Zdravstvu odmerjeno?

Dedek Mraz
z Rotovža

9,05 naj bi znašala stopnja za zdravstveno zavarovanje
v prihodnjem letu za 5 občin dolenjske regije
Č r n o m e l j - o b č in sk a ga
silska zveza bo danes p>opoldne
naredila tem eljit n a črt za izved
bo ob čnih zborov v vseh 32 ga
silskih društvih ter razpravljala o
Organizaciji tečajev za gasilske
častnike.
STARA CERKEV - O uvedbi
samoprispevka za asfaltiranje
ceste se bodo v soboto dogovar
jali predstavniki krajevnih orga
nizacij z obm očja Stare cerkve
pri Kočevju.
NOVO MESTO - V dvorani
občinskega sindikalnega sveta
bodo ju tri dopoldne obravnavali
predlog za družbeni dogovor o
plačevanju zdravstvenega varstva
in prispevnih stopnjah v letu
1972.
KOCEVJE - Za pom očnika
kom andirja milice v Kočevju je
občinska skupščina na torkovi
seji imenovala A ntona Miheliča,
Za kom andirja oddelka v Ko
čevski R eki pa Marjana Škofa.
SEVNICA - Cela vrsta in
špektorjev in predstavnikov pri
stojnih služb je v ponedeljek
sodelovala na predlokacijskem
Ogledu za nov sevniški m ost, ki
ga bodo, če bo po sreči, začeli
graditi že prihodnjo jesen.
NOVO MESTO - V torek
popoldne sta kom andant garni
zije podpolkovnik Joso Božič in
predsednik občinske skupščine
Franci K uhar priredila v dom u
JLA svečan sprejem za javne deCRNOM ELJ - V to rek do
poldne je bilo v garnizyi JLA
tradicionalno srečanje predstav
nikov javnega in družbeno-političnega življenja ter m ladih z
vojaškimi starešinami in vojaki,
ki so pred gosti podali svečano
zaobljubo.
NOVO MESTO - V počasti
tev 30-letnice vstaje in JLA je
bila v torek zvečer v dom u kul^iIe slavnostna akadem ija „JLA
v boju in m iru“ .
TREBNJE — Na ponedeljko
vem m edobčinskem posvetova
nju o novem zakonu o zadruž
ništvu so m ed drugim o stro gra
jali m ačehovsko politiko do
kmetijstva, češ da brez denarja
ostanejo brez haska še tako d o 
bri zakoni.
METLIKA - Torkov sejem je
bil zadnji v tem letu in zelo do
bro obiskan. V m estu se je trlo
ljudi in živine, tak o d a je bil p ro 
m et OTet oviran, toliko bolj, ker
je bila povrhu vsega še gosta
m ^ la .
TREBNJE - Prvo m esto v
Sloveniji, za nagrado pa kinopro
jektor m dva pokala je v repu
bliškem tekm ovanju osvojilo
Združenje rezervnih vojaških sta
rešin trebanjske občine, kar je
izreden uspeh.

Prihodnji teden se bo z novo
meškega rotovža, ki bo spre
menjen v pravljični grad, spet
oglasil dedek Mraz, govoril
otrokom in jim trosil bonbone.
Z visokega balkona na Glavnem
trgu bo dedek Mraz spregovoril
prvič 28. decembra ob 18. uri,
nato pa vsak večer ob isti uri do
novega leta.

Predstavniki občin Novo mesto, Črnomelj, Metlika, Trebnje in
Krško so s predstavniki družbenopolitičnih organizacij in zdrav
stvenih ustanov tega območja 16. decembra razpravljali v Semiču o
Hnanciranju zdravstvenega varstva v letu 1972 in o novi stopnji
prispevka za zdravstveno zavarovanje.
Posvet sta sklicali skupnosti
zdravstvenega varstva delavcev in
km etov dolenjske regije ter pred
ložili že izdelan program , ki je
bil razen v eni to čk i sprejet.
D om ače
družbenopolitične
skupnosti soglašajo, naj bi pri
spevna stopnja za zdravstveno
zavarovanje v letu 1972 znašala
na obm očju petih občin 9,05
o dstotka. Od tega je 7,95 o d
stotka
nam enjenih
čistem u
zdravstvenemu varstvu, 0,40
odst. gre namensko za investicije
v zdravstvu v dom ači regiji; 0,10
odst. znaša obveznost do izgrad
nje khničnega centra v Ljubljani,
0,60 odst. pa je obveznost, na
katero so že pristali vsi zaposleni
na referendum u. T o je tisti d o 
d atni del prispevne stopnje, ki
om ogoča kmetovalcem na ob
m očju Dolenjske enake pravice
iz zdravstvenega varstva k o t de
lavcem.

V razpravi so bila nasproto
vanja edinole glede predlaganega
povišanja udeležbe zavarovancev
ob prevzemu zdravil v lekarni.
Č etud i je res, d a plačujejo že
zdaj marsikje 5 din, pri nas pa le
4, in č etu d i je zaradi splošnega
povišanja stroškov, ki so narasli
tudi v zdravstvu, verjetno upra
vičena „podražitev**, pa v tem
trenu tku ne bi bila umestna.
Tako so utemljevali zlasti pred
stavniki Novega mesta, pritegnili
pa so jim tu d i drugi, kajti ljudje
bi to težko razumeli in bi bili
prepričani, da je to zakulisna
cena referendum a in pridoblje
nih km etovih pravic na račun
delavca. Ker so aktivisti pred re
ferendum om povsod poudarjali,
da delavec sam tega ne bo o b 
čutil, bi s podražitvijo mislili, da
so jih ogoljufali.
R. B.

V Novem m estu bodo prihodnji
teden postavili 35 jelk pred podjetji,
šolami, otroškim i vrtci in na cestnih
križiščih ter jih okrasili. V Domu
kulture bodo prikazali otrokom
pravljico „Jan k o in Metka** ter od
lomke iz „Sneguljčice**.
Odbor občinske Zveze prijateljev
mladine se je v ponedeljek popoldne
zavzel za to, da v Dom u kulture ne
bi podeljevali tudi paketov. Menijo,
da to ne vpliva najbolje na otroke,
ki zanje p ^ e t ni pripravljen. „Vsaj
pri otrocih bi morali odpraviti so
cialno razlikovanje,** so dejali na
seji.

Razstava JLA
v Kočevju

KMETJE V POSAVJU S0‘ ZA

Združevanje — pot do moči
Kmetje dandanes nimajo svoje stanovske organizacije, nimajo
svojega sindikata, ki bi povezoval njihove interese, organizirano
predstavljal njihove težave in predloge. Politično se kmetje sicer
naslanjajo na kmetijske sekcije pri občin^uh konferencah SZDL,
vendar te marsikje niso zažively in zabeležile posebnih uspehov.
V Posavju so se predstavniki kmetijski sekcij pri občinskih konferen
c i SZDL, predstavniki občinskih
skupščin, svetov kooperantov, zdru
ženih svetov srečali 17. decem bra in
obravnavali dobre strani zakona o
združevanju km etov, k ijih ta obeta.
Predlog so podprli tudi predstavniki
km etijskih zadrug, kom binatov in
gozdnega gospodarstva.
Združevanje seveda še ne pom eni,
da se bo položaj km eta izboljšal,
olajšalo pa m u bo nastop pred druž
bo, ker bo organiziran. Ko je tekla

Žagarju zlato,
Porenti srebro
Ob 25-letnici Ljudske tehnike v
Sloveniji sta dobila priznanje tudi
dva Novom eščana: Ljubo Žagar,
predm etni učitelj z bršlinske osnov
ne šole, zlato plaketo Borisa Kidri
ča, V iktor Porenta iz Dominvesta pa
srebrno plaketo. Žagar je prejel še
posebno priznanje za širjenje teh
nične kulture med mladino. Plakete
in priznanja so podelili 18. decem 
bra v Ljubljani

beseda o ustanovitvi republiške zadružne zveze, so jo sicer pozdravili,
vendar s pripom bo, da bo imela svoj
srmsel le tedaj, če bosta njen glas in
predloge upoštevala skupščina in iz
vršni svet.
Kmetje so zvedeli tudi za tista
stališča in priporočila Socialistične
zveze, ki so jih sprejeli v predlog za
kona o starostnem zavarovanju km e
tov. Poudarili so, da pom eni zakon
za km ečka gospodarstva težko bre
me, zlasti še v rosavju, kjer so km e
tije majhne in razdrobljene. Kljub
vsemu pa je prevladalo mnenje, d a je
bolje im eti zakon čim prej, pom anjk
ljivosti pa sproti dopolnjevati.
J. T.

DBH
NOVOMESTO
JE VAŠA BANKA

Zdomci prihajajo! Z območja Dolenjske se nadejamo za novoletne
praznike na stotine obiskov naših ljudi, ki delajo v tujini. Pot, ki se
je marsikdo veseli več mesecev, se večlaat žalostno konča. Zdomci
vozijo neprekinjeno več ur, običajno nimajo dosti prakse v vožnji,
poleg tega je pozimi še cesta nevarna zaradi me^e in poledice.
Samo trenutek nepazljivosti je dovolj za nesrečo! Tudi tale (na
sliki) je, kot kažejo prve ugotovitve, zaradi utrujenosti zaspal za
volanom med Karteljevim in Otočcem. (Foto: Ria Bačer)

v počastitev JLA so 19. decem
bra odprli v dom u telesne kulture v
Kočevju razstavo. Na njej so prika
zali oprem o za civilno zaščito, do
kum ente o naši armadi, literaturo o
JLA, oprem o vojaških enot, vojaške
stopnje (čine) in odlikovanja, pa
tudi znam ke v zvezi z vojsko. Otvo
ritve se je udeležil tudi general in
narodni heroj Andrej Cetinski-Lev,
ki je sicer dom ačin iz Banje Loke.
J. P.

ZADNJA SEJA MEDOBČINSKEiGA SVETA ZK ZA DO'LENJSKC

Komunisti za samoupravne pravice I
Medobčinski svet ZK za Dolenjsko se je sestal na svoji zadnji seji v to
varni kondenzatorjev Iskra v Semiču in razpravljal o nalogah komunistov
pri nadaljnjem razvoju samoupravljanja v obratih, ki so izven sedeža
matičnega podjetja — Anketa je zajela 34 delovnih enot
M edobčinski svet ZK za Dolenj
sko se je m inuli petek sestal v pro
storih
tovarne
kondenzatorjev
„ISKRA** v Sem iču in na svoji zad
nji seji v tej m andatni dobi obrav
naval naloge kom unistov pri na
daljnjem razvoju samoupravljanja,
zlasti v obratih, katerih sedež pod
jetja je zunaj dom ače občine. Ker je
teh obratov na Dolenjskem veliko,
je problem še občutnejši. To kaže
tudi posebna anketa, ki so jo izvedli
v 34 delovnih enotah, v katerih je
zaposlenih več k o t p e t tisoč ljudi.
Samoupravno odločanje je nam reč v
teh obratih še m o čn o centraUzirano,
Mj so temeljna samoupravna vpra
šanja večinom a prepuščena v odlo
čanje le ozkem u krogu ljudi v osred
njih samoupravnih organih na sede
žu podjetja.
M edobčinski svet ZK za Dolenj
sko se je spričo takih razmer od to č

n o zavzel za krepitev samoupravnih
odnosov v delovnih organizacijah in
za hitrejše uveljavljanje ustavnih
dopolnil v praksi. V razpravi so
predvsem poudarili, da bi morale
imeti temeljne organizacije združe
nega dela več m ožnosti za sodelo

vanje v sam oupravnem odločanju
pri načrtovanju razvoja obratov in
poslovne politike podjetja, pri ugo
tavljanju in delitvi dohodka v p o
sameznih organizacijah združenega
dela, pri kadrovski politiki in po
dobnih vprašanjih.
§

Kilava samouprava obratov
Razgovor v Mokricah: Kako uveljaviti pravice
obratov, ki imajo sedeže v drugih občinah?
Predsedniki občinskih sindikalnih
svetov Dolenjske in Spodnjega Po
savja so 17. decem bra v Mokricah
pri Brežicah obravnavali samouprav
ljanje v obratih, ki imajo sedež zunaj
občinskih meja. Prisostvoval je tudi
Mitja Svab, predsednik komisije za

samoupravljanje pri RSS.
Razprava, o p rta na strokovno
analizo Franca Sabja iz Novega me
sta, ni dala nič kaj razveseljive po
dobe. Resnične pravice do samo
upravljanja v obratih se dostikrat
križajo z napisanimi določili o teh
, pravicah. Za večji del obratov velja,
da ne zahtevajo svojih pravic, ker se
bojijo zamere pri vodstvih m atičnih
podjetij. V precepu pa so tudi ob
činske skupščine in družbeno-politične organizacije, ki so poklicane,
da posredujejo in pripom orejo k
uveljavljanju pravic.
Na koncu so udeleženci predlagali
predsedstvu RS ZSS, naj obravnava
samoupravljanje v obratih, ki imajo
sedež v drugih občinah.
q

Smučarska vlečnica
na Lisci
Na delu znane sm učarske steze,
kjer so ponavadi tekmovanja za
Albertov memorial, je konfekcija
„Lisca** postavila sm učarsko vleč
nico. Sevniški sm učarji so jo v ne
deljo že preizkusili. Prav gotovo bo
zaradi te pridobitve Lisca še bolj pri
vlač na.

^ I p Z im o napovedujejo meteorologi, in po začetku sodeč, bodo
•tneli prav. Odveč ne bo nobeno poleno, si mislijo pri Mlinaričevih
Mamicah nad Šentjanžem (in še kje), ko izkoriščajo zadnje
*t>nčne popoldneve, preden bo zares zavilo. (Foto: Legaii)

PROSLAVE, SPREJEMI, ČESTITKE, ZAPRISEGA — V vojašnici Milana Majcna v Bršlinu so v torek
zjutraj pripravili veliko slovesnost v počastitev 22. decembra, dneva JLA in 30. obletnice ustanovitve
naše armade. V prisotnosti vojakov, rezervnih in aktivnih starešin ter mladine so podelili vrsto pri
znanj, prebrali napredovanja, mladi vojaki pa so zaprisegli. Po ogledu vojašnice so za goste pripravili
tudi kulturni program. Na sliki: zaprisega mladih vojakov. (Foto: S. Dokl)

V ponedeljek je bilo pre
kinjeno razdobje suhega vrer
mena. Mraz je popustil, v
severovzhodni Sloveniji pa
so bile manjše padavine.
'V drugi polovici tega ted
na bo prevladovalo suho vre
me. Po kotlinah bo večkrat
megla. Ohladitve še ne bo.
Ob koncu tedna bo verjetno
poslabšanje vremena.

tedenski
mozaik
,J^a Azorih bom govoril kot
Evropejec, čeprav ne v imenu
Evrope," je izjavil predsednik
Georges Pompidou predno je
odpotoval na pogovore z ame
riškim predsednikom Nixonom.
Besedo je držal, dosegel pa je
precej, saj nekateri menijo, da
je prav ta razgovor odločilno
vplival na Nixona, da je sprejel
sklep o devalvaciji dolarja . . .
tudi beseda iz Pariza nekaj za~
leže v Washingtoriu. . .
Znani ameriški časopis za
moške Playboy bo m oč nasled
nje leto kupiti tudi v franco
ščini, italijanščini in nem
ščini . . . še en prodor ameri
škega kapitala (seksa) na staro
celino . . .
Policija v okolici Prage je
imela srečno roko, tako vsaj
poročajo, ko je v raciji aretirala
več kot tristo „parazitov in kri
minalnih elementov**, izmed ka
terih so trideset obdržali v za
poru . . . ostaU očitno niso bili
dovolj kriminalni in parazitski
za zapor . . .
Zakonca HoUen iz Kentuckyja, ZDA, (od kje pa druge!)
imata svetovni rekord: poro
čena sta že več kot 82 let. Z
drugega konca, namreč iz Sin -.
gapura, pa poročajo, da se je
neki Tok Amhad, ki je napolnil
že 83 let, znova poročil ampak to pot že 79-tič! Neka
teri zakoni so trajali samo dva
dni, zadnji pa kar cel teden . . .
nekateri so za dolgo, nakateri
pa
za
kratko
zakonsko
srečo . . .
Televizijska kamera, ki je bila
pritrjena na sovjetski vesoljski
postaji, ki je m ^ k o pristala na
Marsu, je po komaj dvajsetih
sekundah prenehala oddajati
posnetke Marsove površine.
Strokovnjaki se ubadajo z vpra
šanjem zakaj . . . morda pa so jo
izključili Marsovci, ki bi radi
ostali Se nekaj časa ano
nimni? . . .
Iz tajništva Združenih naro
dov so sporočiti, da so zmanj
kali število administrativnega in
drugega osebja. Med drugim so
odpustili vratarja____
kam
bc^o sedaj z denarjem, ko ga
bo totiko ostalo . .. ?

Kmetijska zemljišča kmetom
Nov zakon o dedovanju kmetijskih zemljišč —
Kmetijo le enemu dediču — Vloga občinskega
kmetijskega sklada
Veliko je malih kmetij, ki ne morejo dajati dovolj dohodkov za
dostojno preživljanje kmečkih družin. Posestva pa se še delijo in
zemlja prehaja v last nekmetov. To naj bi preprečili z novim zako
nom o dedovanju kmetijskih zemljišč in zasebnih kmetijskih go
spodarstev. Teze za tak zakon pa kažejo, da ne bo le preprečeval
drobljenja, ampak bo tudi pomagal, ^ bodo za delo sposobni
kmetje dobili v obdelovanje še več zemljišč.
V tezah za pripravo novega
zakona je zapisano, naj bi za
sebno kmetijsko gospodarstvo,
torej kmetijo, podedoval le en
dedič, in sicer tisti, ki bo tudi
sam obdeloval zemljo. To je
gotovo mišljeno tako, da ne
more biti stalno zaposlen dru
god. Kmetije — njenih zemljišč,
poslopij in delovnih orodij — ne
bo dovoljeno deliti niti takrat,
ko bi bilo med dediči več kme
tov oziroma bi želeli biti kmet
je. Ce se ne bodo mogli spora
zumeti, kateri naj prevzame
celo kmetijo, bo to odločilo
sodišče ob upoštevanju predlo
gov občinskih organov.
Kmetija bo zaščitena tudi
takrat, ko bo živel njen lastnik.
Odprodajanje zemljišč bo ure
jeno s posebnimi določili. Dro
biti pa je ne bo smel niti z volili
v oporoki ali darili. Take stvari
bo treba urejati z denarjem.

Tudi po sedanjem zakonu
dedič lal^o izplača sodediče z
denarjem, če se tako sporazu
mejo. S sporazumom pa na
vadno mora prevzeti hudo bre
me zase in za kmetijo. Zato naj
bi ga nov zakon zaščitil. Upo
števati bo treba zmogljivost
kmetije in da so sodediči, ki so
zaposleni in torej preskrbljeni
za življenje, dobili s kmetije že
precej, ko so se usposabljali za
poklic. Zato naj bi bili njihovi
deleži v zapuščini umrlih star
šev določeni z zakonom in ne
bi bili odvisni od sposobnosti,
koliko bi znali iztisniti od pre
vzemnika kmetije. Kmetijo je
namreč treba obravnavati kot
zasebno sredstvo za osebno de
lo kmeta, brez katere se ne
more preživljati, če se ne spre
meni v delavca. Med delavci pa
ni zaželen, kajti nekvalificiranih
je več kot dovolj. A tudi živila

ra ^

Naii zdomci imajo v tujini m ilijardo do*
larjev prihrankov, Kako bi se jih dalo
dobiti sem?
Zdomce?
Ne, ne, prihranke!

Indijske čete so začele s tovornjaki prevažati ujete pakistanske vojake na svoje ozemlje, v Daki m
drugod pa se nadaljujejo strahotne scene, med katerimi je m oč videti kako se Bengalci maščujejo
svojim dosedanjim gospodarjem Pakistancem in jim vračajo z isto.mero. Na sliki: mučenje in zastiševanje ujetih Pakistancev, ki jim očitajo, da so pobijali (še pred kapitulacijo) bengalske novinarje,
učitelje, profesorje in zdravnike. (Telefoto: UPI)
je treba pridelovati.
Druga naloga zakona o de
dovanju kmetij bo, da bi vsa
kmetijska zemljišča ostala kme
tom, ki jih bodo hoteli obdelo
vati
Če med potomci umrlega
lastnika kmečkega posestva ne
bo kmeta, niti zakonca kmeta,
naj bi kmetijo prevzel občinski
zemljiški sklad. Taka kmetija
bo ocenjena in potomci bodo
dobili svoje deleže v denarju.
Seveda bo najprej treba plačati
vse dolgove. Tudi občini, če bi
plačevala prispevke, ki jih osta
reli kmet ne bi zmogel sam.
Zakon o dedovanju sicer ne
bo nadrobno določal, kako naj
bi gospodarili zemljiški skladi.
To bo verjetno urejeno s poseb
nimi predpisi, ko bodo dovolj
proučili. Če upoštevamo, kako
je zdaj z družbenimi zemljišči,
pa lahko domnevamo, da tudi v
prihodnje kmetijske organiza
cije ne bodo marale obdelovati
malih kmečkih posestev. Sklad
jih bo moral dajati v obdelova
nje kmetom, sosedom, ki jih
bodo hoteli vzeti. Pogoji, ki jih
bo postavljal, in zakupnina bo
do odvisni od krajevnih razmer,
od koristi, ki jih bodo imeli
kmetje in družba.
JOŽE PETEK

V<7»ir/ iMlftinjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Izredno razgibano, da ne rečemo tudi raz
burkano notranje-politično ozračje zadnjega
časovnega obdobja, čigar začetek je bila pre
lomna 21. seja predsedstva ZKJ, se še kar
nadaljuje - kar je za dogodke tolikšnega
obsega navsezadnje tudi razumljivo. Po
osrednjem razpletu „politične krize“ na
Hrvatskem so se valovi vseh teh dogodkov,
razumljivo, razširili po vsej državi, vsaj kot
neposredni odmev. Tako se je tudi v ob
dobju zadniega tedna (in bržkone se bo še
nekaj časa) nada' ala notranje-poUtična
aktivnost na vseh
.leh v smislu ANALI2 ^ ANJA VZROKOV, ki so privedli do
takšnih notranjih napetosti v naši skupnosti,
in pa v smislu OBRAVNAVANJA SKLE
POV oziroma stališč, vsestransko potrjenih,
ki naj odslej pomenijo čimbolj aktivno
usmeritev naše tekoče politike.
Sredi minulega tedna (v četrtek) je imel
predsednik Tito pred poslanci vseh petih
zborov zvezne skupščine obsežen ZUNANJE-POLITICNI EKSPOZE, v katerem je
analitično ocenil rezultate letošnje jugoslo
vanske zunanje-politične dejavnosti — in ti
rezultati so vseskozi pozitivni, saj vsebujejo
utrditev mnogih prijateljskih stikov z dru
gimi deželami in poglobitev misli o vsestran
skem sodelovanju — ob tem pa se je Tito,
razumljivo, dotaknil tudi mednarodnih od

vprašanjih — ter je še posebej opozoril na to,
da se moramo sedaj predvsem lotiti urejanja
naših GOSPODARSKIH PROBLEMOV.
Med drugim se je tudi tokrat zelo kritično
dotaknil
pojavov NEUPRAVIČENEGA
BOG ATEN .lA posameznikov pri nas in dejal,
da so še posebno sindikati poklicani za to,
da se lotijo odpravljanja teh nesocialističnih
pojavov v naši družbi.
Tudi seja centralnega komiteja ZKS
minuli teden (v sredo) je bila posvečena skle
pom in stališčem, izraženim na 21. seji pred
sedstva ZKJ. Predsednik slovenskega CK ZK
France Popit je uvodoma poudaril, da kritič
nega potela dogajanj (ki jim je sledila kulmi-

Predvsem
resnična samo>
upravna razmerja

seji obvezujejo vse komuniste, naj odločno
RAZČISTIJO IDEJNA IN POLITIČNA
NESOGLASJA v ZKJ ter v ZK vsake repu
blike, je dejal Kardelj ob koncu svojega go
vora.
Ta ponedeljek se je na 23. seji sestalo tudi
predsedstvo ZKJ, ki je med drugim sklenilo,
da bo poslej njegov izvršni biro številnejši
(imel bo najmanj 8 članov — po enega iz
vsake republike in pokrajine), razprava pa je
stekla tudi o tem, kakšen naj bo ta politični
center v ZKJ. Po besedah Veljka Vlahoviča
mora ta izvršni biro zagotoviti ENOTNOST
MISLI IN AKCIJE, imeti mora politično po
budo, kajti „decentralizirati je mogoče vse
razen enotnosti naše revolucije." Vsekakor
bo delo predsedstva ZKJ in njegovega izvrš
nega biroja poslej bolj obrnjeno k javnosti,
kot pa je bilo doslej tem smislu je bilo
izrečenUi tudi več kritik članstva ZK.
Med dogodki v dneh minulega tedna om enim o
še nekatere
vsaj bežno. V republiški skupSčini je
sredi minulega tedna (v četrtek ) razpravljal gospodarsJd zbor o izhodiščih - katerih predlagatelj je
izvršni svet — za oblikovanje naše splošne in skup
ne porabe v prihodnjem letu, torej za financirai^e
te po .ab e. Poslanci gospodarskega zbora so spričo
sedanjega stanja našega gospodarstva izrazili resno
zaskrbljenost — saj so m enili, da si tudi v prihod
njem letu še ne m orem o obetati kakšnega čudež
nega izboljšanja. Ob tem so m enili, da bom o v pri
hodnjem letu nujno morali OM EJITI PORABO
VSEH V R ST, s ^ bi le tako lahko dosegli na
m em bno razbrem enitev celotnega gospodarstva, ki
je sedaj vse preveč obrem enjeno. Pristojna zbora
republiške skupščine (republiški in enotni zbor
dfelovnih skupnosti) bosta o teh vprašanjih - torej
o porabi v prihodnjem letu - razpravljala že ta
teden.
Zbor narodov in družbeno-politični zbor zvezne
skupščine sta v četrtek sprejela osnove zveznega

nacija dogodkov na Hrvatskem) v Sloveniji
nismo opazovali pasivno, ampak da je bilo že
dogovorjeno, da bi sklicali sejo našega cen
tralnega komiteja, kolikor se ta tok dogajanj
mevov, ki so jih imeli tokratni notranje- ne bi spreobrnil. Dejal je še, da tudi pri nas
-politični dogodki pri nas. Dejal je, da razu ni bilo povsem enotne ocene teh dogajanj —
mevanje največjega dela svetovne javnosti sedaj pa, je poudaril, se moramo tudi v Slo
spodbija špekulativna namigovanja tistega veniji predvsem boriti za RESNIČNA SA
dela sovražno usmeijenih sil izven naših MOUPRAVNA RAZMERJA, ki jih moramo
meja, ki je že govoril o smrtni nevarnosti za uveljaviti v naši družbi.
Ta teden (v ponedeljek) je imel ljubljanski
S
T J & n o bodo o . e .
enotnost naših narodov ter si mel dlani
spričo predvidevanj o možnosti propada pohtični aktiv pogovor o aktualnih vpraša- odločali zbori zvezne skupščine na seji 28. decemnaše samoupravne demokracije. Z našim njih, še posebej o uresničevanju politike po bra) in ta p ro raču n naj bi bil prihodnje leto že
; mednarodnim ugledom smo laliko zado- 21. seji predsedstva Z K J — in tega pogovora VSAJ NEKOLIKO MANJŠI od letošnjega: znašal
*voljni, je dejal Tito, to pa nam seveda nalaga se je udeležU čtoizvrSnega biroja pred^dveliko odgovornosti in obveznosti tudi na Stva ZKJ Edvard Kardelj, ki je pred polno bliške skupščine m ed drugim obravnaval zakonski
unionsko dvorano obsežno spregovoril o se- osnutek o STAROSTNEM ZAVAROVANJU
vzven.
Dva dni oozneie (minulo soboto) se ie danjih nalogah komunistov v naši družbi. Poj®
^
napredoval, da se
J J 1 rf.*
. . .
uHaHI ip n ai 7 V 7n h tp v a
sv n iih čhnnv
do k on čnem u sprejemu. Nekatere razlike v
predsednik Tito udeležil tudi seje predsed- udanl je naj ZK zahteva od svojih članov, jn^g^jih, ki ob tem še obstajajo, se nanašajo na
stva Zvezesindikatov Jugoslavije,
kjer je da
bodo borih za sprejeti koncept bodoče sistem financiranja tega zavarovanja (pri katerem
prav takoobširnospregovoril —vendar to- politične akcije; razprava in sklepi predsed- naj b i, kot znano, delno prispevale samoupravne
krat o aktualnih NOTRANJE-POLITIČNIH stva ZKJ ter še posebej Titove besede ua 21. skupnosti, delno pa kmetje sami).

tedenski zunanjepolitični pregled
Mednarodna monetama kriza
je končana, bančniki vsega sve
ta pa imajo še vedno obilo dela
s preračunavanjem novih vred
nosti valut. Predstavniki desetih
naj*bogatejših dežel sveta so se v
VVashingtonu po dolgih in zaple
tenih pogovorih naposled do
menili, katera valuta bo izgubila
in katera pridobila na veljavi.
Dolar je devalviral za 7,89 od
stotka, italijanska lira ter šved
ska krona za odstotek. Japonski
jen je revalviral za 7,66 odstot
ka, zahodnonemška marka in
švicarski frank za 4,61, nizo
zemski gulden in belgijsld frank
pa za 2,76 odstotka. Zlata pari
teta britanskega in francoskega
franka se ne bo spremenila. D o
segli so tudi soglasje o novi ceni
zlata, izraženi v dolarjih: poslej
bo treba za fino unčo zlata
(31,103 grama) odšteti 38 do
larjev, doslej pa je veljala 35.
Zadnja devalvacija dolarja, ki so
ga kot valuto uvedli že leta
1792, je bila leta 1934. Mone
tarne l ^ e je torej konec, toda
kaj so s tem dosegli in kakšen
bo poslej položaj na svetovnem
t i^ ? Predvsem je treba pove
dati, da je s sporazumom dese
terice, ki je seveda nujen kom
promis med željami in zahte
vami vseh udeleženk, precej za
dovoljna večina tistih, ki so so
delovali pri njegovem obKkovanju — vsi o s t ^ pa se lahko
samo pritožujejo ali pa zado
voljno manejo roke, kakor pač
kdo. Resnica je namreč, da se je
deseterica domenila o teh rečeh
izključno v svojem ozkem, sko
rajda bi lahko rekli družinskem
krogu in ne da bi kogarkoli
vprašala za mnenje, čeprav je
kajpak jasno, da bodo posledice
občutili prav vsi. Jez med boga
timi, manj bogatimi in revnimi
skoraj ne bi mogel biti bolj po
udarjen kot je bil. S tem, ko je
predsednik
Nixon
predsinočnjim ukinil še dodatno de
set odstotno takso na uvoz, ki
so jo uvedli avgusta letos (in
zoper katero so l^r vsi takoj za
gnali velik trušč in hrup), sc je
razmerje dokončno utrdilo in
ustalilo. Američani so acer mo
rali priznati, da je konec njiho
vega dolarskega gospodarstva,
toda priznanje jim je prav go
tovo olajšalo dejstvo, da so pri
tem vsekakor potegnili daljši
konec, saj kar vsi po vrsti pri
znavajo, da jim bo nova razpo
reditev valut prinesla precejšnje
koristi. Nekateri so brž izraču
nali, da kar okroglih devet mili
jard dolarjev! Nedvomno bo
držalo, da bo devalvacija dolarja
delovala v Združenih državšii
Amerike kot neke vrste učinko
vita injekcija, ki bo pomembno
poživila njihovo gospodarstvo.
Trdijo, da pomeni to nič manj
kot 500.000 do 600.000 novih
delovnih mest in nadaljnji raz
mah gospodarstva. Dežele, ki so
revalvirale svoje valute, bodo
sedaj svoje izdelke na ameri
škem tržišču morale prodajati
dražje, medtem ko se bodo
ameriški na njihovem trgu poce
nili. Posledice devalvacij in revalvacij pa bodo občutili tudi

tisti, ki pri tem sploh niso sode
lovali — med njimi kajpak tudi
Jugoslavija. V tem trenutku še
ni znano, kako in s kakšnimi
ukrepi bo naša država reagirala
na najnovejši razvoj položaja,
jasno pa je, da bo nekaj morala
ukreniti. Problem ima zelo veli
ko neznank, toliko pravzaprav,
da ga zanesljivo ni moč povsem
rešiti — mogoče pa je vsaj do
seči z dodatnimi in novimi
ukrepi vsaj kolikor toliko ustre- ^
zajoče ravnovesje.
Pakistanski predsednik Jahja
Kan je odstopil in ga je zame
njal Ali Buto, kar je logična po
sledica pakistanskega poraza na
vzhodnem bojišču, kjer so sc
pakistanske sile vdale indijskim
četam. Medtem ko je ta tre
nutek še nemogoče napovedati,
kako bo začel ukrepati novi šef
pakistanske države, pa ve^a
opozoriti na divjanje zmagoval^ 0
cev v Vzhodnem Pakistanu. Pri
tem se, sodeč po poročilih, in-

Devalvacije,
revalvacije
dijske čete a cer dokaj dobro
obnašajo, toda od zm ^ e pijani
oboroženi pripadniki nove drža*
ve (ki jo formalno sicer še ni)
Bangla Deš pozabljajo na vse
norme in humanost ter krvavo
obračunavajo z nekaterimi po
raženci, osumljenimi, da so so
delovali pri pokolih Bengalcev.
Lahko je seveda razumeti srd
Bengalcev, ki so morali prenašati poniž^ja, žalitve in trpinčenja Pakistancev, toda nik^or
se ni moč sprijazniti z njihovimi
dejanji, ki vsekakor zaslužijo
obsodbo. Zgodovina se zopet
ponavlja na naj'bolj žalosten in
tragičen način. Tisti, ki so biB
nekoč žrtve terorja, sedaj sami
izvajajo teror! To bo samo ie
bolj podžgalo strasti in zapletlo
že tako skrajno zamotan polo
žaj na indijski podcelini. D«l
sence bo zanesljivo padel tudi
na resnične zmagovalce —indij*
sko armado, ki ne more prepre
čiti pokolov. V Združenih na
rodih se nadaljujejo neskončne
in vse doslej povsem brezplodne
razprave o bodoči ureditvi na
tem delu sveta. Nasprotja so
tudi tu tako velika, da je videti
rešitev še vedno zelo daleč.
TELEGRAMI
MANILA - Podpredsednik kitaj
ske vlade Li Hsien Nien je v interyjih
ju L manilskim časnikom ,4*hilipinel
lle ra ld " izjavil, da bo ena izmed terfi
med februarskim i pogovori s pred
sednikom N ixonom v Pekingu tudi
ameriški umik s Tajvana.
SAIGON - Predsednik saigonsk«
vlade Thie je objavil, daa bodo nj(T
gove čete m ed božičnim i prazniki f
Južnem
V ietnam u
spoštoval^
24-urno prem irje, prav tako pa bod#
prekinili boje tu d i ob novem letu it
lunarnem novem letu, ki ga praznu
jejo sredi februarja. Že picj je isto
sporočila tudi Osvobodilna fronta«

Prva vlečnica v kočevski občini - dolga je 320 m
- je gotovo tudi najcenejša v Sloveniji. Deset voženj velja 5 din, 25 voženj pa celo le 10 din. Postavilo jo je to zimo Združeno KGP v bližini Dolge
vasi Dri Kočeviu (F oto-J Primc)

Vrtnarstvo
— cvek
Spodnjem Posavju sla
bo zalivajo rožico, ki se
medobčinsko
sodelovanje
imenuje. Tako je slišati in
zgledi potrjujejo. Na primer:
24. maja letos je medobčin
ski svet treh občin sklenil,
da bo vsaka prispevala po
20.000 dinarjev za p ro sijo
v Šentjanžu, ki je imela med
občinski pomen. Čeprav so
se takrat strinjali, zdaj o de
narju nočejo kaj prida sli
šati. Do prejšnjega tedna je
krška občina vplačala le
3.500 dinarjev, brežiška pa
4.000 dinarjev, tako da so
Sevničani v skrbeh, kako
bodo poplačali vse stroške
proslave. To ni medobčin
sko sodelovanje, prej bi
lahko rekli: medobčinsko iz
igravanje.

AMD Novo mesto je v letošnjem letu organiziralo Gradbeno podjetje Pionir postavlja v Zagrebu prve
več tečajev za teoretično in praktično usposab- objekte, sestavljene iz betonskih montažnih eleIjanje bodočih voznikov motornih vozil. Na sliki: mentov, ki so jih izdelali v lastni tovarni v Krškem,
inštruktor Tone Remec iz Novega mesta seznanja Prednost tovrstnih objektov je predvsem v hitri
tečajnike v Žužemberku s Itfižiščem. (Foto: gradnji in vsestranski uporabnosti. (Foto:
S. Dokl)
M. Vesel)

Petletnico dela so lepo počastili v poklicni šoli
metliške BETI, od koder je tudi naš posnetek ob
praktičnem pouku učenk. Šola je dala v 5 letih
162 absolventk, svoje prostore pa je zbsti letos
občutno izboljšala. (Foto: R. Bačer)

Kako bomo rasli prihodnje leto?
I z

V

BOGATO
PLANINSKO POLETJE
Enajst izletov, ki so trajali skupno
20 dni in na katerih je čez 300 planicev uživalo v lepotah naših gora,
to je bogata bera m ladinske planinskb skupine v sevniški ,.Jutranjki",
ki je bila ustanovljena aprila letos in
ki ima v svojih vrstah že 161 planin
cev. To dejavnost je treba nadalje
vati, so poudarjali na o bčnem zboru
pred kratkim v T ončkovem dom u
na Lisci. Na zboru so sprejeli delov
ni načrt za prihodnje leto in se naj
bolj prizadevnim planinskim organi
zatorjem zahvalili za dosedanji trud.

podjetja, ki sodijo med precejšnje iz
voznike, posebno nekateri indu
strijski velikani, imajo za prihodnje
leto obsežne načrte za večji izvoz.
Povsod p a sodijo, da ga bo m ogoče
doseči le takrat, ko bodo tudi cene
na dom ačem trgu bolj ustaljene, kot
so zdaj.

v sedanjem obsegu proizvodnje
bodo dajali na trg 6 različnih vzor
cev plošč iz m armorja in školjkastega apnenca, imajo pa vse m ož
nosti za povečanje izbire in količino
v proizvodnji.
Prva zasebna hiša, obložena tudi
zunaj s kanižarskimi ploščam i stoji v
novem naselju Cardak v Črnom lju
(na sUki), razen tega pa je z njimi
opremljen še preurejeni lokal Bo
rovo v ulici Staneta Rozm ana. Mar
m orne plošče so tako dokazale u po
rabnost za oblogo tal in sten v n o 
tranjosti stavb kot pri oblogi fasade.

I
FRANC DORNIK

BOMO VEC i z v a ž a l i ?
Republiški zavod za planiranje je
že pripravil oceno slovenskega go
spodarskega razvoja v prihodnjem
letu. Mci.1 glavnimi jugoslovanskimi
nalogami je prav gotovo stabilna rast
življenjske ravni prebivalcev, po
skrbeti bo treba za hitrejši razvoj
manj razvitih ob m očij, več zaposlo
vati, uspešno gospodariti.
In v Sloveniji? Skladno z jugoslo
vanskimi cilji bo osnovna politika
težila za večjo ustaljenostjo cen in
tržišča. Prve zvezne napovedi pra
vijo: cene se priliodnje leto ne bi
smele povečatu za več kot 5 o d stot
kov v primerjavi z današnjim i, se
pravi za 13 do 14 odstotkov v pri
merjavi z letošnjim poprečjem . Kaj
pak ostaja še naprej pom em bna na
loga, da bi kar najbolj zmanjšali iz
gubo v naši plačilni bilanci. Uvažati
bo treba m anj, izvoz pa bo potrebno
kar najbolj povečati.
To so napovedi. Ce se bodo ures
ničile, potem bo rast slovenskega
gospodarstva vse bo^j odvisna od
vključevanja v m ednarodno m e
njavo, od večjega izvoza. Dolenjska

Kmetijski nasveti
Ne drugorazrednih
cepljenk!
Zeleno cepljenje vinske trte, kar pomeni, da najprej posadimo
korenjake ameriške podlage in potem cepimo zelene rozge, ima
toliko slabosti, da ga vinogradnikom že zdavnaj več ne pripo
ročajo. Preostane torej: saditi cepljenke, sadike, ki so že poprej
cepljene in siljene ter vložene v trsnico, tako da jih je treba
vinogradniku le prav posaditi, in že ima trto željene sorte.
Trsničarstvo je zato osnova vinogradništva, in če lahko skle
pamo po njem, je slovensko vinogradništvo tako rekoč na tleh.
Pa ni bilo vedno tako, v povojnih letih smo mnogo bolje skrbeli
za trsničarstvo. Matičnjakov (to so nasadi ameriških podlag in
križank, na katere cepimo naše sorte) smo imeli blizu 90 ha.
Imeli smo več znanih pridelovalnih središč za cepljenke in smo
na primer leta 1956 pridelali šest milijonov cepljenk. Tolikšno
število omogoča (ob medvrstni razdalji 2 in pol metra in ob
razdaljah med vrstami 130 cm, kar pomeni, da potrebujemo
približno 3000 cepljenk na hektar) obnoviti 2000 ha vino
gradov.
Danes, ko bi radi obnovili vinogradništvo, imamo v Sloveniji
le še kakih 8 ha matičnjakov, trsnice pa so v glavnem le še na
papirju. To je nazadovanje, ki ima lahko usodne posledice za
obnovo slovenskega vinogradništva, ki se ne more opreti na
trsničarstvo iz južnih republik, s katerim imamo že preveč grenkili izkušenj.
Žalostni primeri to dokazujejo prav pri nas, na Dolenjskem.
Zaradi dobre prodaje cvička je tod večja pripravljenost za ob
novo. Toda kaj se dogaja? Kmetje kupujejo od različnih pre
kupčevalcev cenejše drugorazredne cepljenke, ki so brez dokazil
o poreklu in sorti, ter z njimi zasajajo vinograde. Potem se
zgodi, da sorte niso tisto, za kar so bile prodane, tako da vino
gradnik šele takrat, ko je že prepozno, spozna, da je bil opeliarjen.
^
Naj dodamo, da v razvitih vinogradniških deželah dosledno
sežigajo vse drugorazredne cepljenke, zakaj dobro se zavedajo,
kaj pomeni imeti slabo trto v vinogradu. Ob novejših vzgojah,
koje število trt v nasadu neprimerno manjše, velja to še posebej.
Inž. M. L.

Proste nedelje

JURIJ LEVICNIK

Belgija
Prihodnje leto nameravajo v no
vomeški Industriji m otornih vozil
narediti 14.000 kamping prikolic vsak mesec bo zapustilo proizvodne
dvorane te novomeške tovarne 1200
prikolic. Tiste, ki jih prodajajo na
dom ačem trgu, bi komaj lahko izra
zili z desetinkam i enega s a m e ^ od 
stotka. Vse prikolice potujejo na
Zahod . . .
Generalni d irektor IMV Jurij Levičnik razkriva nov n a črt za prihod
nje leto: ,J*laš izvoz se tako m o čn o
povečuje, da smo se odločili v Bel
giji zgraditi novo tovarno za proiz
vodnjo kamping prikolic. Tovarna
bo imela bUzu 15.000 kvadratnih
m etrov pokrite delovne površine,
prikoUce pa bom o v njej začeli de
lati že marca. Kajpak bodo tam za
posleni naši in belgijski delavci; že
prvo leto proizvodnje bom o naredili
3000 prikolic. S polno zmogljivostjo
bo belgijska tovarna začela delati ob
koncu prihodnjega leta.
Nova tovarna je seveda v skladu z
našimi izvoznimi načrti in še po
maga pri uresničevanju cilja, ki smo
si ga zadali že pred nekaj leti: p o 
stati m oram o zares veliki proizva
jalci, če sc hočem o obdržati na
zahtevnem zunanjem tržišču .“
Sicer pa jc izdelava kamping pri
kolic ena izmed šestih usmeritev novomciike tovarne, ki dela še dostav
ne in osebne avtom obile, rezervne
dele,- servisno oprem o in gospo
dinjske stroje.

v krški občini so ob nedeljah od
7. do 10. ure odprte tri sam opo
strežne trgovine, po ena na levem in
desnem bregu m esta in sam opostrež
nica na Senovem. Kaže, da bodo
tudi v teh lokaUh ukinili nedeljsko
delo. Sindikalna organizacija pod
jetja Preskrba je nam reč predlagala
za svoje delavcev proste nedelje. Di
rektor podjetja Franc Dornik spre
jem a pobudo sindikata, ker m eni, da
so nedelje zares postale proble
m atične:
„Mnogi imajo že celo proste so
b o te , zakaj ne bi imeU naši ljudje
vsaj nedelje zase? Ne rečem , da p o 
leti v turistični sezoni ne bi v nekaterili krajih vpeljali nedeljskega de
žurstva, pozim i pa to ni potrebno.
Nedeljski prom et nam reč ne krije
stroškov za osebne d ohodke, sploh
pa zdaj, ko po samoupravnem spo
razum u, plačujem o za nadure v p ro
stih dneh 100 odst. več kot za redne
delovne ure. Delavci sicer lahko
dobe tudi prost dan, vendar se temu
o drekajo."

