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NOVO MESTO četi^ek, 

4. novembra 1971

Čr n o m e l j  -  Jutri bo ob
činska skupščina obravnavala ce
lotno problematiko izobraže
vanja, kulture in telesnovzgojne 
dejavnosti.

BREŽICE -  Danes se bo se- 
s ^ a  občinska konferenca So
cialistične zveze. Poročilu o delu 
njenih organov in poteku raz
prav o kmečkih pokojninah 
bodo sledile volitve dveh elanov 
republiške konference SZDL. 
Predlagani so: Jana Videnič, 
Jože Verstovšek in Stanko Cer- 
Jfllc

NOVO MESTO -  V torek 
zjutraj je bilo na novomeški 
transfuzijski postaji samo 27 
krvodajalcev, kar pa je precej 
manj kot navadno. Zaradi neiz
polnjene obljube nekaterih no
vomeških delovnih kolektivov so 
v bolnišnici pogrešali negativne 
skupine krvi.

KRSKO -  V soboto bodo 
č l ^ i  ZB NOV Krško obiskali 
več slovenskih krajev na Ko
roškem. Srečali se bodo s pred
stavniki glavnega odbora Zveze 
koroških partizanov v Celovcu.

KOCEVJE — V torek je bila 
na nekaterih odsekih v kočevski 
občini poledica. Že dopoldne 
sta se zgodili zato dve nesreči, ki 
ita povzročili nad 20.000 din 
škode.

KOCEVJE — V soboto bo v 
hotelu Pugled zaključek „Sala- 
miade 71“ , na katerem bodo za
sebni izdelovalci salam prikazali 
„Triglavsko ploščo" in „Sed
mero triglavskih jezer“ .

KOCEVJE -  V nedeljo do
poldne sta se na cerkvenih vratih 
v Papežih poprijela Peter Janez 
in Anton Osvald. 60-letni Janez 
je bil precej krvav.

RES KRIVICA DO MANJ RAZVITIH REPUBUK?

Poslaniec Brilej zahteva odgovore
Dr. Jože Brilej, poslanec iz Krškega, je izvršnemu svetu SRS zastavil pet 
poslanskih vprašanj, v katerih sprašuje med drugim tudi, koliko pomoči 
je doslej naša republika namenila za pospeševanje razvoja manj razvitih

območij v Sloveniji

Predsednik skupščine BiH Hamdija Pozderac je, kot poročata 
beograjska ,,Politika“ in sarajevsko „Oslobođenje” , izjavil na ljud
skem zborovanju na Stolcu naslednje: „V razvitih republikah in 
organih federacije za vprašanja razvoja nerazvitih ni posluha in ne 
razumevanja. Zahtevamo, da se nepravilnosti in krivice do neraz
vitih, v tej zvezi tudi do Bosne in Hercegovine, hitreje in radikal
neje menjajo.

publikah in pokrajinah, koliko pri
speva Slovenija za odpravo škode, ki 
jo je v Banjaluki in okolici povzročil 
potres, in kakšno stališče ima izvršni 
svet do zahtev, ki prihajajo iz manj 
razvitih republik in pokrajin, da je 
treba povečati pomoč in razširiti 
obveznosti do manj razvitih.

Poslanec dr. Jože Brilej je na iz
vršni svet naslovil, tudi poslansko

Ta izjava je izzvala ostro negodo
vanje v Sloveniji, eni izmed raz
vitejših republik, zlasti zato, ker je 
znano, da Slovenija vestno plačuje 
svoj prispevek v zvezni sklad za kre
ditiranje hitrejšega gospodarskega 
razvoja nezadostno razvitih republik 
in pokrajin.

Podpredsednik slovenske skup
ščine dr. Jože Brilej je kot poslanec 
kozjanskih občin, ki šo po razvitosti 
celo pod jugoslovanskim poprečjem, 
prej^ji teden zastavil izvršnemu sve
tu pet poslanskih vprašanj;

Izvršni svet Slovenije je vprašal, 
koliko znaša letošnji prispevek naše 
r^ub like  zveznemu skladu za kredi
tiranje razvoja nezadostno razvitih 
republik in pokrajin, kolikšen je pri
spevek federacije za vzdrževanje 
družbenih služb v manj razvitih re-

Delegati za kongres
Na kongresu sindikata storitvenih 

dejavnosti Slovenije bosta zastopala 
brežiško občino Boris Rožič in 
France Bradač, občino Sevnico 
Ernest Kolan, občino Krško pa Mir
ko Avsenak.

vprašanje, ki zadeva razvoj manj raz
vitih območij v Sloveniji. Vprašal je, 
koliko je doslej republika namenila 
za naglejši razvoj tistih nezadostno 
razvitih območij Slovenije, na ka
terih živi četrtina Slovencev in ki so 
pod jugoslovanskim poprečjem.

Na zasedanju republiške skup
ščine je predstavnik izvršnega sveta 
obljubil, da bo na vsa ta vprašanja 
poslanec dobil odgovor na prihodnji 
seji. Za vso slovensko javnost bodo 
ti odgovori nedvomno zelo zanimivi, 
saj bo zvedela natančnejše podatke, 
k ^ o  je s pomočjo manj razvitim in 
kakšno je stališče slovenskega iz
vršnega sveta do teh vprašanj.

M. L.
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Po vsej Dolenjski in Beli krajini ter v Posavju smo se te dni spominjali 
umrlih svojcev, zlasti pa tovarišev, padlih v vojni — Žalne svečanosti so 
veljale tudi tistim, ki počivajo v osamljenih grobovih sredi gozdov — 

Največja prireditev v Gor. Lazah

Vsepovsod so bila te dni počivališča mrtvih kot en sam šopek 
rož, krog katerega so migotale lučke. Spomnili smo se naših dragih, 
kijih ni več.

Ena največjih prireditev je bila v novembra so bile žalne sveča-
nedeljo, 31. oktobra, na Gor. Lazah nostipo vsej BeU krajini, najv^ja pa
pri Uršnih selih, kjer je pred 30 leti Gnčlw nad Črnomljem, kjer je
padlo v junaškeiti boju dve tretjini pokopanih 1250 padlih tovarišev. V
borcev belokranjske čete. Pri spo- novor^ški občini »  bile poleg
nieniku so se zbrali predvojni komu- ^anjših komemoracij večje w ^ a

Največjo razstavo grafike jugoslovanskih pionir
jev v Kostanjevici odprl France Mihelič

Znani slovenski umetnik, grafik France Mihelič je prižgal 30. 
oktobra dopoldne plamenico Dolenjskega kulturnega festivala in 
kot pokrovitelj odprl II. grančni bienale ji^oslovanskih pionirjev v 
Lamutovem likovnem salonu v Kostanjevici.

biemla, ki bo odprt 49 osnovnih šol širom po Jugosla-
iimi HpH iiH ^  ^iji. V imenu žirije, ki je odbrala
j h elezuje 139 učencev iz dela za razstavo, je spr^ovoril kritik

Marijan Tršar. Predsednica priredit- 
ven^a odbora Rezka Pirc je pouda
rila velik trud pri organizacgi bie

nala, predsednik Dolenjsk^a festi
vala Lado Smrekar pa pomen te 
zvezne likovne prireditve zaJCosta- 
njevico. France Mihelič je dejal, da 
je z veseljem sprejel pokroviteljstvo 
nad razstavo. Vredno vsega občudo
vanja. Razstavljalcem in njihovim 
m entor em so prireditelji bienala po
delili diplome s katalogi.

Udeleženci prireditve, med dru
gim tudi akademik Božidar Jakac, 
pokrovitey prvega bienala, so si po 
otvoritvi ogledali v domu kulture 
Goliov^a „Jurčka", s katerim je v 
Kostanjevici gostovala mariborska 
Drama.

fusti in ^om eničaiji iz vse Bele kra
jine, pa tudi veliko dfugega prebival
stva. Govoril je Franc Košir, eden 
pd treh preživelih tragedije na 
Lazah, leo kulturni program pa so 
pripravili Crnomaljčani, Semičani in 
Novomeščani.

'  Priznanja 
za 25-letno delo

nosti s programom na pokopališču v 
Šmihelu in v Ločni, pri ^om eniku v 
Vavti vasi in v Dol. Toplicah ter na 
Cviblju.

Trebanjski občani so ob dnevu 
mrtvih o b ija li  skoroda vsa spo
minska obeležja in jih okrasili s 
cvetjem. Komemoracije so bile še v

Vel. Gabru, na Mirni, v Mokronogu, 
Šentrupertu in v Trebnjem.

Večje prireditve so bile tudi v 
Brežicah, pred ^om enikom v Do
bravi in po krajevnih središčih. V 
krški občini so počastili spomin 
mrtvih zlasti na Senovem, v Bresta
nici, Krškem, Kostanjevici in Pod
bočju.

Z govori, pesmimi, recitacijami so 
se pom nili padlih tudi na kočev
skem in ribniškem območju. Na 
vseh komemoracijah je sodelovala 
šolska mladina, nastopale so godbe 
na pihala, pevski zbori ii> govorniki. 
Vsic se je potrudil po svojih naj
boljših močeh, da bi se ^om inu 
mrtvih kar najlepše oddolžili.

R. B.

Ob mejnikih revolucije
Občinska konferenca ZM Ko

čevje je v soboto priredila proslavo, 
ki je bila posvečena akciji mladih 
„Ob mejnikih revolucije” . Med to 
akcgo obiskujejo mladinci ^om e- 
nike iz NOB, kasneje pa bodo o njih 
izdali posebno knjigo. Na proslavi, 
ki je bila v Seškovem domu, je go
voril predsednik občine Miro 
Hegler, nastopili pa so še pevci, reci
tatorji in harmonikarji glasbene šole.

Niko Belopay[ovič 
v zboru narodov

27. oktobra so na skupni seji vseh 
zborov slovenske skupščine opravili 
tudi nadomestne volitve dveh novih 
poslancev zbora narodov v zvezni 
skupščini Po trikratnem tajnem gla
sovanju sta bila izvoljena Niko Belo
pavlovič, naš belokranjski rojak in 
generalni direktor CP Delo v Ljub
ljani, ter Marko Kržišnik. Zasluže
nemu javnemu delavcu in dolgolet
nemu nekdanjemu predsedniku 
okrajev Črnomelj ter Novo mesto, 
tovarišu Niku Belopavloviču, česti
tamo za novo priznanje in zaupanje, 
ki so mu ga v. imenu ljudstva izkazali 
poslanci slovenske skupščine!

Program proslav 

za 400-letnico 
kmečkih uporov
Predsednik medobčinsk^a odbo

ra za proslavo štiristoletnice kmeč
kih uporov prof. Stanko Skaler je 
včeraj v Krškem sklical drugo sejo. 
Komisije, ki so jih imenovali junija, 
so odboru predložile delovne na
črte, za katere morajo predvideti še, 
kakšne so finančne možnosti.

Okvirni program proslav n^ove- 
duje postavitev spomenika ali spo
minskega obelega, ki bo opozarjalo 
sedanje in prihodnje rodove na tiste 
junaške čase, ko se je zatirano 
kmečko ljudstvo z močjo obupa 
uprlo svojim posvetnim in duhov
nim go^odariem. Komisije pri
pravljajo še predloge za likovne raz
stave na temo kmečkih uporov, 
osrednjo proslavo in dokumentarni 
film. Za pripravo scenarija je bre
žiška kulturna skupnost že namenila 
nekaj denarja.

J.T .

Priznanje 
sekretariata 

za narodno obrambo
v  torek smo dobili v uredni

štvo Dolenjskega lista v rdeče 
usnje uvezano zahvalo, ki nam jo 
je poslal Državni sekretariat za 
narodno obrambo SFRJ iz Beo
grada. Zahvala pravi:

„Dragi tovariši, zahvaljujemo 
se vam za vaš pomemben delež 
pri u^ešnem  in objektivnem in
formiranju javnosti o manevrih 
SVOBODA 1971“ .

Ogenj, pogreb, pozabljivost
Za konec tedna na našem območju: žalostni in 
pretresljivi dogodki, nekaj tatvin, vmes pa še 
pozabljivost ljubljanskega gosta — Kljub pove
čanemu vrvežu med prazniki na naših cestah 

ni bilo smrtnih nesreč

Požar, ki je 29. oktobra izbruhnil v Selih pri Ratežu, je znatno 
prizadel go^odaija Antona Gačnika. Zgorela je streha v stropi 
go^odarskega poslopja, 2 toni sena in nekaj drugfli ̂ nepremičnin. 
Skodo  ̂so ocenili na 15.000 din. Ugotovili so, da seje ogenj razširil 
iz svinjske kuhinje, kjer so Gačnikovi ta dan kiirili pod kodom.

Gasilci iz Novega mesta in Šmi
hela so 29. oktobra gasili v gozdu 
pri Uršnih selih, kjer se je iz nepojas
njenega razloga znašla v plarnenih 
večja gozdna parcela. Ogenj so zadu
šili, tako da je zgorelo grmičje in 
trava. Kdo je oškodovanec, v času 
poročanja nismo mogli zvedeti.

V nedeljo, 3 L oktobra, so na po
kopališču na Studencu pri Sevnici 
pokopali 14-letno Kristinco Krnc iz 
Male Hubajnice. V četrtek, 28. 
oktobra zvečer, je šla po vodo, se 
preveč nagnila, padla v vodnjak in 
utonila. V vodnjaku je bila voda glo
boka okoli 2 m.

V soboto, 30. oktobra, je Vida 
Golobič iz Bršlioa prijavila milični
kom, da ji je prejšnji večer prišel tat 
klat kokoši v kokošnjak. Grdega po
četja ni dokončal, ker so gaprestra-

e pr
^is^vodne dvorane v tovarni pol'ištva v 

Brežicah so se 29. oktobra s pri
znanji oddolžili delavcem, ki delajo 
v podjetju 25 let; to so: Miha Glo
govšek, Ivan Cizelj, Drago Vo- 
doVnik, Franc Lah, Anton Jankovič, 
Milko Vučajnk. Za 20 let dela v 
podjetju je prejelo priznanje šest 
članov kolektiva, za 10-letno delo 
so jih nagradili 10, za posebno priza
devnost in utrjevanje lika samo
upravljavca pa so izročili priznanje 
sedmim vzornim delavcem.

J. T.

D B H
NOVOMESTO
JE UAŠA BANKA

I

šene kokoši pregnale z glasnim ko
kodakanjem.

Tudi pozabljivost brez primere je 
prišla v zapisnike organov UJV ob 
koncu minulega tedna. Za to je po- 
^ b e l  Ljubljančan Miran Knafič, ki 
je 29. oktobra zvečer dvignil pre
plah, da so mu ukradli avtomobil na 
Otočcu. UJV je že izdala tiralico za 
,,storilcem", ko so Ljubljančanovo 
vozilo „odkrili" pri gradu. Bilo je 
prav tam, kjer ga je bil lastnik par
kiral.

Trdinova nagrada 
slikarju Kobetu
Trdinovo nagrado za leto 1971 je 

novomeški svet za prosveto in kul
turo na predlog izvršnega odbora 
občinske konference Socialistične 
zveze podelil inž. arh. in slikarju 
Borisu Kobetu iz Ljubljane, sicer 
dolenjskemu rojaku, za njegove 
umetniške slikarske stvaritve in še 
posebej za ilustracije Trdinovih 
bajk. Nagrado z diplomo je Kobetu 
izročil predsednik sveta za prosveto 
in kulturo Franc Hočevar na slav
nosti v Dolenjski galeriji 28. oktobra 
popoldne. Pel je Dolenjski oktet. 
Izročitvi visokega priznanja, ki ga 
podeljujejb v novomeški občini za 
umetniške dosežke, so poleg slikar
jeve žene prisostvovali podpredsed
nik republiškega izvršnega sveta dr. 
France Hočevar,^akademik Božidar 
Jakac, predstavniki občinske skup
ščine, političnega in kulturnega živ
ljenja ter drugi gostje.

Najmlajši iz ribniške^ vrtca so pred dnevom mrtvih obiskali grobišče padlih partizanov. Vsak je prižgal svečko in tako počastil ^om in  
p^lih  „stričkov partizanov". V Kočevju pa so na grobnici paduh borcev prižgali svečke tudi šolaiji..(Foto: D. Mohar)

Anticiklon je še naprej 
j| nad zahodno in srednjo Ev- 
: ropo. Višindco ciklonsko 
■ jedro povzroča nestalno vre- 
 ̂ me nad Balkanom. Pričaku- 

;■ jemo, da bo prišel od zahoda 
 ̂ toplejši zrak.

Proti koncu tedna bo su- 
] ho in nekoliko toplejše vre

me.



tedenski
mozaik

Pri nas že dolga leta govo
rimo o onesnaženju voda, v so
sednji Italiji pa so te dni prešli 
od besed k 'dejanjem: m ilanski. 
javni tožilec je  obtožil 500 pod- j 
jetnikov „kaznivega in namer
nega zastrupljanja voda*‘ v 
Lombardiji. Tam po navedbah 
preiskovalcev sploh ni več vod
nega vira, ki ne bi bil okužen od 
industrijskih odplak; te ogro
žajo tudi tokove podtalnice. Po 
italijanskih zakonih grozi ob
toženim podjetnikom zapor do 
štirih let.

Tudi v Izraelu so krepko po
segli po vrhovih -  tokrat po  
predstavnikih oblasti. TV re
porter Avraham Kushnir je po
snel fibn, ki prikazuje najraz
ličnejše prekrške avtomo
bilistov: drzno prehitevanje, 
prepovedno parkiranje, po 
vzročanje zastojev itd. Film so 
televizijski gledalci navdušeno 
sprejeli, saj so vozniki avto
mobilov, ki jih je reporter za
lotil pri prekrških, kar po vrsti 
razni uslužbenci ministrstev, 
med njimi celo sam prometni 
minister. Ministrstva filma niso 
tako navdušeno sprejela kot gle
dalci, vendar oddaje niso ko
mentirala.

Navdušenje vlada v zdrav
niških krogih ZDA, ker so bili 
poskusi s „pilulo za potem*' 
nadvse uspešni. Na tisoč žen
skah so preskušali novo kontra
cepcijsko pilulo, ki za razliko 
od dosedanjih pilul ni preven
tivna, ampak jo ženska vzame 
12 ur po spolnem aktu. Nobena 
izmed žensk, ki bi po mnenju 
zdravnikov sicer zanesljivo za
nosila, ni postala noseča. Velika 
prednost „pilule za potem*' je  
tudi v tem, da nima nezaželenih 
stranskih učinkov.

„Stranski učinki** zahodnega 
sveta se kažejo vedno bolj tudi 
v Sovjetski zvezi: na področju 
kriminala. Te dni so v Mos^i> 
precej hrupno odkrili „blaznih 
sedem** -  tolpo tatov avtomo
bilov. Prav po chicaško so pod
jetni brezdelneži kradli volge in 
moskviče v Moskvi ter jih vozili 
prodajat 3.000 Idiometrov stran 
v Uzbekistan.

RAZMIŠLJANJE

Malo upanja za kmeta
Brez pospešenega razvoja se utegne slovensko 
kmetijstvo čez 5 let znajti tam, kjer je danes — 

za drugimi gospodarskimi panogami

Najprej dejstva, ki jih ni mo
goče ovreči: razvoj kmetijstva v 
Sloveniji že vrsto let zaostaja za 
drugimi panogami, zmanjšuje se 
odstotek samopreskrbe s hrano, 
večajo se socialne razlike, slabše 
je izkoriščena kmetijska zemlja 
in s tem naše narodno bogastvo, 
kar vse so osnovna neskladja, ki 
imajo neugodne go^odarske in 
družbene posledice.

Po vsem tem bi pričakovali, 
da se bomo odločili za pospe
šen razvoj te, desetletja zapo
stavljene go^odarske dejav
nosti in da bodo temu sledili 
taki ukrepi, ki bodo težili k 
enakomerngšemu razvoju ce
lotnega gospodarstva. Toda raz
vojni program slovenskega kme
tijstva za čas od 1971. do 1975. 
leta, ki je bil te dni v javni raz
pravi, tega upanja ne izpolnjuje, 
niti ne na papiiju.

TELEGRAMI

ŽENEVA -  Za prihodnje leto je 
doslej ž e -119 držav obljubilo, da 
bodo pričevale za sklad Združenih 
narodov na pomoč deželam v raz
voju. Skupno je obljubljenih 173 
milijonov dolaijev. S prispevki ZDA, 
Japonske in še drugih držav pa se 
bodo ta sredstva veijetno povečala 
na 265 milijonov dolaijev, kar bo za 
25 milijonov več kot laini.

RABAT — MaroSka vlada je urad
no sporočila, da so v ponedeljek za
prli tri bivfe ministre in dva visoka 
vladna funkcionarja. Pri vseh petih 
gre za korupcijo.

OTTAWA -  Kanadski angli
kanski škoQe so se odločili, da se 
bodo javno uprli jedrskemu po
skusu, ki ga nameravajo opraviti 
ZDA na Aleutskih otokih.

KATMANDU -  Argentinska hi
malajska odprava ni prišla na Mount 
Eve rest. Podvig ji je spodletel zaradi 
vetra in neurja; vihar je dospel 160 
kilometrov na ^ o .

VARSAVA -  Mednarodna cesta 
E-14 bo čez nekaj let povezovala Ja
dran z Baltikom. To bo za Skan
dinavce prek poljskih in čeških 
Tater, Budimpešte in Beograda naj
krajša pot na naše morje. Sedaj so 
odprli nov odsek te ceste med Mal- 
moejem in pristaniščem Ystad, ki 
ima z E-14 zvezo prek dveh poljskih 
trajektov.

Eden osnovnih podatkov raz
vojnega načrta namreč pred
videva, da se bo kmetijska pro
izvodnja povečevala za vsega 
2,8 odst. na leto (zadnjih pet 
let je naraščala za 2 odst.). To 
stopnjo rasti, ki najbrž ni zado
voljiva, bi dosegli, če bi v tem 
času vložili v kmetijstvo 2,5 mi
lijarde novih dinarjev (za pri
merjavo: lani so vsi slovenski 
kmetje nakupili za približno 
180 milijonov dinarjev kme
tijskih strojev) in če bi se lotili 
precejšnjih pospeševalnih akcij.

Ce predvideno povečevanje 
rasti kmetijstva izrazimo še z 
narodnim dohodkom, ki naj bi 
se zvečeval za 4,7 odst. na leto, 
ter z rastjo dohodkov kmetov 
za 6 odst. na leto, laliko vnaprej 
ugotovimo, da se bo slovensko 
kmetijstvo čez pet let znašlo so
razmerno v enakem položaju, 
kot je danes, če ne celo v slab
šem. Druge panoge načrtujejo 
večje napredovanje.

Druga možnost bi bila torej v 
tem, da bi pospešeno razvgali 
kmetijstvo, pri čemer je mišljen 
predvsem tehnološki razvoj. 
Samo ta lahko predstavlja osno
vo, s pomočjo katere se bodo 
panoga in ljudje, ki se ukvarjajo 
z njo, postavili na svpje noge. 
Vse drugo so polovične rešitve. 
Mednje lahko štejemo tudi pol- 
proletarstvo, ki je sicer izhod za

\

Predsednik Tito je na obisku v ZDA in Kanadi. Med drugim si je ogledal vesoljski center v Houstonu 
ter letalsko tovarno Douglas v Los Angelesu. Na sliki: predstavnik Palm Springsa, Kalifornija, izroča 
predsedniku Titu darila svojega mesta. (Telefoto; UPI)

slabo plačane delavce in še slab
še plačane kmete, ni pa rešitev, 
ki bi dolgoročno koristila raz
voju kmetijstva niti industrije. 
Razmah polproletarstva in z 
njim mešanih posesti, ki so se v 
pičlih 20 letih povečale od 17 
na blizu 60 odst. vseh kmetij, je 
pripeljal do še večjega drob
ljenja — v času, ko se v razvitem 
svetu zemlja združuje bolj kot 
kdaj doslej.

MARJAN LEGAN

— Zdravstvo se pa res nič ne briga za de
lovnega človeka! Gripa prihaja, zdravila 
so nam pa podražili.

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Čeravno v času, ko pišemo naš vsakote- sporazumov in je 39 teh sporazumov (ki za- 

denski pregled, še niso znane podrobne odlo- jemajo kakšnih 70 odstotkov zaposlenih v 
čitve zvezne skupščine, ki še zaseda (ta to- Sloveniji) že tudi verificirala, 
rek) in še razpravlja o predlogih novih ukre- Skupščinska razprava je pozitivno ocenila 
pov zveznega izvršnega sveta — o rezultatih, dosedanji potek samoupravnih dogovorov in

BILANCE in seveda za vseskozi PEREČO 
NELIKVIDNOST.

Ob tem velja povedati -  in to kažejo i^o- 
tovitve naših inštitutov za tržna gibanja — da 
se tudi visoka konjunktura naše industrije

te razprave bomo lahko poročali šele pri- družbenih sporazumov na področju delitve (ki je kljub vsemu ni mogoče zanikati) ven-
hodnji teden — lahko z zanesljivostjo trdi- — hkrati pa je nakazala, da ti DRUŽBENI 
mo, da vprašanja naše pereče nelikvidnosti POSEGI V PODROCJE DELITVE niso 
in s tem vred vprašanja vse naše štabi- enkratno dejanje, marveč da je družbeno 
lizacijske politike v tem hipu že doživljajo usmerjanje delitve trajen proces, ki nikakor 
svoj razplet. V začetku prejšnjega t^ n a  ne krši sicer suverenih samoupravnih pravic 
(minuli torek) sta o kompleksu bodočih delovnih kolektivov, ampak le resnično 
predpisov proti nelikvidnosti razpravljala 
tudi dva odbora republiškega zbora slo
venske skupščine; poslanci so v razpravi o 
teh vprašanjih opozorili na to, da je sicer 
nujno potrebno, da trdo stopimo na prste 
vsakršnim pojavom nelikvidnosti, vendar da 
je pri tem tudi potrebna PRIMERJA DOZA 
REALIZMA. To njihovo mnenje bi z dru
gimi besedami tudi pomenilo, da z novimi 
predpisi in vsakovrstnimi sanacijskimi ukrepi 
pač ne smemo pretiravati — da spričo ne
ugodnih posledic (ki bodo za nekatere ob 
tem nujne) ne bi že takoj usmerili javnega 
mnenja proti novim predpisom. Z eno be-
sedo torej: smo za PRIMERNO STROGOST usklajuje skupne interese naše socialistične 
v izvajanju novih predpisov, le-ti pa naj bodo družbe. Republiška skupščina je zategadelj
takšni, da jih bo res mogoče izpolnjevati podpisnily družbenih dogovorov o^^zala, ^ upokojence, ki jih -  ob njihovih res-
tudi tistim, ki se zares trudijo, da bi dobro naj nadalje skrbno spremljajo ovajanje za- statičnih pokojninah -  secbnja inflacijska

konskih določil o usmerjanju delitve ter naj gibanja na naiScm tržišču in hkrati s tem občuten 
oblikujgo in predlagajo skupščini še nove re . . -

darle opira na NOTRANJO POTROŠNJO, Id
je bila v minulih devetih mesecih za pri
bližno 6 odstotkov večja od domače pro
izvodnje, pa je bilo treba potemtakem njene 
potrebe kriti iz uvoza. To je tudi povzročilo 
precgšnje notranje neravnovege, to je po
spešilo naraščanje cen in to je — slednjič — 
tudi zelo povečalo naš že tako občutni pri
manjkljaj v zunanje trgovinski bilanci. Ob 
vsem tem torej ni nič čudnega, da nujno pri
čakujemo uresničenje predlaganih ukrepov 
za stabilizacijo našega gospodarstva; eko
nomisti z omenjenih inštitutov za tržna gi
banja sicer menijo, da lahko predlagane nove 
ukrepe uvrstimo v tako imenovano ,JDI- 
SCIPLINSKO“ KATEGORIJO ekonomskili 
ukrepov -  vendar nič zato: njihovega po
mena to ne zmanjšuje, brez določenega 
„disciplinskega" ukrepanja pa tudi vse na
daljnje urejanje naše gospodarske stabilnosti 
ne bi imelo pravega začetka.

