 17.00 Glas
bena oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 6 . FEBRUARJA:
16.00 do 16.30 Pol ure za pop glas
bo -  16.30 do 16.40 Turistično 
predavanje: Anton Krušnik -  Uredi
tev hišnega okolja -  16.40 do 16.50 
Med zabavnimi zvoki nekaj obvestil 
in reklam -  16.50 do 17.20 „Zagor
je zove“ -  kajkavske popevke -  
17.20 do 17.30 Za naše najmlajše -  
Pepelka (nadaljevanje) -  17.30 do
18.00 Narodnozabavne na valu 
192 m.

NEDELJA, 7. FEBRUARJA: 
10.30 Domače zanimivosti -  Več 
kot zgolj spomin -  pogovor s pred
sednikom občinskega združenja ZB 
Brežice Milanom Šepetavcem o 
gradnji spomenika žrtvam NOV -- 
Tudi v Krškem se pripravljajo na 
popis prebivalstva -  Za naše kmeto
valce: Apno in kislost zemlje -  Mi
nute z vokalnim kvintetom Gorenjci
-  Izdelava razvojnih programov Po
savje že bliže -  poročilo -  Obve
stila, reklame in spored kinemato
grafov — 12.30 do 15.00 Občani 
čestitajo in pozdravljajo.

TOREK, 9. FEBRUARJA: 16.00 
do 16.15 Napoved programa in mi
nute z ansamblom Franca Korbarja
-  16.15 do 17.15 Poročila -  Jugo- 
ton \;am predstavlja -  Novo v knjiž
nici — Iz naše glasbene šole -  Kaj 
prinaša nova številka Dolenjskega 
lista -  Obvestila, reklame in pregled 
filmov -  17.15 do 18.00 Poslušajte 
arije iz Puccinijeve opere Tosca.

Zadrega pri 
snubljenju

Poslovni človek Pl*' 
poroča pot po bliž

njici

m

Za ustanavljanje obratov 
... druge naložbe v revni 
občinah (ali sodobneje pov '̂ 
dano: „manj razvitih' j  ̂
bogata podjetja ne 
je jo ^a to  pa morajo tisti, 
revne predstavljajo, naprî  ̂
toliko več korakov 
pežljivo pritiskati na 

Pota do močnih so i 
različna, odvisna od ^  
nosti, iznajdljivosti in P . 
soje tistih, ki trkajo W 
vrata. Občinski mož 
primer povedal, da l 
eden velikih svetoval ^  . 
razsipnosti, ko t se 
snubljem  spodobi- J t„ p  
pomenilo prirejati sr̂ f' 
na lovu, kosila in veče^ 
Take stvari vendarle sodi 
poslovnost. ....

Prizadeti se je

de0-
fse
še

nad poslovnostjo, 
nad tern, kje vzeti 
Vsako leto so pometa 
kote v občinski jugr- 
na slavnostno kosilo o 
nikov za občinski P^^ 
nekateri gledali 
Kosila pa so draga m * ^
prav tako. In če po 
take moke ni 
deva tembolj neprij^^.., 

Bolje nič, si je
činski mož, in poz>a h i l ^ l

'sel
svet. Znanec, čigar 
so bila kosila, pa sc 
tem visoko povzpel- 
poslovni ugled se]^P 
Vsekakor zaradi spo^ ^  ' 
in iznajdljivosti, seve $lo

o
obrestovala. Imel j f  î ](-

nihče vedel,
kosila. In če je tudi ^̂ ^̂ 0

da ni delal na obČim 
njami v proračunu. ^

V Globokem tudi opekarska
Letos povečan izvoz gline v Italijo — Domača 

podjetja se vedno bolj zanimajo za nakup

Perspektivni plan, ki gaje izdelal Zavod za raziskavo materiala in 
konstrukcij v Ljubljani za gioboški rudnik gline in peska, nakazuje 
velike razvojne možnosti. Raziskave so odkrile velike zaloge proti 
ognju odporne gline ter zaloge peščene gline, primerne za izdelo
vanje keramičnih ploščic.

poslej krovno glino, 
osem metrov globoko, m  
za upekarsko surov^ • 
upanje na dnevni kop> 
bilo za rudnik spet ve 
bitev. To glino bi 
dili za predelavo t  ■ ojfl 

m ed kat®

Žal je za uresničenje naka
zanih možnosti treba precej 
časa, zato rešitve ne prihajajo 
čez noč čeravno so zelo ohra
brujoče. Letos nameravajo po
večati prodajo peščene gline v 
Italijo, pogovore pa so načeli že 
tudi za izvoz v Grčijo.

Globoška glina je zanimiva 
tudi za domače kupce. Tako je 
Jugokeramika iz Zagreba skle

nila odkupiti letos 5 tisoč ton 
peščene gline za svoja obrata v 
Vojniću in Zaprešiču. Z novimi 
pogodbami si je gioboški kolek
tiv zagotovil širši krog odjemal
cev. Lani so rudnik zelo priza
dele odpovedi naročil iz Žele
zarne Jesenice in iz zagrebških 
opekarn.

Na priporočila Zavoda za 
raziskavo materiala bodo lahko

podjetjem, med 
njajo Gradis

Vodstvo - . yv- ,,
najbolj skrbi uhajan

rudnika

; r z V o s i o v a n i e ^ K
koliko zaustavih s st 
izplačevanjem oseb ,
kov v minulem

Rudnik Globoko J 
tudi vse kupce ^ đ 
peska od podjetja 
Novega mesta. Za 
zanima med 
gatec, ki je pripravU^" 
piti vso proizvodnjo- j

I

brežiška < 

KRONIICA
Pretekli leden \

iskali pomoči
Miko Martinovič, »Pjjj nesf 
Brežic si je pn
škodoval glavo; M** 1'̂ .;škodoval glavo; pad®‘ '  1'̂ ;̂
kojcnec iz R c š ta n ja ^
,n si p o ¥ o d o v a l  levo
Verstovšek, srn kj
vasi, s ije  pr* VfhK
koleno; Marko ^
Zagaja, s i j e pri n 
poškodoval desno 
Hofman, učcncc iz ^ 
prometni nesreči p

IZ BRC

Ilrastka Rrieit°’ F '
Malega Cirnika -- ^ .
cris iz Breganskcg

V brežiški tovarni 
vrednost proizvodnje 
Teppey)

i pohištva. Lani je podjetje izvozilo za 11,443.000 din izdelkov na zahodna tržišča, 
Inje za domači trg pa je nekoliko presegla vsoto 20 milijonov dinarjev. (Foto; J.

Pretekli teden so 
rodnišnici rodile: i«
Mosteca -  Tatj^°> 
iz Ilrastka JoŽeî ,̂* 
z
Ogris
Slavica Keresmai' ^
ŽeUka; Marija 
dečka; Nada Sirovica ^
Gorana; Vida Javornj^, a  
dcklico; Marija \
dečka; Rozalija Ces j
Rakovice -  Tomic ’ ^ M j
junič iz Sentlenar 
Čestitamo! A %



Mo tisoč dinarjev za otroke
^̂ hteva po okrepitvi kmetijskega sklada — Lan- 

proračunska rezerva razfleljena za porav
navo dolgov za ceste in vodovode

Ulos se nadejajo v Krškem, da bodo proračunski dohodki po- 
j ^ 19 odstotkov, in odborniki so na seji 29. januaija zvedeli, 
j *̂ 0 raznim porabnikom lahko razdelili nekaj nad deset mili- 

^narjev. K tej vsoti moramo prišteti še 6,965.000 dinarjev, 
^®njenih vzgoji in izobraževanju.

rov Ĵ ovega zakona o zava- 
ča]i so v proračunu pove- 

sredstev za zdrav- 
varstvo kmečkega pre- 

. ŝtva. Tudi za kulturo, so- 
jjvJ'® ^^bstvo, komunalno de- 

^ negospodarske inve- 
so predvidene večje 

kuĥ  • varstvo, šolske
delavska univerza in 
ôla bodo v proračunu 

nekaj manj kot lani, ven- 
jijjj °odo prikrajšane, ker so 
dn,„,^^®fyena še sredstva iz

âno so zahtevali pove-
v skladu za pospe- 

naj J® knietijstva, v katerega 
^ nekaterih p r ed lo g  

prispevka od
po

stah Brezje—Gorenji Leskovec 
in Reštanj-Ravni log.

Sprejeli so še odlok o pri
spevku za otroško varstvo. Iz
račun je pokazal, da se bo letos 
zbralo za te namene 740 tisoč 
dmarjev. Celotno vsoto bodo 
uporabili izključno za gradnjo 
varstveno-vzgojnih ustanov.

Brestaniškemu veterinarske
mu zavodu je skupščina dala so
glasje, da lahko razširi svoje de
lo na pogodbeno rejo pujskov 
za prašičjo farmo v Dubravici 
na Hrvaškem in oskrbuje oko
lico z enodnevnimi piščanci ter 
močnimi krmiU.

ŠEBEK

m

Pri stroju sladkih dobrot v krškem Imperialu — sedaj obratu Žita iz Ljubljane. Vsak mesec izdelajo po 
50 do 60 ton žvečilnega gumija, ki ga izvažajo tudi na Češko in Madžarsko. (Foto: S. Dokl)

Svet 7̂  ^^štetokrat omenjene
lani

yskih dejavnosti. Potrebe
tega sklada so bile

V 0 ‘BRATU METALNE BO DELA ZA ŠTIRISTO'LJUDI

skupaj s predstavniki Vlak domače izdelave 20 let na progi
so sklepali še o 

ske -^‘Odstotne proračun- 
Razdeii?̂ ® iz lanskega leta. 
stro§î _ ^°.bodo za poravnavo 
niĝ jh P̂ ’i vzdrževanju želez- 

za plačilo iz- 
ter D- vodovod v Reštanj u 

ravnavo stroškov na ce-

»Pred desetletji smo bili odvisni od lastne iznajdljivosti,« se spominja Ivan 
Kolar s Benovega — Tudi zdaj si rudarji sami največ pomagajo, da l>odo 

imeli kruh še po zatonu rudnika — Učijo se novih poklicev.

7a SKLAD 
d lesno  v z g o jo

PfedlaoMf °*'?^'iizacija v Krškem 
vf / !  iJ''tanovitev sklada^za 

f  .'' l̂iko n '' Za tc stvari

i sklcn! *^?nferenci SZDL spre-
IC t r e h n  n 0 7 iv i t i  r*«'lnpoživiti 

driičt '’ilsdinskih organiza- 
se ne morejo

4clo materialne osnove

Kadar je človek pri istem 
podjetju tri desetletja in dalj, 
prebije z njim slabe in dobre 
čase in mu ni vseeno, če se ko
lektiv znajde v težavah. Elektro
tehnik Ivan Kolar s Senovega že 
sodi med take ljudi. Pri Rud
niku je naštel 35 služt)enili let. 
Ves čas je delal v strojnem 
obratu in bil vrsto let tehnični 
vodja.

Lani je prevzel nase skrb za 
tiste rudaije, ki so se v tečajih 
usposobili za kovinarski poklic 
in se zaposlili v strojnem obra
tu kjer so se v praksi spoprijeli

s težavami nove stroke. Po oce
ni tovariša Kolarja so se proti 
pričakovanju zelo dobro izka
zali. Pohvalil je njihovo priza
devnost. ,,Ta vseka>;or izvira iz 
tega, da je med prekvalificira
nimi jamskimi delavci večina 
srednjih let. Ti delavci imajo 
družine in se toliko bolj zave
dajo, da je zaslužek odvisen od 
prizadevnosti in znanja. V de
lavnicah jih razporejamo po 
skupinah, kjer jim izkušeni ko
vinarji vedno pomagajo, če jim 
kaj ne gre od rok,“ je pojasnje
val tovariš Kolar.

Z zavihanimi rokavi vedno isti
ske ribiči urejajo ribnik — Predlagali so ustanovitev žabar-

^ 'ie .— Letos tudi ženska tekmovalna ekipa — Povabilo mladim 
   članom k vključevanju v delo družine — Priznanja za delo

Sl H -
j, P*idni7 -u*”® ^  Kostanjevici na Krki šteje 132 članov, od tega 
^3*^3 mladink je v ribiških vi:stah 46, 17.
tl kostanjeviški ribiči razšiijeni letni posvet, ki so ga

P*^dstavniki ribiških dražin iz Novega mesta, Krškega,

»jfe«**« ‘" P * ’’’' '” '*

Najdelavnejšim članom so ob tej priložnosti
P 'i^nan ja inpphva le .

■*anez družine  Kosta-
da K posvetu

^odo f f  °  uspešno le te-

da ^•'užine. Zavedati 
'“'h ^*0''cniji znani po

n in društve-
slovesa

zapraviti.
^ Sb!'* čimprej do-

o*’̂ jno P“

tl5,j ^ t l  is li
c®’^nivr> ^lani, medtem 
' kolikSne ko-

►v^ Detajo od ribnika.

Predvsem si bodo prihranili velik del 
stroškov za nakup mladic, katere 
morajo vlagati v Krko. Turiste bodo 
privabili na ribolov le, če bo v Krki 
zadosti rib. Ribiči so menili, da ima
jo možnost za ureditev več ribnikov, 
če bodo vsi poprijeli za delo. Tudi 
letos si mora vsak član prislužiti 20 
točk, če pa tega ne napravi, mora 
manjkajoče delo plačati.

Kostanjeviškim ribičem primanj
kuje prostora za sestajanje. Uradne 
spise družine hranijo člani kar 
doma zato bi čimprej radi dobili 
svojo sobico, v kateri bi razobesili 
tudi številne pohvale in priznanja

N D :  D C ^ I  Kvalitetno .Švedske peCi
HUSQVARNA z vgrajenim boj- 
lerjem ali brez prodajajo pri 
ELEKTROTEHNI v Krškem. 
Izberete si lahko peč od 19 do 
54 Mcal/h. Peči so elegantne in 
precizno izdelane.

Pri Elektrotehni v Krškem in 
Sevnici pa imajo vselej na zalogi 
ves material za centralne kurja
ve, vodoMistalacijski material, 
elektroinstalacijski material, 
sanitarno kerainiko, obložne 
ploščice, kopalne kadi in drugo 
opremo.

Seveda pa ne pozabite, da pri 
Elektrotehni dobite tudi vse go 
spodinjskc stroje, razne peči, 
akustične aparate in druge elek 
trotehnične aparate In pripo- 

  močke.
(PO-E)

družini. V tem prostoru bi dajali 
tudi informacije turistom.

V razpravi so omenili potrebo po 
čuvajski službi. Za zaposlitev red
nega čuvaja družina nima denarja, 
zato so sklenili, da bo vsak član ob
vezno opravil nekaj ur zlasti v tistem 
času, ko je ob Krki največ krivolov- 
cev.

Na posvetu so predlagali ustano
vitev žabaLske sekcije. Sklenili so za
ščititi drstišče ščuk v Krakovskem 
gozdu, kjer je običajno največ žab 
in kjer lovci na žabe uničijo veliko 
iker.

Ker je v potokih okoli Kostanje
vice vsako leto manj rib, so člani 
predlagali, da bi proglasili vse za go
jitvene ribnike. Nazadnje so se dogo
vorili, da bodo letos vsa razpolož
ljiva sredstva uporabili za vlapnje 
rib v Krko. Družina je bila prisiljena 
zvečati članarino in tudi ta ukrep so 
člani sprejeli z razumevanjem. Skle
nili so ustanoviti žensko tekmovalno 
ekipo, ker so dobili več novih članic. 
Mlade člane pa so pozvali, naj se 
čimbolj zavzeto vključujejo v delo 
družine.

ALF.NKA BURJA

Rudarji, ki so zapustili jamo, 
se priučujejo za strojne in kon
strukcijske ključavničarje, za 
kovinostrugarje, rezkalce in žer- 
javovodje. Ko bo Metalna zgra
dila na Senovem obrat gradbe
nih žerjavov, bo sprejela na delo 
400 delavcev, od tega 300 pre
kvalificiranih rudarjev.

Pogovor s tovarišem Kolar
jem je nanesel tudi na čase pred 
20 leti. ko so v strojni delavnici 
sami izdelovali lokomotive za 
prevoz premoga. Prej so vozili 
premog na železniško naklada- 
lišče v Brestanici s parnimi lo
komotivami. Te so od starosti 
opešale in Ivan Kolar je bil te
daj pobudnik za to. da so se 
sami lotili lokomotiv.

Na Reki so ravno tedaj uki
nili tramvajski promet. Iznajd
ljivi Senovčani so uporabili dele 
na smrt obsojenega tramvaja za 
svoje načrte. Naredili so šest- 
tonsko jamsko lokomotivo in 
dve šestnajsttonski lokomotivi 
za prevoz premoga od separa
cije do Brestanice. Tudi vozičke 
so izdelali sami. Vozno omrežje 
so napravili iz zasilnega mate
riala pa ga še zdaj uporabljajo. 
Generator so pripeljali iz Kidri
čevega. Tudi električne loko
motive še vedno vlečejo. Na že
lezniško postajo odpelje vsaka 
po 50 do 60 ton premoga na
enkrat. Dopoldne se menjata 
dve. popoldne in ponoči pa pre
važa premog običajno ena, od
visno od tega, koliko premoga 
nakopljejo.

J. TEPPEV

SKUPNO PLANIRANJE
Predsedniki občinskih skupščin iz 

Posavja so se 1. februarja sestali s 
predstavniki Inštituta za ekonomske 
raziskave iz Ljubljane in predstav
niki projektivne^ biroja Region iz 
Brežic. Dogovarjali so se za načrto
vanje dolgoročnega prostorskega 
plana za Posavje. V razgovoru so 
sodelovali tudi predsedniki občin
skih komisij za planiranje.

Halo, že veste za 
vaše konference?

V krški občini so se pričele 
volivne kdnference Socialistič
ne zveze. V soboto, 6. februarja 
ob 18. uri, bo konferenca na 
Dobravi pri Jožetu Žugiču, v 
nedeljo, 7. t. m., ob 12.30 uri v 
osnovni šoli v Gorenjem Le
skovcu, v ponedeljek, 8. fe
bruarja, ob 18. uri na Drnovem 
in v torek, 9. februarja, ob 18, 
uri v Vihrah.

Razen poročil o dosedanjem 
delu bodo povsod še volitve no
vih vodstev krajevnih organiza
cij SZDL. Sledila bo razprava o 
kmetijstvu in komunalnih zade
vah, torej za vsakogar ndcaj! Ne 
pozabite na obisk konferenc, 
saj imate prav zdaj priložnost, 
da se srečate in pogovorite o 
^upnih načrtih in težavah.

DANES PRIDE 
JANEZ VIPOTNIK

V Krško bo danes prispel 
pfedsednik republiške konfe
rence SZDL Janez Vipotnik. 
Ob 10.30 bo imel razgovor s 
političnim aktivom in slušatelji 
politične šole. Razlagal bo spre
membe poUtičnega sistema in 
prikazal najnovejše dogodke v 
našem gospodarstvu.

MITJA GORJUP 
.  O VLOGI TISKA
Jutri se bodo slušatelji poli

tične šole v Krškem zadnjikrat 
srečali na predavanjih. Dopol
dne jih bo obiskal ^avni ured
nik Dela Mitja Gorjup, ki kot 
bivši predsednik Zveze mladine 
Slovenije dobro pozna želje, za
hteve in dejavnost mladih. V 
politični šoli so sami mladi pro
izvajalci, zato pričakujejo, da 
jim bo odgovoril na marsikatero 
žgoče vprašanje. Popoldne se 
bo Milja Gorjup sestal s poli
tičnim aktivom in spregovoril o 
vlogi tiska.

SMOTRNO 
ZASTAVLJENO DELO

Odborniki so 29. januarja pohva
lili temeljite priprave na vseljudski 
odpor v krški občini, ko so razprav
ljali o petletnem načrtu splošnoljud- 
skega odpora. Sredstva, potrebna za 
uresničevanje načrta, ne bodo pre
segla možnosti v občini. Nekateri so 
na seji opozorili na tesne prostore 
pri izobraževanju nerazporejenega 
prebivalstva. Zaradi velikega odziva 
mnogi poslušalci ne dobe sedežev, 
ker so ponekod račun;ili le s 75-od- 
stotnim obiskom.

KRŠKE NOVICE

Vrata kluba so vsem odprta
Mladi s Prekope: Naše delo ni samo sebi namen

Radioamaterji s Prekope so za mi
nulo nedeljo sklicali občni zbor. Ta 
dan je za člane vedno praznik, saj je 
bilo vsako obdobje med dvema zbo
roma do.slej še vedno zelo plodno. 
Za člane in goste so tudi tokrat pri
pravili izčrpno poročilo o udejstvo
vanju v minulih dveh letih in načrtih 
za delo kluba v nadaljnjem obdobju. 
Med radioamaterji vzbuja zadnje 
čase veliko zanimanja njihova orga
nizacija in njen pomen v sedanjosti.

Svoje delovanje želijo radioama
terji razširiti, zato vzpostavljanje 
zvez ni njihov edini namen. 2 elijo se 
približati ljudem. Pri teh poskusih

pričakujejo veliko razumevanja dru- 
«ev in organizacij, ki jim lahko nu
dijo vsestransko podporo.

Vrata radioamaterskega kluba so 
vedno odprta v.sem, ki jih zanima, s 
čim se ukvarja mladina. Tudi vsa
kega predloga za delo v prihodnje 
bodo člani zelo veseli. Ce so zaslu
žili priznanje, naj ga dobijo, če pa 
česa ne delajo prav, so tudi priprav
ljeni sprejeti kritično misel ali dober 
napotek. Mladinci s Prekope želijo 
utrditi tudi sodelovanje z drugimi 
klubi na Dolenjskem, zato so jih po
vabili na letno skup.ščino.

VALVASORJLVA KNJIŽNICA 
IN Č it a l n ic a  je imela v minulem 
letu 1320 redniJi bralcev, ki so si 
izposodili 6785 knjig. Z izposojni
nami sc je v knjižnično blagajno na
teklo 4180 novih dinarjev, kar zado
stuje le za nakup osemdesetili knjig. 
Knjižnica tako le težko sledi no
vostim na slovenskem Iftijižnem 
trgu.

V 1970. LFTU je krški Agrokom
binat odkupil od zasebnih kmetoval
cev 654.000 litrov mleka. Sedaj je 
mlečni odkup organiziran tako, da 
je razen brestaniškega območja za
jeta vanj vsa krška občina. Z name
ravano gradnjo sodobne mlečne 
zbiralnice s hladilnimi napravami v 
Cerkljah se bo izboljšala kvaliteta 
mleka v poletnili mesecil), s tem pa 
bodo imeli tudi kmetje večji zaslu
žek.

ŠTtVILO KNJIŽNIC v krški ob
čini upada. Poleg krške Valvasorjeve 
knjižnice in čitalnice delujejo v 
okviru prosvetnih društev še knjiž
nice v Kostanjevici, Brestanici in na 
Senovem. Manjše število knjig izpo
sojajo tudi na podeželskih šolah.

DO ZACtTKA LETOŠNJEGA 
leta so kmetje s krediti in strokovno 
pomočjo krškega Agrokombinata 
obnovili 160 hektarov vinogradov. 
V občini je 1000 hektarov površin, 
ki so primerne za strojno obdelavo 
in bi jili bilo vredno obnoviti. Ce 
bodo obnovo nadaljevali s sedanjim 
lempom, bodo vinorodne površine 
preurejene na sodoben način naj
kasneje v ;iestih letih. Letošnja dela 
bodo zaradi ugodnili vremenskih 
razmer pričeli še ta mesec.

NOVI ZAKON o „kulturnili 
skupnostih" bo prinesel krški občini 
okrog 540.000 din. V primerjavi s 
prejšnjimi leti se bodo kulturi na
menjena sredstva povečala skoraj za 
90 odstotkov. Predlog statuta kul

turne skupnosti je že narejen in ga 
morajo potrditi še kulturne in delov
ne organizacije. Člane kulturne 
skupnosti bodo volili v februarju, v 
začetku marca pa bodo skupnost 
dokončno konstituirali in sprejeli 
končno redakcijo Statuta.

K.METJE IZ KRŠKE OBCINE so 
v preteklem letu spitali za domači 
Agrokombinat 526 telet in 570 be- 
konov. Cc ne bi primanjkovalo 
močnih krmil, bi bile te številke še 
veliko večje, saj je pogodbena reja 
prav gotovo v obojestransko korist.

KRŠKI OBČINSKI SINDIKALNI 
SVET se bo letos že tretjič zapored 
udeležil zimskih medobčinskih de
lavskih športnih iger. Ekipo krške 
Občine bo sestavljalo osem moških 
in dve ženski tekmovalki.

KOT KAŽE. je zima najhuje za
godla krškim 4olarjem. Ker še vedno 
čakajo snega, so takoj po razdelitvi 
polletnih spričeval nadaljevali pouk.

ODBORNIKI SO NA PETKOVI 
SEJI potrdili statut osnovne šole v 
Brestanici. Precej razprave so po
svetili razpravi o usklajevanju sta
tutov delovnih organizacij s petnaj
stim ustavnim amandmajem. Do 
sedaj je predložilo komisiji za pre
gled statutov svoje statute 23 delov- 
nili organizacij s sedežem v krški 
občini in šest podjetij, ki imajo v 
občini svoje delovne enote. Odbor
niki so priporočili, naj bo v statutih 
določena za direktorska mesta štiri
letna reelekcijska doba, razen tega 
pa naj vsebujejo razpisi za ta delov
na mesta za pogoj tri izobrazbene 
stopnje: srednjo, višjo in visoko šol
sko izobrazbo.

RAZVELJAVLJENI PREDPISI. 
Pri pregledu občinskih predpisov so 
v Krškem ugotovili, da je kar 156 
takih, ki ne veljajo več oz. jih ne 
uporabljajo. Skupščina jih je na seji 
29. januarja uradno razveljavila.
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o dogodkih 
v Kopitarni

Za včeraj je bil ponovno skli
cana seja občinskega komiteja 
Zveze komunistov Sevnica, da 
politično oceni dogodke v sev- 
niški Kopitarni. V tem podjetju 
je nastal spor med direktorjem 
in nekaterimi drugimi ljudmi, ki 
mu očitajo tehnokratski odnos 
in podcenjevanje vloge delav
skega samoupravljanja. Komite 
je o tem že razpravljal, prav 
tako tudi občinski sindikalni 
svet, vendar ob pojavu ni zavzel 
dokončnih stališč. Več sestan
kov je bilo tudi v podjetju, ven
dar so stvari še toliko nerazjas
njene, da ne moremo dati izčrp
ne jše obrazložitve.

UVRŠČENI 
V „AKCIJO 75“

Mladinski aktiv konfekcije 
„Lisca“ je bil določen med 75 
aktivov iz vse Slovenije, katerih 
delo še posebej spremlja re
publiška konferenca ZMS. V ta 
namen so sestavili obsežen pro
gram izobraževalnega dela, v ka
terem naj bi sodelovalo kar naj
več mladih ljudi. Vodstvo akti
va v „Lisci“ poziva mladince in 
mladinke, naj v akciji sodelu
jejo, da bo mladina tudi zunaj 
svojega delovnega časa poka
zala, kaj zmore.

MARCA V NOVIH 
PROSTORIH

V marcu bo po dosedanjih 
predvidevanjih dokončno do
grajena 108 krat 75 metrov ve
lika stavba konfekcije ,,Lisca“ , 
v kateri bodo šivalnica, krojil- 
nica, skladišče za izdelke in su
rovine, rezalnica ter še nekateri 
prostori. To bo največji indu
strijski objekt v občini, njegova 
gradnja pa bo veljala precej več 
kot milijardo starih dinarjev. 
Stavba bi morala biti dokon
čana do konca lanskega leta, 
vendar se je delo zavleklo zaradi 
zamude pri izdelavi jeklene 
konstrukcije in zaradi nepravo
časnih gradbenih del.

ALOJZIJA MIRT

Preteklo sredo je veliko ljudi 
spremljalo na zadnji poti Mirtovo 
mamo iz Krmelja. Pokojnica je bila 
mati 11 otrok, izmed katerih so trije 
sinovi bili borci NOV, sin Lojze pa 
je padel tik pred svobodo. Bila je 
dobra, delavna žena, ki je kljub tež
kemu življenju in vsakodnevnemu 
garanju dočakala visoko starost 81 
let. Ob grobu so se poslovili od nje 
predstavniki krajevnih organizacij, 
žalostinke pa sta ji ij^ala in pela tre
banjska godba na pihala in pevski 
zbor .Svobode* iz Krmelja. Ohranili 
jo bomo v lepem spominu.

B. D.

SVET KS SEVNICA SPR A ŠU JE ;

Čaka Mirno usoda drugih?
Krajevna skupnost Sevnica prosi republiški se
kretariat, naj odgovori, kako bo ob gradnji krom

pirjeve tovarne poskrbljeno za Mirno

Da ne bi reke Mirne onesna
žile odplake tovarne za prede
lavo krompirja, ki jo bodo za
čeli graditi na Mimi, da bi zago
tovo zgradili čistilne naprave in 
ukrenili vse, da bi vodotok ostal 
to, kar je danes, to je bil namen 
pisma, ki ga je krajevna skup
nost Sevnica poslala republi
škemu sekretariatu za zdravstvo

1
im.

in socialno skrbstvo. V njem 
prosi za odgovor, kako bo ob 
gradnji industrijskih naprav za
ščitena Mirna. (Ko bomo dobili 
odgovor, ga bomo objavili.)