Sejmišča
Na sobotnem sejmu v Brežicah je
bilo naprodaj 613 mlajših in 31 sta 
rejših prašičev. Za mlajše - prodali
so jih 557 - so zahtevali od 1 1 do
11,50 din za kilogram žive teže, za
23 starejših pa so morali odšteti do
9 din za kilogram žive teže. In še
posebno sporočilo: zadnji letošnji
sejem bo v petek, 31. decem bra, ker
je pač v soboto praznik.

NOVO MESTO
Na ponedeljkov sejem v Novem
m estu so pripeljali 502 prašiča, od
tega 5 3 starejših od 12 tednov. Prodanil) je bilo 418 živali. Za m l^ še so
kupci zahtevali od 200 do 260 din ^ e v , za starejše pa od 270 do 460
dinarjev. Sejem ni bil nič posebnega,
prom et je bil srednje živalien, cene
pa v primerjavi s prejšnjim sejmom
nespremenjene. Prvi sejem v prihod
njem letu zaradi praznikov ne bo 3.,
ampak šele lO .januaija.

Marmor
Poskusna proizvodnja vezanih
m arm ornih plošč, ki so jo letos za
čeli v kolektivu kanižarskega rud
nika, jc dala lepe rezultate. Trg je
m arm orne plošče lepo sprejel brez
vsake reklam e, zlasti pa se zanje za
nimajo zasebni graditelji in projek
tivni biroji.
T renutno proizvodnja stoji, ker
prostore še širijo in nameščajo nove
stroje, toda ob začetku prihodnje
gradbene sezone bo o b rat deloval s
polno zmogljivostjo. Kot računajo,
b odo v eni delovni izmeni naredili
na dan 100 kvadratnih metrov ve
zanih plošč, če se bo poka/ala p o
treba, bodo uvedli tudi drugo iz
m eno.
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Delo komunistov se je po
21. seji predsedstva močno
okrepilo. Splošna podpora
Titovim besedam je lahko
samo odsev privrženosti nje
govi osebni zavzetosti, naj
boljšo podporo pa bo pred
stavljala konkretna akcija, ki
bo pomagala uresničiti nje
gove misli. V novomeški
občini so tako že sklenili
razpravljati o 21. seji. Za
vzeli pa so se, da je potrebno
spregovoriti o vsebini in vlo
gi ZK ter o njeni kadrovski
politiki.
Nesmiselno bi bilo v se
danjih razmerah gledati, teh
tati in ocenjevati zagrebške
dogodke, pri tem pa pozab-

Izjava
KMALU V ROSALNICE

Tovarna
D irektor m ethškega KOMliTA
Manek Fuks je v dneh, ko sam orast
niški kolektiv težko čaka na presebtev v nove prostore v Rosalnicah,
povedal:
Vsi v kolektivu si resnično že
limo, da bi kmalu zaživeli in zadihali
v novem d o m u, pod eno streho.
Nova tovarna bo res naš novi skupni
d om , saj smo jo v veliki meri zgradili
s svojo pridnostjo in pri trgova nje m!
Zdaj delam o v Metliki na štirih raz
ličnih mestih: v stari šoli, v nekdanji
osrednji stavbi podjetja, pri Čaru in
v Obrtnem dom u. Vrhu vsega ima
mo v Metliki v kar 9 stavbah laztresena skladišča!
V
novih prostorih bom o lahko iz
boljšali organizacijo in tehnologijo
dela in zmanjšali režijske stroške.
Dela na novih to v a rn i^ ih prostorih
so 90-odst. končana: potrebne so
samo še toplotne naprave, ki jih ča
kam o iz uvoza, in položiti m oram o
še tlak. Iz lastnega poslovnega skla
da smo vložili v nove prostore
4,100.000 din. Ljubljanska banka
nam je dala 2.080.000 din, Jugotekstil pa 500.000 din kredita. Vsa
do zdaj opravljena dela so v celoti
plačana, podražitev ni bilo, razen z
dodatnim i deli, pomagala pa nam je
tudi DBH Novo mesto z občasnim i
krediti za obratna sredstva, ker smo
velik del poslovnega sklada namenili
za investicijo.
M. J.

(IZ ZADNJEGA
PAVLIHE)

BREŽICE
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Ijati na lastne težave. Nesmi
selno zato, ker imamo do
volj dela sami in ker je pač
tako, da mora vsakdo naprej
pomesti pred svojim pra
gom.
Prav gotovo drži, da mo
rajo komunisti postati aktiv
nejši in da morajo z dejanji
pokazati svojo revolucionar
nost. Na prvem terenu novo
meške partijske organizacije
so vsem članom poslali v
podpis izjave: kdor ni voljan
več delati v organizaciji, ima
zdaj najboljšo priložnost, da
kratko in jedrnato pove, da
ne misli več biti v ZK.
Žal ima ta izjava, ki naj bi
jo podpisali nedelavni, eno
pomanjkljivost: mar ne bi
bilo boljše, ko bi pripravili
za komuniste izjavo, v kateri
bi morali vsi, ki še hočejo
delati, podpisati, da bodo
aktivni oblikovalci politike
te najbolj revolucionarne or
ganizacije v zgodovini SFRJ.
Taka izjava l)i jih pri delu
tudi obvezovala - s seda
njim načinom pa iščemo le
tiste, ki bodo dovolj po
gumni, da bodo povedali, da
do Z K ne čutijo ničesar več.

To strđfi ste nđpisđli sami! — To stran ste napisah sami! — To stran ste napisali sami!

Morilci so med nami Laž in intrige - prijete za »glavo«

Prišla je lepa
zlata čestitka...

Ko je pred kratkim kolektiv
pripravil zabavo za člane, ki so
že 20 let pri podjetju, je bilo
zelo prisrčno in veselo.
T oda k o t skoraj povsod in
vedno se je tu d i to k rat našel
nekdo, ki se je preveč napil. Za
letaval se je sem in tja k o t m uha
brez ^a v e . Do k atere s k ^ i n e sotovarišev je prišel, jim je po ne
rodnosti polil vso pijačo, d a so
bile m ize k o t , j d e č e m o rje".
S svojim obnašanjem jih je
m oril, da so se ga skušali na raz
ne načine znebiti. T oda take re 
šitve so bile le „začasne**, saj so
se ga povsod skušali čim prej zne
b iti in je zato precej h itro ,Jkxožil“ p o dvorani.
Posebno pa se je „odrezal**,
ko je n e k ^ a n a ^ o izrinil s
prosto ra, kjer je sedel v prijetni
d ružbi, ter se sam vrinil vanjo.
O drinjeni, trezni, vso zabavo
zelo k u ltiun i, p ry e tn o zabavni
tovariš, se je upravičeno razjezil.
Mak) je p r^ o m o g lo veijetno
tudi vino, da je „morilcu** za
brusil:
-.D v a js e t let sem prenašal
tv o ^ zafrkavanje, zdaj pa je d o 
volj! Ti nisi zame noben tovariš
in s teboj nočem spregovoriti

V drugem ted n u decem bra se
je začelo. Kurir je m oral z veliko
to rb o kar dvakrat na p o što , to 
liko pošiljk je bilo. V tretjem
ted n u je bilo še huje.
„Sam o 34 kilogramov je da
nes . . . “ se je p o š ^ stari Lx)vro,
ko- so v p e te k pripeljali n je ^ v e
to rb e z avtom obilom in je tajnici
začel zlagati visoke ku p čke p i
sem , kart in tiskovin na posebno
d o ] ^ m izo v direktorjevi pred
sobi.
,4x>vro, čestitke m ečite po^ b e j v tistole veliko škatlo!“ m u
je naročila Marija, dolgoletna
rektoijeva „desna ro k a ,“ ki loči
pism o že po pisavi in zunanji
obliki od prazničnih čestitk in
tiskovin vseh vrst.
Stara pesem se je ponovila:
nekaj sto pisem z oznako „T I
SKOVINA** je Lovro odprl in
m etal čestitke - zlate p a m odre,
s kristalčki iz um etne pene p o
sute, kičaste in le v č a ^ um et
niško zasnovane — v veliko
Scatlo p od m izo. N ihče jih ni
prebiral, nihče ne štel. K o t vsa
ko leto b o do tudi to k rat odšle
med odpadni pap ir in iz p riro č
n e ^ skladišča ali v tovarniško
p e c , m orda pa tudi v pošiljko, ki
čaka na odvoz k ,,SU ROVIN I“ ,
ki kupuje star papir . . .
Milijone zm ečem o vsako leto
skozi vrata na cesto. ,J ^ i nas
nihče ne bere čestitk , k ^ bi pa
prišli! “ se huduje Marija, stari
Lovro pa misli na revno družino
s številnimi o tro k i, ki v njegovi
soseščini ne ve, kako b i vsak m e
sec povezala izdatke s skrom 
nim i d o h o d k i. . .
Milijone, na stotine milijonov
v vsej republiki zm ečem o pred
prazniki na sm etišča - ker je
p a č stara navada, da si tu di p o d 
jetja, ustanove in zavodi m ed
sebojno „čestitajo.“ Stara na
vada - železna srajca. R deči
križ, slepi, mladinske vzgojne in
^ o r t n e organizac^e ter številne
dobrodelne ustanove pa si po
dajajo kljuke na vratih podjetij
- in prosijo . . .
Ne - p ro^ačijo!

Kljub predhodnem u sestanku o m inulem delu v „Jutranjki** dne 13. 12.
1971, kjer je član CK ZKS tov. Zvone Dragan zelo precizno tolm ačil ustav
no določilo o m inulem delu, ter kljub tem u da je bil predlog k ot tak ocenjen
pozidvTio in da je bil na tej osnovi sprejet sklep, DS imenuje širšo strokovno
komisijo m pripravo p r i l o g a ter gre predlog v k o n kretn o razpravo, ko bodo
znani & ši družbeni kriteriji — p r e d ^ d n ik občinskega sin d ik aln ^ a sveta
(Dolenjski list, 16. 12. 1971) vztrajno razširja 100-odstotne lažne vesti.

Na podlagi tega sem prisiljen po
novno dati ko nk retn o pojasnilo, v
katerem so vsi bistveni elem enti
p r e d le ^ .
1. Po tem predlogu bi v letu
1972 štiije delavci dobili 4,5 mili
jo n a S-din ali p o p re čn o 1,1 m ilijona
S-din na upravičenca.
2. V letu 1973 bi 14 delavcev do
bilo 10 milijonov S-din in pod istimi
pogoji vsak delavec, ki b i do leta
1982 izpolnil pogoje (20 let službe
m oški, 17,5 leta ženske in 10 let de
lovne dobe v Jutranjki).
3. Predlog sta imela ta avtorja
laži 2 m eseca na m izi in žal nista
^ o s o b n a , da bi to iz predloga raz
brala, zato ne m ore biti nobenega
opravičila, ^ a je njihovo znanje v
osnovi pom anjkljivo, ker bi se lahko
— in bi se kot taka m orala zanim ati
najprej v p o d jetju , če jim a ta sicer
enostavna razlaga ni šla v glavo. V
predlo™ je to č n o razvidno, da se v
letu 1972 rezervira na ko n tu rezerv.
OD 28 milijonov S-din b ru to , da je
od tega 10 milijonov prispevkov in
da bi na tej podlagi bilo dejansko

izplačilo v letu 1972 4,5 milijona
S-din za 4 delavce ali po p rečn o 1,1
m ilijona S-din in niti dinarja več. To
je nesporna in dokazna resnica — 28
milijonov pa naj spravijo v žep tisti
čarovniki, ki tb iz takega predloga
in svetu n^o z n a u ie m atem atike
lahko pričarajo.
4. Predle^ v I. varianti ni v na
sprotju niti s pravico predlagatelja
niti organov upravljanja niti z družbeno-ekonom skim i norm am i, kar
b o m o za naprej dokazali pred sodi
ščem , ker enostavno nimam o časa
za poštevanke.
5. Ne glede na to , da v vezi s
predlogom ni do sedaj sprejet noben
sklep, predlog dobi svoje opravičilo,
če samo navedem , da bo podjetje v
letu 1971 povečalo sklade podjetja
za 950 milijonov S-din in bi pri tem
razdelilo 4 3 milijona S-dip na 4 de
lavce. Ce bi v obratnem razm erju
nagrajevali izgube, nedelo, laži in
intrige, b i sicer nekateri posam ez
niki dobili mnogo m anj, d n ižb a pa
bi imela od takega načina gotovo
korist. T o zadnje navajam samo za-

Predlagamo: mirneje in bolj strpno!
Do minulega dela ne le po »podjetniških«, m arveč tudi po družbenih merilih — Na rob dosedanjim razpravam v sevniski »Jutranjki«
v prejšnji številki smo obljubili povzetek nekaterih misli, ki sta
jih 13. decembra izrekla na sestanku v JUTRANJKI predsednik
komisije za družbeno-ekomske odnose pri CK ZKS Zvone Dragan
in predsednik komisije za samoupravne odnose pri Zvezi sindikatov
Slovenije Mitja Švab.
Ustavnega določila o minu
lem delu ni mogoče uresniče
vati na vrat na nos, ravno tako
minulo delo ni le domena starih
in starejših ljudi, saj pripada
vsem delavcem po njihovem de
ležu. Sodelovanje d^elavcev pri
minulem delu mora določati
dosledno izpeljan sistem, ne le
neke napovedi o rasti podjetja,
saj je minulo delo vezarK) na de
lavčev pretekli delež, je pouda-

Odgovor Kluba posavskih študentov
Na članek „O dpovedano ^stoljubje** (Dol. list, 9. 12. 1971, objavljen v
prvi izdaji časnika), smo dobili naslednji o g o v o r :
O m enjeni članek nas je spodbudil
k tem u , da seznanim o občane Po
savja z resnico o Klubu posavskih
šti^ e n to v in o dogodkih v zvezi z
brucovaniem v hotelu „Sremič** dne
27.11. 1971. Nepodpisani avtor
članka nan\;eč predstavlja naš klub
k o t klub pijancev, razbijačev in
družbi škodljivih elem entov. K ot
povod za t ^ o tendenciozno in zlo
nam erno so0b<> uporabna izpade ne
kaj neodgovofliih posam eznikov na
brucovanju v K rškem . Res je, da so
b ili to člaid I^uba in jih bo klub
tudi poklicU na m oralni in m ate
rialni odgovor, vendar m enim o, da
klub , ki je vložil toliko napora v or
ganizacijo te prireditve, ne zasluži,
da ga tako prikazujejo. Naš ples je
vedno b il in b o ostal elitni in je ena
redkih, če 2e ne edina popestritev
z a b a v n ^ a življenja v Krškem! Č e
prav je letos prišlo do neljubih iz
padov, ki pa so vseeno ostali tistim ,
katerim je bil ples nam enjen, ne
opazni, smo zelo ^ o r č e n i , ker om e
njeni članek v t«ki luči prikazuje vse
študente Posavjt.
C lankar prav gotovo ni seznanjen
z dejavnostjo kluba, ki se ukvarja z
najraznovrstnejiim i študentskim i in
drugim i problem i. Resno delo kluba
potrjuje izredno d obro sodelovanje
z m atičnim a občinskim a skup
ščinam a in nekaterim i delovnimi
o r^ n iz ac ija m i. Sam o za ilustracijo
naj navedem o, da so ob 10-letnem
jubileju kluba na naši letni skupščini
sodelovali najvidnejši družbeno-političn i delavci Posavja, kakor tudi
podpredsednik skupščine SRS dr.
Jože Brilej, ki je bil z našim delom
zelo zadovo^en.
Posebno pa smo ogorčeni nad
zadnjim delom članka, ki dob e
sedno ^ o d b u ja družbeno-politične
in delovne organizacije k tem u, da
klub ni upravičen do m aterialne po
m o či, kar b i 2^drugimi besedam i po
m enilo preneNanje delovama kluba.
Vsak p a, kdor im a pred o ^ i malo
širše d ru^icntf interese, prav gotovo
ve, da b i feakA dejai\je zek) škodilo
posavskemu fgospodarstvu, ki se
ukvarja l^leg , vsega še z resnim i pro
blem i vim kp izobraženih kadrov.
Klub je dari^s še edina zveza m ed
študenti iz
obm očja in m atič 
nim i o b d in in i. C e bi prenehala še
ta vez, p o t m b i se » mai\j študentov
jlo v svoje m atične
ob čin e,
[iso ravno privlačne za
mlade strbfc mjake.
U pam 6,
smo široki javnosti

nobene besede več!
„Morilec** je neum no gledal,
trezni pa je odvihral pro ti iz'h o d u , a so ga spotom a prestregli
in ga skušali potolažiti v o d ic i
tovariši iz podj&^a. Vendar je iz
treznega, p o š t e n j a in pridnega
delavca izbruhnilo:
- Pravite, naj m u odpustim ,
ker je pijan. Jaz sem 20 let tre
zen, on pa 20 let pijan! Njemu
vedno vsi o dp uščam o, pa l ^ k o
naredi kar hoče! Jaz 20 let ni
sem niti en k rat zam udil na delo,
a on . . .
Naprej besed nisem slišal. Vsi
so nam reč začeli vstajati in se
odpravljati dom ov. T ^ o je en
sam pijani član kolektiva r ^ n a l
skoraj vso družb o , ki bi se brez
njega lahko še dolgo prijetno za
bavala.
T akih pijanih „morilcev** je
povsod dovolj. Vsak najde svoj
vzrok, da se ga preveč naleze,
vsak n ato m ori svoje tovariše in
druge in vsakem i/ naj bi vedno
vse odpuščali — m edtem ko
pridnim , poštenim , pam etnim
običajno nikoli ničesar ne o d
pustim o.
JA NEZ MRAK,
Novo m esto

prikazali resnico in utem eljenost de
lovanja našega kluba, ki si z orga
nizacijo plesa že vrsto let zagotavlja
najnujnejša finančna sredstva. Ta
ples torej ni namenjen nam štu
d e n to m , am pak smo m i le organi
zatorji. T rudim o se, da se gostje čim
bolje p o č u tijo ; upam o, da nam je le
to s p opolnom a uspelo. Z ato je to 
liko bolj neodgovorno, da sedaj ne
kateri m ečejo senco na prireditev.
T reba je torej ločiti večino od pe
ščice neodgovornih in se izogibati
takšnim zlonam ernim sodbam .
Za izvršni o db o r kluba
posavskih študentov:
1. Jože Ž lender, 1. r.
2. Z oran Soln, 1. r.

ril tov. Dragan. Računski del
predloga pravilnika glavnega di
rektorja je podoben hišnim šte
vilkam in ga ekonomisti RSS
niso mogli razumeti, je dejal
tov. Švab. ,J*reden zopet pišete
kakšno pismo izven občine, se
najprej pogovorite doma,“ je še
svetoval tov. Dragan.
Minulega dela za preteklih 25 let
ni m ogoče ugotoviti; rešiti ga je p o 
treb n o z družbenim dogovorom , ki
bo upošteval ne le m aterialne zmog
ljivosti enega po djetja, m arveč cek)tne družbe. Pravico do sodelo
vanja pri m inulem delu je treba ve
zati tako na podjetniška k ot tudi
družbena merila. Pri obravnavi m i
nulega dela je treba po m nenju tov.
Dragana celovito upoštevati tako
21. k ot 22. ustavno dopolnilo in
sprem ljajočo zakonodajo, ki jo
bo do družbeno-politične skupnosti
še p re je le . Ker so dosedanji samoupravm ^ o r a z u m i o delitvi OD se
stavljeni brez upoštevanja določila o
m inulem delu, bo p o treb n o spod
b u d iti akcijo za dograjevanje teh
sporazim iov. T udi ustavna komisija
p ri slovenski skupščini se je zavedala
težavnosti v p r a š a j o m inulem delu,
zato je imenovala posebno delovno
telo samo za to p o b o č je .
Kaj želimo doseči z uveljavitvijo
določila o m inulem delu? Tovariš
Dragan m eni, da bi z nekim stalnim
sistemom spodbudili ljudi za večje
zanim anje za v i š n j e , v skladu z
družbenim i m erili, o katerih se je.

treba še dogovoriti. Delavca je treba
seveda povezati z uspehi vlaganja.
Tega pa ni m ogoče izvesti, če ne
b om o zaostrili odgovornosti za sa
m oupravne in poslovne odločitve.
Brez vpliva neposrednih proiz
vajalcev na ta vprašanja bi jim nam
reč bilo malo do t ^ a , kar naj bi vla
gali v podjetja. R ačun ati je treba
tu d i na socialno varnost, posebno
revnejših, saj s staranjem delavca
pada delež živega dela, raste p a m i
nulo dek). T o solidarnost b o treba
vnesti tu di v pokojninski sistem , ki
je tako pred reform o. Razprava o
minulem delu nam daje tu d i m ož
nost za razčiščevanje prelivanja de
narja (banke ipd. o čem er je govoril
tovariš Kardelj na 3. seji konference
ZKS). Pravica do m inulega dela ni
lastninski odnos v starem smislu, saj
jo lahko uživa le tisti, ki je zaposlen,
dobiva pa jo za opredm eteni u ^ e h
svojega dela. Z ato m ora m inulo delo
postati sestavni del nagrajevanja po
živem delu.
Glede na pravilnik direktorja V e -.
hovarja je tov. Dragan izrekel na
slednja m nenja:
1. Sumjjiva je bila naglica, s ka
tero so želeli pravilnik q>rejeti (15.
decem ber), ko m erila še niso raz
čiščena.
2. Iz predloga direktorja Vehovaqa ni razvidno ra z m a je med
tujim i in dom ačim i viri (krediti).

^
^

pouka je bila sproščena, ži
vahna.
Po pouku kar ni mogla iz
razreda.
„Vesela sem danes,” je
rekla med smehom.
„Zakaj? “
„Spomnili ste se na moj
rojstni dan. Doma se niso,
ne marajo me. “
Počasi se je odprl njen
svet
„Druge imajo radi, mene
pa ne marajo. Sestrice dobi
vajo lepe nove obleke, jaz
moram nositi stare. Zdaj so
vse dobile nove rdeče plašč
ke, jaz pa moram nositi sta
rega že dve leti. Prekratek
m i je. Za rojstni dan so vse
dobile torto s svečkami, na
mojega pa so pozabili Jezijo
se name: Zabita sL Prazno
glavo imaš. V šoli dobivaš le
dvojke." Tudi udarijo me.
Pa bi tako rada videla, da bi
me imeli radi Včasih dolgo
g le d a m m
a m ic o . HO
me o
pagledam
mamico.
Ko me
opa-

^

A.

ŽELEZNIK

PRIPIS UREDNIŠTVA:
Poskus o konkretnem obračunu
minulega dela v sevniški .Jutranjki**
je vsekakor koristno in zanimivo
delo. Potekati bi m oral seveda ve
liko bolj strpno, brez nepotrebnih
sum ničenj, škodljivih namigovanj in
p odtikanj. T udi zanj pa m ora veljati
jezik, ki je m ed delovnim i ljudm i v
n a v ^ i . Zaradi tega spet v celoti ob
javljam o odgovora ja v n e g a direk
to rja „Jutranjke** in predsednika
DS, ki smo ju dobili ta ponedeljek.

Uredništvo

»Dolenjski list«
v vsako družino

Kako čudovita
je naša dežela!
Uredništvu Dolenjskega lista!
Nekaj m e priganja, da vam na
pišem nekaj besed o naši lepi Do
lenjski. Z družino živim v Franciji že
15 let. Naš Dolenjski list se m i je
zelo priljubil, saj je to zame obsežno
pismo od dom a. Ko ga prebiram , se.
v mislih znajdem sredi Dolenjske, v
svoji rodni Veliki L oki in T rebnjem .
Julija letos smo z m ožem in si
novom a preživeli lep dopu st pri se
stri Dani na Veliki Loki. Ostali so
nam lepi spomini na dolenjske griče
in gozdove, posebno sinova kar ne
m oreta pozabiti te lepote. „Mama,
poglej, kako čudovito lepe skale!**
sta vzklikala. T udi Tem enica jim a je
pom enila več k ot m orje. Pozimi
m ora biti tam prav tako zelo lepo,
tako si zdaj predstavljata. Ogledali
smo si živalsid vrt v Zagrebu, Po
stojnsko jam o in del Ljubljane. Naj
prijetneje p a je bilo na Veliki Loki,
saj se človek na deželi zares p o č u ti
srečnega, ko je preživel nekaj let v
m estu m ed hruščem .
Kadar nam bo m ogoče, te p ri
dem o še pozdravit, naša prelepa D o
lenjska!
•
Zdaj pa še tople pozdrave m ojim
sestram Dani, Ivi, Zori in bratu Iva
nu z družinam i, Golobovim ter vsem
sorodnikom in znancem , enaku Veri
v knjigam i, Silvi na p ošti, pa tudi
vam v uredništvu in vsem bralcem
Dolenjskega lista! Vsem voščimo
srečno in zdravo novo leto 1972.
Pozdravom in voščilom se pri
družujeta tudi m oja teta Lojzka in
stric Franc Kastelic, ki prav tako že
vdolgo vrsto let vestno prebirata D o
lenjski list, živita pa tu di v Sallauminesu v Franciji.
Z najlepšimi pozdravi vaša dolgo
letna naročnica
JO ŽA LASSUVE
13 R ue de Solesmes
Sallaumines 62
Francija

Delavski svet »Jutranjke« obvešča javnost
Kljub p redhodnem u sestanku o m inulem delu v „Jutranjki** dne 13. 12.
1971, kjer je član CK ZKS tov. Zvone Dragan zelo precizno tolm ačil ustav
no določilo o m inulem delu ter kljub tem u, da je b il predlog k ot tak ocenjen
pozitivno in da je bil na tej podlagi sprejet sklep, da delavski svet imenuje
širšo strokovno komisijo za pripravo p r ^ l c ^ a ter gre predlog v k on kretno
razpravo, ko bo d o znani širši družbeni kriteriji, predsednik občinskega sindik a ln ^ a sveta Sevnica (Dolenjski list z dne 16. 12. 1971) vztrajno razširja
100 % neresnične vesti o „Jutranjki**.
Na podlagi t ^ a se je dne 17. 12.
1971 sestal delavski svet podjetja ter
sprejel tele sklepe:
1. Predlog o m inulem delu v
„Jutranjki**, ki je izdelan na podlagi
XXI. am andm aja, definitivno in p o 
polnom a jasno predvideva:
- podjetje bi v letu 1972 rezervi
ralo na ko ntu rezervnih osebnih do
zi, zakriči: Kaj zijaš? Raje
hodkov 18 miUionov neto ali 28
se uči! S tistimi dvojkami in
milijonov b ru to S-din za dobo 4 let.
trojkami nam delaš samo
Na osnovi kriterijev v predlogu bi
sramoto.”
dobili 4 delavci v letu 1972 4,5 mili
jona S-din ali 1,1 milijona po prečno
Ko sem sc pogovarjala z
na delavca. V letu 1973 14 delavcev
10 milijonov S-din in tako dalje do
njeno mamo, sem ji sfcušala
leta 1982 za vse delavce, ki bi izpol
dopovedati, da se njena de 0
nili pogoje p o I. predlogu (20 let
klica res nekoliko teže uči,
delovne dobe za m oške oz. 17,5 leta
da porabi za učenje veliko
za ženske ter 10 let delovne dobe v
,rJutranjki**).
časa in da potrebuje pri tem
2. Delavski svet do sedaj ni spre
tudi veliko razumevanja in
jel še nobenga sklepa o gornjem na
topline doma. A vse zaman.
činu priznavanja minulega dela,
am pak je predlog bil pred razpravo
,,Sama lenoba je je. Le kje
kolektiva, v okv&u pravic delavcev,
se je vzela? Tako velike
skladno z rezultati podjetja in ^ lo š p
načrte imamo z otroki Ta
nimi družbenim i norm am i.
3. Najostreje obsojamo avtorje
pa nam dela sramoto. “
neresničnih in intrigantskih vesti v
čdsopisu in radiu - to sta Franc
Mojca pa si je na vso m oč
Pipan in V iktor Auer iz Sevnice, ker
želela, da bi jo doma imeli
sta s takim neresničnim obve
radi, tako rcuii, ko t imajo
ščanjem nap ravih zmedo m ed ljud
sestrice, da bi bila njim ena
m i z o č itn o željo škodovati pod->
jetju , organom upravljanja in glav
ka. Mogoče bi bilo potem
nem u direktorju.
manj pack v njenih zvezkih, 4
4. Ker
so
objavljene
vesti
misli bi bile bolj urejene, 0
100-odstotno lažne v vseh bistvenih
tudi dvojk bi bilo verjetno
to čk a h , je delavski svet skladno s čl.
manj, iz njenega sveta pa bi
9 ustave S F R J in drugimi pravicami
iz naslova samoupravljanja tak način
izginila strah in nemir.
A N IC A 7 J n A R
5p
obveščanja najostreje obsodil in zaJ
devo predal pristojnim sodiščem zaradi zaščite osnovnih pravic deiov-

»V šoli dobivaš le dvojke...«
Mojca je sedela v prvi
klopi Vedno je bila neko
liko potrta, zbegana, odsot
na. Večkrat je pozabila na
logo, pesmice se ni naučila,
brati je pozabila. Dobivala je
dvojke, trojke. Bila je otrok
premožnih uglednih staršev.
Doma je imela še tri sestrice.
Vse so hodile v šolo. Odliko
vale so se z odličnimi oce
nami. Tako z lahkoto, kar
mimogrede, so opravile vsa
ko delo. Mojco pa misli niso
ubogale, ni jih še dobro na
pisala, so' se že pomešale
med seboj; njene črke so
bile okorne in nečitljive, a
zvezkov so gledale packe,
knjiga je bila razcefrana.
Mojca je bila vedno bolj
molčeča, pogreznjena v svoj
svet, ki je bil poln strahu in
nemira. Toda zakaj?
Za rojstni dan smo ji v
razredu zapeli pesmico. Ta
pozornost jo je zbegala,
obraz
čas
u
u tu ^ IjiI je
JK zasijal,
^ u s iju i, ves
ves cas

3. V pravilniku ni razčiščeno,
kdo naj bi pravico do minulega dela
imel, saj m ed individualnimi merili
merilo o dolžini delovnega staža ni
najpom em bnejše. R azčistiti je treba
vprašanje razponov, ne sm emo pa
pozabljati dejstvo, da bi m oral biti
vsak delavec že sproti nagrajen po
tek o čem delu.
T udi tovariš Švab je vztrajal na
stališu, da so bili zadržki za kritiko
predloženega p r v ^ direktorjeveg?
predloga k ot tudi za izpeljane ina
čice utem eljeni. Sindikalna organi
zacija lx» vztrajno zagovarjala sta
lišča, da tu d i pri uveljavljanju pravic
iz m in u l^ a dela ne bo prišlo do še
večjih razlik m ed delavci.

radi splošnega paradoksa.
Druga p lat medalje pa je taka:
javno postavljam vprašanje, ne s pol
nimi usti fraz in 1 ^ , ali lahko posa
mezniki neom ejeno dolgo razburjajo
ljudi s 100-odstotno dokazanim i laž
m i, ne glede na to , na katerem de
lovnem m estu se nahajajo. Ali lahko
posam ezniki
brez
odgovornosti
sejejo razdor z lažnivimi vestmi v de
lovni organizaciji in zaradi te osebne
„vrline** hočejo v svojo laž posredno
vplesti p o litičn e organizacije, ki z
lažmi nimajo nobene zveze in na tej
100-odstotni lažni in intrigantsld
osnovi doseči p o litično diskvalifi
kacijo? Prisiljen sem javno obsoditi
tak o človeško mizerijo in prakso.
V ostalem pa sem z verodostoj
nimi dokazili zadevo odstopil so
dišču v prepričanju, da resnice ne
b o težko dokazati, ne dovolj kul
turne izraze pa ovrednotiti še vedno
bolj za ku lturno , kot so laž in in
trige, ker takih dejanj ne m orem
okvalificirati drugače kot zlorabo
položaja, netovarištvom in sesanjem
krvi na nepošteni podlagii.
Glavni direktor
KA RL VEHOVAR

J

S

S
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nih ljudi, 'ki se jih na lažen in intrigantski način ne da in ne sme om e
jevati.
5. Zahtevam o, naj ,4^oknjski
list** takoj preneha dopisovanje o
predlogu pravilnika o m inulem delu.
6 . Vabimo odgovornega urednika
,4^olenjskega Usta** v podjetje, da ^
l ^ m o obvestili o dejanskem stai^u
in z resničnim pisanjem obvesti jav 
nost in s tem popravi škodo, ki ^
povzročena
kolektivu industrije
otroške
konfekcije „Jutranjka**,
Sevnica.
Splošni po datk i podjetja: Pod
jetje ustanovljeno leta 1962 - B ruto '
p ro du k t 1971 - 8 milijard S-din — '
Skladi podjetja per 31. 12. 1971 - ^
2,7 milijarde S-din - Na novo s p r e - ;
jeti delavci v letu 1971 - - 405 J
ljudi - Skupno zaposleni - 904
ljudje - Poprečni OD za leto 1970 <
- 97.000 S-din.
Delavski svet „Jutranjke**.
predsednik:
|
ADO BEDEK, 1. r. ]

Kočevje,
odnos do pacienta
16. decem bra sem prišel v Kočev
ju v čakalnico za okulista. Bilo je 13 ,
in 15 m inut. Vprašal sem sestro, če ,
lahko z njo spregovorim nekaj be
sed, ker bi rad pojasnilo. Odgovorila .
je: „Počakajte!** Čakal sem 15 mi- i
nut, in ko je prišla pobirat knjižice,
sem jo spet s ^ m n i l . T oda spet nič.
Ko je začela klicati k zdravniku, •
sem vnovič poskušal dobiti p o ja s - 1
nilo: bilo je i& tri č etrt na tri, t o d a -V
ni se mi posrečilo.
. 4
Zdi se mi, da bi m orala biti sestra j
vendarle malo bolj vljudna s pa- 5
cienti, saj je za to plačana. V čakalnici sem povprašal neko žensko, '
kako je sestri ime. Povedala je, da je
Slavica, in dodala, da se večkrat ne
prim erno obnaša tudi do nje in da jo
je celo že n a ^ n ja la iz čakalnice.
Mislim, da to ni prav.
FRA NC RADEJ,
Žigerski vrh 30, SEVNICA j.

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

—

To stran ste napisali sami!
»Srce« ga ni vleklo
v Mačkovec!

Nekaj misli ob zaključnem terenskem delu
pri urejanju gospodarske enote R/lala gora
v zadnjem času se mnogo piše in govori o drugotnih — re
kreativnih funkcijah gozda, o krajini, o onesnaževanju voda, zraka
in podobno. Žal se res le preveč govori in naj mi nihče ne zameri,
če bom to storil tudi jaz. Realnejši bom le toliko, ker želim v tem
sestavku prikazati naš problem, problem, kije pred našimi vrati, pa
inu, kot kaže, nismo kos.
Zaključil sem terenska dela pri
urejanju GE Mala gora, s katero go^ o d a r i GO Ribnica. Po dolgem in
počez
sem prehodil približno
3.300 ha pretežno zasebnih gozdov
in pri tem poleg sestojev, katere sem
moral predvsem p rou čiti, qjoznal
tudi druge, ne ravno spodbudne
reči.
Da ne bom plesal k o t m ačka
okoli vrele kaše, naj začnem kar pri
smeteh. Smeti, smeti in spet smeti.
Potem , ki vodijo iz vasi od vznožja
Male gore v gozd in katerih namen
je p r a v il o lesa in stelje, se je v no
vejšem času pridružila še nova funk
cija - odlaganje smeti.
C e bi hotel naštevati, kje vse so
smetišča, mislim, bi prej naštel tiste
poti, kjer smetišč ni. Sm etišča so
občasna in stalna, v vrtačah ob p o ti
ali pa že za prvim grm om , d a je le v
gozdu, da se ne vidi, pa čeprav je ne
nekaterih po teh ob vstopu v gozd
opozorilna tabla, ki prepoveduje o d 
laganje smeti.
Berači bi si pri nas opomogli, saj
je tu vse, od starih koles, štedil
nikov, do razbitih školjk, avto
mobilskih karoserij, izrabljenih gum,
odpadlega gradbenega m ateriala, p o 
hištva, starih čevljev, oblek in so
dobne embalaže.
Pri vsem tem ne razum em GO
Ribnica, k ije dovolil K om unalnem u
p o d je lu lokacijo javnega smetišča
pod cesto na C rn i vrh na m estu, ki
ni niti najmanj prim erno za sme' iišče._ Mala v rtača bo zatrpana in
smetišče b o že ju tri prem ajhno. In
kaj potem ? Bo v sosednji vrtači
novo? Bodo smeti sežigali? C e je
predvideno sežiganje, je prav, da
prej organizirajo stalno gasilsko
službo, kajti požar je tu neizbežen,
kljub cesti in protipožarnem u pasu,
ki je izkopan o b robu smetišča.
In sedaj še nekaj besed o Tenteri.
V erjetno ne veste niti kaj, niti kje je
to. Do nedavnega tudi jaz nisem ve
del, čeprav sem dom ačin.
Pri Ž lebiču se združi več izvirov
izpod Hudega konca s p o to k o m , ki
priteče iz O rtneka ter k o t Žlebiščica izgine p od zemljo. Tu so šte
vilne udorne jam e, ki se ob večjem
■"sževju nappjm jp z vodo, ker glavni
požiralnik ne m ore ^ r o t i požirati
vode. Tako se dogaja, da se tedaj z
vodo napolnijo tudi vrtače v nižin
skem predelu in da v Strugah, ka
m or voda p riteče pod pogorjem
Male gore, poplavlja. Že leta 1896
M regulirali Bistrico, da ni poplav
ljala ribniškega polja in da odvečne
vode p o utrjeni kineti odtekajo v
Tentero, kar predstavlja za poži
ralnik do datn o obrem enitev. Danes,
po toliko letih, v dobi tehnike in
atom ov pa kaže, da pozabljam o na
tisto, brez česar tu di sodoben človek, pa naj bo še tako stehniziran,
ne more živeti.
Ce na nič d r u g ^ a , m oram o p o 
misliti vsaj na večje stalno deževje.
Smeti, ki sedaj leže ob bregu Zlebiščice, bodo večji vodi prava igrača
in lahko delno ali p a povsem zamaše
, ’>ožiralnik. Toliko prej, ker so že se
daj s sm etm i zasuli eno od udornih
jam^ požiralnika. Prav tako so ne
očiščene tudi rešetke pred izstopom
vode v podzem lje v utrjeni kineti,
kar vse predstavlja m ožnost poplave.
Prirodna zanimivost, kot je Tentera, je edinstvena in nam esto smeti
bi bila tabla ob cesti, ki bi m im o
idočega
opozarjala
nanjo, pri
mernejša. Za dom ačine, ki tod o d 
lagajo smeti, pa bi bila prim erna
zlep k a denarna kazen.

Drugo, prav tako pereče vpra
šanje so peskokopi in kam nolom i,
njihova lokacija, odpiranje, izko
riščanje in opuščanje.
Pokrajina v okolici O rtneka je v
primerjavi z ribniško dolino, še p o 
sebno če se povzpnem o nekoliko
više na Velike Poljane ali p ro ti Sv.
Gregorju, veliko lepša in prijetnejša.,
Prostrane livade, polja in travnike
prekinjajo skupine in pasćvi gozdov,
ki se nahajajo tudi v strnjenih večjih
kompleksih. Tej idili dajo vasice na
ravnicah poljan in razni zaselki, raz
treseni tu in tam , svojevrstno p o 
dobo. Pogled v katero koli smer je
očem prgeten, le v Močila oko ne
sme pogledati.
Tu je peskokop ob peskokopu.
Največji je ob sami cesti, ostali p a so
pom aknjeni v vznožje in celo p o
bočje, k o t je peskokop po d Vel. Po
ljanami. O dprt je bil ob gradnji ceste
K o čev je-L ju b ljan a in smo ga letos
razširili tudi m i, ko smo potrebovali
m aterial za gradnjo gozdne ceste
Luknja. Spodnja dva sta last Ko
m unalnega podjetja. Enega so zaradi
preslabega materiala opustili, ne
koliko više levo nad njim pa so o d 
prli novega. Pri tem so ob gradnji
provizorične ceste do peskokopa
drevesa na trasi dobesedno izruvali
in jih neobdelana zasuli ž m ate 
rialom , ki je bil odstranjen s trase.
Sodeč p o napravah tako v tem , k o t
v ostalih peskokopih, so vsi začas
nega pom ena, da je njihova osnovna
naloga tren u tn o pokrivanje p o treb
p o pesku. T ako se lahko že ju tri
zgodi, da bo eden od omenjenih
peskokopov opuščen, nekaj sto m e
trov p ro č pa se bo odprl nov, ki bo
razpoložljivi
mehanizaciji odgo
varjal. Poleg teh je več zasebnih p e
skokopov, eden tudi na gričih Podpoljan, kjer je merilo za odpiranje
boljša peščena žila. T ako so povr
šine odprte in razrite na več mestili,
brez reda in sistema.
Ne m orem razum eti, da ni m o 
goče najti takega m esta za pesko
kop, ki bi za več let krU potrebe po
pesku in kjer bi bilo s p redhodno
tem eljito geološko raziskavo in son
diranjem m ožno zagotoviti stalno
kvaliteto. Tako ne bi p o tem , ko je
p repozno, ugotavljali, da pesek ni

prim eren in da je p o treb n o p esko
kop opustiti. Pri takem peskokopu
bi bilo m ogoče delo m ehanizirati,
kar bi pocenilo proizvodnjo, in bi se
tudi glede Cen našel sporazum , ki bi
odgovarjal vsem zainteresiranim .
Ob priliki strokovne ekskurzije
našega DIT na Bavarskem smo imeli
priliko slišati o zakonu, ki pravi, da
je p o trebno preurediti kakorkoli
uničene prirodne površine v p ro 
duktivne. Tako planirajo v prem o
govniku na Bavarskem v Schwandorfu po izkopu 200 milijonov to n
prem oga v dnevnem kopu ustvariti
u m etn a jezera, jalovino, izobli
kovano v urejene griče, pa k ulti
virati, kar že delajo in so pri tem
dosegli lepe uspehe.
Vprašujem se, ali smo res tako
bogati in tako veliki, da si lahko p ri
voščim o čisto vse, kar nekom u tre
nutno pade v glavo? Kaj živimo res
samo za današnji dan in ne mislimo
na bo d oče rodove?
V em , da nisem povedal nič no
vega, pokazal pa sem na delček slo
venske zemlje, na katerem živimo in
delam o mi. Vse je več k o t jasno, p o 
trebn a je le akcija. Stvari je treba
določiti tako, da bo že v naprej
jasno, kdo je kom u in za kaj odgo
voren. GO Ribnica, k i s tem i goz
dovi posredno in tud i direktno
upravlja, bi m oral biti vsekakor glas
nejši, odločnejši in učinkovitejši, ko
gre za navedene problem e. Zamerim
m u toliko bolj, ker pristaja na re
šitve, k o t je lokacija sm etišča v Mali
gori, namesto da bi preprečeval
onesnaženje gozda.
Inž. MARKO FIG A R
K OCEVJE

Sprevodnik
v ponedeljek, 20. decem bra, sem
se ob 18. uri odpeljal z avtobusom
Ljubljana tran spo rt, ki pelje iz Ljub
ljane v Karlovac. Na p o ti se je zgo
dilo nekaj nenavadnega: p o tn ik , ki
je h otel izstopiti v Grosupljem , tam
ni izstopil. Zakaj ne, m i ni znano,
k ot mi tud i ni znano, zakaj je m oral
potem izstopiti m ed Grosupljem in
Ivančno gorico. Sprevodnik je p o
stopal skrajno barbarsko in potnika
potegnil iz avtobusa v jarek.
Ne vem, če se sprevodnik zaveda,
da se v avtobusu vozijo tudi tujci: ti
se sprašujejo, kako da pri nas 25 let
po vojni še uporabljam o take me
to de, ko pa se imam o za civilizirano
deželo.
JO Ž E k l e m e n C i C
Suhor pri Metliki

Dodatek za primer materinstva
Mnogo naših delavcev, ki so
zaposleni v ZR N em čiji, bo zani
m alo, kakšne denarne zahtevke
na ra ču n socialnega zavarovanja
lahko uveljavljajo v prim eru ma
terinstva njihovih žena, ki žive z
njimi v Nemčiji ali pa so don\a v
Ju ^ slav iji.
Zena, ki je socialno zavaro
vana po m ožu, zaposlenem v ZR
Nem čiji, a živi in je rodila v Ju
goslaviji, je upravičena, da po
p orodu v m estu, kjer stalno pre
biva, predloži kom unalnem u za
vodu za socialno zavarovanje
zahtevek za izplačilo porodni
škega dodatka.
Zavod bo zatem pri Krankenkasse, kjer je mož v Nem čiji so
cialno zavarovan, preveril, če je
bil zavarovan v času, ko je žena
rodila. Ce je z zavarovanjem v
redu, bodo dodatek za prim er
m aterinstva poslali na naslov za
voda za socialno zavarovanje,
kjer žena živi in kjer ga bo tudi
prdela.
Ce živi žena skupaj z’m ožem

v Nem čiji in ni zaposlena, pa je
šla rod it v Jugoslavijo, im a pra
vico do d odatka po nem ških
predpisih. V tem prim eru pa
m ora dobiti od zavoda za social
no zavarovanje v Jugoslaviji
obrazec JU - 7 in ga predložiti
Krankenkassi, pri kateri je po
m ožu zavarovana. Na podlagi
tega je upravičena do p orod
niškega d od atka v višini 80 nem 
ških mark. Žena, ki je socialno
zavarovana, a je bila na porodu v
ZR Nemčiji, pa bo prejela od
Krankenkasse porodniški doda
tek v znesku 130 nem ških mark.
Ce pa je žena tudi sama redno
zaposlena v ZR Nem čiji, ima f>o
nem ških predpisih v prim eru p o 
roda pravico do porodniškega
d odatka v čistem znesku svojega
14-tedenskega zaslužka (6 ted
nov pred porodom in osem
tednov po porodu).
(Povzetek po „RODNI GRUD r “ glasilu Slovenske izseljen
ske m atice - decem ber 1971)

„ŠE MAKSIM GASPARI BI JIH TEŽKO TAKOLE UJEL“ - po
snetek iz našega Podgoija, ki prikazuje življenje v zimskem času na
kmetih, ko si kmetje na topU peči grejejo prezeble kosti. (Foto:
Uroš Kastelic)

URESNIČEIVANJE: SKLEPOV KONFERENCE ZKS

Kaj bi bilo za družbo boljše?
Primer iz sevniške občine, ki kaže, kakšni so še problemi vasi
Čeprav je zgodba, ki jo nam era
vamo pisati, popolnom a resnična,
na željo prizadetih ne bom imenoval
njihovih imen.
v sosednji vasi živijo tri starejše
sestre. Ena je stara 76 let, druga 73,
tretja pa 70. Skoraj vse življenje živi
jo k o t samice, ker se ni no b ena p o 
ročila. Za svojo so vzele bratovo
h čerko, da bi zanje skrbela na stara
leta in pozneje tudi dedovala vse ne
prem ičnine. Ker so živele vedno v
najlepši družinski slogi, so ob trdem
km ečkem delu dočakale visoko sta
rost. K hiši je prišel „ zet,“ če ga lah
ko tako im enujem o, priden km ečki
fant, ki se je ukvarjal tudi s prilož
nostnim tesarskim delom.
Leta so prinesla svoje, m oči starih
'ž en sk so se zmanjšale, pojavile so se
b o lezn i Skoraj vsa dela na polju je
moral opravljati mož največkrat
sam, pridelali so le toliko, kolikor so
potrebovali za preživljanje. Za davke
in prispevke za k m ečko zdravstveno
zavarovanje je ostalo malo ali pa
nič. Ko je bil prispevek za zdravstve
no zavai-ovknje določen po števflu
družinskih članov, so te dajatve po
stale še večje, tako d a jih mlada za
konca nista več zmogla.
„M nogokrat sva že premišljevala.“ pripovedujeta mlada zakonca,
„da bi pustila nedonosno km etijo in
se zaposlila v industriji. Ali naj
pustiva vse tri stare tete v breme
družbe? Tega ne moreva storiti,
čeprav ne vidiva nobenega izhoda.
Naredila bova še en korak in s
pismeno prošnjo zaprosila celjski za
vod za socialno zavarovanje, da bi
vsaj za polovico odpisal prispevke.
Navdušena sva’za zamisli o km eč
kem pokojninskem
zavarovanju,
toda kaj bo nama to pom agalo, če
že sedaj ne zmoreva tega bremena.

ki se bo s prispevki za pokojninsko
zavarovanje še povečal! Ce bi m o
rale tete iti v dom p o čitka, bi mo
rala družba za njihovo nego in
vzdrževanje plačevali po 3 stare mi
lijone na leto, če pa bi nam zdaj p o

magali, pom oč ne bi presegla 100
starih tisočakov.**
Kaj bi bilo torej pam etneje in ce
neje?
K. ZORKO
Zavratec 32

Za 10-letno delo pri podjetju TRIKON — Kočevje so bili 10. de
cembra nagrajeni: Ivanka Glad, Ivanka Mohar, Francka Žagar, Ju
lijana Arko, Lucija Gruber, Ivan Imenšek in Rudolf Urh. Kot na
grado za zvestobo podjetju so dobili ure in poprečni mesečni
osebni dohodek. Zveste delavce je podjetje pogostilo v hotelu
„Pugled“. (Foto: D. Mohan)

Preživnine so obveznost!