Slednjič lahko napišemo tudi nekaj razve-

go^odarih!
Slovenska skupščina je sredi minulega 

tedna (prejšnjo sredo) na svojem zasedanju 
podrobneje pregledala potek in rezultate do
sedanjega samoupravnega sporazumevanja in 
družbenega dogovarjanja na področju DE
LITVE DOHODKA — pač v zvezi z ures
ničevanjem letos spomladi prejetega repu
bliškega zakona o družbenem usmerjanju de
litve dohodka. Iz tokratne skupščinske raz
prave lahko povzamemo, da so naše delovne 
organizacije kljub različnim pomislekom in 
dvomom ter celo določenemu nasprotovanju 
vendarle pravočasno pripravile predloge sa
moupravnih sporazumov, kakor je to pred
videval omenjeni zakon, čigar osnovni smisel

šitve — kar bo pač pokazal nadaljnji razvoj — 
da bi s tem zagotovile še nadaljnji razvoj sa
moupravnega sporazumevanja na tem pod
ročju.

Neugodne ocene gibanj v našem gospo
darstvu v minulili mesecih letošnjega leta se 
žal čedalje bolj potrjujejo; pred dnevi je v 
imenu več našUi inštitutov za tržna gibanja 
podal takšno oceno tudi direktor beo
grajskega zavoda za raziskovanje tržišča, ki 
je poudaril, da osnovnih ciljev naše gospo
darske politike za letošnje leto nismo ures
ničili -  če upoštevamo gospodarska gibanja 
v prvih devetili mesecih letošnjega leta (za

je v oblikovanju DRUŽBENIH NORM NA kar so že natančno zbrani podatki in tudi
PODROCJU DELITVE ter v zvezi s tem v 
manjšanju pereč^ socialnih razlik (izvi
rajočih iz mnogokrat nepravične delitve) in 
drugega. Republiška verifikacijska komisija 
je doslej obravnavala ža 50 samoupravnih

DOLENJSKI L IST

analize v zvezi z njimi). Na osnovnih pod
ročjih gospodarjenja, je dejal, so ta gibanja 
celo povsem NASPROTNA OD PRED
VIDENIH, kar Še zlasti velja za GIBANJE 
CEN, pa za PRIMANJKLJAJ PLACILNE

tedenski zunanjepolitični pregled
lijo
h

padec življenjskega standarda še posebno tc ^ o  pri
zadeva. Po sklepu skupščine pokojninskega in inva
lidskega zavarovanja Slovenije (skupščina je bila 
minuli petek) naj bi z začetkom prihodnjega leta 
POPRAVi LI POKOJNINI;, vsem našim upoko

jencem -  in sicer naj bi w pokojnine s 1. ja
nuarjem priliodnjega leta zvišale skupno za 21 od
stotkov. Zvišanje pokojnin naj bi bilo nekako di
ferencirano -  tisti upokojenci, ki imajo majhne 
pokojnine, naj bi uobili malo boljši popravek po
kojnin od drugih.

In še ena kolikor toliko razveseljiva novica -  na 
račun dobre letošnje letine kmetijske proizvi^nje, 
ki je bila po ocenah zveznega zavoda za statistiko 
kar za 8 odstotkov večja od lanske. DOBKR PRI
DELEK POLJSCIN je od lanskoletnega večji za 11 
odstotkov -  in to je ugodno spričo potreb naše 
živinoreje, ki so se od lani povečale le za 2 %. 
Letos je bil v Jugoslavyi rekorden pridelek pšenice 
(5 milijonov in 611.000 ton), saj je bila letošnja 
letina DOSLEJ NAJBOGATI JSA , vs ĵ kar zadeva 
pšenico, saj je bil pridelek pšenice poprečno za 
40 7o večji od lanskega. Pridelek koruze bo letos 
znašal (kot napovedujejo) 7,2 milijona ton, slatl- 
korne pese 3 milijone ton, sončnic pa 357.000 
ton.

po
stal Vzhodni Pakistan novi 
Vietnam. Morda niso daleč od 
resnice. Iz Vzhodnega Pakistana 
je doslej pribežalo v Indijo že 
deset milijonov beguncev. Vse 
kaže, da bo spor med Indijo in 
Pakistanom dobil razmerja 
arabsko-izraelskega konflikta. 
Nekateri časniki že kar poro
čajo, da se je vojna med ItKlijo 
in Pakistanom začela. Uradno 
sicer še ne, vendar lahko za
pišemo, da Indira Gandhi in 
Jahja l6in balansirata na konici 
vulkana. To potiji^eta tudi nju
ni izjavi. Indira Gandhi je v 
Londonu sicer dejala, da je In
dija vedno nasprotovala vojni, 
da pa vendar ne more trpeti 
vmešavanja v njene interese in 
varnost. Jahja Kan pa je dejal:
,indija je začela vojno. Da ni 
prišlo do vsevojne konfron
tacije, je razlog samo to, ker Pa
kistan še ni stopil v akcijo. Voj
na bo izbruhnila tisti hip, ko 
bodo Indijci okupirali del pa
kistanskega ozemlja in skušali 
postaviti marionetno vlado — in 
tedaj nam bodo stali Kitajci ob 
strani. . . “ Obmejni popadi se 
vrste, požar niti za hip ne po
jenja. V laseh sta si azijski drža
vi, ki sta se rodili iz borbe proti 
britanskemu imperializmu leta 
1947. In zato ni odveč opo
zorilo, ki ga nekateri skušajo su
gerirati indijskim politikom: 
„Konec Pakistana bi verjetno 
pomenil tudi začetek konca In
dije."

Sicer pa je pozornost javnosti 
in politikov še vedno precej 
usmerjena proti Ljudski repu
bliki Kitajski, ki je bila minuli 
teden sprejeta v organizacijo 
združenih narodov. Kitajci so 
to in izključitev koumintanške 
Kitajske iz OZN označili kot 
veliko zmago ljudstva. Ame- 
ri3ca vlada je obvestila LR Ki
tajsko, da lahko njeni delegati 
za Združene rmrode pridejo v 
New York brez ameriScih 
vstopnih dovoljenj. Japonski 
dnevnik Sahi Šimbun pa piše, 
da so se menda Američani in 
Kitajci dogovorili, da bo pred
sednik Nixon odpotoval v Pe
king po zasedanju vsekitajskega 
ljudskega sveta, ki je najviši za- 
kon(xlajni organ LR Kitajske. 
Ta svet se ni sestal že šest let in 
so menda prav sedaj predstavili 
zasedanje do januarja 1972. Ja
ponski časnik iz tega sklepa, da 
bi Nixon utegnil potovati na 
Kitajsko marca ali pa najprej fe
bruarja prihodnjega leta. To bi 
ustrezalo tudi Nixonu, ki bo po 
marcu precej zaposlen s pripra
vami na predsedni^ce volitve v 
ZDA. Kitajci navezuje stike 
tudi drugje in na različnih pod
ročjih. Tako je te dni odpotoval 
na Kitajsko bivši italijanski pod
predsednik vlade in vodja ita
lijanskih socialistov Pietro 
Nenni. Na Kitajskem bo Nenni 
štirinajst dni, potem pa se bo na

povratku zadržal še 12 dni v 
ZAR.

Obisk predsednika Tita v 
ZDA in K ^adi sicer še ni kon
čan, vendar že lahko za ame- 
r i ^  del turneje zrišem o, da 
je bila uspešna. Po ogledu Los 
Angelesa, pred tem pa medi
cinskega centra in centra za ve
soljske raziskave v Houstonu je 
Tito odpotoval v Kanado. V 
Ottawi poudarjajo, da bi Titov 
obisk potrdil pozitivni razvoj 
prijateljskih s ^ o v  in sode
lovanja med državama in njuno 
željo po nadaljnjem razvoju teh 
stikov in sodelovanja. Ameridd 
tisk je ugodno ocenil Titovo 
bivanje v ZDA. Vodilni politič- 
no-gospodarski tedniki pozi
tivno ocenjujejo mednarodno 
vlogo Jugoslavije'in p ri^ vd c,

Vojna se je 
začela

ki ga tej vlogi daje sam pred
sednik Tito. Časopisi poudar
jajo, da so v svetu precej časa 
oklevali, ali naj bi jugoslovan
skemu predsedniku priznali vlo
go in status osebnosti, katere 
državnike aktivnosti presegajo 
materialno silo in velikost pre
bivalstva njegove države. Tito je 
polagoma osvojil to priznanje 
kot neodvisni voditelj svoje 
države in kot eden izmed vodi
teljev „tretjega sveta“ . Komen
tatorji tudi poudarjajo pomen, 
ki ga Jugoslavija pripisuje naj
novejšim potezam ame ritega  
predsednika. Od perečih med
narodnih vprašanj časniki po
sebej omenjajo BUžnji vzhod in 
skupno stališče Tita in Nixona, 
da je treba nadaljevati z iska
njem politične rešitve. Ob tem 
je zunanji minister Rogers celo 
dejal, da bi Tito odigral pri iska
nju rešitve bližnjevs^odne krize 
zelo aktivno vlogo, vendar je 
Tito nato dejal, da ne želi po
sredovati v takšnem smislu, kot 
te besede običajno razumejo.

BRUSELJ -  Danska, Norveška in 
Irska bodo prihodnje leto začele iz
vajati vse nujne ukrepe za priklju
čitev k evropski gospodarski skup
nosti. Pričakmejo, da bodo poga
janja med EuS in Norveško kon
čana že letos.

LISBONA -  Portugalske zdrav
stvene oblasti so uvwllc cepljenje 
prebivalcev posamezni!) prednie.stij 
glavnega mesta proti koleri. Zabe
ležili so namreč dva smrtna primeru 
zaradi kolere.

TOKIO -  Japonsko ministrstvo 
je sporočilo, da je imela Japonska v 
prvi polovici k?ta rekordni suficirt v 
plačilni bilanci. Japonski bilančni 
suficit je bil že lani zelo velik -  le
tos pa se je skor^j .štirikratno pove
čal.



Ob 30-letnici tragedije sem ite  čete na Gor. Lazah se je 31. okto
bra zbralo pri ^omeniku veliko ljudi, med katerimi so bHi tudi 
predvojni komunisti in spomeničarji iz vse Bele krajine. Zbranim je 
govo^ Franc Košir iz Črnomlja, kulturni program pa je pripravila 
mladina iz Šmihela in Semiča. (Foto: R. Bačer)
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Čeprav se v zadnjih letih 
osebni dohodki prosvetnih 
delavcev izenačujejo z  oseb
nimi dohodki delavcev v go
spodarstvu z enako izobraz
bo, vse bolj primanjkuje uči- 
te^ev. Odhod učiteljev v 
druge dejavnosti so s po
pravljenimi osebnimi dohod
ih na Dolenjskem sicer zve
čine zajezili, zato pa je  vse 
premajhen dotok mladih 
učiteljev.

‘ To, da je v Novem mestu 
’ učiteljišče ukinjeno, je kaj

pak poglavitni vzrok za na
stajajoče težave. Občinska 
skupščina v Novem mestu je 
že predlagala, naj bi Peda
goška akademija ustanovila v 
Novem mestu redne disloci

rane oddelke, ker bi Dolenj
ska le tako lahko prišla do 
prepotrebnih učiteljev.

Povsem razumljivo je 
namreč, da bi bilo za dolenj
ske študente ceneje študimti 
v Novem mestu, prav tako 
pa je  jasno, da ob sedanjih 
pogojih študentje mje študi
rajo za predmetni pouk kot 
za razredni. Posledice so 
očitne: učiteljev za razredni 
pouk že zdaj ni dovolj, v na
slednjih letih pa bo pomanj
kanje še hujše. Še več: izred
no težko bo dobiti učite^e, 
ki b i biU pripravljeni učiti v 
odročnih krajih. Znano je, 
da iz Ljubljane nihče ne gre 
rad!

Teh problemov samo šti
pendiranje ne bo moglo re
šiti, čeprav v novomeški 
občini štipendirajo 64 mla
dih ljudi, podobno pa ukre
pajo tudi v drugih dolenjskih 
občinah. Samo redni oddel
ki Pedagoške akademije v 
Novem mestu lahko rešijo 
problem -  za urejanje pa je 
že skrajni čas.

Kritično o pokojninah
V ribniški občini se je javne razprave o starostnem zavarovanju 

kmetov, ki je bila prve dne oktobra v Dolenji vasi, Ribnici, Sodra
žici, Slemenih in Loškem potoku, udeležilo okrog ISO ljudi. V 
glavnem so b ii to starejši kme^e in le redkokje smo lahko viddi 
mlajšega. To je tudi ena od značflnosti kmetijstva in starostne se
stave v občini naspi(rfi. Števflo kmečkega prebivalstva iz leta v leto 
pada, med manj kot 12.000 prebivalci občine pa je kar okrog 
1>700 starih nad 65 let!

Ko so ribniški občani razpravljali
o tezah o pokojninskem zavarovanju 
kmetov, so najprej pohvalili priza- 
dwanja za uvedbo kmečkih pokoj
nin, vendar menijo, da prihaja to 
dokaj pozno za učinkoviteje na
daljnji razvoj kmetijstva. V glavnem 
tudi zato, ker se, vsaj v teh krajih, s 
kmet^stvom ukvarjajo skoro samo 
stari ljudje, mlajši pa sc raje zapo
dijo ali si kako drugače priskrbe iz
datnejši kos kruha.

V vseh krajih so se strinjali, daje 
začetna pokojnina 250 dinarjev 
občutno prenkka in naj znaša vs^ 
500 din, predlagani prispevek zava
rovanca v pokojnin^i sklad pa je 
previsok. Večji bi moral biti delež 
druibe. S to ugotovitvijo sta se v 
nadaljevanju razprave o tezah za
kona strinjala tudi kmečka sekcija 
pri občinski konferenci SZDL Rib
nica in izvršni odbor. V slednjem sc 
jc izoblikovalo tudi stališče, naj bi 
popolneje uresničili solidarnost de
lavcev s kmeti; zaposleni delavci, vse 
gospodarstvo naj bi prispevali dolo
čen odstotek v sklad za pokojnine 
kmetov. Tako bi tudi vsaj deloma 
Uresničili ustavno določilo o minu
lem delu in pomagali kmetijstvu, ki 
sc je znašlo.v hudi stiski Vsa po
vojna leta je kmetijstvo pač le da
jalo, se izčrpavalo, silno malo pa je 
dobilo.

V pokojninski sklad bi moralo 
vlagati del denarja tudi gozdarstvo, 
prav tako pa vsi lastniki zemlje, tudi

niso kmetje. V razpravi je bilo 
izraženih Sc mnogo pripomb in vpra- 
^nj, predvsem v zvezi z načinom

izplačevanja pokojnin, nosilci po
kojninske pravice, prepisom pose
stva na naslednika po upokojitvi 
ipd. Ponekod so se zavzemali tudi 
naj bi večji prispevek v sklad omo
gočal tudi večjo pokojnino, kot pri 
delavskem zavarovai\ju.

F. G.

B ršlin ^  šola je nastala ob izdatnem pridevku novomeške tovarne 
Novoteks. To misel je ob otvoritvi prejšnji petek Stane Šmid, pred
sednik krajevne skupnosti, še posebej p o u d ^ . Slovesnosti so poleg 
učencev in učite^ev prisostvovali številni predstavniki javnega 
živ^enja in gos^e iz pobratenih občin. (Foto: L Zoran)

V četrtek, 28. oktobra, so v vojašnici Milana Majcna v Bršlinu 
odkrili ^omenik narodnemu heroju Milanu M^cnu. O liku mla
dega revolucionaija je govoril podpolkovnik Janko Gregorič, ki je 
tudi odkril ^omenflc. Na diki: pevski zbor z bršlin^e osnovne 
šole, kije tudi sodeloval na prireditvi. (Foto: S. Dokl)

o  TURISTTČNI PRfflODNOSTI

Dobre misli -  so tla zorana?
Dolenjska razpolaga z mnogo preskromnimi gostinskimi zmogljivostmi, so 
ugotovili na metliškem posvetu strokovnega o<ibora za turizem in gostin

stvo — Potrebujemo strokovnjake in večjo šolo!

Turistični 
barometer

Na posvetovanje gostinskih in turističnih organizacij in samo
stojnih gostilničaijev, ki je bilo prej^ji torek v Metliki, je priSlo od 
131 povabljenih delegatov le 34. Po majhnem številu branih dele
gatov iz štirih dolenjskih občin sodeč — turizem niti gostincev ne 
zanima posebno, čeprav so nas navadno polna usta resolucij in 
napovedi.

Kljub temu pa so tisti, ki so priSi, 
živo razpravljaU o nadaljnji usodi go
stinstva in turizma na Dolenjskem.
Toda, roko na sjrce -  večina misli je 
biki 1 ^ 0  povedanih, uresničenih pa 
bo najbrž, kot je pri nas v navadi, 
bolj malo. O trenutnem položaju in 
preteklosti našega turizma je naj
krajše povedal podpredsednik metU- 
ške občine inž. Ivan Kostelec, ki je 
dejal: „Ne moremo se strinjati z od
nosom do dolenjskega turizma, kajti

imamo odlične naravne pogoje, pa 
nam za turistični razvoj republika ni 
dala skoraj nobenih možnosti!"

Zato tudi niso presenetljivi po
datki, da v novomeški, trebanjski in 
metliški občini skupaj ne premo
remo več kot dobrih 1000 ležišč in 
10.500 sedežev v družbenem in za-

Cvetovi na pleterskih- 
kostanjih

Narava se je v tetošnji jeseiu mar
sikje poigrala s svojimi dosedanjimi 
običaji. Tako so pred kratkim na 
starih kostanjih pred pletersko kar
tuzijo pognali novi cvetovi, česar bo 
,Jcriva prav gotovo le to ^ ja  nena
vadno topla jesen. Da bo zima zelo 
ostra in dolga, napovedujejo mar
sikje v naSh laajih.

Sejmišča
Na brežiškem sejmu je v soboto, 

30. oktobra bilo malo kupcev, pro- 
d^alci pa so pripeljali 545 pra
šičkov. Vsega skupaj so prodali 291 
pujskov, od tega je bilo samo 17 sta
rejših kot tri mesece. Cena za male 
je bila od 10 do 11 dinarjev, za sta
rejše kot tri mesece pa je bila 8 diq 
za kilogram žive teže.

Novomeškega sejma zaradi dneva 
mrtvih ta teden ni bilo.

Bo 6 milijonov opek dovolj ?
še  noboio leto ni bilo take stiske za opeko kot letos, saj kupci 

nenehno trkajo na vrata. Direktor še doma nima miru pred stran
kami.

Opekarna v Kanižarici je v črno
maljski občini edino obrtno pod
jetje, ki je razvojne načrte že začelo 
uresničevati. Položaj na trgu jih je k 
temu spodbudil. Letos so postavili 
novo proizvodno halo v velikosti 
1500 kvad. m sredi oktotM-a pa je v 
njej začel poskusno obratovati velik 
stroj za predelavo gline. Sodobno 
urejene sušilnice še niso nared, ven
dar bodo začele delati prve dni 
novembra.

Podjetje s tem končuje drud del 
rekonstrukcije, s katero za 100 od
stotkov povečujejo zmogljivosti. 
Kanižarska opekarna bo lahko 
dajala na trg 6 milijonov opečnatih 
enot, toda potrebe so še veliko 
večje. Zadnp razširitev je veljala ko
lektiv 3 milijone dinarjev. Ko dela še 
niso povsem končana, že zbirajo 
denar za nadaljnji razvoj.

Investicijski program za tretji del 
rekonstrukcik je pripravljen, zahte
va pa 3,5 milijona din;irjuv. Kok;ktiv 
se poteguje za posojila in računa za 
razumevanje, saj je trg tovrstnih pro
izvodov nenasiten, razen tega bi s 
povečanem domačih zmogljivosti 
zmanjšali nepotreben uvoz iz tujine.

V zadnjem delu rekonstrukc^e je 
predvidena oprema peskoloma z 
drobilcem, separacijo in nakladal
nikom, ureditev betonarne, v kateri 
bodo po želji kupcev proizvajali že 
pripravljeno betonsko maso, poleg 
t e ^  pa bodo delali betonske bloke 
in cevi. V opekarni se nadejajo, da 
bo vse to gotovo do srede aprila
1972.

Nemci v IMV

R. BACER

Znan rek „dober glas seže 
v deveto vas“ bi lahko v pri
meru IMV priredili v „dober 
glas ne pozna meja*\ Da je 
to res, so se lahko prepričali 
celo bralci uglednega zahod- 
nonemškega dnevnika
,J^rankfurter Allgemeine
Z eitung'\ ki je v eni zadnjih 
številk pod naslovom ,JMV 
ima trdno mesto na trgu “ iz
črpno pisal o uspehih tega 
novomeškega podjetja.

Dnevnik odkrito priznava 
konkurenčnost, ki jo je IMV 
dosegla s kakovostjo izdel
kov in cenami na zahodno- 
nemškem tržišču. Stano
vanjska prikolica ,Adria", 
trdi ta časnik, si je že pred 
štirimi leti priborila trdno 
mesto za štirimi največjimi 
nemškimi proizvajalci tovrst
nih prikolic.

Do 30. septembra je IMV 
prodala v Zahodno Nemčijo 
okoli 3.000 prikolic, priza
deva pa si izvoz povečati na 
4.000 enot. V Nemčiji ima 
IMV svojo prodajno družbo, 
ki nastopa kot uvoznica, pri
kolice pa prodaja kar 50  
trgovcev. „Frankfurter 
Allgemeine Zeitung'* je na
dalje zapisal, da se bodo 
cene novomeških „stanovanj 
na kolesih" v novi poletni 
sezoni povečale za 200 do 
400 mark.

< /

ljubljanska banka
Podružnica za kmetijstvo
CELJE, Vrunčeva 1

#  Vaše sodelovanje z našo banko 
je vaš uspehi

sebnem sektorju. Območje štirih 
občin ramol9ga, gledano skozi slo
venska očala, s prav skromnimi go
stinskimi kapacitetami, zadnja teta 
p9 tudi ni |$osebnega nć^redka. Ce 
pogledamo podrobneje, zasledimo, 
da je od 1969 pa do polletja letos 
novomeška občina ustvarila nekaj 
več kot 102 milijona dinarjev turi
stičnega prometa, vse tri druge obči
ne skupaj pa komaj dobrih 35 mili
jonov. Prenočitve turistov pomenijo 
v tej vsoti komaj 6,4 odstotka, to
bačnih izdelkov pa prodajo gostinci 
od skupne vsote kar za 9 odstotkov: 
še en podatek več o neizkoriščenih 
možnostih.

Na posvetovanju so se zato za
vzeli za tesnejše turistično sodelova
nje vseh, ki delajo v turizmu, za po
vezovanje gostinskih organizacij in 
za skupni turistični nastop dolenj
skih občin. Poudarili so, da bi z 
enotno rešitvijo v lovstvp lahko po- 
(ialjšali sezono, vsi*pa so se odločno 
zavzeli za gradnjo nove šok za go
stinske delavce, ker je danes šolski 
center za gostinstvo v Novem mestu 
že pretesen. Brez sposobnih gostin
skih in turističnih delavcev tudi na
predka ne bo, so poudarjali, ko so sc 
ogrevali za čim hitrejšo gradnjo in 
tudi za izdatno pomoč vseh, ki bi 
jim turizem moral pomeniti kaj več 
kot samo odvečno breme.

J.SPLICHAL

Na Dolenjskem imamo vedno 
več zapuščenih domačij, ki so 
jih zapustili prebivalci; oidšli so 
od doma s trebuhom za kru
hom ali pa jih je zagrnila črna 
zemlja. Te domačije v glavnem 
samev^o razen redkih izjem, 
kjer se je našel mestni človek in 
dom preuredil v vikend

Organizirane obnove za
puščenih domov ni, čeprav naši 
odgovorni turistični delavci go
vorijo o zlati dobi tako imeno
vanega ,4cmečkega turizma“. 
Prepričani smo, da bi se dala na 
Dolenjskem ohraniti in rešiti 
propada marsikatera domačija 
in preurediti v prijeten turi
stični kotiček. Gostje, ki pri
hajajo k nam, si vedno bolj že- 
Igo uiti iz vrelega človeškega 
kotla in poiskati mir, samoto, 
domačo hrano in okolje, ki ga 
lahko pričara samo kmečka 
idilika.

Menda imamo na Dolenj
skem na tem področju turistič
ne dejavnosti izredne možnosti, 
kajti prijetnim dolenjskim vin
skim hramom se lahko pridru
žijo tudi kmečke domačije. Za 
t^šno ugodje so pripravljeni 
odšteti lepe denarce, ki bi prav 
prišli našemu turizmu.

Kmetijski nasveti

Pomladitev drevesa
Za pomladitev-človeka še ni in tudi kmalu ne bo učinkovitih 

metod, nekaj drug^a pa je z rastlinami, določneje; s sadnim 
drevjem, ki ga lahko pomladimo s preprostim ukrepom — s 
cepljenjem.

V sadovnjaku so pogosti primeri, ko drevesa še ne kaže za- 
itienjati, če sorta ne ustreza ali če se slabo oplojuje. Takrat 
precepljamo: na obžagane ogrodne veje, ki pa ne smejo biti 
debelejše od 10 cm, če hočemo, da se bodo rane dobro zdravile, 
vstavljamo cepiče, To bi moral znati narediti vsak sadjar, četudi 
se je cepljenje samo preselilo v drevesnice in je s tem marsikomu 
postalo tuje.

Poznamo več načinov precepljenja. V razkol je najmanj pri
poročljivo, pa vendar je še precej rs^ljen ta način precepljanja. 
Razkol povzroča prevelike rane, cepljenje na ta način pa je 
povrhu vsega še zamudno in drago. Najboljše je cq>iti za lub, 
tako da vstavimo cepič za lubje veje, vse skupaj pa trdno po
vežemo. Poznani so še drugi načini: žlebičkanje, bočno ceplje
nje, ki pa se manj uporablja.

Kakšna načela je treba upoštevati pri precepljanju? Pred
vsem: skladnost sort in bujnost rasti. Naše sorte sc v glavnem 
dobro skladajo, torej dobro prenašajo ena drugo. Paziti je treba, 
da precepljamo rano sorto na rano in pozno na pozno. Glede 
bujnosti pa velja, da bolj bujno lahko cepimo na manj bujno, 
nasprotno pa ni priporočljivo.

Da bo uspeh kar naj večji, je treba cepiče pripraviti tako kot 
za navadno cepljenje. Narezati jih moramo že pozimi, jih skrbno 
shraniti in sortirati. Precepljamo spomladi, preden začne drevo 
cveteti. Pri tem upoštevamo sorto, na katero cepimo. Navodila 
o samem cepljenju so enaka, kot veljajo za cepljenja nasploh. 
Dodati velja, da je nujno za precepUeno drevo še posebej skrbeti 
in ga varovati pred boleznimi in ^^dljivci. V času, ko se pre
cepljeno drevo obrašča, je še posebej občutljivo.

Inž. M. L.



Kupci slabi plačniki
Ce primerjamo terjatve in ob

veznosti delovnihs organizacij v 
ribniški občini, ugotovimo, da 
ribniška podjetja več kreditirjoo, 
kot dolgujejo. Zato niso med 
povzročitelji nelikvidnosti. V 
prvem polletju so imela za 
50.530 tisoč din terjatev, od 
tega kar za 48 odstotkov nepla
čanih terjatev iz drugih republik. 
Se boli zaskrbljujoč je podatek, 
da je 33 odstotkov terjatev sta
rih nad pol leta.

Nepravočasna poravnava ra
čunov otežkoča poslovanje. V 
podje^ih še vedno ne poznajo 
zdravila proti nelikvidnosti. Vse
kakor pa je res, da so številna 
podjetja, posebno iz drugih re
publik, med povzročitelji neli
kvidnosti. To pa najbolj obču
tijo v tistih delovnih organizaci
j i ,  kjer preudarno gospodarijo 
in morajo zato na račun nepla
čanih računov neprostovoljno 
kreditirati slaba podjetja. Temu 

.b o  treba napraviti konec.