Skozi Sevnico teče skorajda 
mrtva reka Sava, ki je značilen 
primer, kaj se lahko naredi z na
ravo, če je pravočasno ne zava
rujemo. Tudi od drugod pri-

RADIO
SEVIVICA

NtDELJA, 7. FEBRUARJA: 
10.30 -  Občinske novice in lokalna 
poročila -  Reklame in oglasi -  Zgo
dilo sc je v preteklosti -  Elektro
tehna vam predstavlja -  Ob oblet
nici Prešernove smrti -  Kaj je blues
-  glasbena oddaja -  Človek in delo
-  Zabavna glasba z uganko -  Kako 
si naši občani prizadevajo ohraniti 
kulturno dediščini (nadaljevanje) -  
Pogovor s predsednikom krajevne 
skupnosti Krmelj -  Zabavna glasba 
z uganko -  Naši poslušalci čestitajo 
in pozdravljajo -  Zaključek oddaje.

SREDA, 10. FEBRUARJA; 
16.00 - Reklame in oglasi -  Zgo
dilo se je v preteklosti - NAJ POP 
LOT -  Iz diskoteke naših poslušal
cev -  Iz sveta živalstva -  Reja kun
cev -  TOP-POPS (glasbena lestvica)
-  Ali že veste -  Zaključek oddaje.

SEVNIŠKI PABERKI
ZBOR PLANINCEV. Za jutri, 5. 

februarja, je sklican letni občni zbor 
planinskega društva ,,Lisca“ , ki šteje 
več sto članov iz sevniške in sosed
njih občin. Občni zbor bo v veliki 
dvorani gasilskega doma v Sevnici.

JESENI KOMERCIALNA SOLA. 
Mariborska višja komercialna šola 
bo jeseni odprla v Sevnici svoj od
delek, v katerem sc bodo šolali 
ljudje iz Sevnice in sosednjih krajev. 
Za šolo je zelo veliko zanimanje, saj 
ima organizator -  občinski sindi
kalni svet -  že 31 prijav.

SPET JE IZSLO g l a s i l o  
„LISCE". Po daljšem premoru je te 
dni izšla nova številka glasila kon
fekcije „Lisca“ . Odkar je podjetje 
zapustil prejšnji urednik Andrej 
Martinc, je bil zastoj z izhajanjem, 
zdaj pa spet kaže, da bo list pogoste
je prihajal med delavce in delavke 
tega največjega sevnišk^a podjetja. 
Novi odgovorni urednik je Franc 
Ernesti. Dodamo naj še, da je v ne
katerih drugih^ podjetjih glede obve
ščanja mnogo slabše. Ponekod pre
morejo le stenčase, ki pa, kot je zna
no, niso najbolj učinkovita oblika 
seznanjanja članov kolektiva z odlo
čitvami in sklepi vodstva in samo
upravnih organov.

TEŽAVNA BO DELITEV. Pred
vidoma v oktobru bo, kot zagotav
ljajo pri sevniškem upokojenskem 
društvu, vseljiv dom upokojencev, ki 
ga gradijo pri osnovni šoli. Upoko

jenci bodo razen klubskih prostorov 
imeli v njem tudi 6  stanovanj. Toda 
kako ta stanovanja kar najbolj pra
vično razdeliti, se že sedaj sprašu
jejo. Društvo je namreč prejelo nič 
manj kot 31 prošenj in kar 25 pro- 
silojv bo treba odkloniti.

POGOSTA GOSTOVANJA. Pla
kati so prejšnji teden vabili kar na 
dve prireditvi v razmaku dveh dni. 
Sevniški mladini in starejšim sta se 
predstavila ansambla Gemini 5 iz 
Celja in Gora iz Velenja. Ce imamo 
v mislih nastope različnih narodno
zabavnih skupin, ne moremo ravno 
trditi, daje v Sevnici dolgčas.

KAKO UREDITI OKOLICO. V 
četrtek je bila sklicana seja komisije 
za gradnjo zdravstvenega doma in le
karne v Sevnici. Gre za okolico 
doma, ki mora biti prijetna in lepo 
urejena, da bo hkrati lahko tudi 
zgled bližnjim blokom v Naselju he
roja Maroka, ker se s čim podobnim 
ne morejo ravno pohvaliti.

V SENCI NEKDANJEGA SLO 
VESA. Starejši Sevničan nam je ta
kole potožil nad gostilno ,,Lovec“ 
(nekdaj: Plauštajner): „Svoj čas je 
bila to zelo obiskana gostilna, zdaj, 
ko je že leta in leta v družbeni lasti, 
pa nikakor ne napreduje. Včasih jo 
celo kar zapro, ker ni gostov, pa če
ravno obratovalni čas še ni pretekel. 
Mar ne bi bilo pametno nekaj ukre
niti, na primer jo vrniti nekdanjemu 
gostilničarju? ‘‘

hajajo zahteve po varstvu na
rave in življenjskega prostora, 
zato ni odveč skrb, kako bo z 
Mimo, ki je predvsem po uki
nitvi krmeljskega mdnika po
stala ena redkih, dokaj čistih 
voda v Sloveniji.

Sevniška krajevna skupnost 
namerava urediti ob izteku Mir
ne pri Boštanju rekreacijsko sre
dišče. Del njega je ž€ kopališče, 
ki ga je uredila Splošna vodna 
skupnost Dolenjske in ki je pre
cej stalo. Razen tega so v pro
gramu še druge stavbe in na
prave, gostinske in turistične, ki 
bodo prišle do veljave zlasti te
daj, ko bo dokončno modemi- 
zirana obsavska cesta.

Pri nas veljajo zdaj zelo strogi 
predpisi glede spuščanja organ
skih snovi v vodo. V Sevnici pri- 
čalcujejo, da jih bodo ob gradnji 
upoštevali in da bodo pristojni 
ukrenili vse, da Mirna ne bo do
živela podobne usode, kot sojo 
druge reke.

M.-L.

ni
Boštanj: 

zasenčil luči

VSAKA STVAR JE ZA NEKAJ DOBRA- Letošnja mila zima je kot nalašč za dela v gozdu. Na 1 

posnetku teh dni so kmetje pod vasjo Ledina pri Sevnici, ko hlode spreminjajo v železniške prag v  ̂  ̂
je bil svoj čas precej bolj donosen posel, kot je dandanes. (Foto: Legan) ' g j

v  RAZPRAVI BO NOV ODLOK O DRUŽBE3SII MATERIALNI PCJMOĆij |

Žarki upanja za pomoči potrebne
................ ■  ■ ■  ’ I ■ - I ^

Najmanjša denarna pomoč naj bi znašala 100 din — Po skupnih 
je občina med prvimi, po poprečni podpori pa med zadnjimi v S l^ ^

28. januarja ponoči se je pripetila 
prometna nesreča na cesti II. reda v 
Boštanju. V smeri proti Sevnici seje 
peljal z osebnim avtomobilom Dar
ko Možič iz Boštanja, naproti pa mu 
je vozil neznani voznik kombija, ki 
pri srečanju ni zasenčil luči. Možič 
je zapeljal na levo stran ceste in 8 
metrov po nasipu proti Savi, kjer se 
je avto ustavil v grmovju. Na avto
mobilu je bilo za približno 3000 
dinarjev škode.

,3ocialno varstvo po svojem značaju nima sorodnosti z gospo- 
dairstvom. Ce otrok izgubi starše, če ga nima kdo varovati, če 
ostareli in za delo nezmožni ljudje nimajo oskrbe, ne moremo reči, 
naj si poiščejo notranje rezerve in naj ne zahtevajo pomoči.“ Tako 
je zapisano v obrazložitvi novega odloka o družbeni materialni po
moči, ki ga bo v kratkem sprejela občinska skupščina Sevnica.

Občina potrebuje nov odlok, 
ker so dosedanji predpisi zasta
reli in določajo premajhno 
družbeno pomoč. Lani, na pri
mer, je znašala poprečna denar-

r

SEVNIČANOM v  RAZMIŠLJANJE!

»Služite na račun mrtvih«
Zakaj očitki podjetju, ki samo ne zmore 

preurediti pokopališča — Samoprispevek?

„Prejel sem vaš famozni ra
čun, ki ga zaradi izražene 'grož
nje o prekopavanju poravnam. 
Ste res podjetje, ki pri vzdrže
vanju pokopališča praktično 
nima nobenih stroškov, in ho
čete zaslužiti na račun mrtvih, 
kot je več vam podobnih pod
jetij, ki služijo na račun živih. 
Primer bom skušal objaviti v ča
sopisju . .

Tako pismo je dobilo Komu
nalno stanovanjsko podjetje Sev
nica od inženirja iz Šoštanja, ki 
ima na sevniškem pokopališču 
pokopane svojce. Ker so še neka
teri drugi ljudje negodovali nad 
cenami, nad „zaslužkarstvom" 
podjetja, etiko itd., si oglejmo še 
drugo plat problema, ki postaja 
vse hujši za rastoče središče sev
niške občine.

Ce je na površini precej manj 
kot pol hektarja kar 852 grobov, 
si lahko vsakdo predstavlja, ko
likšna stiska vlada na sevniškem 
pokopališču. Ko prihajajo pri
jave za pokope, sc pokopališka 
služba nenehno sprašuje, kateri 
star grob naj odpre, da sc ne bo 
srečala z jezo in negodovanjem 
ter z očitki, da je oskrunila spo
min kakega pokojnika.

Da bi pospešili prekopavanje 
starih grobov, je podjetje predla
galo občinski skupščini, naj z 
odlokom poveča najemnine za 
stare grobove, in to v obliki ra
stoče lestvice. Cim starejši je 
grob, več je treba doplačati. 
Skupščina je tak odlok sprejela, 
nekateri najemniki so sicer nego
dovali, vseeno pa plačali, težave 
s pokopi pa so -  ostale.

Ukrep torej ni prinesel žele
nega učinka. Kaj zdaj narediti? 
Mrtvi zahtevajo svoj poslednji 
dom, ne oziraje se na to, če ni 
prostora, če ni denarja, da bi po
kopališče vsaj povečali, če ga že 
ne morejo preseliti drugam.

Oitane torej edina možnost: 
zbrati denar, kakorkoli dobiti 
700.000 dinarjev, kolikor bi stali 
razširitev pokopališča in gradnja 
mrliške vežice, ki je tudi nujno 
potrebna. Ob povečani najem
nini za grobove podjetje sicer 
dobi nekaj več denarja (milijon 
starih dinarjev na leto), vendar 
to še zdaleč ne zadostuje. Ker 
denarja ni, bi kazalo zbirati 
samopri.spevke. Kaj rečete, me
ščani, na to?

M. L.

na pomoč vsega 70 dinarjev na 
osebo, sevniška občina pa je 
bila s tem poprečjem na 50. 
mestu med vsemi slovenskimi 
občinami, ki jih je po številu 
60. Za socialno varstvo je bilo 
lani porabljeno skupno 853.040 
dinarjev, kar je 42 odst. več kot 
leto dni prej.

v  minulih letih je bilo še 
mnogo slabše. V letu 1969 je 
bila sevniška občina celo na 
predzadnjem mestu v Sloveniji 
po višini poprečne denarne po
moči socialno ogroženim obča
nom. Kljub temu je sorazmerno 
velik delež občinskega prora
čuna porabila za socialno var
stvo, kar pomeni, daje v občini 
veliko število takih, ki potrebu
jejo družbeno pomoč. To je 
tudi vpliv bližnjega Kozjan
skega, pa tudi na kranjski strani 
občine je vrsta revnih hribov
skih vasic, kjer v marsikateri 
hiši domujeta pomanjkanje in 
revščina.

Pomembna novost novega 
osnutka novega odloka je v 
tem, da predvideva, naj bi mini
malna socialna pomoč znašala 
eno petino minimalnega oseb
nega dohodka. Ker po sedanjih 
predpisih znaša minimalni oseb
ni dohodek v Sloveniji 500 di
narjev, naj bi najmanjša občin
ska denarna podpora znašala 
100 dinarjev, to pa je precej 
več, kot je doslej.

Izračun po osnutku odloka 
predvidenili izboljšav kaže, da 
bi morala občinska skupščina 
letos nameniti za socialno var
stvo že 1,212.600 dinaijev. To 
je izredno velika vsota, če

s  SIN D IK ALN IH  OBČNIH ZBOROV

Odpravljati majhne prejemke
Število tistih, ki prejemajo manj kot 800 din, se je zmanjšalo— Še naprej 

se je treba prizadevati, da se življenjska raven ne Im> znižala

Sindikalne organizacije v sev
niški občini imajo te dni svoje 
občne zbore. Približno polovico 
jih je že opravilo ta svoj letni 
pregled dela, zato že lahko 
strnemo nekatere prve ugoto
vitve.

Na večini zborov so obravna
vali delitev osebnih dohodkov v 
kolektivih. Delavci se zavze
majo, naj se dosledno uresni
čuje načelo nagrajevanja po 
delu, ker to veliko pripomore 
do zdravih odnosov v kolektivu 
in do splošnega napredka pod
jetja. Z zaskrbljenostjo so govo

rili o razvrednotenju našega de
narja, češ da bo to najbolj pri
zadelo ljudi z majhnimi pre
jemki.

Ugodno so ocenili prizade
vanje sindikata in razumevanje 
vodstev nekaterih podjetij, da 
se izboljšajo zaslužki tistih, ki 
so bili doslej najslabše plačani. 
Še v septembru je bilo v sev
niški občini kar 500 ljudi, ki so 
zaslužili manj kot 800 dinarjev 
(to je četrtina vseh zaposlenih), 
zdaj pa je njih število najmanj 
petkrat manjše. Sindikati se na
meravajo zavzemati, kot je dejal

vemo, da bo imel občin  ̂
račun na voljo vsega 
6,7 milijona dinarjev. ^ 0 ), 
tera občina, lahko 
mora toliko veliko sf*
za socialno varstvo. 0 ,
stavljalci odloka zavedajo 
ki jih ima občinski pr 
predlagajo, naj bi vefl;
pomoči uvedli 
dar najkasneje v roku o 
po sprejetju odloka. i

predsednik občinskega sindikal
nega sveta tov. Pipan, da se bo 
ta meja premaknila navzgor, 
zlasti, ker se je med tem časom 
zmanjšala vrednost našega di- 
naija.

Na več občnih zborih so raz
pravljali tudi o razvojnih pro
gramih, o vplivu stabilizacijskih 
ukrepov ter o konkretnih delov
nih razmerah v posameznih de
lovnih organizacijah. Med dru
gim so kritizirali tudi udeležbo 
(participacijo) pri plačilu zdrav- 
stvenili storitev, češ da je pre
velika zlasti za tiste z majhnimi 
prejemki.
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PREPROSTO' IN ZAHTEVNO HKRATI; .

jridelek-ključ do uspeha I
ĵ ako pripravljeni na sklepanje pogodb za I 
n̂>mpir — Odgovarja inž. Slavko Nemanič |
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februarske dni so v 
f̂ oanjslći občini začeli skle- 
M pogodbe za krompir, ki 
^ 0̂ jeseni potrebovala mi- 
n̂ska tovarna. Direktorja 

^  Trebnje inž. Slavka Ne- 
smo zaprosili za nje- 

mnenje o tej zahtevni 
pravi preizkušnji za 

in kmetovalce, če 
® za občino nasploh. 

. >>Ne ž e l i mj e  dejal, „da 
oesede izzvenijo kot ,navi- 

za zadrugo. V sebi sem 
Ono prepričan, da bo to- 

1^3 velijo pomagala pri 
kmetijstva v občini, 

1̂ 0 , kot sem globoko 
da je prihodnost 

Zadruge samo v tesnem 
sleH” s kmeti. Iz tega 
K- vsi praktični ukrepi. 

Jih teija vsakdanje delo.“ 
ste z vaše strani 

g /̂ '̂^ ĵeni na sklepanje po- 
in kako nameravate 

‘̂ '^agati kmetom? “ 
sp lS  *^^štejem najprej 

ugodnosti, ki jih

nudi tovarna; zagotovljena 
odkupna cena 50 par za ki
logram pogodbenega krom
pirja, odkup v razsutem sta
nju (brez vreč, ki podražijo), 
prevzem 80 odst. krompirja 
jeseni, odkup vsega zdravega 
nad 40 mm debelega krom
pirja. Zadruga bo s pomočjo 
občinskega kmetijskega skla
da regresirala cene semen
skega krompirja, na voljo 
ima 120 ton semena sorte 
igor, kreditirala bo gnojila, 
škropiva, v kasnejših letih pa 
še stroje za pridelovanje 
krompirja, za kar bo tudi to
varna posodila denar.“

„Kaj pa naj bi predvsem 
naredil kmet, da bi se mu 
tako organizirano pridelova
nje in usmeritev dobro po
plačala? “

,J*redvsem: povečal naj bi 
pridelke. Ko bo videl, da sta 
odkup in cena zagotovljena, 
bo spoznal, da se izplača več 
vlagati in bolje skrbeti za to 
poljščino, bolje pognojiti z 
umetnimi gnojili, menjati 
seme, redno škropiti. Kdor 
ve za ugodnosti, ki jih bo po 
pogodbah dajala zadruga 
oziroma tovarna, lahko tudi 
hitro preračuna, da krompir 
v bistvu ne bo po 50 par, 
marveč skoraj po 60, to pa 
ni dosti manj, kot je cena na 
trgu.“

,4n še bolj osebno vpra
šanje: se kot vodja zadruge, 
ki bo oskrbovala tovarno s 
surovino, bojite začetnih 
težav? “

,,Zadruga ne pričakuje v 
prvih letih nikakršnega (do
bička, predvsem želi in bo 
nastopala v interesu pridelo
valcev krompirja. Seveda je 
ob vseh teh pogodbah in iz
računih potrebna skrajna 
previdnost in konec koncev 
tudi malo poguma, ker gre 
res za veliko s t v a r m . l .

štiri leta in pol zbirajo prebivalci trebanjske občine denar za gradnjo in popravilo šol, samoprispevek 
pa bodo plačevali še do konca 1973. Zaposleni v podje^ih in ustanovah plačujejo 1,5 odstotka 
osebnega dohodka, kmetje in obrtniki prispevajo od svojih dohodkov, upokojenci od pokojnin. Tisti z 
majhnimi prejemki so izvzeti. Na sliki: delavki iz mokronoške Iskre, dve izmed plačnikov 
samoprispevka. (Foto: Legan)

KAKO JE BIL PORABLJEN ZBRANI DENAR?

Sadovi skupnega odrekanja
Zbiranje gre po načrtu, samoprispevka bo celo nekaj več, žal pa se dra

žijo tudi gradnje — Skupščina TIS: narediti nov prednostni red

Na plačevanje krajevnega samoprispevka za gradnjo in preurejanje šolskih 
stavb so se v trebanjski obžini ljudje navadili, lahko bi rekli, kot na vsakdanji 
kruh. To je nekaj, kar so voljni prispevati za izboljšanje razmer v šolstvu. 
Občani so to dokazali na ljudskem glasovanju decembra 1968, ko so sklenili 
samoprispevek plačevati do konca leta 1973.

Da bi vedeli, kako se zbrani denar 
porabi in koliko ga je, je spet pri
pravljeno poročilo, ki zajema čas od 
prvega januarja 1969 do konca lan
skega leta, torej dveletno obdobje.

V teh dveh letih so prebivalci tre
banjske občine vplačdi 1.306.927 
dinarjev samoprispevka, to pa je 
87.684 din ali 7,20 odst. več, kot je 
bilo predvideno. Levji delež so pri
spevali zaposleni v družbenem sek
torju v obliki 1,5 odst. prispevka od 
osebnih dohodkov, Ti so vplačali 
959.360 dinarjev, kmetje so vplačali 
170.006 din, obrtniki 65.797 din in 
upokojenci 1 1 1.764 dinarjev. Razen 
knietov, ki so se v tem času pove-

Ka k o  t o  v e č j e g a  p r i d e l k a  k r o m p ie u a  (h .)

Oĵ ne bo prisluhnil ne bo uspel
^^ateri nasveti, kako povečati pridelek krompirja: o izbiri semena, 

^^^anju nasadov, nujnosti škropljenja in zahtevah skladiščenja

obravnavali saditev^ ki je za pridelovanje krompiria kupovati skupne stroje. Samo na ta 
' važna m ; a u:i„ . „ a___ način ne bodo stroji predragi, saj

'̂Ui p N m nir *®*;»'cna, je do-
S te  j®

J  • ''cčkrat slišati 
^žetjfjPopoi J® naslednji; če  je 
» W  zdrav, ga lahko

 ̂ vedeti, da
PajJ.Pann °®‘omani stohoi

u ^ seî g Nič pa še ni bilo rečeno o semenu. Prav v do-
ki jg P3 so največje skrite rezerve, izrojeno krompirjevo 

 ̂ virusnimi boleznimi, daje ob enakih rastnih 
2 z centov manjši pridelek na hektar. To so

Heč^iti poizkusi tudi pri nas, zato velja zlato pra-
''eč zdravo, neizrojeno seme. Če je treba plačati

Je. dobro seme, se ta izdatek zagotovo povrne in obre-

sorta ni povsem odporna proti 
kronipiijevi plesni, zelo razpaseni 
bolezni, ki lahko v nekaj dneh uniči
ccle krompirjeve nasade. Škropiti
moramo vsaj štirikrat, od tega mo
ramo dvakrat dati vmes pripravke 
zoper koloradskega hrošča. Žnanih 
je cela vrsta škropiv: bakreno apno, 
dithan, duther, cuprablau itd. Pripo
ročljivo jc te pripravke menjavati, in 
ne škropiti vedno z istim. Zaleže 
samo temeljito škropljenje, ko škro
pivo v obliki meglice namoči tudi 
spodr\ji del listov, kjer sc naselijo 
klice bolezni. Skropinto takoj, ko se 
nadloga pojavi, sicer je lahko ves 
trud zaman.

Krompirjev nasad je treba dvakrat 
okopati in enkrat osuti. Osipanje 
mora biti še posebno skrbno, da se 
gomolji ne pokažejo na dan in da ne 
pozelenijo, ker taki niso uporabni za 
industrijsko predelavo. Pri izkopu je 
treba paziti, da gomoljev ne poško
dujemo ali preparimo na soncu. Za 
industrijski krompir je še posebno 
važno natančno sKladiščenje. Ce so 
gomolji dalj časa v prostoru, ki ima 
manj od 6  stopinj C toplote, posta
nejo sladki, ker je dihanje gomoljev 
počasnejše in se sladkor, ki ga fer
menti delajo iz škroba, sproti ne po
rabi. Sladki gomolji niso primerni za 
industrijsko predelavo, ker se pri ku
hanju ali pečenju sladkor karame- 
lizira, izdelki dobijo značilno rjavo 
barvo in niso primerni za prodajo.

In še nekaj misli o nakupu stro
jev. Skupina strojev za pridelovanje 
krompirja ve^a čez 30.000 N-din. 
loliko denarja sam kmet ne zmore, 
zato bodo morali pridelovalci na-

nacm ne bodo stroji predragi, saj 
bodo bolje izkoriščeni. V  trebanjski 
občini že imamo primer delovanja 
take strojne skupnosti v vasi Pri
stavica pri Biču, ki se je doslej do
bro izkazala.

Inž. M. LEGAN

čini znašli v velikih gospodarskih te
žavah, so vse dru^e skupine plač
nikov prispevale vcc, kot je bilo na
črtovano.

In kako je bil zbrani denar doslej 
porabljen?

V minulih dveh letih je bilo po
rabljeno za preurejanje šole v Veli
kem Gabru 112.880 din, v Šentlov- 
rencu 64.864 din, za izdelavo idej
nega načrta za povečanje šole v 
Trebnjem 5.554 din, za preiskavo

DOBRNIČ:
LETOS NAD LUŽE

Tudi dobrniška krajevna skupnost 
ima že sestavljen načrt letošnjih del. 
Razen za ceste in poti namerava po
skrbeti za vaške luže, v katerih napa
jajo živino. Tako nameravajo zavaro
vati in urediti okolico teh napajališč 
v Dobrniču, Vavpči vasi in v 
Lokvah, za Vrbovec pa menijo, da 
bi bilo najbolje lužo zasuti in nare
diti vaški vodnjak. V programu kra
jevne skupnosti je tudi zapisano, da 
je treba v Dobrniču odpreti zasilno 
ambulanto, javno telefonsko govo
rilnico ter kupiti napravo za razgla
šanje.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

tal in nakup zemlje za gradnjo nove 
šole na Trebelnem 13Ž22 din, za 
gradnjo nove šole na Jelševcu 
320.736 din, 673.654 dinarjev pa je 
bilo oročeno pri Dolenjski banki in 
hranilnici, kar bo služilo kot ude
ležba pri posojilu, ki ga bo najemala 
temeljna izobraževalna skupnost.

Kot lahko vidimo iz spiska porab
ljenega denarja, je krajevni samopri
spevek namenjen vsem šolam; tako, 
kot je bilo rečeno ob sprejemanju 
odločitve o zbiranju tega denarja. 
Skupščina temeljne izobraževalne 
skupnosti, k ije  prejšnji teden obrav
navala dveletno poročilo o zbiranju 
in porabi krajevnega samoprispevka, 
je prejšnji teden sklenila, daje treba 
vnovič narediti prednosti vrstni red 
za popravila posamaznih šol, ker 
mokronoška šola ni dovolj upošte
vana.

M. L.

Tudi Onassis 
pride

Cape Nassenfuss, 3. feb. 
— Iz dobro obveščenih kro
gov smo danes zvedeli, da se 
bo enkratnega dogodka — 
spuščanja Kurenta iz orbite, 
Id bo 21. februarja v Cape 
Nassenfussu, udeležil tudi 
razvpiti grški lastnik ladij 
Aristotel Onassis s svojo 
ženo Jacqueline, vdovo po 
nekdanjem predsedniloi 
ZDA Johnu Kennedyju. 
Razen njiju bo pristanku pri
sostvoval tudi dr. Bamard, 
ki bo vesoljca zdravniško 
pregledal, če je z njim vse v 
redu. Te dni so že prispele 
znanstvene naprave iz Ame
rike in Sovjetske zveze, ki 
bodo pomagale, da bo pri
stanek (beri: maškarada) po
tekal v blišču, ki ga tak do
godek zasluži.

DELO JE RODILO 
USPEHE

Najbolj uspešna mladinska aktiva 
v trebanjski občini sta prav gotovo 
mladinski aktiv na Mirni in aktiv 
„Jožko-Prijatelj-Slobodan“ na Po
nikvah. V lanskem letu sta vsak zase 
organizirala več akcij, na katerih je 
sodelovala tudi mladina od drugod. 
Brez dvoma je bilo njihovo delo 
uspešno tudi zato, ker mladinci stal
no sodelujejo z drugimi družbenimi 
organizacijami v svojem kraju, po
sebno s krajevno skupnos^o.

MOKRONOG:
Čr p a l k a  d o  m a ja

Ce bodo pravočasno uresničeni 
vsi dogovori s Kmetijsko zadrugo 
Trebnje in podjetjem Petrol, bo 
Mokronog L maja letos imel svojo 
bencinsko črpalko, ki bo stala v bli
žini pokopališča. To novico so spo
ročili na prvi letošnji seji sveta kra
jevne skupnosti Mokronog, na kateri 
so sprejeli program letošnjega dela.

BELIGRIC:
ZDAJ PA ŠE PRAPOR

Dvorana je bila skorajda pre
majhna, toliko ljudi se je 25. ja
nuarja udeležilo občnega zbora ga
silskega društva v tem kraju. Pa ne 
samo zborovanje, tudi prostovoljno 
delo med letom je pokazalo, da so 
ljudje pripravljeni prijeti za delo. 
Čez 500 prostovoljnih delovnih ur 
so opravili pri gradnji gasilskega 
doma. Zdaj, ko dom imajo, bi uspeh 
radi kronali še z odkritjem društve
nega prapora, ki ga nameravajo od
kriti letos, razmiš^ajo pa tudi o na
kupu gasilskega avtomobila -  
kombija.

TREBANJSKE IVERI

IZ NAŠIH  k r a j e v n i h  SK U PN O STI

NIČ brez sodelovanja
KS Veliki Gaber poziva ljudi, naj se seznanijo s 

5-letnim programom in naj sodelujejo
Sq 1 J® boli ^  oebelcj!

gomolje, 
ie h! toliko kot

v dobro■I S/' "cniljo. Mi-
^aloci Treb

il ^oli^ino sc-
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^pirjevo moko.
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Sit/ ^  strn„; moko.

vrste, jc treba 
'-'na krompijjeva

l!!?C.®*laie .! l '^ a m a v 7 4 .  letu
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;;jen nio> • , Pleme
lj v J'-'. ^il ubit med

i r ®  ‘942 Ljubljanski 
oir vasi.

n, klonila, 
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J^^ela sama. 
pokazala, kako so

" '̂Poštovali.
B. D.

Večina krajevnih skupnosti v 
trebanjski občini je že pripra
vila svoje petletne načrte, ki po
kažejo, kaj bi ljudje radi, da bi 
se v prihodnjili petih letih nare
dilo v skupno korist. Krajevna 
skupnost Veliki Gaber, ki je ena 
večjUi, si je zastavila zelo velike 
naloge in računa na pomoč 
občine, delovnih organizacij, 
posebno pa ljudi samili.