Precej je jugoslovanskih delavcev,
ki se hočejo z zaposlitvijo v tujini
izogniti svojim preživninskim (alim entacijskim) obveznostim , ki jih
imajo do žene, o tro k in m orda tudi
do staršev, ki živijo v Jugoslaviji. Ne
kateri izmed njih si najdejo v tujini
drugo partnerico, na svojo družino v
Jugoslaviji pa popolnom a pozabijo.
N ekateri iz m alom arnosti, drugi na
menoma, saj menijo, da jih roka pra
vice ne more doseči v tujino.
Vsem takšnim delavcem, seveda
Zakaj v naših vaseh km etje zlijejo
pa tudi njihovim družinam v Jugo
toliko mleka v svinjska korita, če
slaviji, naj veljajo te vrstice. Pojas
prav še tako potrebujejo denar za
nile bodo nam reč, da so v večini
preživljanje, davke ,in druge da
držav, kjer delajo jugoslovanski de
jatve? Ni pač odjemalcev, ni ljudi,
lavci, le-ti dosegljivi tudi glede svojih
ki bi mleko zbirali in odkupovali. V
obveznosti, ki jih imajo v Jugoslaviji
mestih stojijo vrste za m leko, pri nas
do svojih družin. Danes si bom o
pa je toliko n eiz k o rišč en e ^ . Zakaj
ogledali, kako stoje te stvari v
odgovorni ljudje ne poskrbijo za to,
Avstriji in Zvezni republiki Nemčiji,
da bi m lekarna mleko odkupovala
kjer dela velika večina naših roja
tudi v naši vasi, Pesju, Starem gradu,
kov.
Niirofu, Spodnjem Starem gradu,
Le redki naši delavci, ki so zapo
Dolenji vasi. Zgornjem Obrežu, kjer
sleni v sosednji Avstriji, vedo, da
bi lahko zbrali tudi 500 in več litrov
obstaja med Jugoslavijo in Avstrijo
mleka na dan. Skozi te vasi pelje
poseben meddržavni sporazum o
lepa cesta in mleka ne bi bilo težko
vzajemnem priznavanju in izvrševa
voziti.
nju o dlo čb o preživninski obvez
Ne razum em , zakaj se tega nihče
nosti iz leta 1962, ki om ogoča upra
ne zaveda, zakaj porabim o toliko
vičencem uveljaviti pravico do pre
dragocenih deviz za uvoz mleka,
živnine tudi od oseb, ki živijo v dru
masla in drugih m lečnih izdelkov?
gi državi p o godbenici Preživnina
Kaj na to ne mislijo v m lekarnah, se
m ora biti seveda priznana s sodbo
tega ne zavedajo ljudje, ki so od
pristojnega sodišča in m ora biti
govorni za naše gospodarstvo?
„izvršljiva,“ to se pravi pravno
Prosim , da ta moj članek malo
m očna in oprem ljena z izvršilno
olepšate, ker okorna km ečka roka
klavzulo, kar pom eni, da ni ovire za
ne zna lepo sestaviti in napisati.
realizacijo te odločbe tudi na pri
PAVLA BAN,
silen način. Tu naj pojasnim o, d a je
Pesje 17
jugoslovansko sodišče pristojno tudi
KRŠKO
za jugoslovanske delavce, ki so za
časno na delu v tujini, ker se sm atra,
da imajo svoje stalno bivališče še
vedno v Jugoslaviu in so to r g p o d 
Vsem bralcem in zvestim n aroč
vrženi jugo.slovan^i jurisdikciji.
nikom našega dom ačega lista iskre>
Preživninski upravičenec v Jugo
no želim veliko zdravlja ter še večjo
slaviji si m ora priskrbeti pravno
blaginjo, kmetovalcem čim prejšiyo
m o čn o in izvršljivo sodbo jugoslo
ugodno in pravično rešitev p ok o j
vanskega sodišča, p otrdilo sodišča o
ninskega vprašanja, ki je marsikje že
tem , da je bila sodba pravilno vro
,jJivljenjsko vprašanje**, zdomce pa
čen a zavezancu, ter prevod vseh
pozdravljam z željo, da se jih čimlistin v nemški jezik, vse to pošlje
več vrne dom ov. Za vse je dela in
pristojnem u avstrijskemu -sodišču,
prostora dovolj doma!
kjer živi zavezanec, da le-to realizira
V
upanju, da bo leto 1972 po ugoslovansko o d lo čb o o preživnini,
naši želji, vas pozdravlja
"o bo avstrijsko sodišče storilo na
ta način, da bo odredilo rubež in
VLADIMIR PREZELJ

Odgovornim
v premislek

Novoletno voščilo!

Tale jelen, ki ^ je pred kratkim uplenil Jože Rački, lovec iz Kužlja, je imel rogove močno poško
dovane. PolomU si jih je v lanskih ljubezenskih bojih. (Foto: Zlatko Vardijan)

Uredništvu Dolenjskega lista!
Prebral sem članek „Gosta iz vi
kendov p rijeta" v 49. številki D o
lenjskega lista na zadnji strani in bi
k tem u rad dal nekaj pripom b.
Stavek v članku „Srce je P o to č
nika vleklo dom ov, v M ačkovec", se
m i ne zdi prim eren in je odveč, ker
precej d o bro poznam tukajšnje raz
mere. P o to čnik nima v Mačkovcu
nobenega dom a, saj ni dom ačin!
Razen tega je že več kot leto in pol,
kar je družino zapustil, in se od ta
krat ni več javil. Z ženo sta uradno
ločena in res ne vem , kaj naj bi ga
vleklo v Mačkovec. Bolj verjetno bo
to , da razmere v Mačkovcu dobro
pozna, kot je napisal člankar v Delu.
Nisem pro ti objavljanju takih in
p odobnih vesti, če je članek stvaren
in resničen. Ce pa piscu stvari niso
jasne in jim dodaja nekaj svojega z
nam enom , da bi članek podaljšal ali
olepšal, se mi pa to nikakor ne zdi
pravilno!
T. J.
Mačkovec

J

zasego prejemkov v Avstriji zaposle
nega Jugoslovana. Zarubljene pre
jem ke in druge stvari zavezanca
bodo nakazane upravičencu v Jugo
slaviji do zneska, ki ga je s svojo
sodbo priznak) jugoslovansko so
dišče.
Za izterjavo preživnin v Zvezni re
publiki Nemčiji je postopek neko
liko drugačen. Tu nam reč Jugosla
vija nima s to državo recipročne
dvostranske pogodbe o izterjavi pre
živninskih zahtevkov, pač pa sta obe
državi podpisnici večstranske m ed
narodne konvencije o uveljavljanju
preživninskih zahtevkov v tujini iz
leta 1956. Ta konvencija om ogoča,
da se pravnom očne in izvršljive sod
be jugoslovanskih sodišč o preživni
nah izvršijo nasproti zavezancem, ki
živijo v Zvezni republiki Nemčiji.
Upravičenec mora vložiti zahtevo za
izterjavo preživnine nasproti zave
zancu, ki živi v Zvezni republiki
Nemčiji, prek ju g o slo v an sk ^a urada
za varstvo jugoslovanskega prem o
ženja v tujini in priložiti zahtevku
pravnom očno in izvršljivo jugoslo
vansko sodbo o preživnini Sodba
m ora b iti prevedena v nemški jezik,
prav tako pa tu d i druge listine (do
kaz o vročitvi sodbe zavezancu, kra
tek potek '"postopka, naslov zave
zanca v Zvezni republiki Nemčiji).
Jugoslovanski urad za varstvo ju 
goslovanskega prem oženja v tujino
i o posredoval zahtevo z vsemi listi
nam i
pristojnem u
nem ^em u
organu, le-ta pa pristojnem u nem
škemu sodišču, da bo izvršil jugoslo
vansko sodbo. To bo nemško so
dišče storilo navadno z rubežem in
preodkazom zavezančeve plače, si
cer pa z rubežem zavezančevih pre
m ičnin (avtom obil in podobno),
žepnim rubežem in drugimi sredstvi,
ki jih pozna nemški izvršilni po
stopek. Jugoslovanskim delavcem,
ki delajo v om enjenih državah, torej
priporočam o, da redno plačujejo
svoje preživninske obveznosti v Ju 
goslavijo, ker bi imeli sicer še večje
stroške s p ostopkom , ki smo ga
opisali, plačilu svojih obveznosti pa
se ne bi mogli izo g niti
Dr. LEV SVETEK
(Iz decem brske št.
„RODNE GRUDE**)

DECEMBRA 1943 NA KOZJANSKEM
Pri tem nečtovcškem po četju so
Ustavil je m im oidočega A ntona Preizstopali predvsem nekateri kulturskarja iz Piršenbrega in zahteval, naj
bundovci - vodje vcrm anšafta. Meni
očisti okrvavljene prostore. Preskar
in Pišečanom bo ostalo za vedno za
tega ni hotel storiti. Ferenčak ga jc
pisano v slabem spominu početje
za kazen zaprl v posebno sobo, pri
brežiškega kulturbundovca brivca
pravljeno za m učenje. Najprej ga je
Guetla Pajdaša. Z njim ^ m se srečal
oklofutal, n ato pa prinesel dva m e
jeseni 1942 v Pišecah, kam čr se je
tra dolgo klop. Preskar je m oral leči
naša družina umaknila pred prese
nanjo na hrb et, oni pa ga je s pestm i
litvijo. Ozmerjal m e je in m i zabru
udarjal v trebuh in pri tem nepre
sil: „Ti si b a n d it!" Na te njegove be
stano ponavljal: „Povej, kje so b an
sede sem odgovoril samo z ostrim
d iti!"
pogledom . To pa ga je tako razka
T o m učenje je po daljšem času
čilo, da je hotel vreči proti meni
kom andir postaje prepovedal, ker ni
ro č n o bom bo . Nam ero sem m u pre
Preskar ničesar izdal. Preskaija so
p rečil s tem , da sem se mu približal
nato poslali na prisilno delo v ru d
in tako zmanjšal razdaljo m ed nama;
nik
Senovo, od koder je že prvi dan
če b i bil tedaj vrgel bom bo , bi bila
ušel ter se takoj pridružil partiza
eksplozija usodna tud i zanj. N em o
nom . K ot borec s partizanskim ime
goče je oživiti vse nasilje, ki ga je
nom T om až je sodeloval v spopadu
storil posam eznikom v Pišecah in
in lovu žandarjev v Pavlovi vasi de
okolici, zato naj omenim sam o nje
cembra 1943, kjer je bil ubit tudi
gov zločin iz leta 1943.
V
začetk u tistega leta je iz prese- njegov m učitelj Ferenčak. Ker Pre
skar ni h otel očistiti župnišča, je
Ijenskega taborišča v Nem čiji pobeg
F erenčak našel novo žrtev. Bil je to
nil v dom ovino neki Petaci iz o k o 
Pepi Habjan, sin ozirom a b rat ubitih
lice Krškega. Delal in skrival se je pri
Habjanov. S svojo srajco je moral
Francu Vim polšku v Pišecah. N e
o prati okrvavljene prostore v žup
kega junijskega dne 1943 je Petaci
nišču in niti slutil ni, da briše o č e 
peljal voz sena pro ti Vim polškotovo in bratovo kri.
vemu dom u. Ta dan je bil v Pišecah
in okolici spet v akciji brežiški verTo so samo nekateri prim eri ne
m anšaft in sondcršturm - posebna
človeškega okupatorjevega nasilja
form acija kočevskih Nemcev. N e
nad prebivalci Pišec, ki ga ti ne bodo
nikoli pozabili.
kako sto m etrov pred hišo Jožeta

#

Ivan Škvarča-Modras, koman
dant Kozjanske čete, narodni
heroj, padel 20. decembra 1943
v boju pri Šempetru
Kostevca je Pajdaš z dvema vermanom a ustavil voz. Petaci se je pre
strašil, ker ni imel dovoljenja za b i
vanje v Pišecah. Skočil je z voza in
zbežal preko Kostevčevega travnika
p ro ti gozdu. Pajdaš in verman sta
streljala na bežečega Petacija in ga
sm rtno ranila. Ranjenega so privlekli
na dvorišče Koste.včeve dom ačije.
Petaci je v zadnjih trenu tkih živ
ljenja opazil pri vratih Kostevčeve
hiše Milko Kovačičevo. S prem ika
njem roke in ust jo je prosil za vodo.
Ko m u jo je prinesla, jo je prosil še
za žganje, vendar ga ni mogel več
izpiti. Kozarec je prinesel k ustni
cam , takrat pa mu je iz ust privrela
krvava pena in se pom ešala z žga
njem v kozarcu. Tedaj mu je Pajdaš
iztrgal kozarec žganja iz rok, mu
cinično nazdravil in z užitkom iz
praznil kozarec s krvjo pomešanega
žganja.
Takšen je bil Gustl Pajdaš, kulturbundovec in vodja vermanov iz Bre
žic. Na žalost ni bil edini, ki je tako
ravnal z našimi ljudmi.
Julija 1943 sta padli v Pišecah še
drugi dve žrtvi. T akrat se je žandarmerijska patrulja iz Pišec vračala iz
Podgorja in srečala Jožeta Habjana
in njegovj^a sina Franca iz Pavlove
vasi. Med njima in patruljo se je vnel
prepir zaradi povsem nepom em bnih
stvari. Patrulja ju je odpeljala v Pišece na žandarmerijsko postajo v da
našnjem župnišču. Tu so oba Hab
jana pretepali in m učili.
Kako je m učenje po tekalo, nihče
ni zvedel. Lahko pa sklepam o, da je
m oralo biti strašno, saj so si žandarji
zatem izpirali krvave roke in uni
form e v p o tok u poleg župnišča.
Med njimi je bil tudi žandar Švajger,
vodnik policijskega psa. Kdo ve, če
ni pri m u čenju Habjanov uporabljal
tudi t ^ a psa. Pretepena, na pol
m rtva Habjana je m oral Franc
Cvetko iz Globokega na km ečkem
vozu Mihe Kostevca peljati po poti
p ro ti Pavlovi vasi. Nad Pišecami so
žandarji pri Kočevarjevi kapelici oba
Habjana položili na zemljo ter ju
ubili s streli v hrbet. S tem so se
hoteli zavarovati pred svojimi pred
postavljenim i in prebivalci Pišec, češ
da sta hotela žandarjem pobegniti in
so zato streljali za njima, še isti dan
so ju pokopali na sejmišču pri poko
pališču v Pišecah.
Po končanem m učenju v žup
nišču je žandar F erenčak iskal na
cesti pred župniščem osebo, ki bi
očistila kri v sobi, na hodniku in
^topnlcah žandarmcrijske postaje.

Naša četa pred
decembrskimi
boji 1943

Decem bra 1943 nas je bilo v Koz
janski č eti petindvajset borcev, večji
del iz vasi sedanje brežiške občine.
Kom andir čete je bil junaški prvo
borec Ivan Škvarča-Modras, ki so ga
leta 1951 proglasili za narodnega he
roja. Modras ni bil samo odličen
organizator in hraber borec, am pak
sm o ga cenili tud i zaradi njegovega
izum a. Svojo puško si je predelal
tak o , da je osnovnem u magazinu
dodal saržer puškom itraljeza. Tako
je lahko v magazin svoje puške spra
vil 22 nabojev. Ta puška m u je o d 
lično delovna in vsem nam je bilo
žal, da so jo p o tem , ko je Modras
padel v borbi za Šem peter, dobili v
roke nemški graničarji.
Komisar naše čete je bil Joško
Planinc-Kostja, ljubljanski dijak,
zelo razgledan in priljubljen med
borci in prebivalci. Skoraj polovico
borcev v č eti pa je bilo ubežnikov iz
nemške vojske. M nožično dezertiranje iz nem ške vojske se je sicer za
čelo šele v začetku leta 1944, ko se
nam je samo v januarju in februarju
pridružilo okrog štirideset borcev ubežnikov iz nemške vojske. Doma
so bili iz Pišec, iz Sromelj in drugih
krajev Kozjanskega in Posavja.
Borci Kozjanske čete smo bili
oboroženi s puškam i m anlihericam i
in mausericami. Imeli smo tudi dva
puškom itraljeza, pred b orbo v Šem
petru pa smo dobili še dva puško
mitraljeza od skupine slovenskih
partizanov, ki je prišla k nam iz
Hrvaškega Zagorja. T a skupina enaj

stih borcev jc prišla v Kozjansko
četo pred bojem v Šem petru. Razen
navedenega orožja smo imeli še tri
brzostrelke, nekaj pištol in vsak
borec po eno ro čn o bom bo, neka
teri tudi več. Bombe so bile različ
nega porekla, defenzivne in ofen
zivne. Primanjkovalo pa nam je m u
nicije, posebno za m anliherice, za
pištole in brzostrelke«*

C eta se je v decem bru, vse do
borbe pri Šem petru, zadrževala na
črti Pavlova vas — Drenovec Sromlje - Zdole. Hrano so nam pro
stovoljno dajali prebivalci, večkrat
pa smo jo tudi odvzeli pri K oče
varjih, naseljenih po vaseh okoli
Globokega in A rtič.
Večina borcev je nosila uniform e.
Imeli smo nemške vojaške, verman-

Vsak, kdor je doslej s pisano ali govorjeno besedo
obujal dogajanja v vojnih letih 1 9 4 1 -1 9 4 5 na ozem 
lju v trik otu med Savo in S otlo, je ugotavljal, da so
ta zemlja in njeni ljudje doživljali svojevrstno, še p o 
sebej težko usodo. Od Vidm a prek Libne, Drenovca
in Špička do obsoteljske ravnine pri Sedlarjevem je
približno potekala mejna črta, do katere je bila na
seljena nemška narodnostna manjšina raznih barv:
Kočevarji, Besarabci, Tirolci, Bukovinci. Ta pisana
druščina nemštva je bila prepričana, da bo ta del
slovenske zemlje postal njihov trajni dom in so se
zato z dom ačim i kulturbundovci izrazito sovražno
obnašali do Slovencev onstran naselitvene č rte , še
posebej pa do tistih, ki so se selitvi izognili z begom.
V njih so videli — sicer upravičeno - b odoče par
tizane, ki ogrožajo njihov novi dom . Za boj proti
partizanskim enotam so bile tu vedno pripravljene
policijske sile .in žandarmerija, razm eščene v vseh
večjih krajih, pa tudi iz nem ških naseljencev sestav
ljene enote vermanšafta so predstavljale pom em bno
vojaško m oč okupatorja.
Z ato so bile resnično boleče izgube, ki so jih d o 
živele v prvih dveh vojnih letih partizanske enote na
ozem lju, ki ga danes imenujem o Kozjansko. Konec
julija 1941 so v zgodnjem ju tru streli policistov v
Dobravi pri Brežicah končali življenje desetim čla
nom uporniške skupine iz Krškega. Že avgusta je v
Zavškovem m linu pri Šentrupertu padla I. celjska
četa, konec novem bra 1941 je bila v Gorjanah pri
Podsredi uničena Brežiška četa. S težavo in spet za
ceno velikih žrtev je raslo partizanstvo na Kozjan
skem v letu 1942. Konec avgusta je padla v roke
sekretarka kozjanskega okrožja T on čk a Čečeva s
svojimi političnim i sodelavci, precej izgub pa je ta
krat imela tud i četica, ki jo je vodil Ivan ŠkvarčaModras.
Jeseni 1942 je partizansko bojevanje na Kozjan
skem nadaljeval bataljon, ki ga je sem poslala druga
grupa odredov iz Dobrovelj v Savinjski dolini. Kriva
sreča pa je hotela, da je ena četa tega bataljona bila
v Osredku ob p o to k u M očniku 18. februarja 1943
uničena, zato je pom lad dočakala samo ena četa, ki
je pozim i 1 9 4 2 /4 3 taborila v okolici Kozjega. Poleti
1943 se je od tam prem aknila v gozdove severno od
naseUj Ložce, Sromlje, Pišece. Tej četi so se jeseni
1943 pridružili mnogi dom ačini iz okolice Bizelj
skega in Pišec. Ti so postali jedro Kozjanske čete,
potem ko so se septem bra 1943 njeni borci, po rodu
iz Dolenjske, vrnili s Kozjanskega v dolenjske par
tizanske enote.
O kupatorji so mobilizirali v nem ško vojsko m no
go slovenskih fantov in m ož, na raznih frontah so
izgubili življenje, mnogi pa tu di zdravje. T udi na
Kozjanskem je ok u pato r z mobilizacijo slabil na
rodnoosvobodilno gibanje. Ce so le mogU, so Koz
janci iz nemške vojske dezertirah in šli v boj proti
Nem cem . Mnogi so stopili v partizanske vrste že kar
dom a na Kozjanskem . To so biU o d hčni borci, ku
rirji, m itraljezci, kom andirji vodov, kom andirji in
komisarji čet ter bataljonov. Zaradi izkušenj na raz
nih frontah lahko trdim o, da so jih Nemci prav
zaprav vojaško dobro izurili za boje pro ti sebi.
Tovariš Milan Kostevc, avtor teh spominov in sam
borec čete, se spom inja, da so bili v decem bru 1943
v četi naslednji borci: Ivan Škvarča-Modras, ko
m andir čete, Jože Planinc-Kostja, komisar č ete, Karl
SlovenoB ranko, A nton Agrež-Brkič, A nton Grmov
šek, A nton Varlec-Slavko, Jože Deržič-Maijan, Mar-

r m

11. decem bra 1943 je biki skupi
na borcev Kozjanske čete v izvidnici
v okolici Šem petra. Izvidnico je vo
dil kom andir čete Ivan ŠkvarčaModras, z njim pa so bili borci:

Podpolkovnik Milan Kostevc — Marico je na
pisal svoje spomine na boje in delo Kozjanske
partizanske čete
tin V retič-Gregor, Franc Kolar-Miško, Ivan KostevcCiril, Milan Kostevc-Marko, Martin Sum rak-Franci,
Alojz Sim onišek-Stane, Ivan Rožm an-Janez, A nton
Preskar-Tomaž, Franc Drugovič-Vid, V iktor LipejGodec, Milan Alič-Matevžek, A nton Račič-Zvone,
Ivan Žerjav-Arko in Stanjko. Obveščevalci in kurirji
čete, ki so tu d i sodelovali v njenih decem brskih
bojih, pa so bili: Ivan Agrež-Brko, A nton LahZmago, Edo Zidarič-Tarzan, Zdravko Gregel-Hrabri,
Franc Bertole-Polde, Alojz Večko-Boris in Minka
Grmovšek-Vida. V erjetno seznam borcev ni popoln
in v njem m anjka še nekaj imen.
C eta je s svojimi akcijam i v okolici Pišec priza
dejala okupatorskim oblastnikom precej škode in
skrbi. Zaradi njenih drznih in uspešnih akcij je o k u
p ato r precenjeval njeno številčno m o č. Menil je,, da
ima opraviti „z izredno aktivno partizansko enoto z
okrog 6 0 - 1 0 0 m o ž “ .
Višek je aktivnost kozjanske partizanske čete d o 
segla v skupnem napadu z Zagorskim bataljonom na
utrjeno okupatorjevo postojansko v Šem petru pod
Svetimi goram i (danes Bistrica o b Sotli).
Sem je prišla skupina 11 slovenskih partizanov iz
H rv a tsk ^ a Zagorja, ki so se prej borili v Kalniškem
in Zagorskem partizanskem o dredu. Skupino so se
stavljali: Marjan Jerin, njen vodja, dom a iz Pod
četrtk a; Andi Šepetave iz Župelevca, Simona Urban
čič z Blance, partizanka Marija iz okolice Brestanice,
p uškom itraljezec Stenka, dom a iz Prlekije in šest
drugih borcev. Že pred prehodom Sotle je ta sku
pina partizanov sodelovala 1 .1 2 . 1943 s prvim Za
gorskim bataljonom pri napadu na ustaški polk te
lesne zaščite poglavnika A. Paveliča v vasi Jesensko
Cerje.

ske in zandarmerijske obleke. Naša
obutev je bila za takratne čase na
ravnost odlična, saj smo imeli v zvo
niku cerkve svetega Jerneja pravo
skladišče usnja. Zbiranje in uskladiščenje usnja je organiziral Ivan
Agrež-Brko. Vsa naša oprem a (na
hrb tnik i, opasači, šotorska krila
itd.) je bila večinom a nemSca.
Razpoloženje borcev je bilo od 
lično. Želeli smo si akcij in bojev,
da bi se maščevali okupatorju in nje
govim hlapcem za vsa nasilstva, ubi
janja in strahote zagrešene nad na
šimi ljudm i, posebno še na ozem lju,
kjer se je zadrževala naša četa.
k rti«

# Spopad izvidnice
Kozjanske čete
pri Sokolu

i

Alojz
Simonišek-Stane,
A nton
Agrež-Brkič, Ivan Žerjav-Arko in
Martin Sum rak-Franci.
Ko je bila izvidnica vzhodno od
Šem petra na grebenu pri „S o k olu “ ,
je iz Šem petra proti Bizeljskemu p ri
peljal kamion nemške naselitvene
družbe, ki je vozil govedo. Modras je
takoj ukazal, naj ga izvidnica na
pade. V napadu so težko ranili voz
nika kam iona, ubili enega in laže
ranih drugega spremljevalca. Štiri
goveda so ubili, nekaj pa laže poško
dovali. Čeprav je bil voznik težko
ranjen, mu je uspelo pobegniti s
kamionom p roti Bizeljskemu.

Takoj po napadu na kamion sta
se pojavila dva graničarja in pričela
streljati na borce. Naša izvidnica ju
je v hipu obkolila in prisilila k pre
daji. Nato pa sta iz gostilne pri So
kolu (lastnik Jazbec) napadla izvid
nico dva oborožena Kočevarja. Ene
ga so borci ubili takoj pred gostilnoV
drugemu pa je u ^ e lo pobegniti v
gozd za hišo. Cez nekaj časa je po*.i
begli Kočevar ponovno navalil iz g o -''
zda na naše borce, ki so na dvorišču
gostilne zasliševali ujeta graničarja.
Kočevarju se je posrečilo s hitriini
skoki priti do hleva in se skriti na
p o d streg e. Vsekakor je mislil, da bo
s po d streh a Jileva l ^ k o varno in
učinkovito streljal na nas. Toda v
tistem tren u tk u , ko se je vzpenjal na
hlev, je eden naših borcev skočil k
hlevu in iz varnega zaklonišča hlev
zažgal. Ko je Kočevarju postalo na
p o d streg u prevroče, je skočil na
dvorišče, tam navalil na Antona
Agreža-Brkiča, ki je stal ob zahod
nem zklu hiše. Izstrelil je rafal proti
B rkiču, a ta je bil hitrejši: odskočil
je in m ed padanjem na zemljo spro
žil smrtonosni strel v napadalca.
O m ahujoči Kočevar p a je zalučal
brzostrelko nad glavo v bližnje
grmovje ob gorečem hlevu, s a m o da
je ne b i dobili v roke partizani. Tudi
ta zadnja želja se Kočevarju ni izpol
nila. Brzostrelko smo našli; z njo se
je oborožil A nton Agrež-Brkič.
V
eni izmed gostilniških sob sff
likvidirali oba graničarja, ki sta stre
ljala na naše borce in hotela pobeg
niti v tren u tk u , ko smo imeli opra
viti s Kočevarjem pri hlevu. P ri'
pom niti m oram , da tistih nemških
graničarjev ob Sotli, ki h ote niso nič
vedeli ali slišali o naših akcijah, ni
smo kaznovali niti m i niti zagorski
partizani. R ezultat n a ^ a sp op ad|^
pri Sokolu pa je bil: likvidirana sta
bila dva graničarja, ubita dva Koče
varja in en spremljevalec kamiona.
Mi nismo imeli izgub, z e le n ili pa
smo brzostrelko, dve puSci mauserici in eno lovsko puško.
O tem ^ o p a d u pri Sokolu je
kom andant varnostne policije za
Spodnje Štajersko SS — Hauptsturm fuehrer T au d orf zaupno poro
čal SA — Oberfuehrerju Steindlu,
zveznemu vodji štajerske domovin
ske zveze, naslednje: ,4*ribližno sto
banditov, ki so bili oboroženi s tež
kim i strojnicami, je do tal požgalo
gospodarsko poslopje Franca Taupferja pri Šem petru pod''‘Svetimi go-“
ram i. Pred gospodarskim poslopjem
so našli m rtveca, ki ga do sedaj še
niso mogli prepoznati. V stano
vanjski hiši ležita dva m rtveca . . •
Gre najbrž za graničarje."
Iz tega poročila lahko vidimo,
kakšen strah so ta dan s svojo akcijo
povzročili Nemcem kozjanski parti
zani na tem delu okupacijskega
ozemlja. Še bolj pan ičn o pa je mo
ralo biti poročilo žandarmcrijske
postaje iz Šempetra T audorfu, ki je
kot vojak in policist od podrejenih
sprejeto poročilo Steindlu gotovo
olepšal in vsaj za polovico zmanjšal
podatke o številčni m oči in oboro
žitvi partizanov.
Cc bi takrat operativna enota na
Kozjanskem res štela sto partizanov j
oboroženih s težkim i strojnicam i, bi
gotovo bile vse manjše okupatorjeve
postojanke v resni nevarnosti. Naj
povem še to , da v spopadu pri So
kolu ni sodelovala nobena izmed
obeh naših lalikih strojnic, ki smo ju
takrat Kozjanci imeli, pa tudi no
bene brzostrelke nismo uporabili,
ker jih do tedaj sploh nismo imeliKozjanska četa se je nekako od
10'. decem bra do napada na Šempe
ter zadrževala v gozdovih na črti
Zdole - Sromlje - Drenovec —Pav
lova vas.
(SE NADALJUJE)

t

I ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ — MU8s«r8t aktive bande von 60 • 90 mami« ttrro r*
u a b a rfa tllt und mordt, heute 4 gandarman arschoasan und 3
schwtp v a r la t z t .
grossa angstpsychosa untor den umsiadlam im rauma koanigsbarg* w isatl»
kraisfuahrar 8woboda maldet mir varsageTi dar oartlichan
axakutiva ain sch L iesslich wehrmacht / landasschuetzankompanian /«
dla aus p rastige und kompatenzon nicht zum schlagan komman«
ich satza* nach b e r e its a r fo tg te r zustimmung durch grupps«
fuahrer roesenar vom 18« b is 23« dezamber wehmannschaftsjagd«
komAiavido It 60 an •

Župnišče v Pišecah; med vojno sedež žandarmerije. Tu so mučili
očeta in sina Habjana, Preskaija in zavedne Slovence. Žandarme
rijsko postojanko je 7. julija 1944 likvidiral I. bataljon Kozjanskega
odreda (iz arhiva Posavskega muzeja v Brežicah).

FAKSIMILE NEMŠKEGA POROCiLA: Nemško poročilo o napadih Kozjanske čete v okolici Pišec v
prevodu: „Okrove Brežice: Izredno napadalna skupina partizanov od 60 do 90 mož. Teroristični
napadi in umori. Danes ubiti 4 orožniki in 3 hudo ranjeni. Med naseljenci okoli Bizeljskega in
Šempetra je nastal velik preplah. Okrožni vodja Swoboda sporoča, da so krajevne varnostne sile
vključno z vojsko (čete deželnih strelcev) popolnoma odpovedale in zaradi medsebojnih nesoglasij in
prestižnih razlogov ne dejstvujejo. Z dovoljenjem grupenfuehrerja Roeseneija bom med 18. in 23.
decembrom tu mobiliziral lovski oddelek vermanšafta 1:60.“

PRI DOMAČIH VEDEŽEVALKAH

Prva: »Križ božji, koliki milijoni! Pravo bogastvo!« Druga: »Denar na
vidiku, morda celo sto jurjev!« Tretja: »Oprostite, toda bogati ne boste
nikoli!« Kateri naj verjamem?

Stara ruta, očala in oster pogled so pripomočki, s katerimi se lahko
hitro spremeniš v vedeževalko, četudi samo za šalo v krogu prija
teljev. Poskusite še vi, je prav zabavno!

Tudi pri nas ima
mo tri stare ženske,
h katerim se po pre
rokbe zatekajo od
blizu in daleč. Dve
sta v Metliki, ena v
Bubnjarcih. Pri vseh
treh sem bila na isti
dan, toda moti se,
kdor misli, da zdaj
vem, kaj me čaka.
Tudi
pri njih
se
pojavljajo različna
»stališča« do moje
fusode. Edine so si
bile le v tem, da
imam sovražnike. To
pa bi mirne duše lah•ko rekle katerem u
koli novinarju na
svetu.

boste dobili in nekdo vas v službi
ogovarja.**
Potem sem m orala izvleči iz kupa
še tri karte z desno roko za b o d o č 
nost in tri karte z levo roko za d ru 
žino.
.,Leta 1972 in 1974 boste srečni,
ker imate parne številke. C e bi bili
p am etn i in b i šli živet v tujino, bi
bili že bogatejši. Vaš m ož naj se va
ruje! Zvečer naj ne h o di sam (krasen
nasvet"!) in denarja naj ne nosi v
žepu (to se ne dogaja). Vi imate
m oški značaj. Kadar se zaženete,
vam p o t d o cilja nihče ne p re p re č i
K upite srečko s številko, na katero
ste ro je n i
Z Jugoslavijo b o p a takole: leta
1990 b o razde^ena na tri dele: en
del b o nemški, drugi ruski, tretji p a
turški ali h o l a n d ^ i Slednje še ni
povsem jasno.**
Za nam eček še torej državni h o 
roskop, p ri katerem p a t u d i , .čarov
nici'* še ni povsem jasno, kako bo.
Ker sta T určija in H olandca tako
daleč vsaksebi, si je težko predstav
ljati, kak o se b o d o dajali za našo
zemljo.

TR IK R A T S PALCEM
V
KAVO
T udi 72-letna Marija Vovk, vedeSIMPATIČNA
ževalka v sosednji sobi, n i od m uh in
„ČA RO V N ICA "
ne od včeraj v tem poslu.
T eto Srečkb, sicer p a Greglovo
„Slogam o d mladih nog. Živela
Nežo, 86-letno, h kateri so dolgo let
sem v Deskovi vasi in cele procesije
v Metliko hodili od blizu in daleč,
ljudi so hodile k m eni. T udi s Hrva
sem našla zdaj v dom u p očitk a. S
škega. H odila sem tu d i po hišah. Ple
cigareto v roki je vodila pogovor v
m enitaši so se mi klanjali. Znam na
svoji sobi in bila je takoj priprav
karte, iz roke in iz kave,** m ij e za
ljena ustreči.
trdila. ,3 o lj uganem k o t marsi
„Danes so m i karte pokazale vi
k atera druga.** Brezzoba usta so se
sok obisk in evo ga! Kar se pokaže v
razlezla v nasmeh, da bi se skoraj
kartah, drži k o t prib ito,“ je rekla,
pokazal mali jeziček.
m im ogrede p a upravnico od v^eseljh
Karte je imela ona pri seb i jaz
poljubila, ker ji je dovolila zvečer iz
imam dlan navado nositi s seboj,
hod do dom ače hiše, kjer se kvarta
to d a kave, žal, ni bilo pri r o k i
na žhro in m rtvo.
Upravnica dom a p o č itk a nam a je
Pa znate res uganiti preteklost ljubeznivo po streh a, da sem lahko
in napovedati za naprej? - jo nejeizvedela še za usodo na „zoc**. T oda
volnft.vprašam.
„S tem se ukvarjam 63 let. Bilo
m i je 15 let, ko m e j e tega naučila
112 let stara ženska. Im ela sem tudi
knjigo in skrivnostni ključ, a so mi
oboje ukradh v Avstriji. Uganem
vsakemu za nazaj in za naprej. T udi
km etom lahko pom agam pri p ra
šičih. Preccj m e h od ^o ^ ra še v at.
Vas še kaj zanima? Sem dvakrat
vdova, bila sem 21-krat v bolnici.”
Zgovorna in nasmejana mi je za
upala še edino že^o: da b i smela
kdaj p re n o čiti doma. Im a dobrega
tovariša in prijatelja, p o katerem ji
je zelo dolgčas.