DVA PORAZA 
NAMIZNOTENISACEV

Novomeški namiznoteniški igral
ci, ki sodelujejo v republiški namiz
noteniški ligi, so med tednom od
igrali dve prvenstveni srečanji. 
Doma so igrali z vodilno ljubljansko 
Olimpijo in doživeli poraz 5:2, kar 
pa je velik uspeh. Drugo-srečanje s 
Kranjem so ravno tako izgubili s 
5:3. Najboljši je bil Marjan Somrak, 
ki je porazil vse tri Kranjčane, ven
dar v Kapšu in Bergerju ni imel ena
kovrednih pomočnikov.

Nove šole, plakete in pobratenje
Krona letošnjega praznovanja občinskega praznika novomeške občine je 
bila otvoritev dveh šol, podelitev plaket in pobratenje med Novim mestom 

in Hercegnovim ter Leskovcem — Ogled stanovanjskega naselja

Praznovanje letošnjega občinskega praznika novomeške občine 
je teklo več mesecev. Na sam dan praznika, 29. oktobra, pa so 
uradno odprii dve nov(»neški osnovni šoli, imeli so slavnostno sejo, 
na kateri so podelili letošnje plakete Novega mesta in listine o 
pobratenju med Novim mestom in Hercegnovim (Črna gora) ter 
Leskovcem (Srbga). Odborniki so si o g le d i  tudi novo novomeško 
stanovanj^o sosedo Znančeve njive, ki jo je zgradilo gradbeno 
podjele Pionir.

Solo na Grmu je odprl predsednik 
upravnega odbora sklada za gradnjo 
liovomeških šol Jože Padovan,

bršlinsko pa predsednik krajevne 
skupnosti Novo mesto Stane Smit. 
Otvoritev je spremljal kulturni pro-

Brežiški oktobrski nagradi
Na davnostni seji občinske ^ p š č in e  28. oktobra so v Brežicah 

podelili dve oktobrski nagradi. Izročili so ju osnovni organizacgi 
Rdečega križa Pišece in Juriju Pestotniku, zastavniku JLA in pred
sedniku občin^ega sveta Ljudske tehnike.

Organizacija Rdečega križa Pišece 
sije prislužila nagrado za prizadevno 
delo od ustanovitve 1944. Med voj
no je zbirala živež in sanitetni mate
rial za partizanske borce, po osvobo
ditvi pa je pomagala sirotam brez 
staršev in ljudem, ki so našli doma 
požgane domove. Vsa leta je skrbela 
za tolsko mlečno kuhinjo, za zdrav-

» L A B O D «

tovarna perila. Novo mesto

V A B I  K SO D ELO V A N JU

večje število žensk s področja občine 

Krško in Novo mesto

PO G O JI:

— s ta ro s t n a jm a n j 15 let,

— uspešno  o p ra v lje n  p re izk usn i test,

— usp>ešno o p rav ljen  teča j za in d u s trijsk o  šiviljo .

P ro šn je  p o šljite  na  naslov :

>*LABOI><, to v a rn a  p>erila. 68001 NOVO M ESTO, 

C esta  h ero jev  29.

stveno vzgojo preb^alstva, za stare 
in onemogle ter se zadnje čase izka
zala pri pridobivanju krvodajalcev.

Jurij PestotnUc je prejel oktobr
sko nagrado za uspešno 21-letno 
delo v organizaciji Ljudske tehnike. 
V Brežkži je bil ustanovitelj foto
kluba in radiokluba, kamor se je 
vključilo veliko mladine iz mesta in 
okolice. Na njegovo pobudo so si 
klubi Ljudske tehnike uredili lepe 
prostore ob pomoči občinske skup- 
Kine in Ljudske tehnike Slovenije. 
Za širjenje tehnične kulture med 
mladimi je prejel nagrajenec že več 
drugih visokih priznanj. J. TEPPEV

gram, ki so ga pripravili učenci obeh 
šol.

Na slavnostni seji so podelili le
tošnje plakete Novega mesta gradbe
nemu podjetju Pionir, gimnaziji in 
novomeški bolnišnici, ki letos praz
nujejo pomembne delovne zmage 
ozir. visoke obletnice.

Gos^e iz Hercegnovega in Le
skovca so se zahvalili odbornikom 
za potrjeno* prijateljsko sodelovanje 
med občani treh republik, o čemer 
bomo obširneje še poročali.

Ob praznovanju občinskega praz
nika je podpredsednik Avgust Avbar 
na posebni svečanosti podelil od
ličja, s katerimi je predsednik re
publike odlikoval občane novo
meške občine za pridevek h kre
pitvi organizacije rezervnih starešin 
in graditve soci^istične družbe. Od
ličja so prejeli: Stane Goršič — red 
za vojaške zasluge z zlatimi meči; 
red dela za vojaške zasluge s srebr
nimi meči so dobili: Anton Bartole, 
Franc Dragman, Jože Štravs, Ivan 
Sedlar, Venceslav Mervar, Franc 
Kump, prof. Marjan Dobovšek in 
Milan Ivkovič; Martin Pungerčar, 
Bojan Avsec, Franc Jenič in Franc 
Plantan pa so prejeli medaljo za vo
jaške zaduge; red dela z zlatim ven
cem je prejel Jože Gosenca; red za
sluge za narod s srebrno zvezdo Sta
nislav Modic; red dela s srebrnim 
vencem Anton Bele in Karel Kapš 
ter medaljo dela Anton Bojane.

Ob tej priložnosti je n:^}redovalo 
v višji čin oficirja ozir. podoficirja 
90 rezervnih starešin. Sd

ŠOLSTVOi V TREIBNJEM IN ŠE KJE DRUGJE

Kasna je zdaj tožba
Šolstvo na podeželju v novi vrsti krize, v nara

ščajočem pomanjkanju prosvetnih delavcev

„Kar je novega, ni vse sprejeti, 
kar je starega, ni vse zavreči,** nam 
je govoril gimnazijski profesor in 
prav je imel. To potrjuje, med dru
gim tudi naslednja, očitno ne dovolj 
pretehtana sprememba v šolstvu.

Zaman so govorili praktiki, za
man opozarjali, da je ukinitev uči
teljišč prenagel ukrep, zaradi kate
rega utegne tiste, ki imajo šolstvo na 
skrbi, še hudo boleti glava. Ne, njih 
niso poslušali, ko so ukinjali uči
teljišča, misleč, da bo pedagoška 
akademka čez noč dala toliko novih 

prosvetnih delavcev, da se spre
memba ne bo bistveno poznala.

Zdaj poslušamo tožbe iz različnih 
krajev na podežejju. Pa ne samo iz 
majhnih, tudi iz večjih krajev pri-  ̂
hajjoo vznemirljive novice, da uči
teljev ne morejo dobiti in da je vpra
šanje, kdo bo poučeval otroke čez 
pet, deset let, če se bodo razmere 
tako naglo slabšale.

Poglejmo Trebnje! Pomočnik rav
natelja tamkajšnje osnovne šole 
Franc Režun je z naslednjimi bese

dami na seji občinske skupščine 28. 
oktobra presenetil ne samo odbor
nike, marveč celo predsedstvo skup
ščine: „Pouk na osnovni šoli je res
no moten. Nimamo tehničnega, ni
mamo likovnega in ne glasbenega 
pouka. Manjka predmetnih učiteljev 
za slovenščino, angleščino in še ne
katerih. Na podružnični šoli v 
Knežji vasi poučuje ena sama uči
teljica vse nii^e razrede. V Trebnje 
se vozijo od ponekod otroci že ob 6. 
uri zjutraj, vračajo se celo ob 15. 
uri, pa lahko včasih prisostvujejo le 
dvema urama pouka. Starši so neza
dovoljni. Na razpise ne dobimo no
vih prosvetnih delavcev. Stanovanj 
ni. Sedanje razmere so posledica ne
ustreznega obravnavanja šolstva v 
minulih letih. Ukinjena so bila uči
teljišča, pedagoška akademija pa ne' 
izšola dovolj novih učnih moči. Ena 
tretjina absolventov se zaposluje v 
drugih poklicih . . . “

Skupščina je sklenila, da je treba 
pripraviti nadrobnejšo analizo o raz
merah. Toda analiza sama vzrokov 
ne bo odpravila. M. L.

SLOVENIJA -  DRŽAVA 
DELAVSKEGA RAZREDA

Amandmaji XXXV1L do XLVI1. postavljajo v republiški ustavi 
načela za tako organizacijo Socialistične republike Slovenije, ki bo 
prilagojena njeni novi vlogi in položaju, kot so ju nakazali že spre
jeti zvezni ustavni amandmaji in kot izhaja iz družbenoekonomskih 
temeljev samoupravljanja in položaja delovnega človeka v temeljnih 
organizacijah združenega dda. — Tako XXXVIL amandma opre
deljuje družbene dejavnosti in pristojnosti republiških organov in 
organizacij in njihov obseg pri izvrševanju funkcij republike v 
ok\iru njenih z ustavo določenih pravic in dolžnosti. 28 podtočk 
2. točke tega amandmaja dejansko uresničuje temeljna načela izho
dišča XXV amandamja na vseh področjih družbenega življenja 
republike za razliko od sedanjega 123. člena republiške ustave, ki 
le v ožjem obsegu in le s splošnimi določbami opredeljuje iz
vrševanje družbeilŠi dejavnosti oziroma pristojnosti po Socialistični 
republiki Sloveniji. — XXXVIL amandma na novo ureja tako- 
imenovano zakonodajno funkcijo republike oziroma njenih orga
nov in organizacij.

Ta amandma v 1. točki podrobno 
našteva zakonodajne pristojnosti re
publike na vseh področjih družbe
nega življenja, tako glede družbe
noekonomskih odnosov kot tudi 
vseh ostalih družbenih odnosov na 
področjih prosvete in kulture, zna
nosti, notranjih zadev, zdravstva in 
zdravstvenega varstva, socialnih
služb, vseh oblik zavarovanja, držav
ne varnosti, splošnega ljudskega 
odpora itd. Vse te pristojnosti pa so 
opredeljene kot pristojnosti skup
nega pomena za občane in delovne 
ljudi v republiki. Da bi sc izognili 
težavam pri izvrševanju pristojnosti 
republike in njenih organov in orga
nizacij na področju zakonodaje, je v 
1. točki določba, da lahko repub
liška skupščina uredi z zakonom 
tudi druge zadeve, ki so skupnega 
pomena za delovne ljudi in občane.

Precejšnja novost v okviru zako
nodaje naše republike je 3. točka 
tega amandmaja, v kateri so dolo
čena področja, na katerih lahko re
publika z zakoni ureja le splošna na 
čela. Ta področja sicer delovni 
ljudje in občani samostojno urejajo 
v občini, krajevni skupnosti, v samo
upravnih interesnih skupnostih in 
organizacijah združnega dela. V tej 
točki je tudi določba, da lahko re
publiška skupščina z zakonom do
loči splošna načela tudi na drugih 
področjih, ki jih delovni ljudje in 
občani samostojno urejajo, če s tem 
soglaša zasedanje delegatov občin v 
republiški skupščini in če zanj gla
suje večina poslancev v pristojnih 
zborih republiške skupščine.
• Vsa področja oziroma pristoj

nosti v XXXVII in XXXVIII amand
maju je treba obravnavati fc kot za
četno gradivo, kot primeroma pri
pravljen obseg zadev, ki naj se do
končno in izčrpno izoblikujejo po 
vsestranski in strokovno opravljeni 
razpravi v občinah, raznih društvih 
in med strokovnimi delavci s po
dročja zakonodaje.

V XXXIX. amandmaju*je opre
deljeno sodelovanje naše republike, 
njenih organov in organizacij, skup
ščin občin, občinskih organov, orga
nizacij združnega dela in drugih sa
moupravnih organizacij, družbeno
političnih organizacij ter strokovnih 
m drugih združenj z drugimi sociali
stičnimi republikami in avtonom
nima pokrajinama ter njihovimi 
organi in organizacijami.

Ta amandma tudi predvideva na
čin, kako se to sodelovanje uresni
čuje, in sicer z možnos^o usta
navljanja skupnih organov, organi
zacij in drugih teles. Sklepi teh teles

pa ne obvezujejo neposredno ter so 
obvezni za republike organe in 
organizacije le, če jih sprejme pri
stojni republiški organ in o tem izda 
ustrezen akt.

V XL. amandmaju je opredeljeno 
sodelovanje naše republike z dru
gimi socidističnimi republikami in 
avtonomnima pokrajinama na po
dročjih iz pristojnosti federacije ozi
roma v zadevah dejanja soglasja po 
XXXIII. zveznem ustavnem amand
maju.

V tem amandmaju so naštete iste 
zadeve kot v XXXIII. zveznem 
ustavnem amandmaju, s čemer so te 
zadeve prevzete tudi kot opredelitve 
naše republiške ustave.

V nadaljnjih določbah tega 
amandmaja je naveden postopek da
janja so^asja v teh zadevah v naši 
republiki, to je, kateri organi nasto
pajo v imenu republike v tem po
stopku. Tako je opredeljena \ioga in 
odgovčrnost republiške skupščine, 
njenega izvršnega sveta, republiških 
upravnih organov in predstavnikov 
naše republike v medrepubliških ko
mitejih, ki so ustanovljeni za posa
mezna področja pristojnosti fede
racije.

V XL1. amandmaju je opredeljena 
vloga Socialistične zveze delovnega 
ljudstva kot edine družbenopoli
tične organizacije, ki je lahko nosi
lec kandidature za člane predsedstva 
SFRJ po poprej opravljenem po
stopku kandidiranja. To pa seveda 
ne pomeni, da v samem postopku 
kandidiranja ne sodelujejo tudi vsi 
sedanji družbeni dejavniki v našem 
samoupravnem socialističnem druž
benopolitičnem sistemu, to je delov
ni ljudje in ob čaru, organizirani v 
vseh družbenopolitičnih organiza
cijah, organizacijah združnega dela 
in samoupravnih interesnih skup
nostih. Podrobno urejanje tega je 
prepuščeno republiškemu zakonu, 
ki bo uredil tako načela kandidacij
skega postopka kot tudi postopek 
izvolitve in odpoklica članov pred
sedstva SFRJ iz naše republike. Za
radi pomembnosti tega zakona je za 
njegov sprejem predvidena posebna 
večina; zakon je sprejet le, če zanj 
glasuje večina vseh poslancev v pri
stojnih zborih republiške skupščine.

(Nadaljevanje sledi)

»Dolenjski list« 
v vsako družino

V nekaj kratkih komentarjih ni mogoče povedati prav 
vsega o tem i Socialistična družba in religija, kakor je njen 
glavni naslov. Zato bom izbral samo nekatera vprašanja, 
nekatere vidike, ki se zde meni osebno pomembni zato, da bi 
preko njih spoznavali položaj religije v socialistični družbi, 
njeno vlogo in seveda tudi odnos socialistične družbe do 
religije. Po svetovnonazorskem prepričanju sem marksist in 
komunist, torej ne verujem v boga in mi vera vanj kot člo
veku ni potrebna. To pa seveda ne pomeni, da bom prostor v 
časopisu, ki mi je na razpolago, uporabil za propagando 
proti religiji, veri v boga ali proti cerkvi. Mislim, da v radij
skih ali televizijskih programih ali tisku ni mesta niti pro
pagandi v prid religiji ali propagandi zoper njo. Poskusil bom 
pisati o veri v boga in o cerkvi tako, da ne bom govoril niti 
proti njima niti zanju. A li mi bo to uspelo? Hvaležen Vam 
bom za vaše mnenje, hvaležen za Vaše kritične pripombe ali 
odobravanje.

1. ALI JE RELIGIJA 
OPIJ LJUDSTVA?

Ali jo religija opij ljudstva? 
Pod tem naslovom bo moj prvi 
komentar. Zakaj sem izbral 
prav ta naslov, prav to vpra
šanje? Kakšno zvezo ima to 
vprašanje s položajem religije in 
cerkve v socialistični družbi, z 
odnosom te družbe do njiju? 
Najprej je tale razlog za mojo 
odločitev:

dolga desetletja, praktično 
od Marxovih časov dalje, je ka
toliška cerkev trdila, da je v sa
mem bistvu marksizma bojevita 
protireligiozna usmeijenost in 
da je zato družba, v kateri ima 
vodilno vlogo komunistična 
partija, nujno brezbožniška, 
veri ljudi sovražna, torej druž
ba, ki preganja cerkev in duhov
nike, zaničuje in zatira vsako
gar, ki veruje v boga, družba, ki

hoče z nasiljem iztrebiti vero, 
vernike, cerkev in duhovnike in 
človeško svobodo sploh. Boje
vita protikomunistična politika 
je bila zato dolgo temeljna zna
čilnost odnosa cerkve do komu
nistov, komunističnega gibanja 
in do držav, ki so pričele graditi 
socializem. To so zgodovinska 
dejstva, kijih lahko podpremo s

pise:
ZDENKO 
ROTER

številnimi dokazi. Najprej bom 
omenil poslanico papeža Pija 
XI. pod naslovom „O brezbož
nem komunizmu'*, ki jo je na
slovil na ves katoliški svet 19. 
marca 1939, se pravi v času ne
kaj let pred drugo svetovno 
vojno, v trenutku, ko je svet 
spoznaval veliko nevarnost, ki 
je za svobodo in demokracijo 
pretila s strani italijanskega fa

šizma in hitleijevega nacizma in 
zato pričakoval združitev vseh 
demokratov za upor proti temu 
nasilju. Poglejmo nekatere 
osnovne trditve iz te papeške 
enciklike;

1. Nevarnost komunizma iz 
dneva v dan narašča. Zato je 
nujno, da cerkev pozove vse, da 
uporabijo vsa sTedstva, s kate
rimi bi rešili krščansko kulturo 
pred to nevarnostjo;

2. komunizem razglaša blod
ne ideale pravičnosti, enakosti 
in bratske skupnosti v delu. Za 
uresničitev tega pospešuje raz
redno borbo, polno sovraštva in 
razdejanja, anarhije in nereda;

3. po komunističnem nauku 
je človekova osebnost le delček 
v celotnem družbenem meha
nizmu, zato komunizem zani
kuje vse naravne pravice, ki gre
do človeku kot osebnosti.

4. Se posebej komunizem 
človeku posamezniku ne prizna 
nikakršnili pravic do posesti in 
proizvajalnil) sredstev, staršem 
pa odreka pravico do vzgoje 
lastnih otrok, kajti vzgoja pri
pada samo družbi;

5. komunizem oznanja 
borbo proti vsemu, kar je božje. 
Ce pa človeku vzamemo božjo 
idejo, potem ljudje nujno posta
nejo divjaški in surovi. Komu
nizem se po svoji naravi proti- 
stavlja vsaki religiji, ki jo opre
deljuje kot opij ljudstva, kajti 
verski nauki naj bi uspavali 
ljudi, onemogočali njihovo 
aktivnost v svetu ter jih usmer
jali s ^ o  k nebu.

6. Niti socializem niti komu
nizem ne bi bila tako razširjena, 
če bi tisti, ki vladajo narodom, 
resno razumeli in doumeli nauk 
in opomine Cerkve;

7. komunizem je smrto
nosna kuga, ki se razleza po 
notranjščini človeške družbe in 
jo upravlja v skrajno nevarnost. 
Zato so narodi v nevarnosti, da 
padejo nazaj v barbarstvo, 
hujše, kakor je bilo tisto, ki je 
živela v njem velika večina pred 
Kristusovim priliodom. Komu
nizem je po svojem bistvu zlo
čest, zato nihče, v nobeni stvari 
ne bo z njim sodeloval.

8. Končno pravi papež Pij 
XI. leta 1937: Cerkev ima zato 
nalogo, da odbija in razbija vse 
načrte komunizma. Pri tem pa 
ji morajo pomagati prav vsi, 
države, državni voditelji in vsi 
kristjani. Države morajo prepre
čiti, da bi se med njihovimi na
rodi Širile komunistične za
blode.

Omenil sem samo nekaj bi
stvenih trditev papeške posla
nice iz leta 1937. Ta poslanica 
je postala tisti čas vogelni ka
men najbolj borbenega proti
komunističnega boja po vsem 
svetu in tudi pri nas. Gesla te 
poslanice so bila glavna gesla, 
pod katerimi je pri nas Cerkev 
med drugo svetovno vojno 
1941-1945 usmeijala boj proti 
partizanskemu in osvobodil
nemu gibanju, to je bila tudi 
miselna podlaga oboroženemu 
belogardizmu.

Tako je bilo tudi vrsto let po 
letu 1945, dokler nista drugi va
tikanski koncil in papež Janez 
XXIII. zavrnila to politiko ter 
tudi za odnose do komunistov 
razglasila geslo dialoga, torej 
geslo enakopravnega pogovora 
in sodelovanja v vsem, kar gre v 
dobro človeka in človeštva. V 
tem pa je tudi veliko, čeprav 
zelo pozno priznanje, da pre
tekla cerkvena politika do ko
munizma ni bila v osnovi ute
meljena, da pravi odnos 
marksizma in socializma do reli
gije in vernih ljudi še zdaleč ni 
tisti, kakor ga je razglasita po
slanica papeža Pija XI. in kakor 
so jo tisti čas ponavljali cerkve
ni dostojanstveniki tudi na Slo
venskem. Vprašanje pa seveda 
je, ali so tej cerkveni politiki 
verjeli slovenski katoliški ver
niki, o čemer bo govora na dru
gem mestu. (Nadaljevanje sledi)
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Kdaj se bomo kulturno vozili?

Ponovno: ribiči na suhem
delati“ , saj zagotovo vem, da je vsajV 40. številki našega lista upravni 

odbor ribiške družine (RD) Ribnica 
odgovarja na moj članek „Ribiči na 
suhem“ . Žal, hoče moja predloga, 
zapisana v tem članku, nekoliko 
skriviti. V članku sem na pobudo 
nekaterih ribniških ribičev ugotovil 
in zagovarjal le:

— da ni prav, če so se ribiči po 
to r tn e m  tekmovanju razšli kot 
ovce, ker jim ni nihče uradno sporo
čil doseženih rezultatov in podelil 
diplom, in

-  da bi lahko po tekmovanju 
organizirali piknik oziroma prijate^- 
sko srečanje članov ribiške družine.

Za oba premoga sem menil, da sta 
sprejemljiva -  t ^ o  menim še danes 
-  zato sem ju tudi zapisal.

Prvi je v*redu, zato, ker še nisem 
slišal ali bral, da bi kjerkoli za šport
na aU ribiška športna tekmovanja 
pode^evali diplome in nagrade na 
občnih zborih, ampak jih podelju
jejo takoj po tekmovanju, ali da bi 
se tekmovalci po tekmovanju razšli, 
ne da bi jim kdo uradno sporočil 
rezultate telmovanja.

Seveda pa moram odločno zavr
niti, da sem se kjerkoli zavzemal, da 
bi „denar RD neodgovorno pretap- 
Ijali v litre in čevapčiče**, saj so ri
biči sami izrazili pripravljenost, da 
bi vse plačali oni, RD naj bi organi
zirala le dostavo.

Nekoliko več besed sem posvetil 
^  predlogu, kakšen n ^  bo piknik, le 

zato, da ne bi mogel nihče sklepati, 
da podpiram pijančevanje in alkoho
lizem. Poznam namreč mnenje pred
sednika RD dr. Božidarja Voljča o 
tem in se z njim popolnoma stri
njam.

Poudariti moram tudi, da mnenji, 
ki sem ju posredoval, nista plod raz
govora z „nekaj ribiči, ki so priprav
ljeni povsod in vse kritizirati, pa nič

»Gimnazijska leta«
v  okvirjenem pregledu gimnazij

skih let smo v Dolenjskem listu 
št. 43 dne 28. oktobra 1971 na 31. 
strani pri letu 1941 navedli nekaj 
napačnih podatkov, ki jih s tem po
pravljamo.

Ilegalno gimnazijo za učence, ki 
jih je izključil okupator, je osnovala 
OF v decembru 1941. Organizacijo 
in vodstvo je OF preko profesorja 
Lojzeta Gerbca (tedaj aktivista OF 
na gimnaziji) poverila Radu Tor- 
k ^ u  (sedaj profesorju v Ljubljani), 
ki je nalogo prevzel in jo oppvljal 
ves čas pouka. 2e v začetku je pri
tegnil k sodelovanju še prof. Milana 
Dodiča, da mu je pri organizacijskih 
in vodstvenih poslih pomagal do 
svoje aretacije 1942. Redni pouk na 
tej (za okupatoija ilegalni) gimnaziji 
se je začel po 1. januarju 1942, pre
nehal pa je postopoma, ne za vse 
razrede istočasno, v aprilu in maju 
istega leta.

eden med njimi zelo prizadeven pri 
delu v RD. Hkrati predlagam čla
nom UO RD, naj tudi oni ne nase
dejo enemu izmed svojih članov, ki 
dela sicer na zelo odgovornem 
mestu na občini, rad bi vsevprek kri
tiziral, nagovarja k pisanju odgovo
rov na razne članke, propagira proti 
Dolenjskemu listu in v zadnjem ob
dobju tudi proti Delu, vidi „hudiča** 
tam, kjer ga ni, itd. Do njegovih 
izjav smo pri nas (pri listu) previdni, 
ker smo skoraj vedno, kadar smo na
pisali kakšno njegovo izjavo ali čla
nek na podlagi njegovih podatkov, 
imeli težave, dobivali pismene in 
ustne odgovore in podobno.

JOŽE PRIMC

Odgovor ISKRI
Nič nimam proti, če se Semič in 

njegova okolica hitro razvijata, nika
kor pa se ne strinjam s tem, da tako 
nagel razvoj najbolj prizadene samo 
mene. Tovarna kondenzatoijev mi v 
članku „Hvala za tako pomoč** oči
ta, da nimam razumevanja za po
trebe kraja, v resnici pa sem edina v 
Semiču, ki sem dala največ za raz
voj. Presodijo naj bralci sami, jaz na
vajam le dejstva;

Odstopila sem del svo^ga zemlji
šča za obrtni servis. Tudi bencinska 
črpalka stoji na mojem zemljišču. 
Vsa kanalizacija Semiča je izpeljaria 
po mojem svetu, postavljena pa je 
tudi velika greznica, ki se prav tako 
izteka na del moje najboljše zemlje. 
Ko je bila letos zgrajena samo
postrežna trgovina, so mi prekopali 
ves vrt zaradi kanalizacije, fted  krat
kim sem dovolila, da zgradijo na 
moji njivi še transformatorsko po
stajo. Brez odkupa zemlje, le proti 
majhni odškodnini. Kompleks, ki ga 
je odkupila Iskra, ima v zazidalnem 
načrtu tudi po svojem zemljišču 
pot, ki naj bi vodila do gradnje. 
Mislim, da vegast teren ne bi smel 
biti vzrok za prisilni odkup moje 
zemlje. S tem bi se tovarna le rada 
izognila potrebnemu nasipu, jaz pa 
bi morala dati 200 kvadr. metrov 
zemlje, ki je le 6 m stran od moje 
hiše.

Ker na občinski upravi v Črnom
lju vedo, da mi je ostal od vsega 
zemljišča le še vrt okoli hifc, so me 
razumeli. Noče pa me razumeti 
Iskra, ki mi očita celo to, da so me 
vzeli v službo, ko sem ostala z otro
ki brez zaposlitve. Povem, pa da me 
je zaposlila osnovna šola v otroškem 
vrtcu na predlog občine.

Mislim, da ni tako težko razumeti 
matere, kakršna sem jaz, ki je tako 
rekoč že ob vse imetje, zadnje pa 
čuva za svoja dva otroka. Imam 
majhne dohodke, za otroka pa mo
ram sama skrbeti.
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UREDNIŠTVU!