Seznanimo se z nekaterimi 
važnejšimi načrti. Izboljšanje 
cestnih povezav za celo vrsto 
vasi, ureditev pokopališča v Ve
likem Gabru, zbiranje denarja 
za asfaltiranje ceste Bič-Stra- 
nje, javna razsvetljava v Veli
kem Gabru, Zagorici, Biču in 
Pristavici, vodovod v Zagorici, 
ureditev krajevnega urada in 
pošte, avtomatska telefonska 
zveza z 20 priključki, kanaliza
cija v Velikem Gabru, gradnja 
trgovine, motela v Biču, parti

zanskega doma v Medvedjeku, 
dograditev šolskega poslopja, 
ureditev otroškega varstva, bolj
šega prevoza otrok, poživitev 
kulturnega življenja itd., vse to 
so zahtevne naloge v prihod
njem petletnem obdobju.

Z dobro voljo in resničnim 
sodelovanjem se da zelo veliko 
narediti. Kako bi se sicer mogla 
lanska pomoč krajevnim skup
nostim v občini „oploditi“ kar 
za štirikrat, kot ocenjujejo. Ne
kako za 80 milijonov starih di
narjev je bilo lani v trebanjski 
občini opravljenih razUčnih ko- 
munalnili del, ki se jim krajevne 
skupnosti posebno vneto posve
čajo. Od njili imajo ljudje naj
več oprijemljivih koristi. Tudi v 
Velikem Gabru zato računajo, 
da bodo občani sprejeli pro
gram krajevne skupnosti in po
magali, da bo kar največ na
črtov uresničenih.

NI SRECE s s n e g o m , v  pone
deljek so nastopile zimske počit
nice, vendar tudi letos šolarji nimajo 
sreče s snegom. Letos, ko bi ob po
moči smučarske vlečnice lahko še 
posebno uživali v zimski „opoj
nosti", sta račune pokvarila odjuga 
in za ta čas neobičajno toplo vreme.

PO ZASLUGI DVEH FILMOV. 
Trebanjski kino je imel lani na 135 
predstavah skupno 12.885 obisko
valcev, kar je 1.123 več kot leto dni 
prej. Za povečan obisk gre zasluga 
dvema, po si)oji vsebini povsem raz
ličnima filmoma: „Deset zapovedi" 
in , .Bitka na Neretvi“ . Posebno prvi, 
ki je tudi sicer med desetimi najbolj 
komercialnimi filmi na svetu, odkar 
obstaja kinematografija je veliko pri
pomogel, da uprava Icina v lanskem 
poslovanju ni imela izgube, temveč 
celo nekaj dobička.

STRELSKI OBCNI ZBOR. V 
sredo, 1 0 . februara, bo imela strel
ska družina Trebnje svoj občni zbor. 
Razen tekmovanj in vadbe čaka le
tos strelce zelo zalitevna naloga — 
urediti strelišle v Prapročah, kjer bo 
ob strehi nad glavo tudi v slabem 
vremenu mogoče streljanje z malo
kalibrskimi m vojaškimi puškami. 
Priprave so že v teku.

JUTRI O KNJIGI NOB. V Treb- 
rqem se bo jutri sestala zgodovinska 
komisija pri občinskem odboru ZZB 
ter razpravljala o izdaji knjige „NOB 
v trebanjski občini“ , za katero je 
zbral gradivo pisatelj Zoran Hudales. 
Komisija se bo morala med drugim 
odločiti, kako naj bi razvrstili posa
mezna poglavja in dogodke, da bi 
bila knjiga kar najbolj pregledna. Pi
satelj je namreč zbral dogodke po 
dnevih (v obliki kronike), pri čemer 
je zanimivo, da ni dneva, v katerem 
sc ne bi med vojno na območju se
danje trebanjske občine kaj zgodilo.

PRAPROCE PROSIJO POMOC. 
Od Starega trga do Praproč namera
vajo urediti primemo dovozno

cesto. V ta namen bi potrebovali ka
kih 5.000 dinarjev. Ker so vaščani 
pripravljeni, kolikor je mogoče, po
magati s prostovoljnim delom, pro
sijo krajevno skupnost, Trebnje, naj 
jim da 2 . 0 0 0  dinarjev denarne po
moči.

TRENING TEKMA Z MIRNO. 
Trebanjski odbojkarji so v sredo od
igrali na Mirni prvo letošnjo trening 
tekmo. Mirenčani se ligašem seveda 
niso mogli močneje postaviti po 
robu in v treh nizih niso osvojili 
skupno niti 10 točk. Vendar to m 
najvažnejše, pomembnejše je, da je 
srečanje sploh bilo. Zanimivo je fe, 
da je mirenska telovadnica, čeravno 
ni dosti višja do trebanjske, primer
na tudi za prvenstvene tekme, za kar 
se trebanj^a žal ne da uporabljati.

NI „PODKOVSKEGA“ KO
VAČ A. Odbornik Franc Fink je na 
zadnji seji seznanil občinsko skup
ščino s težavami, ki jih imajo last
niki konj zaradi podkovanja. Na ob
močju krajevne skupnosti Dol. 
Nemška vas in Trebnje, je dejal, ni 
niti enega kovača, ki bi podkoval 
konja. Predlagal je, naj bi poskrbeli 
tudi za to obrt, ker je potrebna. Pri 
kovačih je namreč značilno, da se 
usmerjajo v izdelovanje vozov in po
dobnih izdelkov, kar mnogo bolje 
„nese“ , zanemarjajo pa podkovanje 
konj, kjer ni tolikšnega zaslužka.

PRIPRAVE NA POPIS. Konec 
marca bo v Jugo slaviji splošen popis 
prebivalstva. V Trebanjski občini se 
bo za to akcijo pripravilo 9 inštruk
torjev, ki bodo vodili delo 73 popi
sovalcev. Občinska skupščina je že 
imenovala inštruktorje.

ZAPRTA PRODAJALNA. S po
nedeljkom so ukinili prodajo kruha 
v specializirani prodajalni, za gostil
no Springer, ker je imela premalo 
prometa. Odslej bo kruh naprodaj v 
veliki Mercatorjevi prodajalni, razen 
tega pa ga prodajajo tudi v nekaterih 
drugih trgovinah z živili.

T O A N JSE E  NOVICE



NI ZAZIDALNEGA 
n a Cr t a

Po vojni so na območju Mestnega 
loga v Kočevju gradili zasebne hiše v 
skladu s potrebami in tudi možnost
mi posameznih lastnikov zemljišč. 
Gradnja brez izdelanega zazidalnega 
načrta in brez nujno potrebnih ko
munalnih naprav pa povzroča pri 
stanovalcih vrsto nevšečnosti. Zato 
je treba za to območje čimprej izde
lati zazidalni načrt. Kdaj bo načrt 
gotov, sc nc vc, ker jc na tem ob
močju precej zasebnih lastnikov par
cel. ki imajo svoje zahteve in 
namene. -š

Lačni potrošniki
Brez kruha in mleka so 

ostali mnogi kočevski po
trošniki v nedeljo, 31. ja
nuarja. v NAMI so imeli za
radi inventure zaprto, zato 
bi lahko vzela več kruha in 
mleka „Mercatorjeva šta- 
cuna‘\ Vendar kaže, da 
trgovci skrbe predvsem za 
medsebojno konkurenco in 
zaprtost, potrošniki pa so 
jim deveta briga. Kočevske 
gospodinje, predvsem pa ma
tere z otroki, so seveda nad 
tako „izredno pozornostjo" 
trgovcev zelo navdušene.

RADI BI, PA NE GRE
Razgovori o zaposlovanju naših 

delavcev, ki se nameravajo vrniti iz 
tujine, so v Predj;u’adu in ostalih va
seh Poljanske doline pokazali, da to 
ne bo preprosto. Večji del delavcev, 
ki se žele vrniti, bi imel težave s sta
novanjem.

V teh odročnih krajih ni prave 
možnosti za zaposlitev ali za odpi
ranje obrtnih delavnic. Zato bi se 
delavci lahko zaposlili le v industrij
skih središčih, tam pa manjka stano
vanj. Glede reševanja stanovanjskih 
vpraša«) pa imajo delovne organiza
cije že sedaj težave, saj mnogim za
poslenim nc morejo nuditi nujno 
potrebnega stanovanja.

Se težavnejši jo položaj za ženske, 
za katere razen stanovanj manjkajo 
tudi delovna mesta. V tej zvezi bo 
zato treba sprejeti trajnejše ukrepe, 
kajti samo načelno obravnavanje 
tega vprašanje ne bo rodilo uspehov.

Cene v Kočevju in Rib
nici

Pretekli ponedeljek so veljale v 
trgovinah s sadjem in zelenjave v 
Kočevju in Ribnici naslednje malo
prodajne cene:

Kočevje Ribnica
(cena v din za kg)

krompir 1,20 1.35
sveže zelje 3.10 2,60
kislo zelje 3,30 3.40
kisla repa 3.50 2,60
ohrovt 3,60 -

cvetača 4.60 4,20
špinača 6 , 2 0 6,40
solata 6 , 0 0 5,55
fižol v zrnju 5.70

in 7,80 7,70
čebula 3,60 3.65
česen 8,40 8,65
korenje 4,30

in 8 ,0 0 7,15
peteršilj 6.50 6,80
rdeča pesa 2,80 2,75
radič 1 2 ,0 0 1 2 ,10
jabolka 2,40

do 3,80 4,05
hruške 6 . 0 0 ,5,60
grozdje 6.50 5,95
limone 5,30 5,70
pomaranče 4,10

do 4,70 5,00
mandarine 6,50 -

banane 5,60 5,80
jajca

(cena za kos) 0,95 0,85 
in 0,93

T
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Vsak mesec brzoturnir
Kočevski pionirji — šahisti se bodo letos vsak mesec pomerili na 

hitropoteznem prvenstvu. Vseh 12 pionirjev, ki se bodo uvrstili v 
Hnale, bo dobilo praktične nagrade, zmagovalec pa prehodni pokal.

Nagrade za vsa letošnja tekmo
vanja je vodja teh turnirjev učitelj 
Ive Stanič že kupil. Zanje je izdal 
400 din, kar sicer ni posebno veliko, 
upoštevati pa je treba, da je darila 
kupil že pred padcem dinarja.

Na nedavnem prvenstvu za mesec 
januar je zmagal in osvojil prehodni 
pokal pionir Bojan Mohar. Na na
slednja najboljša mesta so sc uvrstili

pionirji Obranovič, Vizjak, Malnar, 
Ofak in Jambrovič.

Na januarskem pionirskem prven
stvu sta izven konkurence nastopila 
tudi dva mladinca. Mladinec Cuk je 
zbral celo več točk kot zmagovalec 
Mohar drugi mladinec Blatnik pa je 
zbral toliko točk kot Mohar, se 
pravi 11,5.

J. P.

Priznanja dobrim gasilcem
9 gasilcev iz Stare cerl<ve prejelo občinska, 14 

pa društvena priznanja

Pri tehničnem pouku se najbolj veselimo praktičnega dela. Namesto konstrukcijskih vaj z lego 
kockami smo izdelali makete počitniških hišic iz vezane plošče. Hišice so nam zelo uspele. (Foto: 
FKK, osn. šola Kočevje)

Z gasilskimi veselicami ni več do
hodka, so ugotovili na* nedavnem 
občnem zboru gasilci iz Stare 
cerkve. Tudi ostali dohodki so bili 
lani tako skromni, da so komaj za
doščali za najnujnejše zadeve. Razši
ritev doma, ki je že premajhen, so 
morali zato odložiti za kasnejši čas. 
Ugotovili so, da so lani dosegli lepe 
uspehe na področju strokovnega 
dela. Na tekmovanju občinskih ga
silskih društev so bili celo prvi. Skle-

Presenetljivo boljši uspeh dijakov

nili so, da bodo v bodoče v svoje 
vrste privabili več mladih, da bodo 
tesneje sodelovali s civilno zaščito in 
z drugimi organizacijami.

Na občnem zboru so za dolgo
letno prizadevno delo v gasilstvu 
prejeli priznanja občinske gasilske 
zveze naslednji gasilci: Martin Erja
vec. Ivan Vidmar, Janez Hočevar 
Franc Vidervol, Jože Rus, Jože 
Koncilja, Franc Benčina, Ivan Miku- 
lič in Janez Mikulič. Za častna čla
na društva so imenovali Jožeta Ma
rinška in Matijo Briškega. Razen 
tega je društvo podelilo priznanja še 
dvanajstim gasilcem, diplomo pa 
upravi gozdnega obrata Združenega 
KGP v Stari cerkvi, ki je vedno po 
svojih močeh pomagala njihovemu 
društvu. I. NOVAK

V šestih letih za 20 odstotkov boljši učni uspeh — Dekleta izpodrivajo fan
te, ki jih je le še četrtina — Stari pouk postopoma zamenjujejo s kabinet

nim — Kje bodo telovadili dijaki kočevske gimnazije?

Kočevsko gimnazijo obiskuje 210 dijakov, od tega kar 154 
deklet. V pravkar minulem šolskem polletju ni imelo slabih ocen 
kar 70 odstotkov dijakov, medtem ko je pred petimi, šestimi, sed
mimi leti bilo ob polletju pozitivno ocenjenih le polovico dijakov.

Kočevska gimnazija je med Gimnaziji primanjkuje tudi 
najmanjšimi v Sloveniji. Zaradi učnih moči. Dobri profesorji
majhnega števila učencev se vse 
od leta 1958, odkar ima le štiri 
razrede, bori za obstoj. Seveda 
bi imela lahko več dijakov, ven
dar hočejo starši otroke čim
prej spraviti do kruha, zato jih 
pošiljajo najraje na razne sred
nje strokovne šole v Ljubljano 
in drugam. Med vsemi dijaki je 
bilo do leta 1958 le tretjina 
deklet, danes pa je deklet že kar 
tri četrt. Število učencev se 
zadnja leta suče okoli 210 in ne 
pričakujejo, da bi to število v 
prihodnje lahko bistveno po- 
rastlo.

Učni uspehi se neprestano iz
boljšujejo, ker prihajajo na gim
nazijo učenci z boljšim zna
njem. Razen tega gimnaziji zelo 
pomaga tudi republiška izobra
ževalna skupnost, zlasti pri ure
janju laboratorijev oziroma 
učilnic za posamezne predmete. 
Gimnazija ima že posebne učil
nice za tehnično vzgojo, ke
mijo, fiziko in slovenski jezik 
oziroma književnost; slednjo 
uporabljajo tudi za dijaško či- 
tin ico . Trenutno urejajo učil
nico za pouk biologije. Ko bo 
vse to delo končano, bodo raz
redni pouk povsem zamenjali s 
sodobnim, kabinetnim.

DROBNE IZ KOČEVJA
PREŠERNOVA PROSLAVA bo 

8 . februarja v domu Jožeta Seška. 
Priredila jo bo gimnazija.

NIC VEC m o t e n j  -  Lokalne 
televizijske motnje so končno od
pravljene. Lastniki televizorjev v 
Kidričevi ulici in v okolici kolo
dvora so se stalno pritoževali zaradi 
hudih motenj pri televizijskem spre
jemu, posebno tisti, ki imajo spre
jem na 3. kanalu. Dolgo je trajalo, 
da so ugotovili povzročitelja mo
tenj. Vzrok je bil novi stroj za var
jenje. ki ga jc nabavila OPREMA. 
Ljubljanski strokovnjaki so po dol
gih strokovnih preiskavah napako 
ugotovili in jo odpravili.

PRI:DPUST j e  t u , v Kočevju pa 
toga še m čutiti. Nihče ne pripravlja 
zabavnih prireditev, čeprav so bile 
včasih v Kočevju zelo razgibane 
pustne prireditve. Res nimamo v 
Kočevju ,,Gadje zalege", ,,Prforcen 
komande" itd., ki v drugih krajih 
preskrbijo za že tradicionalne pust
ne sprevode, vendar bi sc dalo kaj 
pokrcniti. Zadevo bi morali vzeti v 
roke mladi ljudje, ki jih je v Kočevju 
dovolj. Zdaj pa kaže, da bo ostalo 
samo pri tem, kar bodo organizirala

gostinska podjetja. Motel „Jasnica“ 
je že napovedal maškarado v vseh 
svojih prostorih.

SNEG JE SKOPNEL in zdaj bi 
morali očistiti nesnago, ki se je na
brala na pločnikih, okoli smetnja
kov in drugod. Pri snegu nam je po
magala odjuga, pri nesnagi pa nam 
verjetno ne bo. Tudi polomljene 
veje dreves bi lahko že pospravih.

SPRIČEVALA RAZDELJENA -  
Osnovna šola je razdehla spričevala 
za prvo polletje. Ko so učenci odha
jali s spričevali, so bili nekateri ve
seli, drugi zaskrbljeni. 2 al pa je prav 
zdaj zmanjkalo snega, da smučarji 
ne bodo prišli na svoj račun.

KORISTEN SESTANEK so imeli 
pretekli teden turistični delavci Ko
čevja. Podjetje AVTO je povabilo v 
svoj novi turistični biro vodilne čla
ne Turističnega društva, da bi se po
govorili in izmenjali izkušnje o turiz
mu in še posebno o delu novega mo
tela na Jasnici. Turistični delavci so 
dali v sproščenem razgovoru več 
predlogov za delo. V razgovoru so 
tudi ugotovili, da bodo lahko le s 
složnim delom dohitevali turistično 
razvite kraje in območja. .

KflČEUSKE NOUIGE

odhajajo radi v Ljubljano, nado
mestilo zanje pa je težko dobiti. 
Profesorji so zato obremenjeni 
z nadurami, pomagati pa si mo
rajo tudi z zunanjimi predava
telji. Že več let razpisujejo 
mesto za matematiko, fiziko in 
kemijo.

V gimnazijski stavbi, ki je 
stara okoli 100 let, gostujeta še 
glasbena šola in delavska uni
verza s svojimi večernimi in red
nimi poklicnimi šolami. Tako 
gimnaziji že zmanjkuje prostora 
za posodobljenje pouka in dru
ga dela.

Največ težav imajo gimnazija 
in ostale šole razen osnovne s 
poukom telesne vzgoje. Novi

NEKATEUl 
PREDLAGAJO

Ptedpisati 
najmanjšo in 
največjo plačo

Vendar kako ugotoviti 
ostale dohodke?

Med številnimi člani sindikalnih 
podružnic kočevske občine je vzbu
dil precejšnje zanimanje osnutek za
kona o samoupravnem sporazume
vanju in družbenem dogovarjanju o 
merilih za usmerjanje dohodka in 
osebnih dohodkov v delovnih orga
nizacijah. Čeprav osnutek tega pred
pisa ni nekaj povsem novega, posa
mezni člani sindikata le pričakujejo, 
da bo z njimi družbi uspelo zavaro
vati velik gospodarski, politični in 
družbeni pomen samoupravne pra
vice delovnih skupnosti, da samo
stojno odločajo o delitvi dohodka in
o.sebnih dohodkov ter da se bodo te 
pravice v praksi tudi uveljavile.

Hkrati se zavzemajo, da bodo v 
tej zvezi izdelana pravična merila za 
družbeno usmerjanje delitve CTTrhod- 
ka in osebnih dohodkov. Prvi razgo
vori so pokazali, da nekateri ^ele, 
naj bi poleg najmanjšega osebnega 
dohodka predpisali tudi največji 
osebni dohodek. Nejasno pa je pri 
tem, kako zajeti v ta okvir tudi do
hodke iz drugih virov, se pravi tiste, 
ki jih posameznik ne prejema v 
obliki osebnega dohodka.

ŠE ŽIVE V BARAKAH
V rudniškem naselju v Kočevju je 

Še nekaj barak, v katerih stanujejo 
ljudje. Čeprav so jwgoji izredno 
slabi, v njih stanujejo ljudje zato, 
ker niso dobili boljšega stanovanja. 
Težava pa je nastala sedaj, ko se je 
vodstvo Rudnika odločilo, da bo 
dve baraki porušilo, in obvestilo sta
novalce, naj se iz barak izselijo. Izse
litev je vsekakor nujna, zato morajo 
pristojni organi podpreti to odlo
čitev. Skrajni čas je že, da sc iz ba
rake izselijo zadnji stanovalci. 5

dom telesne kulture, ki je že si
cer povsem zaseden, je hkrati 
tudi preveč oddaljen, da bi ga 
uporabljale gimnazija in druge 
šole. O gradnji telovadnice pri 
gimnaziji je bilo izrečenih že ve
liko besed, izdelanih veliko na
črtov, danih obljub, vendar še 
vedno ne kaže, da bi za to grad
njo že v bUžnji prihodnosti 
zbrali dovolj denarja. J. P.

SPET TECa J RK
2 0 -urni tečaj prve pomoči za vse 

obveznike civilne zaščite se bodo za
čeli v kočevski občini po 1 0 . fe
bruarju. Organizira jih občinski 
odbor Rdečega križa v vseh krajev
nih skupnostih, kjer so tak tečaj že 
imeli. Na novem tečaju bodo nam
reč predvsem okrepih znanje, ki so 
si ga pridobili na prejšnjem tečaju.

Končno le striptiz
Motel »Jasnica« bo razgibal svoje goste

Zaostali zahodni Dolenjci so 
decembra lani le dobili prvi mo
tel, prvi bar oboje na Jasnici 
med Kočevjem in Ribnico -  
zdaj pa se bodo končno s stripti
zom le uvrstili med nekoliko 
manj zaostale oziroma že skoraj 
srednje razvite naše pokrajine.

Jutri, 5. februarja, bo v baru 
motela , Jasnica“ češka artistka 
Monika izvedla prvi javni striptiz 
na tem območju Dolenjske. V 
barskem programu, ki bo na spo
redu vsak večer skozi ves mesec, 
bo nastopala tudi orientalska 
plesalka Atanasova iz Bolgarije. 
Barski program bodo menjali 
predvidoma vsak mescc.

Motel „Jasnica" je imel v 
prvem mesecu poslovanja
1 2 0 .0 0 0  din prometa, od tega
21.000 din na Silvestrovo. Ker je 
zima, je to nekoliko večji pro

met. kot so pričakovan, vendar 
bo moral biti še za nekaj 1 0 .0 0 0  
din večji, da bo poslovanje do
nosno. Razne nove oblike za
bave, ki jih pripravlja vodstvo 
motela, bodo promet samo po
večale.

Ob zadnjih lepih dneh, pred
vsem ob sobotah in n ed e l j i ,  je 
imel motel že toliko gostov, da 
je zmanjkovalo v restavraciji in 
baru sedežev, pa čeprav še ni 
bilo barskega programa. Samo v 
soboto, 23. januarja, je bilo 
hkrati na parkirnem prostoru pri 
motelu okoli 60 avtomobilov.

Vodstvo motela pripravlja 
celoletni program različnih pri
reditev, v katerih bodo nastopili 
zabavni ansambli, pevci, folklor
ne skupine in drugi. Poleti bodo 
take prireditve na prostem v 
okolici motela in v gozdičku, p.

GOSPODINJSKI TEDEN
od 4. do 13, feb, 71

V GOSPODINJSKEM TEDNU VAM NUDIMO:

10% POPUST pri nakupu posteFjnine, metrskega blaga, dekorativne
ga blaga, platna, posteljne konfekcije, odej, prešitih odej, posteljnih 
pregrinjal, zaves, prtov, servietov, stenskih ščitnikov, pohištvenega 
blaga, PVC prtov, perja in puha
10% POPUSTA pri nakupu vseh vrst preprog, tekačev, talnih oblog in 
zidnih tapet

10% POPUSTA pri nakupu frotir brisač In frotirja na meter 

Prav tako lahko v gospodinjskem tednu kupite z 10% popustom 

0  kuhinjske elemente MARLES, GABER in STIX
#  klasične kuhinje S. GELI
0  sestavljenke kuhinjskih omar MARLES, GABER
#  drobno kuhinjsko pohištvo: mize, stole, pručke, kotne klopi, zaboje

za kurjavo in drugo

30% nižje cene vseh italijanskih stilnih lestencev 
20—50% popust pri vsej zirnski konfekciji in obutvi 
Poleg tega popusta, imajo vsi ki kupujejo z devizami še 10% po
sebnega popusta.

POTROŠNIŠKI KREDIT ža 6-mesečno, eno in dvoletno odplačevanje! 
OBIŠČITE BLAGOVNICO NAMA V KOČEVJU V GOSPODINJSKEM 
TEDNU IN IZKORISTITE POPUSTI

N Novnica



i

Novi dom za gozdne delavce
Odprt bo v Glažuti v ribniški občini — V njem bo 13 sob za delavce in

drugo

Po dolgem času so spet prišli skupaj delavci gozdnega obrata 
Grčarice v ribniški občini, ki se zaradi posebnosti dela bolj redko 
vidijo.

Delo gozdnega delavca ni lahko. 
Izpostavljen je vsem vremenskim ne- 
prilikam, če hoče zaslužiti, pa mora 
trdo prijeti za delo. Sečnja je res 
mehanizirana, saj imajo sekači roč
ne žage, vendar so potrebne močne 
roke.

Zaslužek gozdnih delavcev je raz
meroma dober. Le pozimi, ko delo v 
gozdovih ni mogoče, prejemajo po
lovico plače. Toda oni bi raje delali

in več zaslužili, kot pa sedeli doma 
za pečjo.

Gozdni delavci so izpostavljeni 
revmi in drugim boleznim. Zato ni 
nič posebnega! če so imeli v gozd
nem obratu Grčarice lani zaradi bo
lezni izgubljenih 8.700 delovnih ur. 
Prav njihova sindikalna organizacija 
je že pred dvema letoma predlagala, 
naj bi zaradi težavnosti dela gozd
nim delavcem delovno dobo benefi
cirali.

Kljub vsemu pa je danes življenje

gozdnih delavcev neprimerno boljše, 
kot je bilo pred vojno. Imajo ure
jeno prehrano in prebivališča. Letos 
bo odprt v Glažuti novi delavski 
dom s kuhinjo, jedilnico in 13 so
bami za delavce. Gradnja je že doslej 
stala 430.000 dinarjev. Vendar ta 
dom ne bo zadnja beseda za izbolj
šanje delovnih pogojev gozdnih de
lavcev.

Za zaključek pa še tole: delovni 
kolektiv obrata je lani v celoti izpol
nil predvideni načrt sečnje; pri spra
vilu lesa iz gozdov ima vse večjo ve
ljavo mehanizacija; precej je bilo na
rejenega za izboljšanje gozdnih cest.

»No, kaj nam boste obljubili?«
Nevsakdanje razmišljanje pred konferencami SZDL in zbori volivcev

Mo^e od „elektrike"* spet nekaj telovadijo na lestvi in žicah, 
potrošniki elektrike, posebno obrtniki, pa spet kolnejo, ker 
ni toka in bo zato slabši zaslužek (Foto: Drago Mohar)

Skrbe za pogoste odmore
„Oe mi lučka ne gori, mi pa 

mesec sveti. . . “ so peli naši 
predniki. Toda danes ne more 
več m e^c ali petrolejka osvetlje
vati našiij ulic in stanovanj, da o 
industrijskih in obrtnih delav
nicah, ki imajo za svojo pogon
sko moč elektriko, sploh ne go
vorimo.

Danes si industrije in celo 
obrti brez elektrike ne moremo 
več zamisliti. Vse, kar uporablja 
stare p>ogonske sile, ne more več 
živeti. Umakniti se mora no
vemu, hitrejšemu, boljšemu . . .

Zamislimo si mizarj^ gostilni
čarja, krojača ali recimo foto
grafa. Vsi ti so danes brez rok in 
orodja, če zmanjka elektrike. 
Spričo zelo pogostih izpadov 
električne energije na. daljno
vodih, ki jih ne moremo predvi
deti, bi bilo razumljivo, da si ti 
obrtniki vzamejo urico ali dve 
odmora in da svoj delovni čas 
podaljšajo v noč. Toda če bi iz
padi trajali 8 , 10 ali še celo več 
ur, tega ne bi mogel prenesti no
ben današnji obrtnik.

V Ribnipi vidimo zadnje čase 
pri omancah.' ki so namenjene 
kontroli oziroma uporabi ulične

razsvetljave m napajanju stano
vanjskih in drugih električnih 
napeljav, ljudi od ,elektrike”, ki 
nekaj vežejo in popravljajo. Se
veda, da to lahko opravljajo, mo
rajo izklopiti tok iz električnega^ 
omrežja, ki v starem delu Rib
nice še vedno krasi ulične višave. 
Res je treba to ali ono opraviti, 
vendar se poraja vprašanje: kdaj 
in kako? Ali naj izklopijo tok 
takrat, ko mora krojač likati ali 
šivati, fotograf razvijati, trgovec 
prevzemati denar in gostilničar 
hladiti? Kdo naj odgovarja za 
škodo, ki jo ti ljudje trpijo?

Mogoče bi bilo deloma v redu 
in prav, če bi uporabniki vnaprej 
opozorili, kdaj ne bo toka in za
kaj. Tako bi si nekateri obrtniki 
takrat lahko drugače organizirali 
svoje delo. Najmanj škode pa bi 
bilo, če bi elektrikarji taka dela 
opravljali ponočL

Končno tudi slišimo, da v tu
jini stroške, nastale zaradi za
stojev, povrnejo. Kako je to pri 
nas? Morda bi kdo, ki skrbi za 
blagor občanov, na to odgo
voril?