^

T R I KUPCKE
Z DESNO
Za začetek sem m orala povedati
krstno ime, potem je govorila; ,J»azite, če imate odgovorno mesto.
Im ate sovražnika, ho če vam slabo.
Vidim vas v veliki hiši z veliko okni
(re sje , stanujem v bloku, kjer je 24
strank). Ne dajte se izkoriščati! Ve
liko ljudem ste pomagali, a nikjer
hvaležnosti. Po m am i imate v Ame
riki osebo (zanjo še nisem nikdar sli
šala), staro nad 76 let, ki vam še ni
nikdar pisala. Ko bo um rla, vas bo
iskalo ameriško sodišče. Križ božji,
koliki milijoni!** jc rekla. „Z glavo
jam čim , da boste bogati. Silno bo 
gastvo! Se boste takrat spomnili
name? *'
Moja prva p o t bo k vam, sem
zagotovila teti Srečki. Ko obogatim,
vam najmanj 100 juijev ne uide,
sem ji obljubila.
Ona pa je brbljala naprej; „Sina

ko je prišla kava, je i^avila ,,čarov
nica**, da potrebuje še Šilce sli
vovke . . .
K ončno je k arte premešala, m e
srepo pogledala v obraz, jaz p a sem
m o ra l^ z desno roko spet naložiti tri
kupčke kart.
„D e n arje na vidiku! Velika vsota,
m ogoče celo sto juijev (že manj k o t
p ri p ra v i) Kar so )(as prikrajšali v
slu žbi dobite nazaj. Vaše o či so se
brisale večkrat. Z a delo ste ^ o s o b n i
toda za km etijo niste. Rečem vam,
da vam m ož nič ne veijame in č u 
vajte zdravje (to velja najbrž za vse
ženske)! K arte vam kažejo p o to 
vanje. Najmanj do Ljubljane, m orda
celo v inozemstvo.**
Potem mi je desno dlan ogledo
vala, m ajala z glavo in z utišanim
glasom povedala: „Veliko črtic
imate, to p o m eni veliko dela Oej jo,
glej, kaj ugane!). Im ate dva otroka.
H čerka je vneta bolj za ,,štrikarijo**.
Sin p a . . .**
Tu ga je p o šten o polom ila. Da bi
bila katera od o b d i h č era navdušena
za „štrikarijo** še ni nihče v družini
opazil, razen kadar vidita v izložbi
kako 1 ^ 0 p leteno stvar. Kar se sina
tiče, ga nim am , zato sem bfla toliko
bolj pozorna na to , kaj m i b o o
njem povedala.
Vaš sin je imel 17 let, ko je šel v
p artg o. Danes je devica Marija, toda
vi niste p o b o ž n i R d e či ste. Joj, joj,
vaš m ož, ta je zagrizen! Živeli boste
79 let**’
T retjo napoved m i je dala iz kave.
S palcem desne roke sem m orala tri
k rat narediti luknjo v usedlino, polizniti prst, o brniti šalico narobe,
nato je prebrala: „N a pogreb greste
še ta teden. V enci bodo leteli.
V idim , da boste nekoga pbvozili, a
ne boste sami krivi (zanim a me, če
je taka izjava kaj vredna na sodišču).
Im ate dve o se b i ki vas strašno
č rtita. Studiranje vam š k o d i v sploš
nem pa je tu k ača in velika sreča.**
Zapisovala sem si ^ r o t i , kar je
rekla, toda kaj so nevezani stavki
pom enili, bi m orala uganiti še lastna
domišljija.
ZADRŽAN OST
V
BUBNJARCIH
Zaradi izredno goste megle sem se
na po ti od M etlike do Bubnjarj; dva
k rat izgubila na glavni c e s ti K o t bi
m e nekdo zacopral. Ko sem k o n čn o
le privozila do železniške postaje v
v asi kjer so m i r e k li da stanuje

i r

Dom Terezije Polimac, ene najT)olj znanih vedeževalk pri nas in
tudi ene poslednjih žensk tega poklica. Tudi „čarovnicam'* danes
že konkurirajo računahiiki. V večjih mestih imajo avtomate na
ulicah, kamor vržeš denar, ven pa pride listek s točno napovedano
usodo. Pri ročnem in strojnem horoskopu pa gre za isto: komur je
to v tolažbo ali zabavo, naj plača!

znana vedeževalka, sem zagledala
starejšo žensko z veliko m etlo, pred
hišo p a dva avtom obila.
Pa m enda ne bo kar zajahala na
K lek .... Kje pa, ženska je le pom e
tala prag. Terezija Polimac je pravza
prav najbolj zna^la vedeževalka na
šega obm očja, ugotovila pa sem, da
je tudi resna in zadržana. Povedala
sem ji, da obiskujem dom ače „čarovnice** in da bi jo rada dala v časo
pis, a je slikanje o d lo čn o odklonila.
„Ne in ne! Meni je že vseeno,
toda ne m aram zaradi o trok, ker bi
se smejali. S in je ugleden, živi drugje
in že tako zaradi kart in mojih
strank ne hod i dom ov. Naša družina
ni kar tako. Moža in dva sinova so
ubili ustaši. T udi jaz sem delala za
partizane.**
- Kje in kdaj ste se vi naučili ve
deževanja?
„Bila sem 13-leten otrok, ko smo
imeli dom a cirkus in vrtiljak. P oto 
vali smo iz kraja v kraj. Z nami je bil
u č e n .m o ž - Malajec, ki m e je teh
znanosti naučil. On je bil nekaj iz
rednega. Čarovnik v pravem smislu.
Bil je zm ožen celo človeku vzeti živ
ljenje . . .**
- K vam b ^ e rom ajo še danes p o
napoved usode?
„Pridejo z avtom , z vlakom ali p i
šejo. Kdor pošlje sliko, m u tudi od
govorim, samo tak horoskop ni tako
zanesljiv k o t v osebnem stiku. Ne
gre m i toliko za zaslužek, saj imam
skrom no pokojnino, tem več za neke
vrste zabavo. K o n čn o pa tu d iu stre žem ljudem, saj mi ne dajo m iru. Po
navadi se zatekajo k vedeževalkam
ta k i ki jim gre v življenju narobe.**
- Lahko zase tudi uganete bo 
dočnost?
,.Seveda lahko, toda nočem .
Strah m e je. Raje živim v neved
nosti** Kaj več iz nje nisem mogla
izvleči, čakajo če stranke pa so bile
tako prijazne, da so m ene pustile na
prej. Ko je vrgla karte spet v tri
kupčke, je rekla:
„Kaže vam društveni sestanek (da
je m ogoče kaj takega n apo v ed ati
m e zelo preseneča!). V bližnji oko
lici imate babo, ki vas zelo sovraži
Je gola nevoščljivost, a vam z njo ne
b o prišla do živega. K ot otro k niste
mislili, da boste imeli tako življenje.
Trdna volja vas poganja naprej. Pri
vas ne bo šlo vse gladko. Zloba vas
bo spremljala povsod, med ljud
stvom in v službi. V ečkrat ste bili
razo č ara n i Im ate pa dobre prijate^e. Družinsko življenje ni urejeno.
V ^ vam je do službe k o t do dom a.
D obro, da niste prenagli v besedah
in da vi zlobe ne poznate. Cez dva
ali tri leta se vam bo življenje um i
rilo. imeli boste trden dom , k čem er
bo pomagala m oška oseba. Zdravje
in m aterialno stanje dobro, ali o pro
stite, bogati ne boste nikoli!**
Tako m ije vzela še ppslednje upa
nje na milijone, ki m i jih je tako za
gotovo napovedala teta Srečka.
NIC NEVARNEGA
Moja naloga je bila opravljena. V
enem dnevu sem obiskala tri do
m ače „čarovnice** in njih besede
vestno zapisovala. Povsod sem imela
priče. U pam , da davčna uprava ne
bo zaradi tega iskala čezm ernega in
neupravičenega bogatenja prav p ri
treh starih ženskah, ki z vedeževa
njem prislužijo za priboljšek, za ka
vico in za cigarete.
Meni so se zdele vse tri prav sim
p atične, zlasti prva. Najbrž ne delajo
posebne škode. C e se k njim zate
kajo obupani in zagrenjeni po pre
rokbe, je to zgolj psihološka to 
lažba. K dor veijame, naj upa, kom ur
napovedo nesrečo, naj ,se čuva. To
ne more nikom ur ško d ov ati C e se
na prim er kdo zadovolji s prerokbo:
potovali boste do Ljubljane ali še
dalj m orda v inozemstvo, je za da
našnje čase skromen. Prav lahko iz
javi: „Zenska jc prav napovedala".
Tudi če karte pokažejo, ^ pojdeš v
bližnji priliodnosti na društveni se
stanek, je kot prib ito, da se bo pre
rokba izpolnila. Ali če vedeževalka
reče: pazite na svoje zdravje, kot .so

m eni dejale vse tri, lahko sklepam,
naj se varujem prepiha, mrzle pijače
in čezm ernega dela. Mislim da tudi
ni nevarno izjaviti: vaše oči so ve
liko prejokale. Čigave pa niso?
Ce pa dandanes v dobi pristanka
prvega zemeljskega telesa na Marsu
kdo „čarovnico** vpraša, kaj je p ra
šiču, če je kruljav, namesto da bi
poklical veterinarja, potem m enda
ni prehuda kazen za nevednost, če
pogine. Prašič namreč.
Ker sem dokaj odprte glave,
imam pa tudi neke^ p r ^ s e iz treh
vedeževalskih srečanj, si drznem že
sama napovedati našim bralcem ne
kaj stvari za preteklost, kaj jih čaka
v letu 1972 in kako naj se ravnajo,
da b o do sre č n i
HOROSKOP LETA:
Za nazaj: K dor ima na dlani ve
liko črtic, je delavoljen. Veliko je
p re sta l C e ima nohte negovane, p o 
m e n i da dela p ri boljšem stroju ali v

p isarn i sicer je km et. C e ste razbur
ljivi, je slabo za vas in okolico, če
ste d o b ro d u šn i vas imajo povsod
rad i
Z a naprej: Ce ste mladi^in si že
lite fanta ali dekle, se čim bolj um i
vajte, ravnajte se p o m odi in se pri
jazno smeh^'ajte, pa vas b odo p o 
vsod ^re m lja le poželjive oči. Tudi
za starejše ni nič prepozno! V d o v c i
razočaranci, osamljeni na stara leta
lahko povsem zanesljivo najdejo so
rodno dušp in srečo na jesen življe
nja, če dajo oglas v Dolenjski list.
Glede denarja p a tako: bogastvo
ni vse, m e je tolažila že Polimaceva,
ki veliko več ve, k o t jaz. Potem bo
že držalo. K dor pa le ne more utišati
želje po denarju, naj kupi srečko aU
bolje še več srečk ciržavne loterije s
k o n č n o številko datum a svojega roj
stva.
Konec koncev gre to tudi v do
brodelne namene.
RIA BACER

Teta. Srečka je dobrodušna starka. Povsem prepnčljivo mi je napo
vedala mflijone. Odkar živi v domu p o č i t i , strank ne sprejema
več, razen ob semanjih dneh, ko si izprosi dopust do domače hiše.

•v
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Marija Vovk ima dolgoletno vedeževalsko prakso. Ko je bila mlajša
in je imela doma precejšnjo družino na borni kmetiji, je hod^a brat
usodo tudi po hišah. Marsikdaj je s tako prisluženim denarjem
nasitila otroke. Zdaj pa: vedeževanje bolj za zabavo kot iz potrebe.

SBDEIM USPEŠNIH LET ZA ZDRUŽENO PODJETJE

vse, od a do ž
ima za vas
V obdobju 1964—1971 je Preskrba rgradila štiri nove trgovine in pre
uredila 16 trgovskih poslovalnic — Do leta 1974-bo stala na levem bre
gu Krškega nova blagovnica — Denar zanjo podjetje že nalaga
Preskrba v Krškem je podjetje, ki ga je
1964 rodila združitev treh trgovsldUi orgamzacij v občini. To so bile: Otok iz Kostanje
vice, Resa iz Krškega in Preskrba s Senovega.
Od ustanovitve do danes se je promet pove
čal za trikrat, a število zaposlenih se je po
množilo le od 124 na 148. Kolektiv je torej
dobro m razumno gospodaril.
Lanska jesen je bila za bodoči razvoj Preskibe odločilna. Besedo je imel vsak član kolek
tiva in na referendumu se je lahko prostovoljno
opredelil za nekajletni načrt modernizacije ali
ga zavrnil. Glasovanje se je končalo v prid na
predka.
V
dolgoročnem razvoju podjetja ima prvo
mesto blagovna hiša, ki bo stala na levem bregu
Save nasproti pošte in sedanjega marketa. Nova
blagovnica bo obsegala 3445 metrov koristne
površine v treh nadstropjih. Združevala bo kla
sično prodajo blaga s samopostrežbo in samoizbiro. V njej bo naprodaj vse, kar potrebuje
kupec zase in za svoj dom.
Zamisel že zdavnaj ni več v oblakih. Glavni
projekti so narejeni in podjele ima v rokah tu(J;
lokacijsko dovoljenje z vso dokumentacijo, ki
sodi zraven. Blagpvnica na Vkimu bo zapo
slovala 40 ljudi v 'eni izmeni. Graditi jo bodo
začeli leta 1973 in jo odprli v začetku 1974. Za
denar ne bo zadreg. Podjetje že tri leta oroča po
milijon dinarjev za investicije pri Dolenjski
banki in ta mu bo na skupno vsoto vezala poso
jilo.
ŠE ŠTIRI
SAMOPOSTREŽNE TRGOVINE
Za uresničenje drugih načrtov bo potre
bovala Preskrba nekoliko odmora, da se bo spet
kaj nateklo v izpraznjeni mošnjiček. Samo na
denar iz podjela tedaj namreč ne bo več mogla
računati.

Potrebe v občini že danes nakazujejo, kje bo
treba izpopolniti mrežo trgovskih poslovalnic.
Med temi laaji bo moralo priti na vrsto Senovo,
kjer nameravajo v stavbi bivšega Konzuma ure
diti sodobno samopostrežno trgovino. Za samo
postrežnico v Kostanjevici so načrti že naprav
ljeni, za samopostrežno trgovino v Leskovcu pa
je Preskrba kupila zemljišče že pred dvema leto
ma. Samopostrežbo bo podjetje uredilo tudi v
Brestanici, pod streho gostilne ,J*od lipo“.
BOGATA IZBIRA
PRIJETNO PRESENEČA
KUPCE
Krčani so te dni dobili na desnem bregu Save
lepo trgovino tipa market. Podjetje jo je odprlo
v stari hiši, ki so ji tudi na zunaj dah prikupnejšo podobo. Ta trgovina je prišla na pomoč
stari samopostrežbi, prvi' Krškem in Spodnjem
Posavju, ki je za mes^o postala kmalu premajh
na.
V
novem marketu dobi gospodinja vse, kar
potrebuje za vsakdanjo rabo; kuhinjsko posodo,
steklenino, porcelan, namizne prte, brisače, ku
hinjske krpe in druge gospodinjske potrebščine,
knih, zelenjavo, meso in druga živila.
Gospodinje je prijetno presenetila zlasti iz
bira v mesnem oddelku, kjer lahko kupijo p a 
rano ali sproti nasekano meso, suhomesne iz
delke, perutnino v kosih in vse vrste drobovino.
Tudi sicer je izbira v novi trgovini večja, kot so
si jo v utesnjenih prostorih lahko privoščili do
slej.
Kolektiv Preskrbe je po združitvi pred sed
mimi leti nalagal velike vsote v obnovo in gra
ditev trgovin. Na novo je Preskrba zgradila mar
ket na Vidmu, market na Senovem, ustanovila
je trgovino v Kostanjevici in trgovino v Kališevcu. Obnovila je ves avtopark in preuredila 16
trgovskih poslovalnic, v katerih je za 100 od
stotkov povečala prodajne prostore.

H .
''n /

SKUPŠČINA OBČINE

U pske iM lB lr ijs k e

TREBNJE

ta le

OBČINSKA KONFERENCA SZDL
OBČINSKA KONFERENCA ZKS
OBČINSKI SINDIKALNI SVET
OBČINSKI ODBOR ZZB NOV
OBČINSKA KONFERENCA ZMS

Kolektivom in občanom čestitamo za novo leto 1972 in jim želimo veliko delovnih
uspehov!

Kmetijska
zadruga

trim o

trebanjska
industrija
montažnih objektov
trebnje

t r i m o projektira, proizvaja in montira montažne objei<te iz
lahkih jeklenih konstrukcij »na ključ«:

ifestiTAjo

#
#
#
#

novo leTO

investitorji — graditelji — potrošniki, obrnite se na t r i m o ,
trebnje, telefon (068) 38-030, 38-031, 38-125.

K O ie k tiv i

TREBNJE

industrijske hale (tudi z žerjavnimi progami)
skladišča — hangarje
servisne in športne objekte
rezervoarje in cisterne za industrijo in gospodinjstva

Poslovnim prijateljem in občanom čestitamo za novo leto!

Našim poslovnim prijateljem in
kooperantom
čestitamo za
novo leto!

TRELES
TREBNJE

TRELES

OPEKARNA

KANIŽARICA
Izdelujemo opečne in betonske zidake. Čestitamo za novo leto 1972!

Gostinsko podjetje

GRAD
MOKRICE

prej

TRELES

Mizarska delavnica TREBNJE

Izdelujemo pohištveno opremo vseh vrst. Za novo leto iskreno čestitamo!

jDapirkotifekci ja

KRŠKO
CIKLOSTIL PAPIR VSEH VRST % ŠPECERIJSKE
VREČIČE S TISKOM IN BREZ # VSE VRSTE
SK A TEt IZ VALOVITE LEPENKE IN KARTONA
STISKO M IN BREZ 9 VSE TISKARSKE USLUGE

TRGOVSKO PODJETJE
NA VELIKO IN MALO

KRKA BREŽICE

I

Poslovnim prijateljem in občanom čestitamo za novo
leto!
Gostom čestitamo za novo leto 1972!

Cenjenim potrošnikom čestitamo za novo leto in se
hkrati priporočamo za obisk tudi v letu 1972!

GOZDNO GOSPODARSTVO

BREŽICE
Cenjenmi potrošnikom nudimo svoje proizvode in storitve po dnevnih cenah. Za novo
leto čestitamo!

Čestitamo za novo leto 1972!

RIBNICA
Izdelujemo pluge
kovinsko opremo.

in

razno

Čestitamo za novo leto!

KOČEVJE
Za novo leto obiščite naše obrate! Cenjenim gostom že
limo veselo novo leto.

tu ra
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b ra a n je
Šali jev večer
Drevi ob 21. uri bo na prvem p ro 
gramu ljubljanskega radia literarni
večer, posvečen pesniku Severinu
Saliju iz Novega m esta. V tem tričetrtu m e m sporedu bo pesnik p ri
povedoval o svojih pogledih na
um etnost, dramski igralci p^a bodo
predstavili večje število Salijevih
pesm i, ki do zdaj zvečine še niso
izšle v knjigi. Poleg tega je pesnik
dodal tem u izboru nekaj pesm i, ki
pojo o Dolenjski, o Trški gori. Po
naključju bo večer posvečen tudi
Salijevemu osebnemu jubileju 60-letnici, ki jo je praznoval o k to 
bra.

Film o rudniku
F o to am ater in kinoam ater France
Brus iz Kočevja bo začel snem ati
d ok u m entarni film o kočevskem
R udniku. Uprava R udnika je za sne
m anje filma pokazala veliko razum e\-anje filma Brusu tudi d ov o lib , da
lahko snem a tudi notranjost, se pra
vi v rudniških rovih.
Kočevskem u rudniku so dnevi
šteti. Rudarji se bodo izučili za ko
vinarje in se zaposlili v ITASU.
France Brus pa bo za pozne rodove
ohranil d o k um en t, da je na K očev
skem včasih bil premogovnik.

JU TRI V OPERO - Dijaki in di
jakinje novom eške srednje eko
nom ske šole si bodo ju tri popoldne
v Ljubljani ogledali Verdijevo opero
„Traviata“ .
MATINEJA O JUBILANTIH Nedeljsko „vašo m atin ejo“ je Mest
no gledališče ljubljansko posvetilo
jubilantom - opernim um etnikom :
dolenjski rojakinji*V ilm i Bukovec,
R udolfu Franclu in Samu Smer
kolju.
DANES: V SEVNICI IN KRM E
LJU - Mladinsko gledališče iz Ljub
ljane bo danes gostovalo v sevniški
o b č in i z m ladinsko igro „Ciper in
C apek“ WiDielma Buscha. Ob 11.
uri bo predstava v Sevnici, ob 16.
uri pa v Krmelju.
K R E G A R JE V A
RETRO
SPEKTIVA - R etrospektivno raz
stavo del akademskega slikarja Sta
neta Kregarja so odprli prejšnji te
den v Moderni galeriji v Ljubljani.
Delo um etnika, ki je bistveno ob o 
gatil slovensko likovno um etnost,
sm o pred leti že videli na Dolenj
skem - na podobni prireditvi v
Lam utovem likovnem salonu v Ko
stanjevici.
PIONIRSKO DELO
Pri Mla
dinski knjigi je izšto obsežno delo
„Evropski um etnostnozgodovinski
leksikon", katerega avtor je sloven
ski um etnostni zgodovinar Luc Menaše. Ta bibliografski, biografski,
ikonografski, kronološki, realni, ter
minološki in to p o ^ a fsk i priročnik
likovne um etnosti Zahoda je izšel v
2.500 izvodih in je pionirsko delo
na te.-n p odročju pri nas.

Kadar zapojo proizvajalci
Prvi samostojni koncert pevskega zbcra tovarne zdravil »Krka« iz No
vega mesta — Prireditev, ki potrjuje, da so v »Krki« dobro zastavili
Dopoldne so ustanovili tovarniško kultumo-umetniško društvo,
zvečer pa so imeli že prvi javni nastop v Novem mestu; samostojni
koncert pevskega zbora pod vodstvom prof. Janeza Žnidarja, med
koncertom pa se je predstavila dramska skupina z recitalom pesmi
ljudi, ki so zaposleni v tovarni zdravil. To je bilo v petek, 17.
decembra, s to prireditvijo pa so proslavili tudi minuli občinski
praznik.
Za prvi samostojni koncert so
pevci „K rke“ pripravili izbor p arti
zanskih in ponarodelih pesm i ter
odlom ke iz znanih oper. Poslušalci

Kočevje:
»Meh za smeh«
Lutkovno igrico „Meh za sm eh“ ,
ki jo je napisal Matej R ode, študi
rajo kočevski lutkarji, ki jih vodita
Matija Glad in Olga Lenac. Z njo
bodo še letos pred novim letom na
stopili 6-krat, nekajkrat pa še po no
vem letu. Lutkovnih predstav ni bilo
v Kočevju že tri leta. R očne lutke
za to igrico, ki traja tri č etrt ure, je
izdelal Matija Glad.

so z aplavzom nekajkrat „izsilili",
da so pevci, med katerim i so
,JCrkini“ direktorji, magistri, inže
nirji, tehniki in „navadni" delavci,
prenekatero pesem ponovili. Zasluge
za to je imel tudi sani dirigent Ž n i
dar, ki se mu je zdela dvorana prem rtva, pa je nekajkrat stopil pred
m ikrofon, češ: „Nagradite vendar
pevce, ki so morali žrtvovati veliko
prostega časa, da vam lahko zdajle
po jo !“
Izbor v prvem delu koncerta je
obsegal: Pirnikovo „V nove zarje“ ,
partizanski ,J*o dolinah in po g o 
ra h " in „Na o k n u “ , puntarsko „Le
vkup, uboga gm ajna", Kozinovo
,J^ašo zem ljo“ in Gobčevo „Jugo
slavijo” . v drugem delu pa so za-

Novo mesto;
lep koncert
Violinist Carlo C hiaiappa, itali
janski rojak, ki po u čuje glasbo v
Bruxellesu, je 16. decem bra priredil
sam ostojen koncert za novomeSce
gimnazijce. Na sporedu je imel kla
sike. Na klavirju je um etnika ^ r e m Ijala beograjska pianistka Darinka
Mihajlovič.

G R A FIC N I LISTI V KOCEVJU
— v Likovnem salonu v Kočevju so
odprli prejšnji teden razstavo gra
fičnih listov akadem skih slikarjev
Bogdana B orčiča in Zdenke Golob.
Slikarja
predstavljata
gledalcu
obm orski svet in doživetja. Pozna
valci trdijo za Borčiča, da je s tem
grafičnim sporočilom naredil velik
razvojni korak, ki veliko obeta: ved
rost.
p r v iC:
s e v i -;r j e v e
na
g r a d e — v Škofji Loki so ob prvi
obletnici sm rti velikega slovenskega
igralca Staneta Severja - umrl je v
Ribnici na Pohorju lani 18. de
cem bra - prvič podelili nagrade iz
sklada, ki se imenuje po tem nepo
zabnem dram skem um etniku. Sever
jeve nagrade so prejeU: igralec Mest
nega gledaUšča ljubljanskega Vla
dim ir Skrbinšek, igralec Slovenskega
ljudskega gledališča v Celju Sandi
Krošelj, študentka Akademije za gle
dališče, radio, film in televizijo Mar
jana Klanšek in članica DPD Svo
b o d a ,J*fežihov V oranc“ z Raven na
Koroškem - Angelca Močnik. V
galeriji na škofjeloškem gradu so o d 
prli spom insko razstavo Staneta Se
verja.
ČUDNA LOGIKA - Leto je pri
k on cu , republiška kulturna skup
nost pa se je spom nila, da še nima
denarnega načrta za leto 1971. N o,
lepa reč, da so hoteli odgovorni to 
variši toliko časa vzdržati na kredit!
v o b čin ah, tudi na Dolenjskem , so
bili pam etnejši, saj so sodili, da gre
sta delovni in denarni n a črt skupaj
in so ju tako tudi dobili. Kako bo
o b letu?
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In prišla je v resnici. Zakaj že drugo
jutro je klical birič s cerkvenega zida,
da je gosposka ukazala na slamnatih
strehah samo zidane dimnike imeti. Še
to! Do sedaj je letel dim, kjer je hotel,
izpod strehe, in ravno tako se je sku
halo. Ali biti je moralo. Postavil sem
tisti steber. Nekaj dni sem zamudU in
tistemu Gašpeiju Krivaiju, k ije zidal
tako postrani, dal lep denar, da mi ga
je zmetal vkup. Takole je prišla ne
sreča čezme tisto pomlad.

Pod okencem tam mnogo noč
pozdrav poljub nam vnemal vroč
Koder
Orali smo, sejali smo, dosti smo
imeli opravka. Rž in detelja sta bili do
koreninice pozebli in jesensko delo je
šlo pod nič. Imel sem dela čez glavo.
Podnevi na njivah, a zvečer sem rezal
vjtre po grmovju. Saj veste, tam doii
pod Holekovo hišo je tisti dobri stu
denec. Poleti je mrzel, pozimi pa mla
čen. Tam doli raste leska; če jo odre

Slovenski javnosti ni ostalo
prikrito, da je bila avgustovska
slikarska kolonija ob Krki, ka
tere sadovi - prek 50 del desetih
udeležencev - so ta mesec raz
stavljeni v Dolenjski galeriji, p‘orojena z velikodušno podporo
mecena — novomeške tekstilne
tovarne.
Ta poteza Novoteksa je po
mišljenju prenekaterega udele
ženca letošnje kolonije in nered
kih posam eznikov, predstavni
kov družbenopolitičnih organi
zacij in drugih, med katere se
šteje tudi podpisani, uresničenje
tistega, o čem er tudi naši vodi
telji nenehno govorijo: to j*e ne
posreden stik obeh zvrsti delav
cev: tistih, ki ustvarjajo m ate
rialne, s tistimi, ki snujejo du
hovne dobrine. Med njimi ni
posredništva, mešetarji s kulturo
nimajo tu kaj delati.
Kolikokrat se je vsak dinar
tekstilcev iz Bršlina „o brnil" v
koloniji, naj računajo drugi, če
prav je v kulturi take vrste n e 
smiselno govoriti in še bolj ne
smiselno kovati re n ta b ib o stn e
račune. Tiste, ki še vedno dvo
mijo o tem , da je bil denar pa
m etno naložen, bi lahko še en
krat zavrnil predstavpik Novor
teksa Danilo Kovačič, k o je na
otvoritvi razstave v Dolenjski
galeriji pred slikarji in o b č in 
stvom obljubil koloniji znatno
pom oč tudi prihodnje leto..T e
besede pa so vzele sapo mnogim,
ki so ugibali, kaj bo nadalje s
kolonijo.
N apačno bi bilo sklepati, da si
je Novoteks vzel v zakup vso
um etnost, da je z veliko žlitt)
posnel sm etano, drugim pa pu
stil sirotko. N obenem u podjetju
nam reč ni prepovedano postati
m ecen dejavnosti, k o t jo podpira
Novoteks. Ce hočejo podpreti
kulturo, naj jo kar. Vse kulturne
dejavnosti bi njihovo pom oč
sprejele z odprtim i rokami. No
voteks je zgled.

žeš takoj, kar vidiš, kako rije iz tal.
Tam kje sem hodil. Takrat je rastlo
ondi nekaj hrastja, debelega in starega.
Izmed njegovih korenin pa je tekel vir
in po belem pesku je letel navzdol.
Tam sem bil jaz v leskah in sem rezal
vitre.
Kar je prišla Holekova Nežika in
prinesla škaf, rumeno okovan, in ga
postavila pod žleb. Hotel sem Jo ogo
voriti; videla me ni za hrastovjem in
gostim vejevjem. Legel je že tudi mrak
in za gorami se je takisto rumeno sve
tilo in na nebu se je videla tu pa tam
zvezda. Mračno je bilo tedaj in ravno
sem hotel zaklicati: ,,Nežika!“ Kar
pride k studencu tisti iz fabrike. Prav
hitro je stopil k dekletu in ji pričel
nagajati.
„Nežika.“ je rekel s tistim mehkim
glasom in bog ga vedi, kje da je izvedel
nje ime. „Nežika, sinoči se mi je o
tebi sanjalo.“
De'cle seje zasmejalo.
„Prav res,“ je dejal, „prav res, in
sanjalo se mi je, da sem te objel in
pritisnil svoja usta tule sem.“

\.Z y

peli: Pregljevo
„V enite,
rožce
m oje“ , Adam ičevo „Vsi so pri
hajali", Sim onittijevo „Plovi, plovi",
Žnidarjevo „B ohinjsko" in odlom ka
iz oper: zbor iz „Prodane neveste"
B. Sm etane in zbor sužnjev iz Ver
dijeve opere „N abucco".
„Pesem - to je dih du še," so za
pisali prireditelji na vabilu za ta kon
cert. In prav tak dih je bilo ču titi
ves petkov večer v dvorani Doma
kulture v Novem m estu, kjer so p ro 
izvajalci „K rk e" prelili v akorde
sami sebe.
I. ZORAN

ZA LJUDSKI ŽEP^
Knjige Prešernove družbe se tudi
prihodnje leto ne bodo podražile: za
40 din jih bo 7. Prihodnje leto bodo
m ed drugim izšla tri nova leposlovna
dela: Potrčev rom an „Zatler Martin
ne lx) več za kom edijanta", MiŠia
Kranjca kronika km ečkih uporov
„Zimzelen na slovenskih tle h " ih
Tonija Gasparija mladinska povest
,J)ruga m ati". Med leposlovnimi
deli bo prihodnje leto tudi v sloven
ščino prevedeni -roma Pearl Buck
„Potonika".

Zakaj odstop?
Lojze Kastelic, direk tor Za
voda za kulturno dejavnost v
Novem m estu, je sporočil o b 
činski Zvezi kullurno-prosvetnih
organizacij, da ne žeh biti več
njen tajnik. Do novega leta bo še
delal na tem položaju, potem pa
naj si ZKPO poišče drugega člo
veka. Njegov sklep o odstopu,
trdi, je dokončen.
Kastelic je že pred sejo ZKPO
13. decem bra, ki je v tretji točk i
obravnavala njegov odstop, po
vedal, zakaj se je odločil za ta
precej nepričakovan, a po nje
govem m nenju dovolj premišljen
in upravičen korak.
„Ne bi rad govoril o polenih,
ki so mi jih m etali pod noge,
sploh ne bi rad prtil očitko v po
sam eznikom, ker bi težko koga
izvzel, če bi začel naštevati
imena. Resnici na ljubo pa m o
ram povedati, da sem m oral k o t
d irektor zavoda in nič manj kot
eden odgovornih v ZKPO, odkar
sem to funkcijo sprejel, požreti
veliko grenkih. Upam si trditi,
da bi m arsikdo na mojem m estu
že zdavnaj zapustil to barko, če
bi se m u dogajalo to, kar se je
m eni."
K ot človek, ki se poslavlja od
nečesa, s čim er je bil povezan, v

»Od kmečkih uporov do
slovenske državnosti«
Lep uvod v proslavljanje kmečkih uporov
Založba Obzoija v Mariboru je letos izdala 122 strani obsegajočo
knjižico z naslovom „Od kmečkih uporov do slovenske državnosti“ . To je po obsegu drobno, toda po vsebini zelo bogato delo.
Dandanes se povsod živo razprav
lja o ustavnih sprem em bah v Jugo
slaviji. Za nas Slovence pom enijo te
sprem em be prehajanje v novo kva
liteto v razvoju narodne suverenosti
in socialne zavesti. Z ato nas članek
Vladimira Krivica ,,Krepitev sloven
ske državnosti" (suverene republike
- temelj nove države) opozarja na
zgodovinsko priložnost, da sc slo
venski narod v svoji državi k o n 
stituira tak o , da bo sam ostojno o d 
ločal o razvoju in krepitvi baze svo
jega narodnega življenja - svojega
gospodarstva.
Vseučiliščni profesor dr. Bogo
Grafenauer osvetljuje v luči najnovejsih zgodovinskih dognanj km ečke
upore na naših tleh v 16. in 17.
stoletju. Njegov članek „Štiije veliki
km ečki upori na Slovenskem" nam
živo prikazuje, kako .so .se pred 4 0 0
leti združevali slovenski in hrvaški
km etje v borbi proti fevdalni gospo
di za boljše ekonom ske pogoje
km ečkega ljudstva.
Tej razpravi sledi ponatis članka
iz Ljudske pravice z dne 24. dec.
1935 „Najsvetlejši dnevi slovenske
zgodovine:
slovenski
km ečki
puntiV To je z revolucionarno topli
no napi.san članek neznanega avtoija.
Oba ta članka vrednotita km ečke
upore kot del slovenske zgodovine,
saj so upori tudi poslej dolgo tleli in
potem leta 1848 izbruhnili v zahtevi
po svobodni zemlji. Za ta čas je

Povem vam, prav nič ga ni bilo
sram. S prstom se je dotaknil njenih
rdečili ustnic, vam povem.
„Tule sem, pa prav tule sem!“
Dekle pa seje le smejalo in dobro ji
je delo. Pa saj tudi ni čuda. Koje tako
pred njo stal in si bil klobuk položil
tja v travo, je bil s svojimi dolgimi
lasmi nalašč zal človek. Ali ni bil še
izpustil vse vode z jeza.
Prav blizu k nji je pristopil in ji
malo pogladil lica.
„In zdaj, zdaj,“ je govoril, „vedno
mislim, če bo ta moja sanja resnica,
Nežika? “
Povzdignil ji je obrazek, menda
zato, da mu je videla v tiste priliznjene
oči, s katerimi jc gledal vanjo.
„Nežika? “ je vprašal rahlo.
„Ne vem,“ je šepnila tako, da sem
komaj slišal. Ali že v tistem trenutku
jo je vzel k sebi in jo pritiskal na prsi.
Moj bog, takole je bilo! Mlada kri,
mlado srce, življenje od danes do jutri.
Take stvari le mislijo, da je zmeraj
pomlad, zmeraj cvetje, in menijo, da
so ustvarjene le za ta „mali kruhek“.
Ali vse pride drugače! Hiša se podere
in sapa raztiga streho. Časih zraste
pelin tudi v zelniku, kjer ga nihče ne
pričakuje. Bog se nas usmili, usmili!
Zdelo se mi je, kakor da bi bilo pri
meni nek&j prav globoko zastokalo.
Ogledal sem se, in tu je ležal nekdo na
tleh. Jaz sem ga pa vendar takoj spo
znal. Saj je vedelo vsako otroče, da se
bogati Gabričev Tone šteje tako malo

značilna razprava dr. I-'rana Ilešiča
„N arodno življenje v Slovenskih g o
ricah v letu 1848-49", s katero se
hkrati spominjamo stoletnice avtor
jevega rojstva. O osebnosti dr. Ile
šiča in njegovem pedagoškem in
publisitičnem delu so napisali svoje
spomine vseučiliščni profesor dr.
Janko Ju ra n č ič , publicist Božidar
Borko, akadem ik dr. Bratko Kreft
in inž. Leon Kavčnik.
Vseučiliščni profesor dr. Fran
Vatovec je prispeval članek „O sred
nji postavi v slovenskem časnikar
stvu na Štajerskem ". V njem avtor v
bleščečem slogu razgrinja pred nami
zaslug(^ sloveaskih novinaijev dr.
Matije Preloga in Vekoslava Spindleija pri prebujanju slovenske zavesti
na Štajerskem.
Potem so‘v knjižnici objavljeni še
prispevki, ki so m očno povezani z
Vidrrtom ob Ščavnici, krajem v Prle
kiji, kjer je že od nekdaj živela na
predna, narodno zavedna mi.sel in
kjer je bilo v času med obem a voj
nama žarišče km cčko-dtlavskega
gibanja, kjer pa so tudi v časih ne
davne okupacije ljudje ponosno dvi
gali svoje puntarske glave. T ako je
med drugim napisal Ivan Nemec č la 
nek „Gubčevo izročilo ", Ivan Kreft
pa spom inski članek „Srečanje z J o 
žetom Lackom in Ivanom Kronovškom ". Na koncu je prikazana še
zgodovina videmske osnovne šole, ki
slavi že dvestoletnico obstoja.
C. S.

od HolekovetJežike.
Ta je bil tu na tleh in je ječal iz
prsi. S pestmi pa je tolkel ob tla in z
usti se je zagrizel v zeleno travo in si
pulil lase in polglasno klel.
Onadva pa sta bila odšla.
„Tonče,“ sem dejal, „nikar preveč
ne vdeluj,“ sem dejal, „saj ni človek
za večno, saj umije vse,“ sem dejal in
sem ga tolažil.
Prav težko sem ga spravil k sebi v
kočo in ondi sem mu postlal pri peči.
Bil je tak, da bi se bil moral bogu
smiliti. Nekaj časa je ležal, potem pa
je hodil po hiši, spet legel in klel in
molil. Moralo je biti blizu polnoči, ko
je vstal in rekel: ,,Domov moram iti!“
,,Ostani tu,“ mu pravim, „saj imaš
dobro posteljo."
Ali nič ni pomagalo. Odprl sem mu
in šel ž njim; zakaj bal sem se, bilje
ves zmeden.
Zunaj je sijala luna in svetlo je bilo,
prav kakor podnevi. Povsod je bilo vse
tiho in šla sva po stezi proti Holekovim.
Tam za hišo je rastlo drevje in
temna senca je bila pod njim. Pa ven
dar, ko sva prišla bliže, sva videla člo
veka, k ije slonel pri odprtem oknu in
govoril z nekom prav tiho in vestno.
Ti preklicano dekle, ti, sem si mi
slil, to je pa že malo preveč. Tone pa
je obstal in bledi njegov obraz jc še
huje pobledel in zaškripali so mu
zobje in zaijul je kakor razdražen vol,
da meje bilo groza v tihi noči.

čem er je zapustil delček svojega
življenja in precej viden osebni
pečat, je Kastelic precej resignirano vrstil razloge za svoj sklep.
„Ne razum em , zakaj so vsi mi
slili, da mi gre za osebno uveljav
ljanje, če sem kaj zahteval, če
sem bil neizprosen v reševanju
kultum ili vprašanj. Da so tako
mislili, je dokaz očitek z občine,
da sem vzel kulturo v zakup. To
mi je d ok o n čn o vzelo voljo, da
bi še naprej vlekel voz, in mi na
rekovalo siclep, ki ga seveda ne
mislim preklicati," je poudaril.
Čeprav je Kastelic svoj odstop
utemeljil z osebnimi, tako ime
novanimi subjektivnimi razlogi,
je hkrati, čeprav ne naravnost,
dejal, da ga je na p o t take odlo
čitve spravil odnos do kulturnih
delavcev, če ne tudi odnos do
kulture, zlasti tiste 'dom ače. Da
na tem po dročju ni nekaj v redu,
je č u titi iz dneva v dan bolj. Ali
ZKPO odm ira, in če odm ira,
zakaj odm ira, zakaj tudi po usta
novitvi kulturne skupnosti ni
dejavnosti, k ot so jo ob rojstvu
„nove ere za k u ltu ro " letošnjo
pom lad tako često obljubljali?
To pa so vprašanja, ki se jih naj
brž ne bo dalo urediti samo z
o dstopi in menjavami v vodstvu.
I. ZORAN

Razhod
ob jubileju?
Mokronog: v nevarno
sti obstoj zbora
Zakaj samo osem nam esto obi
čajnih dvanajst značilno ubranih
m oških glasov, smo se spraševali že
na jubilejnem nastopu pevke Vilrne
Bukovčeve v Trebnjem , ko
m okronoški pevski zbor nastopil
okrnjeni postavi.
Zdaj prihajajo glasovi, da več ne
nastopajo vsi pevci, da je eden
izmed njih v Mostu pri Mokronogu
že ustanovil svojo skupino, skratVa,
da je obstoj zbora v nevarnosti.
In to prav ob 20-letnici, ki jo je
zbor tako poln obetov proslavil v
letošnjem maju. Dvajset let so pevci
držali skupaj, vadili, se žrtvovali, •
dvajset let so vložili v delo, da so iz
zbora naredili pojem za naše raz;
mere in nase m ožnosti, zdaj pa da bi
šlo to po zlu?
Ne sme iti! Tisti, ki se zavedajo,
kaj pom eni narediti dober zbor,
vztrajati v težavnih, okoliščinah in
nenaklonjenih časih, upajo, dalbodo
m okronoški pevci prešli krizo in
spet vsi stopili vkup ter zapeli, tako
kot znajo. Mokronog ima lahko ^
samo en dober zbor, ne m ore jih
imeti več, razen seveda, če opusti
tradicijo in goji namasto kvalitet'
nega zbora le „o h cetarsk e", pivske
bratovščine.
M. L.

Film Filipa Robarja
Med predlogam i za 46 novih krat
kom etražnih filmov, poslanih na na
tečaj, se je komisija odbora za kine;
m atografijo pri republiški kulturni
skupnosti odločila za izbor, v kate
rem sta tudi „Posebna šola za katc;
gorizirane o tro k e " in ,,Problemi
ostarelih ljudi na vasi" Filipa Ro*
barja - Dorina, novomeškega roja
ka.
5^

Urno se je zaprlo okno. Oni pa je
stopal po tratini pod drevjem^ in ko jc
prišel na svit, je ponosno dvignil glavo
in malo po strani pogledal proti nama
in potem počasi odšel.
Sla sva za njim skozi vas.
**
„Ti, malo počakaj, malo,“ je dejal
Tone, ko smo pustili hiše za sabo,
,,malo počakaj, če ne boš zameril!"
Oni pa je tiho obstal sredi pota in
dal roke navzkriž čez prsi. Strah meje
bilo in stopil sem tja v grmovje pr*
poti. Ta dva pa sta si stala nasproti,
dokler se ni spustil Tone k njemuRjoveč se ga je hotel okleniti krog
vratu. Ali kakor otroka gaje povil oni,
ga položil na trato k poti in dejal za
ničljivo: ,.Tu se naspi, da morda pri
deš malo k moči čez noč, tu v rosi!“
Odšel je urnih korakov v dolino.
Ta pa je počasi vstal. Tiha noč je
bila. Nekje tam v gozdovih je skovikal
skovir in luna je sijala.
Počasi je vstal fant. Pri poti je stala
smreka, k nji se je naslonil in si zakril
obraz. Ko sem pristopil k njemu, so se
mu vile prsi. Stokal je in potem pričel
jokati, da so mu sobe tekle izmed
prstov. Prav smilil se m ije revež.
„Tone,“ sem dejal, „svet je poP
joka, danes joče berač, jutri bogatašVse mine, gostija, pa tudi lakot. Letos
je slana k letu bo pa težko klage.“
Tako sem mu govoril in ga spravil k
sebi v kočo, kjer sem ga imel čez noČTakole si delate vi, mladi ljudje, '
sitnosti med sabo.
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Med mladimi si vedno mlad!
Štefka Brine je v potu svojega obraza prišla do bolj
šega poklica — Bele krajine ne bi nikoli zapustila,
preveč sem zaljubljena vanjo

IZ VSEH STRANI
NOVO MESTO - SUkovno raz
stavo „Od vstaje do osvoboditve",
ki jo je odprl narodni heroj Stane
Semič-Daki 14. decem bra v novo
meškem dom u JLA, si je ogledalo
do zdaj več tisoč ljudi. Med tem i je
največ šolske m ladine, ki je poleg
razstave imela priložnost gledati
L/iZE - Tudi letos bodo delavci
podjetja 2 I T 0 - Ljubljana, p>oslovna en o ta Novo m esto, obdarili tam 
kajšnje učence. To podjetje ima
nam reč p atro nat nad osnovno šolo
Laze. (L. K.)
ČRNOklELJ - Na osnovni šoli
na Loki so izdali prvo številko
šolskega glasila „Bele breze“ , ki
prikazujejo bogato dejavnost u čen
cev na tej največji belokranjski šolL
(R. V.)
NOVO MESTO - N a osnovni šoli
,,Katje R upene“ so izdali že sedmo
številko šolskega glasila „Utrinki**,
ki je zagledalo luč sveta pred dvema
letoma. (L. K.)
BRSLIN - Na novi bršlinski
Osnovni šoli je začel delati radijski
krožek. Mladinci in njihovi m entorji
se prizadevajo, da bi uredili brez
žično radijsko povezavo z vsemi šti
rim i novomeŠKimi osnovnimi šo
lam i (L. S.)
MALI SLATNIK - Na tej p o
družnični osnovni šoli z veliko pri
zadevnostjo dela lutkarski krožek,
ki bo svojo dejavnost pokazal o b le
tošnjem praznovanju dedka Mraza.
Mladi s slatniške šole bodo imeli več
lutkovnih predstav. (S. R.)
ŠMIHEL PRI NOVEM MESTU T udi na tej novomeški osnovni šoli
je izšla prva letošnja številka šolske
ga glasila „Prvi poganjki**, ki so po
svečeni 30. obletnici vstaje jugoslo
vanskih narodov. V letošnjem šol
skem letu nameravajo izdati še več
številk, saj je dejavnost mladine na
tej šoli precej razgibana. (M. H.)
BRSLIN - Na bršlinski osnovni
šoli so v izvenšolsko dejavnost zajeli
skoraj vso mladino. Mladina ima iz
redne m ožnosti za udejstvovanje, saj
deluje kar 34 krožkov in 9 sekcij pri
šolskem športnem društvu. (C. R.)