Stalni jutranji potniki, ki se z 
avtobusi podjetja „Gorjanci** vo
zimo v Novo mesto v službo, v šolo 
ali po drugih opravkih in ki na po
stajališčih Kronovo, grad Otočec, 
vas Otočec, Lešnica in Mačkovec 
vztrajno in potrpežljivo čakamo, da 
pridemo na cilj, zahtevamo od pri
stojnih v podjetju „Goijanci** odgo
vor na naše vprašanje: doklej bomo 
še obsojeni na čakanje in koliko 
časa bomo še nemočno gledali za 
avtobusi, ki na naših postajah sploh 
ne ustavljajo. Vsak odgovor, ki bi 
cikal na izgovarjanje na pomanj
kanje šoferjev, pomanjkanje avto
busov ali na nerentabilnost prog in 
relacij, odločno zavračamo. Zahte
vamo tak odgovor, ki bo pomenil 
korenito rešitev problema, torej 
odgovor v dejanjih, v akciji in ne v 
besedah. Zahtevamo, da bo vsako 
jutro, razen sobote in nedelje, ko ni 
prometnih konic, med 6. in 6.30. 
uro peljal poleg obstoječega še po
seben, rezervni ali kakršenkoli avto
bus, ki nas bo pravočasno, varno in 
predvsem KULTURNO pripeljal v 
Novo mesto.

V čem je problem? Iz zgoraj 
omenjenih postajališč se vsak dan 
zjutraj med 6. in 6.30. uro vozi v 
Novo mesto v službo, v šolo in po 
drugih opravkih okrog 35 ljudi. V 
tem času pelje na progi Senovo- 
Novo mesto-Ljubljana avtobus 
podjetja „Gorjanci**, ki pa zaradi 
dolžine proge in števila potnikov na 
bolj oddaljenih postajah ne more 
sprejeti vseh ljudi, ki čakajo nanj. 
Jasno je, da na avtobus ne pridejo 
tisti, ki čakajo na zadnjih postajah 
pred Novim mestom, ker pride do 
tja'avtobus popolnoma pota. Avto
bus na teh postajah ^ lo h  ne ustav

lja, če pa ustavi, ustavi le zato, da 
odloži potnike do teh postaj. Tedaj 
pride do mučnega stanja, ko hočejo 
potniki na vsak način priti v avto
bus. Nekaterim to uspe, nekaterim 
ne, o kakšni kulturni vožnji pa v 
takih pogojih ne moremo govoriti.

Pride tudi do konfliktov s prevod
nikom in šoferjem. Ta dva nam ne 
smeta zameriti, če morata slišati 
kakšno pikro pripombo na račun 
svojega podjetja. Mi ju namreč po
polnoma razumemo, ker vemo, da v 
avtobus več ljudi, kot jih gre notri, 
ne moreta strpati, vežejo pa ju tudi 
predpisi, ki točno določajo, koliko 
ljudi lahko v avtobusu stoji. Vsa 
odgovornost za nevzdržno stanje 
leži pc našem mnenju na vodstvu 
podjetja, predvsem na tistih usluž
bencih, ki jim je poverjena organi
zacija avtobusnega prometa. Tem 
očitamo skrajno neiznajdljivost, ne
elastičnost in popolno nesposobnost 
organizacije. ■ Kot utemeljitev te 
trditve naj navedemo primer, ko se 
avtobus, ki vsako jutro prepelje šol
ske otroke iz Bele cerkve v Smar- 
jeto, popolnoma prazen vrača po 
avto cesti v Novo mesto, namesto da 
bi po potrebi pomagal obstoječim 
avtobusnim linijam pobrati potnike.

Kljub temu, da ta avtobus za pot
nike, ki se jim služba ali šola začne 
ob 7. uri zjutraj, ni pravšen, je vse
eno zgovoren primer čudne logike 
„Gorjancev**.

Sprašujemo se, zakaj ima podjetje 
„CJorjanci** popoln monopol za pre
voz potnikov na našem področju. 
Spominjamo se, da sta po prej ome
njenih krajih včasih vozila avtobusa 
podjetja „SAP** Ljubljana in Avto-

promet Maribor, ki pa sta morala 
prenehati, verjetno na zahtevo 
„Gorjancev**.

Končujemo s tem, da zahtevamo 
od avtobusn^a podjetja „Gorjanci** 
pravočasen, varen in kulturen pre
voz, do katerega imamo kot aktivni 
člani naše samoupravne družbene 
skupnosti vso pravico, upamo pa si 
pr^om niti, da vsako podjetje, ki 
svojih dolžnosti do družbe ne iz
polnjuje tako, kot ta od njega zahte
va in ki svojca poslovnega pred
meta ne more ali ne zna opravljati v 
zadovoljstvo vse družbene skup
nosti, nima pogojev niti pravice za 
svoj obstoj!

V imenu vseh prizadetih potnikov
JOŽE f l o r i j a n C i č , 

dipl. pravnik

ćlfil

m  NUJNO
da se uredništvo D o len jsk ^  li
sta strinja z vsemi sestavki, ki so 
objavljeni na tej strani. -  K pri* 
^ v k o m ; ki jih pošUjate zz. ob
javo v našem tedniku, pripišite 
svoj celi naslov, sicer ne pridejo 
v poštev za tisk. Na p o ^n e^ ie-. 
Ijo pisca lahko ostane njegovo 
pravo ime za jaypo$t tajqo,j(pod- 
p i ^ i  ga bomb s kratidiTni ali 
kadco drugače), vsekakor pa je 
{KCd sodiščem za resničnost, na
pisanega odgovoren predvsem 
jn n .

UREDNIŠTVO DL

Še: »Je bilo vse to potrebno?«
Odgovor z občinske uprave v Sevnici

K članku z naslovom ,Je  bilo vse 
to potrebno**, ki ga je napisala Ma
rija Dobnik iz Sevnice dajemo na
slednje pojasnilo:

21. oktobra je prišel v ^rem stvu 
Marinke Dobnik k urbanističnemu 
inšpektorju Stanetu Kočevarju Ivan 
Gorenc in zahteval od in^ektoija 
spis o črni gradnji Jožefe Konec, češ 
da ga bo skupno s pritožbo osebno 
nesel na sekretariat za urbanizem v 
Ljubljano. Ker je tovariš Kočevar 
pojasnil, da mu spisa ne more iz
ročiti, ker je to proti predpisom in 
ker problem zadeva Jožefo Konec, 
ne pa njega, je začel tovariš Gorenc 
razgrajati in zmerjati. Ob tla je. me
tal stol in inšpektorja s stolom tudi 
napadeL Le-ta je telefonično prosil 
postajo milice za posredovanje. Go
renc je še dalje razgrajal, in ko je 
spet hotel s stolom udariti Koče
varja, mu je le-ta stol iztrgal iz rok 
in Gorenca izrinil iz pisarne. Da bi 
se izognil nadaljnjim incidentom, se 
je tovariš Kočevar do prihoda mi- 

- ličnika umaknil V drugo pisarno.
Ivan Gorenc je zaradi poškodbe 

na glavi res te ž ^  invalid, in ker ni 
^osoben samostojno razsojati, 
domnevamo, da je bil nahujskan. Ce 
se Jožefi Konec in njeni hčerki Ma
rinki Dobnik res tako smili, kot toži 
Dobnikova v članku, ga ne bi smeli 
poSyati na občino v zadevi, ki se ^  
ne tiče in ki presna njegove zmož
nosti, posebno še, ker je v teku po
stopek za preklic njegove opravilne 
sposobnosti.

,3tric, to ni mačka, to je dihur!“ pravi Branko Zupančič. „Ujel ga 
je moj očka, ko je d^ur kradel jajca v šupi.“ (Foto: Stanko 
Avguštin)

O tem, ali je rušitvena odločba, ki 
je bila izdana na predlog sveta za 
urbanizem in komunalne zadeve pri 
občinski skupščini Sevnica, pra
vilna, bo odločal pristojni organ.

Dejstvo je, da je sevniška občina 
vložila že mnogo denarja za urbani
stično dokumentacijo, ki pa je za
radi črnih gradenj brez pomena. Ne
kateri občani gradijo brez dovoljenj 
ali pa samovoljno spreminjajo lo
kacijo, kar povzroča zmedo pri ures
ničevanju zazidalnih načrtov. Če pa 
pristojni o^ani v primeru črne grad
nje ukrepajo, se taki graditelji poslu
žujejo različnih trikov ter dovo
ljenih in nedovoljenih dejanj, da bi 
tako preprečili rušitev objektov.

IGNAC VINTAR 
tajnik ObS Sevnica

Še: »Na čigav 
račun razlike?«

Najprej moram povedati, da 
me moti, ker potrošnica ni bila 
toliko pogumna, da bi se pod
pisala. Resnice pač ni treba 
skrivati za anonimnostjo. Kri
tika je zelo potrebna, saj so res 
vse stvari v D-marketu v Bršlinu 
dražje.

Moje mišljenje je, da je tega 
bolj kriva tržna inšpekcija, kot 
pa trgovci sami Zato prosim za 
odgovor tržnega inšpektoija. 
Ali ni nabavna cena za vse trgo
vine enaka in marža za en ^ o  
blago tudi? Zaradi prevoza od 
mesta do Bršlina pač ne more 
biti taka razlika v ceni! Kdo je 
potem krivec?

MAJDA ŠINIGOJ, 
Novo mesto, Bršlin 60
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R A Z G L A S A  

prosti delovni m esti

računovodij 

samostojnih organizacij 

združenega dela

PO G O J: ek o no m ist s p rak so  s področja  raču novodstva .

Ist(»časno vab im o k .sodelovanju d ip lon^irane eko nom iste  in ek o nom iste  s  p rakso  

v račun ov o d stvu  za vodstvena dela  v .službi račun o v od stv a  in in te rn e  kontro le .

K an d id a ti na j d o stav ijo  svo je  p o nudbe kadrovsk i .službi v  10 dn eh  po d nevu  objave.

VSAK DAN

v letu naj bo hkrati tudi DAN VARČEVANJA! Dokažimo svojo na
klonjenost koristni ideji varčevanja s hranilnimi vlogami v domači 
banki in hranilnici:

DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI

v Novem mestu, njeni podružnici v Krškem ter ekspoziturah 
v Metliki, Novem mestu in Trebnjem

. . . . . .

D B H
gmini MESTI

LJUBLJANSKE  
; OPEKARNE

L J U B L J A N A

G R A D IT E U I, PRESKRBITE Sl PRAVOČASNO 
GRADBENI MATERIALI 

LJUBLJANSKE OPEKARNE
obveščajo graditelje in ostale interesente, da bodo lahko

PREKO VSE Z IM E  DOBILI VSE VRSTE OPEČNIH 
IZDELKOV

v  industrijski prodajalni Je na razpolago tudi ostali gradbeni material In 

stavbno pohištvo.

In fo rm ac ije  d a je  p ro d a jn i oddelek  v L ju b ljan i, C esta  na V rhovce 2, te lefon  (061) 
Bl-fl65 in 61-805, te r  naS zastopn ik  za D o le n jk o  Ivo P ra p ro tn ik , G r\)suplje, P rečn a  
pot 8, te lefon  77-358.

SOLIDN E CENE — H IT R A  DOBAVA!



— Ste za zamenjavo, go^od sosed? Za vašo motiko, 
pato in nekaj cementa vam dam tole pištolo, samo enkrat je 
bila rabljena!!

— Popolnoma ste zašli, pilot! Le poglejte, letališče je 
tukajle, kjer vam kažem s prstom, vi ste pa pristali preveč na 
desno!

— Samo mirne živce, Katica! Ce je tole brzovlak št. 815, 
bova ob 17.30 že v Beogradu!

Pri edini 
giasill(i

V -bližino mojega doma stanuje 
Malči Kastevc, ki že dolgo sodeluje 
pri gasilskem društvu Šentrupert. 
Ob tednu požarne varnosti sem ji za
stavila nekaj vprašanj.

„Edina ženska ste, ki sodeluje pri 
šentruperškem gasilskem društvu. 
Koliko časa že? “

„Gasilka sem že 24 let. Naredila 
sem tudi podčastniško gasilsko 
šolo“ .

„Kaj delate pri društvu? “
„Ker smo ustanovili gasilsko pio

nirsko desetino, učim pionirje prvih 
gasilskih veščin. To jim bo koristilo, 
čeravno ne bodo vsi postali gasilci, 
ko bodo odrasli. Med mladimi ga
silci je sedaj 11 dečkov, prejeli pa 
bomo tudi deklice. Pri društvu 
opravljam tudi blagajniške in taj
niške posle. “

„Katerega dogodka se iz dolgolet
nega dela pri gasilskem društvu še 
posebej Rominjate? “

„Bilo je pred 20 leti, ko je gorelo 
v Rakovniku. Tudi jaz sem hitela 
gasit. Kmalu se je pokvarila motorna 
brizgalna, zato smo jo morali vrteti 
na roke. Se ves teden so me potem 
bolele roke.“

Ko sem odhajala od tovarišice 
Kostevčeve, sem razmišljala o tem, 
kako more ob go^odinjstvu, skrbi 
za družino in delu na kmetiji najti 
toliko časa in volje, da dela tudi pri 
gasilcih. Spoznala sem, da je po
žrtvovalna.

MARICA RAMOVŠ, 
novinarski krožek
oS Š e n t r u p e r t

OSNOVNA SOLA  

METLIKA

r a z p i s u j e  

delovno mesto

K U R J A Č A

N astop  s lužbe tak o j ali 

po dogovoru . P red n o s t 

im ajo  k a n d id a ti iz M e

tlik e  ali b ližn je  okolice.

PLAŠČI IN 

OBLEKE!

V konfekcijskih 

prodajalnah 

Trgovskega podjetja

S E V N I C A

vam  nudimo velik iz
bor ženskih in moških 

ziniskih p laščev ter 

ženske in moške oble
ke iz priznanih tovarn.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Jednoglasna volitev
(Iz  N o v e g a  Me s t a )  18. oktobra je bila 

volitev novega župana, ker se je g. dr. rožnik 
odpovedal. Gospodje odborniki so jednoglasno 
volili zopet g. notarja dr. Poznika. Tudi ni bik) 
druzega pričakovati, ako pomislimo, koliko se 
je blagi gospod vže trudil za blagor našega 
mesta. Ali žd , gospod volitve ni prejel. Volili 
so go^odje vdrugič ter z večino glasov dali 
svoje zaupanje g. Fr. Perkotu, ki je bil izvoljen 
za župana. Nadejamo se, da bode novi zastop 
delal po vseh močeh za pro^eh našega mesta.

(V d r ž a v n e m  z b o r u )  so predlagali, 
naj bi C3 tudi v kmečkih občinah poslanci za 
državni zbor volili kar neposredno — ne pa 
kakor doslej po volilnih možeh. Kaj bode iz 
tega, so pač še ne more povedati, ker se že čuje 
vzlasti, da so Poljaki zoper premembo volilnega 
reda.

( G o v o r i  se ) da ruska vlada močno huj
ska po Balkanu zoper Bolgarijo. V Macedoniji 
se očitno kaže sovraštvo zoper Bolgare. Zaprli 
so nekaj bolgarskih šol in cerkev. Pravijo, da je 
temu kriv ruski konzul.

( S l o v e n s k o  g l e d i š č e )  bode v ne
deljo, dne 8. novembra v tukajšnji Čitalnici. 
Pred Sl ii vij ali sc bodeta burki: ,,Eno uro doktor“ 
iii „Krojač !• ips“. Obe igri imate obilo humorja, 
Žalibog, da se je morala nameravana nova 
Borštnikova igra „Stari Ilija“ vsied obilnih 
zaprt k otllo/iti /:i kasnejši čas.

( L e p o  j e s e n )  smo imeli dosedaj, sobice 
je kaj dobro ogrevalo šetalce in delalce po polji, 
na kojem smo videli nekako obnovljeno naravo 
in sicer: lepo razcvetele marjetice, plavice in 
kokalje, kateri cvete o kresu po žitu in celo 
dozorele jagode. Danes, 31. oktobra pa smo 
videli prvi sneg po Gorjancih, katerega je burja 
nanesla. Po Mestu pa smo opazili ledene sveče 
po oknih in vodnjakih.

( N a d v o j v o d i n j a  M a r g a r e t a )  
je na Dunaju jako nevarno bolna.

( K a k o  v A m e r i k i ) ,  mesta rastejo? 
Leta 1893 bo svetovna razstava v mestu Cikago 
v Ameriki. Pred 60 leti so prebivale na tem 
kraju tri družine v kočah, sedaj šteje mesto mili
jon in 250.000 prebivalcev. Neka hiša je tako 
velika, da je bilo nedavno v isti ob enem času 
zbranih 20.000 ljudij, torej dve tretjini Ijub- 
Ijanskili prebivalcev. Časnikov v tem mestu 
izhaja 531.

( K o l e r a )  v Damasku v Mali Aziji zelo raz
saja; umrlo je že nad 50 ljudi. Avstrijski paro
brodi ne obiskujejo zaradi te bolezni Damask, 
kjer so podvrženi kvarenteni (ali v preiskavo), 
da nikdo bolezni ne zanese.

(Iz DOLENJSKIM NOVIC 
l. novembra 1891)

LJUDJE, NJIH(3JVI VTISI IN MNENJA

Slovenija je moja druga domovina
Jordanski mladenič Aziz Attar je pri nas končal medicinsko f a k u l t e t o ,  si 
poiskal ženo v Beli krajini in se bo po desetih letih bivanja v Sloveniji 

spet vrnil v rodno Jordanijo — Vzljubil je Slovenijo in naše ljudi!

Jordanec dr. Aziz Attar je prišel kot zasebni študent pred 
desetimi leti v Slovenijo. V tem času je končal študij na 
ljubljanski medicinski fakulteti, se poročil z Belokranjico in 
si po naše uredil ži\ijenje.-Pred dnevi smo ga srečali v novo- 
m e^em zdravstvenem domu, kjer je opravljal zadnji obvezni 
staž pri dr. Janezu Janžekoviču. PrUiodnje leto bo šel v rodni 
Irbid, ki leži na meji med Sirijo in Jordanijo. S teščim srcein 
se bo poslovil od Slovenije, ki se mu je priljubUa. Najbolj 
ceni Gorenjsko, najboljši ^udje pa so zanj v Beli krajini.

-  Kako to, da ste se odločili 
za študij v Stoveniji?

„V naši deželi je Jugoslavija 
zelo dobro z risan a , zlasti je v 
čislih v Združeni arabski repub
liki, kjer je Naser o vaši deželi 
govoril vse najlepše. Poleg tega je 
bila Jugoslavija za naše pojme 
zelo poceni, zato nisem raz
mišljal, ko sem dobil možnost 
študija pri vas.“

-  Kako je bilo z jezikom?
,J^eveijetno hitro sem se na

vadil govoriti slovensko, čeprav 
mislim, da je srbohrvaščina dosti 
lai^i jezik. P o l^  tega je veliko 
pomagala življenjska družica, saj 
smo doma vedno govorili slo- 

.venski.“
-  KjC ste spoznali ženo?
„Svojo ženo sem spoznal v

mladinski brigadi, ko sva skupaj 
delala v Metliki. Se bolj sva se 
poznala na študiju v Ljubljani.“

-  Kako je z zdravstvenimi 
kadri v vaši domovini?

nas bomo komaj pri
hodnje leto dobili medicinsko 
fakulteto. V glavnem naši štu
dentje študirajo v afriScih in 
evropskih deželah. Nekaj nas je 
'tudi v Jugoslaviji. Ker je kadrov 
zelo malo, nas z veliko ne
strpnostjo pričakujejo. Domov 
se bom vrnil, ker imam takšno 
obveznost, s srcem pa bom v 
Sloveniji, ki je zame ena naj
lepših dežel."

-  Ali se boste še vrnili?

„Tukaj bo ostala moja dru
žina, zato se bom rad vračal v 
Belo krajino. Po 10 letih bivanja 
se čutim kar nekako vezanega na 
te ljudi."

-  Kako ste se prilagodili 
našim pogojem?

„Od začetka me je nekoliko 
motila huda zima, zdaj pa jo pre

našam kot vsi drugi, vse ostalo 
pa m ije  všeč.“

— Kaj pa znanje, ki ste ga do
bili?

„Prepričan sem, da precej 
znam in da bom lahko pomagal 
svojim rojakom." ,

Ob slovesu smo dr. Attaiju, ki 
odlično govori slovenski, z^eleli 
uspešno delo v nj^ovi pravi do
movini in na skorajšnje svidenje 
'> n j^ovi drugi domovini -  Slo
veniji.

SLAVKO DOKL

»Stepei sem 
se z barabo«
 -
Naročil pelinkovec, ker 

ga je pretep užejal

Albin Košir (21 let) iz Kočevja, 
Trg svobode 21, se bo zagovarjal, 

i ker je 7. oktobra okoli 23. ure su
rovo n ^ad e l J. P. iz Seča. Najprej 
mu je v kavarni v Kočevju podstavil 
nogo, nato pa se mu je pred sam- 
^ im  blokom predstavfl za „uradno 
osebo", ga legitimiral, mu pregledal 
vozniško in prometno dovoljenje ter 
mu preiskal žepe. Ko mu je J. P. 
dejal, da bo poklical miličnike, gaje 
Košir začel p re t^ a ti, potrgal mu je 
gumbe na suknjiču in srajci in mu 
strgal kravato.

Po opravljeni „preiskavi" je šel. 
nazaj v kavarno in naročil nataka
rici, naj ,,mu da pelinkovec, ker je 
žejen, saj je pravkar zunaj pretepel 
eno barabo".

„Uradna oseba" Albin Košir zdaj 
čaka na „uradno priznanje" na de
lovnem mestu in še „priznanje za 
posebne zasluge", ki mu ga bo iz
rekel sodnik. J. P.

Spravljanje drv v dolino je opravilo, s katerim se nekateri poklicfl® ^vaijajo. Na sliki 
Gorjanc skupina zasebnUcov iz Bosne na konjih tovori drva. Zarf^^k je sezonski, ni 
Ria Bačer)

vidimo, kako z 
pa slab. (Foto:

V tihem gozdu mi grob leži!
Širom po naši domovini so kot osamljeni otočki posuti znani in 

neznani grobovi, kjer trohnijo kosti m l^ih fantov in deklet. Zad
nje domovanje jim je črna ruša v skrivnostni senci mogočnih goz
dov. Marsikateri grob je izginil, kajti tudi tisti, ki so v zemljo po
ložili prestreljeno mlado telo in ga zaupali gozdu, niso dočakali 
pričakovanega dne. Usoda jih je prestreza na drugem koncu, jim 
pretrgala življenjsko nit in izbrisala iz ^omina vse, kar so hranili za 
žive. Grobovi so, vendar so izginili kot spomin, ki umre s človeScim 
življenjem. Osamljen, vendar ne zapuščen, leži grob v gozdu pod 
vasjo Kuzaijev kal blizu Novega mesta. V njem počivata mlada 
Gorenjca.

Mlada fanta je združih skupn* 
pot, enaki ideali. Ne vem, če sta bil* 
prijatelja, morda se še poznala nist '̂ 
Vendar je kruta usoda hotela, da ^ 
združita v skupnem grobu, ki 
pod zeleno bukvijo ob z a p u š č e ^  
gozdni poti. Na njunem grobu ' 
skromna spominska plošča, V ' 
piše, da sta partizana Danilo 
dojbnik in Sbvko Petrič padla !'■ 
maja 1944. Jesenske rožice, smr^ 
kove vejice in zelenje zgovorno pfj* 
čajo, da mrtvih človek ni pozab**; 
Vsako leto sinove obiščejo mater*’ 
razen teh pa nanju nista pozab>>*

KRPAIMOU KOTIČEK

O ranjkih ni besede
Na Vrhu pri Sveti Trojici 

je mir. Nikogar nimam več 
od domačih. OdšU so na oni 
svet drug za drugim, kakor 
jim je bilo namenjeno. Naj
prej oče in mati, potlej brat 
Jože, ki je bil dolga leta 
hrom, in nazadnje sestra 
Mici, ki je skrbela zanj, za 
hišo in vse, kar je ostalo. Vsi 
počivajo tam za cerkvenim 
zidom in ruša jih pokriva. 
Vsako leto, ko pride njihov 
dan, se jih spomnim in opra
vim svojo dolžnost, kot se 
spodobi. Tudi to pot je bilo 
takisto, le da sem potlej kre
nil na pot v Mi^i dol.

Pred pokopališčem sem 
srečal moža postave in ni
sem si mogel kaj, da mu ne 
bi rekel; „Veste kaj? Prav bi 
bilo, ako bi prišli ob tem 
času tudi morilci na grobove 
svojih žrtev. Menda veste, da 
mislim na tiste, ki so veno
mer pijani in objestni, pa z 
vozovi aU kako drugače po
bijajo nedolžne ljudi. Pokaj 
ne bi tudi ti prinesli nekaj 
cvetja, zmolili en očenaš, 
ako ga umejo, pa tudi gre
hov bi se ob tej priliki lahko 
pokesali. Povem vam, da bi 
bilo to več vredno kot sede
nje v jeCi.“ '

„Tega ti ne verjamem," 
mi pravi, ko gledava na po
kopališče, kjer je bilo vse 
črno ljudi.

jJCar glej in poslušaj jih,“ 
mu dopovedujem, „eni stoje 
tu zavoljo lepšega, drugi se 
pogovarjajo o letini, dacu, 
novih vozovih, ki jim pravijo 
avtomobili, in še največ o 
novcih — le o ranjkih nikoli 
ne steče beseda. Se nikogar 
nisem slišal, da bi jih hvalil 
ali grajal.“

„Saj prinesejo cvetja. Res
da je največ umetnega, ker 
je pravo grozovito drago.“

„Glej, glej,“ ga primem za 
rame, „tukaj pa že sveče 
ugašajo, ko še do polovice 
niso pogorele. V žepe jih tla
čijo. Le kaj bodo z njimi? “

„Taka je ta reč: sveče 
spravljajo, da jih bodo pri
žgali drugo pot. Ako bi jih 
sedaj pustili, bi jih drugi po
kradli in znosili na grobove 
svojih domačih. Vidiš, zato 
stojim tukaj, da pazim na 
tiste, ki kradejo po grobo
vih, ker jim je škoda dati ne
kaj novcev za svoje ranjke."

„Prav imaš. Dandanes 
je veliko takih, ki nimajo za 
nekaj novcev poštenja; ne 
gledajo, ali je ovadeni reven 
ali bogat, živ ali mrtev. Kaj 
hočemo? Na pot moram, 
zato dobro opravi," mu za
želim in se izgubim v črni 
gomili.

MARTIN KRPAN

" OB 30-LETNlCI IZGNANSTVA V ŠLEZUO

. . .  /z  zanesljivih virov sem 
izvedel, zakaj sta ušla dva kaz
njenca z  Doba: Franci Škof iz 
Novega mesta je  tam začel po
pravljati zobe!

. . .  Občani naselja Nad mUni 
se zahvaljujejo Novogradu za 
otroško igrišče in Kovinarju za 
tobogan: lepo od njih -  
podjetji pa bosta oboje že zgra
dili v enem izmed nslednjih 
l e t . . .

. . .  Iskra gradi v Semiču ha- 
tel: Francu Koširju, direktorju, 
priporočam -  če bo zmanjkalo 
vode, tako kot letos, napeljite 
po ceveh vino in gostov bo še 
več!

. . .  Režiser Marjan Kovač iz 
Novega mesta je  zadnje čase 
najbolj zaposlen -  z rastjo svoje 
brade . . .

. . .  Velik uspeh dolenjske 
odbojke: Trebnje prvo. Novo 
mesto tretje pri moških in žen
skah -  če obrnete časopis na 
glavo!

. . .  Brežiški partijski sekretar 
Franci Skinder sodi, da je zad
nja stran Dolenjskega lista ne
resna. Njegov maksi plašč in 
dolgi lasje tudi . . .

. . .  Povem vam, jedrska elek
trarna bo nevarna -  kjer bo 
stala, niti trava ne bo rastla!

upokojenec spomeničar, Alojz 
Avbar in njegov sosed Franc Cuk iz 
Bršlina. Vsako leto se vsaj enkrat 
odpravita na grob, ker skrbita zanj.