- k

Po enem od predavanj o obramb
ni vzgoji nekje v ribniški občini me 
je skupina žensk povabila, naj prise
dem, nato pa je ena, očitno najzgo
v o rne je  vrgla: „No, kaj nam boste 
obljubili? “ Debelo sem pogledal, pa 
mi je še pojasnila: „Z občine ste in 
vsi obljubljajo; vi niste še nič oblju
bili, pa brez tega menda ne bo 
šlo? !“

Razočaral sem jih, saj je bilo edi
no, k£tr sem jim lahko obljubil, da 
jim ne bom nič obljubljal. Nato se je 
usula ploha besed, tožb, prigovorov, 
negodovanja; sosede so vneto priki
mavale. V enem od kratkih premo
rov se mije posrečilo vskočiti: „No, 
vidite, na zboru volilcev, na konfe
renci Socialistične zveze se bomo 
lahko o tem podrobneje pomenili, 
tudi kaj malega obljubili in posku
šali -  s skupnimi močmi -  obljube 
uresničiti. .

„Hja, kdo bo pa hodil na zbor vo
lilcev f Mene že ne bo, drugih pa tudi 
ne!“ seje žuboreči hudournik besed 
umirjal. . .

In tako naprej . . .  Ne le tu, marsi
kje imajo občani v nevezanem pogo
voru mnogo pripomb, kritik, upravi
čenih in neupravičenih, ko je treba 
stvari na pravem mestu razčiščevati, 
vse zvodeni, se zniči na nekaj naj
bolj vztrajnih, ki bolj iz navade kot 
potrebe prih^ajo na zbore, sestan
ke, konference. Ob več kot skromni 
udeležbi so seveda vse leTC obljube
-  uresničljive in neuresničljive -  le 
obljube, zapisnik formalnost, ker 
temu ne sledi akcija, resnična zavze
tost (ne le v kritičnfbesedi) vseh ob
čanov.

Res je, pogosto smo obljubljali. 
Radi in preveč, v slogu „kar sera ob
ljubil, nisem d d “ . Obljubljali, 
prepričani v uresničljivost obljub, v 
želji, da bi res tako tudi bilo, preko 
naših osebnih in skupnih zmoglji
vosti, navkljub vsem težavam, na ka
tere smo se lahko še vedno zgovorili. 
Zdaj ne gre več za obljube; sploh jih 
je malo zadnje čase, umikajo se 
umirjeni, trezni presoji, načrto

vanju, skupnemu oblikovanju in iz
vajanju načrtov.

Gotovo sta zbor volivcev ali kon
ferenca krajevne organizacije SZDL 
najprimernejši mesti za oblikovanje 
skupnih želja občanov, načrtovanje 
akcij, dogovarjanje, iskanje mož
nosti v okviru uresničljivega. Nujna 
pa je seveda takojšnja obojestranska 
akcija, tistih, „ki obljubljajo", in ob
čanov. Brez tega ostajajo obljube le 
obljube, želje neizpolnjene želje, 
ostaja jeza, negodovanje, slaba volja
-  in pričakovanje novega zbora s 
starimi željami in načrti.

Naj bodo letošnje konference 
SZDL in zbori volilcev prelomnica. 
Zahtevajmo v okviru skupnih mož
nosti, pa tudi obljubljajmo v okviru 
uresničljivega! Konference SZDL in 
zbori volilcev -  prve se bodo pričele 
že 7. februarja, ostale pa bodo po 
13. februarju do konca meseca -  
imajo namen utrditi nove organiza
cijske oblike krajevnih organizacij, 
postaviti nova vodstva SZDL, pogo
voriti pa se je treba o uveljavljanju 
krajevne samouprave, krajevnih

skupnosti, načrtih le-teh v tem letu. 
Marsikje občane najbolj zanima ure
janje občinskih cest. Občinski orga
ni so pripravili analize in predračune 
stroškov za asfaltiranje cest skozi 
naselja, kar je eden od predlogov 
zadnjih zborov volilcev. Zanimivih 
je še več drugih komunalnih zadev 

kanalizacija, avtobusna postaja
lišča, vodovodi, vzdrževanje cest 4. 
reda in še kaj -  o čemer lahko od
loča le čim več občanov. Uresniče
vanje teh želja zahteva velike denar
je in pogovoriti se je treba o skup
nem zbiranju sredstev. Nič manjše 
niso naloge krajevnih skupnosti in 
organizacij SZDL pri razvoju druž
benih dejavnosti: otroškem varstvu, 
kulturni dejavnosti, urejanju družab
nih prostorov. Vse to pa so stvari, ki 
niso odvisne le od ,,obljubljajočih“, 
pač pa od vseh občanov. Z zbadlji
vim zahtevanjem obljub jih ni moči 
rešiti, prav gotovo . . .

Poiskati je treba nove oblike, pre
iti od besed k dejanjem.

F. GRIVEC

Sodražica: dober učni uspeh
Slatno le v petem razredu — Največ »cvekov« je 

padlo v nemščini, kemiji in matematiki

Učni uspehi na osnovni šoli v So
dražici so v letošnjem prvem pol
letju boljši kot v istem obdobju lani.
V razredih nižje stopnje, to je od 1. 
do 4. razreda, je izdelalo 91,8 od
stotka učencev; na višji stopnji od 5 . 
do 8 . razreda, pa 73,8 odstotka 
učcncev.

Za višje razrede, kjer je učni 
uspeh za 6  odstotkov boljši kot lani, 
bi lahko rekli, da je uspeh precej iz
enačen. Izjemi sta le dva oddelka 
petega razreda, kjer so učni uspehi 
slab» kot v ostalih razredih. Delni

KAKO BODO V R IBN IŠK I OiBčINI GOSPODARILI?

vzrok za slabši us{>eh v petem raz
redu je, ker prehajajo šolarji iz nižje 
na višjo stopnjo osnovne sole, ozi
roma iz razrednega na predmetni 
pouk. To je še posebno težko za 
učence podružničnih šol.

Za podružnične šole bi lahko za
pisali, da so vzgojni predmeti na teh 
šolah premalo upoštevani, kar pa ni 
krivda učiteljev, temveč učnega pro
grama.

Zanimiva je tudi ugotovitev, da 
imajo dolarji -  vozači razmeroma 
dobre nčne uspehe, za kar pa se je 
treba brez dvoma zahvaliti dodatni 
pomoči pri učenju, ki jo nudijo tem 
učencem učitelji. Uredila se je tudi 
disciplina, saj neupravičenih izostan
kov v prvem polletju niso imeli.

Po številu negativnih ocen je na 
prvem mestu nemški jezik, na dru
gem kemija, na tretjem matematika.
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Samo še eno leto
Hitro minevajo dnevi, ugotavljajo 

naši delavci, ki delajo na tujem in se 
morajo po dopustih vračati na delo. 
Kakor so pred novoletnimi prazniki 
veselih src prihajali domov med svo
je drage, se zdaj. ko so počitnice 
končane, resnih obrazov in z misli
mi pri domačih vračajo v tujino.

Taka je usoda precejšnjega števila 
naših delavcev. Ene je tujina zvabila, 
ker niso imeli doma zaposlitve, dru
ge pa je zvabil v tuji svet večji zaslu
žek. želja po avtomobilu, novi hišici.

„Sicer pa samo še leto tujine,“ 
pravi ta ali oni, toda tisto leto se 
raztegne še na eno, pa še na eno in 
več. Nekateri podaljšujejo bivanje v 
tujini, ker si fe niso nabavili vsega, 
kar je potrebno za mehanizacijo 
kmetije, drugi zato; ker se doma ne 
morejo zaposliti.

In tako bodo še prihajali domov 
ob zimskem in letnem času veselih 
obrazov, nazaj pa se vračali s 
koščkom domovine v srcu.

PREKORAČEN ROK
Do 1. novembra lani bi moral biti 

do^ajen stanovanjski stolpič v Rib
nici. Dela so se zavlekla zaradi več 
vzrokov, predvsem pa zaradi zakas
nitve obrtniških del, urejanja cen
tralne kurjave, pomanjkanja in po- 
draževanja gradbenega materiala itd. 
Investitorji tudi niso preveč redni 
plačniki, saj je izmed vseh le občin
ska skupščina plačala preko polo
vico pogodbene vsote. Stolpič bo 
vseljiv predvidoma v zadnjih dneh 
februarja ali prvih dneh marca.

STANGRAD ZDOMAR
Ribniško podjetje STANGRAD je 

sklenilo pogodbi za gradnjo dveh 
poslovno-stanovanjskih zgradb, in si
cer v Buzetu in Ilirski Bistrici. Zdo
ma je odšlo zato, da si je za grad
beno sezono zagotovilo delo. V Rib
nici namreč taka dela niso čvrsto za
gotovljena. Domačini res vedno ugo
tavljajo, da v Ribnici stanovanj 
manjka, da je treba denar za stano
vanjsko gradnjo združevati, združe
vanje denapa za gradnjo pa le počasi 
uresničujejo.

Ošiljeni 
zobotrebci

PRAVIJO, da so Ribni 
čani na vse pretege zahtevali 
kulturen odvoz smeti, zdaj 
bi se pa radi na razne načine 
želeli izogniti plačevanju od
voza. Smetišč je že povsod 
dovolj, najnovejše je celo na
sproti novega gozdarskega 
doma oziroma doma družbe
nih organizacij. Preko ceste 
pri tem domu je že polno 
papirja, škatel in olupkov.

PRA VIJO, da bo treba 
čakati še tri leta, da bo raz
kopani pločnik med rib
niško restavracijo in pošto 
spet popravljen. Ta asfalti
rani pločnik so razkopali 
leta 1968, ko so polagali te
lefonski kabel.

Za ureditev najnujnejših zadev bodo morale predvidoma-razen občanov 
prispevati tudi delovne organizacije

2e na prihodnji seji občinske skupščine Ribnica se bodo odbor
niki med drugim pogovorili o predlogu gospodarjenja letos in o 
načinu zbiranja denarja za kritje najnujnejših potreb v občini.

Po tem predlogu je predvi
deno da bo letos porastel v ob
čini stvarni družbeni proizvod 
za 8 odstotkov (republika 6 do 
7 odstotkov), v denarju izraženi 
družbeni proizvod za 18 odstot
kov (v republiki za 16 odstot
kov), zaposlenost za 3 odstotke 
(v republiki za 2 do 2,5 odstot
ka), osebni dohodki, izračunani 
v denarju, za 15 odstotkov, 
stvarni pa za 3 odstotke (oboje 
enako kot v republiki).

Občinska skupščina letos 
predvidoma ne bo bolj obreme
njevala gospodarstva, kot ga je 
lani. Dosledneje pa bo skušala 
izvajati n^elo , naj vsakdo po 
svoji gospodarski moči prispeva 
za skupne potrebe občine ozi
roma občanov. Nadalje bodo 
skušali zagotoviti enake delovne 
pogoje vsem potrebnim dejav
nostim, hkrati pa seveda smotr
no porabo denarja iz proračuna 
in raznih skladov.

V predlogu je tudi predvi
deno, naj bi letos delovne orga
nizacije solidarno prispevale de
nar za financiranje družbenih 
potreb, in sicer v enakih zne
skih kot so bili določeni za 
lani.

Med zadevami, za katere je 
nujno potrebno letos zagotoviti

denar, so tudi; izdelava dolgo
ročnega programa razvoja ob
čine izdelava programov za 
ureditev kanalizacije v posamez
nih vaseh, za popravilo cest 
Vinice Lipovščica, Ribnica

V načrtu — gasilski dom
Večje vasi potrebujejo prostore za sestanke

Marsikje v ribniški občini ima
jo sestanke ali zbore volivcev še 
vedno bodisi v zasebnih stano
vanjih ali gostilnali, ker nimajo 
drugega primernega prostora. 
Urejene prostore -  kino ali kul
turne domove -  imajo le v 
Loškem potoku, Sodražici, Rib
nici, Grčaricah in Prigorici.

Razumljiva je želja občanov v 
marsikaterem kraju, da bi dobili 
ustDznejše družabne prostore. 
To pa povzroča izdatne stroške 
in druge nevšečnosti.

Zgleden je primer občanov v 
Vinicah in Zapotoku, ki so lani v 
glavnem s prostovoljnim delom 
zgradili gasilski dom, letos pa ga 
nameravajo dokončati. Gasilci 
bodo verjetno že imeli občni 
zbor v njem, čeprav še ne bo 
urejen.

Občani Dolenje vasi si že 
drugo desetletje zaman prizade
vajo za zgraditev dvorane ob 
novi šoli. Dvoranica krajevne

skupnosti lahko sprejme le kakih 
dvajset ljudi, kar je za kraj z 
blizu 500 volilci več kot pre
malo.

V načrtu dela krajevne skup
nosti Nemška vas v naslednjih 
petih letih je tudi gradnja gasil
skega doma, kjer bi imeli prostor 
za sestajanje. Sedaj imajo sestan
ke v zasebni hiši ali v gostilni, ki 
sicer spada v Goričo vas. Njihov 
gasilski dom kar spomladi bi 
poprijeli -  naj bi stal sredi vasi, 
kjer je že zdaj shramba gasil
skega orodja. Samo povečah bi 
stavbo. Zal se je zataknilo pri 
zemlji. Ne proda je noben last
nik. Pa vendar, dom mora stati 
sredi vasi, ne kje na polju! Mnogi 
.se jezijo, ker ne razumejo takega 
odnosa lastnikov zemlje, saj je 
gradnja doma z dvorano pač v 
korist vsem občanom. V podob
nih primerih, pravijo, ne bi smeli 
prevladati zasebni interesi.
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Jurjeviča Kot in Jurjeviča - 
Lipovščica, načrti in gradnja 
avtobusnih postajališč, priprave 
za ureditev trgovskega območja 
med cerkvijo v Ribnici ter po
stajo milice itd.

Za marsikaj -  kot urejanje 
potov in kanalizacije skozi vasi, 
gradnjo javnih podopij in po
dobno bodo morali prispevati 
tudi občani, seveda če si bodo 
hoteli te zadeve urediti. Pri iz
delavi načrtov, ureditvi financi
ranja, razpisih referendumov za 
uvedbo krajevnega samopri
spevka bodo občanom oziroma 
krajevnim skupnostim pomagali 
tudi upravni organi občinske 
skupščine.

J. P.

Najstarejši 
gasilec umrl

25. januarja so pokopali na sodra- 
škem pokopališču enega najstarejših 
prebivalcev Sodraške doline, 95-let- 
nega Franca Kluna iz Zamosteca. 
Pokojni Potočanov oče je bil najsta
rejši gasilec v ribniški občini. Bil je 
skromen in prijeten možak. Za mla
de dni je prehodil s krošnjo veliko 
sveta, saj je bil zdomar. Bil je spre
ten izdelovalec pletarskih izdelkov. 
Tega dela ni opustil vse do pozne 
starosti. Bil je bister in dobrega spo
mina.

Na zadnji poti gaje spremljajo ve
liko ljudi, znancev in prijateljev, kar 
je najlepši dokaz priljubljenosti po
kojnega Franca Kluna. Ljudem bo 
ostal še dolgo v spominu.

ORTNEŠKI POROČEVALEC
POTREBNO JE PARKIRIŠČE -  

Vsako soboto in nedeljo je sredi 
Ortneka okoli avtobusne postaje 
polno osebnih avtomobilov, ki po
sebno pozimi zaradi slabo ^ i  sploh 
neizpluženih cest ne morejo v ob
robne kraje in vasi proti Gregoriji in 
Velikim Poljanam. Zato si vsak po
išče parkirni prostor, kjer je zanj 
najbolj primerno. Ob dela prostih 
dneh vsak rad pohiti domov ali k 
sorodnikom na obisk, posebno po
zimi, da mimogrede še malo po- 
smuča, saj je tu najbližja in najce
nejša bela opojnost. Med temi so 
tudi „vikendarji“ , ki jjh je vsak lep 
dan več. Zato bo treba poskrbeti za 
parkirišče. Prav primeren prostor 
zanj bi bila ploščad okoli betonarne, 
ki bi se dala z malimi stroški urediti 
in vzdrževati.

ORTNESKI TEKACI -  Vsako 
jutro in tudi podnevi videvamo na 
naših cestah mlade športnike iz 
Pulja, ki vadijo tek. Kdor jih ne po
zna, misli, da so to kakšni medna
rodni tekači. V Mrzlici so si uredili 
pravo smučišče, ki zadovolji začet
nike in tudi že nekoliko zahtevnejše 
smučarje. Preprosta, a dobra smu
čarska proga bi bila lahko še ob 
vaškem pokopališču, kjer bi lahko 
postavili krajšo vlečnico. Nad Veli
kimi Poljanami je veliko lepih str
min za začetnike in zahtevne smu
čarje.

NESRECA v  ORTNEKU -  N^ 
sreča potnice, ki je 26. januarja 
prečkala cesto pri avtobusni postaji, 
nas ponovno opozarja, da je na tem 
mestu končno res treba nekaj nare
diti Tu prečka cesto veliko šolarjev 
in občanov, namenjenih na avtobus, 
v trgovino, na pošto, v gostilno in na 
železniško postajo. Nujno je potreb
na vsaj ,,zebra , se pravi znak za 
prehod pê »cev. Ponoči bi moral biti 
ta kraj razsvetljen. LepVgled na 'i 
daje pravkar urejeno tako cestišče 
na Turjaku. Ko je prišlo do nesreče, 
je nastal še prometni zastoj. Most na 
vaški cesti skozi Ortnek je namreč 
še vedno podrt, zato ni bilo mogoče 
preusmeriti prometa na to cesto.

ORTNESKI POROČEVALEC 
NA TAPETI -  Da so vesti poroče
valca zanimive in da ima zveste bral
ce, priča odmev nanje. Mnogi včasih 
po pravici, še večkrat tudi po krivici 
kritizirajo razne njegove vesti. Ne
znani humorist je f>oročevalca upo
dobil na karikaturi in jo obesil na 
steno avtobusne postaje v javno pre
sojo. Tudi lepa in pametna karika
tura je lahko spodbudna. Veseli me, 
da naši bralci tako pozorno zasledu
jejo vesti iz našega tednika. Le še 
tako naprej in tudi sami kaj napi
šite!

v. p.
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UDELEŽBA 
NAD PRIČAKOVANJEM
Predavanja o obrambi in zaščiti 

za nerazporejeno prebivalstvo so 
končana na območju Adlešič, Dra- 
^ tu ša , Vinice, Semiča ter v delu 
Črnomlja. Udeležba je bila povsod 
nad pričakovanjem dobra, saj so bili 
prostori v šolah, kino dvoranah ali 
zadružnih domovih tako zasedeni, 
da je še stojišč zmanjkalo.

Taka predavanja bodo 11. fe
bruarja še na Preloki in v Crmoš- 
njicah, 14. februarja pa na Strek- 
Ijevcu, Črešnjevcu, v okolici Čr
nomlja in v Petrovi vasi.

ŠE 12 DNI C ASA
Pri upravi za dohodke v Črnomlju 

je do 30. januarja samo 27 občanov 
prijavilo osebne dohodke, ki znašajo 
nad 25.000 din. Lani so imeli 200 
prijav, od teh jih je prišlo za odmero 
v poštev 53. Ker je letos dovoljena 
osnova večja, bo tovrstnih davkopla
čevalcev manj, vendar na sto prijav 
vsekakor računajo. Ker so tiskovine 
izšle s precejšnjo zamudo, bodo kot 
pravočasno oddane upoštevali pri
jave do 15. februarja.

V KOTU NI IZJEM
23. januarja je bil za volilno 

enoto Kot pri Semiču zbor volivcev 
v gostilni Bukovec, kjer je bil lokal 
do zadnjega kotička zaseden. Ob 
zelo dobri udeležbi so razpravljali o 
ponovni uvedbi krajevnega samopri
spevka. Ko je bilo na vrsti glaso
vanje, so vsi navzoči brez izjeme 
dvignili roko. Nihče ni bil proti in 
nihče se ni glasovanja vzdržal.

J. H.

DOBRO SO SE ZNAŠLI
Tisti dan, ko je v BELTli gorelo 

in je podjetje utrpelo toliko škodo, 
je kolektiv izredno hitro ukrepal. Še 
isto popoldne je normalna proizvod
nja stekla. Vsekakor so se dobro 
znašli v neprijetnem položaju in 
samo hitrim ukrepom gre zahvala, 
da škoda po požaru ni še večja za
radi zastoja v proizvodnji.

»Dolenjski list« 
v vsako družino

Osip učencev upada

Na metliški osemletki ugotavljajo, 
da letos osip učencev že upada. 
Medt<:m ko je znašal še lani okoli 55 
odst. učencev, lotos ne bo dosf'«el 
več kot 40 odstotkov. Izboljšanje 
gre na račun nove šole in boljših de
lovnih pogojev, uvedbe male šole in 
prešolanja kategoriziranih otrok. V 
metliški osemletki so že vse katego
rizirane oddali v posebne šole, letna 
šolnina za enega učcnca pa znaša 
nad 20.000 din. Za otroke, katerih 
starši so v službah, plača zavod za 
socialno zavarovanje, za druge pa 
občina.

*  ^
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D A N A

Okraden sredi mesta
Na parkirnem prostoru pred Lahinjo je v soboto 
ponoči, ?3. januarja, nekdo vlomil v avtomobil 

uslužbenca Franca Kočevarja

v  stanovanjski blok v ulici 21. oktobra v Črnomlju so se stanovalci pred kratkim selili, potrebno pa bo 
urediti še okolico. Zdaj je skrajno zanemarjena. (Foto: Ria Bačer)

Vlomilec je bil nedvomno dobro 
pripravljen na podvig in zelo drzen. 
Medtem ko je bilo v hotelu čez 100 
ljudi in je bil parkirni prostor osvet
ljen, od postaje milice pa oddaljen 
komaj 20  metrov, je vdrl v zaklje- 
njen avto. Moral je na silo odpreti 
vrata, nato pokrov prtljažnika, da je 
vzel ročno dvigalo in zračno tla
čilko, odvil dva vijaka na pokrovu 
nad akumulatorjem in odvil vijake 
na priključkih akumulatorja. Tako 
je prišel do akumulatorja in z vsem 
navedenim izginil.

DELO BO ZAHTEVNO
V občini Črnomelj se pripravljajo 

na popis prebivalcev. Zbirajo ljudi, 
ki bodo potrebni za popis 17.000 
prebivalcev ter inštruktorje. Raču
najo, da bo pri tem delu zaposlenih 
okrog 60 popisovalcev in 10 inštruk
torjev. Iščejo ljudi iz vseh občinskih 
območij, predvsem mlajše upoko
jence in čimbolj pismene ljudi. Delo 
bo zahtevno, zato mu nevešč človek 
ne inore biti kos.

OB GLASOVANJU ZA SAM O PR ISPEVEK  PO KOLEKTIVIH;

Neverjeten uspeh in izredna enotnost
Med 2475 volivci so vsi dvignili roko, samo 11 jih je bilo proti, 15 občanov 

pa se je glasovanja vzdržalo — Prosveta se je odrezala!

Do 28. januarja se je na ob
močju črnomdjske občine 
zvrstilo 30 zborov volivcev v de
lovnih organizacijah, kjer so se 
občani odločali za 5-letno akci
jo napredka in za plačevanje 
samoprispevka. Kljub temu da 
je bila politična akcija dobro 
zastavljena in zgodaj začeta, 
niso računali na tak uspeh in

enotnost, kakršno so tokrat 
pokazali delovni ljudje.

V delovnih organizacijah, 
kjer je doslej glasovalo že čez 
90 odstotkov volilnih upravi
čencev ali 2475 občanov od 
2757 vpisanih v volibie ime
nike, so za samoprispevke brez 
oklevanja bili prav vsi, razen 26 
posameznikov: samo 11 glasov 
je bilo proti in samo 15 volivcev

Velika izbira p>omladnega blaga, pletenin, perila in 
konfekcije v' najnovejših vzorcih.
Prodaja tudi na 5-mesečno obročno odplačilo

v -VELETEKSTIL«, ČRNOMELJ

Lokve bodo oživele
Odbor za pripravo osrednje slo

venske proslave ob 30-letnici vstaje 
se je že dvakrat sestal. Za o^aniza- 
cijo proslave v Lokvah pri Črnom
lju, kjer je spomenik legendarnemu 
komandantu Stanetu in kjer je delo
valo več partizanskih institucij, bo 
delo potekalo v sedmih komisijah. 
Pripravljen je že predlog kulturnega 
programa, ki se bo v počastitev te 
slovesnosti odvijal vse leto. Začel se 
bo februarja z mladinsko tekmo
valno oddajo v znanju o NOB v Beli 
krajini, sledila pa bodo kulturna go
stovanja institucij, ki so med vojno 
dulovale v Črnomlju. Predvidenih je 
tudi več širših kulturnih srečanj 
maja in junija, na katerih bodo sode
lovale tudi hrvaške kulturne sku
pine. Posebna komisija bo skrbela za 
stike z nekdanjimi organi in institu
cijami Glavnega štaba NOV in POS, 
da se bo z njimi dogovorila za ude

ležbo v programu. Velika pripravljal
na dela potekajo pod vodstvom nek
danjih borcev iz obeh belokranjskih 
občin. Osrednji odbor vodi Franc 
Košir iz Črnomlja, podpredsednik je 
Manek Fuks iz Metlike, tajnik pa 
Martin Tomc iz Črnomlja.

se je doslej glasovanja vzdržalo.
V semiški tovarni kondenza

torjev, kjer je glasovalo 93,6 
odt. volivcev, so bili brez izjeme 
vsi za samoprispevek; v obratu 
IM V v Semiču pa so ob 92,8 
odst. udeležbi razen enega vsi 
glasovali za akcijo. S tem sta 
oba semiška kolektiva pokazala 
lepo razumevanje do skupnih 
prizadevanj za komunalni na
predek do leta 1977.

V tovarni opreme IMV v 
Črnomlju je bila udeležba na 
zboru volivcev celo 95-odstot- 
na. Vsi brez izjeme so bili za 
samoprispevek. Obenem so 
sprejeli tudi sklep, naj obrat pri
speva iz ustvarjenih sredstev 0,5 
odstotka od bruto osebnega do
hodka zaposlenih, kolikor bodo 
dali tudi v drugih podjetjih.

Prosvetni delavci gimnazije, 
glasbene šole in poklicne kovi
narske šole ter zaposleni na za
vodu za kulturno prosvetno de-

ČRNOMAUSKI DROBIR
, UPOKOJENCFM PRISPEVAJO 

- Za 150.000 din sc je zadolžila 
podružnica Društva upokojencev v 
Črnomlju za gradnjo pisarniških in 
klubskih prostorov v novem bloku, 
kamor so sc pred kratkim preselili. 
Republiška stanovska organizacija 
jim jc prispevala 50.000 din, ostali 
denar zbirajo sami. Med upokojenci 
je prostovoljno zbiranje denarja na
letelo na lep odziv, saj doslej 
nihče ni odrekel pomoči. Od svojili 
bornih pokojnin dajejo 2 do 5 dinar
jev, posamezniki pa tudi veliko več

CENF NA TRGU -  Na tržnici so 
prejšnji četrtek ženske prodajale 
jajca po 1 din, čebulo v vencih po 5 
din, česen po 1 din, fižol po 5 din, 
domača jabolka po 2 din kg. Za ko
renino hrena so zahtevale 1 din, za 
par kokoši 40 din, za lonček sme
tane 2 din in za liter koruzne moke 
1,30 din.

UMRLI: Zadnji teden v januarju 
je na območju matičnega urada 
Črnomelj umrl Jože Kukman iz 
Ručetne vasi št. 5, star 72 let.

OBRTNIKI KASNIJO -  Do kon
ca januarja bi moralo okoli 100 
obrtnikov vložiti davčne prijave, a 
jili je svojo dolžnost opravilo samo 
pet. Rok prijav je podaljšan do 15. 
februarja, potem pa za zamudnike 
sledi kazen.

NEKAJ SUSLJAJO -  Skupina 
zasebnikov iz mesta, ki je pred le
tom vodila pustne običaje, se letos 
skrivnostno obnaša. Meščani skle
pajo, da se bodo po večletnem pre
moru letos pojavili za pusta v lepih 
maskah.

VABILO KRVODAJALCEM -  
Občinski odbor Rdečega križa v 
Črnomlju organizira 16. februarja 
oddajo krvi za potrebe novomešK̂e 
transfuzijske postaje. Potrebujejo 
vsaj 50 krvodajalcev iz črnomaljske 
občine. Prosijo za čimprejšnje pri
jave v pisarni občinskega odbora RK 
v Črnomlju ali pa pri predsednikih 
krajevnih organizacij Rdečega križa 
na terenu.
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V nič gre sto litrov mleka
Oton Špehar je šofer, ki je več letih opustil pre

voz mleka v hribovskih vaseh — Zakaj?

Piše se Špehar, doma je iz 
Špeharjev pri Vinici, a na njem 
m videti koščka sala. Možak je 
sloke postave, živahnih kretenj 
in klenih izrazov, zlasti če pripo
veduje o opuščenem prevozni
škem poklicu.

-  Več kot pet let sem s svo
jim poltovornjakom prevažal 
mleko, ki so ga oddajali kmetje v 
zbiralnico. Lani avgusta sem re
kel: „Zdravo, nc boste me več 
videli." 2 e tako jem tri mesece 
vozil v izgubo, a vztrajal sem za
radi ljudi. Ko je bila cesta že ne
mogoča za prevoz in ko je še 
količina oddanega mleka upadla, 
od katere sem bil plačan, se je 
prevozništvo na tej progi izka
zalo za skrajno nerentabilno.