Brez muje
se še č e v e lj. . .
Ne bi hoteli jem ati veselja
avtorjem , toda pravkar je izšla
številka glasila občinske konfe
rence ZMS Trebnje z naslovom
„Mi mladi** je več k o t skromna.
Na p etih straneh ciklostiranega
biltena so objavljeni reci in piši
trije prispevki: sklepi občinske
konference o socialnem razslo
jevanju, gibanje nalezljivih bo
lezni v Sloveniji (!? ) ter sklepna
beseda o b prvi številki glasila, ki
nosi letnico 1972. Ce bo mla
dinska organizacija hotela imeti
od svojega glasila kaj več koristi,
^se bo pač treba bolj potruditi. ^

Štefka Brine iz Jurovskega Broda je k ončala osem letko v Metliki,
nato pa se je zaposlila v Beti. Po k on čani vajenski dobi je postala
kvalificirana industrijska delavka. Štefki p a to še ni dovolj, v njej je
bila slg'ita tiha želja, da pride še do boljšega poklica. Vpisala se je na
srednj6^ telcstilno šolo v Kranju in jo uspešno končala. Danes je zapo
slena v tej veliki belokranjski tovarni na delovnem m estu tehnologa v
pletilnici. Belokranjica je še polna življenjske energije, še bi rada štu
dirala, če bi za to imela možnosti.
lično! Med mladimi si vedno
m lad, poleg tega pa m oram
^ r e m lja ti tudi vse novejše iz
sledke v tej stroki, kar tudi prav
pride.**
- Kaj pa mladi in samouprav^anje?
„Nekaj let sem tudi jaz delala
v organih samoupravljanja, mi
slim, d a nisem bila samo za fi
guro. Sploh pa sem prepričana,
da naši mladi delavci vedo, kaj je
samoupravljanje in se zavedajo
'svojih pravic in dolžnosti.**
- Od kod tolikšno poznava
nje samoupravljavskih odnosov?
„V naši šoli samoupravljanju
•in vodenju podjetij posvečam o
• poleg ^ drugega še posebno po
zornost. Mislim, d a je pri nas
precej drugače k o t na nekaterih
srednjih šolah. Šole nihče na
- Kakšne pogoje ste imeli za
zapusti, če ne pozna vsaj osnov
študij?
nih pojm ov iz samoupravljanja.
„Štipendijo sem dobila v Beti,
U čenci imajo poleg teoretičnega
vendar ta tedaj ni zadoščala za
dela tudi p raktičn e preizkuse
drago življenje v Kranju. S po
znanja, večkrat sodelujejo tudi
m očjo staršev sem se prebijala in
kot opazovalci na sejah samotudi uspela.**
upravnili organov.**
- Kakšni so danes pogoji za
- Kaj, če bi kdo zahteval, da
šolanje?
se odpoveste samoupravljanju?
„O bču tek imam , da so precej
„T rdno sem prepričana, da bi
boljši! Razen tega je gm otno sta
branili samoupravne pridobitve.
nje večine staršev boljše, k o t je
Vse ob vsem, napredek je na
bilo pred leti. Boljše pogoje vi
dlani, tega pa je prinesel naš
dim že v naši industrijski šoli, ki
samoimravni sistem. *
jo imamo v tovarni. Možnosti so
- Zakaj je tak o malo stro
odUčne, zato so tudi rezultati
kovnjakov v Beli krajini?
„Veliko jih je pozabilo na
dobri.**
- Ali ste se tudi vključili
rodni kraj; to pa ni prav! Jaz
sem
zaljubljena v Belo krajino.
m ed vzgojitelje?
„Na naši šoli predavam tehno
Ta svet mi pom eni vse!**
logijo tekstila. Počutim se odSLAVKO DOKL

Kanček sumia, ki peče v srcu
Ko govorimo o odstranjevanju socialnih razlik
v naši družbi, ne bi smeli pozabiti tudi na dedka
Mraza — Že najmlajši občutijo razlike
živimo v času, ko veliko pišemo in govorimo o socialnih raz
likah v naši socialistični družbi, ki že dolgo bodejo v oči. Razlike
čutimo starejši, mlajši pa tudi niso izven teh dogajanj. Čim starejši
so, razlike vedno bolj občutijo tudi na svoji koži; pom nim o se
vajencev, dijakov, študentov in drugih. MoMa danes samo nekaj
besed o nekaterih koreninah, ki se vedno bolj razraščajo v drevo
g o tik e. Pred durmi je dedek Mraz. Kako častijo dobrega možica
doma, to ni naša stvar, gre bolj za tisto manifestacijo širšega druž
benega značaja, ki navadno bolj zadene v živo. Praznovanje novo
letne jelke v podjetjih.
Obdarovanja dedka Mraza bodo
letos spet n ^ e te la na živahne k o 
m entarje, ki navadno ustvarjajo vro-

PODEiUU ODLIČJA »22. DBCEMBEIR«

Priznanja za stike z JLA
V Novem mestu so podelili letošnja priznanja
»22. december«, ki jih prejmejo občinske kon
ference ZMS ozir. garnizije JLA za sodelovanje
na širokem področju skupnega dela

v D om u JLA v Novem m estu je bila v soboto, 18, decem bra, večja
slovesnost, na kateri so podelili letošnja odličja „22. december** najl^ljšim
m ladinskim občinskim organizacijam ozir. garnizijam. Pred velikim števitom
gostov iz vse Slovenije smo opazili tudi Miho Marinka. Dobrodošlico je
prisotnim zaželel sekretar občinske konference ZMS Novo m esto Stane
Z u pančič, ki je poudaril, da je novom eška mladina vesela, da se ji je ponu
dila priložnost im eti v gosteh predstavnike občinskih konferenc ZMS in
predstavnike garnizij. Na svečanosti je s kulturnim program om sodeloval
mešani pevski zbor novomeške Krke in vojaki novomeške garnizije z reci
talom.
o pom enu tega tekm ovanja, ki
tudi izredno dejavnost, zato bi rav
združuje mladino iz JLA in drugo
no tako kot laJii - bili so prvi m ladino, je govoril Živko Pregl,
zaslužili viigo uvrstitev.
redsednik republiške konference
MS. Poudaril je, da je izredno za
dovoljen s sodelovanjem, ki se ved
no bolj širi. Ob tej priložnosti je
omenil, da si naša mladina vedno
bolj krepi telo in duha, to pa pove
čuje njeno obram bno m oč.
V imenu ljubljanske vojne oblasti
K pozdravil tekm ujoče generalm ajor
Ferdinand Toplak, k i j e z veseljem
ugotovil, da je sodelovanje postalo
izredno tesno in da se je skupno
delo mladine in vojakov videlo zlasti
na zadnjih manevrih „Svoboda 71 “ ,
ki so v vseh pogledih izredno uspeli.
Živko Pregl m general Toplak sta
n ato podelila priznanja in l^ sta ln e
vaze. Prvo m esto na tem tekm o
vanju sta osvojili mladina in garni
zija iz Maribora. Prejeli sta vaze in
nagrado SOOO dinarjev; na drugem
m estu so vojaki in mladinci iz Ptuja
(nagrada 3000 dinarjev), na tretjem
pa so Novom eščani, ki so dobili na
2ivko Pregl izroča zastopniku novomeške garnizije podpolkovniku
grado 1000 dinarjev. Težko je ko
Janku Gregoriču pismeno priznanje in nagrado 1000 din; enako
m entirati uvrstitev posam eznih ob
priznanje je dobila tudi občinska konferenca ZMS Novo mesto.
č in, vendar je m esto Novomeščanov
precej skrom no. L etos so pokazali
(Foto; S. Dokl)
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č o kri. Kajti b o ^ te jš a podjetja
bodo za m alčke pripravila več k o t
tista, ki nim ajo tolikšnega dohodka.
Da se ognem o o č itk o m in raz
pravam, je najbolj prim em o m esto
za obdaritev verjetno šola, kjer praz
novanje lahko popestrijo še s čajan
kami, kulturnim program om , ple
som itd. Seveda bi za vse učence
pripravili tu di skrom na p raktična
darila, ki bi jih kupili z denarjem ,
zbranim v skupnem skladu za flnanciranje novoletnih prireditev pri
občinskih oi^anizacijah društva pri
jateljev mladine,
Ta naj bi razdeljevala sredstva po
številu u č ^ e v na vse šole v občini,
zato d a tle bi več prihajalo do razlik.
Na ta''način bi bil vsak šolski otro k
enako obdarovan. Izognili bi se
kom entarjem med otro k i, češ da je
nekdo dobil vredno darilo, drugi dve
pom aranči, tretji pa nič! G otovo je,
da v mladih srcih take razlike vsajajo
dvom , ki m uči in postavlja vpra
šanja.
Predlagamo, da odstranjujem o te
razločke vsaj tam , kjer jih lahko. Pri
novoletnem praznovanju lahko res
začnem o že praktičen preizkus skle
pov iz resolucij, ki ne smejo ostati
samo mrtve črke.
s.

Odbojkarica Kočevja Franja Virant, ki je trenutno najboljša od
bojkarica v kočevski ekipi, v napadu (foto: S. Dokl)

Ženska odbojka na pohodu!
V Kočevju so odbojkarice pričele resno vaditi —
Kmalu tudi tretja ženska dolenjska odbojkarska
ekipa v republiški ligi?
v Kočevju nim a ženska obojka
večje tradicije. V glavnem so se z
odbojko ukvarjale gimnazijke, ki so
pred letom bile celo m ed najboljšimi
srednješolkami v naši republiki. V
zadnjem času pa so pod vodstvom
prof. Saše Bižala dekleta spet vaditi
in so se z d o bro igro predstavile že
na zadnjem mladindcem odbojkar
skem turnirju v dom ačem kraju;
med sedmimi najboljšimi ekipam i
Slovenije so zasedle č etrto mesto.
Prof. Bižal je povedal, da so o d
bojkarice Franja Virant, Milka Križ

m an, Nada Piuzi, Mirjana Vozel,
N ata Kljun, Mara Kalabota, Ljuba
Štamfelj, Brigita Levstik, Zlata Kavs
in Majda Ciglič navdušene odbojka
rice in da računa, da bo čez kakšno
leto v Kočevju ženska odbojka med
boljšimi športi. Posebno še, ko se
b odo v ekipo vključile tu d i nekatere
starejše odbojkarice, ki končujejo
študij v Ljubljani. O beta se torej, da
bo poleg dveh dolenjskih ženskih
odbojkarskih središč. Novega mesta
in Brestanice, vzklilo še tretje v
Kočevju.

Za Krčane najboljša mesta
Kegljaški ekipi iz Krškega sta zanesljivo osvo
jili prvi mesti — Slaba uvrstitev novomeških
ekip — Ne bi škodovalo malo več reda!
Tekmovanje v dolenjski kegljaški
ligi je končano. K o t smo pričakovali, sta najvišji mesti v ligi zasedli
ekipi iz Krškega, ki sta pokazali najboljšo igro. Pozna sem jim a, da
imata najboljše tekm ovalne p o g o ^ .
Zelo so presenetile še ekipe Sevnice
in R udarja iz Kanižarice. Uvrstitev
novomeških ekip je izredno slaba,
vse kaže, da so tekm ovanje vzele
prem alo resno, kar se je pokazalo
zlasti ob koncu tekm ovanja, saj več
srečanj ni bilo odigranih. E kipi
Luknje in Vseh devet sta p a odigrali
samo polovico tekem .

Krško
Celuloz,
Sevnica
Rudar
Iskra
Železn.
Brežice
Krka
Trebnje
Stari
devet
Žužemb,
Luknja
Vseh
devet

0
0
0
1
O
1
0 12

10475; 9748
9666: 9400
88 6 8 : 8517
8618: 8268
8852: 8877
7891: 7561
9082: 9228
22 10 0 12 9373: 9620
22 7 1 14 8732: 9086

32
32
28
27
26
25
20
20
15

22

6 1 15

6628:7260 13

12

50

22
22
22
22
22
22
22

16
16
14
13
13
12
10

22 4 2 16 7602:8135 JO
12 4 0

7 4 96 3 :4922 10
8 5 1 94 :5319

8

V jesenskem delu: LABOD
V zasavski rokometni ligi je brez poraza novo
meški LABOD — Kandidati za prvaka so LA
BOD, Krmelj in Usnjar; morda pa tudi Leskovec

rokomet
K ončan je jesenski del tekm o
vanja v Z asavci rokom etni ligi z
izjemo dveh neodigranih tekem , ki
jih bodo odigrali pred pričetkom
pom lad anskeg a
dela prvenstva.
T ekm ovan« je bilo zanimivo, v vrhu
pa so tri ekipe, ki se bodo spomladi
potegovale za uvrstitev v ljubljansko
rokom etno ligo. K andidati za prvo
m esto so: L a to d Krmelj in Usnjar iz
Šmartnega.
Lestvica po jesenskem delu tek
movanja:
Labod
Krmelj
Usnjar
Leskovec
Krško
Dobova
Cerklje
Artiče
Brestanica
Semič

8
8
9
8
9
9
9
9
9
8

8
7
7
6
4
3
2
2
1
1

0
0
0
0
1
1
1
0
1
0

0
1
2
2
4
5
6
7
7
7

217:139
216:166
194:177
183:137
182:174
146:185
172:191
170:224
157:215
163:194

16
14
14
12
9
6
5
4
3
2

IZVEN KONKURENCE
Brežice B
5 3 0 2 141:141 6
Sevnica B
7 3 0 4 137:151 6
B. DEBELAK

Druga zmaga
E kipa kočevskih šahistov, ki tek 
muje v drugi slovenski ligi, je v dru 
gem kolu, odigranem 18. decem bra,
p re m ^ a la Sežano s 6:2 . V prvem
kolu je teden prej zmagala nad Jese
nicami 8:0. Kočevski šahisti, ki so
predlanskim osvojili 2. m esto v 1.
slovenski ligi, lani niso tekmovali,
zato so zdrknili v drugo ligo.

Novomeščani ugnali
»Zelenega zmaja«
ž e prejšnji teden so novomeški
šahisti v okviru prve republiške ša
hovske lige pripravili prijetno prese
nečenje, ko so igrali v Domžalah z
dom ačini 4:4 . V tem tednu pa so
nas Novom eščani še enkrat prijetno
presenetili, saj so premagali ekipo
Zmaja iz Ljubljane, ki je nedvom no
najboljša naša ekipa. Njihov veliki
uspeh pa je nekoliko zatemnil manj

ši spodrsljaj, k o so s povprečno eki
po iz Lesc igrali neodločeno 44.
Novo m esto - Zmaj (Ljubljana)
4,5:3,5 Penko - Šiška 1:0, Škerlj Bratko 0:1, Šporar - Osterm an 1:0
(brez boja), Istenič - R. Kržišnik
0 : 0 , Milič - Praznik 1:0, Sitar V ošpem ik 0:1, Anica Istenič Pavla Košir rem i in Komelj - Stei
ner 0:1.
Lesce - Novo m esto 4 :4 , Roblek
- Penko remi, Sterle - Škerlj remi,
Mali - Šporar 1:0, Presterl - Iste
nič 1:0, Harinski -» Milič 0:1 , inž.
Vrečko - Sitar 0:1, Butorac - Iste
nič 0:1 in Hrovat - Komelj 1:0.

Priznanja
za Brežičane!
Na slovesnosti v Trbovljah je pre
jelo priznanja Partizana Slovenije
tudi p et Brežičanov. Za 10-letno
delo v športni organizaciji je prejel
odličje Poldi Rovan, za 20-letno
delo pa Mimica Avsec, Jože Senica,
Marija Veble in Zvonko Ilovar. Pri
čakovati je, da bo d o poleg teh na
grajencev prejeli priznanja ob 25-letnici telesnovzgojne dejavnosti še
nekateri drugi občani in društva.
Med predlaganci so: Rozika Bohinc,
D arko Šetinc, Vlado C urin, ŠŠD
gimnazija ter taborniki odreda ,,Ma
tija Gubec**.
v. PODGORŠEK

košarka
NOVO MESTO : ČRNUČE
78:63
Novomeški košarkarji, ki so se že
začeli pripravljati na spom ladansko
sezono v prvi slovenski ligi, so v pe
tek zvečer v novi b ršlin ^ i telovad
nici imeli v gostih moštvo C m u č, ki
tekm uje v drugi slovenski UgL Do
m ačini so nastopili brez Z. Kova
čeviča in Šobarja in so preizkusili
tudi več mladincev, a so vseeno za
nesljivo zmagali z 78:63 (37:25).
Koše za Novom cščane so dali;
Šepetave 6, Splichal 21, Počrvina 7,
5. Kovačevič 14, Ivančič 12, Piletič
6, Bencik 2, Papič 2, Gošnik 2 in
Blažič 6.
J. S.

KRŠKO - T udi drugo srečanje
kegljačev za prvenstvo Dolenjske v
kategoriji 8 x 200 lučajev, ki je bilo
v soboto v Krškem, se je končalo z
zmago Novega m esta, vendar z min im d n o r a z ^ o treh kegljev. Novo
m eščani so premagali Krško s
6486:6483. P n zmagovalcih so naj
več kegljev podrli Fabjan 834, Krušič 833 in Mrzlak 835, pri poraženih
pa Runovec 839, Bajc 829 in Ferlin
823. S tem so si novomeški kegljači
priborili pravico sodelovati v kvali
fikacijah za vstop v republiško
kegljaško ligo. (J. M.)
LJUBLJANA - Izvršni odbor
gimnastične zveze Slovenije je pred
dnevi razpravljal o razvoju gimna
stike v Sloveniji. Ob tej priložnosti
so izrekli priznanja tistim našim tre
nerjem , ki so vzgojili vrsto m ladih
telovadcev in telovadk. Med drugimi
je dobila priznanje novom eška telesnovzgojna delavka Ruža Kovačič,
ki vrsto let z uq>ehom vodi mlade
novomeške telovadke. (M. H.)
NOVO MESTO - Končalo s e je
pionirsko prvenstvo Novega m esta v
goju, na katerem je sodelovalo 6
pionirjev. Brez poraza je zmagal
Tomaž Cefarin in postal prvi pio
nirski prvak Novega mesta. K ončni
vrstni red je bil naslednji: 1. Cefarin
5 to čk , 2. Žigante 4, 3. T. Zupanc
3, 4. Kraševec 2, 5. O. Zupanc 1 in
6. Gradecki brez točke. Cefarin je
prejel za prvo m esto lep pokal, drugi
in tretji pa sta dobila knjižni na
g ra d i Prvenstvo je oi^aniziral Goklub Novo m esto, ki ze nekaj časa
kaže pestro dejavnost. (F. D.)
LJUBLJANA - Izvršni odbor
gim nastične zveze Slovenije je spre
jel predlog sekretariata, p o katerem
bo tradicionalno tekm ovanje „Pokal
gimnastike** 26. februarja v Sloven
skih Konjicah. Ta prireditev, ki velja
za nekakšno od p rto zimsko prven
stvo Slovenije v gimnastiki, b odo
priredili v novi konjeniški telovad
n ic i Tam se bosta uradno poslovila
od tekm ovalne arene naša najboljša
telovadca Miroslav Cerar in Marlenka Kovač. (S^ D.)
NOVO MESTO - V počastitev
praznika JLA je bilo v vseh m estih,
kjer prebivajo garnizije, več tekm o
vanj med m ladino in pripadniki
JLA. Precej pester program so imeli
v Beli krajini, kjer so tekmovali
športniki iz MetUke, Črnom lja in
JLA. Več o tekm ovanjih bom o pi
sali v eni prihodnjih številk. (S. D.)
KRM ELJ — V zadnjem kolu ce
lotnega tekm ovanja za pokal „Svobo d e“ je z m a ^ l Markovič s 6,5
to čk e, sledijo: Sribar, Prosenik s 6
itd. V skupni uvrstitvi je zmagal Ivo
Šribar, ki je zbral 69,48 odstotkov
m ožnih to č k . Sledijo: Prosenik
66,37 odst., Blas 63,41, SibUja
61,23, Debelak 4 4,80 itd. Skupno je
tekm ovalo 25 tekmovalcev. Pre
dhodni pokal je dosedaj že dvakrat
osvojil Ivo Šribar, enkrat p a Boris
Debelak (B. D.)
✓
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Kdo bosta športnik
In športnica leta?
v novoletni številki Dolenj
skega lista bom o k o t vsako leto
tudi letos objavili nagradno an
keto, s katero bodo naši bralci
izbirali najboljšega športnika
ozir. športnico Dolenjske. Razen
tega bom o za mnenje zaprosili
tu d i telesnovzgojne delavce iz
naše pokrajine.

NOVO MESTO - Zadnjič smo
pisali, da predlagam o mladinskim
aktivom v p etih največjih novome
ških podjetjih, naj pomagajo pogorelcem, novom eškem u nam iznote
niškemu klubu. Prosili smo jih, da
jim vsako podjetje kupi po en o na
m iznoteniško mizo. Z aenkrat še
nismo dobili nobenega odgovora,
čeprav vemo, da so v nekaterih mla
dinskih aktivih o tem že razpravljali
Prepričani smo, da nas bodo z raz
veseljivim odgovorom seznanili še v
le to ^ je m letu. (M. H.)
NOVO MESTO - V Novem me
stu se ogrevajo, da bi priredili enega
izmed turnirjev za žensko zimsko
dvoransko odbojkarsko prvenstvo v
m etropoli Dolenjske. Možnosti za
igranje odbojke in košarke v Novem
m estu so tren u tn o idealne, zato
upravičeno pričakujem o, da bom o
kmalu videli kvalitetne ^ o r t n e pri
reditve. (L, K.)
STOPICE - Čeprav je zima, grad
bena dela pri izgradnji športnega
parka lepo napredujejo. Vse kaže,
da bo d o prizadevanja stopiških pro
svetnih delavcev in mladine kronane
z uspehom že prihodnje leto. (S. D.)
LJUBLJANA - Ob koncu leta je
izvršni od b or republiške Letalske
zveze razpravljal o dosežkih te or
ganizacije v preteklem letu. Pripra
vili so tudi lestvico najboljših šport
nikov in letalskih šol v posameznih
panogah. Med našimi zavzemata če
trto in p eto m esto jadralna letalca
Jože Uhan in Jože Keršič. Pri p a 
dalcih in padalkah je na drugem
m estu Dara Krstičeva, m edtem ko v
kategoriji letalskih šol zavzema
Novo m esto drugo mesto. (L. P.)

Jelke kradejo

DANAŠNJI CASI
(K arikatura J. Samardžića iz JE Ž A )

Novoletni prazniki so pred
nami: to pričajo okrašene trgo
vine, polne izložbe in police v
trgovinah, nemške registrske ta
blice na ta u n u š h naših zdomcev,
ki so se pripeljali za nekaj dni na
svoje dom ove. In k ončno p ri
čajo o tem tudi na upravi javne
varnosti v Novem m estu, kjer že
rešujejo prvi prim er novoletne
tatvine.
Avgust Pavlič in Martin T o 
m ažin iz Šentjerneja sta nam reč
•v ponedeljek prijavila na novo
meški postaji milice, da so jim a
neznanci v njunem gozdu pose
kali okrog 60 smrekic in s tem
naredili za 500 dinarjev škode.
Navadno je tak o , da človek ne
potrebuje 60 novoletnih jelk. To
si m orda privoščijo pri Onassisu
ali kakem
drugem ekscefttričnem m ilijonarju, ki ne ve, kaj
bi z denarjem . Pri norm alnih lju
deh pa je v navadi, da za novo
letne praznike okrase eno jelko.
T atovi, ki so jili v gozdu dveh
Sentjernejčanov posekali kar 60,
jih ^ d o vsekakor skušali p ro 
dati. Upam o lahko le, da bodo
sami zanje m orah plačati več,
k ot bo d o s prodajo zaslužili.
J. S.

Nesreča med malico

Edinec jima je padel tik preci
Pred 30 leti so italij'anl in kulturbundovci hajkali po snegu delavce iz Glažute in partizane —
Bolj ko sta stara, bolj mislita na sina, ki je padel
marca 1945
Ivan Zlatoper iz Grčaric, bo
na tepežni dan, 28. decembra
1971, praznoval svoj 77. rojstni
dan. Vse njegovo živ^enje je
bilo kakor en sam tepežni dan.
Bilo je ok to b ra letos, natanko 30
let po tem , k o sta Ivan in Marija Zla
to p er iz Glažute, k i sedaj živita v
G rčaricah, in z njim a drugi Glažutaiji doživeli veliko strahoto in prvo
dram o
v
narodnoosvobodilnem
boju.
Z lovcem Nacetom Frelihom sva
obiskala Zlatopeijeve. Zlatopeijeva
m am a, k i je malo prej prebirala č a 
sopise, je začela pojasnjevati:
„Veste, najrajši berem Borca pa
T V in Dolenjski list, ki kaj pove iz
naših dom ačih krajev. V endar m e
nekatere stvari tako ganejo, da jih
ne m orem brati. Poglejte te slike, ko
so naše ljudi streljali! K ako so jih
m učili. T udi sami smo okusili del-

18. decem bra ob 1.30 zjutraj se je
zgodila v kem ični tovarni v Kočevju
nesreča: Stane Šoemen je spravil v
pogon viličarja, ki je zapeljal vzvrat
no in poškodoval delavko Marijo
Križman. Prve preiskave v ljubljan
ski bolnišnici, kam or so Križmanovo
odpeljali, so pokazale, da nima niče
sar zlomljenega, vendar so jo še pri
držali v bolnišnici, da bodo ugo
tovili, če nim a m orda notranjih po9codb.

Se ni posrečilo

— Mi razpolagamo z viškom dela . . oni pa z drugimi
višk i. . .
(K arikatura I. Franića iz JE 2 A )

O dkar je odprta Mercatorjeva
sam opostrežba v Metliki, niso imeli
tako predrznega tatu kot nedavno
tega, vendar se tu d i ta nakana ni p o 
srečila.
^
V lokal je prišla ženska ‘srednjih
let z gorjanskega konca, kupila ne
kaj m alenkosti, skrivaj p a je hotela
odnesti kar 26 predm etov v vred
nosti 320 din. Skriti je hotela celo
rjuhe, majico in robce poleg riža in
m anjših predm etov. Ženska je bila
zalotena, toda ker živi v dokaj tež
kih razm erah, je niso prijavili v ka
znovanje, tem več samo pošteno
osteh.

Medvedje v vasi
Prišli so čez most

- Pa kaj potem — tudi moja plača je m ini. . .
majhna!. . .
(K arikatura I. Franića iz JE Ž A )

Pred kratkim je prebivalce Ma
hovnika, vasi, ki se drži Kočevja, po
n o č i prebudilo divje lajanje psov.
Ko so drugo ju tro vaščani pogledali
malo okoli hiš, so ugotovili, da so se
okoli vasi sprehajali medvedje.
Alojz Erjavec in še en dom ačin
sta šla po medvedjih sledeh in ugo
tovila, da je prišla m edvedka z dve
m a m ladičem a s po bo čja Mestnega
vrha preko m ostička, kjer je letno
kopališče, skoraj d o vasL
H udom ušni vaščani se šalijo, da
so medvedje iskali stanovanje v
g ričku, k i je tik vasi in je poln manj
ših kraških jam . Vselitev pa so jim
preprečili vaški psi.
V endar se vaščani, posebno o tro 
ci, dolgo niso upali iz hiš, ker so me
nili, da so medvedje še vedno na tej
strani Rinže. N apetost v vasi je po
pustila šele, ko so ugotovili, da so se
medvedje napotili p ro ti drugem u
m ostu, ki je nižje ob vodi, in ver
jetn o spet odšli prek m ostu ali pa so
preplavali Rinžo ter se izgubih v
gozdovih na p obočju Mestnega vrha.
J. P.

PraV zares je gozdni delavec, po
domače Mohorski^ 11. decem
bra našel v gozdu blizu Škoc
jana kakih 15 cm visokega in
povsem zdravega jurčka, ki pa
je bil od mraza popolnoma trd.
Njegov šef, Anton Jevnik iz
Kostanjevice, je to čudo prine
sel v naše uredništvo. (Foto: R.
Bačer)

č e k t e g a . . V revgi Borec nam je
pokazala slike, ko Italijani streljajo
prijete aktiviste in talce.
Oče Ivan Z latoper je s tresočim
se h r^ a v im glasom pričel pripove
dovati o svoji oslabelosti in b o lez n i
Ivan Z latoper se je rodil na te
pežni dan 28. decem bra 1984 na
G orenjskem . Že v rani m ladosti, po
m aterini smrti, je m oral za pastirja.
Leta 1924 je prišel na Kočevsko in
se zaposlil k o t gaterist na A uersper
govi žagi v Jelendolu. Tu je bil tudi
njegov prijatelj T om o Pintar, s kate
rim sta bUa kar štiri leta v ruskem
ujetništvu, doživela o ktobrsko revo
lucijo in se navdušila za njene ideje.
Leta 1937 se je z družino preselil v
G lažuto, kjer je spet delal na Auer
spergovi žagi.
Z akoncem a je bilo lepo v G la ž u ti
O če Z latoper je bil zdrav in dober
gaterist. Ni slabo zaslužil. D ružina ni
bila velika, saj sta imela le sina
Ivana. R o jen je bil že leta 1924.
PRVI PA RTIZANI
G lažuta je bila gozdno, žagarsko
in d e la v k o naselje, ki je p a d a lo
p o d občino Draga in od leta 1931
p o d okraj Cabar. Živeh so izrecno
o d golega zaslužka, kakor pravi Zla
toper: „na dinarju".
Pričela se je vojna. Že p o treh
mesecih so se na VeUki gori, nekje
m ed Travno goro in Jelenovim žle
bom , pojavili prvi partizani Ribniške
čete, ki je bila ustanovljena 13. junqa 1941; njen kom andir je bil Filip
Tekavc-Gašper, kom isar p a Janez
Kmet.
„Moj 17-letni sin Ivan se je na živ
ljenje in sm rt povezal s tem i parti
zani. Poglejte njegovo sliko iz tistega
časa. Kakšen je! K akor rojen za p a r
tizana. Pravi „laufar“ . Največ je bil
m ed njimi nekje v gozdu. K do ve
k od je hodil? “ , je s solznimi očm i
p reg ov o ril oče Zlatoper ob pogledu
na sinovo sliko.
Z atem se je pogovor zasukal. Pri
povedoval nama je, kako so od tistih
junijskih d ni 1941 sodelovali sp a rti-

Na foto^afiji sta Glažutaija IvJ
Novak, ^ o to : Ožbolt)
zani iz Ribniške č ete in da so z
vsem, k ar so p rem o g li pom agali Ser-'
ceijevim partizanom , ki so se pojk
uspelem napadu na Lož 20. oktobra®
1941 zatekh s sedmimi ujetim i Itali',t
jani na Debeli vrh. Domislil se je,
partizanske preiskave, ki je bila na-,
rejena na p o b u d o Glažutaijev pri'
nadgozdaiju Lozarju in logarjih*.
Sturm u in Lakneiju, kjer so parti
zani zaplenili 2 k a rab in k i 3 pištole,!
3 lovske puške in več drugih stvari j
Zatem so ti Kočevarji odšli v G rč a 
rice in se vrnili z grčarskim i kultur-:
bundovci (ki so tam imeli zaprtil?W
m esnici več naših ljudi) in Ita lija n i j
ter hajkali glažutarske delavce in ^
sneg zam etene Sercerjeve p a rtiz a n e , i
Tedaj so aretirali tu di njega in n jego
vega sina, strojnika Zelnika, F ran - i
ceta Novaka, Slaveta M artinčiča in
A ntona Kaplana ter jih odgnali v '
Ljubljano, l^er so bili zaprti v celici ■
poleg Ljube Šercerja v belgijski se-*
daj Sercerjevi ka sa rn i Cez tri te d n e i
so jih spustili dom ov, da ne bi žaga

1000 krapov in 5000 linjev v Krki
V Krko in nekatere druge pritoke je letos bilo vloženih več stotisoč mla*
dic raznih ribjih vrst — Pred dnevi so vložili krape in linje
Prizadevanja, da v Krko v večjem številu „naselijo** ribje vrste, ki
so sicer že v tej dolenjski reki, vendar ne v zadostnih količinah, so
se obnesla. Tako je v zadnjih letih iz ribnikov ali drugih gojitvenih
voda v Kiko bilo prenesenih na stotisoče malih ali večjih mladic
soma, ščuke, postrvi in drugih manj kakovostnih rib, vendar zelo
zanimivih za športne ribiče. Med te prav gotovo lahko štejemo linjp
in krape. Zlasti poskusi z linjem so se odlično obnesli. V Krki so te
ribe n ^ e izredne življenjske pogoje, zato so se tudi zelo razmno
žile. Vsak ribič, ki zapne linja, je ulova zelo vesel.
Novomeški ribiči so imeli pretekli
p etek in soboto dolg delovm dan. V
K rko, Tem enico in Kaduljo so „nasadili** več tisoč rib, ki so jih kupili

po izredno ugodni ceni na Hrvaskem.
Poribljavanje ni ravno lahko delo.
Na najbolj prim erna m esta o b vodi
je treba prinesti velike posode z

vodo, v njih pa so razumljivo tudij
ribe. V ečkrat se je tu d i kakšen df"i
lavec zapeljal p o snegu, vendar vec-j
jih nezgod ni bilo.
j
E kipo sem srečal pod novome-^
škim zelezniškim m ostom v s o b o to
zvečer. Milan, Branko, Janez in dru- _
gi so z velikim veseljem metali v z®"!
leno Krko sluzaste, tolste krape "
usnjarje. Noben n i tehtal manj kot,
kilogram. Ko so se ribe znašle v drU'i
gem okolju in v mrzli vodi so
nekaj časa otrpnile. Po kratken^j^
p o č itk u pa so druga za drugo poto-j
nile v globino v novo domovanje.
•
Zanesljivo bo nasaditev k ra p o v J'
K rko dobra naložba. Cez leta bo*^^;
„plem enska čreda** dala že n a r a š č a j i .
saj je znano, da se krapi v Krki dr'|
stijo.' Športni ribiči p a bodo žespO'
mladi lahko na trnek dobih večjega,
krapa, kar je bila zdaj redkost,
prav lyapov - luskinaijev v Krki n‘j

Grozna nesreča v Bakercu
( G r o z n a n e s r e č a ) se je zgodila v Ba
kercu, v ambruškej župniji: Neki tamošnji go
spodar se je napravljal na lov ter je usedši se h
kosilu položil nabito puško na posteljo. 4-letni
otrok natihoma zleze k puški, napne petelina,
puška se sproži in ves naboj zadene staro mater,
kije bila takoj mrtva.
( I s t r s k e I t a l i j a n e ) bolj prav lahone,
je tako razjezilo, da je zmagal slovenski državni
poslanec, dr. Laginja, da skušajo vsemogoče na
čine, kako bi škodovali tamošnjim Hrvatom in
Slovencem. Zmenili so se, da
njih ne bodo
kupovali vina; tiijajo posojila nazaj, koje so jim
dali ti dobrotniki po 15, 20 procentov. To je
pač dolžnost zavednih narodnjakov, da pom ^ajo djamsko tem trpinom.
( B o l g a r i h o č e j o ) dovoliti svojemu
prejšnjemu knezu, hrabremu Batenbergu letno
plačo, damu pokažejo svojo hvaležnost.
( R u s k i c a r) je baje rekel, da nikdar in
nikoli ne bode pritrdil, da bi se njegova samo
vlada spremenila v vstavno, kakoršna je na pri
liko naša Avstrija. Rusija ima največjo nadlogo
z grozno lakoto, ki tare čez 40 milijonov Ru
sov. Bila je slaba letina — in žita se je preveč
izvozilo na tuje.
( B l a g i č i n ) Vrla gospa Josipina Hočevar
v Krškem bode za božičnico obdarovala učence
tamošnje meščanske šole s toplo obleko. Sploh

je storila ta mlada dobrotnica vže neštevilno
mnogo za trpeče človeštvo —vzlasti še za krško
mesto toliko, da so jej pač meščani dolžni ved
no zahvalo.
( M a t i c a S l o v e n s k a ) je razposlala
svojim članom letošnje knjige. Razveselila nas je
s prelepim darom treh knjig: „Letopis za 1.
1891“; „Zgodovina Novega Mesta“ pa povest
,4*egam in Lambergar“ smo prjeli. Nekaj več
moramo spregovoriti o knjigi Zgodovina Novega
Mesta — kajti popisuje takorekoč nas. Marljivi
gospod pisatelj prof. Vrhovec, ki je popisal vse
svoje rojstno mesto Ljubljana, nam je podal tu v
prekrasnej obliki knjižico, koje mora biti vesel
vsak novomeščan, da vsak Slovenec. Jako se je
moral pač truditi, da je nabral o našem malem
mestecu toliko gradiva.
( I z L i v n a ) V Bosni sporoča „Glasnikju
goslavenskih franjevaca“, kako dobre, da iz
vrstne orgije sta tamo letos postavila naša ro
jaka, brata Zupan iz Kamne Gorice pri Kropi.
Prof. o. A. Cengič jih hvali tako v omenjenem
listu, da smemo bratoma le čestitati.
( H i š a n a p r o d a j ! ) Pepina Turk v Ru
dolfovem hiš. št. 18, prodaja iz proste roke hišo
s tremi sobami, kuhinjo, vrtom in hosto. Kupna
cena vsega je 1.200 goldinarjev.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. decembra 1891)

Milan in Branko sta spuščala debele krape v zeleno Krko. (Foto: S.
Dokl)

14. Daleč v hrupnih
gangsterjev m narkomanov.
prostiralo zlato polje sočne
obzorju se je belila farma.
„To si morava ogledati! “
rave, Paradižnik in Paradižni*^’
pred motelom.

KRPANOV KOTIČEK

svobodo

n Zlatoper (prvi z leve) in Franc
stala. Brez strojnika in gateristov ni
šlo.
Kako boleče, vendar s posebnim
ponosom sta Zlatopeijeva nadalje
vala pogovor o svojem padlem sinu
Ivanu. Ob napadu na G rčarice je šel
s Sercerjevo brigado. Potem se je
udeležil slavnega pohoda XIV. divi
zije, se na Štajerskem bojeval in na
zadnje, tik pred svobodo, 19. m arca
1945 v Ravnah nad Šoštanjem p a 
del. ,,Ponosna sva. V endar nama je
sedaj ko sva stara, toliko bolj hudo.
Vedno misliva n a n j. . . “
^

TONE OŽBOLT

Varuj se, Krpane!

. . . V Novem mestu, kjer
vseh smučarjev ni za en pošten
klub, so ustanovili še enega da je lahko Alojz Serini tudi
predsednik!
. . . Ce bodo kje praznovali
za božič, potem so najbolj
upravičeni v sevniški Lisci, kjer
se direktor tudi piše B o žič . . .
. . . Komercialist iz Krke
Janez Zagorc bi bil na vsak na
čin rad na sliki v časopisu. Pra
vi, da ga ni zato, ker nikoli ne
sedi dovolj blizu direktorja Bo
risa Andrijaniča - ali pa ni do
volj pomemben!
. . . V Prečni se bodo odslej
mnogo raje odločali za režiserja
Rudija Škofa. Čeprav je inšpek
tor, ni tako zasoljen ko t Marjan
K ovač. . .
. . . Tovarna zdravil Krka raz
vija rekreacijsko-zdraviliški tu
rizem. Ker je Marjan Šonc tudi
iz „Krke,** čakam, kdaj bo raz
vila še Crmošnjice!
. . V Zagrebu se je dedek
Mraz spustil s helikopterjem
Na Dolenjskem bodo morda
tudi prižgali eno ali dve žarnici
za otroke. ..
. . . Dolar je padel, smo za
pisali z velikimi črkami O di
narju tako ni več kaj napisati!

Jaz ga najprvo debelo po
Srečal sem Gašperjevega
Korlina. O tem, da včasOi ni gledam, potlej pa pravim:
rad delal, nočem praviti, „Kaj mi ponujaš, ti, ki te je
zato sem ga vprašal: „Že mati komaj rodila? Jaz si
dolgo te nisem videl. Kako lahko sam zaslužim, ako
ravno sem že star in betežen.
živiš? “
Ne, ne boš me spravil med
„Tako, tako. Gre,“ mi
pravi. Vendar sem vedel o svoje nečedne posle, ki jih
tem toliko kot preje, preden ne umem dosti,“ se ujezim.
sem ga vprašal. Sele potlej v
„Martin, ne bodi no voda!
krčmi mi je zaupal na uho:
„Sedaj mi gre bolje. Svoje S l i^ si že, da rad delam ne
luame sem posodil tujim lju poštene reči, to seveda skri
dem, ki bodo napravili ve vaj, in zato te prosim, da ni
liko blaga, vendar možje po česar ne pišeš o tem, ko pri
stave in dacaiji ne smejo zve deš od tod. Tisto, kar bi
deti zanje, akoravno imajo imel pri časopisu, ti jaz pla
enega od njih na svoji čam in še peresa ti ne bo tre
ba sukati po papiij\i.“
strani.“
Spila sva in odšla na nje
„Kako pa,“ pravim, „to je
gov dom, kjer sem hotel vi jako pravično. Meniš, da bi
deti te reči. Nekaj mož je se jaz za novce prodal? Naj
motovililo okrog čudnih pri se še tako napenjam v stiski,
kazni, ki jim pravijo stroji. tega nikdar ne bi zmogel.“
Pušile so, piskale in ro
„Še nisi pozabil angleške
potale, da se mi je v glavi soU? Varuj se, Krpane, da te
zmešalo. Pomagal mi je pri grehi mladosti ne tepo na
jatelj: „Tale je Martin stara leta!“ mi zažuga, ko
Krpan, ki piše novice o takih vidi, da sem se zarotil pre
rečeh.“
prečiti njegovo nakano.
Pri priči sem videl, da te
„Nikar me ne gnjavi, saj
besede niso ustregle. Eden
me je pisano pogledal kot žaliti ne mislim nikogar, niti
berača, ki s torbo od hiše do tebe ne, ako te gotovo pre
hiše darove bere za svoj že več ne spoštujem, ker vem,
lodec. Neprijazno mi pravi: da ti ne bo treba iti v ječo.
„Pojdi z menoj, midva se Gotovo se boš izmuznil,
akoravno te hudobni duh
imava nekaj zmeniti!“
Nič kaj me ni mikalo, da preganja, da seješ nepoštenje
bi šel z njim, a vendar sem po svetu.“
Odšel sem in vest mije ve
ga spremljal kos poti v drugo
izbo, ker sirom ^ nisem ve lela, da moram razkriti take
nepravdanske ljudi, zato sem
del, kaj me čaka.
,JColiko novcev hočeš, da krenil proti domu in vse
boš tiho? “ me nanaglo
prav natanko zapisal.
vpraša.
MARTIN KRPAN

Foto tedna: večji odziv!

iHvji maček je v naših loviščih prava redkost, toda novomeškemu
lovcu Martinu Beletu se je v nedeljo, 19. decembra, vseeno posre
čilo tak primerek ustreliti, in sicer na Brezovi Rebri. (Foto: Ria
_______
Bicer)

m

UB)

/

B

r e ž i c e

^

I Ste v zadim i |

® z a d a n lo V

^

Šopek nagelj čkov ali vrtnic je primerno darilo za vsako priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbliži cvetličarni
nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!
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neki je medvedko zbudilo?
— Uroš Kastelic je v našem
Podgoiju ujel na film kmeč
ke ljudi, ki se v teh mrzlih
dneh najraje stiskajo ob
peči.

Ta teden smo prispevke
za naš razpis „Foto tedna“
dobili kar s treh koncev naše
pokrajine. Poleg Franca Pav
koviča iz Sevnice in Dušana
Tošaja iz Kočevja nam je
fotografijo poslal tudi Novomeščan Uroš Kastelic. Vsi
trije so ujeli v objektiv zani
mive dogodke, ki pa niso po
vsem ustrezali našemu raz
pisu, zato jim bomo sicer
objavili in honorirali, ne mo
remo pa jih priznati za foto
grafije tedna.

Tudi veliko kmečkih
zimskih opravil kmetje nare
dijo na nepogrešljivih „ogre
valnih napravah“, brez kate
rih si ne moremo zamisliti
pravih kmečkih izb. Naslov
slike je: „Še Maksim Gaspari
bi jih težko takole ujel“ .