„Dokler me bodo noge ubogale, 
toliko časa bom obiskoval grob teh 
partizanov. Žal mi je, da se ljudje ne 

* ^om injajo, kakšna je bila usoda teh 
dveh mladeničev. Blizu tega je še en 
&ob, vendar ga je že prerasla gošča, 

' j^ in il je; v njem leži neznan borec, 
ne bo nikoli povedal svojega 

wiena,“ je pripomnil Avbaijev oče.
O, če bi lahko gozdovi spr^o- 

vorUi, kaj vse bi nam odkrili. . .

Predsednik in tajnica 
— zakonca

Pred dnevi sta se poročila pred
sednik občinske organizacije Zveze 
mladine Kočevje Ivan Oberstar in 
tajnKa te organizacije Vanda 
Lovšin.

Prijatelji in znanci, predvsem pa 
mladinci, jima žele na novi življenj
ski poti vse najboljše. Prepričani so, 
da bosta tudi v zakonu tako dobro 
sodelovala, kot sta uspešna pri vo
denju mladinske organizacije.

ŠE ENO LETO 
GRADBENA OGRAJA?

Vsem, ki se že zdaj jezijo nad 
J gradbeno ograjo na največ jem parki
rišču na Glavnem trgu v Novem me
stu, lahko sporočimo žalostno vest, 
da vse kaže, da bo ograja stala tam 
celo dlje, kot je bilo prvotno pred
videno. Pri preurejanju stavbe, v ka
teri je bila do zdaj slaščičarna, so 
namreč odkrili stare mestne arkade. 
Gradbena dela so za zdaj ustavljena 
za toliko časa, dokler ne bo Zavod 
za spomeniško varstvo opravil po
trebnih obedov.

Obisk iz Kanade
17. oktobra je Mara Rupena-Osol- 

nikova pm eljala na obisk v Trebnje 
iz Dobrnič go. Jennie Smy the, pred- 
stavnKo organizacije „Glas žena" iz 
Kanade. V Trebnjem sta si gostji v 
spremstvu domačŽi funkcionarjev in 
predstavnic konference za družbeno 
aktivnost žensk iz Novega mesta 
ogledali razstavo Janka Dolenca v 
taboru likovnih samorastnikov, nato 
pa obiskali Dobrnič. Tu je bil pred 
28. leti kongres Slovenske prot^aši- 
stične ženske zveze.

Vodnjak brez vode imajo pri Rauhovih v Lazih ob Kolpi, občina 
Kočevje. Vedro spuste po posebni vrvi s škripcem naravnost v 
Kolpo, nato pa z navijanjem žice povlečejo vedro, polno vode, 
skoraj do hiše oziroma do vodnjaka, ki nima zbiralnika vode in 
torej niti ni pravi vodnjak. (Foto: J. Primc)
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Tovorft'*  ̂ j® hrumel po avto 
• dolgiii urah vožnje

Avbaijev oče iz Bršlina vsako leto vsaj enkrat obišče grob dveh 
mladih partizanov v gozdu pri Kuzaijevem kalii, (Foto: S. Dokl)

7. Stemnilo se je
a*sti skozi neznano pokraji*'  ̂ . _   —
je zavil na samotno cesto in ^  pinjtj napol raz
padlim poslopjem. Gangster)* ^^^*^aknili škripajoči 
vrata in tovornjak je izginil v *

Kaj se je hip nato dogajal®,! si lahko pred
stavljamo! Kokomavhi so dfl' '^‘Ce 7. denarjem. Nji

hov šef je dobil največji dve. — Vemo dragi bralci, kaj 
je bilo v njih!

Zmikavti so zalili svoj uspeh s krepko pijačo, pogla
varjevi vreči pa sta se medtem sklonih druga k drugi. 
„Klara, zdaj je čas!" je šepni!. Paradižnik. „Ti se 
pomakni k onemu kupu vrcč, jaz pa se zavlečem k 
tistimle vrečiun tamle . .  .

Rečeno — storjeno!

Razbojniki so slednjič odvigU prazne steklenia* in 
odšli vsak k svojemu kupu, da naložijo plen na avtO; 
moblKv

, JCdo mije izmaknil vreči? “je tedajci zatuUl poglavar, 
rdeč v lica — od uiiače in od silne jeze.

„Takoj bomo videli! “ je zarobantil razjaijeni šef in 
potegnil pištolo . . .

V NEZNANO
Spomini na strašne dni pred 30 leti

(Nadaljevanje in konec)

_  Vas se je čedalje bolj oddaljevala in polagoma so se tudi 
materini kriki ^rem inj^ v tiho ihtenje. Koje kamion peljal 
skozi Brežice, je pred brivnico stal nemčur Pajdaš v uniformi 
in škornjih. Ob pojedu nanj sem se spomnil veselice v sosed
nji vasi. Čez cesto je bil razpet transparent z nq)isom: 

■ ,^uehrer, wir danken dir!“ Na zborovanju je po opravljenii 
gasilskih vajah govoril Pajdaš. Ljudem je obljubljal raj na 
zemlji.

Ko smo prii^eli v Rajhenbui^, je kamion zavil po strmi 
cesti proti grajskim hlevom. Dočakala nas je množka ljudi, 
ki jih je doletela enaka usoda. Gestapovci so tekali sem ter 
^a, klicali imena dražin, ki jih še niso popisali, in naganjali 
moške h kopanju zasflnh stranišč.

Dobili smo prostor v kotu hleva. Mati je nemo obsedela 
med culami. K njej sta se tiščala bratca. Oče je šel malo 
naokoli, da bi srečal znance in sorodnike. Tudi jaz s ^  se šel 
potepat med grajskimi hlevi.

Zvečer se je spet stopnjevala žalost. Ko so se prižgale luči, 
so medlo osvetlile nesrečne ljudi, obdane s culami, vrečami, 
košarami in kovčki. Stari, onemo^i ljudje so ležali v slami. 
Nekateri so bili bolni. Spominjam se starke, vse skrivenčene 
in mriiško blede, kako je hropeče diiala.

Noč je oživila ^omine in vračala ljudi d(Mnov. Vsak je v 
duhu videl svoj dom, lepši, kakor je bil v resnici. Videl je luč, 
ki se je svetila skozi okna in obetala toploto in domačnost. 
Slišal je pasji lajež in mukanje goveda.

Nekdo je pripovedoval, da je videl zemljevid z označenim 
selitvenim pasom. Izganjajo ljudi od Zidanega mosta do 
Sotle. Na Dolenjskem obsega selitveni pas vasi do italijanske 
meje, na štajerski strani pa ob Sotli navzgor do Sv. Petra.

O vzrokfli selitve so krožfle med izgnanci nagradu razne 
govorice. Med ljudi se je piptihotapUa tudi vest o upornikih, 
id so jih Nemci imenovali bandite.

Ljudje so ugibali, kam jih bodo odpeljali. Nekateri so za- 
nedjivo vedeli, da bo tran^ort odpeljal v Nemčijo, dragi 
spet so omenjali Hrvaško in Srbijo. Čeprav sta obe možnosti 
pomenili pot v neznano, si je večina ljudi želela, da bi bila 
čim bliže doma. Tudi sam sem se, ko sem slišal za možnost, 
da bi nas pregnali na Hrvaško, na t i i m  razveselil in se v 
duhu že videl, kako skrivaj hodim čez mejo, da bi iz koruze 
opazoval domačo hišo.

Že rano zjutraj nas je vpi^'e esesovcev spravilo pokoncL 
Povzpeli smo se na kamione. Peljali smo se do železniške 
postaje, kjer je bil na slepem tiru že pripravljen tran^ort za 
potovanje v neznano.

Ko se je vlak premaknil, so ljudje planili v jok. Spet je bilo 
slišati presunljive krike. Železničarji — Slovenci so imeli 
wlzne oči. „Morda pridemo tudi mi za vami,“ so govorili, 
kakor bi se opravičevali.

Nekaj časa sem slonel pri oknu in opazoval gozdove, njive, 
gričevja. Celje in Maribor sem prvič videl. Ko smo se bližali 
Gradcu, smo zagledali letališče, na katerem je pravkar prista
jalo letalo. S truščem smo švigali mimo velikih poslopij 
Dunaja. Ko je vlak bobnel čez most, smo v mraku videU 
svetlikajočo se Donavo. Potem se je za okno m drvečega 
vlaka razrasla noč. Vagone, prepolne ljudi, je napolnUo 
glasno smrčanje. Kmalu je bfl zrak te/ak od človeškega 
sopuha.

Prebudil sem se, ko je bil že dan. Že nekaj časa smo se 
vozili skozi Moravsko. Bfl je siv, deževen dan. Ob spuščenli 
zapornicah so stali ljudje, kolesaiji in vozovi. Kar zavidal sem 
jim takšno svobodo.

Ko je bUa ^ e t  noč, smo izgubfli orientacijo in nismo 
vedeli, kam se peljemo. Nekateri so govorili, da smo zavili 
proti Berlinu, drugi so trdfli, da smo že na Poljskem in da nas 
morda nameravajo naseliti v Rusiji.

N^osled se je vlak ustavfl na postaji, na kateri je pisalo: 
Glatz. Vlak so premikali sem in tja. Ploski odbijači so se 
tricali drug ob drugega. Nihče ni vedel, kaj se dog^a, dokler 
ni nekdo uganil:

„Del transporta so odklopili. . . “
Ljudje so začeli ugibati, kdo je v drugi polovici transporta, 

ki so ga usmerili drugam. Vsakdo se je bal, da bi tako, brez 
slovesa izgubfl sorodnika, prijatelja, znanca.

Potem se je >1ak končno premaknfl in kolesa so spet 
enakomerno ropotala v gluho noč. Čez uro ali dve se je vlak 
ustavfl na postaji Striegau. Bflo je pozno ponoči. Železniška 
postaja je bfla le medlo razsvetljena. Stražarji so odpirali 
vrata vagonov in nas izganjali iz vagonov. Na peronu so nas 
čakali gestapovci...

Noč je bfla mrzla, zeblo nas je. Nebo je bflo jasno. Začali 
so nas razvrščati Ko smo se v gosjem redu pomikali po 
pustih ulicah, sem pomislfl:

„Oj, saj to je veliko mesto ... “
Potem me je prevzel občutek tujine. Vse je bflo, kakor da 

je izumrlo, slišali smo samo sebe, svoje kor^e na kamnitem 
tlaku. V gluhi noči smo se čutfli izgubljene, zapuščene. Vse 
je bflo tako neprijazno, mrzlo. To je torej tujina? sem se 
vprašal v mislih.

P rijeli smo do mračnega poslopja. Za nami so se zaprla 
težka, dcovana vrata. Cele vasi so zgnedi v velflcBi, mrzlii 
dvoranah nekdanjega samostana. Taborišče je imelo števflko
122. FRANC Še t in c

IZREDNA p r i l o ž n o s t  ZA ZAPOSLITEV! 

» D N E V N I K «

REDNO ZAPOSLI 

večje število

RAZNAŠALCEV za mesto Ljubljana
Zaslužek dober, možen je ludi dodatni /i^ilužek.
Za p onudn ike  i/.vcn L jub l jan e  so p ie sRib l jena  tudi 
leži. ;̂ča.
IntelOMinti naj  se ja \ ijo osebnt) na na>l<jv: 
L.JUBL.JANSKI DNKVNIK. prodajno-tu iroćninska  
slu/.ba. L jub l jana .  Kopita r jeva  2
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Jesensko-zimska cestnoprometna akcga se nadaljuje po vseh slovenjih cestah. ,3top, pregledujemo 
gume, hiči, zavore!“ Miličniki so se postavili na prežo. Vse je tako kot med akcijo pred letošnjo 
turistično sezono v novomeški občini, od koder je tudi tale posnetek: voznik z brezhibnim vozilom 
nasmejan, mnogi drugi, ki so se do zdaj v kolonah skrivali z okvarami na vozilu, kislih obrazov. Akcija 
je prizanesljiva samo na začetku, kasneje nič več. Če mora človek odpreti denarnico ali k sodniku za 
prekrške, prihodnjič bo^ pazi na vozilo. (Foto: I. Zoran)

Začel je v najetem stanovanju
Komaj polnoletni Brane Kirn iz Lok pri Straži je bil zaradi štirih tatvin 
na novomeškem okrožnem sodišču obsojen na 22 mesecev zapora — Prav

nomočnost razsodt>e bo po odredbi sodišča počakal v priporu

NOVO- MESTO: NESRECA PRI 
ZAPORNICAH -  Franc Rus je 28. 
oktobra dopoldne vozil kombi po 
Ljubljanski cesti v Novem mestu. Na 
križišču pri železniških zapornicah 
mu je Zvonko Vučanjk iz Malega 
Obreža naproti vozil avtobus z 
vključenim levim smernim kazal
cem. Rus, ki je vozil po prednostni 
cesti, je zavil na skrajno desno stran, 
kljub temu pa sta se kombi in avto
bus zaletela. Pri trčenju je bil Rus 
laže ranjen in so ga odpeljali v novo
meško bolnišnico. Gmotne škode je 
za 7.500 din.

GMAJNA: SPET NEPREVIDNO 
PREČKANJE — 71-letna Terezija 
Glavan iz Ravnega je 28. oktobra 
dopoldne prečkala avtomobilsko 
cesto pri Gmajni tedaj, ko se je od 
Zagreba pripeljal s fiatom 124 itali
janski voznik Mario Mattiello. Vo
zilo je Glavanovo zadelo in podrlo 
in so jo zaradi poškodb odpeljali v 
bolnišnico.

POUANE: ITALIJAN OPLAZIL 
OPEL KADETTA -  Novomeščanka 
Nada Barbič se je 28. oktobra zve
čer peljala z osebnim avtomobilom 
opel-kadett od Ljubljane proti No
vemu mestu. Na klancu pri Poljanah 
je vozila za tovornjakom. Za njo je 
pridrvel osebni avtomobil italijanske 
registracije in jo med prehitevanjem 
oplazil. Italijan se po trčenju ni 
ustavil, ampak je še hitreje pognal 
dalje. Škodo so ocenili na 600 din.

NOVO MESTO: TRČENJE NA 
ZAGREBSKI — Martin Bele z 
Otočca je 27. oktobra zjutraj vozil 
tovornjak po Ulici Majde Sile in na 
križišču z Za^ebško cesto zavil na 
levo. Ker se ni prepričal, če je pred
nostna Z agreb la  cesta prosta, je 
bočno zadel osebni avtomobil opel- 
rekord, s katerim se je peljal Pavel 
Udovč. Škodo so-ocenili na 1.000 
din.

NOVO MESTO: ODNESLO GA 
JE POD KOZOLEC -  Novomeščan 
Janko Derlink se je 26. oktobra 
peljal z osebnim avtomobilom po 
Kotarjevi ulici. Na ovinku pri novi

grmski šoli ga je zaneslo s cestc in je 
pristal pod kozolcem na levi strani. 
Gmotno škodo so pcenili na 1000 
din.

SLATNIK: NESREČNO PREHI- ’ 
TEVAL -  Franc Furlan iz Crešnjic 
pri Cerkljah je 25, oktobra zvečer j  
na I^lem  Slatniku s tovornjakom j  
prehiteval osebni avtomobil, s kate- / 
rim je Novomeščan Jože Eržen za-iC 
vijal k šoli. Tovornjak je osebni 
avtomobil zadel in je gmotne škode 
za približno 2.500 din.

NOVO MESTO: NA TOVOR
NJAKU PRASKA, JAWA UNI
ČENA -  Novomeščan Branimir 
Murn je 25. oktobra opoldne zavijal 
s tovornjakom s Partizanske ceste na 
levo na dvorišče pri hiši št. 6. Moto
rist Janez Stariha iz Omote pri Se
miču ga je hotel prehiteti, pa je z 
jawo treščil v tovornjak. Posledice: 
na tovornjaku se trčenje skoraj ne 
pozna, na motorju pa je škode za
1.000 din.

MAČKOVEC: VOZNIK UŠEL 
POŠKODBAM — Stanislav Vidic iz 
Smolenje vasi, strojnik pri gradbe
nem podjetju „Pionir", je 25. okto
bra sredi dneva vozil bager proti 
Mačkovcu. Naproti je Stanislav Go

lob iz Leskovca pri Brusnicah pri
peljal tovornjak. Med srečanjem je 
bager zaneslo s ceste, da se je p re - ' 
vrnil po pobočju in obstal na b o k u .; 
Voznik Vidic je odnesel celo kožo:  ̂
z bagra je skočil, ko se je začel pre- " ' 
vračati. Gmotno škodo so ocenili na t4 >
3.000 din. ' ,

Uidi m  cesti 
smo ljudje...

26. oktobra ob 9.15 (ali kakš
na minuta čez) na novomeškem 
Glavnem t^ u . Parkirišče med 
Rotovžem in Kettejevim vodnja
kom je bilo -  tako kot vselej -  
zasedeno že ob sedmih. Tam ni 
modre črte in se sploh ni treba
hati Ha hi

/v;
V sredo, 27. oktobra, je stopil pred senat novomeicega okrož

nega sodišča kom^ polnoleten fant Brane Kirn iz Lok pri Straži. 
Prišel je navzkriž z 250. in 249. členom kazenskega zakonika. 
Obtožen pa je za štiri tatvine. Kazenski sienat pod predsedstvom 
sodnika okrožnega sodišča Janeza Pirnata gaje obsodil na 22 mese
cev zapora in mu odredil pripor do pravnomočnosti sodbe.

Spet prijava proti Veselicu
Čaka, da bo odšel odsedet kazen in počenja nova 
kazniva dejanja — Je baraba, bolnik ali fant, 

ki sam ne more najti prave poti?

RAZGRAJAL JE MLAJŠI -  
Franc Cinkole iz Srebrnič je v na
šem uredništvu povedal, da ni bil on 
tisti, ki je s Karlom Sekulo 19. ok
tobra opit razgrajal v Metropolu, 
ampak je bU to njegov sin Franc 
Činkole mlajši. Vest, objavljeno o 
dogodku v prejšnji številki, dopol
njujemo na željo Franca Činkoleta

AKlS^ULATOR UKRADEN -  
Iz flčka, ki ga je Sonja Potočar iz 
Velike Bučne vasi 22. oktobra par
kirala ob poti pri gostilni „Pri Ma
rič ki“  v tem kraju, je neznan tat 
ukradel akumulator. Lastnica flčka 
je tatvino ugotovila isti dan okoli 
poldne.

PONY DOBIL NOGE -  Marjan 
Kalin se je 23. oktobra zvečer pri
peljal z M al^a Slatnika v Novo me
sto, da bi si ogledal fllm. Kolo pony, 
vredno 300 din, je pustil pred ki
nom „Krka“. Ko se je vrnil, vozila 
m' bilo več.

MALI „MOPED“ IZGINIL -  
Alojz Kolenc z Malega vrha pri 
Mimi peči je 24. oktobra pustil pred 
novomeškim kinom „Krka“ kolo 
„Tomos avtomatik“. Domov se ni 
mogel vrniti s svojim vozilom, ker 
mu ga je bil nekdo odpeljal. Kolenc 
je oškodovan za 2.000 din.

STRELI V ŽABJEKU -  26. ok
tobra zvečer je nekdo streljal v ba
rako Izidorja Brajdiča v Žabjeku pri 
Novem mestu. Na ogledu so milič
niki naSli sledove krogel iz vojaške 
puške. Za dejanje je osumljen Izi
dorjev sosed Adolf Brajdič iz Žabje
ka.

OGENJ POD TRŠKO GORO -  
27. oktobra so Trškogorci zagledali 
dim, ki se je začel vditi iz poruše
nega kozolca novomeške kmetijske 
zadruge pod Trško goro. Že okoli 
16. ure je izbruhnil še ogenj in se 
tako razplamtel, da so morali na 
pomoč poklicati gasilce. Med po
izvedbami so ugotovili, d^ so se pod 
kozolcem radi igrali otroci, zato 
domnevajo, da je ta požar posledica 
neprevidne otroške igre z vžigali
cami

RAZGRAJAL V GOSTILNI -  S 
šentjernejskimi miličniki je minule 
dni m o r i  Jože Krnc iz Šen^erneja, 
ker se je opit nespodobno vedel in 
razgraji v Lampe tovi gostilni. Pri
držali so ga do iztreznitve, zaradi 
početja v gostilni pa se bo moral 
zagovarjati tudi pred sodnikom za 
prekrške.

OBLEŽAL POD TRAMOM -> 
Martin Modic iz Ločne je 26. okto
bra zvečer s tramom na rami in ob 
desnem robu ceste pešačil iz Novega 
mesta proti domu. Ko je prišel do 
tovarne zdravil, ga je med prehite
vanjem zadel s tovornjakom Milan 
Jurinjak iz Krapine. Modic je s tra
mom vred padel in obležal huje po
škodovan ob cesti. Odpeljali so ga v 
bolnišnKO.

STRAŽA; ZADEL KOLESARJA
-  Martin Božič ie 25. oktobra v 
Gornji Straži zavil z osebnim avto
mobilom Zastava 850 proti Dolnji 
Straži. Pti tem ga je zaneslo na levo 
stran ceste in je zadel 16-letnega 
Srečka Kovačca iz Straže, ki se je 
pejjal s kolesom ,Jlogove ‘ pro
izvodnje. Kovačec se je pri padcu 
laže poškodoval, gmotno škodo pa 
so ocenili na 1.000 din.

Kirn se je v letih 1970 in 1971 
dvakrat za krajši čas zaposlil pri Nor 
volesu v Straži. Enkrat je delo pre

kinil sporazumno, drugič pa samo
voljno. Ker je bil na cesti, se je začel 
ukvarjati s kaznivimi dejanji.

Od aprila do avgusta letos je storil 
Kirn štiri kazniva dejanja: tri velike 
in eno navadno tatvino. Aprila je 
izrabil gostoljubje stanodajalke. Pre
govoril jo je, da mu je za sobo, za 
katero že več mesecev ni plačal na
jemnine, kupila kuhinjsko kotno 
klop, ki jo je potem prodal ne
kemu neugotovljivemu kupcu. Julija 
in avgusta pa je ugotovil, da lahko

 \

»Samopo
strežba«

26. oktobra so novomeške mi
ličnike obvestili, da neznanci na 

osestvu grmske kmetijske šole v 
ogancih kradejo seno. Miličniki 

so pri o^edu zasačili Gregorja 
Brajdiča iz Žabjeka, ko je prav
kar naložil voz in hotel seno od
peljati. Zahtevali so, da voz raz
tovori, kar je pri priči storil. Za
radi nedovoljene „samopostrež- 
be“ se bo moral zagovarjati na 
sodišču.

To ni bila edina kraja sena in 
ne edini primer na tem posestvu.
O neznanih tatovih, ki odnesejo 
to, kar so napravile druge roke, 
so se glasovi v zadnjem času kar 
kopičili. Miličniki so v Pogancih 
zasačili Cigana, nič manj tatinski 
pa se niso pokazali nekateri 
drugi ljudje, ki se trkajo na prsi, 
kako so kulturni, pošteni in dru
gačni kot razni Brajdiči.

pride do denarja še na drug način. S 
ključem, ki so mu ga zaupali, je v 
Dolenjskih Toplicah trikrat vdrl v 
garderobne omarice zdravilišča, kjer 
so imeli gostje spravljene obleke 
med kopanjem. Obleke je pustil, de
narnice pa pobral. Nekemu gostu je 
za nameček vzel tudi uro.

Dvoje velikih tatvin je Kirn pred 
sodniki priznal, dveh dejanj pa ne. 
Otepal se je zlasti krivde v zvezi s 
klopjo. Stanodajalki je vrgel v obraz, 
da je klop sama prodala in tako do
bila razlog, da mu je odrekla gosto
ljubje. Stanodajalka je Kirnove 
očitke zavrnila. Dodala je še, da jo 
je obtoženi nagovarjal, n^j kupi 
električni štedilnik, ki bi ga -  kot je 
rekla -  slej ko prej tudi pretopil v 
denar.

Za dejanji, ki ju je storil, je Kirn 
dejal, da je bil prisiljen zabresti, češ 
da se je, nekako že moral preživljati, 
odkar ga je „stanodajalka vrgla na 
cesto“ .

-  Tole je gospodična Lojzka, 
moja podnajemnica -  gospoda pa 
ne poznam!

Sodniki so ugotovili, da je Kirn 
začel s protizakonito dejavnostjo v 
času, ko je bil komaj končan posto
pek na občinskem sodišču, kjer je 
odgovarjal za vrsto kaznivih dejanj 
kot m liloletnik. To pa očitno pri 
njem ni zaleglo.

Marjan Veselič iz Rudnika pri 
Kočevju, ki je komaj letos dopolnil 
18 let, povzroča hude preglavice? 7. 
oktobra zvečer se je spet zelo ne
sramno, žaljivo in surovo vedel v 
„Metki“ , kjer je tudi razbil 5 kozar
cev. Mladi Veselič čaka, da bo šel 
„sedet“ , ker je zagrešil že mnogo 
kaznivih dejanj, precej celo že po ti
stem, ko je bU zadnjič obsojen, in 
med tem, ko še ni bil poklican, da bi 
kazen odslužil.

Miličniki, sodnik za prekrške in 
sodišče se redno ukvarjajo z Vese
ličem. Vendar je bilo doslej vse brez 
uspeha. Zelo verjetno se bodo mo
rale z njim ukvarjati tudi druge služ
be, katerih naloga je spravljati ljudi 
na pravo pot.

Veselič prav gotovo ni norec 
(sicer bi bil že zaprt v norišnici), če- 

rav na podlagi njegovih dejanj ne- 
ateri sklepajo, da „v njegovi glavi 

ni vse v redu“ . Zelo verjetno je celo 
bister fant. Vendar fant, ki ni zrasel 
v urejenem družinskem okolju, ki se 
čuti zato (ali zaradi česa drugega) 
manjvrednega. Hotel pa bi se poka
zati, da nekaj je, da je sposoben ta
kih in drugačnih dejanj, žal pa svoje 
mlade sile usmerja v n ^ a č n o  smer, 
v dejanja, ki ne vzbujajo občudo
vanja, ampak le ^ lošno zgražanje.

Komaj polnoletni Veselič, ki pa 
je kljub temu že dober znanec milič
nikov, torej ne zasluži le, da obso
jamo njegova dejanja, pač pa bi mu 
morali tudi pomagati na pravo pot,

saj je pred njim še vse življenje, ki si 
ga prav gotovo ne želi preživeti v 
javnem  po zaporih. *

Polanko 
obžaloval

Na 10 mesecev zapora -  pogojno 
za tri leta — je bil 27. oktobra v 
Novem mestu obsojen Franc Po
lanko iz T rebnj^a. Na zatožno klop 
ga je spravila nesreča, ki se mu je 
zgodila letos 2. marca v Krakovskem 
gozdu na avtomobilski cesti.

S prijateljem se je vračal z Bizelj
skega, kjer sta nakupovala vino. V 
Krakovskem gozdu ga je zaslepil ne
znani avtomobil, ki je vozil nasproti 
z dolgimi lučmi. Polanko je bil po
leg tega vinjen, zato premalo pazljiv, 
in je napačno ravnal med srečanjem 
z neznanim vozilom, ki je drvelo na
proti po sredini ceste. Posledice ta- 
k ^ a  ravnanja so bile hude: prijate^ 
mrtev, sam voznik huje ranjen, avto
mobil razbit.

Sodišče je pri odmeri kazni upo
števalo znaten delež krivde nezna
nega voznika, poleg tega pa tudi dol
goletno Polankovo delo na področju 
avto-moto dejavnosti, za kar je dobil 
Polanko več priznanj. Slednjič je  
Polanko dejanje skesano priznal. Ce 
v treh letih ne bo naredil prekrška, 
bo lahko spet sedel za krmilo.

samo zato, ker bi prekoračil do
voljeni-čas.