-  Omenili ste, da so v neka
terih vaseh naenkrat opustili 
oddajo mleka. Kaj ni ta zaslužek 
ljudem edini stalni vir dohodka?

-  Kje pa! Prizadeti so najbolj 
^eharci, kjer so vsak dan odda
jn i 130 litrov mleka. Zdaj ga iz
livajo živini in prašičem, ob tem 
ko v mestih mleka ni, kakor sli
šimo po radiu. To je sramota! 
Marsikateri pa jc prodajo mleka 
opustil, ker je prišel do drugih 
dohodkov, pa mu ni bilo treba 
več garati pri živini. Ko jc na
raslo število pokojnin, priznaval
nin in drugih oblik družbene 
pomoči, je oddaja mleka po
nekod upadla.

-  Ali mislite, da bo pri uki
njenem odkupu mleka ostalo? 
Vi zares ne boste več vozili?

-  Obrt sem odjavil in avto 
imam prodan. Iščem službo v 
katerikoli tovarni. Pametno bi 
bilo, da bi zadruga spet vpeljala 
odkup, kakor slism; pa sc spet 
spuščajo v nerentabilnost. Izve
del sem, da nameravajo na Si
njem vrhu urediti hladilnico za

2 0 0 0  litrov mleka, ki stane čez 
200.000 din. In to na Sinjem 
vrhu, kjer je najmanj mleka! Po 
mojem bi bilo pametneje kupiti

dva 500-litrska hladilnika in po
staviti e n ^ a  na Sinji vrh, dru
gega pa v Špeharje.

Kako malo mislimo pri nas na 
razne pocenitve, se vidi tudi pri 
oranju. Našo cesto so orah vsak 
dan s 4 pari volov, tako da pride 
eno oranje čez 450 din. Ce bi to 
delo opravili z buldožerjem, ne 
bi stalo več, in cesta bi bila več 
dni v redu. Zdaj namreč ni. Voli 
zagazijo v sneg, avtobus pa ne 
more tam mimo.

Ce bi imel nekdanji prevoznik 
čas, bi mi šc natresel takih 
zgodb, tako pa jc kar na lepem 
pograbil kapo in smuk skozi 
vrata.

R. b a C e r
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javnost so se izkazali s 100-od- 
stotno udeležbo in s prav toli
kim številom glasov za program 
javnili del in samoprispevek. Vsi 
do enega volilnega upravičenca 
so se izrekli za samoprispevek 
tudi v volilni enoti Prehrane ter 
na železniški postaji. Tudi v 
Rudniku, kjer imajo zaposlene 
nad polovico delovne sile iz 
drugih krajev in republik, so 
dosegli 84,5-odstotno udeležbo 
in enako število glasov za po
trditev obeh predlogov. V to
varni Cosmos-Belt so pri 
93-odst. udeležbi volivcev do
živeli samo 7 protipredlogov, 
medtem ko sa se trije vzdržaU 
glasovanja.

Dosedanji uspeh bi bil lahko 
še boljši, če ne bi poprečja s 
slabo udeležbo (53,8 odst.) kva
rili v volilni enoti PTT podjetja. 
Tu je bilo od 26 volilnih upravi
čencev navzočili le 14 in še 
predsednik delovne skupnosti je 
bil odsoten.

V 12 volilnih enotah po ko
lektivih zborov še niso imeli, 
vendar vse kaže, da je bitka 
dobljena, in to z visoko zmago. 
Črnomaljski občani so znova 
dokazali močno družbeno za
vest. Povsem jim je jasno, kako 
se je treba z lastno močjo po
stavljati na noge. Zdaj zares 
niso voljni prenesti niti rahlega 
namiga, da na račun medvojnih 
zaslug čakajo pečenega purana 
na krožniku.

R. B.

Storilca ni nihče videl, čeprav je 
vse to delal na najbolj prometnem 
kraju v mestu. Vozniki se sprašujejo, 
kako naj v bodoče zaščitijo svoje 
vozilo pred roparsko tolpo, ki se loti 
tako tvegane akcije. Lahko je bil 
tudi posameznik, vsekakor pa gre za 
predrznega človeka.

-c

Na mnoga leta!
Blaž Pahulje iz Črnomlja-je. 

včeraj slavil 60-letnico. Med pre
bivalstvom Bele* krajine je znan 
kot človek, ki ni v življenju 
nikdar iskal časti, še manj pa 
materialnih dobrin. Njemu je 
največje priznanje to, daje ostal 
čist in predstavlja pravi lik socia
lističnega delav<a.

3. februarja 1911 seje  tovariš 
Blaž rodil v Prigorici pri Ribnici 
kot sin malega posestnika in zi
darskega mojstra. Družina je 
Stela deset članov, zato je Blažu 
zelo zgodaj padla v roke zidarska 
žlica. Mojstrsko jo vrti še danes. 
Politično se je pričel oblikovati 
v predvojnem ribniške Sokolu, z 
osvobodilnim gibanjem pa je 
začel sodelovati že leta 1941. Po 
internaciji na Rabu jc postal bo
rec NOB. Po osvoboditvi je do 
1948 deloval kot politični akti
vist v Kočevju, nato ga je živ
ljenjska pot zanesla v Belo kra
jino za sekretarja okrajnega 
komiteja KPS. Razvil se je v po
membnega javnega delavca in 
Belokranjci ga smatramo za svo
jega.

Na vseh odgovornih mestih, 
kjer je Blaž služboval, je pokazal 
izredno delovno vnemo. Zadnjih 
14 let pred upokojitvijo je bil 
direktor gradbenega podjetja 
„Beograd", ki je pod njegovim 
vodstvom od 14 zaposlenm na
predovalo v kolektiv s 500 ljudi. 
Dolga leta je bil tudi predsednik

Planinskega društva. V tej dobi 
je na Mirni gori zrasel prijeten 
planinski dom, pri katerem je 
Blaž pustil veliko osebnega dela. 
Prav tako je bilo z njegovo po
močjo dograjeno športno igrišče 
v Loki.

Čeravno je Blaž ribniškega 
porekla, na kar je ponosen, je 
postal Crnomaljčan, ki med 
ljudmi uživa veliko spoštovanje. 
Želimo mu še mno^o zdravih let 
in mu za jubilej iz srca česti
tamo.

J. V.

Viničani čakajo na prostem
Odkar je pri Školniku gostilna zaprta, čakajoči 

na avtobuse nimajo kam iti

Ce pustimo ob strani razloge, 
zakaj je prišlo do opustitve obrti 
gostinca Kazimirja Maliča na Vinici, 
še vedno ostaja dejstvo, da je s tem 
prebivalstvo prizadeto. Ker je bila 
Skolnikova gostilna v "bližini avto
busne postaje, so navadno v njej 
potniki čakali zvezo,’kar jc bilo po
sebno v zimskem času zanje 
ugodno.

V vsej Vinici trenutno ni drugega 
gostinskl'ga lokala kot tesen bife pri 
mesnici kmetijske pdruge, ki pa jc 
od središča nasepa neKohko od
daljen. Promet v bifeju se jc močno

povečal, in da bi ustregli strankam, 
se jc zadruga odločila poslovati ne
pretrgoma. Toda en lokalček je za 
Vinico premalo, saj jc bilo šc v času 
Avstro-Ogrske pet gostiln.

Krajevna skupnost išče možnost, 
da bi težave uredili. Od lanskega leta 
je zaprto tudi gostišče v gradu, re
stavracija v kampu pozimi ne po
sluje, tako ni ne za goste nc za do
mačine primernega lokala.

Viničani so« mnenja, da bi moralo 
Skolnikovo gostilno prevzeti kako 
sposobno podjetje, če gostilničar ne 
misli spremeniti svoje odločitve.

F. P.

r

—  Tako me žena opominja, da moram kupiti pralni stroj!



s SEJE METLIŠKE SKUPŠČINE

Pomagati vinogradnikom
Z davčnimi olajšavami naj bi vsaj pri občinskih 

davkih podprli vinogradnike

650.000 din je obrat tovarne Novoteks v Metliki viožil v gradnjo novih skladišč, ki so bila konec 
lanskega leta dograjena. Zdaj imajo 900 kvadr. metrov novih skladiščnih površin, prejšnja skladišča v 
velikosti 300 kvadr. metrov pa so preuredili za proizvodnjo. (Foto: Ria Bačer)

L JU D JE  PRAVIJO':

Odlok o prispevkili in davkih 
je bil na zasedanju občinske 
skupščine 29. januarja le v ob
ravnavi, ker gre za več spre
memb, o katerih se bodo do
končno odločili na prihodnji 
seji. Sedanji občinski odlok je 
treba uskladiti z novimi republi
škimi predpisi, razen tega pa v 
njem odpraviti pomanjkljivosti, 
ki so se pojavljale v prejšnjih 
letih.

Gi‘e zlasti za štiri spre
membe: za olajšave pri kmeč
kih davkih, ki jih določa že re
publika; za delne spremembe v 
obdavčitvi obrtnikov; za večje 
davčne olajšave, možne za dru
žinske člane kmetovalcev, ter 
za odpis davkov kmetom bor
cem. Doslej je bila pri slednjem 
odločitev v pristojnosti ob
činske skupščine, po novem pa

»Samo to nas ne bo rešilo težav«
METKA KURE, referentka v 

ekspozituri Dolenjske banke:
O tem se je že dolgo govo

rilo, zato nismo bili prehudo 
presenečeni. Tudi občanom se 
čez noč sprejeti ukrep o deval
vaciji ni zdel kaj posebnega, 

^■''tranke zaenkrat še ne hodijo 
spraševat, če so kaj izgubile di 
pridobile, pač pa opažamo, da 
zlasti ljudem s podeželja ni 
jasno, če so 6 odstotkov na hra
nilne vloge dobili ali izgubili. Ta 
ukrep je bil po mojem potre- 

'ben, je pa res da tisti, ki var
čuje, navadno nastrada. Žal!

ANTON OBERMAN, upoko
jenec iz Metlike: -  Jaz z dcv;il- 
vacijo nisem nič prizadet. Kaj 
rnorejo upokojencu? Prav pa bi 
bilo, če bi ta ukrep kaj zalegel. 
Če bomo še naprej uvažali ne
potrebne stvari, kot so ra  pri
mer lesene žlice in kuhalnice, 
nas tudi devalvacija ne bo rešila. ‘ 
Oslarija je, da uvažamo nepo- 

, trebne stvari, medtem ko kmeč- 
kili strojev ni.

i MARTINA JUG, uslužbenka 
i Lekarne iz Metlike: - Pravijo, 
da bo še devalvacija. V našem 

jdelu se bo to poznalo. Ker je
I farmacevtska industrija vezana 
na uvoz, lahko pričakujemo po
dražitev zdravil. Občani smo 
navajeni na slabo in dobro, zato 
se bomo lahko prilagodili no
vostim. Bomo pač manj kupo- 
|vali. Bojim se le. da bodo ljudje 
/ ■  najmanjšimi doiiodki spet naj
bolj prizadeti.

FRANC VRVIŠCa R, direk
tor podjetja Metlikatrans: -  
C^evalvacija se mi zdi malo pre
hranjena. Še prej bi morali spre
jeti ukrepe, ki bi gotovo več za
legli. Marsikateri milijon deviz 
pri uravnovešenju zunanjetrgo
vinske bilance bi lahko prihra
nili, če bi uvažali samo blago, ki 
ga doma nimamo in ga res po
trebujemo. Podobnim ukre
pom, ki so jih druge države že 
pred nami sprejele, smo se po
smehovali, a ti so obdržali vred
nost svoje valute, mi je pa 
nismo. Po mojem noben občan 
ne bi imel pripomb, če bi rekli, 
da dobi vsak po novem le polo
vico deviz na razpolago, kadar 
potuje v tujino. Denar, ki so ga 
naši ljudje v težkih milijonih 
Znosili v Trst ali v Gradec, bi sc 
nekje poznal. Razvrednotenje 
dinarja po mojem prinaša bo-

o sn o v a  
ZA OTROŠKO VARSTVO
Na priporočilo rcpuliliške' skiip- 

' f in c  so odborniki v Metliki sprejeli 
'Odlok. po katerem bodo morale de- 
jlovnc orjiani/aeije ter državni ortrani 
°dnieriti 0,45 odst. proračunskega 

|^..^spevka 1/, osebnega dohodka v ko- 
fist otroškega varstva. Skladi pokoj- 
''iinskega in invalidskega zavarovanja 

bodo v ta namen plačevali 0,40 
'^dst. pri>računskega prispevka od 
'̂•■»tega mesečnega /neska pokojnin 

'*'1 Invalidnin. 'la denar, ki se bo na- 
'*'kel v občinski pioračun. bo po- 
Nbljen samo /.a ra/voj otroško- 
''‘irstvenih ustanov.

Vrednost dinarja je padla, mnenja o tem pa so različna — Nekaj Metliča
nov je odgovorilo na vprašanje: kako ste sprejeli zadnji stabilizacijski

ukrep — devalvacijo?

te stvari enotno ureja republiški 
zakon.

V splošnem kaže, da se davč
na bremena ne bodo poveče
vala, vseeno pa bo moral kmet 
po približnem izračunu odšteti 
okoli 12 odst. več kot doslej. 
Povečanje gre izključno na ra
čun prispevkov za zdravstveno 
zavarovanje, ker imajo po no
vem kmetje več pravic iz tega 
naslova.

V razpravi so se odborniki 
zavzeli za vse možne olajšave, ki 
jili lahko določi občina v korist 
kmetov vinogradnikov ter 
kmečkih družin, ki otroke šo
lajo na srednjih kmetijskih 
šolah. Prav tako so predlagali 
ugodnosti za tiste, ki bodo inve
stirali v gradnjo turističnih ob
jektov . . .  preureditev zidanic 
itd.

Prispevek iz osebnega dohod
ka od delovnega razmerja bo v 
letu 1971 ostal nespremenjen 
(3,95 odst.), kar je sicer naj
nižje v Sloveniji, toda občina 
od gospodarstva dobi še naj
manj 2 odst. povrhu z druž
benim dogovorom za sofinanci
ranje komunalnih gradenj. Pri
spevek, ki ga plačujejo obrtniki, 
bo letos nekaj spremenjen, ker 
bodo lestvico uskladili s sosed- 
njiini občinami, izdatnih davč
nih olajšav pa naj bi bile delež
ne obrti, ki jih najbolj pogre
šajo.

Občinska skupščina je spre
jela še nekaj odlokov ter imeno
vala občinsko komisijo za popis 
prebivalstva. R. B.

SINDIKALNA ŠOLA
Za novoizvoljena sindikalna vod

stva bo občinski sindikalni svet v 
Metliki s [njinočjo delavske univerze 
organiziral izobraževanje. Z več pre
davanji bodo sindikalne funkcio
narje seznanili z njihovimi dolž
nostmi. Sindikalna šola se bo začela 

, konec januarja.

jazen, da bo še več prekupče
vanja in da bodo najbolj priza
deti občani z najmanjšimi oseb
nimi dohodki. Dev^vacija bi 
bila po mojem na mestu šele ta
krat, ko bi vse našteto že 
uredili. R. B.

Gasilci se ne dajo, hočejo naprej
Na metliškem območju potekajo občni zbori prostovoljnih gasilskih dru

štev — S 30.000 din občinske dotacije se ne da več izhajati

Mož z zbirko poklicev
Takoj po vojni niso vprašali za šole: na odgovorna 
mesta so prišli zaupni ljudje — Eden takih, ki je 
izkusil vihro tistih časov, je Jože Darovec, zdaj in

validski upokojenec

Med najinlajšimi v metliškem 
donni upokojencev jc 48-letni 
Jože Darovec. Poleti je malokdaj 
doma, saj z invalidskim vozič
kom poroma tudi na „daljše" 
ture, zdaj ga jc lahko dobiti. 
Casa irna na pretek, zato je bil 
toliko boy pri volji poklepetati. 
Njegova zgodba jc značilna za 
vihro prvih povojnih let, ko so 
morali nekdanji borci poprijeti 
povsod, kjer jo bilo potrebno.

-  Iz Dobindola pri Uršnlti so
jih sem doma. Sc preccj mi je 
manjkalo do 20  let, ko sem šel 
1942 v partizane. Prvič sem bil 
ranjen v noge pri Litiji, drugič 
sem jo izkupil na Riglju, vendar 
sem konec vojne dočakal še na 
nogah. Najprej sem bil več let 
pri milici, komandir postaje sem 
bil na Golniku, v Iržiču, na Vi
nici, v Semiču in v Metliki. Po
tem sem šel k notranji upravi, 
Mer sem se spet večkrat selil: iz 
Črnomlja v Celje, na Pohorje in 
v Maribor.

Se več različnih poklicev sem 
imel v civilu. Začel sem kot refe
rent za vojaške zadeve v Dol. 
Toplicah, nadaljeval kot tajnik 
občine v Hinjah. V Žužemberku 
sem bil spočetka referent za 
kmetijstvo in gozdarstvo, naen
krat sem postal sodnik za pre
krške, bil sem načelnik za vo
jaške zadeve, tik pred upokojit
vijo pa sem bil tržni inšpektor. 
Lepa zbirka, kaj?

-  Vam jc prijetno, ko sc spo
minjate nazaj?

-  Čeprav smo imeli dela to- 
Uko, da uradne ure sploh niso 
prišle v poštev, in smo poleg tega 
šc kot aktivisti obiskovali odda
ljene vasi, jc bilo lepo.

-  Pa ste sc znašli v toliko raz- 
hčnih poklicih?

Kadar sem „presedlal", 
sem dobil nekaj napotkov, po
tem sem službo opravljal, kakor 
sem vedel in znal. Tudi semi
narje .smo imeli in tečaje. Bil 
sem delaven, imel sem dobro 
voljo, kaj več niso zahtevali od 
mene.

Kako vam je bilo pri srcu, 
ko ste naenkrat z upokojitvijo 
odrezali z javnim življenjem?

Bil sem hudo bolan, tako 
da sploh nisem mogel misliti na 
službo. Leta 1962 mi je hrbte
nica odnehala. Ko so me iz Žu
žemberka peljali v ljubljansko 
bolnišnico, so me med potjo že 
inveli za mrliča. A se nisem dal! 
Izlizal sem se. Dalj časa sem se 
zdravil, poleti 1970 pa sem pri
šel v Metliko. Tu imam precej 
družbe. Poznam domačine, 
imam znance iz partizanov in 
kolege iz časov miličniškcga 
službovanja. Hoditi ne morem, 
pač pa se z vozičkom vozim na
okrog. Zelo skrbim za kondicijo, 
lelovadim vsako jutro, razen 
tega pa me dobra volja drži po
konci. Da bi le bila kmalu po
mlad! R. B.

V metliški občini imajo 17 pro
stovoljnih gasilskih društev in eno 
industrijsko gasilsko društvo. Wsi 
skupaj imajo 20  motork in 2 stari 
ročni brizgalni, imajo 3 gasilske av
tomobile ter 1180 m dobrih širših 
cevi in 1495 m dobrih manjših cevi. 
Dotrajanih cevi je skupno 1095 me
trov. V 12 krajih že imajo gasilske 
domove, dva sta letos v gradnji. 
Tako je trenutno stanje, na občnih 
zbo ih pa ocenjujejo lansko poslova
nje ^  sprejemajo načrte za delo v 
letošnjem letu.

Kunec leta 1970 je posebna ko
misija občinske gasilske zveze obi
skala vsa društva in po pregledu de
javnosti dajala ocene. Najvišjo so do
bili na Božakovcm, kjer so v opera
tivi postali občinski prvaki, prav do
bro oceno jc dobil Krasinec, ostala 
društva so dobra, razen Radoviče, ki 
ima po gasilskih merilih „c*vek“ .

Da bi dosegli napredek, bi morala 
zlasti vsa štiri sektorska vodstva lx)lj 
poprijeti. Potrebnih jc več suhih in 
mokrili vaj, pa tudi nočnih, saj jih jc 
bilo doslej bolj malo. Društva potre
bujejo več kot 1 0 0 0  metrov novih 
cevi, delovne obleke in čelade ter šc 
razne drobnjarije.

Lani je občinska gasilska zveza 
dobila vsega 30.000 din občinske 
dotacije. Denar so razdelili med vsa

Člani mojstrskega 
drušiva so zborovali

Mojstrsko društvo v Metliki ima 
že nekaj desetletij značaj pogrebne
ga društva in tudi danes skrbi za po
grebe pokojnih. Pri tem imajo člani 
društva in njihovi svojci posebne 
ugodnosti, medtem ko morajo drugi 
pogrebne usluge plačati po nekoliko 
višji tarifi.

V nedeljo, 24. januarja, je imelo 
društvo, ki šteje 106 članov, redni 
letni občni zbor. Pregledali so poslo
vanje in določili letno dopolnilno 
članarino, ki jo plačuje vsak član 
poleg enkratne pristopnine. Letos 
znaša članarina 10 novih dinarjev. 
Pristopnina za tiste, ki šc niso do
polnili 40 let, je 475 dinarjev, ven
dar velja brezplačen pogreb tudi za 
zakonskega druga in otroke, dokler 
se ti ne poročijo. Oseba, ki j e stara 
nad 50 let, plača 950 dinarjev, 
ugodnosti pa veljajo le zanjo, ne pa 
za svojce.

Letos je društvo opravilo 11 član
skih in 5 nečlanskih pogrelx)v.

društva po potrebah in delavilosti. 
Iz tegii denarja so t'inancirali tudi te
čaj za strojnike, ki sc gaje udeležilo 
32 mkidih gasilcev. Po izračunu ga
silske zveze bi za poslovanje v letoš
njem letu potrebovali vsaj 73.000 
dinarjev. Razlikuje velika!

V vseh gasilskih društvih je zdaj 
569 članov, od tega 356 aktivnih, 
193 rezervnih in 20 častnih. Žensk 
je bolj malo, razen v industrijskem 
gasilskem društvu, medtem ko ima 
mladino in pionirje v svojih vrstah 
vsako vaško društvo. Na tem pod
ročju, pri pridobivanju novDi čla
nov, bo treba v prihodnje pokaza*’ 
še več dobre volje in prizadevnosti. 
Zelo razveseljiVo pa je, da večina ga
silcev še ni izgubila volje do dela in 
nadaljnjega napredka, čeprav dosti
krat žanjejo le malo hvaležnosti za 
svojo požrtvovalnost.

Po Čem je kaj?
v  metliški prodajalni sadja in 

zelenjave so imeli prejšnji teden na
slednje blago; pomaranče po 4.60 in
5,00 din kg, banane po 5,70 din kg. 
limone po 5,25 din. hruške po 5,70 
din, jabolka od 2 do 4 din kg. Ze
lenjava: čebula 2,30 in 3 din kg, 
krompir 0,80 din, cvetača 4,70 din, 
domači korenček 2 din. uvoženi 9 
din, koleraba 1.-80 din. Sveže zelje 
2,80 in 3,20 din kg, kislo zelje 3,30 
din, jajca 85 par in uvoženi paradiž
nik 7,80 din kg.

Res ne bo nihče 
sodeloval?

Za letošnji natečaj za Župan
čičevo nagrado, ki sta ga raz
pisali obe belokranjski občini 
za amaterske ljudskoprosvetne 
skupine, se doslej iz metliške 
občine ni še nihče prijavil. Lani 
so v tem tekmovanju sodelo
vali: mladinska skupina „Osip 
Šest“ , pevska zbora iz osnovne 
šole in poklicne šole tovarne 
BETI ter metliška godba na pi
hala, vsi iz Metlike. Letos pa?

Čeprav je razpisni rok že po
tekel, še sprejemajo prijave, 
samo pohiteti je treba. Zamud
niki naj se prijavijo na Zavod za 
kulturno dejavnost v Črnomlju 
(tov. Kamilo VVeiss).

KLAVNICA NAPREDUJE
Delo pri modernizaciji metliške 

klavnice lepo napreduje. Komunal
no podjetje mora hiteti, ker je po
stavljen za dograditev zelo kratek 
rok -  15. april. Kmetijski zadrugi je 
dotlej oteženo poslovanje, ker mora
jo zaradi preurcditvcnih del meso 
klati v Črnomlju in ga dovažati v 
Metliko.

V KRATKEM ČAKALNICE
Po skoro treh letih je Komunalno 

podjetje končno le sestavilo štiri 
obljubljene montažne avtobusne ča
kalnice. V kratkem jih bodo prepe
ljali na postajališča v [’odzemlju, na 
Lokvici, na Suhorju, pri žagi in na 
križišču, ki vodi do Radoviče in Bo
janje vasi.

NE BO IZJEM
Metliški odborniki so na zadnjem 

zasedanju izglasovali odlok o obvez
ni obrambni vzgoji prebivalstva na 
območju naše občine. Po tem odlo
ku bodo morali vsi občani od 16. do 
65. leta starosti -  tako imenovano 
nerazporejeno prebivalstvo - obi
skovati olivezcn osnovni in dopol
nilni pouk. Organizirala ga bo delav
ska univerza, v vsakem kraju pa 
bodo imeli štiri predavanja po štiri 
ure še pred začetkom glavnih kmeč
kih spomladanskih del.

POPISOVALCI 
ŠE NISO ZNANI

Komisijo za popis prebivalstva, ki 
je bila imenovana na zasedanju ob
činske skupščine v Metliki, vodi inž. 
Ivan Kostclec. podpredsednik ob
činske skupščine. Člani komisije so 
šc: Slavo Orlič, Martin Drgan. Mar
tin Molek in Mirko Jelenič. Skupšči
na je imenovala tudi 4 inštruktorje. 
Ti so; Egon Petne, Slobodan Udo- 
vičič, Boris Vajs in Maks Koležnik. 
Nekaj čez 35 popisovalcev bodo 
imenovali kasneje.

SPREHOD PO METLIKI
NA ZADNJEM ŽIVINSKEM 

SEJMU v Metliki je bilo dosti živine, 
pa tudi veliko kupcev. Cena volom 
je bila od 7,20 do 7,80 din za kilo
gram žive teže, medtem ko so tržili 
mlade prašičke od 250 din dalje (ki
logram po 12 din). Naloženih je bilo 
12 vagonov živine. Med kupci so 
prevladovali zasebniki z Blok, od 
podjetij pa so bile zastopana Emona 
iz Ljubljane, Mesarsko podjetje z Je
senic, .Mesarija iz Kranja itd.

METLIŠKI GODBENIKI so imeli
30. januarja redni letni občni zbor, 
na katerem so pregledali uspehe, ki 
so jih dosegli v 'anskem jubilejnem 
letu. ko so v juniju slavili 
120-letnico ..voje godbe. Takrat so 
prizadevnost metliških muzikov 
lepo podprle gospodarske organiza
cije, občinska skupščina in meščani. 
Danes je godba, ki šteje 32 članov, 
pod vodstvom prizadevnega kapel
nika Ivana Jerina ena najboljših na 
Dolenjskem.,Tudi za godbeni nara
ščaj nimajo skrbi. Treba je le, da 

, Komunalno podjetje obnovi po- 
’ slopje stare šole, da pridejo godbe

niki čimprej do svojih prepotrebnih 
stalnih prostorov.

NOVINARJI .JCMEČKEGA 
GLASA“ iz Ljubljane so priredili
31. januarja dopoldne v metliški ki
nodvorani ustni časopis. Zanimive 
pogovore o perečih vprašanjih kme
tijstva je dopolnjeval zabavni pro
gram, kije bil še popestren z nagrad
nim žrebanjem.

POD OBOKI HISE, ki stoji tik 
avtobusnega postajališča, so se med 
zimo nabrali celi kupi smeti, škatel 
in druge ropotije, kar ne daje okolici 
prav nič prijaznega videza. Mogoče 
so se te nesnage domačini že nava
dili, tujtiJ pa prav gotovo taka ne
marnost zbode v oči. Treba bo pač 
poiskati tistega, ki je dolžan sme
tišče počistiti, da se tudi tu čimprej 
naredi red.

ZARADI PROSTIH SOBOT ima
jo letos učenci metliške osnovne šo
le skrčene zimske počitnice. Začele 
so se 30. januarja in bodo trajale do 
8 . februarja. Skoda,^a je sneg že 
čisto skopnel in bodo učenci za be
lo zimsko radost prikrajšani.

metliški tednik



N E  PO ZABITE: PU ST N I TOREK, NAŠ »GOD«. B O  LETOS 23. FE B R U A R JA !

Razprodaja smeha in dobre volje v Brežicah f 35 let s pienkačo v roki
Brežičani bodo letos slovesno proslavili pusta — Številne prireditve In karneval: dogodek ob sl^  
vesu zime — Kaj bo prinesel »Pustni obveščevalec« na 32 straneh? Odlok »pustne vlade« v Brežlcati:

»Obveščevalec nnora priti v sletierno hišo domače občine!«__________________

Praznovanje PUSTA je čas karnevalov, dobre volje in smeha in 
spada med stare slovenske običaje. Že stari Slovani so imeli take 
prireditve z nastopom Vesne, boginje pomladi in prehoda zime v 
pomlad. Navade so ostale: ponekod kurentovanje, drugod karne
vali, pri nas pa praznovanje ,4^ašinga“ . Praznovanje pomeni vse
ljudsko veselje, namenjeno tako dobrovoljcem kakor po nara>  ̂ ali 
po službeni dolžnosti „resnim“ občanom. Staro pravilo pravi, da 
kdor se v tem času ne sprosti in od srca ne nasmeji, je bolan. Med 
take bolnike prištevamo (na srečo redke) občane, kijih oklepa kult 
malomeščanstva, so baje Xmi“ in samozadovoljni v svojem ozkem 
krogu, radi se pa ozirajo okrog, kritizirajo in pometajo pred tujim 
pragom ali pa perejo sosedovo perilo.