Franc Pavkovič je'poslal
posnetek „Nov dom upoko
jencev", ki ga objavljamo na
sevniški strani. — Dušan
Tošaj je poslal posnetek
medvedke, ki ima naslov „V
smrt, ker ni spala“. Nena
vadna jesen in igra narave se
je spet ponovila tudi sredi
zime, saj medvedi, kot
vemo, v tem času spijo. Kaj

Za vsako objavljeno sliko
dobi avtor 50.— din hono
rarja, za fotografije tedna pa
so rezervirane nagrade od
100 do 200 dinarjev. Želimo
vam mnogo sreče in ostro
oko! Posnetke pošljite do
27. decembra, zadnji, rok je
12. ura!
UREDNIŠTVO
DOL. LISTA

in d n e M k i

c
je ostala Amerika
'^^8 motela se je-raz^®riške pšenice. Na
*^^kliknila otroka na*^0 sta se sprehajala

Tako je! Oglejmo si zdaj Ameriko visoke produktiv
nosti, Ameriko vrtoglavih dosežkov!
Zapeljala sta pred farmo. Lastnik ju je prijazno
sprejel — zlasti še, ko sta mu razložila, da sta tudi
sama farmarja! Pet putk, da redita sta mu rekla, in
deset zajčkov . . .
Dobila sta bele halje in vstopila sta v obrat številka

DINOS VLAHOJANIS:

NAGLO SODIŠČE
Priljudni pesnik, prijatelj naše države in slovenskega pesni
štva posebej, se je rodil 1. 1910 v Vrahatiju (ob Korintskem
zalivu). Po 2. svetovni vojni je bil zaradi naprednega prepri
čanja preganjan in dolgo zaprt v koncentracijskem taborišču
v Sudanu, Zdaj živi kot upokojeni bančni uradnik v Atenah,
še kot študent je pisal pesmi, ki jih je hvalil g r ^ klasik
pesnik Palamas. Izdal je tri pesniške zbiike, ki so imele lepe
uspehe tako doma kot v tujini —zlasti v Franciji, kjer so mu
dali zanje več visokih pesniških odlikovanj. Sicer pa ima še
nekaj zbiric zanimivih kratkih zgodb in je zelo vnet književni
organizator. — Njegove pesmi vsebinsko in oblikovno niso
niti povsem tradicionalne, a še manj moderne. Njegovi stihi
so veličastni, krepki — iz njih diha pokrajina z obrežij do
mačega morja. Zanje sta značilni tudi žlahtna, včasih kar
poučna človečnost in (ponekod) socialna nota.
Dih vojne okupacije je ko slana ožgal pokrajino, trte so
ovenele, pray tako dre^e, in polje je opustelo, kakor da so ga
pred štiridesetimi leti oglodale kobilice in je ostalo hudo
ranjeno. Takrat so se dvignili iz mest črnoborzijanci, izvlekli
na deželo vse nepotrebno in zavrženo blago, da bi ga za
menjali za olje in rozine. Vse vasi so se ujele v njihovo past.
Samo neka majhna vas, ovenčana z razcvetelim lovorovim
gajem, je naredila po svoje.
Ker je bila na- koncu ravni, tik ob podnogu gore, skrita
med drevjem, so tja le redko zašle okupatorjeve sile. Zgoraj
so globoke grape, neprehodno grmičevje in gosto drevje ka
zali na to, da je kraj pripravno skrivališče partizanov.
Prvi črnoborzijanec, ki je zašel tja, je bil štiridesetleten
ubožec, obložen z velikima vrečama; bolj podoben beraču tako je bil raztrgan pa umazan - kakor pa trgovcu.
Odložil je vreči pred edino kavarnico v vasi — bila je ne
delja — in čakal prihoda ljudi. Prvi, ki ga je vprašal, kaj ima v
vrečah, je bil neki satanski vaščan, eden tistih, ki jih je v
obilici vzredila vasica, da nosijo zastavo v burkah, glumah in
drznih zbadljivkah pa grozljivih šalah.
,JKaj pa imaš, baraba, tam notri? . . . “ gaje povprašal.
„Blago na prodaj, moj fant, v zameno za rozine pa olje.“
„Blago na prodaj? Blago, si rekel? . . .Za sem gor? Pojdi
z mano!“ mu je velel strogo in odrezavo. Obrnil mu je hrbet
in stopil pred njim v kavarnico. Sledil mu je, malo prese
nečen, prišlec.
„Sedi semkaj!“ mu je živčno pokazal s prstom. Posadil ga
je na klop in se bliskovito pobral. Čez nekaj minut se je
znova prikazal, v družbi petih lepo oblečenih sovaščanov;
le-ti so se koj po prihodu obrnili, besno pogledali vsiljivca in
jezno vprašali:
, A li je ta to? “
„Ta.“
„In prodaja blago . . . Tu . . . sredi partizanov, v našem
glavnem stanu? “
,JDa . . . da.“
,J^aj ga postavijo na sodno klop. Naj se takoj zbere iz
redno sodišče in določi obtožencu zagovornik."
Možu se je zavrtelo v glavi. Pomel si je oči, se ozrl krog
sebe, in ko je videl, da ga ljudje gledajo preplašeno in ža
lostno vrtijo z glavo, je razumel, da se je grdo zapletel; začel
je moledovati in se opravičevati, toda nekdo ga je odsekano
zavrnil.
„Molči!! To povej na sodišču.“
V desetih minutah so hišo prvega vaščana spremenili v —
partizansko sodišče.
Obtoženca sta zgrabila za roko dva, ki sta opravljala dolž
nost orožnikov, in ga posadila na klop pred njegove sodnike.
Tam je predsednik objavil obtožbo, stavil več vprašanj in dal
besedo tožilcu, ki se je grozljivo dvignil in dejal:
,J)anes, ko se vsi bojujejo za golo življenje, danes, ko naša
domovina stoka pod strašnim okupatorjevim Škornjem,
danes, ko spet oživljajo junaki slavne Grčije, še obstajajo
ljudje, ki bi radi izsesali našo kri in vzeli našim družinam iz
ust zadnji grižljaj kruha . . . “
Obtoženec, ki se je bil pogreznil v omotično stanje, bolj
črno kot tema pekla, je poslušal, ne da bi kaj razumel. Gle
dal je moža, ki so ga klicali tožilec, kako stoji in škrta z
zobmi ter kaže nanj — kot zločinca, poslušal svojega zago
vornika, ki je prosil zanj milosti, in gledal sveženj papirjev v
predsednikovi roki — le-ta je vzel besedo zdaj desnemu, zdaj
levemu sodniku, ki sta si potihem nekaj pravila. Strmel je in
se še bolj pogrezal v temo, ki se je čedalje bolj zgoščala krog
njega in ga dušila.
Nazadnje se je razlegala po dvorani beseda in se razpočila
kot bomba.
„Na smrt!“
Zgrozil se je. Pograbili sta ga roki in ga vlekli na trg.
Posadili so ga pred plosko odžagano deblo na kolena, ga
prijeli za lase in mu naslonili glavo na klado, ki je dišala po
mesu in krvi.
Nekdo mu je velel, naj izmoli molitvico, in že se mu je
velikanska sekira zavihtela nad tilnikom.
Na lepem ga je oblil plaz mrzle vode in mu vzel sapo;
hkrati je odjel^il krup glasov, smeha in žvižganja.
Možak se je zvrnil s štora in se zvijal v krčih. Iz kalnih oči
mu je v potokih curljala kri. Po hrbtu so se mu vijugale
ledene kače in sirene, po ušesih so mu brneli zvonovi. Mu
koma se mu'je za trenutek posrečilo, daje razprl roke, le-te
pa so bile težke ko svinec in brž jih je spet sklopil. Potlej je
zbral vse svoje m oči, se v prahu malce pretegnil in odprl oči.
Ko pa je ves iz sebe od osuplosti zagledal človeka, ki ga je
dal prijeti, kako ima v rokah vedro in se drži za trebuh od
smeha, je planil pokonci in se kot strela pognal v beg.
Od takrat, tako pravijo, ni tiste vasi več prestopil noben
črnoborzijanec.
grščine prevedel Marijan Tavčar)

ljubljanska banka
Podružnica za kmetijstvo
ena: kuiji obrat.
V dolgi vrsti so sedele putke v svetli dvorani. Mimo
kljunov je gosposkim kuram tekel tekoči trak. Vse —
od vitamina, do aspirina —je bilo tu okusno servirano.
„Uboge naše nerazvite putke!“ je pomislila Klara na
svoje koklje. „Koliko morajo revice prebrskati za
^romno kosilce . . .“

CELJE, Vrunčeva 1
DINARSKO IN DEVIZNO VARČEVANJE
PRI NAS VAM ZAGOTAVUA KREDITE
ZA RAZVOJ VAŠE KMETIJE.

ZLOČIN V DEČJI VASI PRI TREBNJEM

PO TA
I i \ S T It^

Srca v vasi so zatrepetala
70-letni Franc S trajnar je 14. decembra nekaj pred 14. uro z vilami pobil
svojo 67-letno sestro Frančiško — S trajnar priprt

Zima nastavi pasti
Cveto Lindič, 16 let miličnik: »Pozimi ne
, moremo voziti 'tako kot poleti!«
bo pripeljal nasproti, prav tako
120 . . . “
— Pred 16 leti nihče ni vozil

Ledena Je bila cesta v Dečjo vas na ovinku, kjer so grčavi stari
gabri soncu zakrivali pogled —led je bil v srcih vaščanov, ki še niso
mogli doumeti grozljive tragedije. V torek 14. decembra nekaj pred
14. uro, je Franc Strajnar, 70 let, iz Dečje vasi 4 pri Trebnjem, z
vilami ubU svojo sestro Frančiško, 67 let.

Dežurni
poročajo
s CESTE NA OPERACIJO - 14.
decem bra so m iličniki ob 13. uri na
cesti prvega reda pri O to čcu našli
m ladoletno M. T. iz Ljubljane. Ker
se jim je zdela zelo slaba, so jo takoj
odpeljali v novom eško bolnišnico.
Dr. Ljubo Kretič z ginekološko-porodniškega oddelka je povedal, da se
p o operaciji dekle bolje po čuti.
OKAJEN NA DELO - Novo
meški m iličniki so 14. decem bra
dopoldne prijeli Ivana Jeraliča iz
Hrušice in ga pridržali do iztreznitve. Jeralič je prišel na delo v In
dustrijo m otornih vozil m o čn o vi
njen in je razgrajal. Zagovarjal se bo
tudi pri sodniku za prekrške.
MOPED DOBIL NOGE - V n oči
od 15. na 16. decem ber je neznanec
odpeljal z dvorišča novomeškega
hotela Kandija m oped A ntona Go
loba iz Crmošnjic.
NEMIR PRI SKUBICU - Č rno
maljski m iličniki so 15. decem bra
zvečer pridržali do iztreznitve An
tona Tufekiča, delavca brez zapo
slitve, dom a iz Tuzle. Potem ko se je
opil, je razgrajal v gostilni Skubic.
Prijavili ga bodo tu d i sodniku za
prekrške.
PET MINUT DO POLNOCi Novomeški miličniki so 16. decem 
bra - pet m inut pred poln očjo prijeli Valentina K ovačiča iz Hudej
v trebanjski občini, ker je okajen
razgrajal v gostilni na R uperč vrhu.
S kričanjem je m otil tudi vaščane
Stranske vasi. Zagovarjal se bo pred
sodnikom za prelaške.
UTOPLJENKA V ZBURAH 18. decem bra popoldne so novo
m eško postajo milice obvestili, da so
v Z burah našli v vodnjaku utopljeno
Marijo Lovše, 37 let. Kako je prišlo
do sm rti, še poizvedujejo. V Zbure
je odšla tu d i komisija, preiskovalni
sodnik pa je odredil obdukcijo p o
kojnice.
K JE JE FICK O ? - 19. decem bra
zvečer je neznanec odpeljal izpred
Novljanove gostilne v Mirni peči
osebni avto NM 128-56, last Ivana
Pavliča iz Brezovega Loga. Pavlič je
imel svojega fička zaklenjenega.
Vlom ilca še niso našli.

SRNINA SMRT
Miloje Bakovič iz Varoši je 17.
decem bra s svojo zastavo 125 peljal
p ro ti Zagrebu. Pri Karteljevem se je
srečaval s tovornjakom , tedaj p a je
iz7z tovornjaka skočila srna. Bako
vič jo je zadel do sm rti, zadetek pa
je na pločevini avtom obila naredil
za 2 tisočaka škode.

NIC NOVEGA V ŠMIHELU
Krim inalisti novomeške uprave
javne varnosti še naprej raziskujejo
vandalsko podiranje spom enikov na
šmihelskem pokopališču. Za zdaj
storilcev še niso prijeli. Javnost pa
kajpak nestrpno čaka, da bi izvedela
za im ena tistih, ki so s svojim deja
njem povzročili toliko negodovanja
med N ovom eščani

Je ta hiša zapisana propadu?
Dečja vas 4 — nekoč največji
grunt, danes oskrunjen z bra
tovsko krvjo.

Zaradi dogovorjenega preužitka
sta se večkrat pravdala. Zadnjikrat
je sodišče govorilo o tej zadevi prav
na dan um ora. Zadnjo pravdo je
Strajnar izgubil. Ko se je sestra vrni
la iz Trebnjega, jo je z vilami pred
d o m ačo hišo tako m o čn o pretepel,
da je poškodbam podlegla. Za Strajnarja so odredih preiskovalni pripor.
Tako pove suho uradno sporo
čilo. Srca ljudi v Dečji vasi pa go
vore drugače. A nton Bartolj pravi:
,4)om ovina nima tako zvestega voja
ka, kot je bila svojemu bratu zvesta
pokojna. In Franc ni mogel narediti
večje sram ote vasi, kot jo je storil s
tem dejanjem !"
Jožefa Zakrajšek je šla tistega
usodnega popoldneva s pokojnico. Z
vlaka sta stopiU v Ponikvah, potem
sta se vzpenjali po cesti v vas.

O troci, ki so šh iz šole, so bili prej v
vasi, ker so šli po bližnjici. „Plašč
sem ji nosila,“ pripoveduje Zakrajškova.
„Franca je tako sekla^-da so na
sodniji naredili, da ji morajo po tri
krat na dan dajati toplo hrahb, tako,
kakršno bosta jedla gospodar in nje
gova žena. Ko sva prišli do vasi, je iz
hleva planil gospodar. Ko je Franca
videla, da gre z vilami nadnjo, se je
hotela um akniti. Pa ni mogla bežati,
od zadaj jo je udaril po levi strani po
hrbtu in jo zbil na tla, potem jo je
tolkel z vila m i. . . Reva je bila, vsaj
jesti je zaslužila, ko je svoje m oči
pustila na tem g ru n tu !“
,jSprti so dvajset let, stalno so se
to žili,“ pove Stefan Slak, njegova
žena Olga je pristavila: „Pri G orni
kovih, tako se pravi po dom ače
Strajnarjevi dom ačiji, so bili prej
prijatelji. Ko se je primožila ta m la
d a, je šel grunt dol in prijateljstvo
tudi. Prej so imeli po 6 glav živine,
zdaj pa imajo eno kravo. V elikokrat
je pokojna pri nas jedla, dala sem ji
masti in krom pirja, da ne bi bila lač
na, in čaja, naj si ga skuha.“
Niti jesti ji niso dah, videti je niso
hoteli - niti delati ji niso pustili
dom a, govori vas. Vaščanj, so tam ,
kjer so vile naredile konec prepirov s
surovim sunkom starega m oža, p u 
stili šopek zelenja in prižgali svečko.
T oplo je sijalo sonce, a radosti ni v
srcih vaščanov. Sodnica Zlata Savelj,
ki vodi preiskavo, pa pravi: „Zadeva
bo šla po redni po ti. Čakam na
ovadbo, ki jo bo dal tožilec . .
M iličnik je prinesel v vas torbico,
ki jo je imela v roki še p o tem , ko je
bila že m rtva. V rata hiše v Dečji vasi
4 so zaprta: žene Franca Strajnarja,
za katero pravi vas, da je bolj kriva
od m oža, ni bilo dom a. SPLICHAL
X-------- ,
>,

Najprej bes,
potlej kes

„Tukajle jo je potolkel,** kaže z roko Jožefa Zakiajšdc, ki se je
vračala v vas skupaj s Strajnaijevo.

Dokazano izsiljevanje
Anton Hudorovac-lno in Franc Brajdič-Dušan
kaznovana tudi zaradi m ajhne tatvine
A n to n a Hudorovca — Ina je novom e ^ o okrožno sodišče zaradi izsi
ljevanja in m ajhne tatvine obsodili
na 5 mesecev in 20 dni zapora,
F ran ca Brajdiča — Dušana pa zaradi
p o m o či pri izsiljevanju in m ajhne
tatvine na 2 meseca.
Sredi avgusta letos sta nam reč
oba Cigana skupaj s Francem Mla
karjem popivala v go stiln i„G ad o v a
p e č “ v Brslinu, potem pa ju je Mla
kar odpeljal do Žabjaka. Tam je Hudorovac odložil h arm oniko, p otem

pa so se spet peljali nazaj v Bršlin.
Na zadnjem sedežu v avtu pa je imel
Mlakar lovsko puško , torbico s pi
štolo in naboji ter lovski pas z na
boji. Iz Bršlina so se potem spet o d
peljali v Ž abjak, le da je Mlakar pri
Šinkovcu v „Gadovi p e č i“ pustil
o ro g e . Ko so v ŽabjaJcu izstopili,
sta Cigana h o tela spet nazaj. Po ugo
tovitvah sodišča, sta že tak rat v i ^
iz avta torbico in pas z naboji. Mla
kar jih je peljal spet nazaj v „Ga
dovo p e č “ in odšel dom ov, oba Ciana pa sta odšla v bife. Brajdič je
[udorovcu dal nož, ta pa je od Šin
kovca zahteval puško in pištolo.
Najprej se je zlagal, da je pištola nje
gova, puško p a da je kupil od Mla
karja za 950 din. Z d v ip je n im no
žem je Šinkovcu zagrozil in m u dal
p e t m in u t časa za premislek; ker
Šinkovec ni mogel pobegniti, je
Hudorovac dobil puško in pištolo. V
tem pa je prišel m iličnik, ki so ga
poklicali gostje, tako da je H udoro
vac s pištolo in nožem p o b e l i l v
stranišče, paško pa je pustil na
šanku. Za straniščno školjko so p o 
tem našli pištolo in nož, torbico in
lovski pas pa naslednjega dne v bli
žini, kjer je Mlakar u s t a ^ avto.
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9. decem bra zvečer je bil pri
veden na m etliško p o stn o milice
Gabrijel Lum bar iz Črnom lja,
ker je pijan v bifeju pri avto
busni postaji razgrajal, razbijal in
nadlegoval goste.
Namestili so ga v pro sto r za
take tipe, toda Lum bar se niti
tam ni u m iril Razbil je šipo na
oknu milice, streznil p a se je šele
potem , ko ga je k tem u pripravil
svež zrak. Prostor okrog sebe je
ves ponesnažil, toda preden je
šel dom ov, je bil spet vljuden. Se
J n še se je k e s a l. . .
^

Padel z vlaka
v bližini brestaniške železniške
postaje so v soboto, 18. decem bra,
nekaj m in ut pred sedmo zjutraj našli
mrtvega 35-letnega M uhameda Krasniča, ki je bil začasno zaposlen v
Muenchnu. Na nepojasnjen način je
padel z vlaka in obležal m rtev med
tiri vlakov. Pri m rtvem delavcu so
našM vozni listek do Zagreba, po tn i
list, nekaj več k o t 1200 m ark in
blizu 500 dinarjev te r več zavojčkov
cigaret. N esreča se je zgodila okrog
tretje ure ponoči.

POGOJNO ZA SEVŠKOVO
Novomeško okrožno sodišče je
pod predsedstvom sodnika Janeza
r a n a t a obsodilo A ntonijo Sevšek s
Senovega n a osem mesecev zapora,
izvršitev kazni p a je odložilo po
gojno za d o b o dveh l e t Sevškova je,
k ot sm o že poročali, z nožem za
bodla moža. Sodišče je pri odm eri
kazni upoštevalo duševno stanje
Sevškove, okoliščine in razm ere v
družini, ki so se zadnje čase, ko m ož
manj pije, uredile, upoštevalo je tu d i
to , da ji je m ož dejanje odpustil,
njeno starost, dosedanje neop o reč
no vedenje in k o n č n o tudi to , da je
bilo dejanje obtoženke logična po 
sledica stopnjevanja napetosti in
sporov v zakonu, ki so se vrstili leta
in leta in za katere je bil v veliki
večini kriv prav mož.

120?

Mrzlo je bilo, dan se je preve
šal v n oč in tem ne sence so se
začele plaziti nad cesto. Milič
niki pa so ustavljali tovornjake
in pregledovali, kako so nalo
ženi, kako je pritrjen tovor . . .
Cveto L indič, k i je 16 let mibčnik, je velikokrat na cesti.
„Varnost prom eta najbolj
ogrožajo tisti, ki neprevidno pre
hitevajo in prehitro vozijo. Znak
na cesti pom eni obvestilo za nor
malne vremenske pogoje. Ljudje
pa vidijo: dovoljeno je 80 lan na
uro in toliko vozijo, pa čeprav je
megla, poledica, gost prom et.
Premalo se zavedajo, da na avto
mobilski cesti 100 m etrov ne
predstavlja ničesar, ker ne pom i
slijo: če jaz vozim 120 in tisti, ki

K A R T E L JE V O :
ZDOMEC
T R Č IL — Manojlo Trajkovski, ki je
na delu v Nem čiji, je 18. decem bra
peljal z avtom po karteljevskem
klancu proti Zagrebu. Med vožnjo je
zapeljal na levo stran in trčil v avto
Zagrebčanke Dženane Rajkovič in
še v avto Ivice G luhaka iz Nove Vesi
pri Zagrebu ter v avto Zagrebčana
Nikole Husjaka. Dženana Rajkovič
je bila huje poškodovana, vsi drugi
pa laže. Vso šesterico so odpeljali v
novom eško bolnišnico, kjer so ji
pomagali. Škode je za 65.000 dinar
jev.
R A T E Ž : AVTO V KONJA Martin Turk iz Sel pri R atežu je 17.
decem bra vodil konjsko vprego od
Starega grada pro ti Zagradcu, ko m u
je n ap ro ti pripeljal z avtom Ivan
Eršte iz Sred. Grčevja. Med sreča
njem je avto trčil v konja, ki sta se
splašila in zdrvela po strm in i T urk
je padel z voza in se m o čn o poško
doval po nogi; ranil se je tu d i konj.
Škode je za dva tisočaka.
BIRSKA VAS: V BETONSKO
OGRAJO - Miroslav Gabrijel iz
Pristave pri Trebnjem se je 18. de
cembra zvečer zaletel z avtom v be
tonsko ograjo, ko ga je pri Birški
vasi zaneslo s ceste. V oznik je huje
poško^^ovan, škode n a avtom obilu
pa je za 3.000 dinarjev.
PRILIPE: PREHITEVANJE NA
POLEDICI — Ko je Jože Biloglav iz
Brežic hotel na cesti pri Prilipah 14.
decem bra prehitevati drug avto, ga
^ na poledeneli cesti zaneslo, da se
je prevrnil po nasipu. Huje je bila
poškodovana voznikova žena Vera,
id"so jo prepeljali v brežiško bolniš
nico. Na avtu je škode za stari mi
lijon.
STEFAN: PADEL Z MODEPA Alojz Starič iz Breze pri Trebnjem
se je 19. decem bra zvečer peljal z
m opedom p roti Stefanu. Tam p a je
nenadom a zapeljal na levo in p a d e l
Nezavestnega so ga s poškodbam i po
obrazu prepeljali v novom eško boln i^ ic o .
R A T E Ž : KAMION NA PARKI
RIŠČE - 15. decem bra zvečer je
Milana Herakoviča na poledeneli
cesti pred gostilno Mrak zaneslo s
kam ionom , da je trčil v parkirane

PROMETNA AKCIJA:

Skoraj vsak tretji z napako
Prometni miličniki so ustavili 283 vozil: z napako jih je bilo 82 — Nasled
nje akcije: zimska oprema in vinjeni za volanom
Pred dnevi je bila republiška prometna akcija: istega dne ob isti
uri so prometni miličniki po vsej Sloveniji ugotavljali, kakšna vozila
so zdaj v prometu. Postaja prometne milice Novo mesto je imela na
skrbi dolenjsko izvedbo akcije. Kontrole so postavili v Trebnjem,
na Otočcu, v Drnovem in na novomeški avtobusni postaji.
s puščicam i je ozn ačeno , kje je z m osta p ri Ponikvah na cesti L ju b lja n a Z a ^ e b odletel v m rzlo Tem enico več kot 10 m etrov globoko volvo švicarske
registracije, ki ga je vozil Franjo D voraček iz Pulja, začasno na delu v Švici.
Avto je na poledeneli cesti začelo zanašati, prebil je ograjo in zgrmel v
p o to k . V oznik, žena in hči so v novom eški bolnišnici, vendar se ni bati za
življenje. Škode je bilo za 30.000 din, na p o m o č pa so takoj priskočili
prebivalci iz bližnjih hiš in vozniki, ki so bili tedaj na cesti.
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Jože Prosinečki, kom andir p o 
staje prom etne milice, sodi: ,4*o
dvakrat smo pregledovali tahografe,
preskušali operativno — tehnično
sposobnost in pregledovali obrem e
nitve tovornih vozil. Ustavili smo
283 vozila, teh n ičn o nepopolnih je
bilo 82.
Pri pregledu tahografov smo ugoStran uredil:

tovili, da je imelo največ napak za
radi zvite igle ali odtrgane jeklene
vrvi ter nepravilnih vložkov, nekaj
vozil je bilo celo brez tahografov!
Pri tehn ični usposobljenosti vozil
so bile najbolj pogoste napake luči,
zlasti zavornih. Dostikrat so bile ne
pravilno vezane m (^lcnke, pri neka
terih niso delale signalne naprave.

JOŽE SPLICHAL

več pa jih je bilo z izrabljenimi gu
mami.
Stalna kontrola obrem enitve je
pokazala v tej akciji, da vo'zniki upo
števajo predpise. K tem u je pom a
galo najbrž tudi to, ker cestna p od 
jetja merijo osne pritiske in ker so
kazni za delovne organizacije dokej
ostre.
Akcije niso bile izjema, pač p a
postajajo stalna praksa. Pozimi jih
b o m o nadaljevali s pregledom zim
ske oprem e, \ic^učili pa se bom o
tudi v m ednarodno akcijo, ko bom o
skušali ugotoviti, koliko voznikov
sede za volan, čeprav niso trezni.“

„Tisto, kar je bilo pred 16 leti
'■ najboljše, bi bilo danes v tehn ič
nem p r ^ le d u najslabše. Prom et
se je silno povečal! “
— Delajo šoferji veliko pregla
vic?
„Ljudje smo razUčni: nekateri
so hvaležni, ko ga opozoriš na
napako, če mu pokažem o sla
bosti njegove vožnje, napako na
avtom obilu. Ustavil sem voznika
v zastavi 1300, ko je pri T reb
njem prehiteval kolono in prišel
v nevarne škarje, ker je naproti
pripeljal avtobus. In veste l a j je
rekel? Da on ni ničesar kriv, saj
je avtobus peljal hitreje od
80 km , kolikor je dovoljeno. Le
kako to ve, jaz nikoU ne m orem
na pogled presoditi: zdaj pelješ
75, zdaj pa 81. On pa: ne pla
čam kazni! “
— Zima je za šoferje še pose
bej nevarna, ne?

p M Ir d fi
„Zavedati se m oram o zlasti
tega, da je p o treb no voziti s pri
m erno hitrostjo. Ne m orem o re
cimo voziti kot poleti. Cesta p o 
stavlja različne pasti: posledice v
sončnih vsekih, brozgo ob to 
plejšem
vremenu.
T ehnična
oprem ljenost vozil pa m ora biti
po po lna!“
J. S.

avtom obile Draga Vovka iz Novega
mesta, D aneta Mikca iz Slatnika in
A ntona Beceleta iz Smolenje vasi.
Herakovič je peljal pro ti Ratežu. V
Vovkovem avtom obilu sta sedela
voznik in Ljubom ir Nenadič, ki sta
bila laže poškodovana. Škode je za
20 tisočakov.
GRADAC: ZBIL PESCA - 19.
decem bra dopoldne je avtom obilist
A nton H utar iz Kašče pri Sem iču
zbil pešca Alojza Stefaniča iz Kapljišča pri Gradcu. Pešec je šel po desni
strani ceste, ki pelje p ro ti Podzem
lju. Pri padcu si je Stefanič zlomil
ro ko in so ga odpeljali v novomeško
bolnišnico. Škode na avtu je za 300
dinarjev.
GLOGOV BROD: NAPAČEN
ODHOD - K o je Jožica Kos iz Dečn ih sel hotela izpred kovačije v Glo
govem brodu nadaljevati vožnjo, je
iz brežiške smeri pripeljal z m ope
dom Slavko Verstovšek iz Pavlove
v asi Mopedist in sopotnik Miha
Verstovšek z Blatnega sta bila pri
trčenju laže poškodovana, škode pa
je bilo ža 500 dinarjev.
JEDINSČICA: t r č e n j e NA
LEDU - Ko se je Jože Ucman iz
D o l Težke vode 15. decem bra peljal
proti Novemu m estu, g a je na ledeni
cesti pri Jedinščici zaneslo v avto
Marjana Severja iz Praprota, ki je
tedaj pripeljal n a sp ro ti Ucmana so
odpeljali v bolnišnico, Sever pa je
dobil nekaj odrgnin. Škode je za
20.000 dinarjev.
LOG: S CESTE V BREG - 13.
decem bra je avtom obilista Stanisla
va Taborja iz Sm arčne vasi, ki je
vozil iz R adeč pro ti Krškemu, za
čelo na poledeneli cesti v Logu za
našati. Zavozil je v breg, od koder se
je prevrnil nazaj na cesto. Voznik je
ostal cel, avto pa je utrpel za 9 tiso
čakov škode.
SUHOR: PREHUD OVINEK Franca Cim erm aniča iz Bereče vasi
je 15. decem bra v ovinku pri Suhoiju zaneslo, da se je z avtom zale
tel v strm ino ob po ti, od tam pa se
je čez bok prevrnil na kolesa nazaj
na cesto. Ptekucljaj je stal 3.000
dinarjev.
JESENICE NA DOL.: PRE
VRNIL SE JE NA NJIVI - Ko se je
Srečko Avgustič 14. decem bra zju
traj peljal od Zagreba pro ti Ljub
ljani, ga je pri Jesenicah na polede
neli cesti začelo zanašati, da je za
peljal s ceste na njivo in se prevrnil
Škode: za 4.500 dinarjev.
BRSLIN: k a j p a VARNOSTNA
RAZDALJA? - Za tri tisočake
škode je bilo 15. decem bra pred
bršlinskimi zapornicam i
Ivanka
Rabzelj iz Zameškega je svoj avto
ustavila, avto Rudija Mlinariča iz
Bršlina pa se je zaradi kratke var
nostne razdalje ustavil šele v nje
nem.
PODTURN: DVA KONJA IN EN
AMI - Drago Saje iz Dolenjskih
Toplic se je 18. decem bra z amijem
peljal iz C rm ošnjic proti dom u. V
Podturnu je srečal A ntona Finka s
konjsko vprego. Konja sta se splašila
in skočila v avto, ter napravila za
3.000 dinariev škode.
PRILIPE: OBRAČANJE V
MEGLI - 19. decem bra je Nemec
Horst Meltzer pri Prilipah na glavni
cesti kar v megli na cesti obračal
svoj avto. Iz ljubljanske smeri je pripejijal Ejup Nuriši iz Ljubljane in
icljub zaviranju in umikanju trčil v
Nemca. Skoda znaša štiri tisočake.
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Stane Zupančič: »Z družbeno-paiitičnim izo
braževanjem moramo pomagati mladim k
pravi predstavi o naši družbi!«
Franc Šali je v prejšnjem
- Premalo smo skrbeli za
četrtkovem intervjuju za izobraževanje mladih in za
želel, naj novi predsednik njihovo vključevanje v družobčinske konference ZMS beno-politično delo in do
pove, kako namerava mla gajanje. Največ krivde za to
dinsko vodstvo zagotoviti, je v sami ZMS.
usmerjati in povezovati de
- Potemtakem mladina
lovanje mladine, da bi jo tudi ni dovolj zastopana i>
bilo v občini bolj čutiti. Ker družbenem dogajanju?
je mladinski predsednik na
- Zastopana je, saj je po
vojaških vajah, je namesto vsod kar primemo število
njega odgovoril član pred mladinskih predstavnikov,
sedstva občinske ZMS Stane žal pa niso dovolj aktivni in
Zupančič:
se ne znajo vključevati v do
- Vprašanje je prišlo ob gajanje ter jih ni čutiti. Glav
pravem času, ker smo imeli ni vzrok za to pa je v koraku
prav te dni sejo naše ko med predstavo in pojmo
misije za kadrovska vpra- vanjem o samoupravnem in
socialističnem razvoju, ki ju
dobe mladi v šoli, in med de
janskimi samoupravnimi in
socialističnimi odnosi, s ka
terimi se srečujejo v nepo
srednem stiku z življenjem, v
praksi. Ta razkorak je tako
očiten, da se mladi pri stvar
nem srečanju z življenjem
zmedejo.
- Kakšno pa naj bo iz
obraževanje, ki bi usposo
bilo mladino za premostitev
sedanjih zadreg?
- Predvsem programsko
in stalno. Z družbeno-poli
tično vsebino bomo v tem
izobraževanju dali mlademu
človeku orientacijo in osno
šanja in izobraževanje. Ob vo, da se bo lahko v stvar
tej priložnosti smo iz nem in neposrednem stiku z
oblikovali ugotovitev o tem, življenjem in težavami, ki
kaj je najbolj pomanjkljivo mu bodo prišle na pot, spo
pri delu v naši občini. Po padel pripravljen nanje in bo
gostokrat ugotavljamo, da ni lahko aktivno sodeloval v
mladih, ki bi hoteli, mogli in družbenem dogajanju. Iz
znali reševati tiste težave, ki obraževanje, ki ga imamo v
se postavljajo pred mla načrtu, bo posredovalo mbdinsko organizacijo, pa tudi demu človeku dejansko
pred našo celotno družbo. V sliko našega samoupravnega
razpravi na seji se je poro in socialističnega razvoja in
dilo spoznanje, da mladino odnosov.
Moje vprašanje: mladi v
moramo vključevati v doga
svojih
prizadevanjih veliko
janja, da pa jo moramo zato
ustrezno družbeno-politično krat pogrešamo pom oč, so
in
tovariško
izobraževati v vseh vejah delovanje
mladinskih zvez, tja od tiste usmerjanje odraslih. Prosim,
na vasi in v šolah pa do one naj dosedanji sekretar ZK v
IM V Novo mesto Milan Muv delovnih organizacijah.
šet odgovori, kaj sodi o tem
- Je torej v primerni iz nasploh in kako je s tem
obrazbi po vašem pravi konkretno v IMV.
vzrok?
M. JAKOPEC
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Pesem iz 70 grl se je oglasila minuli petek zvečer z odra v novomeškem Domu kulture, Iger je imel
pevski zbor tovarne zdravil „Krka“ svoj prvi samostojni koncert. Pod taktirko prof. Janeza Žnidarja so
novomeški farmacevti zapeli deset pesmi in dva operna odlomka. Prireditev so posvetili minulemu
občinskemu prazniku. (Foto: S. Dokl)

OB USPELEM REFERENDUMU, KI JE ZA NAMI

Lahko bi bilo veliko bolje
V štirih delovnih organizacijah negativen izid referenduma — Na enkrat
nih zborih volivcem ni bilo mogoče povedati vsega
Čeprav je izid nedavnega referen
dum a o združitvi delavskega in
kmcčk<^a sklada za zdravstveno za
varovanje na obm očju Komunalne
skupnosti socialnega zavarovanja
Novo m esto postavil na laž vse dvo
m e in dvomljivce na našem obm očju
iri drugod, je izid izreden le v celoti,
v posam ičnih prim erih pa z njim ne
m orem o biti povsem zadovoljni.
Najbolj so se prav gotovo odrezali
kot voUvci km etje, slabše je bilo
med upokojenci in delavci pri za
sebnih delodajalcih, nekaj nepri
jetnih presenečenj pa smo doživeli
celo v delovnih organizacijah.
Priprave na referendum so bile
zelo razgibane zlasti v prvi fazi, ko
so stekle v organih in organizacijah,
ki naj bi vodili celotno kampanjo.
Precej manj pa jc bilo narejenega
med samimi volivci, ki so na refe
rendum u odločali s svojimi glasovi o
izidu. Pretežni del neudeležbe in jdornala vse glasove „ p ro ti“ lahko p ri
pišemo prem ajhni obveščenosti vo
livcev o tem , za kaj gre. Čeprav je
šlo za odločitev, ki ne bo imela za
posledico nobenega neposrednega
prispevka volivcev, ki so odločali, je
prav dvom o tem bil v največ p ri
merih vzrok neudeležbe in glasov
,j)ro ti“ .
V zadnjih dneh pred refe
rendum om smo docela pozabili na
vse tiste, stare navade osebnega pre
pričevanja, ki jih uporabljam o pri
vseh volitvah, in na stare, toda ven
dar stokrat preizkušene aktivistične

»GORJANCI« hočejo jamstvo
Začetek gradnje novega hotela v Novem mestu vezan na odselitev »Ro
ga« — Po napovedih bo to jeseni 1972 — Med delovnima organizacijama
ni več nesoglasij — »Gorjanci«: »Stvar naj teče v rokih, pa bo v redu«
„Goijand“ so poleg 600.000 din odškodnine pripravljeni oročiti
pri banki š^ 400.000 din za ,Jlog“, s tem pa je odpravljena zadnja
ovira pri sporazumu med obema delovnima organizacijama. Ali pa
to že dokončno pomeni, da bodo „Goijanci“ na mestu, kjer ima
„Rog“ svoje delavnice, lahko kmalu začeli graditi hotel.
O tem so razpravljali tudi prejšnji
teden novomeški odborniki in še en
krat ugotovili, da je zamisel „Gor
jancev" - sprem eniti okolje hotela
lAletropor* v gostinsko-turistični
p rostor
splošnega d r u ž b e n ^ a p o 
m ena, zato jo podpirajo.
Je pa še nekaj reči, ki jih „Gorjan ci“ brez sodelovanja ozirom a po 
m o či občinske skupščine ne morejo
sami urediti. Gre predvsem za lastninskopravni odnos m ed delovnimi
oiganizajijam i, kar je v pristojnosti
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Prejšnji teden smo se v Ljubljani
poslovili od dolgoletne priljubljene
učiteljico Marije Lapanje (67), ki Je
nad 30 let poučevala na O točcu m
. vzgajala kar tri rodove. Ob grobu se
je v imenu kolektiva otoške šole od
nje poslovil ravnatelj F ran c Pavko
vič, v imenu organizacij pa tov.
Bučarjeva. Pokojna Marija je m ed
prvo svetovno vojno m orala zapu
stiti rodno Goriško in je našla svoj
drugi dom na Dolenjskem . V drugi
svetovni vojnni se je pridružila že
nam , ki so delale za OI*’. Po vojni se
je neutrudno predala vzgoji in p o
u ku , za kar je p re je b tudi dve zaslu
ženi priznanji. Ob tolikšnem delu je
dobro vzgojila tudi pet svojih otro k .
S. SKOCIR

občinskih organov. „Gorjanci** bi
radi, da bi se to čim prej uredilo, ker
bi radi čim prej uresničili svoj načrt:
najprej bi zgradili nov hotel, nato pa
preuredili hotelske prostore sedanjera „Metropola**.
Stefan Galič, direk to r „Gorjancev“ , je od občinske skupščine
želel jam stvo, da bodo vse zadeve te 
kle v rokih. Poudaril je, da bo glavni
projekt za h otel narejen najkasneje
lebruaija 1972. Hkrati je zavrnil naj
različnejše o čitk e, ki so leteli na nje
govo podjetje, češ, da spet „velika
riba požira manjšo**.
S tem da so biki nekatera sicer
nebistvena nesoglasja med obem a
delovnima organizacijama le preveč
razbobnana, se je strinjal tudi direk
tor „Roga** Martin Bajuk. Odbor-

Za menjava
Spoštovani bralci, obve
ščamo vas, da smo v ured
ništvu zamenjali dvoje delov
nih področij. Tako bo odslej
novomeško stran v Dolenj
skem listu urejal naš novinar
Ivan Zoran, stran, ki jo na
slavljamo „Pota in stranpota“, pa bo urejal Jože
Splichal.

nike je seznanil, da so z m ostarskim
podjetjem „Soko“ že sklenili p o
godbo za dobavo in postavitev m on
tažne proizvodne dvorane. R aču
najo, da bo dvorana postavljena do
1. julija prihodnjega leta, vanjo pa
naj bi se „Rog** preselil najkasneje
do 1. septem bra.
Predstavnik „Gorjancev** je še
enkrat poudaril, da želi njegov ko
lektiv samo to, da bi ti datum i res
držali.

pristope. Sicer zelo dobro zastav
ljena akcija v vrhu, se je tu in tam
zataknila, ker je enako vneto nismo
izvedli navzdol, do volivcev. Mar
sikje smo se, ko je bilo že prepozno,
!?)omnili običajnih premikov de
lavcev, izpostavljenih delovišč, sku
pin, ki delajo daleč od dom a itd. V
občini je bil v kar 4 delovnih orga
nizacijah izid referendum a nega
tiven: pri PIO NIRJU , KREMENU in
v dveh enotah ŽTP.

Suhokrajinski
drobiž •
ŽUŽEM BERŠKA KRAJEVNA
SKUPNOST EVIDENTIRA želje
obč^pov, ki jHi bp po svoji finančni
zm o^jivosti ob sodelovanju o b č a 
nov skušala uresničiti v programu
dela za leto 1972. V dosedanjih raz
govorih, ki jih je imelo vodstvo kra
jevne skupnosti na terenu, je razve
seljivo niodsebojnoj sporazumevanje
nied občani in krajevno skupnostjo
za razreševanje raznih i5roblemov.
_ JAVNO RAZSVETLJAVO V
ŽUŽEM BERKU bi radi preuredili.
Krajevna skupnost je zaradi znanih
razlogov nabavila živosrebrne svetil
ke za preureditev javne razsvetljave
na levem bregu Ž užem berka. Upali
so, da bo preureditev izvršena še
pred novim letom , vendar ne morejo
dobiti izvajalca del. E lektrom onterji
podjetja E lektro L jubljana-okolica
so nam reč preobrem enjeni z delom .
Tako se bo ta preiireditev javne raz
svetljave v Ž užem berku zavlekla v
drugo leto.
KMETOVALCI
POGRESAJO
LETOS Tomaževo žlindro za pognojitev deteljišč. T e trenutno ne m o
rejo kupiti, ker jo tudi trgovina ne
more do biti. Baje so tem u krive
zamrznjene cene. Tomaževa žlindra
je počasi topljivo gnojilo, zato bi
m oralo biti v tigovinali pravočasno
na zalogi.
VELIKO MEDVEDKO je 13. de
cembra uplenil Jože Škufca iz L o
p a te , član lovske družine „Lazina**
Hinje. Na isto medvedko je streljal
tudi Milan Novak, lovec iz Kočevja,
vendar so zanesljivo ugotovili, da je
sm rtni zadetek poslal Jože Škufca.
Medvedka je tehtala 150 kilogra
mov.
M. S.

ČE SE NAČRTOVALCI UŠTEJEJO:

Polno — s prebitkom
Poplačana pomota: proračun 15 odstotkov čez
načrt — »Ostanek« za proračunsko prizadete
Čeprav so se načrtovalci prora
čuna za leto 1971 ušteli, jim tega
nihče ne bo zameril. N asprotno: za
zm oto bi jim morali biti hvaležni.
R ačuni nam reč kažejo, da bodo
proračunski dohodki z zadnjim de
cem brom krepko presegali predvi
dene.
Po oceni, ki so jo predložili o d 
bornikom na seji občinsko skup
ščine 14. decem bra, se bo blagajna
tako napolnila, da bo vseh prora
čunskih dohodkov za 15 odstotkov
čez načrte. Pr*\sežek bodo dali do
hodki, ki morajo sicer v posebno re
zervo, če presežejo dotok prejšnjega
leta za več kot 10,8 odstotka. Tc
so: prispevek od osebnih dohodkov
zauoslcnih, prom etni davek od p ro 

daje blaga na d ro b no , davek od
plačil na storitve in sodne takse.
Čistega prebitka (denarja za raz
poreditev) bo kar 560 tisočakov. Ta
denar bodo pretežno razdelili med
tiste, ki so jim na začetku leta od
merili precej obtesane dotacije.
Tako ugodno stanje v prora
čunski blagajni se je začelo kazati
šele v drugem polletju, da bo prese
žek, pa so vedeli že novembra. Tedaj
so že naračunali prve odstotke čez.
Svet za finance jc skupščini pred
lagal sprem em bo proračuna: tokrat
takšno, ko ne gre samo za prem e
ščanje številk v okviru iste vsote.
O dborniki so glasovali za spre
mem bo in sprejeli ustrezen odlok.

Referendum bo vedno češče p o 
stajal sredstvo najbolj demokratič n t^ a odločanja in v prihodnje se
bom o še pogostokrat zatekali k
njem u, zato m oram o to k ratn o iz
kušnjo in nauk iz nje resno upošte
vati.
M. J.

ZNANA IMENA
Štefan Seničar . in Virant Kostja
sta ostala načelnika občinskega od
delka za finance ozirom a za na
rodno obram bo. Na dosedanjih m e
stih sta ostala tudi Kristina Plut kot
ravnateljica vzg^novarstvenega za
voda in R om an Celesnik kot ravna
telj šole v Škocjanu. Vsi štirje so bili
izvoljeni ozirom a imenovani za vod
je oddelkov in ustanov za štiri leta
na seji občinske skupščine 14. de
cembra. Prav tako je skupščina za
štiri leta podaljšala zaupanja svoje
mu tajniku Dušanu Zupancu.

Staro leto se izteka: še nekaj
krat bo m o obrnili liste v kole
darju, še nekaj d n i . . . Kakšno
bo novo: boljše, bolj zdravo?
Kje m u bom o nazdravili? Ho
teli, restavracije, gostilne vabijo
Bolj petični so že rezervirali
omizje: 180, 200 in več dinarjev
za vstopnino, m en u , glasbo - na
osebo. Kaj pa drugi?
IVAN PU G ELJ, upokojenec z
Drganjih sel: ,J)o m a bom s to 
plega zapečka gledal zabavljice
na televiziji. Hlebec kruha, ko
koš, liter vina - s tem bom za
dovoljen. Ce se mi bo pridružil
še kdo iz vasi, ga ne bom zavrnil,
Na vasi je zdaj več televizorjev,
pa se ne bo treba tako tlačiti kot
na druge silvestre.**
ČEDO KITA NOVIC, delavec
z Broda: ,JDelal b o m , na Silve
strovo in druge praznične dni.
Zaposlen sem v tovarni zdravil v ferm entaciji, ki zaradi prazni
kov in nedelj ne sme stati. Dolo
čen sem v izm eno, ki lx) čez
novo leto stregla strojem . Ce ne
bi delal, bi najbrž novo leto pri
čakal do m a.“
MARJAN MAZNIK, urednik
„Novolesa**, iz Straže: „V hotel
ne m orem iz dveh razlogov: ker
nimam kje pustiti otro k in ker
moj žep le ne prenese cen, ki jih
zahtevajo prireditelji silvestro
vanj. Imam televizijo, in če si
bom pripravil še kaj d o b r ^ a za
pod zob, bo tudi dom a p ri
jetno.**
ALBIN REDEK, km ečki dela
vec iz Suhe krajine: „Pri nas na
km etih nimam o skrbi, kaj bom o
obuli in oblekli za novoletne
Jumparije*. V glavnem smo
dom a in zadovoljni, če z litrom
kisl(^a vina dočakam o novo
letno p o ln o č. Posebnega raz
k o l a si večina ne m orem o p ri
voščiti, v Suhi krajini že ne.**
ANTON PAJK, natakar iz
Smarjete: „Silvestrovanje bo za
mnoge zabava, zame pa bo delo,
garanje. V službi bo m , ker nas je
prem alo, da bi se kdo laliko iztr
gal in šel silvestrovat, kam or ga
vleče. T udi sicer jc tale naša ka
varna (na novomeškem Glavnem
trgu) vselej tako polna, da za na
takarje ni pravega počitka.**
Silvester ni vsakemu enako
naklonjen: m edtem , ko se bodo
eni vrteli in polivali šampanjec v
razkošnih dvoranali, bodo drugi
čepeh dom a (pri hlebcu in litru),
za prenekaterega pa bodo tudi
ti, po vsem svetu tako čaščeni
prazniki navadni delavni dnevi.
Sicer pa: ali ni tudi silvestro
vanje način za ugotavljanje so
cialnih razlik?
i
V.