Med Rotovžem in Kettejevim 
vodnjakom lahko vsakdo parkira , 
za pol ure ali za ves dan. Kajpak 

-parkira, kaj to pomeni, vozniki 
vedo. Ne bo prav, če boste avto
mobil s prikolico postavili pred 
parkirana vozila, izvlekli ključ in 
se potepli po mestu. Ne jezite se, 
če bo voznik, ki se mu bo mu
dilo s parkirišča, pa ste mu 
zaprli pot, p o k lic i nad vas mi
lico, V drugih mestih je to po
vsem samorazumljivo, pri nas pa, 
čeprav se je na las tako zgo
dilo . . .

„Že najmanj pol ure čakam, 
da bi lahko odpeljal, vas pa od 
nikoder! Pa še iz Ljubljane ste  ̂
kjer bi že trikrat plačali kazen, 
če bi storili tam to, kar ste tu ,“ 
je vznejevo^en govoril trideset
letnik, ki je že mislil, da bo mo
ral vse dopoldne čakati s svojim 

'oplom (nemške registracije) pri 
vodnjaku.

„Pol ure, pravite? To je laž. 
Samo na kavico sva šla. Človek 
božji, kako morete biti tako ne
sramni! “ se je vmešala prišlekova 
žena.

„No, no, potolažite se, saj že 
grem,“ je bolj umirjeno dejal 
mož, ki ga je bilo očitno sram, 
da je boljša polovica tako visoko 
,/aDela“ .

„Nikamor ne boste šli, tu po
čakajte, poklical sem milico, je 
rekel tridesetletnik, voznih opla 
„D“ in se postavil pred Ljt >ljan- 
čana . . .

Kaj je bilo potem, ne vem. 
Ljubljančan je le potegnil nekaj 
metrov naprej, da sem se lahko 
odpeljal s parkirišča. Mislil pa 
sem si, kako potrebno bi bilo 
včasih komu, ki misli, da je cesta 
njegova, naložiti kazen.

Ivan Tavčar:

MOJ 
SIN ,

2
In solze so mu silile v oko. Potem je 

stopil k županu. Ta mu je izročil tri
deset srebrnih dvajsetič. In te je pri
nesel k nam ter jih razkazoval in hvalil 
svojega sina, da ni bilo konca.

,,Sedaj vidite! Sedaj vidite, kako me 
podpira na stare dni! To mije sin! To 
mije hvaležen sin! A vi ste govorili, da 
meje pozabil!“

Ali mi smo stvar bolje pregledali. 
Župan mu je sicer izročil trideset

dvajsetič, a tega mu ni povedal, da mu 
je bil sin naročil, naj ,,staremu“ vsak 
mesec daje le po eno dvajsetico! In laz 
in kočo mu je bil snedel s šolo! Sedaj 
pa mu je z dvajseticami plačeval 
skrbno, ali nespametno ljubezen! Od 
tedaj pa se je nam ta sin še grši zdel, še 
veliko grši! Ali očetu se nismo upali 
povedati, kako da je bilo, da bi mu le 
kalili veselja. Saj mu je moralo pravo 
poznanje tako ali tako priti.

In to poznanje je prišlo! Se tisto 
leto, ko je bil prijel prvo sinovo pod
poro, tiste dvajsetice. Proti jeseni seje 
stari Kimovec kakor cvet po tra tin i  
hipoma posušil. Star je bil, a tedaj se 
je v malo dneh še veliko bolj postaral. 
Ko pa je padel prvi sneg, je moral leči. 
In takoj smo vedeli vsi, da pomladi ne 
dočaka več. Skoraj na golih deskah je 
ležal in primanjkovalo mu je vsega. 
Sosedje smo imeli usmiljenje z njim. 
Ali človek, bolan človek in od milo
ščine živeč, to vam je uboga stvar! In 
dejali smo mu: ,J îši sinu, da ti kaj 
pošlje! Laz in hišo ti je snedel, naj ti 
kaj da sedaj!"

,,Kaj snedel? Kdo pravi snedel? "

In ves bolan in slaboten se je raz
togotil ter nam dajal slabe priimke.

Ali končno je le poklical kruljavega 
Dolinčevega Tomažka, ki nam je tedaj 
pisal pisma, kadar je bilo potreba. In 
ta je v tistih kruljavih, njemu podob
nih črkah skljuval pismo za Kimovče- 
vega Tončka. In pisal mu je, daje oče 
bolan, da nima ne jesti ne piti, tudi ne 
postrežbe in ne gorke in mehke po
stelje; in da naj torej kaj pošlje, kaj da 
bolniku.

In čakali smo deset dni, čakali smo 
dvajset dni -  in ali mislite, daje prišel 
odgovor? Oni še odgovoril ni!

„Vidiš, ničesar ti ne pošlje, ničesar 
ti noče dati, ta grdi tvoj sin!“

Tako smo govorili. Pa takoj je bil 
ves razjarjen: „Molčite mi! Pisma ni 
prejel. Saj se še pisma z denarji izgube, 
pa bi se tako brez denarja ne! Pismo 
se je izgubilo! Da bi mene moj sin za-' 
pustil, tega še misliti ni treba! Tako 
vam povem!"

A Dolničev Tomažek je moral spet 
sesti in spet je skljuval pismo in poslali 
smo ga sinu.

In prišel je tudi odgovor! V nedeljo 
popoldne smo sedeli v tisti Gabrčevi

podstrešni luknji, kjer je bil Kimovec 
vzel svoje stanovanje. In v čumnato je 
birič, Sadarjev Korle, ki je takrat 
pisma prinašal, hipoma pomolil svojo 
glavo. Ali v roki je držal pisemce, 
tanko kot jesenski list.

Bolnik na postelji pa je od veselja 
vzkliknil: „Vidite, da mi piše! Sedaj 
vidite!"

Dolinčev Tomažek pa je vzel tisto 
pisemce, razpečatil pečat in privlekel 
na dan, kar je bilo napisanega. In list 
je razgrnil, obračal ga je na vse strani 
ter gledal pod mizo, če ni pri razpeča- 
tenju kaj padlo na tla. Ali denarja ni 
bilo!

,,Denarja ni!“

„Kaj mi hoče denarjev pošiljati! 
Sam pride! Beri Tomažek, le beri!“

In staremu se je napel obraz. Toma
žek pa je pričel kovati besedo za be
sedo:

„Ljubi oče! Pišete mi, da ste bolni. 
Res je, da ste stari in pričakovati vam 
je vsak trenutek smrtne ure. To je že 
tako na svetu in božja voljp! Pišete, da 
naj bi sam prišel. Ne moreni, imam

preveč opravila. Pa če boste morali 
umreti, umrete tako ali tako, če jaz 
pridem ali ne! Kam pa ste tiste dvajse
tice dejali? Po mojem mnenju bi jih 
morali vsaj polovico še imeti!"

Potem je še nekaj govoril, da mu 
zdravja želi in potlej je končal. i

Starec pa je zaječal na trdem le- j 
žišču: „Ali je še kdo med vami, ki 
lahko prebere pisano pismo? " Oglasil 
se je Vratarjev Martinče. In vzel je list j 
v umazano svojo roko ter trgal iz nje- ; 
ga besedo za besedo. Ali vse je bilo 
tako, kakor je bil Tomažek prebral.

Stari je silno prebledel in globoko 
je vzdihnil: „Zdi se mi, da res ne mara 
zame!"

In kako težko je spravljal besede iz . 
grla! Potem pa se je obrnil proti steni 
in ničesar ni hotel govoriti. Sele ko 
smo odhajali, se je obrnil in izpregovo- 
ril zamolklo: „Pa mu nikar ne pravite, 
da sem težko, prav težko umrl!"

Ponoči pa je umrl. Prav ubožno 
smo ga pokopali. Na grobu ni spo
minka. Vsako pomlad zraste na njem 
nekaj trave in osata. Ali po tem grobu 
nikdo ne povpraša.

Taki so ti naši otroci!



Pred razgrnitvijo načrta
Iz razprave o bodočnosti Kočevja — V središču mesta nič,več zasebnih 
gradenj — Kje obvozne ceste? — Jezero na rudnil<u — Kam postaviti 

bazen, camping — Osnutek načrta kmalu v javni razpravi

Osnutek ureditvenega načrta mesta Kočevja je pred kratkim 
obravnaval svet za urbanizem občinske skupščine Kočevje in skle
nil, da ga je treba še nekoliko dopolniti, nato pa takoj dati v javno 
razpravo.

Člani sveta in drugi udeleženci 
« je  so podrobneje obravnavali karte 
(zemljevide) poplavnih območij,

! prometne ureditve in namembnosti 
1 površin, ki jih je obrazložil inženir 

Milan Bižal, razen tega pa še oskrbo 
I mesta z elektriko, vodo in še neka

tere druge zadeve.
Poplava leta 1963 je pokazala, da 

j je precejšen del mesta na poplavnem 
I območju in da je zato na tem ob- 
! močju treba zidati na poseben način 
! (višji temelji).

Pod hribom je predviden rezervat 
j za morebitno štiripasovno cesto (na 
! zahtevo republiških organov), če

prav še noben načrt ne predvideva, 
da bi šla kdaj tod mimo taka cesta.

Ze po dograditvi ceste do Broda 
na Kolpi oziroma Delnic pa je treba 
urediti obvozno cesto za mesto. V 
dosedanji razpravi sta predlagani dve 
inačici. Po cenejši naj bi sedanjo 
Tomšičevo cesto podaljšali in jo pri 
Lovski koči priključili na cesto Ko
čevje -  Delnice, po drugi pa naj bi 
šla obvozna cesta pod hribom (Pod
gorska ulica) in se pri Lovski koči 
spet priklučila na cesto. Prva inačica 
ima slabo stran, da deli mesto na po
lovico, druga pa je precej dražja.

p r e t ir a v a t i  p a  NE!

^ Po nekem predlogu pa naj bi ure
dili celo obe cesti in na njih eno
smerni promet. Med njima bi bil

Volitve in Imenovanja

pf' Na zadnji seji občinske skupščine 
Ribnica so bUi izvoljeni oziroma 
imenovani:
' -  v svet za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu: Jože Benčina 
(predsednik), Edo Kocuvan (na
mestnik predsednika). Zvone 
Kličko, Franc Koprivec, Jože Klun, 
inž. Alojz Ruparčič, Jože Košmrlj, 
^ ž e  Ilc in Franc Turk (vsi člani);

7  v občinsko volilno komisijo za 
volitve odbornikov: Janez 2užek 
(predsednik), Gojmir Kitek (pred
sednikov namestnik), Rudi Brinšek 
(.tajnik), France Košorok (tajnikov 

 ̂ i*ainestnik), Dušan Lavrič (član), 
Stane Kromar (namestnik člana);
' -  v komisijo za pripravo pred
uga o morebitni denacionalizaciji 
lokala, ki je bil nekoč last Pirker- 
j®vih: Ivan Lavrič (predsednik),

I Tone Govže, Dušan Oven, Rudi 
; Brimšek in Nace Jereb (člani);
' -  za člana stanovanjske arbitraže
i ^  stanovanjski enoti podjela 
j STANGRAD: France Lapajne in Mi- 
j lena Borovac.

Na seji so izvolili še 30 sodnikov- 
Porotnikov občinskega sodišča Ko
čevje in razreSli sodnico občinskega 
sodišča Kočevje Marijo Rozman, ki 
J* prevzela novo službeno dolžnost.

NE ŽIVIM O  LE  
OD SESTANKOV

i r

I* ■'r

Ze nekaj let so vsi „odgo
vorni" organi ugotavljali, da ne 
spada med pomembne naloge 
sindikalnih organizacij preskrba 
članov z ozimnico, s sadjem, z 
drvmi. Vendar danes, ko se živila 
hitro podražujejo, Wiko ugoto
vimo, da na srečo mnoge sindi- 
l^lne organizacije niso vzele kri
tike takega svojega dela čisto za
res. Člani takih organizacij imajo 
niorda res malo manj sestankov, 
jedo pa zato ceneje, kar je zanje 
gotovo pomembnejše.

Tako r̂ a primer je veljala še 
pred kratkim kila grozdja 6 in 
Več dinarjev, kila boljših hrušk 
pa 7 dinarjev in več. Neka sindi
kalna organizacija pa je v zad
njem mesecu že nekajkrat pripe
ljala za svoje člane hruške enake 
Kakovosti po 3,5 din kilo, 
*^ozdje pa je bilo celo boljše, ve
ljalo pa le le 2,80 din.

Seveda so s takim delom sin
dikalne organizacije člani kolek- 
tiva zelo zadovoljni in pričaku
jejo, da bodo s pomočjo sindi
kata dobili tudi cenej«) ozim
nico.

Res so pred leti podobno 
Oskrbovanje članov sindikata z 
ozimnico tudi v Kočevju močno 
kritizirali. Takrat je talco oskrbo 
organiziral skoraj sleherni kolek
tiv, vendar so bili le v nekaterih 
kolektivih z njo zadovoljni. Do
gajalo se je namreč, da so se 
odpeljale na Štajersko in drugam 
sindikalne skupine obirat ali ku
povat pridelke za ozimnico. Po
gosto pa sc je izkazalo, da so te 
skupine obrale lepa jabolka le 
zase, za ostale člane kolektiva pa 
so iih kar natresle in obtolčene, 
razbite in celo gnile zmetale v 
gajbe. V takih sindikalnih orga- 
‘̂ izacijali so člani kritizirali slabo 
oskrbo, saj bi sc v redni trgovini 
®eneje oskrbeli z boljšo ozim- 

i^ico. J. PRIMC

„ring“ (mestno središče), ki bi bil 
rezerviran za zgoščeno stanovanjsko 
in poslovno gradnjo.

Nekateri so v razpravi predlagali, 
naj bi zaradi varnejšega prometa po
daljšali obvozno cesto za Kočevje še 
mimo Dolge vasi in Livolda in jo 
šele pri livoldskem mostu priključil 
na glavno cesto. Drugi so spet po
dobno predihali za dovoz iz ljub
ljanske strani, kjer naj bi se obvoz 
začel že pri Nfrtvicah. Tretji so pred- 
k.^ali celo daljše obvoze (Željne, 
Klinja vas itd.). Vendar ne bi smeli 
pri skrbi za varnost preveč preti
ravati, saj bi bilo sicer najbolj varno, 
če tu mimo cesta ^ lo h  ne bi šla.

V načrtih je predvkieno tudi pre
cej površin za širjenje industrije in 
za „hrupno“ obrt, za zasebno grad
njo, za blokovno gradnjo je rezervi
rano predvsem mestno središče, za 
šolstvo (DU) -  za občinsko stavbo 
in za novo osnovno šolo ob Roški 
cesti. Bazen bi nekateri radi v Gaju 
(pri to r tn ih  objektih) drugi pa me
nijo, naj bi stal pri Elektru (dalj 
sončno). Za šport je rezerviran Gaj, 
od Mlakarja naprej pa za kamp.

JUBILEJ 
V NOVEM MESTU

225 let gimnazije
Govor dr. Franceta Ho
čevarja, nekdanjega 
novomeškega gimnazij

ca

Številni sedanji in nekdanji dijaki, 
profesorji novomeške gimnazije la - 
kor tudi drugi gostje so se udeležili 
slavnostne a^dem ije 28. oktobra 
zvečer v novomeškem Domu kul
ture, s katero je ta izobraževalna 
ustanova počastila svoj visoki jubi
lej: 225-letnico ustanovitve.

Slavnostni govor je imel podpred
sednik republiškega izvršnega sveta 
dr. France Hočevar, nekdanji di^k  
in maturant novomeške gimnazije. 
Med drugim je poudaril, da je bila 
gimnazija vselej središče inteligen^ 
in kulturno žarišče Dolenjske in 
Novega mesta, hkrati pa žarišče na
prednih in revolucionarnih idej, kar 
je zlasti pokazalo obdobje NOB. V 
gimnazijski avli vzidana spominska 
plošča z imeni padlih dijakov in pro
fesorjev potrjuje to dejstvo.

V kulturnem delu je sodeloval 
moški pevski zbor „Dušan Jereb“ , 
dijaki pa so izvedli vrsto glasbenih, 
pevcih, recitacijskih in baletnih 
nastopov z deli znanih mož (od skla
datelja Hladnika do pesnika Krakar
ja), ki so delovali na gimnaziji kot 
dijaki ali kot profesorji.

ANITA IN \iAJA 
V REPREZENTANCI SRS
V soboto je bilo v Ljubljani izbir

no gimnastično tekmovanje za se
stavo pionirske in mladinske repre
zentance SRS, ki se bo 13. novem
bra v Ljubljani srečala z ustrezno re
prezentanco Vojvodine. Na izbir
nem tekmovanju so nastopile tudi 
štiri Novomeščanke ih sc dobro uvr
stile. V pionirski konkurenci je zma
gala Maja Dokl, med mladinkami pa 
je bila Anita Gajič četrta.

Končni vrstni red -  pionirke: l .  
Maja Dokl 37,70; 12. Jasna Dokl 
33,70; 19. Tanja Furlan (vse N. 
mesto) 32,75; mladinke -  1. Marija 
Težak (Ljubljana); 4. Anita Gajič 
(N. mesto) 29,50. Maja in Anita 
bosta zastopali našo republiko na 
tem tradicionalnem dvoboju.

Območje rudnika je rušna cona in 
je zato rezervirano. Nekateri pred
lagajo, naj bi bilo tu ' jezero (na 
opuščenem dnevnem kopu), drugi 
predlagajo športno letališče itd.

J. PRIMC

Avtomatska 
zveza z Jeseni- 

cami na Dol.
Občina, podjetja in PTT 

delajo z roko v roki

Jesenice na Dolenjskem so za 
praznik brežiflce občine dobile novo 
poštno poslopje in 40-številčno 
avtomatsko telefonsko centralo. Do 
zdaj so naročniki Jesenice težko pri
klicali. Pošta je bila zvezana z eno 
samo linijo, in ker so imela-podjetja 
zlasti Metal in Kovinoplast, izredno 
veliko pogovorov z oddaljenimi kraji 
po vsej državi, so morali bližnji so
sedje prav tako dolgo čakati na 
zvezo.

Nova pošta je zrasla s podporo 
občinske skupščine in delovnih 
organizacij v kraju. Podjetje Kovino
plast ji je omogočilo priključitev na 
svojo centralno kuijavo in vodovod.

S tem objektom je pretežno za
ključena modernizacija PTT zvez v 
brežiški občini za obdobje 
1970-1972. Edinole za pošto v 
Cerkljah niso začeli graditi novih 
prostorov. Tudi ta bo do konca pri- 
hodn j^a  leta dobila avtomatsko 
telefonsko centralo s 40 priključki. 
Razširitev in modernizacija PTT 
zvez bo za prej omenjeno obdobje 
veljala nekaj nad dva milijona dinar
jev, je na otvoritvi jeseniške pošte 
pojasnil direktor novomeškega PTT 
podjetja.

Takoj nato bo na vrsti druga eta
pa modernizacije, ki je napovedana 
za leto 1973 in za katero bo z zdru
ženimi močmi prav tako treba od
šteti dva milijona dinarjev.

J.TEPPEV

Potujoča 
knjigarna

v  zadnjih oktobrskfli dneh je 
šla iz Ljubljane na pot po sloven
skih občinah potujoča knjigarna 
Partizanske knjige. V avtobusu 
ima 3.000 knjig, ki jih bralci lah
ko takoj kupijo, za druge, ki jih 
potujoči knjižni hram nima, pa 
izpolnijo naročilnice in bodo 
knjige prišle po pošti.

Potujoča knjigama se bo v 
vsaki občini ustavila za teden 
dni. Na poti bo do konca fe
bruarja. V Trebnje bo dopoto
vala že v naslednjOi tednih, takoj 
nato se bo ustavila v Sevnici, kri
žarila po štajerskih občinah in se 
^ e t  vrnila na naše območje k 
bralcem in kupcem v Novo 
mesto, Metliko, Črnomelj, Rib
nico in Kočevje.

Pobuda za potujočo knji- 
g ^ o ,  pri kateri je moč knjigo 
takoj kupiti ali jo naročiti, je 
hvalevredna in za posnemanje. 
Res je, da imamo knjigarne, res 
pa je tudi da le-te ponujajo knji
ge samo nekaterih založb. Parti
zanska knjiga se je prav zato 
odločila, da bo sama poiskala 
tiste kupce in bralce, ki so do 
zdaj v stalnih knjigarnah po nje
nih izdajah često zaman vpraše- 

. vali.

Zadolženost že grozi
Ribniškim podjetjem drugi dolžni za 11 milijonov 
dinarjev več kot ribniško gospodarstvo njim — 

Največ dolžnikov iz drugih republik

Izvajanje stabilizacijskih programov so obravnavali na zadnji seji 
sveta za gospodarstvo. Ugotovili so, da danes res ni mogoče nare
diti vsega le v podje^h, ker močno vplivajo na gospodarjenje posa
meznega podjela tudi zunanji vplivi.

Glavna težava podjetij v ribniški 
občini in v državi je splošna ne
likvidnost. Medsebojna zadolženost 
se nezadržno narašc^. Terjatve rib
niških gospodarskih organizacij so 
porastle v prvi polovici letošnjega 
leta za 57 odstotkov in znašajo že 
več kot 50 milijonov din. To pa 
predstavlja skoraj dvakratno vred
nost v prvem polle^u ustvarjenega 
dohodka.

Tudi obveznosti do dobaviteljev 
so močno porastle, in sicer za 76 
odstotkov. Kljub temu pa imajo 
podjetja v ribniški občini še vedno 
za 11 milijonov dinarjev več terjatev 
kakor obveznosti. Največ dolžnikov 
je iz ostalih republik.

Čeprav delovne organizacij v 
občini gospodarsko dobro stoje in 
klub nelikvidnosti niti eno podjele 
letos še ni imelo zaprtega žiro ra
čuna, je že nevarnost, da bo s pove
čano nelikvidnostjo prišlo do težav.

Brez vode ni življenja
Vasici Preska in Sinovice ležita vi

soko nad Sodražico. Prebivalci kme
tujejo in izdelujejo suho robo. Nekaj 
jih je tudi na delu v tujini.

Prebivalci Preske in spodnjega 
dela Sinovice so si že 1957 začeli 
graditi vodovod. Pod Sinovico so 
zajeli studenec, napeljali cevi do 
obeh vasic in zgradili vodni zbiral
nik.

Večja dela pri napeljavi vodovoda 
so že opravljena. Vrednost doseda
njih del z n a ^ p o  izjavah domačinov 
okoli 200.000 din. Pretežni del tega 
so prispevali sami v delu, lesu in de
narju. Kmetijska zadruga Sodražica 
jim je dala 1000 din, občina pa je 
plačala načrte za gradnjo vodovda 
in 1500 din.

Prispevek šesti graditeljev, toliko 
jih namreč je, je res velik. Prebivalci 
Preske in Sinovice, ki sta oddaljeni 
od gospodarskega in kulturnega sre
dišča, si morajo trdo služiti kruh. 
Obe vasici sta bili med zadnjo vojno

V Stangradu letos uspešno
Veliko so gradili tudi ob naši obali

Podjetje STANGRAD iz Ribnice 
je v,zadnjih letih zaznamovalo velik 
vzpon. To je treba pripisati njegovi 
povečani gradbeni dejavnosti, pred
vsem v obmorskih krajih, kjer traja 
sezona vse leto. Delovna organi
zacija je v prvem polletju ustvarila 
celotni dohodek v višini 9.482 tisoč 
dinarjev, kar je precej več kot v 
istem obdobju lani 

Uspešnost in donostnost gospo
darjenja se kaže tudi pri povečanju 
osebnih dohodkov zaposlenih. Po
prečni osebni dohodek je znašal v 
lanskem prvem poUe^u 1.085 din, 
letos pa 1.308 din.

ZA NOVI PRETVORNIK
O potrebni gradnji televizijskega 

pretvornika na Travni gori smo že 
poročali Novi pretvornik bi omo
gočil kakovosten sprejem slike 800 
lastnikom televizijskih aparatov od 
Grčaric do Slemen. Gradnja pretvor
nika bo stala 110.000 din. Denar naj 
bi deloma zbrali sami lastniki televi- 
zoijev, deloma pa delovne organi
zacije in občina. Odbor za gradnjo 
pretvornika meni, da bi bilo mogoče 
že drugo leto zgraditi pretvornik. 
Ljudje naj bi prispevali zanj po 50 
do 60 dinarjev.

To je žalostno dejstvo!
V tujini dela 915 črnomaljskih občanov — Precej 

je med njimi kvalificiranih in mladih

Podatki iz leto.šnjega popisa pre
bivalstva so dali tudi precej jasno sli
ko o ljudeh, ki so zadnja leta odšh 
za kruhom v tujino. Ugotavljajo, da 
je med 17.100 prebivalci črno
maljske občine na tujem kar 915 
ljudi. Od teh je . 158 visokokvalifi
ciranih in kvaliflciranih, 26 ljudi s 
srednješolsko izobrazbo in 4 z vi
soko .šolo.

Samo 37 domačinov v tujini je 
brez končanih šol, 252 jih ima spri
čevalo o dovršeni osemletki, 438 je 
takili, ki nimajo končane osnovne 
Sole in 8 ljudi, za katere ni mogoče 
ugotoviti, kakšne šole imajo.

Ce pogledamo starost ekonom
skih izsoljencev, laltko sklepamo, da 
so odšli najbolj sposobni za delo. 
Med njimi je 229 ljudi starih od 20 
do 24 let, do 40. leta starosti je na 
tujem 764 občanov, starejših pa je

151. Med izseljenci je tudi 289 
žensk.

Kje so naši ljudje zdaj? Do'bri dve 
tretjini sta zaposleni v Zahodni 
Nemčiji, manjše skupine so v drugih 
državah. Največ jih je šlo na tuje z 
območja Vinice -  kar 290, najmanj 
s semiškega konca. Zanimivo je še 
to, da je bil največji naval izselje
vanja v letu 1969, ko je šlo zdoma 
več kot 300 ljudi. Lani je odhajanje 
upadlo, ie tos^a  je šlo do popisa v 
začasno preselitev 41 občanov.

Podjede je letos kupilo precej me
hanizacije, posebno gradbene in 
transportna sredstva. To je bilo 
nujno, spričo povečane dejavnosti. 
Imeli pa so tudi težave. Stalno je 
manjkalo gradbenega materiala, zla
sti železa in cementa. Naj k temu 
dodamo še nestabilnost cen in trži
šča, kar vse je vplivalo na proiz
vodnjo.

Podjede ima precej dolžnikov, 
zato zaide večkrat ob plačilnih dne
vih v težave, ko primanjkuje denarja 
za izplačilo osebnih dohodkov. .j.

KAJ PA KOSILA?
Malice pomenijo na šolah velik- 

napredek in topel obrok prejemajo 
otroci po vsej občini. Za boljše po
čutje učencev pa bi bilo nujno po
skrbeti tudi za opoldanski obrok. 
To velja predvsem za oddaljene 
učence in za otroke zaposlenih star
šev. Občinska Zveza prijateljev mla
dine v Krškem opozarja na to šole, 
starše in delovne organizacije, od ka- 
terfli pričakuje v tem primeru tudi 
nekaj pomoči.

IMPERIAL 
BREZ ČOKOLADE

Enota živilskega kombinata Žito
-  Imperial Krško je v novih prosto
rih uspešno razpela jadra in zaplula 
v proizvodnjo z večjimi načrti kot 
poprej. V prvem polletju sc je v pri
merjavi z lanskim polletnim obdob
jem povečala količina izdelkov za
49,2 odst. Planuano količino je ko
lektiv presegel za 4,9 odst., torej 
optimistično pričakuje ugodne 
uspehe tudi konec leta. Čokolado so 
letos popolnoma črtali iz programa, 
izdelujejo pa žvečilno gumo, ki jo 
tudi izvažajo.

VODSTVO 
JE OCENJEVALO

V Metliki je zasedal izvršni odbor 
občinske konference SZDL z vablje
nimi predstavniki drugih organizacij 
in občinske skupščine ter razpravljal 
o stališčih do pokojninskega zava
rovanja kmetov in ustavnih dopol
nil. Obenem so evidentirali možne 
kadnidate za novo vodstvo občinske 
organizacije in razpravljali o pripra
vah na konferenco, ki bo oktobra.