Karnevalsko društvo Brežice 
pripravlja obširen in pester pro
gram 14-dnevnega praznovanja. 
Prireditve se vedno bolj vklju
čujejo v turistične privlačnosti, 
zato organizatoijem aktivno po
magajo občinska turistična 
zveza, občinska skupščina in 
druge brežiške delovne organi
zacije. Žal pa lahko organiza
torje in sodelavce preštejemo na 
prste, pa še te imajo nekateri za 
„bedake“ , čeprav veliko in res
no garajo, da bi zadovoljili ti
soče in tisoče občanov, doma
čih obiskovalcev in turistov iz 
drugih krajev.

J>USTN1
POROČEVALEC**

V Brežicah že zbirajo gradivo 
za brežiški humoristični časopis 
,J*ustni poročevalec**, ki bo iz
šel v prvi polovici februarja. Na 
32 straneh bo obilo slikovnega 
materiala, kronik, zanimivih 
razprav in šal, skratka za vsako
gar po zaslugah, drugim pa v za
bavo. Časopis je praviloma 
uradni list „pustne vlade**, ki 
bo v tem času prevzela vso 
oblast v Brežicah.

Živimo v obdobju velike di
namike in sprememb, predvsem

masiranja našega dinaija, v sta
bilizaciji in ,,globokem in traj
nem** zamrzovanju cen ter ne
nehnem dvigu življenjske ravni 
naših ljudi. Zato bo tudi Pustni 
poročevalec spremenil svojo 
vsebino v aktualne ilustracije. 
Pustna vlada je sprejela zakon, 
da mora priti njen časopis v vsa
ko hišo v občini in v roke znan
cem doma in v tujini. Časopis 
bodo prodajali za domačo kon- 
vertibUno valuto -  za dinarje!

„KONGRES COPATARJEV**

Otvoritvena prireditev pust
nih zabav bo v soboto, 13. fe
bruarja, ob 19. uri v DOMU JLA 
v Brežicah; to bo ,kongres co
patarjev**. Klub copatarjev ima 
veliko znanih in še neznanih 
pripadnikov, ki so v javnosti 
moške ,veličine in heroji**, 
doma pa copatarji vseh kate
gorij. Da je na brežiškem pod
ročju zares veliko copatarjev, je 
dokazano, ker so pri nas pred
vsem „srečni zakoni**. . .  Na 
kongres bodo lahko prišli copa
tarji s klubsko legitimacijo in 
dovolilnico žene, sami ali v 
spremstvu boljših polovic (ali 
nadomestila za ženo). Pripad
nice ženskega spola ne bodo

„Mar res ne morete kje drugje dobiti konfetov?

kot običajno govorile niti ne 
glasovale. Legitimacije in dovo
lilnice izdaja direkcija kluba, ki 
vedri v pisarni občinske turi
stične zveze v Brežicah ali pa 
pri copatarskih poverjenikih.

Pričakujemo rekordno ude
ležbo zaradi zabavnega pro
grama in plesa. Kdor bo ostal 
doma, pač ne bo dobil dovo
ljenja, ker je prevelik „copa
tar** . . .

„KARNEVALSKI
SPREVODI**

Na pustni dan, ki bo letos na 
torek, 23. f e b r u a r ja ,  bo v Breži
cah otroški karneval v organi
zaciji društev prijateljev mla
dine in šol. Najmlajši občani 
kom^ čakajo na ta svoj dan ve
selja in se že pripravljajo na tek
movanje za najbolj uspelo 
masko.

V četrtek, 25. februarja, bo

Po odloku ,JPustne vlade** o mobilizaciji vseh občanov za is l^n o  dobro vo^o spremlja v Brežicah 
vsako leto več tisoč ljudi tradicionalni karnevalski sprevod dcozi mesto. (Foto: Baškovič)

ob 15. uri v Brežicah veliki tra
dicionalni karneval z obširnim 
programom in pokopom 
PUSTA in s tem prehoda zime v 
pomlad. Podrobnosti še niso 
znane, vendar se nam obeta ve
liko novosti, satiričnih kritik, 
bogat sprevod skupin in posa
meznih mask in zborovanje vla
de pred tržnico. Sprevod bosta 
snemali RTV Ljubljana in Za
greb.

Na pustni dan, 23. februarja 
ob 20. uri, bo v veliki dvorani 
prosvetnega doma v Brežicah 
tradicion^no javno zasedanje 
„pustnega parlamenta**. Revo
lucionarno spremenjeni pro
gram, ki bo trajal 90 minut, bo 
zadovoljil gled^ce, ki bodo ku
pili hkrati z vstopnico vse pra
vice do dobre volje, zabave in 
smeha. Sodelovali bodo zabavni 
ansambli, znani humorist RO- 
BEK iz Ljubljane (TOF zaradi 
neresnosti ne pride v poštev), 
humoristične kronike in še mar
sikaj, kar je še presenečenje.

,7ABAVE
NA TEKOČEM TRAKU*
Običajne plese v maskah ali 

„maškarade** bodo organizirali 
naši gostinci. Letos bodo plesi 
pod pokroviteljstvom „pustne 
vlade**.

V zdravilišču Čateške Topli
ce bo ples v maskah v soboto, 
27. februarja, kjer bosta goste 
zabavali pustna vlada in „Plava 
zvijezda**. Na pustni dan zvečer 

■ bosta na maškaradi zabavala 
goste Mišo Kovač v civilu in 
pu§tna vlada s posebnim ekspo- 
zej^m.

Xudi v gostišču Grad Mokri
ce bodo na sporedu običajne 
zabave in zaključna pustna pri
reditev s pestrim programom v 
soboto, 27. februarja. Ta dan 
bo pustna vlada prešla v ilegalo, 
nerešeni programi in problemi 
pa bodo prešli v roke navadni 
oblasti.

MAKS TOPLIŠEK

Razvrednotenje dinarja so 
občani sprejeli z mešanimi 
občutki: nekateri so si pulili 
lase in preračunavali izgubo, 
drugi so kleli zaradi osmih 
starih tisočakov, kolikor 
bodo morali odšteti več za 
nakup 32 dolarjev, tretji so 
bili popolnoma hladnokrvni. 
In potem je tu še skupina, ki 
vedno vse obme na smeh. 
Naš Joža je kajpak med 
njimi.

Takoj po devalvaciji, ko 
so se časopisi na prvih stra
neh razpisali, ali je dinar 
manj vreden za 20 ali za 
16,6666J td . odstotkov, mu 
je prišla^na misel sijajna ide
ja. Pobrskal je po časopisih 
in potegnil s kupa star Dnev
nik: s škarjami je ročno iz
rezal dva pomanjšana ban
kovca. Na eni strani sta bila, 
čeprav manjša, na las po
dobna resničnemu denarju.

»JOŽA, KAJ GA LOMIŠ«
na drugi strani pa je bil to 
samo potiskan časopisni 
papir, ^avzaprav je vseeno, 
ali je odlomek članka, ki ga 
je bilo mogoče prebrati, go
voril o objektivnih težavah 
ali o čem drugem.

Tako oborožen se je naš 
zvitorepec ustavil v znanem 
gostinskem lokalu in naročil 
cigarete. Ko mu je nataka
rica pomolila zavojček, ji je 
on potisnil bankovec iz 
Dnevnika.

-  To pa vendar ni pravi 
denar!** je užaljeno vzklik
nila ona.

„Hopla, oprostite. Tale je 
ponarejen, pa ga še nisem do 
konca obdelal," ji je pome
žiknil on. Potem je plačal s 
pravim, veljavnim, devalvi

ranim denarjerri, in odšel na 
delo.

Ko je na kupovanje ciga
ret že skoraj pozabil, se je 
pred tovarno ustavil plavi 
fičko  in proti vhodu sta s 
trdimi Juraki stopila dva 
moža postave. Ko sta nekaj 
minut pozneje Jožetu po
magala v avto, se je nekaj 
sodelavcev začudeno obrni
lo: ,Joža, kaj ga pa lomiš? “

Na postaji milice ni po
magalo nobeno prepričeva
nje: miličniki so našemu ša
ljivcu napisali potrdilo, da so 
mu zasegli ponarejena ban
kovca, on pa je zraven zahte
val, da vpišejo, da sta izre
zana iz Dnevnika.

Potem so ga izpustili. Če
prav jih je prepričeval, da se

je le pošalil -  oba bankovca 
so še našli pri njem in jih je 
kot corpus delicti tudi izro
čil -  je bilo vse bob ob ste
no. ,J*rav, ” je na koncu jez
no iztisnil skozi zobe: „Ce 
me boste dali sodniku za 
prekrške, bom pa plačal z 
bankovcem, izrezanim iz 
Pavlihe, ki ima namesto 
konjske za šalo narisano 
pasjo glavo. “

Pravite, da zgodba nima 
morale? O, seveda jo ima. 
Cisto preprosta je: z denar
jem se ne gre šaliti, čeprav ni 
nič vreden. Mislim seveda 
izrezanega. Državljan mora 
biti pošten in plačevati z 
uradno valuto -  čeprav de
valvirano (in tudi ne dosti 
vredno). . .  SPLICHAL
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71-letni tesar, kanonir in 
Broda obuja spomine na 
nekdanje tesarstvo, ko so 

še udarjali po taktu —

upokojenec Jože Pipan z 
I. svetovno vojno in na 
s plenkačami pri tesanju 
Brez dela ni življenja!

Prvi povod za ta zapis je bil 
dan lani spomladi. Jože Pipan je 
peljal mimo Mercatorjevega 
ekspresa, kjer sem zjutraj pil ka
vico, na vozičku m e s a r i  čok, 
da bi ga obnovil. Neki nebodi
gatreba mu je pokazal name in 
dejal: „Glej ga, novinarja, naj te 
slika in objavi!** Jože Pipan je 
bil takoj vnet za to, fotoaparat 
sem imel pri roki, in ker se ne 
dam rad prositi, sem ga slikal. 
Nato se je začelo: spomladi 
slika ni prišla na vrsto za ob
javo, poleti ni bilo prostora, 
Jože Pipan pa rae je ustavljal, 
kjer sva se srečala, in vpraševal, 
kaj je z objavo. Izgov^al sem 
se in mencal, on pa je pribijal, 
da je že dolga leta naročnik in 
da bi tudi on rad kaj povedal o 
svojem življenju. Končno sva se 
le zmenila in naj mi oprosti za 
dolgo odlašanje! ^

NOVO MESTO 
JE BILO VČASIH 

DRUGAČNO
Pustimo zdaj kar njemu be

sedo in naj splete svoje spomine 
na stare čase:

— Rodil sem se 13. marca 
1899 tu na Brodu št. 20, zdaj je 
št. 6. Brod je bil takrat precej 
manjši, kot je danes, vsaj 15 hiš 
je bilo manj. Od naše hiše do 
Drske sta bili ob cesti samo Ko
širjeva in Erjavčeva hiša, tudi na 
Drski je bilo nekaj hiš manj, od 
Drske do špitalskih hlevov in 
špitala ni bilo nič. Za špitalom 
se je začela Kandija, kije takrat 
spadala pod občino Šmihel. 
Novo mesto je bilo precej 
manjše. Kar ga je bilo, je bilo 
onstran Krke; Bršlin, Mačko
vec, Bučna vas in Ločna so bili 
kar precej ven iz mesta.

KOT 14-LETNI POBIČ 
ZA TESARJA

1913.. leta, takoj ko sem bil 
prost šole, sem šel za tesarja. 
Najprej sem delal na Straškovi, 
sedanji Gostiševi hiši pri ženski 
bolnici. Tisto hišo smo delali 
dve leti, hkrati sem delal še na 
Kokličevi vili. 1914. in 1915. 
smb delali kolodvorsko resta
vracijo na novomeški železniški 
postaji, 1916. pa smo v Dol. 
Toplicah gradili barake za itali
janske vojne ujetnike. Skupaj z 
Antonom Pirnarjem sva hodila 
vsak dan zjutraj ob 4. uri peš v 
Dol. Toplice, zvečer ob 8. uri 
pa sva se vračala: 12 km tja in 
12 km nazaj. O kolesu si takrat 
še sanjati nismo upali, sicer pa 
jih pri nas tudi še bilo ni!

ENO LETO IN POL 
AVSTRIJSKI KANONIR
10. marca 1917 sem šel na 

„štelungo**, 11. aprila pa sem 
„ajnrikal**. 2 meseca in 5 dni 
sem bil rekrut pri 305-milimetr- 
skem topu na Dunaju v artile
riji, nato pa sem odšel na tirol
sko fronto, kjer sem bil do raz
pada Avstrije. Na Dunaju je bilo 
za rekrute hudo. Bili smo lačru 
kQt psi: na 16 mož smo dobili 1 
hlebček komisa!

Na fronti je bila hrana v 
redu. Kaj posebnega nisem do
živel, ker je bila težka artilerija, 
pri kateri sem bil, za fronto. 
Enkrat na teden so Italijani ob
streljevali naše položaje s to
povi. Takrat smo se poskrili. 
Nekaj mrtvih in ranjenih sem vi
del le v času, ko sem bil 14 dni 
kurir: takrat smo kurirju rekli 
„lauferpost**.'

13. novembra 1918 zgodaj 
zjutraj, takoj za dne, so nas po
strojih in padla je komanda: 
„Topove iAopati iz položaja! 
Avstrija je razpadla! Enota osta
ne v stroju!** Kot enota smo se 
umaknili do Brixena, kakšnih 
50 km poti pa so nas Italijani še 
obstreljevali s topovi. V 
Brixenu smo topove naložili na 
vagone, nato pa je komandant

enoto razpustil. Orožje smo od
vrgli in vsak je šel po svoje. Hra
na je ležala povsod po tleh, obe
šali smo se na vlake in se vozili 
domov čez Beljak dva dni. Na 
Slovenskem so bili vlaki tako 
polni, da nismo mogli gor, zato 
smo raje, kot bi čakali, en dan 
in eno noč pešačili do Ljub
ljane.

POVOJNI
ŠE TRI LETA VOJAK. . .
Doma sem ostal toliko časa, 

da sem prišel malo k moči, nato 
pa sem odšel na Koroško služit 
generala Maistra. Dva meseca 
sem bil v Velikovcu, od tam pa 
sem bil premeščen v Ljubljano 
v sanitetni oddelek k majorju 
Colariču. Oktobra 1919 smo po 
plebiscitu odšli domov, 1920. 
leta spomladi pa sem bil vpokli
can v jugoslovansko vojsko. Šel 
sem služit kralja Petra I. v Štip, 
v Makedonijo, v mitraljesko 
četo. Vojak sem bil še 11 mese
cev. Domov so me spustili spo
mladi 1921 na tisti dan, ko je 
umri kralj Peter I. Vojske sem 
se res naužil, saj sem z majh
nimi presledki nosil vojaško 
suknjo cela štiri leta.

. . .  NATO PA SE JE
NADALJEVALO DELO 

S PLENKAČO
Doma me je čakala tesarska 

plenkača in kar pridno sem jo 
začel vihteti. To so bili stari, 
dobri časi, ko smo med tesa 
njem udarjali po taktu in je 
imela vsaka sekira svoj glas. 
Med tesanjem smo znali zaigrati 
pravo melodijo. Do 1929. leta, 
ko se je začela gospodarska 
kriza, sem tesaril pri Zupančiču 
v raznih krajih. 29. januarja 
1929 sem se poročil, v zakonu 
so se mi rodili 4 otroci. Ena 
hčerka in en sin sta umri a, dve 
hčerki pa še živita. V času krize 
od 1929 do 1934 sem razvažal 
pivo za pivovarno Union. Od 
1922 do 1934 sem bil 12 let 
poveljnik plezalnega oddelka 
pri novomeških gasilcih.

9. oktobra 1934 sem se vno
vič lotil tesarstva in mu ostal 
zvest do upokojitve. Med zad
njo vojno ni bilo veliko dela, po 
vojni pa ga je bilo dovolj. Tesa
ril sem po raznih gradbiščih in 
postavil veliko ostrešij. Naj
boljše mi je bilo pred vojno pri 
pivovarni Union in po zadnji 
vojni, ko sem delal dve leti in 
pol pri vojski. 12. septembra 
1958, ko sem imel 35 let, 1 me
sec in 4 dni delovne sobe, sem 
Je upokojil. Do pred štirimi leti 
sem rad pil, od takrat dalje pa 
alkohola ne poskusim več. Se 
vedno rad delam. Na Brodu sen 
si preuredil hišo, v Novem 
mestu pa sem postavil 38 lese
nih garaž. Čeprav sem star, me 
samo delo drži pokonci!

M. JAKOPEC



UVOZNO — IZVOZNA IN VSA DRUGA 

PODJETJA 

O B V E Š Č A M O ,  DA

INTEREUROPA 
KOPER

PODJETJE ZA MEDNARODNO ŠPEDICIJO IN 

TRANSPORT, ODPIRA SVOJO

poslovno enoto 
v Novem mestu

INTEREUROPA — FILIALA LJUBLJANA — IZ

POSTAVA NOVO MESTO PRIČNE Z DELOM

10. FEBRUARJA 1971 V POSLOVNIH PROSTO

RIH NOVO MESTO, BRŠLIN 29, TEL. 21-664.

INTEREUROPA KOPER 

Filiala Ljubljana

Šolski center za kovinarsko stroko Novo mesto 
šola za poklicne voznike motornih vozil

O B J A V L J A

vpis v tečaj za voznike motornih vozil 

»A« in »B« kategorije
Pogoji:
— starost za "-A-^kategorijo 16 let, za '►B« ka

tegorijo 18 let
Sola nudi kandidatom:
— teoretični pouk iz cestnoprometnih i>redpisov 

in pravil
— vzdrževanje in oprema motornih vozil
— tečaj prve p>omoči
— praktično vožnjo

Prijave sprejema tajništvo centra vsak delavnik od
8. do 12. ure, ob sredah pa od 17. do 19. ure, do 
12. februarja 1971.
Vse informacije dobite ob vpisu. Pričetek tečaja bo 
12. februarja 1971.

» I G O «

LJUBLJANA, Trnovski pristan 8

r a z p i s u j e  prosta delovna mesta
V OBRATU VELIKE LASCE

1. pomočnika obratovodja
2. več strojnih ključavničarjev

z naslednjimi p>ogoji:
pod 1. strojni tehnik s prakso ali KV ključavničar 
pod 2. KV ključavničar

Vabimo sF>osobne mlade ljudi, da pošljejo ponudbe s 
kratkimi življenjepisi na kadrovski oddelek podjetja 
IGO, Ljubljana, Trnovski pristan 8, najkasneje do 
15. februarja 1971.

RAZPISNA KOMISIJA PRI INSTITUTU GOLNIK

r a z p i s u j e  

« naslednja prosta delovna mesta:

1. VEČJE ŠTEVILO ADMINISTRATORK ZA VODENJE 
ZDRAVSTVENE ADMINISTRACIJE

2. VEČJE STEViLO NEKVALIFICIRANIH ALI POL- 
KVALIFICIRANIH DELAVK
P o g o j i :
pod 1. dokončana administrativn.1 Sola. 
pod 2. /aželena osemletka.

Hrana in samska stanovanja zagotovljena v inštitutu.
Prijave pošljite na zgoraj navedeni naslov.
Razpis velja do zasedbe delovnih mest.

UPRAVNI ODBOR TRGOVSKEGA PODJETJA

» PRESKRBA«, Krško-

r a z g l a š a  delovno mesto

— poslovodje za gostišče 
' »Ped lipo« V Brestanici

Pogoji: kvalificiran delavec gostinske stroke 
Posebni F>ogoj je p>oizkusno delo dveh mesecev. 
Stanovanje po dogovoru.

Razpis velja 15 dni po objavi.

Trgovske pcdjetje »Slovenija Invest« 
Murska Sobota

r a z p i s u j e
prosta delovna mesta v NOVEM MESTU za:

1. ŠEFA FILIALE
2. 2 KOMERCIALISTA
3. ADMINISTRATORKO

Kandidati pod 1 in 2 morajo poleg splošnih po
gojev izF>olnjevati še naslednje:
— da imajo srednješolsko izobrazbo in prakso 

v komercialni stroki

Ponudbo naj kandidati dostavijo na naslov:
S'ovenija Inv'est, trgovsko podjetje, Murska Sobota, 
Cankarjeva 3.

OBVESTILO

Občinska skupščina Krško

P R O D A J A

več rabljenih lončenih peči — kaminov

Interesenti za nakup se lahko zglasijo pri ekonomu 
občinske skupščine ali na tajništvu, soba št. 25 II. 
vsak dan od 7. do 15. ure, najpozneje pa do 20. febru
arja 1971.
Cena in ostali pogoji bodo sporočeni na kraju samem

Obvestilo upravičencem 
otroškega dodatka

V Ur. listu SRS št. 46 70 je objavljena sprememba za
kona, ki določa višino otroškega dodatka za leto 1971 
in nov premoženjski cenzus, kot pogoj za pridobitev 
otroškega dodatka v 'le tu  1971. Zato obveščamo vse 
upravičence do otroškega dodatka, da pričnejo takoj 
zbirati potrebne listine, in to:
1. Vsi upravičenci, ki prejemajo otroški dodatek, mo

rajo predložiti do 28. februarja 1971 ustrezne po
datke na obr. 8,40 — IZJAVA V ZVEZI Z UGO
TAVLJANJEM UPRAVIČENOSTI DO OTROŠKE
GA DODATKA ZA LETO 1971, ker se jim bo v na
sprotnem primeiTJ izplačevanje otroškega dodatka
s 1. aprilom 1971 ustavilo.

2. Za zaposlene delavce zbirajo IZJAVE in druge listi
ne delovne in druge organizacije po prejetih na
vodilih in jih bodo te dostavile Komunalnemu za
vodu za socialno zavarovanje Novo mesto oziroma 
njegovi pristojni podružnici v Krško ali Črnomelj.^

3. Upokojenci morajo predložiti pravilno izpolnjene 
IZJAVE neposredno KZSZ Novo mesto.

4. Osebe, zaposlene pri zasebnifi delodajalcih, morajo 
pr-^dložiti IZJAVE KZSZ Novo mesto; osebe, zapo
slene na območju občine Krško predložijo IZJAVE 
podružnici zavoda v Krškem, osebe zaposlene na 
območju občine Črnomelj in Metlika pa predložijo 
IZJAVE podružnici zav'oda v Črnomlju.

Komunalni zavod za socialno zavarovanje Novo mesto

ISKRA — tovarna usmerniških naprav 

Novo mesto v ZP Iskra Kranj

ponovno o b j a v l j a  
prosta delovna mesta za

1. planerja proizvodnje

2. dva normirca

3. kontrolorja transformatorjev

4. dva električarja

Od kandidatov zahtevamo strokovno usposobljenost, 
in sicer:

pod 1. višjo ali srednjo šolo ekonomske ali elektro 
sm eri;

pod 2. srednjo strokovno izobrazbo elektro ali 
strojne smeri in 3 leta ustreznih delovnih 
izkušenj;

pod 3. KV elektromehanik in 3 leta ustreznih de
lovnih ijikušenj; >

pod 4. KV električarji ter 3 leta delovnih izkušenj.

Vsakogar, ki bd se želel vključiti v našo delovno skup
nost in s strokovnim delom na enem izmed objavljenih 
delovnih mest prispevati k nadaljnji rasti tovarne, 
vabimo, naj se prijavi na to objavo do 20. 2. 1971 ali 
p>a se osebno zglasi v splošnem sektorju tovarne.
Osebni dohodek po pravilniku OD tovarne.

ljubljanska banka
SVET DELOVNE SKUPNOSTI 
LJUBUANSKE BANKE

objavlja 

R A Z P I S

I. prostega delovnega mesta

DIREKTORJA
podružnice v Črnomlju

KADROVSKA KOMISIJA pri svetu delovne skupnosti 
banke pa

O B J A V L J A

II. ZA PODRUŽNICO BANKE V ČRNOMLJU 
NASLEDNJA PROSTA DELOVNA MESTA:

1. samostojnega referenta — 
vodje referata kreditiranja

2. višjega referenta — vodje referata 
bančno tehničnih poslov

3. kreditnega referenta ^
4. 2 referenta
5. višjega blagajnika
6. strojnega saldakontista
7. višjega administratorja
8. 2 višjih likvidatorjev
9. nižjega kreditnega referenta

10. likvidatorja
11. manipulanta
12. snažilke

m . ZA EKSPOZITURO V GROSUPLJU
višjega referenta — šefa ekspoziture

Poleg splošnih morajo kandidati izpolnjevati še 
naslednje posebne pogoje:

— za delovno mesto pod I se zahteva visoka izo
brazba ekonomske ali pravne smeri ter nad 6 
let delovnih izkušenj, od tega vsaj 3 leta na 
odgovornejšem delovnem mestu v finančno-go- 
spodarski dejavnosti ter aktivno znanje enega 
tujega jezika;

— za delovno mesto II I se zahteva visoka izobraz
ba ekonomske ali pravne smeri, nad 3 leta de
lovnih izkušenj v banki ter pasivno znanje enega 
tujega jezika;

— za delovno mesto pod II '2 in 3 se zahteva višja 
i2»brazba ekonomske ali drugih delovnemu pod
ročju ustreznih smeri, nad 2 leti delovnih izku
šenj ter pasivno znanje enega tujega jezika;

«— za delovna mesta pod II 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 se 
zahteva srednja izobrazba ter od 1 leta do nad
2 leti delovnih izkušenj v' banki, za nekatera 
izmed njih pasivno znanje enega tujega jezika, 
sposobnost manipuliranja s strojem ali obvla
danje strojepisja;

— za delovno mesto pod II 11 se zahteva nepopolna 
srednja izobrazba ter do enega leta delovnih 
izkušenj;

— za delovno mesto pod II 12 se zahteva osnovna 
šola in do enega leta delovnih izkušenj;

— za delovno mesto pod III se zahteva višja izo
brazba ekonomske ali drugih, delovnemu pod
ročju ustreznih smeri, nad 2 leti delovnih izku
šenj v banki, pasivno znanje enega tujega jezika 
ter po pKitrebi strokovni izpit

KandidAti naj pošljejo prijave s kratkim življenjepi
som ter dokazilom, da izpolnjujejo izobrazbene in 
druge pogoje,' v roku 15 dni po dnevu objave tega 
razpisa in objave na naslov:
LJUBLJANSKA BANKA, Trg revolucije, stolpnica, z 
oznako: za kadrovsko komisijo. Prijave za delovna 
mesta lahko pošljejo 'tudi na naslov: LJUBLJANSKA 
B.^NKA. podružnica Črnomelj, Črnomelj.
Na obeh zgornjih naslovih dobe lahko kandidati tudi 
podrobnejše informacije. Tajnost je pri obravnavanju 
prijav zajamčena.

ljubljanska banka

^t. 5 (1088) — 4. februarja 1971

Belokranjska trikotažna industrija 

»BETI«, Metlika

S P R E J M E

v delovno razmerje 2 moška za delovno mesto

— IZMENOVODJA
V OBRATU KODRANKE

POGOJI:

SS izobrazba pletilske, predilske ali strojne 
smeri; praksa 1—3 let, po možnosti v tek
stilni industriji; veselje in sposobnost za 
organizacijsko vodenje dela.

Prednost imajo moški z odsluženim vojaškim rokom. 
OD po pravilniku.

Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.
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TCDENSKiLE
Petek, 5. februarja -  Agata 
Sobota, 6 . februarja -  Doroteja 
Nedelja, 7. februarja -  Rihard 
Ponedeljek, 8 . februarja -  Janez 
Torek. 9. februarja -  Polona 
Sreda, 10. februaija -  Silvan 
Četrtek, 11. februarja -  Zvezdana

BRL2ICE: 5. in 6 . februarja ame
riški barvni film „Noč brez prič". 7. 
in 8 . februarja amer. barv. film 
„Dan revolveraša“. 9. in 10. februar
ja ameriški barvni film „Velik rop 
banke“ .

BRESTANICA; 6 . in 7. februarja 
ameriški film „Bitka v Ardenih“ .

ČRNOMELJ: Od 5. do 7. fe
bruarja ameriški barvni film „Ugani, 
kdo priđe na večerjo!“ 9. februarja 
angleški barvni film ,,Salako“ .

KOCEVJE -  „Jadran“ ; 5. fe-
' bruarja franc. barv. film „Hiberna-

’ tus“ . 6 . in 7. februarja franc., barv.
f film „Balzacove grešnice“ . 8 . fe

bruarja franc, barvni film „Vojna v 
Sieni“ . 9. in 10. februarja amer. 
barv. film „Maščevalec iz Karoliul“ .
11 . in 1 2 . februarja amer. barv. film 
„Podari ji luno z neba'*.

KOSTANJEVICA: 7. februaija
ameriški barvni film „Mary Popins“ .

KRSKO: 6 . in 7. februarja franc, 
barv. film „Burne noči Lady Hamil- 
-ton“ .

METLIKA: Od 5. do 7. februarja 
ganski barvni film „Jastreb *iz Ka- 
stilje“ . Od 5. do 7. februarja ameri
ški barv. film „Parnik fantom“. 10. 
in 1 1 . februarja jugoslovanski barvni 
film „Biciklisti“ .

MIRNA: ameriški barvni film 
„Murieta“ .