K o v o in c š io k r o n ik a
ZAVRNJENO PLACILO
Svet
ZKPO noče slišati o te m , da bi pla
čal polovico stroškov za nov magne
to fo n , ki ga je režiser Matjan Kovač
naročil v imenu Zavoda za kulturo.
Sklep je jasen: dokler bo režiser v
službi pri zavodu, toliko časa nič.
Poleg tega je zavrnitev soplačila tudi
pouk za naprej in za tiste, ki bi kaj
kupovali na svojo pest.
KAM PO MATURI? — Nove ge
neracije gimnazijcev so vsako leto
pred odločitvijo: kam po m aturi?
Mnogi še p o tem , ko imajo zrelostno
spričevalo v žepu, ne vedo, kam bi:
ali bi si iskali delo ali študirali na
višjih in visokih šolah. Zato so v
gimnaziji sklenili tistim , ki še ne
vedo kam, pom agati. Minili petek so
četrti gimnazijski razredi poslušali
predavanje o poklicni usmeritvi.
ŽE MISLIJO NA KULTURNI
PRAZNIK - Prešernov dan name
rava gimnazija dostojno proslaviti.
Povabili so prvaka ljubljanske Opere
basista Ladka Korošca in sopra
nistko Vilmo Bukovec, dolenjsko
rojakinjo.
STROKOVNJAKI ZAMUDILI Center za socialno delo je dal ana
lizo o ciganskem vprašanju delati
strokovnjakom od drugod. T i pa
svojega dela še niso opravili, zato je

moral predstavnik Centra občinski
skupščini p o ro č ati, da analize še ni.
Taka anaUza bo podlaga za odlo
čitve občinske skupščine glede reše
vanja ciganskega vprašanja v občini.
N pV O LETN I NAKUPI - Zadnje
dni je v m estu živo, kot bi bil vse
dni en sam semanji dan. Ljudi je
polno zlasti v trgovinah, ki pri naku
pih dajejo poseben novoletni p o 
pust. Da bi čim bolj ustregla obisko
valcem, je prodajalna Mladinske
knjige podaljšala delovni čas ob so
botah do 19. ure.
ZALOŽEN TRG — V ponedeljek
so večji del tržnice zavzela drevesca
za novoletne jelke. Pripeljali so jih
nekaj tisoč in jih ponujali po 10 din
drevo. Potrudile so se tudi proda
jalke iz m esta in s podeželja in po
nujale: proso po 8 din , orehe po 5
din, čebulo - 3 , fižol 10, jajca 1,20, sm etano 5, jabolka - 2, šopek
peteršilja — 1, solato - 6 do 7, m ed
pa p o 15 do 16 din kilogram. Kupcev se je trlo tudi pri blagu, ki
so ga pripeljali suhorobarji, kroš-'
njarji in branjarji.
NOVOROJENČKI - V p orod
nišnici so prijokala na svet prejšnji
teden tri drobna življenja: Joža
Rajer iz Ulicc Na Lazu št. 3 je rodila
Matejo, Fani Palčar iz Lobetove 7 deklico in Fani G otlib, Nad mUni 38
- Milana.

NAJBOLJŠE MED ZRVS
DOLENJSKE TOPLICE
Na tekm ovanju Združenj rezerv
nih vojaških starešin so se od vseh v
ob čini najbolje odrezali rezervisti iz
Dolenjskih Toplic: pokazali so naj
boljšo delavnost ui dosegli izreden
uspeh pri strokovnem izpopolnje
vanju ter na izpitih. Drugo m esto je
zasedla organizacija ZRVS Birčna
vas, nato pa so se zvrstile: Mirna
p eč, Žužem berk, Šm arjeta, Novo
m esto —desni breg, Škocjan, Straža,
Brusnice, Bršlin, S to p iče, Šent
jernej, Novo m esto - levi breg in
Uršna sela. Najboljše organizacije in
posamezniki so dobili nagrade in
pismena priznanja.

„Ena gospa je rekla, da bi k;ir p ri
voščila trgovcem, ko bi jim miši in
podgane sklestile tisto blago, ki
čaka v skladiščih na odm rznitev
cen . . . “

Osnova: živinoreja in gozdarstvo
Zadruga je bila organizacija za »posiljevanje«
kmetov, zato ji kmetje še danes ne zaupajo
V ribniški občini gotovo ni
človeka, ki bi toliko vedel o
potih in stranpotih kmetijstva v
tej občini kot Jože Benčina,
direktor kmetijske zadruge Rib
nica.

Na sestanek v Osilnici, 12. decembra, so prišli predvsem mladi in zahtevali primeren obrat, se pravi
delo doma. Mladi Osilničani so dobili tudi podporo starejših, zato bodo gotovo s svojimi zahtevami
uspeli. (Foto: J. Primc)

Sprehod ob Kolpi g
OsUPOZIMI ODREZANI - OsU
ničani protestirajo zaradi slabega
pluženja ceste pozim i. Ko zapade
sneg, niso odrezani od sveta le dan
ali dva, ampak kar ted en , štirinajst
dni in več.
SLABA ZVEZA - V Osilniški
dolini protestirajo tudi zaradi slabe
telefonske zveze s Kočevjem . Ko je
zapadel sneg, so bili teden dni brez
nje. Pravijo, da je bilo prej bolje, ko
so imeli telefonsko zvezo preko
C abra ali Broda na Kolpi, se pravi
preko Hrvatske.
D R A ŽJI AVTOBUS - Zaradi sla
be ceste, ki pozim i ni dobro o či
ščena, ima avtobus Ko£evje-Va&F ara-O siln ica precejšnjo zam udo.
Prebivalci teh krajev pa so prizadeti
še s tem , da je vožnja proti Kolpski
dolini za isto daljavo dražja kot tam ,
kjer imajo asfalt. Prebivalci neraz
vitih krajev so tako dvakrat pri
zadeti.
POTRGANE ŽICE - Prvi sneg je
potrgal v krajih od Kočevja p roti
Fari in Osilnici veliko telefonskih in
električnih žic. Nekatera naselja so
bila po več dni brez elektrike, neki
zaselek pa celo mesec dni.
ZAMAN PR ITOŽBE - A nton
Malnar iz Bosljive Loke je 70-odstotn i invalid, njegova žena pa celo
100-odstotni. Prosi in pritožuje se
na razne kraje, d a bi dobil priznaval
nino ali kakšno drugačno p o m o č, a
brez uspeha. Živi v sirom aštvu, zato
je dolžnost skupnosti, da m u po-

»Dolenjski list«
v vsako družino

^

Hočemo zaposlitev doma'
___ ________________________ _______________
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Mladi Osilničani razburkali dolino
„Človeku pom agaš, če ga na
učiš loviti ribe, in ne, če m u ribo
vsak dan daš. T udi Osilniški d o -'
lini ne b odo pomagale nobene
d otacije, pač pa le, če b o m o tu
o dprli o b ra t, v katerem se bodo
zj^osjili prebivalci te doline ter
ustvarjali zase in celo še za skup
n o st!" je poudaril akadem ski
kipar Stane Jarm iz K očevja, po
rodu iz Osilniške doline, na se
stanku o razvoju te doline 12.
decem bra v Osilnici.
Osilnica je bila to nedeljo pre
lepljena z gesli. „Od obljub k dejanjem .“ , „H očem o zaposlitev
d o m a!“ , ,JDanes odločam o o
naši b odočnosti! “ in podobnim i.
Osilnico so razgibali m ladi, ki
zahtevajo, da morajo Osilničani
d o b iti zaposlitev dom a, če tako
žele. Ker dom a ni dela, zdaj ta
dolina izumira.
Prav je , da se m ladi potegnejo
za svoje obm očje, svoj kraj, zase.
Zakaj bi vedno odhajali za kru
hom v Kočevje, Ljubljano, tuji
no? Iz teh krajev se je nam reč
po vojni izselilo nad polovico
ljudi.
'

Prav bo tudi, če bodo p re d 
stavniki občinske skupščine in
organizacij izpolnili na sestanku
d ane obljube in skupno z Osilni
čani ustanovili tu prim eren
o b rat ozirom a našli delo za te
ljudi.
Vendar pa bodo m orali biti
oboji pri tem kar najbolj stvarni.
Upoštevajo naj izkušnje sosedov,
ki so zahtevali delo za občane
(npr. v Sodražici), ko pa je bil
ob rat ustanovljen, se je poka
zalo, da so bile prvotne ocene
pretirane in da se je v obratu za
poslila le tretjina tistih ljudi, ki
so prej zahtevali delo in celo
prav tak obrat.
Razen t ^ a se m orajo oboji
(Osilničani in občinska skup
ščina Kočevje) zavedati, da je
prav Kolpa in ta del njene doline
eden redkih neomadeževanih ko
tičko v naše dom ovine. Z ato bi
bilo prav gotovo zelo zgrešeno,
če bi tu postavljali tako indu
strijo, ki bi onesnaževala Kolpo
in zastrupljala ozračje.
JO Ž E PRIMC
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Pred kratkim je občinski odbor
RK Kočevje podelil priznanja več
kratnim krvodajalcem r

SMUČARSKI TEC A JI za pete
razrede na osnovni šoli Kočevje so
se začeli. Vsak teden bodo šli skozi
ta tečaj učenci dveh razredov. Skup
no bo opravilo tečaj 240 učencev.
NOVEGA HISNIKA je dobila
gimnazija.
Prizadevnega,
dolgo
l e t n e ^ hišnika R ačkega, ki se je
preselil v novi borčevski blok, je za
m enjal Stefan Kastelic.
NA SINDIKALNI PROSLAVI za
dedka Mraza 30. decem bra v avli
nove šole bodo obdarjeni otro ci čla
nov kolektiva šole. T ako proslavo
prirejajo letos tretje leto zapored. Solarji bodo imeli proslave po razj;edih.
17. decem bra je bila odp rta v
LIKOVNEM SALONU razstava del
akadem skih slikarjev Zdenke Golob
in Bogdana B orčiča, ki bo odprta
d o 4. januarja — 17. decem bra je bil
o b č n i zbor m estne organizacije
ZVEZE REZERVNIH VOJASKIH
STARESIN Kočevje. - 18. decem 
bra so v TEKSTILANI proslavili
50-letnico obstoja podjetja in 20-Ietnico samoupravljanja - 19. decem 
bra je bil letni., posvet RIBISKE
D RU ŽIN E Kočevje — 21. decem bra
je bila seja OBCINSKE SKUP
ŠČINE.

občan
vprašuje

V \ U ‘1 . \ / / m e d v e d
V V
A' ^
odgovarja
— Si slišal, da so naši borci dobili
prem alo denaija za stanovanja?
- Je že tako: naši so bili boljši v
borbi za svobodo, drugi pa so danes
boljši v borbi za denar.

4

KOČEUSKE NOUIGE

Pomoč jam arjem
500- din ali m ateriala v tej vred
nosti bo prodani kolektiv Stanovanj
skem podjetja Kočevje Jam arskem u
klubu. To podjetje se je odločilo, da
letos ne bo pošiljalo novoletnih vo
ščilnic, am pak da bo v zam eno ob
darilo Jam arski klub, katerega člani
s svojim delom koristijo skupnosti.

Presegli rekord
G ostinsko podjetje hotel PU
GLED iz Kočevja je doseglo lani
10.400 nočitev, kar je bilo rekordno
število v vsem povojnem obdobju.
Lanski rekord pa so dosegli že 6.
decem bra letos. Do konca leta bo
do, k o t predvidevajo, dosegli okoli
11.000 nočitev, kar je hkrati tudi
nov povojni rekord tega podjetja.
V komaj slabem letu dni starem
m otelu JASNICA so letos zabeležili
2313 nočitev, od tega 829 nočitev
tujih gostov.
Motel JASNICA ima 54 ležišč,
h otel PUGLED pa 52.
J, P.

Gibanje prebivalstva

7. decem bra smo z obiskom goriškega sejma končali letošnje izlete.
Bilo je to p lo , da so m orali mnogi
odložiti plašče. Izletniki ne bodo
pozabili srečanj v Steverjanu, saj je
tarnkajšnja pokrajina tako podobna
naši - Dolenjski. Prihodnje leto se
bom o povzpeli na triglavsko p o 
gorje, Ta izlet bo pod okriljem Slo
venske planinske zveze.
V. P.
n a Cr t i s o g o t o v i
Pred kratkim je T uristično dru
štvo Ribnica dobilo naročene načrte
za ureditev parka kulturnikov in
grajskega trga v Ribnici. Ta dela bi
veljala nad 1,5 m ilijona din. Na p o 
sebnih sestankih bodo morali o b č a 
ni najti rešitev, kje dobiti denar za
tako investicijo, ki bi Ribnico zelo
polepšala. Čeprav je potrebnega pre
cej denarja, ta ovira ni neprem ost
ljiva.

Za občinske naslove
S

plaketo z m iniaturno značko je
prejel Ivan Jerm an iz Salke vasi, ki
je doslej 27-krat dal kri;
znak za 20 do 25-krat dano kri so
prejeh: Ludvik Damše, Mohor K o
želj, Jože Malnar, Metod O ražem ,
F ran c Per iri Bogomir VidmarjVsi iz
Kočevja, in Jože Markovič iz Željn;
znake za 15 do 20-krat oddano
kri so dobili: Milan A rk o, Kočevje,
A ndrej A ntolin, Cvišlaiji, Stefan
Bevc, Kočevje, Jože Boldan, K o
čevje, A n to n G rm ovšek, Dolga vas,
Jože Grabrijan, Livold, Fani Hegler,
R u dn ik, Marija K uk, Kočevje, Franc
K ovač, Kočevje, V iktor Kužnik,
K očevje, Mirko K ordiš, Dolga vas,
V inko Košir, Dolga vas, Maks Logar,
Mahovnik, Jože Lisac, K o& vje, Ivan
Merhar, Kočevje, Jo & M aričič, Ko
čevje, Zinka Milešič, Kočevje, Min
ka Nered, Kočevje, Stanko Plot, Ma
hovnik, Alojz Pevec, Kočevje, A dolf
R u dolf, Kočevje, Mirko R ušt, K o
čevje, Ivan R azp otn ik , Kočevje,
Marjan Stajdohar, Kočevje, Milan
Stimec, Kočevje, Alojz Šuštaršič,
K očevje, Veljko T rope, Kočevje,
Mira T rpin, Kočevje, F ran c Vesel,
Kočevje, Pavel Vesel, Kočevje,
F ra n c V olf, Vas-Fara in Franc Za
dravec, Cvišlerji.

V novembru sta se na obm očju
m atičnega urada Kočevje rodili dve
dcklici. Poročilo se je pet parov.
Umrli so: Boštjan Smolič iz Željn,
37, star 6 mesecev; Marija Zakovšek,
invalidska upokojenka iz Kočevja,
Ljubljanska cesta 31, stara 77 let;
Gizeia Damše, osebna upokojenka iz
Kočevja, Podgorska 39, stara 80 let.

IZLET
NA GORIŠKO

J

Priznanja krvodajalcem

DROBNE IZ KOČEVJA
ŠPORTNI OBJEKTI SKUPAJ Upravni organ Centra za vzdrževanje
in p a d n jo t o r t n i h objektov v Ko
čevju je ustanovljen. V delavski
skupnosti centra je 11 članov, ki so
izvolili svoj samoupravni organ. Cen
ter bo posloval kot z a v ^ , obra
tovati pa bo pričel z novim letom .
Upravljal bo z vsemi t o r t n i m i o b 
jek ti, dom om telesne kulture, sta
d ion o m , ^ o r tn im i povrŠnam i in
t o r t n i m i igrišči na o bm očju o b č i
ne.
ZNASLI SO SE - Po uspešni raz
stavi p tic in golobov so pospravljali
razstavni prostor in odnašali razstav
ljene ptice. Medtem ko so razstav
ljavci kanarčkov in drugih malih
p tic skrbeli, kako bodo prenesli do 
m ov kletke, da ne bi ptice ozeble,
golobarji niso imeli težav. Po krat
kem posvetu so se dogovorili, da jih
b odo preprosto pustili in prazne
kletke naložili v avtom obil. R ečeno
- storjeno. Ko so izpustili kakih
100 golobov pism onoš in ostale go
lobe, so živahno obkrožili po zraku
in jo ubrali vsak v svojo smer. Bili so
prej dom a v svojih golobnjakih kot
njihovi lastniki s praznim i kletkamL
Dom ov so se vmiU vsi.
MANJ ZANIMANJA — Prešernov
koledar za leto 1972 so naročniki že
prejeli, razen tega pa še 6 knjig. Po
verjeniki izjavljajo, da je iz leta v
leto težje z naročniki ozirom a p ro 
dajo Prešernovih knjig. Na p o dročju
kočevske občine je 5 poverjenikov:
dva v m estu, v okolici pa trije. Vse
k akor bi bilo treba poživiti zani
manje za Prešernove knjige, kar pa
je stvar vseh organizacij, ne samo
poverjenikov.
DEDEK MRAZ — Zveza kulturno-prosvetnih organizacy Kočevje je
rezervirala dvorano v dom u Jožeta
Seška za. 28. decem ber. Ptedstavo
bo imelo Mladinsko gledališče iz
Ljubljane, in to trikrat: ob 13.30,
o b 15. in ob 17. uri. Gostovali bodo
z delom „D om ača naloga na p o
tep u ” . Po vsaki predstavi bo na
stopil tudi dedek Mraz.

,,Letos praznuje KZ Ribnica
25-letnico obstoja, jaz pa 24-letnico
dela pri njej,“ je za uvod povedal
Jože Benčina, ki se je rodil 1925 v
Bukovici pri Ribnici, seveda v k m eč
ki družini. ,,Proslavljati bi morali
25-letnico, a ni bilo kaj posebnega
denarja na skladih. Saj veste, kako je
v kmetijstvu!
Jaz sem prišel sem 1947, prav na
dan mrtvih. D irektor sem od leta
1959, ko je šel prejšnji direkto r v
pokoj, mene pa so na to m esto napo.l prisilili.
- Prav za km etijstvo in km ete je
bilo povojno obdobje zelb burhoT
K ako ste ga vi doživljali?

Kljub tem u da so se novomeški
nam iznoteniški igralci zaradi požara
znašli v velikih težavah, so z veliko
prizadevnostjo občinsko nam izno
teniško prvenstvo organizirali v
novomeški gimnazijski telovadnici.
Prvenstva se je udeležilo nad 50
feralcev. Zmagovalci p a so postali
G oti izljeva iz Sen^erneja, Poredoš
ta Som rak iz Novega mesta.
* k o n č n i vrstni red - m ladinke: 1.
Oomizelj (Sent.), 2. Krvina (Sent.),
3. Novinec (V. vas); m ladinci: 1. Po
redoš, 2. Bartelj, 3. do 4. Žigante in
Vindiš (vsi N. m esto); člani: 1. So
m rak, 2. Uhl, 3. Berger (vsi N.
m esto).
J. P.

„Delal sem na po d ro čju obvezne
oddaje in v selekcijski službi zadruge.
Obvezna oddaja, to so bili najtežji
časi. Ljudje v m estih so potrebovali
hrano. Kmetje so imeli malo. OZNA
je bila stroga. Lovili smo ravnotežje
med zahtevami in m ožnostm i km e
tov.
V letih 1947 do 1949 smo s p o 
m očjo zadružne zveze obnovili ro 
dovnik. Vendar je v letih obveznega
odkupa ta služba zamrla. Selc ko ni
bilo več obvezne oddaje, se je ob 
novila. Uvedli smo A kontrolo in
dosegli, da je obm očje ribniške za
druge spet vzrejno p o d ro č je 'za sivo
rjavo govedo.
— Kmetijstvo v ribniški občini je
doživelo po vojni veliko organiza
cijskih sprememb?
„Med tak ratn o NAPROZO in
današnjo KZ Ribnica je bilo vmes še
10 zadrug. Zaradi prvotnih,
prisiljenih oblik vstopanja km etov v
zadruge kmetje še danes nim ajo KZ
za svojo organizacijo, am pak jo
sm atrajo k o t organizacijo za posilje
vanje km etov. Zato je nam zelo tež
ko delati. “
- Kakšna organizacija bi km e
to m najbolj koristila?
„Taka, ki bi bila velika in m očna,
ki bi imela svoj kapital, ki bi bila
zm ožna organizirati km ete za bla
govno proizvodnjo in jih voditi, spo
sobna pa bi morala biti tudi zago
toviti km etom posojila za posodobIjanje njihove proizvodnje.
KZ pa bo postala prava organiza
cija km etov le, če bodo km etje go
spodarsko zainteresirani za sodelo

vanje s KZ, če bodo čutili, da jim je
KZ potrebna, da jim pomaga . . .“
- Kakšno bo po vaši zaslugi rib
niško km etijstvo čez 10, 2 0 'let?
„V ribniški občini ima km etijstvo
b od o čn o st k o t specializirana živino
rejska proizvodnja, v katero je ne
razdelno vključeno tu d i gozdarstvo.
V endar imajo bo d očn ost le tisti
km etje, katerim bodo zagotovile
osebni dohodek poprečnega delavca
v drugih strokah s polnim socialnim,
zdravstvenim in pokojninskim zava
rovanjem. Do leta 1975 bo na ob
m očju naše KZ 33 takih km etij.“
J. PRIMC

v GLAŽUTI GOZDARSKI DOM

Standard za gozdne delavce
Prvi del gozdarskega dom a v Gla
žuti, ki g a je zgradilo Z druženo KGP
Kočevje, je v glavnem d ok ončan, le
še oprem iti ga je treba, nakar ga
bodo odprli. V njem bodo skupna
ležišča za delavce, restavracijski del,
pisarne in sobe za osebje. Gradnja in

SAMO
PRODATI NE!

oprem a bo veljala okoli 2 milijona
din.
Razen tega, restavracijskega dela
gozdarskega dom a nameravajo sezi
dati še stanovanjski del, v katerem
bodo eno in dvo posteljne sobe in
druge p o trebn e pritikline. Take d o 
move bodo gradili kasneje tu d i v
drugih krajih. Delavci bodo v njih
stanovali, na delo v gozd p a se bodo
vozili s kom bgi.
Gozdarski dom v Glažuti je prvi
tak dom na obm očju Združenega
KGP Kočevje.
J. P.

Slišati je, da bodo stavbo bivšega
žel^n išk ega postajališča v Dvorski
vasi prodali na licitaciji. Postaja, ki
so jo pred kakim i štiridesetim i leti
sezidali na pobu d o prebivalcev, pro
pada. Ali b i bila prodaja sm otrna?
Krajevna skupnost'je zaproala ŽTT* ’
Ljubljana, naj ji izroči to poslopje v
upravljanje. V njem bi krajevna
skupnost lahko uredila ali avto
Leta 1972 bo v ribniški občini
busno postajališče ali mlekarsko zbi
več gasilskih proslav. Praznovali
ralnico, če pa to ne, lahko tudi ose
bodo: 20-letnico gasilske enote v
menjevalno postajo.
podjetju INLES, 40-letnico obno
V. P.
vitve prenovljenega gasilskega dom a
v Bukovici, 50-letnico b odo imela
društva v Zam ostecu in na Gori, v
Dolenji vasi pa bodo proslavljali
100-letnico obstoja društva.
. Veliki gasilski jubilej bodo v D o
lenji vasi proslavljali zelo slovesno.
T o ne bo samo prazruk dolenjevaških gasilcev, tem več vseh gasilcev v
občini.
Občinska gasilska zveza Ribnica
se že dolgo zavzema za ustanovitev
b o več kot le občinska; poskrbeti
g a silsk ^a muzeja v Ribnici. Ker pa
m ora, da bo prihodnje leto dogra
doslej še niso našli prostora zanj, ga
jena dvorana pri šoli v Dolenji vasi,
še nimajo. Kljub tem u pa so ime
organizirati
proslavo
krajevnega
novali posebno komisijo, ki bo za
praznika in poživiti kulturno delo.
čela zbirati gasilske po treb ščine, ki
Na sestanku so sklenili, da se
so zanimive in prim erne za gasilski
bodo še posebno prizadevali za na
muzej. Kar bodo zbrali, b odo za
daljnje kulturno urejanje teh krajev
časno shranili v Dolenji vasi, dokler
in za čim lepši videz vseh vasi.
ne b odo našli primernega prostora
J. P.
za gasilski m uzej.

Gasilska slavja

Zbirajo tudi za muzej

Pripravljajo proslavo

Bliža se 100-letnica gasilskega društva Dolenja
vas in 3(V-letnica prvih žrtev vojne
o ^ a d n ji dvorane v Dolenji vasi
p ri Ribnici in o pripravah na bližnje
praznovanje 100-letnice gasilskega
društva v Dolenji vasi so se pogovar
jali na nedavnem skupnem sestanku
organizacij SZDL, ZM, ZK , ZB, ga
silcev in krajevnih skupnosti z ob
m o čja P ^ o r ic e , R akitnice, G rčaric
in Dolenje vasi.
Sklenili so, da bodo prihodnje
leto spet uredili praznovanje krajev
nega praznika 1. avgu.sta. Na ta dan
pred 30 leti so na Jasnici, kjer je
danes spom enik, ustrelili 4 talce, ki
so bili tudi prve žrtve zadnje vojne s
tega obm očja.
Skušali bodo doseči, da bi m orda s pom očjo Zavoda za spom e
niško varstvo - obnovili kapelico
sredi vasi, ki je spom enik žrtvam
prve svetovne vojne s tega obm očja.
Zavzeli se bodo tud i za postavitev
spom enika žrtvam druge svetovne
vojne.
Za praznovanje prihodnje leto so
imenovali tudi od bor za proslavo, ki
ga vodi France Grivec. Naloga tega
o d b ora je, da organizira proslavo
100-letnice gasilskega društva, ki naj

TRIJE PREDLOGI
Zaradi odvoza sm eti v R ibnici so
še vedno spori med ob čan i in KO. MUNALO, ki je neredne plačnike
predala advokatu. Na nedavnem se
stanku predstavnikov krajevne skup
nosti in krajevne organizacije SZDL,
ki je bil sklican prav zaradi odvoza
sm eti, so ugotovili, da je m ožno ne
jasnosti okoli tega odstraniti na tri
načine. Ali naj o bčina odlok p o 
pravi, sc pravi v celoti črta 7. člen,
ali naj bi sprejeli predlog KOMU
NALE, da bi vsak plačal sm etarino
na osnovi dejansko oddanih smeti,
razen tega pa bi lahko za obrobna
obm očja Ribnice pobirali le tarifo
za odlaganje smeti (za uporabo jav
nega sm etišča), ki so jo dolžni pla
čevati vsi, ki se storitev KOMU
NALE (odvoza smeti) ne bodo p o 
služevali.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
VEDNO VEC LUKENJ - K ot
vsako zim o tako je tudi letošnjo na
cesti Prigorica-R ibnica iz dneva v
dan več lukenj. Seveda so luknje
tudi vsak dan večje. V sakoletna
krpanja ne zaležejo. Ves ta odsek
ceste bi morali na novo preliti s
asfaltom . Ce se je našel denar za
prelitje nekaterih mlajših in manj
uničenih delov kočevske ceste (na
prim er pri T urjaku), bi se m oral naj
ti denar tudi za ta odsek.
MANJKA DELAVCEV - Rib
niška KOMUNALA je to zim o lepo
in h itro očistila Ribnico snega. Z ne
katerih streh je nato zdrsnil sneg na
cesto ozirom a pločnike. Vendar je
bilo zelo težko dobiti ljudi, ki bi bili
pripravljeni sneg očistiti.
MANJ NESREC - Ob zadnjem
obisku na postaji milice v Ribnici
•smo zvedeli, da je kljub zimi, se pra
vi tei^im pogojem za vožnjo, maiy
prom etnih nesreč. Se tiste, ki se
zgode, niso posebno hude. Kaže, da
so zadnje akcije za varnejši p ro m et v
ribniški občini zalegle.
UNIVERZA SPOROCA - Z De
lavske univerze so nam sporočili, da

so oni^ organizatorji „Sole za žene in
m o že“ v Dolenji vasi in gospodinj
skega tečaja za obm očje Loškega
p o to k a. Res pa je pri organizacyi
teh in še nekaterih tečajev sodeluje
jo s kmetijsko zadrugo.

obfian
v p ra š u j«

fmodvad
od 9ovar ja
- Je R ibnica m esto ali vas?
- K ot tren u tn o kaže v znam eniti
ribniški „sm etarski vojni“ , je R ib
nica m esto med železnico in Bistrico
in od Hrovače do Gorenjske ceste.
Drugod se nam reč z vsemi štirimi
otepajo plačevanja prispevka za o d 
voz smeti.

R EŠETEl

Z veseljem in potrpljenjem
Slavica Jankovič se poklicno ukvarja s šte
vilkami, v zabavo pa so ji tisoči drobnih
vbodljajev s šivanko — Dve deli na razstavi

Notranjost hotela Smuk v Semiču (točilna miza na sliki) je bila doslej še vsem všeč. Tudi gostov imajo
r , vedno več, ne samo posameznih, temveč tudi skupin. Mesta za silvestrovanje so bila že prve dni po
[ otvoritvi do zadnjega oddana. (Foto: R. Bačer)

Po zraku se res ne da leteti!
Kaj bodo res nekateri delavci v črnomaljsl<i občini zaradi ukinjenih avto
busnih prevozov marali ostati doma? Ni kaj čakati!
V črnomaljske delovne organizacije se vsak dan na delo vozi
blizu 400 delavcev. Vse kaže, da bodo nastopile težave, saj avto
busno podjetje Goijanci iz Straže, veijetno zaradi slabih cest, od
poveduje nekatere avtobusne proge. V zimskem času so potrebe po
prevozil še večje, saj se delavci ne morejo voziti s kolesi ali hoditi
peš na delo. Občinski sindikalni svet je sklical poseben posvet.
4

Dedek Mraz brez brade
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Bo mogoče skromno ot>dariti vse otroke v
črnomaljski občini? »To je odvisno le od^
razumevanja in prispevkov delovnih orga
nizacij,« izjavlja Ivan Žunič
Dedek Mraz pravzaprav ni niti
tisti, ki po šolah otrokom pri
pravlja veselje z darili, tem več
Ivan Ž u n ič, predsednik o b č in 
s k e , zveze Društva prijateljev
ml%dine. On si beli glavo z zbi
ranjem denarja za nakup daril,
pravi pa, da tako slabo kot letos
doslej še ni kazalo.
iJLetos je občinska zveza
DPM popolnom a brez denarja,
ker smo vse porabili za organi
zacijo republiške revije pionirske
folklore, ki je bila poleti na Vi
nici. Letos tudi ob 29. novem 
bru nismo mogli prispevati za
pionirske rutice in kape cici
banom , ki so bili sprejeti v orga
nizacijo. Tako je celotna novo
letna obdaritev o tro k odvisna od
razumevanja in prispevkov ko
lektivov, na katere se obračam o
s prošnjami. O bičajno se Iskra in
Belt izkažeta s 5.000 din pri
spevka, na kar tiho upam o tudi
letos, večje vsote pa bom o pro
sili še pri drugih.“
- Koliko o tro k je v občini in
koliko denarja bi morali zbrati,

da bi bil vsak deležen vsaj
skromnega veselja ob novoletni
jelki?
„Po šolah je približno 2.500
o tro k . Za naše razm ere je ideal
no, če bi imeli na vsakega učen
ca do 5. razreda vsaj 10 din za
darilo. Večjim tako ne dajem o
paketov, tem več zanje prirejam o
le zabavne program e s čajan
kam i. T udi 10 din na učenca je
m ajhna vsota ob današnji dra
ginji, vendar bi z njo vsaj z nekaj
sladkarijami lahko obdarili tudi
o tro k e iz o dročnih krajev, kjer
vlada revščina in ne dobijo ne
dom a in ne drugje nobenih daril.
O troci zaposlenih niso toliko
prikrajšani, ker prirejajo novo
letne jelke tudi v podjetjih, kjer
so starši zaposleni, toda za
km ečke je drugače.**
- Mar upate, da bodo kolek
tivi pripravljeni pomagati?
„Vsem smo poslali p r o ^ j e in
še osebno pojasnjevali razmere.
Ostane nam le upanje . . .**
R .B .

Pred vsakim nakupom tekstilnega blaga, kcnfekcije, perila,
pletenin ali preprog vam priporočamo brczobvczen ogled naših
zalog. Posebno velika izbira sodobne in cenene posteljnine.

»VELETEKSTIL«, Črnomelj

ČRNOMAUSKI DROBIR
PREDEN BO PADLO - S s n e p brani m estne hiše niso dobro zašči
tene, čeprav to zahtevajo predpisi.
Letos se je že zgodilo, da je s strehe
na Ulici Staneta R ozm ana dokaj šen
^ e ž n i plaz skoro zasul neko žensko,
^ e d e n se bo kaj takega ponovilo, bi
oilo bolje nam estiti snegobrane.
t u d i LETOS bo m esto za novo
leto okrašeno. Krajevna skupnost bo
postavila več jelk na javnih m estih,
k o v i n e pa svoje prodajne prostore
^ spreminjajo v okolje, kjer vlada
novoletno vzdu^e.
LETOŠNJI
MATURANTSKI
“ L e s je uspel. Pod pokroviteljstvom
tovarne BELT je bila prireditev v
hotelu Lahinja, kjer je bilo vse zasedeno. Igrali so A badoni, izkupiček
P3 je nam enjen končnem u izletu 4.
®razreda.
N a OSNOVNI So l i Č r n o 
m e l j pripravljajo novoletno slavje.

Za otroke od 1. do 4. razreda bo v
Prosvetnem dom u program z Ded
kom Mrazom in obdaritvijo, zatem
pa ogled zabavnega fllma. Solarji pe
tih razredov bodo imeli svojo za
bavo v šoli, nato pa si bodo prav
tako ogledali film , m edtem ko sta za
vi^ešolce predvidena v Loki čajanka
in zabavno popoldne.
LETOSNJA p r v a številka Belih
brez, glasila učencev osnovne šole,
je prejšnji teden izšla. U čenci so se
lepo odrezali s prispevki, saj je bila
številka tega glasila prav dobro oce
njena.
ZA SILVESTROVANJE v hotelu
Lahinja in v Gradu so že vsa mesta
oddana. V Lahinji stane vstopnina s
silvestrsko večerjo vred 100 din, v
Gradu pa 20 din, vendar je tu všteta
samo vstopnina brez hrane. V obeh
lokalih bo glasba.

Gotovo je, da v črnom aljski ob 
čini m anjka asfaltiranih cest, več je
slabših makadamskih, ki se jih pre
vozniška podjetja, ki poslujejo tudi
po svojem ekonom skem računu,
izogibljejo. To pa spet ne pom eni,
da se mora več sto ljudi posloviti od
dela. Občinski sindikalni svet in vse
ostale družbeno-politične organiza
cije se zavedajo resnosti nastalega
vprašanja, zato so se lotile reševanja.
Najbolj od p rta so vprašanja za
manjša podjetja, ki nimajo z G or
janci sklenjenih posebnih pogodb,
pa so njihovi delavci zato do zdaj
uživali gostoljubje in razumevanje
prevoznikov.
Odgovorni ljudje v občini so skle
nili zbrati podatke o vseh delavcih
vozačih. Na podlagi teh podatkov
bodo potem Gorjance zaprosili za
uvedbo dodatnih avtobusnih prog in
spremenjen vozni red. P re d ih ali
bodo tudi črnom aljskim podjetjem ,
ki imajo prevoz že urejen, ^ tega
čimbolj sm otrno izkoristijo in po
magajo, kolikor se p o m a s ti da. Pri
zadeti delavci so pripravljeni plače
vati višjo ceno od redne, samo da bi
se jim nudila m ožnost prihoda na
delo.
Prav je, da se občinske politične
organizacije in občinska skupščina z
vso vnemo prizadevajo rešiti to vpra
šanje in se skušajo sporazum eti s
podjetjem Goijanci, vendar ne bi
smele ob tem biti neprizadete orga
nizacije, iz katerih so ogroženi de
lavci Dobro p o č u ^ e delavca se ne
dvomno kaže tudi v njegovih delov
nih učinkih.

Zapostavljenost
Za dogodke pri sosedih
ni opravičil, poglejmo
pa tudi slabosti doma
Prejšnji teden je bil v Črnom lju
skupen sestanek vseh vodstev o bčin
skih
družbeno-političnih
orga
nizacij, na katerem je Ludvik Golob,
sekretar m edobčinskega sveta ZK,
razložil potek in vsebino 21. seje
predsedstva ZK Jugoslavije.
Številni razpravljavci so poudarjah nujnost tako odkritega reševanja
družbenih problem ov, kot ga imajo
hrvaški kom unisti tudi v drugih re
publikah in na drugih področjih,
predvsem pa v gospodarstvu. Om e
njali so vrsto nerešenih gospodarskih
vprašanj, vključujoč devizni režim,
ki hrom ijo odnose med republikam i.
Poudarili pa so, da taka odprta vpra
šanja niso opravičilo za dogodke na
Hrvaškem in so jih obsodili in dali
vso podporo predsedstvu ZKJ in to
varišu Titu.
V razpravi so opozorili šc na eko
nomski položaj Bele krajine v luči
slovenskih razvojnih programov, ki
ne obsegajo p o treb , zanemarjajo raz
voj industrije, cestnega in vodovod
nega om režja, in to kljub tem u, da
je črnomaljska občina med neraz
vitimi slovenskimi obm očji. Na tem
posvetu so zahtevali spremembo v
odnosih republiških organov do Bele
krajine in z vrsto konkretnih pri
merov utemeljevali zapostavljenost.
Prav tako so se zavzeli za večjo
odgovornost kom unistov pri izva
janju sklepov in resolucij, saj so bili
večkrat tudi v občini soglasno spre
jeti, vendar jih niso v praksi izvajali.
Dogovorili so se, da bo prav to vse
bina razprave na prihodnji seji o b 
činske konference ZK, ki bo v krat
kem .
LOJZE STF.RK

»Dolenjski list«
tribuna bralcev

Njeni dve ročni deli, sestav
ljeni iz neštetih sila drobnih križ
cev, sem opazila na nedavni raz
stavi metliških samorastnikov,
kar se mi je zdelo dokaj nena
vadno za ženo. Vem, da je dokaj
zaposlena v službi k o t račun o 
vodkinja,-dom a p a ima na skrbi
še družino. „Toda kogar vodi
izredno veselje, kljub vsemu
najde čas,“ mi je sama zatrdila.
„Se na misel mi ni prišlo, da
bi kdaj razstavljala, toda ko so
zbirali prispevke M etličanov za
razstavo, so m e nagovorili, naj
sodelujem, da nas bo več. Tako
sem povsem slučajno zašla med
razstavljavce. “
- R očni deli, ki ste ju poka
zali v javnosti, zahtevata veliko
dela in truda. Kdaj ste se tega
naučili?
„Veselje d o ro čnih del imam
še iz otroških let. Ko sem hodila
v osnovno šolo v T ribučah in je
v bližnjih Adlešičih učitelj Ra
čič spodbujal k tem u, se nas je
več navdušilo. Tudi moje sestre
se s tem ukvarjajo. Najbolj me
veselijo ro čna dela s križčki,
rada pa tudi kvačkam in pletem .
V tem najdem razvedrilo. Ob
ročnem delu se spočijem od
množice številk, s katerim i imam
opravka v službL Z drobnim i
križčki, neke vrste gobelina, sem
začela pred nedavnim. Ko smo
se vselili v novo hišo, denarja za
umetniške slike ni bilo, tako mi
je prišlo na rnisel, da uokvirim
lastna ročn a dela, ki so vedno
moderna.**
— Ukvarjanje z zahtevnejšim
ročnim delom je dandanes že
redkost. Ali m enite, da so imeli

v času vaše. m ladosti učitelji
prav, ko so k tem u spodbujaU?
„Po mojem je škoda, da so v
letih po vojni na osnovnih šolah
zanemarili to dejavnost. K ot sli
šim, so v Metliki letos spet
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uvedli krožek ročn ih del, kar
zelo odobravam . Čeprav smo v
dobi industrializacije, so lepa
ročn a dela zmeraj okras dom a,
ražen tega nudijo ženi svoje
vrstno zabavo in užitek. Gre za
posebno zadovoljstvo, ko delo,
posebno če je zahtevno, končaš
in vidiš, da je uspelo. Tega ne
zna vsak.“
R. B.
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Če b i ...
Eno v dom počitka in
osmim nove podpore —
To je zaenkrat vse!
Svet za zdraMptvo in socialno p o 
litiko pri občinski skupščini Metlika
je na decem brski seji razpravljal o
prošnjah za socialne podpore in
ljudeh, ki bi jim morali pomagati.
V skladu za socialne podpore še
vedno ni denarja, dasiravno so mu
p om oč obljubila vsa podjetja. Za
deve so morali reševati v okviru se
danjih m ožnosti, ki p a so komaj
om em be vredne. Samo eno žensko
so lahko dali v dom p očitka, čeprav
je potrebnih veliko več, in samo 8
osebam so lahko na novo odobrili
socialne podpore v znesku od 60 do
300 din.
Imajo še 17 občanov, za katere
prav tako k ot nujno smatrajo druž
beno i>omoč v obliki socialne p od 
pore, toda ker ni denarja, bodo m o
rali počakati na m ožnosti v p rihod
njem letu. Sklenili so tudi, da se
b odo pred sprejemanjem novega
proračuna na vse kriplje trudili, da
bi jim sredstva v letu 1972 dopu
ščala izplačevati vsaj 200 din me
sečne podpore ljudem, ki živijo brez
ožjih sorodnikov in so starejši ter
bolehni.
Člani sveta so znova ugotavljali,
da se morajo lotevati skoro nerešlji
vih nalog, kajti vsa prizadevanja se
ustavijo pri besedah: če bi imeli
denar . . . Pojavlja pa se nove vrste
problem atika, ki v celoti ostaja o d
prta, tudi če bi sedanje ^socialne
ogrožence vse spravili ppd streho.
Gre za otroke v družinaii alkoho
likov, m otene v svojem razvoju za
radi razgrajanja in neurejenega živ
ljenja. Opažajo, da se slabi vplivi
okolja na njih vedno bolj poznajo,
zato bi jih morali oddati v rejniške
družine. Ce bi nam esto slivovke
vonjali mleko in bi nam esto grdih
izrazov vsaj tu in tam slišali lepo
besedo, bi se gotovo lahko razvili v
drugačne osebnosti, k o t kaže zdaj.

NAJBOLJŠIM NAGRADE
O bčinska skupščina Methka želi
doseči, da bi bilo m esto pred novim
letom kar najlepše okrašeno, zato je
sklicala sestanek za okrasitev. Po
sebna tričlanska komisija, v kateri je
tudi predsednik o b čin e, bo 27. de
cembra obšla m esto in ocenila, kdo
je svojo nalogo najbolje opravil v
krasitvi jelk, izložbenih oken in pro
čelij stavb. Najboljšim ekipam oz.
delovnim organizacijam bodo dali
spodbudno nagrado.

SPREJEM
ZA STAREŠINE
DMNAJBOLJŠE VOJAKE
Predsednik metliške občine Ivan
Žele je 15. decem bra popoldne pri
redil sprejem za starešine in vojake
črnomaljske garnizije, kar sodi v
okvir praznovanj ob dnevu JLA.
Gostje so si ogledali tudi tovarno
BETI.