T rim e trsk e  ko.se najnovejS ih  kam g arno v  iz l()0-odst6tne 
volne /Ai m oške ob leke vam  v  veliki izbiri vzorcev nudi 
,s 30-od.stotnim to va rn išk im  popu.stom

»VELETEKSTIL«, Črnomelj

požgani, zato so imeli ljudje veliko 
izdatkov z obnovo domačij.

Brez vode ni življenja. Zato to
likšna prizadevnost, da si napeljejo 
vodovod. Zmanjkalo je denarja še za 
približno petino del, ki jih morajo 
opraviti, da bo po vodovodu pri
tekla voda. Po njihovih računih bi 
potrebovali do 40.000 din. Sami 
tega bremena ne bodo zmogli, zato 
upajo, da jim bo pomagala skup
nost. - r

TOŽBE ZA MALO 
USPEHA

Tovarna celuloze in papirja v 
Krškem je v prvih šestih mesecih 
vložila 41 mandatnih tožb, da bi 
izterjala za 18 milijonov in pol dol
gov pri svojih odjemalcih. Posebnega 
u ^eh a  tudi s temi ukrepi ni dosegla, 
ker je večina podjetij v kleščah ne
likvidnosti, zato na denar še kljub 
vsemu dolgo čakajo. Kupci dolgu
jejo za blago povprečno tri mesece. 
Zanimiv je podatek, da so pred tre
mi leti svoje obveznosti do tovarne 
poravnali povprečno v 47 dneh.

ZAPOSLENIH 
n  ODSTOTKOV VEČ

Število zaposlenih v ribniški obči
ni iz leta v leto narašča. Število za
poslenih se je v letošnjem prvem 
polletju v primerjavi z istim obdob
jem lani povečalo za 143 oseb ali 11 
odstotkov. Lani sta bili ustanovljeni 
dve novi podjetji, SITOPLET in 
EUROTRANS, podjetje Modna 
konfekcija KRIM iz Ljubljane pa je 
odprlo v Sodražici svoj obrat. Tudi 
nekatera druga podjetja so letos po
večala število zaposlenih.

PORODNlSNlCE%im
Pretekli teden so v novomeški po

rodnišnici rodile: Sonja Jerič iz Do
lenjskih Toplic -  Sabino, Jožica Ko- 
legar z Malega Slatnika — Damjana, 
Ana Gorše s Podturna -  Jožico, 
Draga Jančar iz Cešče vasi -  Na
tašo, Milena Cizelj iz Krškega -  
Mitja, Doroteja Drenik iz Starega 
trga -  Srečka, Leopoldina Kotar iz 
Šentjerneja -  Marka, Slavka Drašler 
z Uršnih sel -  Stanislava, Marjana 
Arh iz Velike vasi -  Damjano, Mar
ta Golob iz Regerče vasi -  Rebeko, 
Minka Omerzel iz Metlike -  Jožefa, 
Marjeta Ožbalt iz Žužemberka -  
Roka, Mihaela Maznik iz Gornjega 
Maharovca -  deklico, Marija Mencin 
iz Gabrijel -  dečka, Ana Muhič iz 
Jurne vasi — dečka, Marija Horvat iz 
Metlike -  dečka, Štefka Juršak iz 
Dragatuša — deklico, Tončka Suho- 
repec iz GornjePake -  deklico, Aloj
zija Tomažin z Gmajne -  dečka. -  
Čestitamo!

^   ' >

Vse najboljše!
18. oktobra je praznoval 

60-letnico Niko Rožman z 
Boršta, eden najboljših vaških 
aktivistov v metliški občini. Le
tos je dobil občinsko priznaiye 
Osvobodilne fronte, delaven je v 
vseh organizacijah in društvih, 
kakor pri krajevni skupnosti, je 
predsednik krajevne organizacije 
SZDL, razen tega pa še občinski 
odbornik. Ima tudi več drugih 
funkcij v občinskem merilu.

Skromnemu in delavnemu 
kmetu so za jubilej prišli čestitat 
tudi predstavniki občinske skup
ščine in družbenopolitičnih 
organizacij ter mu izročili spo
minsko darilo.

Tovarišu Rožmanu želimo, da 
bi zdrav in zadovoljen še mnogo 
let s svojimi izkušnjami bogatil 
prizadevanja za napredek v pod- 

yzemeljskem koncu!

Predvideni ukrepi za ustalitev na
šega gospodarstva bodo zahtevali od 
vseh podjetij temeljit posluh za se
danji čas, saj se je bitka za stabiliza
cijo pravzaprav šele začela. Finančni 
uspehi v gospodarskih organizacijah 
ne bi smeli nikogar uspavati. Tega 
pa se več ali manj ribniški delovni 
kolektivi zavedajo. - r

KRI, KI REŠUJE 
ŽIVLJENJA

Pretekli teden so darovali kri na 
novomeški transfuzij^i postaji: 
Ivan Velikonja in Marija Zupančič, 
člana Krke, tovarne zdravil. Novo 
mesto; Jože Kralj, Ana Kralj, Štefka 
Pugelj, Antonija Rukše, Marija Da- 
rovec in Marija Reberšek, člani No- 
voteksa. Novo mesto; Janez Junc, 
član IMV, Novo mesto; Fani Gaz
voda, Franc Nosan, Stanislav 
Udovč, Jože Mrvar, Marija Martin
čič, Ivan Šuštaršič, Jože Senica, 
Florjan Šiška in Maks Zupančič, 
člani Novolesa, Straža; Ivo Goršin, 
član Novotehne, Novo mesto; Ana 
Novak, članica Novoteksa, Novo 
mesto; Ivan Kafol, Zdravka Ščuka, 
Mihael Duh in Ivan Žagar, člani Pio
nirja, Novo mesto; Jelka Ilič, Marija 
Križan in Jure Murn, člani SDK 
Novo mesto; Kristina Progar in 
Branko Vovk, člana Dolenjske 
banke, Novo mesto; Anton Vidmar, 
član Varnosti, Novo mesto; Fanika 
Mrak, članica Krke, tovarne zdravil. 
Novo mesto; Branka Pajič in Anica 
Pureber, članici Laboda, Novo 
mesto; Anton Gačnik, član GG 
Novo mesto; Rudi Stimfelj, kmet iz 
Šmarjeških Toplic; Anuša Bukovec, 
go^odinja iz Novega mesta. '

^ ■ > 
»Padli angeli«
drama Dj. Lebovića, bo na odru 
novomeškega Doma kulture 8. 
novembra ob 19.30.

Na gostovanje opozarjamo 
zlasti vse tiste,' ki so vzeli abon
ma za sezono 1971/72. -  Go
stuje Mestno gledališče ljub
ljansko.

OBRAČUN 
ZA TRIČETRTLETA

Industrijska podjetja v kočevski 
občini so v devetih mesecih letos v 
primerjavi z istim obdobjem lani 
dosegla za 30,1 odstotka večjo vred
nost proizvodnje, za 27,4 odstotka 
večjo čisto fakturirano realizacijo in 
za 13,2 odstotka manjši izvoz pri
6,2 odst. večjem številu zaposlenih. 
Še občutnejši porast vseh teh po
stavk je dosežen v septembru letos v 
primeijavi s septembrom lanL Celo 
izvoz je bil septembra letos za 5,8 
odstotka večji

Stanko Žlogar

v  sredo, 20. oktobra so na Rado
viči pri Metliki v velikem številu 
spremili na zadnjo pot učenca po
klicne šole za radiomehanike v Ljub
ljani Stanka Žlogarja. Pokojni Stan
ko, katerega življenje je že dolga leta 
razjedala lavna bolezen, je bil nadar
jen, razgledan mladinec, dober ša

hist in je zlasti v poklicu -  bil je 
zaposlen v radiomehanični delavnici 
,,Rog“ -  pokazal lepe uspehe. Pre
tekli teden je prišel iz Ljubljane 
domov, pa se je moial na hitro za
teči v novomeško bolnišnico, kjer je 
nepričakovano ugasnil.

Lep pogreb, na katerem so se od 
pokojnega z iskrenimi besedami po
slovili metliški in radoviški mladinci, 
je pričal o priljubljenosti Stanka 
Žlogarja. Za njim žalujejo starši, 
brat in sestra.
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Petek, 5. novembra -  Sabina 
Sobota. 6. novembra -  Lenart 
Nedela, 7. novembra -  Ernest 
Ponedeljek, 8. novembra -  Bogdan 
Torek, 9. novembra -  Teodor 
Sreda, 10. novembra -  Andrej 
Četrtek, 11. novembra -  Martin

BRE2ICE: 7. in 8. 11. ameriški 
barvni film „Drago bom prodal svo
jo 9. in 10. 11. ameriški
barvni film „Človek, ki jc veljal mi- 
Igone".

KOSTANJEVICA: od 6. do 13. 
11. ameriški barvni film „Mož z 
imenom konj".

KRSKO; 6. in 7. 11. ameriški 
barvni film „Zvezda“, 10. 11. itali
janski barvni film „Sos nobile“ .

MIRNA: 6. in 7. 11. danski barv
ni film „Jaz, žena“.

MOKRONOG: 6. in 7. 11. ame
riški barvni film „Hombre“ .

NOVO MESTO: 8. in 9. 11. ame
riški barvni film „Nomadi s severa". 
10. in 11. 11. ameriški barvni film 
„Mackenino zlato“. -  POTUJOČI 
KINO NOVO MESTO: od 12. do 
16. 11. itaijanski barvni film „Ubgte 
Johnyja Ringa“ .

RIBNICA: 6. in 7. 11. ameriški 
barvni film „Wily Boy“ .

SODRAŽICA: 6. in 7. 11. ame
riški film „Avanturisti” .

ŠENTJERNEJ: 6. in 7. 11. „Ne
običajna tatvina".

TREBNJE: 6. in 7 .4 1 . francoski 
barvni kriminalni film „Bledolični 
ubijalec**.

ČRNOMELJ: 5. do 7. 11. ame
riški film „Nekateri so za vroče**.

METLIKA: Od 5. do 7. 11. ame
riški barvni film „Lovec na krvave 
nagrade**. Od S. do 7. 11. ameriški 
barvni film „Kadar pade noč**. 10. 
in 11. 11. ameriški barvni film »ja
gode in kri**.

h m h i m

S L U Ž B O  D O B I

ISCEM nekvalificiranega delavca za 
lahko kovinsko obrt. Stanovanje 
pieskrbljeno. Plača po dogovoru. 
Silva Istenič, Stanežiče 22, 
61210 Ljubljana-Sentvid.

60.000 S-din nudimo ženski za do-
spoc

stvu in varstvo otroka. Sobote 
proste. Inž. Papež, Mestne njive 
10, Novo mesto.

KERAMIKA Novo mesto, Slakova 
S, sprejme takoj v'zaposlitev sna
žilko za čiščenje in kuijenje po
slovnih prostorov. Dela do štiri 
ure na dan. Plača po pravilniku o 
delitvi OD.

SAMOSTOJNA KUHARICA v sta
rosti nad 25 fet dobi takoj stalno 
zaposlitev v planinskem domu. 
Ponudbe pošljite Planindcemu 
društvu Ljubljana-matica, p. p. 
320,61001 Ljubljana.

SLU2B0 d o b i  kvalificirana kuha
rica z delnim znanjem strežbe. 
Plača po dorovoru, hrana in sta
novanje v niS, nastop možen 
takq . Gostišče Pavlin, Mačkovec 
pri Otočcu.

S L U Ž B O  I S C E

V VARSTVO vzamem otroka. Na
slov v upravi lista (2290/71).

S T A N O V A N J A

NA('.RADO DAM TISTEMU, ki mi 
najde sobo in kuhinjo v Novem 
nicsiu. Naslov v upravi lista 
12285/71).

I ANI IN DEKLE iščeta oprcmlje- 
iu> alt neopremljeno sobo v bližmi 
Novcpa mesta ali v Straži. Naslov 
v upravi lista (2301 /  71).

ODDAM dve majhni sobi. Naslov v 
upravi lista (2300/71).

ODDAM opremljeno sobo enemu 
fantu. Mali, Paderšičeva 18, Novo 
mesto.

ODDAM opremljeno sobo dijaku ali 
dijakinji. Naslov v upravi lista 

- ' “ /71).(2293

M o t o r n a  v o z i l a

PRODAM dobro ohranjen Re-
M  

Cočevje
86^110 -  Jože Cencič.

nauIt-4, letnik 1967. Vprašaju 
dopoldan na telefon: Kočevje

TAKOJ POCENI PRODAM kuhinj
sko visečo kredenco z ultra- 
pasom, štedilnik na 4 plošče in 
emajlirano sobno peč na trdo go
rivo. Janez Jevšek, Mačkovec 14, 
Otočec ob Krki.

PRODAM kompletno ostreje — 
grušt s streibio opeko, velikost 
l 3 m x 9 m .  Gostilna Kos, Ko
stanjevica.

K U P I M

KUPIM dobro ohranjenega fička 
750, novejši tip. Prodam 2 nova 
motoija MZe ES 125/1. Miha 
Krese, P(^orelec 1, GO Podturen, 
68350 Dolenjske Toplice.

KUPIM PRIKOUCO za fiat 750. 
Naslov v upravi lista (2296/71).

P O S E S T

OBVESCAM rojake v tujini, ki se 
želijo vrniti v domovino, da pro
dam novo hišo z garažo in vetom 
v Novem mestu. Ponudbe pošljite 
pod šifro „400.000**.

R A Z N O

FANT (30 let) z lepo kmetijo pri 
cesti in lepimi dohodki žcU spo
znati dekle do 30 let. Ponudbe 
pod ̂ Skupni dom**.

POROČNI prstani! -  Poročni 
prstan, ki vam ga bo izdelal zlatar 
v Gosposki 5 v LjuUjani, bo tra-

icn spomin na sklenitev vaše za- 
:onske zveze! -  Z izrezkom tega 

oglasa dobite 10 odst. popusta.

Dragi mami Alojziji Kozole z 
Mime želita za minulo praznovanje 
66. r o j s tn ^  dne še mnogo zdravja 
in zadovoljstva -  sin Milan in hčer
ka Jožica z družinama.

Dragima staršema Jožetu in Bariči 
Golobič z Radoviče 53 pri Metliki 
za 40 let skupnega življenja iskreno 
čestitajo in želijo še mnogo zdravih 
let Cvetka, Ciril in otroci Bene
dejčič iz Clevelanda.

0 o b \ / ^ T iA 1
SCETKE z a  LOSCILCE in za 

sesalce za prah obnovi ščetarstvo 
Armič, Ljubljana, Tržaška 52.

OBVESTILO O DERATIZACIJI 
(ZASTRUPLJANJU PODGAN IN 
MiSl)

Po odloku o mlošni in občasni 
deratizaciji v večjih naseljih v občini 
Novo mesto (Uradni vestnik Dolenj
ske 4 /6 4 ) in odloku o spremembah 
odloka o splošni in občasni deratiza
ciji v večjih naseljih občine Novo 
mesto (Skupščinski Dolenjski list 
7 /70 ) bo Zavod za zdravstveno var
stvo Novo mesto na območju na
selja Novo mesto nastavljal zastrup
ljene vabe za uničevanje glodalcev v 
dneh od 9. novembra do 24. no
vembra 1971. Deratizacga je obvez
na na celotnem območju naseda.

Na določeni dan naj hišnik ali 
druga pooblaščena oseba počaka 
doma, da bodo izvajalcem akcye do
stopni prostori (kleti, podstreha, 
sk l^ išča itd.). Iger se laJiko zadržu
jejo glodavci. -  Vabe so zastrup^e- 
ne s kumarinskim pr^ravkom, ki v 
manjših količinah ni zelo strupen za 
ljudi in domače živali, vendar pa se 
ne sme uživati; posebej je treba 
paziti na manjše domače živali (pse, 
mačke, zajoe itd.). Strup povzroča 
motnje v strjevanju krvi, protistrup 
zanj je vitamin K 1.

PRED ZAČETKOM DERATIZA
CIJE ODSTRANITE Z DVORlSC 
IN KLETI OSTANKE HRANE IN 
DRUGE ODPADKE! Natančno 
upoštevajte vsa navodila, sicer izva- 
jdec  deratizacije ne more odgovar
jati za posiedKe!

Zavod za zdravstveno varstvo 
Novo mesto Mej vrti 5, telefon 
21-424.

Ob nenadni 
očeta, starega

p b i  dragega moža, 
feta, brata in strica

Terezija Može, Šentjošt pri Sto
pičah, opozarjam vse, da moj mož 
Stanko Može nima pravice prodirati 
premičnin in nepremičnin, ker sva 
lastnika oba.

FRANCA CRTALICA 
iz Grobelj 

'pri Šentjerneju 23
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, znancem in pryateljem, ki so 
z nami sočustvovali in nam izrekli 
sožalje. Posebna hvala vsem vašča
nom, posebno družinama Metelko 
in Vide. Iskrena zahvala gospodu 
župniku za obred in poslovilni go
vor. Zahvaljujemo sc občinski skup
ščini Novo mesto in tovarni ISKRE 
Sentjernd za lepe vcnce in izrečeno 
sožalje, Sentjemejskemu oktetu za 
ganljive žalostinke in Gasilskemu 
društvu Šentjernej za spremstvo. 
Vsem šc enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Ana, sinova Jože 
in France, hčerke Pepca, Milka in 
Ivica z družinami, brat Ignac in dru
go sorodstvo

TOVORNI AVTO TAM 2000, regi
striran do oktobra 1972, ugodno 
prodam. Kump, Bršlin 1, tel. 
21-102.

UGODNO PRODAM moped štiri- 
brzlnec zelene barve, prevoženih 
3000 km. Franc Retelj, Travni 

* dol, Uršna sela.
PRODAM FIAT 850 Spccial, miy 

1971. Zupan, Valantičevo 6, 
Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM KOBILO (11 let) in žrebe 
(6 mcsecev). Jože Ribič, Gor. 
Karte^jcvo 12, Mirna peč.

PFC ZA CENTRALNO OGREVA
NJE TRIKA-EMO 21, malo rab
ljeno, prodam. Novo mesto, Vol- 
čičeva 26.

PRODAM PEC na olje Stereo. Turk, 
Bršlin 48, Novo mesto.

PRODAM uli zamenjam za vola 
konja, -starega 9 tet, težak je 
560 kg. Pavel 2efran, Gotna vas 
23, Novo mesto.

Z A H V A L A

O b nep ričak o van i izgubi m oje  d rag e  žene in  naSe 
d o b re  manr\e in s ta re  m a m e

Frančiške Hrovat
iz Rateia pri Novem mestu

se isk reno  za h v a lju jem o  sosedom  M rakovim , M ikče- 
vim , P a v lin o v im  in  S k rb čev im  za nesebično pom oč in 
v.sem. ki so n am  ob  težk ih  tre n u tk ih  sta li o b  s tran i .in 
nam  na kakrSenkoli n ačin  pom agali. P osebno .se za 
h v a lju je m o  vsem  zd rav n ik o m  in s trežn em u  oseb ju  in 
te rn e  bolnice iz N ovega m esta , ki so jo  skuSali o h ra 
n iti p ri ž iv ljen ju , gospodu župniku, iz B ru sn ic  in  p a tru  
iz N ovega nr^sta za o p rav ljen i obi'ed. Z ah v a lju jem o  se 
tudi vsem , ki s te  Jo sp rem ili na  n jen i zadn ji poti. Se 

e n k ra t  vsem  p risrč n a  hvala!

Ratež, ZUrich, B istrica , Č rn om elj, V in ja  vas

Žalujoči: mož Alojz, otroci Tončlia, Martina, Anica, 
Franci in Pavia z družinami in drugo sorodstvo

Ob boleči izgubi našega ljubega 
moža, očeta, starega očeta, brata, 
svaka in strica

JANEZA ŠKOFA 
iz Dragom^e vasi 25

se iskreno zahvaljujemo sorodni
kom, prijateljem, znancem, ki ste z 
nami sočustvovali in nam izrekli so
žalje. Zvezi prostovoljcev -  borcev 
za severno mejo 1918-1919 Novo 
mesto. Zavodu za zdravstveno var
stvo Novo mesto, občinski skup
ščini Novo mesto -  sindikalni po- 
družnk:i, upravi in oddelku za med
občinske in ^ k c ijsk e  službe, delov
ni o^anizaciji Ceste-kanalizacije 
Celje in drugim za podarjene vence 
in cvetje, vsem, ki ste nepozabn^a 
pokojnika ^rem ljali na njegovi zad
nji poti v tako velikem številu. Po
sebna zahvala Gasilskemu društvu 
Dragomlja vas in Suhor za venec in 
izkazano čast ob slovesu od svojega 
ustanovn^a člana, duhovščini za 
opravljeni pogrebni obred, pev
skemu zboru iz Metlike, zdravstve
nemu osebju TZE Metlika in inter
nega oddelka Splošne bolnišnic 
Novo mesto za zdravljenje, sosedom

[>a za nesebično pomoč v času bo- 
eznL Hvala Jožetu Ju ž i^  koroške

mu soborcu, za poslovilne besede

fired začetkom žaln ^a  sprevoda in 
vanu Težaku, predsedniku PGD 

Dragomlja vas, za poslovilni govor 
pri odprtem grobu. Vsem še enkrat 
iskrena hvala.

Dragomlja vas, 29. 10. 1971 
Žalujoči: žena Neža, otroci: Ma- 

rga, Ivan, ICarolina, Anica, Nežka, 
Ivanka, Stanka, Rudi in Toni z dru
žinami, bra^e Jože, Tone in Stanko, 
sestra Marija in drugo sorodstvo

Vsem, ki so mi icakorkoli poma
gali graditi novo gospodarsko po- 
slcmje, ki mi je praorelo v letu 
1970, se najlepše zanvaljujem. Po
sebno se zahvaljujem občinski skup
ščini iCiško, podjetju Kremen iz No
vega mesta, družini Tratnik z Rake, 
Krajevni skupnosti Raka, sestram 
usmiljenkam z Rake, gomodu žup
niku z Rake in svakoma Stanku Go
rencu in Jožetu za vso pomoč. Hva
ležna družina Metelko iz R avn^a 
pri Raki

RADIO BRE2ICE
Če t r t e k , 4. n o v e m b r a :

16.00 do 16.15 Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki
-  16.15 do 17.00 Nove plošče RTB
-  Aktualnost tedna -  Razvojni na
črti PTT za brežiško občino -  Ob
vestila in reklame -  17.00 do 18.00 
Glasbena oddaja: Izbrali ste sami.

SOBOTA, 6. NOVEMBRA:
16.00 do 16.30 Pol ure za pop glas
bo -  16.30 do 16.40 Rad^ska uni
verza -  16.40 do 17.00 Med zabav
nimi zvoki nekaj obvestil in reklam
-  17.00 do 17.10 Prehrana zdravega 
in bolnega človeka -  17.10 do
17.30 Za naše najmlajše -  Pika se 
vkrca na ladjo -  17.30 do 18.00 Na
rodnozabavne'na valu 192.

NEDELJA. 7. NO\^MBRA:
10.30 Domače zanimivosti -  Poro
čilo s seje občinske konference 
SZDL Brežice -  Za naše kmetovalce
-  Veterinar svetuje -  Nedeljski raz
govor -  Obiskali smo Klub posav
skih študentov v Ljubljani -  Obve
stila, reklame in spored kinemato
grafov -  12.00 do 15.00 Občani če
stitajo in pozdravljajo.

TOREK, 9. NOVEMBRA: 16.00 
do 16.15 Napoved programa in sre
čanje 8 Štirimi kovači -  16.15 do 
17.15 Poročila -  Jugoton vam pred
stavlja -  Novo v knjižnki -  Te- 
d en ^ i športni komentar -  Kaj pri
naša nova številka Dolemskega hsta
-  Obvestila, reklame in film ^i pre
gled -  17.15 do 17.30 Iz žhrljeiya 
JLA -  17.30 do 18.00 Mladinska 
oddaja.

RADIO
SEVNICA

NEDEUA, 7. NOVEMBRA:
10.30 -  Reklame in oglasi -  Po do
mače -  Pravilna prehrana zdravega 
in bolnega človeka -  Pomoč ostare
lim in osamelim (nadaljevanje) -  
Zabavna glasba z uganko -  Ob ob
činskem prazniku -  Kaj menijo sev- 
niški občani o pridobitvi novega 
zdravstvenega duma in lekarne -  Za
vsakogar nekaj -  Tone Medved: 
Vožnja pozimi je nevarna -  12.30 
Naši podušalci čestitajo in pozdrav- 
ijajo -  1. del -  Občinske novice in 
lokalna poročila -  Naši poslušalci 
čestitajo in pozdravljajo -  II. del -  
13.30 Zaključek oddaje.

SREDA, 10. NOVEMBRA: 16.00 
— Občinske novice in lokalna po
ročila -  Reklame in oglasi -  Po do
mače -  Nasveti za go<podii\je -  Iz 
diskoteke naših podušalcev -  Na
potki za turiste -  Minute s plesnim 
orkestrom Armanda Zulueja. 18 -  
Zaključek oddaje.

CENA 5 DINARJEV

!

Ribiška družina »Navo mesto«

o b j a v l j a  p rosto  delovno m esto

RIBIŠKEGA ČUVAJA

P O G O JI: k o nčana osem letka , dobro  zd rav stv en o  stan je , 
odslužitev  kadro v sk eg a  ro ka  v JL A .

P re d n o s t im ajo  k an d id a ti, ki s ta n u je jo  v N ovem  m estu  
ozirom a b ližn ji okolici.

P ro šn je  sp re jem a  R ib iška d ru ž in a  »»Novd m esto« do 
17. n o v em b ra  1971.

K om isija  za d e lo v na  ra z m e rja  p ri

Sekciji za vzdrževanje prog Novo mesto
v

R A Z G L A S A

n asle d n ja  p ro s ta  d e lovna n iesta :

1. referent za tehnične meritve
Pogoji: geodet I. ali IL s to p n je

'2, referent za zgradbe
P ogoji: g radb en i inžen ir

3. poslovodja kamnoloma Vrhpeč
Pogoji: ru d a rsk i ali g rad b en i te h n ik  s  p rakso

D ružinsko  s ta n o v a n je  pod 3. točko zagotov ljeno  v  No
vem  m estu .' Za ostali delovni nrvesti bo s ta n o v a n je  v 
le tu  1972.

P ro šn je  sp re jem a  kadrovsk i sek to r S ekcije  za v zd rže 
v a n je  p rog  Novo m esto. L ju b ljan sk a  cesta  5.

R A Z P I S  ZA PRODAJO 

NASLEDNJIH OSNOVNIH SREDSTEV:

1 KOMBI IMV — TURIST, l*kUcnacena:

letnik 1968 v voznem stanju 24.500 din 

1 televizor avtomatik 2.050 din

1 peč na olje (nova) 650din

1 klavirska harmonika 1.200 din

različna gostinska oprema 

v vrednosti 1.500 din

1 kiosk 2.700 din

Liritacija ho 2.5! novembru ob 10. uri dopoldne v hotelu 
»BELA KRAJINA«. Metliku.

1
! 0 št, 44'(1127) 4. novembra 1971



R A D IO  L J U B L J A N A
VSAK DAN; poročila ob 5.00,

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

PETEK, 5. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena rr>atineja, 9.05 Radijska 
šola za nižjo stopnjo -  Naša šola. - 
10.20 Pri vas doma, 11.00 Poročila 
-  Turistični napotki za naše goste iz 
tujine, 12.30 Kmetijski nasveti -  
Inž. Zvone Miklič.: O odbiri traktor
ja za saharsko usmerjanje kmetije, 

•12.40 „Cez polja inpotoke“ , 13.30 
Priporočajo vam . . . ,  14.35 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo, 
15.30 Napotki za turiste, 16.00 
„Vrtiljak** 17.10 Človek in zdravje, 
18.15 „Signali**, 19.00 Lahko noč, 
otroci!, 19.15 Minute z ansamblom 
Valterja Skoka, 20.00 Slovenski 
zbori tekmujejo -  Zbor iz Kamnika, 

_Ruš in Pobele, 20.30 „Top^ops 
13**, 21.15 Oddaja o morju in po 
morščakih, 22.15 Besede in zvoki iz 
logov domačih.