MOKRONOG: 6 . in 7. februaija 
amer.-ital. barv. film „Lady-L“ .

NOVO MESTO: Od 5. do 7. fe
bruarja ameriški barvni film „Ne
znosna leta“ . 8 . in 9. feb ru ^ a  ame
riški barvni film „Prečudni doktor 
Dolittle“ . 10. in 11. februarja fran
coski barvni film ,,Naj crkne zve- 
rina!“ -  POTUJOČI KINO NOVO 
■MESTO: Od 5. do 9. februarja
amer. barv. film „Pustolovec iz Te- 
xasa“ .

RIBNICA: 6 . in 7. februarja
amer. barv. film „Rop brez plena“ .

SEVNICA: 6 . in 7. februaija
amer. barv. film ,,Gospodu z ljubez
nijo". 1 0 . februaija angl. film 
„Joanna“.

SODRAŽICA: 6 . in 7. februaija 
ameriški film „Bonnie in Qyde“ .

TREBNJE: 6 . in 7. februaija itali
janski barvni vojni film „Izkrcavanje
v Ancio“ .

SLUŽBO DOBI

ZA priučitev livarskega poklica 
sprejmem fanta z nedokončano 
osemletko. Stanovanje, hrana pre
skrbljena, Edvard Selan, Livar
stvo, 61000 Ljubljana, Savlje 74.

SLUŽBO gospodinjske pomočnice 
dobi dekle. Lahko mlada, začet
nica, lahko je malo invalid. Pogoji 
ugodni. Pleško, Vižmaije, Žeija- 
lova 6 , Ljubljana.

TAKOJ zaposlim mlajše dekle za 
pomoč v kuhinji. Vsa oskrba v 
hiši. Ostalo po d<^ovoru. Danila 
Vehovec, bife, Polje 346 pri Ljub
ljani.

ZAPOSLITEV dobi KV gostilniška 
natakarica ali nekvalificirana, ki 
je vešča v gostinski stroki. Ravno 
tako zaposlimo kmečko dekle za 
pomoč v gostilniški kuhinji. Plača 
dobra, oskrba v hiši, ostalo po 
dogovoru. Nastop službe je mo
goč takoj. Ponudbe pošljite na 
naslov: Gostilna Blažun, Franc 
Grašič, Cesta talcev 7, 64000 
Kranj.

PRIDNO in pošteno dekle, ki ima 
voljo do gostinskih del sprejme na 
delovno mesto takoj gostilna 
„Lovše“ , Šmartno ob Savi 7, 
61000 Ljubljana. Hrana in stano
vanje v hiši.

ISCEM mlajše dekle za varstvo 2-let- 
nega otroka. Hrana in stanovanje 
preskrbljena. Plača po dogovoru. 
Nada Urevc, Bled, Kozmetični 
salon, tel. 77-598.

ISCEM tesarskega pomočnika ali 
delavca za priučitev. Oglasite se 
na naslov: Jože Forjan, Tesarstvo, 
Devova 15/B, 61000, Ljubljana.

SPREJMEM takoj polagalca parketa
— plastike. Vinico Novak, Pod
turn 3, Dolenjske Toplice.

DIMNIKARSKEGA vajenca sprej- 
nrem. Pogoj: uspešno dovr&nih 
vsaj 6  razredov osnovne šole. Na
grada v višini, da se lahko vajenec 
sam vzdržuje. Solo plačam. Silvo 
Osovnikar, dimnikarstvo, Sevnica.

SPREJMEM kvalificiranega ali pri
učenega zidarja in fanta za pri
učitev zidarske stroke. Plača p|o 
dogovoru. Hrana in stanovanje 
zagotovljena. NasloV v upravi lista 
(229/71).

TAKOJ sprejmem žensko za varstvo 
2 otrok ali žensko, ki dela ^m e 
nično. Naslov v upravi lista 
(195/71).

TAKOJ sprejmem dva vajenca avto- 
kleparske in ličarske obrti. Stane 
Pustavrh, Krško, Cesta krških 
žrtev 139, telefon 71-367.

MLAJŠO NATAKARICO ali dekle s 
podeželja, prikupne zunanjosti, 
iščem za strežbo v ekspres baru 
na Gorenjskem blizu Ljubljane. 
Hrana in stanovanje zagotovljena. 
Marjan Zorman, Express bar, 
Medvode 27.

TAKOJ ZAPOSLIM dva mlada fan
ta na strojih za predelavo plastike 
in bakelita. Hrana in stanovanje 
zagotovljena. Plača po dogovoru. 
Ponudbe pošljite na naslov: Janez 
Zaletel, Stanežiče 22, Sentvid- 
Ljubljana.

ISCEM pošteno dekle ali starejšo 
žensko za gospodinjstvo pri 3- 
članski družini. Premk, Ragovska
9, Novo mesto.

DVA VAJENCA sprejmem za tesar
ski poklic, tudi s 6 . razredi šole. 
Takoj plačam 50 do 60.000 
S-din. Milia Purgar, Hroše 11, 
Smlednik pri Ljubljani.

SLUŽBO IŠČE

v  VARSTVO VZAMEM otroka od 
leta starosti naprej. Naslov v upra
vi lista (174/71).

STANOVANJA

ODDAM sobo, kuhinjo in shrambo. 
Kotar, Brod 17, Novo mesto.

STANOVANJE IN HRANO nudim 
dekletu, ki bi izmenično poma
gala v gospodinjstvu. Alojzija 
Bohte, Kom. Staneta 8 , Novo 
mesto.

ISCEM opremljeno ali neopremlje
no sobo na Mirni ali v bližnji oko
lici. Naslov v upravi lista 
(201/71).

Motorna vozila

TRAKTOR (enoosni) ugodno pro
dam -  9 KS Agria Diesel, 7 pri
ključkov, opremljen za vleko ali 
košnjo. Naslov v upravi lista 
(202/71).

VODNA S k u p n o s t  Kočevje pro
da kombi IMV, letnik 1966. Li
citacija bo dne 1 2 . 2 . 1971 v pro
storih uprave. Pričetek ob 10. uri.

P R O D A M

PRODAM ugodno nove traktorske 
3-delne brane. Feliks Mihovec, 
Sp. Senica 2, Medvode.

PRODAM kompletno krožn9  žago 
(cirkularko) z elektromotorjem. 
Naslov v upravi lista (196/71).

PRODAM novo tračno žago in krož
no žago. F. Omerzu, Sevnica.

POCENI PRODAM malo rabljen 
globok otroški voziček in otroško 
posteljico na koleščkih. Željko, 
Gor. Suhor pri Metliki.

PRODAM pokrit igralni aparat -  
nogomet po ugodni ceni. Naslov v 
upravi lista (192/71).

PRODAM desni štedilnik na drva, 
dobro ohranjen. Nad mlini 27, 
stanovanje 10, Novo mesto.

PRODAM vprežno kosilnico in 
ostrege (grušt) 6,5 x 8 m, nov 
smrekov les. Kirn, Goriška vas 8 , 
Škocjan.

PRODAM skoraj nov desni štedilnik 
„Gorenje** na trda goriva. Minka 
Semen, Lobetova 7, Žabja vas. 
Novo mesto.

PRODAM Ferguson 35 KM, letnik 
1968, v dobrem stanju. Jože Ru
par, Goriška vas 7, Škocjan.

PRODAM nov hidrofor. Ivan 
Premru, Do). Prekopa 52, Kosta
njevica na Krki.

PRODAM mostno tehtnico nosil
nosti 5000 kg, v brezhibnem sta
nju. Cena po dogovoru. Oglasite 
se pri Benetiču, mlin Vinica št. 
17.

PRODAM kosilnico „Alpino** z žet
veno napravo. Franc Vovko, Po
tov vrh 26, Novo mesto.

K U P I M

OPLOJENA jajčka, večjo količino, 
kupimo. Ponudbe prosimo na 
naslov; Valilnica, 51301 Brod na 
Kolpi.

KUPIM zazidljivo gradbeno parcelo 
za gradnjo hiše in avtoličarske 
delavnice ob glavni cesti, blizu 
Novega mesta ali v samem mestu, 
z vodovodom in elektriko. Alojz 
Muren, Rdeči kal 7, Dobrnič.

V NAJEM oddam 23 arov vinograda 
v Lubancu na spolovino ali proti 
plačilu Emilija Udovič, Cegelnica
22, Novo mesto.

PRODAM 81 arov zemlje (vinograd 
in travnik) v bližini vikendov na 
Otočcu. Naslov v upravi lista 
(178/71).

PRODAM 12 arov vinograda, pri
merno za vikend, v Trški gori. 
Dostop z avtomobilom. Naslov v 
upravi lista (181/71).

PRODAM skupno 60 arov. Njiva na 
lepem sončnem kraju. Prodam 
tudi po parcelah od 10  arov na
prej. Cena o pregledu in dogovoru 
na kraju samem. Dovoz z vsakirn 
motornim vozilom. Prodam tudi 
500 slivovih dreves in nekaj ore
hovih dreves. Maks Habinc, Kre
men 20, Krško.

PRODAM hišo (10 x 20) na lepem 
kraju ria Dvoru, primerno za obrt. 
Elektrika, voda v hišL Interesenti 
naj se zglasijo ob nedeljah. Cena 
ugodna. Mirko Mirtič, \Žužem- 
berk 172.

PRODAM vinograd v Lazah pri 
Mirni peči in njivo pri železniški 
progi. Frančiška Mesojedec, Biška 
vas 25, Mirna peč.

PRODAM parcele, primerne za sa
jenje trt, sad. drevja in gradnjo 
vikenda, pri Šentrupertu na Do
lenjskem. Elektrika in cesta zra
ven. Naslov v upravi lista 
(215/71).

R A Z N O

ZAPUSCEN u p o k o j e n e c , star
51 let, nujno potrebuje vdovo v 
starosti od 40 do 50 let; lahko je 
ločena po moževi krivdi, s hčer
ko. Pozneje je možna ženitev. 
Lahko grem tudi jaz na njen dom 
in pomagam delati ter tudi de
narno pomagam, ker svoje pro
dam. Imam hišo in 2 ha zemlje. 
Samo resneponudbe pod ,3oljša 
bodočnost**.

PROSIM poštenega najditelja, da mi 
izgubljeno srebrno zapestnico 
vrne proti nagradi na upravo lista.

POROKA -  spomin nanjo naj bo 
lep in trajen! Zato izberite sodo
ben poročni prstan pri zlatarju v 
Ljubljani, Gosposka 5 (poleg 
univerze). -  Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10  odst. popusta!

V SOBOTO, 30. januarja, sem izgu
bil motorno žago „Husqvarna** 
od Banje loke pri Kočevju do 
Mosteca. Najditelja prosim, če 
vrne žago proti nagradi. Drago 
Naglič, Jesenov vrt 6 , 61335 pri 
Kočevju.

TISTEMU, ki mi posodi 3.000 din 
za dobo 6  mesecev, vrnem 4.0()0 
din. Ponudbe pod šifro ,,Nujno**.

Dragemu možu in dobremu očku 
Vinku Kuharju iz Novega grada pri 
Boštaftju želijo za njegov praznik 
veliko zdravja in veselja ter še mno
go let žena in hčerki Helenca in 
Marjanca. Enako želimo iz vsega 
srca tudi staremu atu Vincencu 
Kuharju, da bi bil zdrav in vesel fc 
mnogo let in da bi bil dober z nami: 
Anica, Helenca in Marjanca Kuhar.

Petricovima mami in očetu iz 
Birčne vasi 16 želijo ob 30-letnici 
skupnega življenja, mami pa za pet
deseti rojstni dan, vse najlepše hčer
ka Sonja ter sin Srečko z ženo Mar
to.

Ljubljeni mami Mariji Fink iz 
Ločne pri Novem mestu za dvojni 
praznik vse najboljše in najlepše, 
največ pa zdravja, želi hčerka Majda 
z možem, vnučka Damjan in Bojan 
ter sin Franci iz Nemčije.

Preljubemu atu in mami Udvan- 
čevima iz Ostroga pri Šentjerneju 
želijo za 4 9 -letnicOnporoke ter atu 
za god in rojstni dari še veliko zdra
vih in veselih let otroci; Pepca, To
ne, Justi, Tončka, Ludvik, Albin in 
Rudi z družinami: 17 vnučkov pa 
jima pošilja koš poljubčkov.

Jože Hictaler iz Koprivnice 27 
prepoveduje vsako košnjo na svojih 
travnikih, ki jih je podedoval po 
Mariji Kukovižiž. Antonija Ašič 
nima pravice prodajati košnjo.

Rezka Kralj, Brusnice, prepove
dujem vsako vožnjo, sečnjo ali de
lanje kakršnekoli škode po gozdu v 
„Peskih** (za farovžem). Opozarjam, 
da bom vsakogar, kdor ne bo pre
povedi upošteval, sodno preganjala.

. Ob boleči izgubi naše drage 
mame in stare mame

FRANČIŠKE LOVRIN j 
iz Drenovca 14 

pri Vinici

se zahvaljujemo vsem, ki so nam 
kakorkoli pomagali v teh težkih 
trenutkih ter vsem, ki so spremili |, 
pokojnico na zadnji poti in ji daro-  ̂
vali vence in cvetje.

Žalujoči: hčerka z družino .

Ob nenadni izgubi našega dragega‘f   ̂
moža, očeta, starega očeta in brata * ^

te ^ S T IlA

JOŽETA DRNJACA, 
roj. 1901

se iskreno zahvaljujemo vsem sose* * 
dom, znancem* in sorodnikom, ki so 
darovali vence in šopke, nam izrekli 
sožalje ter v tako velikem številu 
spremili pokojnika na zadnji poti. 
Iskrena zahvala sevniškemu pev
skemu zboru za žalostinke, zidano- 
moški godbi in gospodu župniku.

Žalujoči: žena Fani, hci Erna  ̂z 
družino, sinovi Franci, Maksif Jože,, 
Vinko, Mirko z družinami in drugo 
sorodstvo I

Sevnica, 22. 1. 1971 j

Ob izgubi naše mame, stare I 
mame in žene *

MARIJE ROŠMERLJ | 
z Dolnje Težke vode

se najiskreneje zahvaljujemo vsem 
sorodnikom, družini Mavrin in so* f 
sedom, ki so nam izrekli sožalje, 
darovali cvetje in jo . spremili na , 
zadnji poti. Zahvaljujemo se tudi | 
gospodu župniku za poslovilne ber i 
sede. Prisrčna hvala! I

Žalujoči: mož Alojz, hčerki *
Francka in Micka z družinama

K rojstnemu dnevu, draga mama 
in stara mama Francka Slabetova iz 
Crmosnjic, Ti želita vse lepo, največ 
pa zdravja, hčerka Majda z Romano.

OBVESCAM cenjene stranke, da 
lahko dobijo v valilnici na Senovem 
enodnevne piščance (težki tip bele, 
rjave in črne) od 1 0 . februarja dalje 
vsako sredo dopoldne po konku
renčni ceni. Mijo Gunjilac, Seno
vo 72.

NOVO; praktične ščetke za či
ščenje radiatorjev in vse ščetarske 
usluge nudi; Sčetarstvo Armič, 
Tržaška 52, Ljubljana.

OPOZORILO
Opozarjam tov. Pavlo Gorišek, 

njene sorodnike in ostale udeležence 
pc^eba dne 20. 1. 1971, naj ne raz
širjajo lažnih govoric o osebju Po
grebnega zavoda, sicer jih bomo 
sodno preganjali. Spremno osebje 
Pogrebnega zavoda Krško.

Ob prerani izgubi moža, očeta, 
deda in pradeda

JANEZA DOLINARJA 
iz Pa\de vasi

se zalivaljujemo sorodnikom, sose
dom, prijateljem in znancem, ki so 
nam bili v tolažbo ob težkih tre
nutkih, posebna hvala za podarjene 
vence in cvetje, hvala ZB Tržišče, 
kolektivu CRD Novoles -  Straža in 
gospodu župniku za obred.

Žalujoči; žena Angela, sin Polde 
in Tone z družino, hčerke Betka, 
Pavli in Anica z družino in drugo 
sorodstvo

Ob nepričakovani smrti našegc 
dragega moža, očeta in starega oče
ta

ANTONA PLESKOVIČA ' 
iz Dol. Kamene

se lepo zahvaljujemo dobrim sose-, 
dom Sladičevim in Progarjevim terf 
Blatniku, ki so nam priskočili na ; 
pomoč v najtežjih trenutkih. Lepa j 
hvala vsem za podarjene vence in ‘ , 
cvetje, posebno NOVOTEKSU -  <
obrat apretura, trg. podj. DO- j 
LENJKA ter kolektivu Market- ; 
Bršlin, gospodu župniku za lep , 
obred in vsem, ki ste pokojnika v 
velikem številu spremili na zadnji , 
poti. Se enkrat vsem za vse prisrčna | 
hvala.

Žalujoči: žena Ana, sin Martin in  ̂
hčerka Ani z družinama

Ob izgubi moža in očeta I

JOŽETA GRABNARJA |i
iz Razdrtega 

pri Šentjerneju ,

se iskreno zahvaljujemo dr. Podob
niku, gospodu župniku in kaplanu 
za tolažbo očetu in za tolažilne be
sede. Zahvala ^vsem sodelavcem 
ISKRE, vaščanom za sočutje po-' 
sebno Tonetu, in vsem sorodnikom i 
za podarjene vence. |jl

Žalujoči: žena, Franc, Janez,'
Marija, Pepca, Tončka z družinami I

Fran Sal. F i n ž g a r

i l O  l l l l i
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Hčere so se razveselile očeta, ki se 
je vrnil, kakršen še ni bil, odkar so 
zagrebli mater.

„Večkrat bi morali kam,“ gaje hva
lila Polonica, ko mu je stregla z ve
čerjo; „ko ste pa vedno doma in samo 
tuhtate, zato ste tako žalostni.”

,3aj pojdem, nič se ne bojte. Dru
god mi vsaj postrežejo

„Čudno, da me nič ne znamo,“ ga 
je zavrnila Polonica bolj žalostna kot 
užaljena.

„Bi že znale, če bi hotele. Ampak 
takšna je vaša misel, da sem vam na- 
poti.“

,,Oče!“ je kriknila Polonica in sto
pila predenj.

„Naraščaj se, kolikor hočeš, res je 
pa.“

Polonica je zajokala, Vrban se je 
umaknil v sobo.

Ko ga je pozdravil zapuščeni kot v 
kamri, se je zgrozil 1» vest ga je za
pekla, češ daje danes omadeževal spo
min rajne Polone. Stopil je prav do

kraja, kjer je kajkrat stal ob njeni po
stelji. Začelje sam pri sebi: „Nič se ne 
boj, Polona; ni je pod soncem, kot si 
bila ti. Prav pa nisi naredila, da si šla. 
Ali me kaj vidiš, kako sem sam in re
vež? Ko bi vedela, iz groba bi vstala.“ 

Počasi se je okrenil, začel hoditi 
gor in dol in mrmrati pretrgane stav
ke. Slednjič je legel na pol oblečen na 
posteljo. Noč mu je zakrila prazni kot 
in iz njega se je pritihotapila Suha- 
dolka.

,4>olona je -  kakor ona. -  Še 
trdna. Gospodinja je bila kar dobra. -  
Postreči zna, vse vidi. -  Ali si mi jo 
mar ti poslala na cesto, ko sem šel za
voljo tebe . .  . Polona?

Vrban se je dvignil na postelji. Srce 
se mu je oglasilo z nemirnimi udarci.

, Polona -  morda pa res? “
Sinila mu je v glavo misel, da se je 

je sam prestrašil in ni mogel več str
peti na postelji.

„Polona, povej, ali bi bila huda? — 
AU se ti smilim in si zato poskrbela 
zame ter mi jo poslala na voz? “ 

Zdrknil je na tla in stal v temi v 
plašni tihoti spečega kmečkega doma.

Njegovo srce in nihalo ure sta se sreča
vala z udarci. Glasno je vprašal samega 
sebe:

,Ali naj se res oženim? “
Tako neverjetno mu je zazvenela ta 

beseda v gluhoto sobe, da se je prijel 
za usta. Vendar pa se mu je zazdela 
misel odrešilna. ,

„Spet dobim . olono!“
Toda v istem hipu pa ga je bilo sa

mega sebe sram; sedel je nazaj na po
steljo, počasi legel in šepetajoč mo
litve za rajnico zadremal. Ni vedel, 
kako dolgo je spal. V snu so se mu 
motale misli od Polone do Suhadolke. 
Zametoval je vsako misel na ženitev.

Ko je budil spomine na Polono, pa 
se mu je že spet ponudila Suhadolka 
in za njo vdani obraz rajnice: ,,Vrban, 
kakor veš, tako stori!“

Ves predramljen je gledal v okna in 
iskal dne. Nekdaj je povpraševal: „Pq- 
lona, posveti, koliko je ura.“ Sedaj 
nima nikogar.

,JJe, ne morem več . . . “
Planil je s postelje, vse je mrgolelo 

po njem. Vžigalice so se mu lomile, ko 
je hotel uprasniti luč.

,J*olona, ti si mi jo pokazala!“
Sam ni vedel, kdaj si je ogrnil suk

njič in pokril klobuk. Po prstih je 
tipal iz sobe — prvič tako po štiridese
tih letih — iz sobe v vežo in od tam na 
dvorišče. Sesedel se je na tnalo, ki ni 
bila več ista kot za njegovih fantov
skih let, toda taka in prav tam je stala. 
Podprl si je glavo in se pogreznil v

misli. Kužek je prišel iz steljnika in se 
mu stisnil k nogam. Vrban ga ni opa
zil.

„Bom se!“ je izrekel glasni sklep, 
vstal in se vzravnal ter izginil za hle
vom.

Mimo je počivalo polje kot takrat, 
ko je hodil po njem snubit rajno Po
lono, ki je bila iz vasi Suhadolkine.

Naslonil se je na plot, glavo zagoz
dil med dlani in razmišljd. Vse Polo
nino življenje je teklo mimo njega:^Od 
tistega dne, ko sta se prvič sprehajala s 
Polono po nedeljskem polju in je ona 
nosila prvega otroka — Vrbančka — 
mimo vseh prečutih noči ob smrtnih 
posteljicah otrok -  skozi vse drobne 
prepirčke, ki sta jih imela, skozi dolge 
nočne pogovore, ko sta dokupovala 
njive in travnike, vse kupčije, ki jih je 
Vrban razodeval edinole ženi -  in 
skozi ves tisti malenkostni drobiž, ki 
ga je Vrban sedaj tako pogrešal. . .

„Žena edina ume moža,“ se je do
mislil spet Suhadolkine trditve. In če
prav je bilo pri gospodarstvu vse kakor 
prej, je Vrban videl pred seboj pu
ščobo, ki ga je ujedala in plašila. 
Vnovič se je zatopil v razmišljanje, in 
ko je zapel petelin, se je zdramil in 
odločno rekel:

„Bomse!“
Tedaj se je že svitalo. Šel je po koso 

in jo začel klepati. Udarci sfo priklicali 
Polonico.

„Tako zgodaj, oče? “ ga je pozdra
vila.

„Nakosit grem lucerne. Naj pride ; 
Mreta z vozom še za rose ponjo!“

Zadel je koso in hitro, utonil v po-' i 
lju, ki je soplo hladno meglo. ■

Komaj je odkosil za nekaj brusov, ■ 
se je pojavila na zeleniku tik deteljišča 
Suhadolka. . i

„Dobro jutro!“ sta se pozdravila. 
Vrbanu je šinila kri v lice. i
„Če to ni namenjeno," sije razlagal j 

prihod vdove v zelnik in brusil,
,,Zeta, zeta, Vrban! Čemu bi se , 

tako ubadal. Prav treba ti je.“
„Tebi še manj!“
„Mi smo kupili majhnega, zato mo

ram.“
„No, in če dobim jaz zeta v hišo, 

bo prav ista pesem. Veš kaj, Polona, 
oženil se bom!“

Vrban je brisal koso s šopom dete
lje in pogledoval na Polono, ki je ob* 
strmela sredi pese:

„Seveda se boš, z belo nevesto!“ 
„Kaj? “ se je narasel Vrban in za

mahnil s koso, daje dal kremen iskro, 
ko ga je neprevidno usekal. ,,Ali mi
sliš, da sem že tako krevse? “

„Nič ne mislim. Toda leta, leta! In 
ljudje! “ 1

„Kaj ljudje! Mar so mi. Jaz vem, kaj 
mi je treba, ne ljudje.“

Spet sta molčala. Vrban je mahal s 
koso, Suhadolka obirala zelje in gle
dala zamišljeno v tla.

,J*oskusi uganiti, Polona, katero 
bom vprašal,“ je sprožil pogovor 
Vrban, ko je brusil. I
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I RADIO LJUBLJANA
VSAK DAN: poročUa ob 5.00,

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 11.00,
12.00, 13.00, 15.00, 18.00, 19.30 
in 22.00. Pisan glasbeni spored od
4.30 do 8.00.

PETEK, 5. FEBRUARJA: 8.10 
Operna matineja. 9.05 Za šolarje -  
Stog sena v zasnežem gozdu. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila Tu
ristični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Valentin Bene
dičič: Čebelarstvo v letu 1971. 
,12.40 Z ansamblom Mihe Dovžana.
13.30 Priporočajo vam . . .  14.35 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. 15.30 Napotki za turiste. 
16.00 „Vrtiljak“ . 17.10 Človek in 
zdravje. 18.15 W. A. Mozart: Rondo 
in Serenada. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 19.15 Minute s triom Jožeta .Bur
nika. 20.00 „Naj narodi pojo .
21.15 Oddaja o moiju in pomoršča
kih. 22.15 Besede in zvo 
domačih.

pom 
ki iz logov

SOBOTA, 6 . FEBRUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.05 Pionirski 
tednik. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila — Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti 
-  Dr. Stefan Bauman: Vplivi na 
plodnost krav. 12.40 Poje Ladko 
Korošec. 13.30 Priporočajo vam . . .  
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak". 17.10 Gremo v kino. 
18.15 Artur Rubinstein igra Griega.
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Mi
nute z ansamblom Borisa Franka.
20.00 Spoznavajmo svet in domo
vino. 22.20 Oddaja za naše iz
seljence.

NEDELJA, 7. FEBRUARJA: 
6.00-8.00 Dobro jutro! 8.05 Radij
ska igra za otroke -  Miodrag Djur- 
djević: ,.Moj prijatelj Bel Ami“ . 
9.05 Srečanje v studiu 14. 10.05 Še 
pomnite tovariši. . .  Franjo 
Tudjman: Odpor poljskega ljudstva. 
10.25 . Pesmi borbe in dela. 
10.45 13.00 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljaji. -  Vmes ob
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za tuje goste. 13.30 Nedeljska repor
taža. 13.50 Z domačimi ansambli.

I. Po  ̂ dolgi bolezni nas je zapustila 
t naša draga žena, mama in stara 

mama

ANTONIJA BADOVINAC 
iz Metlike

Zahvaljujemo se vsem sosedom, pri- 
( jateljem in znancem, ki so jo spre

mili na zadnji poti, ji poklonili ''sn- 
ce ter cvetje. Posebno se zahvalju
jemo primariju dr. Smrečniku, dr. 
Zakrajškovi, dr. Trobišu in ostalemu 
medicinskemu in strežnemu osebju 

I pljučnega oddelka bolnice v Novem 
mestu za zdravljenje in nego v času 
bolezni.

Žalujoči: mož in otroci z druži 
nami

I Ob prerani izgubi našega dragega 
brata in strica

ANTONA MIKLIČA 
iz Gor. Kamene 9 

zaposlenega v Kanadi
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
nam v težkih trenutkih kakorkoli 
pomagali in nam izrekli sožalje. Po
sebna zahvala njegovemu tovarišu 
Ivanu Rožiču za trud pri odpošilja
nju iz Kanade v domovino, pogreb
nemu zavodu in gospodu župniku za 

1 premstvo na zadnji poti.
Žalujoči: brat Martin, sestre

Micka, Ana in Pepca z družinami, 
brat Jože iz Avstralije ter drugo so
rodstvo

Ob bridki izgubi našega dragega 
moža, očeta, s tarca očeta brata, 
strica in botra

JOŽETA ŠTRBENKA 
iz Rihpovca 1

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, sosedom, znancem in prija
teljem, ki so ga obiskovali v času 
bolezni, nam vsem pomagali v tež
kih trenutkih, ga počastili in spre- 
niili na zadnji poti. Iskrena hvala 
tudi pevcem in duhovnikom za po
slovilne besede. Se enkrat vsem 
iskrena hvala.

Žalujoči: žena Nežka, otroci z 
družinami in drugo sorodstvo

Ob smrti našega dragega očeta

JANEZA ZUPANCICA 
po domače 

I Ločkega Janeza
se zahvaljujemo vsem, ki so prišli od 
blizu in daleč, da jih pospremijo na 
Zadnji poti, vsem prijateljem in 

n I Znancem, ki so prekrili njegov grob s 
j Prekrasnim cvetjem in nam izrekli 

i|V 'žulje. Zahvaljujemo se dr. .Malo- 
’ I vašiču za neutrudno prizadevanje in 

skrb, da jim čim dlje ohrani živ- 
S ‘jenje. Posebno zahvalo smo dolžni 

Vsem predobrim sosedom, ki so nam 
, v teh težkih trenutkih nesebično 
 ̂stali ob strani. Zahvaljujemo se za 

O Pogrebne svečanosti in ganljive ža- 
»r * lostinke. Vsem prisrčna hvala. 