SOBOTA, 6. NOVEMBRA: 8.10 
Gladsena matineja, 9.05 Pionirski 
tednik, 10.15 Pri vas doma, 11.00 
Poročila -  Turistični napotki za 
naše goste iz tujine, 12.30 Kmetijski 
Mweti -  Inž. Jože Čuden: Kako se 
firi gozd na kmetijsko zemljo v 
hribovskem in planinskem svetu, 
12.40 ,J*o domače**, 13.30 Pripo
ročajo vam . . . ,  14.30 Sobotno po
poldne za mladi svet, 15.30 Glas
beni intermezzo, 16.00 „Vrtiljak**,

16.45 S knjižnega tiga, 17.10 
Gremo v kino, 18.15 Iz operetnega 
sveta, 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Minute z ansamblom Lojzeta 
Slaka, 20.00 Mladinski radijski Wub, •
22.15 Oddaja za naše izseljence.

NEDELJA, 7. NOVEMBRA:
6.00 do 8.00 Dobro jutro! 8.05 
Radijska igra za otroke -  Brane 
Dolinar: .^’epelka 71**, 9.05
Koncert iz našfli krajev, 10.05 Se

?omnite, tovariši. . .  Pierre Accoce- 
ierre Quet: Vojna 'p  bila dobljena v 

Švici, 10.25 Pesmi borbe in dela, 
11.20 do 13.00 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo, 13.30 Ne
deljska reportaža, 13.50 Z doma- 
č mi ansambli, 14.05 Humoreska 
tega tedna -  Drago Kumer: V zna
menju kruha, 16.40 Minute lepih 
melodij, 17.30 Radijska igra — N. V. 
Gogolj-Max Gundermann: „Plašč**,
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Glasbene razglednice, 20.00 „V ne
deljo zvečer**, 22.20 Zaplešite z 
nami.

PONEDEUEK, 8. NOVEMBRA: 
8.10 Glasbena matineja, 9.05 Pisan 
svet pravljc in zgodb, 9.20 Cici
banov svet, 10.20 Pri vas doma,
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine, 12.30 Kme
tijski nasveti — France Pirnat: Zbor 
rastlin za nov vrt, 12.40 Pihalni 
orkestri na koncertnem odru, 13.30 
Priporočajo vam . . . .  14.*10 Iz zbo
rovske zakladnice, 14.35 Naši poslu-

TELEVIZIJSKI
SPORED

N ED EU A ,7. 11
8.55 Madžarski TV pregled (Po- 

hoije, Plešivec) (Bgd) -  9.30 Pet 
minut po domače (Lj) -  9.35 Kme- 
tijski razgledi (Lj) -  10.00 Kmetij
ska odd^a (Bgd) -  10.45 Mozaflc 
^ j )  -  10.5() Otroška matineja: Dr. 
Dolittle, Svet, v katerem živimo (Lj) 
~ 11.40 Mestece Peyton ^ j )  — 
Športno popoldne -  18.20 Žareče 
sonce nad puščavo -  sovjetski film 
(Lj) -  10.45 Cik-cak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) 
-  20.35 „Stare bajte** -  humori
stična oddaja (Bgd) -  21.25 Video
fon (Zg) -  21.40 Športni pregled 
(J R T )-  22.10 Poročfla (Lj)

PONEDELJEK, 8. 11
9.05 Odprta univerza (Bgd) —

1 9.35 TV v feU (Zg) -  10.30 Nem- 
,* sčina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg)
, -  11.00 Osnove ^lošne izobrazbe 
' (Bgd) -  14.45 TV v šoli -  ponovi

t a  (Zg) -  15.40 Nemščina -  pono- 
• vitev (Zg) -  15.55 Angleščma -  

ponovitev (Zg) -  16.10 Francoščina 
! (Bgd) -  16.40 Madžarski TV pre- 
■ (Pohorje, Plešivec do 16.55) 
i (Bgd) -  17.35 Kljukčeve dogodiv- 
j  ŠČine -  6. del (Lj) -  18.15 Obzor- 

nik (Lj) -  18.30 S kamero po svetu:
'i Kilimandžaro (Lj) -  19.00 Mozaik 

(Lj) -  19.05 Mladi za mlade (Sar) -
19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.35 3-2-1 (Lj) -  
20.35 Platon; Sokratova smrt -  dra-

I; ma TV Beograd (Lj) -  21.25 Vrača
nje -  dokumentamo-feljtonska od
daja (Lj) -  22.00 PoročUa (Lj)

TOREK, 9. 11
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.40 Ru- 

. Sčina (Zg) -  11,00 Osnove splošne 
>  izobrazbe (Bgd) 14.45 TV v šoli 
t -  ponovitev (Zg) -  15.35 Ruščina 
 ̂ -  ponovitev (Zg) -  15.50 TV vrtec 

(Zg) -  16.10 Angkščina (Bgd) -  
16.45 Madžarski ^  pregled (Po
horje, Plešivec do 17.00) (Bgd) -
17.50 T. Jansson; Čarodejev klobuk 
-  6. del (Lj) -  18.05 Risanke (Lj) 
~ 18.25 Obzornik (Lj) -  18.40 Sre-

, Žanje v studiu 14: Family Dog (Lj)
! r  19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 Vzgo

ja za življeiye v dvoje: Rojstvo (Lj) 
;•*- 19.30 Nega današnjega moškega 

(Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) 
■r 20.35 Odporniška gibanja v film- 
wi upodobitvi: Dnevnik Ane Frank 
7 . ameriški film (Lj) -  23.00 Poro- 
eUa(Lj)

SREDA, 10. 11.
8.15 TV v šoli (Zg) -  17.05 Ma

džarski TV pregled (Pohorje, Pleši
vec do 17.20) (Bgd) -  17.45 Dok
tor Dolittle -  serijski barvni film

(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
Zabavno glasbena oddaja (Skp) -
19.00 Mozaik (Lj) -  19.05 Od filma 
do filma (Lj) -  19.20 Po sledeh na
predka (Lj) -  19.50 Cik-cak (Lj) -
20.00 TV dnevnik (Lj) -  20.25 
3-2-1 (Lj) -  20.35 M. Uskokovič: 
Cedomir Ilič -  III. del (Lj)^^ 21.25 
Nogomet Francija ; Bolgarija -  po-" 
snetek iz Marseillesa (Lj) -  23.05 
Poročila (Lj)

Če t r t e k , n .  n .
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Nem

ščina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg)
-  11.00 Francoščina (Bgd) — 14.45 
TV v šoli -  jJonovitev (Zg) -  15.40 
Nemščina -  ponovitev (Zg) — 15.55 
Angleščina -  ponovitev (Zg) -  
16.10 Osnove rološne izobrazbe 
(Bgd) -  16.45 Madžarski TV pre
gled (Pohoije, Plešivec do 17.00) 
(^Bgd) -  17.15 Veseli tobogan; 
Ai±ovo -  II. del (Lj) -  17.45 
Rokomet Jugoslavija ; Madžarska -  
prenos iz Romunije IV -  18.15 
Obzornik (Lj) -  18.30 Svet, v kate
rem živimo (Lj) -  19.00 Mozaik 
(Lj) -  19.05 Enkrat v tednu (Lj) -  
19.20 Vse življenje v letu dni (Bgd)
-  19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 Četrtkovi razgledi (Lj) -
21.35 Maupassantove novele (Lj) -
22.00 Simfonični orkester RTV 
vam predstavlja dr. Merkhel: Suita 
za Komorni orkester (Lj) -  22.20 
Poročila (Lj)

PETEK, 12. 11.
9.30 TV v šoli (Zg) -  11.00 An

gleščina (Bgd) -  14.40 TV v šoli -  
ponovitev (Zg) -  16.10 Osnove 
splošne izobrazbe (Bgd) -  16.40 
Madžarski TV pregled (Pohoije, Ple
šivec do 16.35) (Bgd) -  17.35 
Verne-Kohout: V 80 dneh okrog 
sveta -  nadaljevanka in konec (Lj)
-  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 Jazz 
(Bgd) -  19.00 Mestece Peyton (Lj)
-  19.50 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 Slavna imena: Gerard Philipe 
v filmu; Parmska kartuzija (Lj) -
23.30 Poročila (Lj)

SOBOTA, 13, 11
9.35 TV v šoli (do 11.00) (Zg) -

16.30 Košarka Rabotnički : Jugo- 
plastika -  prenos (Skp) -  18.10 
Obzornik (Lj) -  18.25 Mali vitez -  
ser^ski film (Lj) -  19.20 Mozaik 
(Lj) -  19.25 TV kažipot (Lj) -  
19.45 Cik-cak (Lj) -  20.00 TV 
dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -
20.35 Skopje 71 -  festival zabavnih 
melodij (Skp) -  22.05 Oddelek S — 
serijski film (Lj) -  22.55 Poročila 
(Lj)

PRIVOŠČITE Sl 
^  TO ZADOVOLJSTVO!

šalci čestitajo in pozdravljajo, 15.30 
Glasbeni intermezzo, 16.00 
„Vrtiljak**, 17.10 Ponedeljkovo glas
beno popoldne, 18.15 Lahka glasba,
18.35 ,Jnterna 469**, 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Minute z ansam
blom Borisa Franka, 20.00 Iz za
kladnice vokalno-instrumentalne li
terature, 22.15 Za ljubitelje jazza.

TOREK, 9. NOVEMBRA: 8.10 
Operna matineja, 9.05 Radijska fcla 
za srednjo stopnjo -  10.20 Pri vas 
doma, 11.00 Poročila -  Turistični 
napotki za naše goste iz tujine,
12.30 Kmetijski nasveti -  Dr. Franc 
Černe: Sodobne metode v prašiče
reji, 12.40 Vedri zvoki z domačimi 
ansambli, 13.30 Priporočajo 
vam . . .  14.30 Z ansamblom Silva 
Stingla, 14.40 „Na poti s kitaro**,
15.30 Glasbeni intermezzo, 16.00 
„Vrtiljak**, 17.10 Popoldanski sim
fonični koncert, 18.15 V torek na 
svidenje! 19.00 Lahko noč, otroci! 
19.16 Minute z ansamblom Henčka 
Burkata, 20.00 Prodajalna melodij,
20.30 Radijska igra — Irena Koren; 
„Nenavadno potovanje gospoda 
Janačka**, 22.15 Današnji trenutek 
češke glasbe.

SREDA, 10. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja, 9.25 Vesela go
dala, 10.20 Pri vas doma, 11.00 Po
ročila -  Turistični napotki za naše 
goste iz tujine, 12.30 Kmetijski na
sveti — Dr. Jože Rihar: Načini pri
dobivanja medu na Stovenskem v 
18. stoletju, 12.40 „Od vasi do 
vasi“ , 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo in 
pozdravljajo, 15.30 Glasbeni inter
mezzo, 16.(X) „Vrtiljak**, 17.10 Je 
zikovni pogovori, 18.15 Popevke 
slovenskm festivalov, 19.00 Lahko 
noč, otroci! 19.15 Glasbene razgled
nice, 20.00 Večer opernih arij z 
orkestrom RTV Ljubljana (stereo),
22.15 S festivalov jazza.

ČETRTEK, 11. NOVEMBRA: 
8.10 Operna matineja, 9.35 Pesmi in 
plesi Makedonije, 10.20 Pri vas 
doma, .11.00 Poročila -  Turistični 
n ^ o \k i za naše goste iz tujine,
12.30 Kmetijski nasveti — Inž. Bo
jan Nendl; Izkušnje z usmerjanjem 
kmetij na govedorejo, 12.40 Angle
ške pihalne godbe, 13.30 Priporo
čajo vam . . . ,  14,30 Z ansamblom 
Jožeta Privška, 15.30 Glasbeni inter
mezzo, 16.00 „Vrtiljak**, 17.10 
Koncert po željah poslušalcev,
18.30 Iz kasetne produkcije RTV 
Ljubljana, 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Mtoute z ansamblom Jožeta 
PrivSca, 20.00 Četrtkov večer do
mačih pesmi in napevov.
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TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO

T e h n o -m e r c a to r
CELJE

C E L JE

STANETOVA UL. 0

EDINSTVENA
UGODNOST - MONTAŽA ROLET

(lastni servis)
NUDIM O  VAM:

*  PLASTIČNE ROLETE V RAZLIČNIH BARVAH
MOŽNOST DOBAVE PO MERI

*  PRIBOR IN OKOVJE ZA MONTAŽO ROLET
*  RAZLIČNE TALNE OBLOGE
*  VSE VRSTE UVOŽENIH TAPET

NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOVO NOV

MINI PLASTIČNE ROLETE
ki jih lahko montirate sami

-  Ljubica, zgodbica o 
tvoji sestrici je seveda zelo 
zanimiva, toda mar me ne bi 
mogla kasneje še enkrat po
klicati? -  Napisal sem pesem: Himna 

morju -  vas morda zanima?

KOTU EMOTERM
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Tega ne morem razumeti!
Kmefa Julija Bobna, kmeta Iz Žvirč, najbolj pekli, 
da so kmetijski proizvodi tako malo upoštevani in 

cenjeni — Življenje, je trnovo

Če bi med suhokrajinskimi kmeti iskali najbolj napred
nega kmetovalca, bi se prav gotovo ustavili pri Juliju Bobnu 
v Zvirčah. V tem predelu Dolenjske res ne uspeva kme
tijstvo, vendar kljub vsemu nek^ ljudi živi od te gospodarice 
dejavnosti. Julij Boben je že več let kooperant, sodeluje s 
kmetqsko zadrugo iz Žužemberka, pita teleta, ima pa tudi 
krave mlekarice. Suhokr^inec zatijuje, da bi se dalo živeti, 
če bi bile odkupne cene kmetijskim pridelkom boljše in 
zagotovljene. Menda je največje neskladje pri odkupnih 
cenah krompiija.

den bi ga kupil. Premalo bi 
bil izkoriščen, zato bodo za
enkrat še dobri konji in 
voli.“

-  Ste kdaj razmišljali o 
tem, da bi zapustili kme- 
tijo?

/  ,J^e samo enkrat. Ce bi 
imel možnost zaposlitve, ne 
bi pomišljal niti trenutek. 
Verjemite, da je treba prav 
vse iztrgati skopi zemlji, ki 
veliko hoče, daje pa prav 
malo. “

-  A li vas še kaj drugega 
rmiči?

„Z veliko težavo sem pro
dal krorripir. Sam sem ga 
peljal v Kočevje in ga ponu
jal, da me je bilo kar sram. 
Prodal sem ga po 70 par ki
logram. Spominjam se, da 
sem celo pred osmimi leti 
dobil 10 par več za kilo
gram. Vprašam se, katerim 
proizvodom pa je pri nas v 
osmih letih cena padla! Mi
slim, da jih lahko naštejem 
na prste ene roke. Kmete 
takšna krivica boli!'*

-  Koliko pa je kooperan
tov v tem delu Suhe kra
jine?

„Zelo redki smo, ^udje sa  
kar nekam' nezaupljivi, mar
sikateri misli: JBoben naj po 
skusi. Ce ta ne bo šel na 
boben, potem  tudi mi ne 
bomo šli rakom žvižgat.

SLA V KO DOKL

-  Kakšno je vaše koope
racijsko sodelovanje s kme
tijsko zadrugo?

,JPitam že tretjo rundo te
let -  trenu t?U) jih imam 26 
-  poleg tega pa mi nekaj de
narja prinese tudi mleko. S 
teleti ni kaj prida zaslužek, 
mleko je bolj donosno. Po
leg tega pridelujem krompir 
in koruzo. “

-  Kaj pa mehanizacija?
„V  naši vasi imamo že de

vet motornih kosilnic BCS, 
traktorja pa še ni. Vendar je 
z mehanizacijo zelo težko, 
saj skalovit kraški svet zlomi 
tudi jeklene zobe. Traktor je 
zaenkrat še nedosegljiva 
želja. Ce bi tudi imel mož
nost, bi trezno pomislil, pre-

»Brez .Dolenjca': kot 
brez žlice v hiši!«

#  Uredite si svoje denarne zadeve tako, 

da vam bo banka kar najbolj pri roki.

#  88 poslovnih enot LJUBLJANSKE BANKE vam 

nudi hiter, učinkovit in zanesljiv bančni servis!

ljubljanska banka
pravi naslov za denarne zadeve!

ZADOVOLJNI Z USPEHI -  Po kosilu, na katerega je PIONIR v 
petek na Otočec povabil novomeške občindce odbornike in p i^ -  
stavnike delovnih organizacij, so gostje v sproščenem in tov^škem  
razgovoru še enkrat pretdit^i plodno gospodarsko obdobje, ki je 
tako dvignilo ugled nekdaj zaostale občine. Med prisrčnimi prizori

Eksplozija v roki
28. oktobra popoldne se jepone- 

srečil z ročno bombo italijanske 
izdelave 20-letni Marjan Vehar iz 
Smolenje vasi.

Vehar je bombo našel v gozdu.
28. oktobra jo je vtaknil v hlačni 
žep in se odpravil v Dobravice pri 
Šentjerneju. Kaj je hotel z bombo, 
ni znano. Toda ko jo je v Dobravi- 
cah potegnil iz žepa, je strahovito 
počilo. Vehar pa se je zvil od bole
čin. Eksplozija mu je razmesarila 
desnico do zapestja, poleg tega so^a 
drobci bombe ranili po vsem telesu.

Odpeljali so ga v novomeško bol
nišnico.

V nedeljo otvoritev 
dvorsi<ega vodovoda
To nedeljo slavijo Dvorjani in 

okoličani skupaj s krajevno skup
nostjo Žužemberk pomembno de
lovno zmago. Ob 11. uri dopoldne 
bodo odprli nov vodovod, ki napaja 
6 vasi. S tem bodo kronani skupni 
napori občanov in krajevne skup
nosti ter vodovodnega podjega 
Novo mesto. Nov cevovod s*tremi 
novimi rezervoarji je dolg skoraj pet 
kilometrov in pol in poteka v glav
nem po kamnitem terenu, zato je 
bilo delo toliko te^e, saj so vsi iz
kopi opravljeni ročno. Sedaj zaklju
čena gradnja velja več kot 
1.100,000 N-din. Vodovod bodo z 

■ Dvora drugo leto potegnili še v Stav
čo vas in na Jamo. M. S.

TREBNJE:
PUSTILI SO SAMO 

„NEŽKE*
Sredi prei^injega tedna so neznan

ci ponoči vdrb v MERCATORJEVO 
trgovino z živili, ki stoji ob gjUvni 
cesti sre^  Trebnjega. Vlomili so 
skozi dvakrat zaklenjena glavna vra
ta, prebrskali vse predale v proda
j a l i  in v skladišču, kier so iz miz- 
nice ukradli denar. Slcupaj je bilo 
ukradenih 3700 N din. Pobran je bil 
ves popoldanski izkupiček z dro
bižem vred, tatovi so pustili k; ko
vance po 5 par.

smo posneli tudi pobratenje generalnih direktoijev PIONIRJA,1 
IMV in KRKE po stari navadi s kozarcem vina in poljubom. -  Na  ̂
sliki: „kuloar“ pri kostanju in črnini (od leve; Janko Gregorič,] 
Boris Andrijanič, Jurij Levičnik, Ivan Kočevar, Tone Pirc, Boris, 
Gabrič; spredaj levo Franci Kuhar, desno Niko Šilih). Foto: M.j 
Moškon

KOČEVSKI BRIDGE I

i

Mednarodni
uspeh

V hudi konicurenci bri-j 
džistov iz vsega sveta i 
za kočevska para 20. inj 
21. mesto 148 pari^

Takih srečanj na ozkem in zdelanem novomeškem mostu si nBiče 
ne želi. Vozniki bi morali biti bolj obzirni! (Foto: S. Dokl)

Z glavo skozi zid ne gre!
Novomeški potniški promet vedno bolj opozarja 
— Včasih tudi vozniki z neobzirno vožnjo ogro
žajo že tako gosti promet in povzročajo'^po nepo

trebnem zastoj in gnečo

29. oktobra nekaj po 7. uri zjutraj sta se na novomeScem pot
niškem mostu pri srečanju zagozdila tovornjaka NM 140-19 in BI ■ —ii".-«
70-21. Novomead tovornjak je bil naložen s težko asfaltno m a» , m | l | | i i | i 1 [ B | | l | | l | | j | I  
drugi pa tudi ni bil prazen. Po več kot 20-minutoem prerivanju, ^
modrovanju voznikov in preklinjanju sta se tovornjaka s silo ločila.
Promet je bil ves ta čas prekinjen.

23. oktobra je Bridge klub v Ko
čevju dobil uradno obvestilo o re
zultatih nedavnega mednarodnega 
turnirja „Bridge Bled 71“ , na kate
rem so sodelovali tudi trije pari iz 
Kočevja. Rezultat je presegel vsaj 
pričakovanja, saj sta kočevska para j 
Logar-Sturm in Cimer-Stropnik de-l 
lila 20. do 21. mesto in bfla v kon
kurenci 148 parov iz raznih držav j 
hkrati tudi najboljša slovenska para. i 
Pred našima paroma je bilo le 19] 
parov iz Avstrije, Italije, Madžarske,] 
Kanade, Zvezne republike Nemčije, 
Beograda, Zagreba, za njima pa kar 
127 parov, med njimi vsi slovenski. |

Uspeh je še posebno pomemben, 
ker je kočevski klub med najmlaj-J 
Šimi v Sloveniji, njegovi igralci pa} 
dosegajo že vrhunske rezultate.

DANAŠNJA ŠTEVILKA

je izšla v zmanjšanem obsegu 
zaradi praznika, ko tudi ti
skarna ni delala.

UREDNIŠTVO

Pametni vozniki, ki vedo, kaj je 
treba v taki stiski narediti, so po
čakali na vsaki strani mostu. Redki 
posamezniki so krenili proti sredini 
mostu in hoteli pomagati. Vendar 
pomoč ni prišla v poštev. Gordijski 
vozel sta morala razvozlati voznika 
sama. Ko ni šlo narazen zaradi ploč
nika za pešce, sta poskusila na silo. 
Z velikimi napori sta se zrinila na
prej, malo je zaškripalo, most se je 
svareče zazibal. Slo je! K^j pa, čc ne 
bi šlo tako gladko? Prepričan sem, 
da ni dosti manjkalo, pa bi med pre
rivanjem vozilo zdrsnilo v Krko. 
Pločnik gotovo ne prenese več- 
tonske teže, pa tudi vozišče je na 
več koncih načeto.

Mislim, da ob tem dogodku ni po
treben poseben komentar. Ce ne

bodo vozniki upoštevali navodil, bo 
do takih nevšečnosti še prihajalo! 
Kdo je v tem grešni kozel, ni težko 
ugotoviti. Vsekakor bi Novomeščan 
moral vedeti, da ne sme na most, če 
je na njem že eno težko vozilo!

S • OOlC 1̂

o d | p r t o * B e d » l | o ;

;' SAMOPOSTREŽBA pri mostu 
:; MARKET v Bršlinu
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Kombi s šolarji trčil
Voznik osebnega avta brez izpita, pri voznikui 

šolarjev alkotest pozelenel preko polovice

v  stari Indgi so imeli ka
ste, vase zaprte družbene 
plasti, ki so se strogo ločile 
od drugii plasti. Težko je 
danes otrokom razlagati, da 
so kaste stvar preteklosti.

enakosti otroci doživljajo 
kaste prav neposredno: Ja
nez se nerad druži s sosedo
vim Francetom, ker pri sose
dovih nimajo ne vikenda ne 
avtomobila in — pomislite!

Ijali so se mercedesi med 
seboj (če direktoija dveh 
podjetij nista bila sprta!) pa 
žabe med seboj in VVV in 
peugeoti in tako naprej -  do 
spačka. Edino fički si niso

 ̂ #

pokopana zadeva, kot reci
mo faraoni ali blišč 
2500-letnega perzijskega ce
sarstva . . .

Težko pravim zato, ker 
kljub dolgoveznemu zatije- 
vanju o socialistični ^družbi 
in še zlasti o socialistični 
morali otroci lahko vsak dan 
ojiazujejo, kako pri nas na
stajajo kaste in se celo utiju- 
jejo. Z učeno besedo social
na diferenciacija so se konec 
koncev morale začeti uba
dati tudi naše družbenopoli
tične organizacije, ki naj bi 
zlo sp ra le  s sveta.

Tako kljub propagirani

m .

— kurijo navadne peči s či
sto navadnimi drvmi.

Pripadnost kastam gre 
zadnje čase celo tako daleč, 
da prihaja že do smešnih po
ložajev, Za primer: na cesti 
so si nekoč, ko je bilo avto
mobilov le za peščico, po
mežiknili z lučmi pač vsi. 
Potem so si mežik^i samo 
avtobusi in spet zase samo 
tovornjaki. To je bil začetek 
kast. Toda, hopla! Kmalu so 
si začeli mežikati samo avto
busi istega podjetja. In stvar 
se je razvijala naprej. Potem 
so si začeli mežikati tudi 
osebni avtomobili: pozdrav-

jjomežiknfli: morda zato,
ker jih je preveč ali pa sploh 
ne tvorijo kaste.

In ko človek na cesti mal
ce začne razmišljati, ob tem 
pa ga z lučmi na vsak kilo
meter pozdravi vsaj eno vo
zilo njegove kaste, prihaja 
do trpkih spoznanj. Začeli 
smo z avtomobili. Potem se 
bodo na cesti začeli po
zdravljati vsi tisti, ki imajo 
Marlesove hiše, potem vsi 
tisti, ki imajo vikende na 
moiju pa vikende v hribih pa 
Elanove motorne čolne in 
tako naprej. Potem se bomo 
začeli gledati pod noge: za

čeli se bodo med seboj.po
zdravljati tisti, ki imajo itali
janske čevlje, tisti, ki nosijo 
obutev Peko, sandale Astra, 
škornje Alpina.. . In potem 
bomo začeli gledati na gla
vo: pozdravljali se bodo
tisti, ki bodo dvigali pikadili 
klobuke pa tisti s čepicami 
čez ušesa . . .

In počasi, ko bomo kaste 
popolnoma uveljavili, se 
bodo mladi lahko poročali 
le tako: če imajo starši pri 
obeh vikende na morju, če 
oboji vozijo renaulte, če 
oboji kupujejo čevlje Peko. 
Ali kako podobno, samo 
tako nekako . . .

In učitelji bodo v šolah Še 
kar naprej govorili, da so 
bile nekoč v stari Indiji ka
ste, ki jih danes uspešno od
pravljajo ali pa so jih že od
pravili. In da pride beseda 
od latinskega ,,castus“ , kat 
po naše pomeni čist. In da je 
latinščina mrtev jezik -  če
prav še danes drži . . .

J. SPLICHAL

Vili Petrovčič iz Dolge vasi pri 
Kočevju je peljal s kombijem 26. 
oktobra okoli 15. ure iz Kočevja na 
Polom šolarje, ki se vozijo vsak dan 
v Kočevje v šolo. Na ozki cesti proti 
Polomu mu je pripeljal naproti z 
osebnim avtom Alojz lločevar s Po
loma 14. Avta sta trčila.

Na obeh vozilih je po oceni škode 
za okoli 12.000 din. od tega za 
9.000 din na osebnem avtu. Na sre
čo sta bila laže poškodovana le dva 
otroka, huje pa nihče.

Miličniki so oba voznika preizku
sili z alkotestom. Petrovčičev je po
zelenel preko polovice, Hočevarjev 
pa le malo, vendar Hočevar nimaj, 
vozniškega izpita. ^

Naj sodišče presodi večjo aln 
manjšo krivdo temu ali onemu alij 
celo slabi cesti, prav gotvo pa je, d a |  
bi morah vožnjo majhnih otrok v |  
šolo in domov zaupati le šoferju, k i |  
bo zagotovo vozil popolnoma tre-^ 
zen. Z življenji, posebno pa z življe- -' 
nji otrok se ne bi smeli igrati. J. P.'».
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