Žahijoči: Zupančičevi

15.05 Nedeljsko športno popoldne.
17.30 Radijska igra Roman Hla- 
vač: ,,Zadeva še ni končana**. 19.00 
Lahko noč, otroci! 19.15 Glasbene 
razglednice. 20.00 , V nedeljo zve- 
čer“ . 22.20 Zaplešite z nami.

PONEDELJEK, 8 . FEBRUAR
JA: 8.10 Glasbena matineja. 9.05 
Pisan svet pravljic in zgodb. 10.15 
Pri vas doma. 11.00 Poročila -  Tu
ristični napotki za tuje goste. 12.30 
Kmetijski nasveti -  Ludvik Strobl: 
Rezultati lanskih sortnih poskusov s 
krompirjem in nove sorte. 12.40 
Igrajo veliki pihalni orkestri. 13.30 
Priporočajo vam . . .  14.35 Naši po
slušalci čestitako in pozdravljajo.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak**. 17.10 Ponedeljkovo glas
beno popoldne. 18.15 „Signali**. 
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute s Slovenskim instrumen
talnim kvintetom. 20.00 Pietro 
Mascagni: „Cavalleria rusticana** 
(opera v 4 dejanjih). 22.15 Za ljubi
telje jazza.

TOREK, 9. FEBRUARJA: 8.10 
Glasbena matineja. 9.35 Narodne 
pesmi iz Posavine. 10.15 Pri vas 
doma. 11.00 Poročila Turistični 
napotki za tuje goste. 12.30 Kme
tijski nasveti -  Inž. Dolfe Cizej: 
Razmišljajmo o pridelovanju krme v 
poletju. 12.40 Melodije s filmskega 
platna. 13.30 Priporočajo vam . . .  
14.10 ,.Moj mali svet je glasba'*.
15.30 Glasbeni intermezzo. 16.00 
„Vrtiljak**. 17.10 Popoldanski sim
fonični koncert. 18.45 Družba in 
čas. 19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute z ansamblom Henčka Bur

kata. 20.00 Prodajalna melodij.
20.30 Radijska igra -  Mirjana 
Buljan: ,,Tajni predal**. 22.15 Iz so
dobne glasbe v Združenih državah 
Amerike.

SREDA, 10. FEBRUARJA: 8.10 
Operna matineja. 9.05 Nenavadni 
pogovori. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti
-  inž. Stanko Matekovič: Preceplje- 
nje vinske trte. 12.40 Zvoki iz glas
benih revij. 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.35 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Glasbeni 
intermezzo. 16j00 „Vrtiljak**. 17.10 
Jezikovni pogovori. 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene razgled
nice. 20.00 Simfonični koncert 
RTV Ljubljana v stereo studiu. 
22.15 S festivalov jazza.

Če t r t e k , i i .  f e b r u a r j a : 
8.10 Glasbena matineja. 9.35 Pri
ljubljeni jugoslovanski pevci zabavne 
glasbe. 10.15 Pri vas doma. 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
tuje goste. 12.30 Kmetijski nasveti
-  Inž. Vilko Štern: Investicije v 
strojno opremo pri nas in v svetu.
13.30 Priporočajo vam . .  . 14.30 Z 
orkestrom Ralph Carmichael. 15.30 
Glasbeni intermezzo. 16.00 
,.\ rtiljak**. 17.10 Koncert po željah 
poslušalcev. 18.30 Z orkestrom 
Erein Lehn. 19.00 Lahko noč, otro
ci! 19.15 Minute s triom Silva Sting- 
la. 2 0 .0 0  Četrtkov večer domačih 
pesmi in napevov. 21.00 Literarni 
večer -  'Ob 100-letnici rojstva F. S. 
Finžgarja. 22.15 Nočni koncert z 
deli jugoslovanskih skladateljev.

VAŠA BANKA JE
DOLENJSKA BANKA 
IN HRANILNICA NOVO MESTO
S podružnico v KRŠKEM in ekspoziturami v METLIKI In TREBNJEM
Z A  V A S

#  nudimo najugodnejšo obrestno mero na hranilne vloge in devizne račurie — 
od G do 7,5 odst.

#  dajemo kredite za stanovanjsko izgradnjo, pospeševanje kmetijstva, obrti in 
turizma na podlagi nan>enskega varčevanja

#  vodimo žiro račune občanov
#  vodimo devizne račune občanov
#  opravljamo devizno-valutne posle, odkup in prodajo valut
#  odobravamo kratkoročne in dolgoročne kredite
#  opravljamo tudi v.se druge bančne E>osle

Zaupajte nam svoje denarne posle! Opravimo jih hitro, natančno in zaupno pod 
najugodnejšimi pogoji.

Poslužite se hranilne službe, ki jo za vas opravljajo tudi vse pošte na območju 
banke in kmetijske organizacije: kmetijska zadruga Žužemberk, Novo mesto, 
Trebnje, Metlika in Agrokombinat Krško.

TELEVIZIJSKI
SPORED

PETEK, 5. FEBRUARJA: 9.30 
TV v šoli (Zagreb) -  14.40 Polet 
vesoljske ladje Apollo 14, posnetek 
in prenos v barvah (EVR Ljubljana)
-  vmes ob pribl. 18.15 Obzornik 
(Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lp -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 Izkažimo se, quiz (Zgb) -  
21.45 Zuerich: Evr. prvenstvo v 
umetnostnem drsanju -  moški, pre
nos v barvah (EVR, Lj) -  23.45 Po
ročila (Lj).

SOBOTA, 6. FEBRUARJA: 9.35 
TV v šoli (Zgb) -  pribl, ob 15.00 
Polet vesoljske ladje Apollo 14 -  
posnetki in prenos v barvah (EVR 
Lj) -  pribl, ob 17.50 Obzornik (Lj)
-  19.00 Glasbena oddaja (Lj) -
19.10 A. Lindgren: Erazem in po
tepuh, V. del (Lj) -  19.45 Cik-cak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -  
20.25 3*2-1 (Lj) -  20.35 Glasbena 
križanka (Lj) -  21.25 Zuerich; Evr. 
prvenstvo v umetnostnem drsanju -  
ženske -  prenos v barvah (EVR Lj)
-  23.00 TV kažipot (Lj) -  23.20 
Poročila (Lj).

NEDELJA, 7. FEBRUARJA: 
8.55 Madžarski TV pregled (Pohor
je, Plešivec) (Beograd) -  9.35 Po 
domače z ansamblom Borisa Franka 
(JRT) (Lj) -  10.00 Kmetijska od
daja (Zgb) -  10.45 Mozaik (Lj) -  
10.50 Otroška matineja: Čarobna 
piščalka, Erazem in potepuh. Svet, v 
katerem živimo (Lj) -  12.05 TV ka
žipot (do 12.25) (Lj) -  15.00 
Zuerich: Evropsko prvenstvo v
umetnostnem drsanju -  revija naj
boljših -  prenos v barvah (EVR 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 Naše malo misto
-  humoristična oddaja (Zgb) -
21.35 Videofon (Zgb) -  21.50 
Športni pregled (JRT) -  22.20 Po
ročila (Lj).

PONEDELJEK, 8. FEBRUAR
JA: 9.35 TV v šoli (Zgb) -  10.30 
Angleščina (Zgb) -  10.45 TV v šoli
-  ponovitev (Zgb) -  15.40 Angle
ščina -  ponovitev (Zgb) -  16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje. Ple
šivec do 17.00) (Bgd) -  17.38 Na
poved sporeda (Lj) -  17.40 Mendo 
in Slavica -  spored za otroke (Zgb).
-  18.00 Mladinski film (Lj) -  18.15 
Obzornik (Lj) -  18.30 Kalejdoskop 
(Lj) -  19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 
Mladi za mlade (Zgb) -  19.50 Cik
cak (Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.35 3-2-1 (Lj) -  20.35 Podelitev 
Prešernovih nagrad -  posnetek (Lj)
-  21.25 Praznična srečanja (Lj) -
22.10 Poročila (Lj).

TOREK, 9. FEBRUARJA: 9.35 
TV v šoli (Zgb) -  10.40 Ruščina 
(Zgb) -  11.00 Osnove splošne 
izobrazbe (Bgd) -  14.30 London: 
Predolimpijske igre v Sapporu -  
prenos v barvah (Evr, Lj) -  15.35 
Ruščina (Zgb) -  17.45 Tiktak: Na- 
hodno strašilo. Mačka z očali (Lj) -
18.00 Risanka (Lj) -  18.30 Poje 
Udo Juergens (Lj) -  19.00 Mozaik 
(Lj) -  19.05 Letalci in vseljudska 
obramba (Lj) — 19.30 Vzgoja za živ-

deset let: Leto 1945 (Lj) — 21.35 
Operacija MM -  filmska serija VOS 
(Lj) -  22.15 Poročila (Lj).

ČETRTEK, 11. FEBRUARJA: 
9.35 TV v šoU (Zgb) -  10.35 Nem
ščina (Zgb) — 10.45 Angleščina 
(Zgb) -  14.30 London: Predolim
pijske igre v Sapporu -  prenos v 
barvah (EVR Lj) -  15.40 Nemščina
-  ponovitev (Zgb) -  15.55 Angle
ščina (Zgb) -  16.45 Madžarski TV 
pregled (Pohorje, Plešivec do 17.00) 
(Bgd) -  17.45 Veseli tobogan: 
Gorje pri Bledu -  II. del (Lj) -  
18.15 Obzornik (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
-  serijska oddaja (Bga) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 S. 
Maugham: Luiza (Lj)

NOVO MESTO
ObveSčam cenjene stranke, 
da sem odprl

AVTOKLEPARSKO- 
MEHANICNO DELAVNICO

Nudim hitre In kvalitetne 
usluge po zmernih cenah! 
Za cenjena naročila se pri
poročam! — Viktor Bregar, 
Tržišče na Dolenjskem

Z A H V A L A

Ob tragični izgubi našega moža. očeta, brata in strica

ŠTEFANA KOLIČA
iz Podljubna

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so ga spremili na 
zadnji poti in nam izrekli sožalje, ter vsem, ki so mu 
darovali vence in cvetje. Posebna zahvala SGP PIO
NIR Novo mesto za pomoč v najtežjih trenutkih, tov. 
Jožefu za poslovilne besede ob odprtem grobu. Za
hvaljujemo .se kolektivoma IMV in NOVOLESU, gospo

du župniku ter pevcem za ganljive žalostinke

Žalujoči: žena in otroci, bratje, sestre In drugo 
sorodstvd

Z A H V A L A

Vsem, ki ste našo ljubljeno, nepozabno mamo, staro 
mamo in sestro

ANICO FUX, rojeno KRAMARIČ

spremili na zadnji poti, se prisrčno zahvaljujemo. Na
ša zahvala velja vsem njenim znancem in prijateljem, 
ki so jo obiskovali v času bolezni, zdravnikom in 
sestram v novomeški bolnišnici, ki so ji lajšali zadnje 
dneve življenja, godbenikom, pevcem in gospodu žup
niku v Metliki ter vsem, ki ste ji v poslednje slovo 

p>oklonili vence in cvetje

Metlika, Ljubljana, Radoviča, Dolane, Buenos Aires, 
22. januarja 1971

Žalujoči: hčeri Justa in Silva, zeta inž. Tone Pengov 
in prof. Jože Dular, vnuki Janez, Andrej in Matjaž, 
vnukinja Alenka, bratje in sestre ter drugo sorodstvo

PODJETJA 
IN VSE DRUGE 
KOMITENTE 
OBVEŠČAMO,
DA ODPIRA ŠPEDICIJA 
ZA TUZEMSKI 
IN MEDNARODNI 
PROMET 
LJUBLJANA, V

NOVEM MESTU, 
na železniški postaji 
svojo poslovno enoto
S poslovanjem prične že v sredo, 
3. februarja letos in bo opravljala 
za komitente vse spediterske posle 
vključno z železniškim prevozom.

ZŽTP - Ljubljana 
FERSPED Ljubljana

ljenje v dvoje -  6 . oddaja (Lj) -  
19.40 Posebni načini branja slovarja 
(Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.()0 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.35 Beckett -  angleški film 
(Lj) -  23.00 Poročila in pristanek 
vesoljske ladje Apollo 14 (Lj).

SREDA, 10. FEBRUARJA; 8.14 
TV v šoli (Zgb) -  17.05 Madžarski 
TV pregled (Pohorje, Plešivec do 
17.30) (Bgd) -  17.55 Čarobna 
pi.?čalka (mladinski film) (Lj) -  
18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Vaš 
šlager, sezone. (Sarajevo) -  19.00 
Mozaik (Lj) -  19.05 Naš ekran (Lj)
-  19.20 Na sedmi stezi -  športna 
oddaja (Lj) -  19.45 Cikcak (Lj) -  
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.35 
3-2-1 (Lj) -  20.35 Teh naših pet-

\AB/
' * ' B R E Ž I C E

S t e  v  ataclrei2:i 
za darilo?

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč 
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbliži cvetličarni

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!



P o rtre t tega tedna

Volja najboljše zdravilo
Krčan Ivan Molan se je po hudi poškodbi le
ta 1969 v enem letu povzpel na prvo mesto 

med jugoslovanskimi speedway vozači

Velika mednarodna speed-' 
way prireditev v Krškem 11. 
maja 1969 je bila lepa pri
ložnost, da se Krčan Ivan 
Molan postavi pred svojimi 
navijači, ki jih je nasledil od 
Franca Babiča, hrabrega 
„črnega mušketirja'*. Babič 
je več let s svojo drzno vož
njo dvigoval na noge gledal
ce in osvojil naslov najbolj
šega v Jugoslaviji kar 'štiri
krat.

Ivan je želel uspeti. Želje 
so se prenesle na plin, ki ga 
je privil, da bi zadovoljil šte

vilne oči. Vse bi se dobro 
končalo, da ni vmes posegla 
usoda. Kot bi ju potegnil 
magnet, sta se zaletela dva 
tekmovalca. Eden od njiju je 
bil Ivan. Odletel je med gle
dalce, motor pa je na srečo 
ostal na tekmovalni stezi. V 
trenutku je bilo vse poko
pano. Vre vadbe, samapre- 
magovanja, pričakovanj -  
vse se je razpršilo kot megla. 
Marsikdo je v mislih pokopal 
težko, poškodovanega Krča- 

• na. Kdo bi si mislil, da bo po 
taki poškodbi še kdaj stopil 
na stezo. Edini, ki je mislil 
drugače, je bil sam Molan, 
vendar je skrival svoje želje

vse do trenutka, ko je bil na 
jasnem, kako se bo zanj kon
čalo v bolnišnici.

-  Ste kaj razmišljali, ko 
ste leteli po zraku?

,J^ajbolj me je skrbelo, 
kam bo padel motor. Ce bi 
odletel med gledalce, bi bila 
nesreča dosti hujša. Ker sem 
bil pri zavesti, sem sklenil, 
da padec še ni slovo od tek
movanj. “

-  In kako je bilo po
tem?

,J*rijateljem sem zaupal, 
da bom kmalu spet na tre
ningu. Prikimali so mi, saj 
veste, da bolnikom damo 
večkrat prav kot ne. Vedel 
pa sem, da so drugačnega 
mišljenja. “

-  Kdaj ste se vrnili na 
stezo?

,, Vrnil sem se po nekaj 
mesecih, pričel vaditi in vseh 
dvomov je bilo konec. “

-  Kaj vas je najbolj gnalo 
naprej?

„Volja je najboljše zdra
vilo, to sem na lastni koži 
najbolj preizkusil. Tudi lju
bezen do tega športa mi je 
pomagala na noge. “

- Ali je ta šport neva
ren?

„Vsak se dobro zaveda, 
da jaše ,ognjenega konjiča\ 
zato lahko doživiš marsi
kaj. “

-  Cesa vas je najbolj 
strah?

„Domače publike. Ko 
tekmujem v Krškem, me naj
bolj skrbi. “

-  Kaj torej gledalci lahko 
povzročijo nesrečo?

„Razumljivo, prevelika 
želja, da bi tekmovalec 
uspel, ga lahko veliko stane. 
Zatorej ni važna samo moč 
in hrabrost, človek mora biti 
tudi razsoden. “

-  Cesa ste se lani najbolj 
razveselili?

„Prvega mesta na držav
nem prvenstvu v speedwayu 
in uspeha, ki je bil krona 

. moje volje in naporov. “
SLA VKO DOKL

" '

„ . . .  DEVET . . .  OSEM . .  . SEDEM . . .  
NICLA . . odštevajo v centrali Narodne 
banke v Beogradu — odštevajo zanje, odštevajo 
zame, odštevajo zate . . .  To je v tem trenutku 
pri nas najbolj napeto odštevanje. Komur ni 
treba kaj dosti odštevati, pa se gre lahko pusta 
-  eden v Cape Kennedyju, drugi v Bajkonuru, 
tretji morda ob Jang-ce-kiangu. In ker vrli 
Kranjci nočemo nikjer zaostajati, imamo tudi 
raket dovolj (hvala bogu, da zlasti pustnih): Od

Nassenfusa do Kolpe in od Brežic do Lončarije. 
Več o tem lahko berete na 20. strani današnje 
številke. Naš posnetek, ki ga je napravil Vili 
Videnič v Krikem, je sicer dokument od 18. 
februarja 1969, letos pa prihajajo poročila, da 
se resno pripravljajo na vesoljske polete tudi v 
številnih drugih zgoraj omenjenih vesoljskih sre
diščih. Peresno lahkega novega dinarja menda 
ne bo nobena težava prepeljati čeprav do sa
mega Marsa . . .  (če se ne bo bencin medtem 
podražil!)

»Ne veni, 
kaj mi je 

bilo«

II

Martin
nomlja

Jesih iz Čr
na zatožni 

klopi

NOTRANJI PR ETR ESI V M ESNEM  PR EH R A M BN EM  PO D JETJU

Samo sanje o novomeški klavnici?
Vodstvo podjetja ni sposobno voditi delovne organizacije — Namesto samo
upravljanja je imelo Mestno prehrambno podjetje v Novem mestu samo- 

drštvo — Neuresničeni sklepi o preusmeritvi poslovne politike

„Ne vem več, kaj mi 
je ilo, da sem vse to po
čenjal. Zdaj gledam na 
vse čisto dnigače, saj mi 
vest ne da miru. To je 
bila šola, ki je ne bi rad 
ponovil. Obždujem.“

Tako je v torek opoldne pred 
sodniki novomeškega okrožnega 
sodišča s sklonjeno glavo pripo
vedoval Martin Jesih, delavec v 
nekem črnomaljskem podjetju. 
Na zatožno klop je prišel, ker je 
v letih 1969 in 1970, ko je bil 
zaposlen pri kanižarskem rud
niku, storil dve kaznivi dejanji.

Najprej je iz Belsadove meha
nične delavnice ukradel elek
trični vrtalni stroj, vreden 370 
din. V zagovoru je sodnikom 
povedal, daje to podjetje poznal 
že od malega, ko je šel tja včasih 
z očetom, kije bil tam zaposlen. 
Zatem je krajo zagrešil tudi na 
svojem delovnem mestu: vzel je 
devet cevastih ključev, osem 
držajev za orodje in petnajst 
krogličnih ležajev.

Sodišče je pri odmeri kazni 
upoštevalo okoliščine, v katerih 
sta bili stoijeni obe dejanji, in 
obsodilo Jesiha na šest mesecev 
zapora in plačilo globe 400 din, 
vendar pogojno za dobo dveh 
let.

' KNJIGA OB 400-LETNICI j 
PUNTOV I,

Ob 400-letnici kmečkih puntov^ 
bodo v Zagrebu izdali zanimivo p u ^  
blikacijo: to bo ponatis Krleževih , 
„Balad Petriče Kerempuha“ v opre
mi Krsta Hegedušiča, knjigi pa bodo 
dodani številni grafični listi hrvaških 
in slovenskih Ukovnih umetnikov. 
Za knjigo je že pred izidom vehko 
zanimanje.

KOLEKCIJA

Po pogovoru predstavnikov 
družbeno-političnih organizacij 
s predsednikoma delavskega 
sveta in poslovnega odbora v 
novomeškem Mesno prehramb
nem podjetju so ugotovili -  
razpravljali so o gradivu. ki ga je 
pripravila slovenska centrala 
SDK -  da je bila poslovna poli
tika podjetja, za katero so se 
zavzemali direktor in vodilni 
delavci, ekonomsko neupravi
čena, ker ni dala pričakovanih 
uspehov. Nujno bi morali 
skrbeti za gradnjo klavnice. Di
rektor je sicer večkrat izjavljal, 
kot smo pisali tudi v našem 
listu, da bo podjetje zgradilo 
moderno klavnico, a je ostalo le 
pri načrtih. Podjetje pa je tačas 
vlagalo denar v razne disloci
rane obrate (Karlovac, Straža, 
Krmelj), kjer so v nekaterih pri
merih verjetno poslovali celo z 
izgubo. Zato je delavski svet na 
eni izmed sej sklenil, da je nuj-

Več godrnjaš, več veljaš
,JIudiča, to je pa že od 

sile!” je bentil občan, ki je v 
vrsti čakal na gospodinjsko 
olje: kot da je fant v plavi 
uniformi na bencinski črpal
ki kriv, da je vrsta. „Hudiča, 
saj se nič ne zganete, povem 
vam, še zmanjkalo ga bo, ja, 
zmanjkalo!" je godrnjl in se 
veselo oziral okrog sebe, ko 
so mu ljudje pritrjevali. Fant 
s črpalke pa, ki ni za po
manjkanje olja prav nič kriv, 
je bil raje tiho. Sicer pa, v 
mestu ga še ni zmanjkalo -  
ljudje pa godrnjajo, čeprav 
ga je dovolj. Saj ni on kriv, 
da ga v Celju pa v Zasavju pa 
v Beogradu ali Zagrebu ali 
Ljubljani zmanjka.

„Kaj, vsega da bo zmanj-^ 
kalo? “ je razjarjeno vzklik
nil tovariš na položaju in ta
koj naročil deset metrov drv 
in tri tone premoga za vsak 
primer. S takimi stvarmi ni, 
da bi se igral. Že res, da ima 
drv in premoga za to zimo 
dovolj, a previdnost je mati 
modrosti. Zdaj mu drva leže 
na snegu, premog mu zmrzu
je: toda kaj je mogel, ko mu 
je novico zaupljivo sporočil

tovariš na še bolj odgovor
nem položaju. . .

„Človeku ni lahko," raz
laga direktor majhnega pod
jetja, „nekaj mora dati na 
svoj Ugled. Poglej, vsi delavci 
se že vozijo v fičkih, neka
teri so si kupili tudi večje av
tomobile. Razumeš, ne mo
rem se tudi jaz pripeljati v 
službo kar v fičku. Hotel 
sem zidati vikend, ne palače, 
nekaj majhnega ob morju. 
No, poglej, zaradi te pre
klete dirke moram kupiti ne
kaj večjega. Austina ne mo
rem, tega kupujejo na Do
lenjskem namesto fič k o v . .  . 
Vidiš, štirje milijončki so šli 
rakom žvižgat -  pa bi se lah
ko še v fičku vozil, če pre
mislim . . .  “

„Kaj, tako drago je že 
meso? “ se je prijemala za 
glavo gospodinja, ki jo v me
stu vsi poznajo. A mesar je 
vedno znal ubrati prave stru
ne. „Gospa, saj je soseda 
vzela kar dva kilograma tele
tine. Najboljša kvaliteta, kar 
v ustih se to p i. .  . “ Gospa 
pa je vzdihnila in naročila -  
dva kilograma in pol. Naj se 
vidi, kaj veljamo!

In tako naprej: kdor več 
godrnja, več velja. Cim bolj 
je treba udrihati čez zamrz
njene plače, čez premajhne 
kredite, čez slabo založenost 
trgovin, čez draginjo . .  . 
sploh čez težko' življenje. 
Danes je pač tak čas, da 
tisti, ki več velja, več go
drnja. Pravzaprav tak čas, ko 
sploh ne bi potrebovali dav
karije: kdor godrnja, tega je 
treba obdavčiti. Kdor je 
tihof ga pustimo v miru, ta 
je revež.

Kajti: ali ste že slišali go
spode, ki ne marajo več sli
šati na ime tovariš, da ne bi 
godrnjali, kako je bilo prejš
nja leta boljše, slajše živ
ljenje?

In ali niste že neštetokrat 
slišali delavca, ki prvega, de
setega ali petnajstega dobi 
svojo kuverto z osebnim do
hodkom, prešteje svojih de
vetdeset tisočakov in reče: 
,Jies je, napredujemo. So
cializem je dober, zaslužek 
dovolj velik, živimo mimo. 
Samo da bi ne bilo slabše, pa 
bo vse v najlepšem redu!"

J. SPLICHAL

na preusmeritev in da je treba 
zgraditi klavnico: tega sklepa 
podjetja ni uresničilo, prav tako 
ni uresničilo nekaterih drugih 
sklepo\ samoupravnih organov. 
V dcloviu organizaciji je na
mesto samoupravljanja vladalo 
samodršt\o direktorja Jožeta 
Zalokarja Glede na zdajšnje ne
uspehe in očitno izigravanje 
samoupravljanja je logično, da 
vodstvo podjetja ni sposobno 
voditi delovne organizacije.

Predstavniki družbeno-poli- 
tičnili organizacij so podjetju 
predlagali, naj takoj skliče se
stanek sindikalne organizacije, 
na katerem naj delavce sezna
nijo s poslovno, samoupravno 
in kadrovsko situacijo v pod
jetju. Sindikalna organizacija 
naj zahteva sestanek poslovnega 
odbora, ki naj razpravlja o po
slovni usmeritvi in finančnih 
možnostih za gradnjo klavnice, 
ki jo Novo mesto še kako potre
buje. O predlogu poslovnega 
odbora naj sklepa delavski svet, 
ki naj spregovori tudi o odgo
vornosti sedanjih vodilnih de
lavcev ter ukrepa glede bodo
čega vodenja podjetja. O razme
rah sta razpravljala tudi občin
ska sindikalna in partijska orga
nizacija. J. SPLICHAL

Vlomili so na pošto 
in odnesli blagajno
v  noči od 29. na 30. januar 

so neznanci vdrli v prostore 
pošte na Jesenicah na Dolenj
skem, od koder so odpeljali nad 
250 kilogramov težko železno 
blagajno. V njej je bilo 12 tisoč 
dinarjev gotovine in približno 
za pet tisoč dinarjev znamk. Po
staja milice v Brežicah bo hva
ležna za vsako vest o dogodku. 
Občane poziva, naj ji pomagajo 
z informacijami, saj je v prid 
vseh. Kdo ve, morda bo v pri
hodnje na vrsti že kdo izmed 
njih? Ob vseh podobnih dogod
kih je miličnikom pomoč obča
nov zelo dobrodošla. Končno 
pa to lahko pojmujemo tudi 
kot dolžnost.

PUSTNI POROČEVALEC
Letos bo brežiški „Pustni poroče

valec" prinesel vrsto omislic na 32 
straneh. Zvedeli smo, da bo v njem 
kar 50 fotografij in karikatur. Zaje
ten pustni list bo veljal tokrat štiri 
dinaije. Naprodaj bo že 13. februar
ja, na dan, ko prireja druščina copa
tarjev prvo zabavno prireditev v 
domu JLA v Brežicah. Organizatorji 
karnevalskih prireditev se dogovar
jajo za sodelovanje brežiške sekcije v 
Mokricali in v Samoboru.

Smo še sredi zime, vendar kmetje ne mirujejo. Pripravljajo se na 
spomladanska dela. Zadnje dni januarja so pri Selakovih v Dobravi, 
(na sliki) pripravljali kole za vinograde, da bo šlo hitreje potem, ko' 
bo treba. Se kar toplo sonce, ki se je večkrat prikradlo izza megle- 
nih oblakov, je pričaralo pravo spomladansko vzdušje. (Foto: S> 
Dokl)

DOLENJSKI LIST
občinske konference 
MetUka, Novo mesto.

USTANOVITELJI IN IZDAJATELJI:
SZDL Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krfiko,
Ribnica, Sevnica in Trebnje.

IZDAJATELJSKI SVET: Franc Beg. Viktor DragoS. Inž. Janez 
Gačnik, Janez Gartnar (predsednik sveta), Tone GoSnlk. Ciril 
Gril, Jože Jeke, Ivan Kastner. Lojzka Potrč. Slavko Smerdeli] 
in Franc Stajdohar.

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni In odgo
vorni urednik), Ria Bačer, Slavko Dokl, Marjan Legan, Jože 
Primc, Jože Spllchal, Jožica Teppey, Ana Vltkovlč in Ivan Zoran. 
Tehnični urednik: Marjan Modkon. '

IZHAJA vsak četrtek — Posamezna Številka 1 dinar — Letna 
naročnina 49 dinarjev, polletna 24,50 dinarja, plačljiva vnaprej — 
Za inozemstvo 100 dinarjev oz. 8 amerlSklh dolarjev (ali ustrezna 
druga valuta v tej vrednosti).

OGLASI: le m  vifilne v enem stolpcu (45 mm oz. 10 cicero) 
33 din, 1 cm na določeni strani 45 din, 1 cm na 1., srednji In zadnji 
strani lista: 66 din. Vsak mali o^las do 10 besed 10 din, vsaka 
nadaljnja beseda 1 din. Za vse ostale oglase In 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 In fotogiviil] ne vračamo — Tiska tiskarna »LJudake 
pravice« v Ljubljani,