Podpora Titovi politiki
Na konferenci metliških komunistov tudi samo
kritika o delu — Izvoljen nov sekretariat
Na redni letni konferenci 10. de
cembra so metliški kom unisti dokaj
sam okritično ocenili svoje delo,
obenem pa sprejeli več nalog za
b o d o č o učinkovitejšo dejavnost na
obm očju mesta. Ugotavljajo, da je
organizacija številna, sestav članstva
pa zelo pester, zato so predlagali,
naj bi proučili m ožnost za ponovno
reorganizacijo, kjer bi delo potekak)
v manjših skupinah. Okrepiti pa bo
treba zlasti po litičn o e no tn ost in
disciplino.
Razprava je bila precej živahna,
saj so mnogi člani dali koristne

Malo takih v Sloveniji
Štiri narodnosti pod isto streho v najlepšem so
žitju — to je primer poklicne šole v BETI ob
njenem petletnem delovanju
Ko je 10. decem bra poklicna šola
tovarne BETI slavila 5-letnico dela,
so ji vsi gostje iz Ljubljane in Kranja
s predsednikom republiške izobra
ževalne skupnosti Ludvikom Zajcem
vred dajali najlepše ocene. Res je
malo tovarniških poklicnih šol v re
publiki, ki bi bile tako dobro orga
nizirane in deležne takega razum e
vanja.
V petih letih je šola dala 162 ab
solventk, od tega jih je 32 hrvaške
narodnosti. Poklicna šola si je pri
dobila veliko zaupanje tako pri star
ših k o t pri mladini in družbi, kar je
dokaz v naglem naraščanju števila
učencev. Letos imajo že 88 dijakov
v konfekcijskem in 19 v pletiljskem
oddelku, med temi pa so učenci 31
osnovnih šol Bele krajine. Dolenjske
in bližnjega hrvaškega obm očja. Za
stopane imajo kar 4 narodnosti, saj
je med letošnjimi dijaki 69 Slo
vencev, 5 l Hrvatov, 4 Srbi in 2 Makedonki.
Poklicna šola je letos še povečala
svoje prostore od 520 na 875 kva
dratnih metrov površin, k ot je bilo
rečeno v govorih na jubilejni sloves
nosti, pa tovarna že razmišlja o g rad -

Ribiški rekord
900 kg rib je letos vložila v
Lahinjo in Kolpo metliška ribi
ška družina, kar predstavlja re
kord v njenem obstoju. Med m li
nom v Križevski vasi in jezom na
Mišnicah so spustili 107 kg
somov in 79 kg ščuk, v Lahinjo
pa 709 kg konzumnega krapa.
Ribiči so v poribljavanje vlagali
navadno okrog 10.000 din na
leto, letos pa je bilo denarja več.
Porasli so dohodki od turističnih
taks, 10.000 din pa je prispevala
tudi semiška Iskra. Ribiči ugo
tavljajo, da se dela precejšnja
škoda v onesnaženju voda, ki ga
povzroča tovarna B IT I, ker še
nima urejenih čistilnih naprav.
V odo so poslali v anali/.o Za
vodu za ribištvo v Ljubljani, kjer
so to ugotovitev potrdili.

Stran uredila; RIA BAĆER

nji nove stavbe za šolo, kjer naj bi
bilo prostora za 300 dijakov.
Sola je povsem upravičila svoj
obstoj tudi z gledišča doseganja
norm pri absolventkah, ki se zapo
slijo v prvem letu. Medtem ko or
gani samoupravljanja o b ustanovitvi
niso bili povsem prepričani, da se
naložba v lastno šolo izplača, pa
zdaj nihče več ne dvomi v pravilnost
te politike.

predloge in pobude za bodoče delo.
Govorili so tudi o tem , da je delo
med mladimi bolj živahno, vendar
posamezne dejavnosti niso uskla
đene in vodstvo m ladine nima nad
vsem pregleda. Na prvi seji sekreta
riata osnovne organizacije ZK bodo
proučili problem e mladih. Prav tako
so razpravljali o nedelavnosti mest
nega odbora SZDL in o mrtvilu v
turističnem društvu ter o delu ko
munalnega podjetja. Ugotovili so, da
je to podjetje v zadnjih 5 letih pre
cej napredovalo, vendar gre precej
kritik na raču n podjetja zaradi ne
uresničenih manjših uslug in po 
manjkljive oskrbe z vodo.
Konferenca je izrazila zaupanje
predsedstvu Z K J in sklepom 21.
seje, kar so potrdili tudi s solidar
nostnim pismom tovarišu Titu. Iz
voljen pa je bil tudi novi sekretariat
in nekaj članov občinske konferen
ce ZK.
REGINA FIR

PO ŠOLAH DEDEK MRAZ
Kot je običajno, bo tudi letos vse
šole na metliškem obm očju obiskal
dedek Mraz in skrom no obdaril
otroke. Ponekod bodo imeli še o b 
širnejše zabavne sporede. Na Su
horju pa bodo imeli spet obisk pred
stavnikov podjetja Jugotekstil, ki
ima p atronat nad šolo in ki se v.sakič
za dedka Mraza izkaže z lepimi da
rili.

SPREHOD PO METLIKI
cestne svetilke, tako da je pot v zim 
TESTIRANJE ZNANJA rezerv
ski tem i, zlasti v slabem vremenu,
nih vojnih starešin je bilo ta mesec v
res neprijetna. Ce se le da, naj bi
Metliki. Uspeh je bil prav zadovoljiv,
E lektro podjetje čim prej zamenjalo
saj je vseh 85 navzočih oficirjev in
pr(^orele žarnice.
podoficirjev testiranje uspešno opra
SILVESTROVANJE pripravljajo
vilo,
tudi letos v metliškem hotelu „Bela
NAJEMNE POGODBE ZA G RO 
krajina**, G ostom b odo nudili bogat
BOVE je pričelo najemnikom d o 
m enu, zabaval jih bo črnomaljski
stavljati m etliško kom unalno p od 
jetje. Za enoprostom i grob z n a 4 let ansambel Intervali, pela pa Jožica
Barič. Cena je 120 din za osebo. Ne
na najemnina 20 din, za dvoprokoliko m anj, 100 din, bo gost za ta
stom i grob 40 din itd. Določila p o 
večer p la č d v gostišču „Na Dragodbe, ki JO bodo najemniki sklenili
gah“ , kjer bo igral trio s Krupe. Met
s kom unalnih podjetjem za deset
liška m ladina si je za silvestrovanje
let, so povzeta po odloku o pokopa
rezervirala g o s t i j e na Veselici (70
liškem redu. Desetletna najemnina
din za osebo), m edtem ko bodo ga
se plača v dveh obrokih, lahko pa
silci pripravili silvestrovanje za svoje
tudi naenkrat.
člane in njihove svojc*e v gasilskem
JAVNO TEHTNICO b o do , kot
dom u. Z i svoje zaposlene in njihove
vse kaže, v začetku novega leta le
bližnje bo organizirano silvestro
prem estih z Majerja na novo sej
vanje tudi v m enzi tovarne BETI.
mišče ob Sušici. G radbena dela je v
BLIŽA SE NOVO LETO in iz
glavnem že opravilo podjetje Begrad
ložbe trgovin so pričele dobivati
iz Črnom lja. T ehtnico, ki potegne
praznično po d o b o . T udi nekaj no
3100 kg, bo imel v zakupu sedanji
voletnih jelk je že zažarelo po m e
lastnik Janko Bračika.
stu. Ljudje kupujejo darila in neka
CESTA BRATSTVA IN ENOT
terim metliškim trgovinam , ki dajejo
NOSTI od zdravstvenega dom a do , novoletni p o p u st, se je pridružila
sam opostrežne trgovine je spet v
tudi Novotehna. Ker so trgovine d o 
tem i. Tu so zapovrstjo pregorele tri
b ro založene, kupci niso v zadregi.

metliški tednik
OLENJSKI LIST
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Z našimi/žulji da drugi barantajo?
Pogostejše sestajanje z izmenjavo mnenj vodi k večji enotnosti
JO Ž E HABINC; „Kom unisti se
m oram o sestajati bolj pogosto, da
bom o enotnejši v .svojih stališčih.
Veliko prem alo skrbim o za spreje
m anje novili članov, saj smo jih v
dveh letih .'■•prejeli komaj šest. Za
tiste, ki jim ni všeč usmeritev ZK , in
za tiste, ki brez delovne volje stoje
ob strani, pa m enim , da bi m orali
zapustiti organizacijo.
JANEZ ROSKER: N ihče sc ni
*potaknil ob to, da nas je od sto

danes tukaj le 56 . Nekaj jHi res ni
moglo p riti, ker delajo ali šo bolni,
toda kaj p J tisti spremljevalci, ki
samo čakajo? Preštejmo se in ugo
tovimo naš sestav p o tistih, ki de
lajo. Naši organizaciji je potrebna
intenzivna poživitev, več partijske
disciplilne in neposredne odgovor
nosti.
ZORAN DULAR; Kot delegat
kongre>sa samoupravljavcev sem zelo
razočaran spričo predloga, da bi slo-

Tovarna pohištva obratuje te dni s polno paro. Novoletni utrip se kaže tudi pri velikem popraševanju
po spalnicah. Čeprav jih izdelajo na mesec več kot 500, komaj zmagujejo naročila in nimajo nobenih
zalog. Na sliki: pogled v lakirnico. (Foto: M. Vesel)

ZBRATI BO TREBA DESET M IUJCNOV DINARJEV

ZVEZDICA ZASPANKA

Zdravnik in lekarnar, oba pri roki

Kino Svoboda-Krško b o predvajal
o d 27. decem bra dalje cicibanom in
pionirjem v o b čin i dva filma v bar
vah: prvi je „Zvezdica z a ^ a n k a “ ,
drugi pa „Pogani iz Kum arova“ .
Predstave bodo v Krškem za otroke
iz Leskovca, Velikega Trna, Veli
kega Podloga in Krškega, v K osta
njevici, na Senovem in v Brestanici.
Cicibani in pionirji iz Zdol si bodo
filma lahko ogledali v krškem kinu.

Nov zdravstveni dom v Brežicah do 1974. leta
Nedavno sejo iniciativnega odbora za graditev zdravstvenega
doma v Brežic^ imenuje njegov predsednik dr. Slavko Sušin ,,zgodovinsko“ , vendar bo ostala to samo v primeru, če se bodo napo
vedi uresničile tako, kot je delo zastavljeno.
Nava streha bo dobrodošla vsem
tistim , ki iščejo zdravniško po m o č
in čakajo po stopnišču zdravstve
nega dom a ali pa posedajo v čakal
nici, ki spominja na staro m račno
železniško postajo. Seveda pa si že
lijo delati v boljših prostorih tudi
zdravstveni delavci. Skrajni čas je,
da se to uredi.
B odoči dom zdravja bo stal v ne
posredni bližini bolnišnice, da bo z
njo povezan. T udi za lekarno so
predvideni prostori pod njegovo
streho. Bolnim ljudem potem ne bo
več treba p e ša čiti po zdravila tako
daleč, dobili jih b od o v isti hiši kot
zdravnika, pa še do bolnišnice bodo
imeli le nekaj korakov.
O d bo r je predlagal, naj bo investi
tor zdravstvenega dom a občinska
skupščina, kajti zdravstvena enota
za to nim a pogojev.
In zdaj ^ o denarju, k ije za tako
investicijo poglavitna stvar. O dbor je
predvklel nekaj najpom embnejših
virov. Petino sredstev je pripravljen
d ati K om unalni zavod za socialno
zavarovanje Celje, kar je potrdil tudi *
njegov direktor M ibn L oštrk. N ekaj’
b o prim aknil zraven celjski Zdrav-

ŽIČNICA TUDI
NA Ča t e ž u
Brežiški sm učarji so nadvse veseli
novice, da bodo dobili sm učarsko
vlečnico na Č atežu. Upajo, da bo
stekla do prvega snega, ki ga priča 
kujejo za novo leto. V o bčin i so tre
n utn o lepi tereni za sm učanje v Pe
čicah, kjer je obležalo še precej sne
ga. N ekateri se celo ogrevajo za za
misel, da bi tam uredili zimsko
i^ o rtn o središče in izkoristili prazno
šolsko poslopje za po treb e smučaijev.

stveni dom . Seveda pa brez sam opri
spevka o bčanov najbrž ne bo šlo.
Pričakovati je torej referendum , in

Revnim pomagati do poklica

OBHODI DEDKA MRAZA

Protest odbornikov iz Krškega ni zalegel. Denar in reklama sta
močnejša in strašilo ob cesti Ljubljana—Zagreb na Drnovem še za
pira sapo voznikom ter obvladuje Krško polje v obeh smereh avto
mobilske ceste. (Foto: J. Teppey)

Pobuda iz Brežic zasluži pozornost Posavja
Po razpravi na zadnji seji predsedstva občinske skupščine lahko
sodimo, da zamisel za ustanovitev centra srednjih šol v Brežicah ni
zamrla. Ne gre le za združitev gimnazije in trgovske šole, ampak za
to, da ustanovimo oddelke drugih šol in tako odpremo vrata do
izobrazbe številnim otrokom iz revnejših družin.
Za potrebe gospodarstva in d ru 
gih služb bi lahko v Brežicah ustano
vili oddelke vzgojiteljske srednje
šole, oddelke ekonom skih
šol,
srednje medicinske šole ipd. Ko bi
zapolnili delovna mesta z m anjka
jo čim i strokam i, bi te oddelke spet
lahko opustili.
Predsedstvo predlaga stike z
obem a posavskima sosedama, z ob
činam a Sevnico in Krškim . Prav go
tovo bi bil tak center dobrodošel
tudi za šolanje o tro k z njunih obm o
čij.
Predlog pom eni torej korak na
prej pri odstranjevanju ovir za izo
braževanje km ečkih o tro k , saj
obiskuje gimnazijo na prim er komaj

»Dolenjski list«
v vsako družino

NOVO v BREŽICAH
ZA OBDARITEV OTROK je
občinska Zveza prijateljev mladine
zbrala okoli 4.000 din prispevkov
pri delovnih kolektivih, družbeno
p olitičnih organizacijah in zasebnih
obrtnikih. Prispevke sprejema še na
prej vse do obhodov dedka Mraza,
ki se bodo pričeli prihodnji teden.
ZA
30-LETNICO
USTANOVITVE JLA je bilo v Brežicah in
na letališču v Cerkvah v zadnjem
ted n u več prireditev. V Cerkljah so
sprejeli predstavnike pionirskih od
redov iz Posavja. Danes teden so v
do m u JLA nastopili operni solisti
Vanda Garlovič, Rajko K oritnik in
Milka EvTimova. Predstavila sta se
tu d i pisatelja Jože Javoršek in V in
ko Sum rada.
ODBORNIKI občinske skupščine
se bodo zadnjikrat v letu sestali 28.
decem bra. Obravnavali bodo uspehe
gospodarjenja v devetih mesecih in
glasovali o sp rd etju sanacijskega na
črta za rudnik G loboko.
NA OBM OCJU Hrastinice so sre
di minulega tedna pričeli raz
iskovalna geološka dela delavci geo
loškega zavoda iz Ljubljane. Raz

če se bodo obč;ini odločili za samo
prispevek, bo laže priti do drugih
dodatnih virov.
Z ačetek gradnje je napovedan za
leto 1973, konec leta 1974, kar se
ujem a s srednjeročnim n ačrtom raz
voja brežiške občine. Upanje in želje
dobivajo torej oprijemljivejše oblike.
J.T E P P E V

ZAKAJ CENTER SREDNJIH ŠOL

10 odstotk ov m ladine s podeželja.
O ddelki raznih drugih srednjih šol
p a bi om ogočili p o t do poklica pre
cejšnjemu številu m ladine, ki si ne
m ore privoščiti dragega šolanja v ve
likih središčih. Pričakovati je, da
b o d o tud i sosedje pozdravili zamisel
in ji dodali svoje predloge.
V. P.

Tito ima prav
18. decem bra je na razširjeni
seji kom iteja pojasnjeval bre
žiškim kom unistom najnovejše
dogodke na Hrvaškem član pred
sedstva ZKJ Stane Kranjc. Ko je
tekla beseda o s k i f i h 21. seje
predsedstva, so prisotni izrekli
soglasno p od p oro Titovim bese
dam in se zavzeli za to, da se
č lan i ZK odločneje spoprim ejo z
vsemi nepravilnostmi, ki ovirajo
dosledno izpoljnjevanje s k i f o v .
Poudarili so, da obsodba pojavov
na Hrvaškem ne pom eni, da
b odo sosedje ob sotelski meji
prekinili
m edsebojne
stike,
am pak, da jih bodo še okrepili
ter se sestajali še pogosteje k o t
doslej.

iskave so po treb ne, ker bodo na tem
m estu že prihodnje leto začeli gra
V
^
d iti nov otroški vrtec za m esto Bre
žice.
DORE KLEMENČIČ
Odlikovani B R E Ž IC a NI. Na slo
V BREŽICAH
vesnosti TVD Partizan, ki je bila m i
nuli č e trte k v Trbovljah, je ta re
Znani partizanski um etnik Dore
publiška organizacija podelila pri
Klemenčič-Maj razstavlja v dom u
znanja dolgoletnim športnim delav
JLA v Brežicah 15 olj in tem per.
cem , m ed katerim i so tu d i BreRazstava je bila o d p rta v nedeljo. V
žičani. Za 20-letno delo so prejeli
dom u JLA je od petka dalje od p rta
priznanja: Mimica Avsec, Jože Se .tu d i razstava partizanske knjige in
nica, Norija Veble in Zvone Ik)var,
u čn ih pom agal za rezervne oficirje.
za 10-letno dek) pa je bil nagrajen
Knjige in učila so tud i naprodaj.
Poldi Rovan. Med kandidati za č e trt
stoletja dela pri telesnovzgojnih
VODA V SLOGONSKO
organizacijah, ki jih bodo kmalu p o 
Prebivalci Slogonskega so sc odlo
deljevali v Sloveniji, so še Rozika
č ili d o ko n čati vodovod. Ta n ačrt
Bohinc, D arko Šetinc, Vlado C urin,
obsega napeljavo vodovoda do na
šolsko ^ o r t n o društvo brežiške gim
selja Vrhje, kjer čaka na vodovodni
nazije ter taborniški odred Matije
priključek 12 hiš. Denar za cevi so
Gubca.
V
TOREK ZVEC ER je v Bre že zbrali, zataknilo pa se je pri na
kupu, ker jih niso mogli nikjer do 
žicah gostoval Invalidski pevski zbor
biti. Pričakovati je, - da bodo p o 
iz LjubHanc. Prireditev je bila v
m ladi lahko začeto delo nadaljevali.
do m u JLA v počastitev 30-letnice
ustanovitve JLA. Pred koncertom so
u s p e Sn i iz p it i
svečano podelili odlikovanja re
zervnim starešinam za uspešno delo.
Č lani Združenja rezervnih vojnih
starešin so te dni opravljali redne
letne izpite. Najlepšo udeležbo na
letnih zborih pa so pokazali v A rti
čah , na Veliki Dolini in na Bizelj
skem. Združenja so po vsej občini
oblikovala delovne program e za pri
hodnje leto. Sredi januarja jili bodo
razgrnili tudi pred letno skupščino
občinske organizacije.

BREŽIŠKE VESTI

venski papirni indu.striji ponovno
obdavčili sklade. D irektor je malo
prej pojasnil, da je p rin esb tako vest
Ekonom ska politika. Kje je tu lo
gika, če smo za 240 tisoč dinarjev,
ki jih bo tovarna d odatno p lačevda
v zdravstveni sklad novomeške regije
za km eta, imeli referndum , ko pa
hočejo vzeti kolektivu 7 milijonov
dinarjev, ga pa nihče ne vpraša za
mnenje.
ZDENKO PICELJ: Z obvešče
nostjo članov ZK nisem zadovoljen,
ker je pom anjkljiva. Ce bi bili o do
godkih pri nas sproti bolje sezna
njeni, ne bi prišlo do tako kritičnih
situacij. Postavljam vprašanje, kako
je z zaupanjem , če drugi več vedo
k ot m i in jim potem nasedamo. V
Zvezi kom unistov smo se preveč
o sredotočili na forum sko delo. V i^i
kot ie forum , na vi^i ravni razprav
lja. Članstvu pa b i vendarle morali
te stvari raztolm ačiti bolj preprosto.
Saj tudi v podjetju ni bistveno dru
gače. Sestanem o se člani sekreta
riata, zapišem o sklepe v O b v e š č e 
valcu, in kdor h o č e, jih prebere ali
pa tudi ne. Ce bi se sestali večkrat,
bi izmenjali m nenja in poglede in se
bolj zavzeto lotili skupnih akcij.

ZA MNOGE OTROKE JE OBROK V ŠOU
ZAJTRK

Vsak dan 600 malic zastonj
Predsednica krške Zveze prijateljev mladine Re
zika Pirc je zadovoljna s skrbjo za otroke
- Vaša občina je ena tistih, ki
ima šc veliko revnih hribovskih pre
delov, od koder se vijejo dolge p oti
do šol v nižino. Kako je z m alicam i
za učence tistih staršev, ki ne m o
rejo plačati obroka v šoli?
- Povsod so poskrbeli zanje. Ma
lico prejem ajo brezplačno, ker d a
jeta zanjo dotacijo , občinskii skup
ščina oz. TIS in republiška skupnost
otroškega var.stva. Nekaj nad 600 je
takih ■ o tro k z obm očja Bohorja,
okobša Velikega T rna in izpod G or
jancev.
- Koliko velja najcenejša in naj
dražja malica?
- Solaiji plačujejo zanjo 38 do
85 par na dan. Seveda je tudi kako
vost različna. Na vseh Žolah razen v
Krškem kuhajo tople obroke več
krat na teden. Marsikateremu o tro 
ku je m alica obenem tudi zajtrk,
zato si prizadevam o, da bi vsebovala
pravo razmerje živalskih beljakovin,
m aščob, vitam inov in rudninskih

Sprejem za zdomce
Pogovor z delavci, k i so za
časno zaposleni v tujini, bo v
Krškem 26. decem bra dopoldne
v dvorani Svobode na levem sav
skem bregu. Organizator sre
čanja
občinski sindikalni svet
— bo to k rat priredil našim roja
kom laajši ku lturni program in
pogostitev- da bo v dobrem raz
položenju beseda laže stekla.

Nižje obresti
K ooperantom , ki so pripeljali v
svoje hleve le to s , plem enske krave,
bo A grokom binat znižal obrestno
m ero od posojil za njihov nakup od
8 na 3 odst., ker je občina sklenila
pri.>®evati 2 odst. regresa, republika
pa 5 odst. Za kooperante je kom bi
nat kupil 39 plemenskih krav montafonske pasme na Primorskem ter
štiri frizijke v Pleteijah. Občinska
skupščina Krško je namenila za na
kup plem enskih telic in rodovniških
-krav 100 tisoč dinarjev iz sklada za
pospeševanje kmetijstva.

snovi. T ežko je z m lekom , ker ga ne
dobijo povsod, industrijske malice
pa so za naše razmere predrage. Za
sedaj si jih lahko privoščijo le v
Ljubljani.'
Od 3350 šolarjev prejem a malico
v občini 3359 o tro k . Ne jemljejo je.
nekateri km ečki otroci, ki jini jo
dajo starši s seboj, in taki, ki jim
m ii c a ni všeč in si lahko omislijo
boljšo. Občinska Zveza prijateljev
m ladine se trudi zdaj samo še, da bi
bili obroki bolj pestri in da bi kako
vost šolskih malic približali zahte
vam zdravstvene službe in predlo
gom Centralnega zavoda za napre
dek gospodinjstva.
J .T .

Dedek Mraz bo z bogatim ^ r e m stvom obiskal cicibane, pionirje in
m ladino po vseh osnovnih šolah v
občini. Na šolah bodo ob tej prilož
nosti tu d i manjše kulturne prire
ditve. Dedek Mraz to k rat ne bo
p u s til n o b e n ^ a , niti še tako od
daljenega kraja. Oglasil se bo celo v
Brezju na p o b o čju Gorjancev, pa
tudi v Gorenjem Leskovcu, Iger ga
o tro ci še zlasti težko pričakujejo, saj
v kraju ni čez leto nobenih prire
ditev.

PADLIM V OGNJU
REVOLUCIJE
Pri občinski zvezi Združenj bor
cev NOV v Krškem je pred dnevi iz
šla knjiga z naslovom: ,J*adli v
ognju revolucije**. ’ Posvečena je
30-letnici vstaje slo v e n sk ^a naroda
in vsem, ki so na obm očju krške ob
čine d aro vali življenje za našo svo
bodo. Knjiga obsega 250 strani in je
razdeljena na štiri osnovne dele. V
prvem podaja prof. Stanko Skaler,,
ravnatelj Posavskega muzeja v Breži;
cah oris revolucionarne p r e te k l o s t i
krške pokrajine. V naslednjih treh
delih so s fotografijam i in pisano be
sedo prikazana najprej vsa ^ o m in ska obeležja dogodkov iz NOB, na
kar sledqo krajši biografski p o d a t k i h
padlih borcev in žrtev fašističnega
nasUja m ed zadnjo vojno. Knjiga je
pom em ben prispevek h gradivu o
najburnejši zgodovini in u s o d n ih
dneh slovenskega naroda. Izšla je v
3000 izvodih, kupite p a jo lahko p u
ZZB NOV v Krškem za 30 dinarjev.

KRŠKE NOVICE
NA SENOVEM OBČ U TIJO 2E
OSREDNJI POLITIČNI DOGO
VRSTO LET pom anjkanje prim er
DEK MINULEGA tedna je bila p e t
n e ^ prostora za kulturne prireditve.
kova seja občinskega političnega
Nujno bi potrebovali kulturni dom .
aktiva v Kostanjevici. Pripravila jo je
Delavsko prosvetno društvo Svo
občinska konferenca SZDL. Prisotni
boda je že naročilo idejni načrt pr>
so najprej po uvodnih besedah podbrežiškem Regionu in zbralo za
pred.sednika republiške skupščine
gradnjo 20.000 dinarjev. Žal pa za
dr. Jožeta Brileja razpravljali o
enkrat za ^ a d n jo kulturnega dom a
aktualnih notranjepolitičnih dogod
rta pristojnih m estih ni pravega ra
kih na' rirvatskem , nato pa ocenili
zumevanja.
uspeh pravkar zaključenega refe
rendum a o združitvi skupnosti
NA NEDAVNEM DELOVNfcM
zdravstvenega zavarovanja delavcev
POSVETU RIBISKE družine Brestoin km etov.
nica-Krško so pregledali delo in
O SKLEPIH 21. SEJE PR ED 
uspehe v zadnjem letu. Med sklepi,
SEDSTVA ZVEZE komuni.stov Ju 
ki jih je sprejelo skorjy 100 zboro
goslavije so v četrtek v okviru vo
valcev, je najpom embnejši ta , da
lilne konference razpravljali tudi v
bodo v 1972. letu zgradiU s prosto
osnovni organizaciji ZK tovarne ce
voljnim delom v Brestanici še četrti
luloze in papirja ,J)ju ro SaliO“ .
ribnik. V njem bodo pojili izključno
V
DVORANI SVOBODE V BRE ribje m ladice, nam enjene obnovi za*
STANICI JE bil v soboto zvečer
roda v lastnih loviščih, del pa bo šel
uspel kulturni nastop, ki ga je z nav p ro d n o .
slovpm „V ečer slovenskih pesmi in
SE N O V SK I
UPOKOJENCI
besede**, pripravila občinska Zveza
BODO KMALU DOBILI lastne
kulturno-prosvetnih organizacij. N a
klub.ske prostore. V uporabo so do 
stopili so ženski pevski zbor sebili dvosobno stanovanje, ki ga bo
novške Lisce, moška zbora Svobod
seveda p otrebno šc prim erno pre
iz Brestanice in Senovega, mešani
urediti. U pokojenci bodo za klubske
zbor DPD Svobode iz Koprivnice,
prostore plačevali me.sečno najeni'
poleg njih pa šc instrum entalna so
lista in recitatorja.

SAMOPRISPEVEK?

DAVČNI P O Lm K I NA ROB

Prazni upi

To ni tisto, čemur pravimo spodbuda

Brez lastnih deležev ne
bo posojil — TIS pred
laga samoprispevek

Popoldanski počitek v sevniškem vrtcu: skrb otroci prepuščalo
odraslim. (F oto: Legan)

Jutri bo »padla kocka«
Jutri bodo v Sevnici odločili, kaj bo z vrtcem,
mestnim pokopališčem In gasilsko opremo
Ničesar novega ne povem o: sevniSid vrtec je dobro leto po dogra
ditvi - prem ajhen. Spet smo p ri sta
rem , spet je bilo treba uporabiti za
silne prostore. Odgovorni ljudje so

Sej, da boš žel
Ce sili pom anjkanje v hišo,
naredi človeku že m ajhno darilo
veselje. To imajo v mislih akti
visti o b č in s k ^ a odbora Rdečega
križa v Sevnici, ki pripravljajo
novoletno obdaritev za ostarele
in osamljene, po m o či po treb n e
ljudi iz različnih krajev. Priprav
ljenih je 244 daril v skupni vred
nosti 7.800 novih dinaijev. T o je
tretja tovrstna akcija v letošnjem
letu. R deči križ razen tega, ko
likor je v njegovi m o či, pripo
ro č a nudenje tako imenovane
sosedske p o m o či in uči mla
dino: ,^ e j, da boš nekoč sama
žela!“

V
ponedeljek
srečanje z zdomci
Srečanje in razgovor z občani, ki
so začasno na delu v tujini, bo o b
činski sindikalni svet Sevnica v sode
lovanju z zavodom za zaposlovanje
priredil v ponedeljek. 27. decembra,
ob 15. uri v gasilskem dom u v Sev
nici. Predstavniki občine bodo raz
ložili, kakšne so m ožnosti za za
poslitev, ustanovitev obrtnih delavnk:, stanovanjsko graditev in po
dobno. Dodam o naj še, da je zaradi
srečanja z zdom ci prestavljeno zase
danje občinske konference SZDL na
28. december.

pričakovali, da bo z gradnjo novega
vrtca stiska samo začasno odprav
ljena.
Sevnica je po o d sto tk u o tro k , ki
so deležni organiziranega otroškega
varstva, na repu m ed sorodnim i kra
ji. V m estu z več tisoč prebivalci in
z zelo velikim o dstotkom zaposlenih
žena so lahko p re je li le 140 o tro k
skupaj z dojenčki. Druge so morali
odkloniti, m nogih p a niti ni bilo
bKzu, ko so njih starši zvedeli za d o 
kaj velike stroške za varstvo. 190 d i
narjev na mesec za otroke od treh
do sedmih let in 280 dinaijev za d o 
jen čke ni ravno m alo.
Možnost je samo ena: povečati
vrtec. O troci, ki si želijo varstva v
lepih, urejenih pro sto rih, pričaitujejo skupaj s svojimi starši, da
jo d o v Sevnici predlogi o zbiranju
denarja našli razumevanje. Ju tri bo
o tem razpravljal zbor delovnih
skupnosti skupaj z direktorji po d 
jetij. Pripravljeni sta dve inačici,
kako bi prišli do denarja za vrtec, za
ureditev pokopališča in za nakup
nujne gasilske cisterne, za kar naj bi
podjetje prispevala poldrugi milijon
dinarjev.
M. L.

OBRT PESA. Nekatere o brti kot
da bodo izumrle in Sevničani bodo
prisiljeni „z lučjo“ iskati človeka, ki
bo popravil čevlje ali sešil obleko.
Med vsemi se v n i^ im i čevljaiji nima
nihče naslednika, m ladini gredo po
glavi pač d r u p poklici in se ne zme
ni za dreto in sm olo. Občinskim
m ožem , ki, so dolžni skrbeti za go
spodarski n e r e d e k , pa sivijo lasje.
DELNO JE ZALEGLO. Sevnica
je d v ^ i l a svoj glas zaradi ceste
B reg -S evnica-B restanica, ki so jo
po republiškem odloku hoteli uvr
stiti med občinske ceste, odvisne od
občinskih denarjev. V novem pred
logu je cesta Breg-Sevnica uvrščena
med regionalne ceste, ki bodo na
skrbi republike, m edtem ko je cesta
Sevnica-B restanica še vedno pred
videna, da bo občinska. Gorje torej
voznikom (če bo to obveljalo).

Da gre pri nas obrtnikom povečini dobro, da lepo zaslužijo, da
so spoštovani pri množici tistih, ki čislajo denar, nekako takšno je
vsakdanje mnenje — tudi v trebanjski občini. In vendar se število
obrtnikov zmanjšuje. Res, ukinjajo se slabo ,4doče“ obrti, res pa je
tudi, da bolje ,4dočim“ ni z rožicami postlano —navzlic že večkrat
povedani in zapisani trditvi, da v občini želijo (in podpirajo) naglejši razvoj obrtništva.
Da se besede in dejanja razhajajo,
trdijo o brtniki, tudi tisti, ki jim po
splošnem m nenju dobro gre.
Ignac Škoda, električarstvo, zapo
sluje pet delavcev: ,JDa m e ne boste
napak razum eli. Nisem revež, ki že
lim p o tarn ati, toda trd im ,d a takšna
politika do obrtništva, kot je v tre
banjski občini, nikakor ni spod
b udna. To povedo raču n i, na primer
m oj. Lani sem imel po plačilu vseh
stroškov 71.000 novili dinarjev či
stega do ho d ka, ugotovljenega po ra
čunih in knjigi. Od tega m ije davka
rija vzela 44 odst., prispevek zbor
nici in šolstvu je znašal 2000 din, za
socialno zavarovanje sem plačal
7000 din. ostalo pa mi je 26.000
dinarjev. Če to preračunam , sem za
služil ob deset do dvanajsturnem
delavniku 2160 dinarjev na mesec ob nepopolnem zdravstvenem zava
rovanju. Ali ne bi bolje naredil, če
b i se pri podjetju zaposlil kot kvali
ficirani delavec in ne bi imel vseh
teh skrbi z o brtjo , kot jih imam
sedaj? “

DROBNE
Z MIRNE
SILVESTROVANJE - Gostišče
,4)ana“ bo tudi letos priredilo silve
strovanje. Rezervacije že sprejemajo.
Za dobro razpoloženje bo poskrbel
znan ansambel.
DOBER P(X j LED — Ker sta mi
renska in postojnska lovska družina
po braten i, so Mirenčani povabili v
goste lovce iz postojnske družine.
Na lovu so skupaj uplenili kar 10
zajcev, fazana in 2 lisici. Pozdrav
lovini so imeli pred Kolenčevo go
stilno na Mirni, kjer je goste p o 
zdravil Dušan Zakrajšek, gospodar
LD Mirna. Prihodnje srečanje bo v
Postojni na lovu jelenjadi.
PROTI . ALKOHOLU - 10. de
cembra je vodstvo m ladih članov
RK Mirne priredilo predavanje s
filmom o boju p roti alkoholizm u.
V odil ga je dr. Jože Možgan, zdrav
nik z Mirne.

OSAMELA STAROST
V nedeljo bodo v Sevnici odprii
nov dom upokojencev, v kate
rem je društvena pisarna (od
prta vsak ponedeljek in četrtek
od 7. do 12. ure), klubski pro
stor in 18 stanovanj. (Foto:
Pavkovič)

Pozno, toda
ne prepozno
Vsaj za tiste ne, ki še
v•

Končno: za upokojence
v Sevnici so dogradili nov dom, v katerem so
klubski prostori za upokojence in stanovanja
R in o ^ je bilo razprav, kam z nji
mi: ali na sejmi.šče ali k novemu
zdravstvenemu dom u. Obveljalo je
tretje, dom stoji nad belimi skladišči
konfekcije, oko pa si stanovalec
lahku odpočije na boštanjskih hri
bih.

predvsem zdaj, ko m oderniziiajo ccsto na desni strani Save in*mora ce
stišče Sevnica-B restanica prenesti
ves prom et.
GOZDNI DAVEK. Lep nasad
iglavcev pod sevniškim gradom je v
m inulih dveh letih plačal kar velik
davek. 30 smrekic je bilo posekanih
pred božičem in novim letom , in če
ravno si je lastnik prizadeval, da bi
odkril, kdo tako neusm iljeno uni
čuje nasad, se m u to ni posrečilo.
Zdaj pred prazniki bo d o nasad va
rovali. Ali ne bi bilo bolje, da bi
gozdni o brat zastonj delil smrekice,
k ot to delajo v nekaterih drugih kra
jih in tako vsaj delno obvarujejo
gozd pred uničevanjem?
KRAJA INSTRUMENTOV. V e
liko ljubezni do glasbe (in tuje last
nine) so premogli neznanci, ki so v
n oči od i 2. na 13. decem ber v sevniškem gasilskem dom u ukradli oja
čevalec, kable in nekatere druge na
prave v vrednosti 7.500 N-din, ki jih
T ^ te v a sodobna glasba. Storilcem ,
ki so se o čitn o pripravljali na letoš
nje praznovanje, bodo stopili na
pfste. Stvari ima v rokah postaja m i
lice.

N I^ V N IS i: i V I< :S T K II

A nton Medved, ključavničarstvo:
,4^azočaran sem, pred trem i leti
sem prišel iz Nem čije, pripeljal
orodje, da bi delal dom a, toda kljub
pridnem u delu nisem mogel zadi
h ati. Izrabil sem orodje, nisem si
mogel omisliti kake boljše delavnice,
pač pa zdaj razmišljam, kako bi se
zaposlil pri podjetju in pustil obrt čeprav m i dela ne m anjka. Davčne
lestvice so narejene tak o , da je tisti,
ki več dela, udarjen. Zato si ne
m orem predstavljati, kaj je v taki
politiki spodbudnega za nas in
kom u bi kazalo lotiti se o b rti.“
In kaj pravijo na občini?
Jože Godnjavec, tajnik ObS:
„Strinjam se s tem , da je dosedanja
davčna lestvica prestrm a, preveč
p r ^ e s i v n a in zato nespodbudna pri
večjih davčnih osnovah. Ce so po
nekod v prim orskih občinah m o čn o
zmanjšali stopnje, so to naredili
p ro ti dogovorom . Za naprej lahko
rečem , da bo d o stvari drugačne. Po
novem zakonu, ki ga pripravljajo, bo
republika določila samo skupine,
stopnje pa bo določila občinska
skupščina. T udi vnaprej b om o obdr
žali olajšave za tiste obrtnike, ki na
novo odpirajo obrtne delavnice
(prvo leto 50 odst., drugo pa 25
o dst. od o d m e ije n e ^ prispevka).**
Mihelca Peskar, la vodi davčno
upravo, je potrdila, da so bile davč
ne stopnje res takšne, kot so pove
dali obrtniki. Zakon pravi, da smejo
davčne stopnje od dohodka, večjega
od 60.000 dinaijev, znašati največ
39 odst. (za leto 1970), in če k
tem u prištejemo še 5 odst.-republi-

Danes o obrambi
Z a danes dopoldne je v Trebnjem
sklicana seja obeh zborov o b č in ^ e
skupščine, na kateri bodo odborniki
obravnavali poročili o obram bnih
pripravah v ob čini in o m inulem šol
skem letu, predlog za združitev ne
katerih naselij z naseljan Trebnje,
informacijo o izvajanju stabilizacgske politike v občini ter predloge
za nekatere občinske odloke.

škega davka, je to res 44 odst., kot
navaja tov. Skoda. Letos je stopnja
nekaj ugodnejša, toda ne bistveno.
Torej je trebanjska občina imela
največjo d opustno davčno stopnjo
in to je tisto, kar prizadene o b rt
ništvo, katerega m ožnosti se ne m o
rejo m eriti z m ožnostm i v m estih.
Na vprašanje, ali predpisi določajo,
da v trebanjski občini, ki dobiva re
publiško p o m o č, skupščina ne sme
znižati davčne stopnje pod dolo
čeno m ejo, je tov. Peskaijeva odgo
vorila, da v davčnih predpisih to
nikjer ne piše.
M. LEGAN

POČASTITEV

Nageljni
veteranu
Bukovčev oče je gasi
lec že 64 let
Inako se mu je storilo, Alojzu Bu
kovcu, najstarejšemu med starimi
vojščaki sv. Florjana, ko so mu v
Trebnjem na sprejemu za gasilske
veterane izročili šopek devetih na
geljnov. Inako, ker spominjajo tudi
na devet njegovili križev, zakaj Bu
kovčevemu o četu bo kmalu že 84
let,
V
gasilstvu dela že tako dolgo,
k ot a v i dolgo gasilstvo samo. V
Veliki Loki nam reč. Iger bodo p ri
hodnje leto slavili 654etnico usta
novitve gasilskega društva.
Bukovčev o če se še spominja,
kako so se tak rat ogreli za organi
ziran boj proti ognju: ,JBilo je leta
1907. Im el sem 19 l e t ,m o q e s o m e
povabili zraven. S prispevki km etov
smo kupili ro č n o brizgalno, ne drža
va ne ob čin a nista dali niti krajcarja.
Nafe društvo je obsegalo vasi vse tja
d o Č ateža in O bčin.
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SEVNIŠKI PABERKI
GASILSKI SPREJEM. Zaslužni
gasilski veterani so bili v soboto de
ležni posebne časti. Občinska ga
silska zveza je v dom u priredila spre
jem s kulturnim sporedom , ob tej
priložnosti pa so izročali tudi držav
na odlikovanja in gasilska priznanja.

Denarna „praznina“ široko zeva:
35 novih milijonov dinaijev bi p o 
trebovala sevniška občina v deset
letju, ki ga živimo, če bi hotela spra
viti v življenje načrte s šolstvom in
otroškim varstvom, ki jih je svoj čas
sprejela občinska skupščina.
Prva faza, kot tem u pravijo, obse
ga obdobje do leta 1980. V tem
času bi prišle na vrsto predvsem p o 
polne osem letke, pri te te rih je p o 
trebnih vrsta preureditev, dozidav
ozirom a novih gradenj. Razen teh
šol bi v om enjenem času usposobili
posebno šolo v Sevnici, povečali
otroški vrtec v tem kraju, razen tega
pa uredili otroška vrtca v Boštanju
in Krmelju.
T oda tak o velikih denaijev o bči
na nim a in jih ne bo imela. Odvisna
b o predvsem od posojil, in če po 
znam o republiško politiko do manj
razvitih obm očij Slovenije, ki se
sicer zaenkrat še bolj sramežljivo
uveljavlja, lahko trdim o, da taka pri
čakovanja niso neutem eljena.
Posojil pa n ihče ne daje na lepe
o č i, m arveč običajno terja, naj po
sojilojemalec še sam kaj p r i m a t e .
T o pom eni, da bo občina morala
zbirati lastno udeležbo. Tako smo
pri vprašanju, ki ga je prejšnji teden
obravnavala skupščina tem eljne iz
obraževalne skupnosti. Ugotovila je,
da p ro raču n in prispevki delovnili
organizacij po sam oupravnem dogo
voru ne bodo zadostovali, zato je
predlagala, naj bi se po letu 1972,
ko bodo v občini prenehali zbirati
samoprispevek za zdravstveni dom ,
zbiranje samoprispevka nadaljevalo
- za potrebe šolstva.
Zbiranje samoprispevka za zdrav
stveni dom je p re d l^ a te lje ohra
brilo. Brez tega denaija dom a ne bi
bilo - in vendar posam ezni plačnik
zaradi plačevanja ni bil pretirano
prizadet. Že skupščina TIS je m e
nila, naj bi bile v prim eru, da bo zbi
ranje samoprispevka podaljšano,
olajšave večje, k ot so sedanje, pa
tu d i o d^o teic naj b i b il m an j^ , kot
je pri sedanjem prispevku. T o je
seveda le predlog, časa za razpravo
p a je še - skoraj eno leto.
M. L.

Zakaj ima trebanjska občina največje obdavčitvene stopnje?

Doslej je društvo upokojencev s
750 člani imelo le prehodno sobo v
spodnji sevniški graščini. V dom u pa
ni samo pisarna, na voljo ima sodob
no urejen klubski prostor, v stavbi
pa je tudi 18 stanovanj. K ot se v
revnejših občinali žal kar praviloma
dogaja, je tudi ta zgradba prem ajhna
že pred otvoritvijo.
Tajnik društva upokojencev Alojz
Valant se spominja mnogih težav pri
graditvi. Zatem ko so si ogledali več
podobnih dom ov v Sloveniji, so se v
Sevnici odločili za takega, l^kršnega
imajo v Litiji, kjer je stal le 1,4 mili
jona dinaijev. Ko so v Sevnici pri
pravili n ačrte, so bili veseli, da so
dobili najboljšega ponudnika gradbeno podjetje „Zasavje" iz
Trbovelj, ki je stavbo zgradilo za pri
bližno 2,41 milijona dinarjev. Inve
stitor,
Kom unalno-stanovanjsko
podjetje Sevnica, je zaradi denarnih
težav že začel prodajati posamezna
stanovanja, to pa so kasneje le usta
vili, saj sicer ne bi mogli odpravljati
stanovanjskih težav manj p r e m o g ih
članov.
Ob podpori občinske skupščine
so upokojenci dobili denar od rep u
bliškega stanovanjskega sklada, nek ^ pa je prispeval občinski odbor
Z ZB NOV. Posebna komisija je
imela p r e ^ j težav pri delitvi stano
vanj, ker je bilo pač m nogo prošenj.
A. ŽELEZNIK

V dveh letih
do Krškega?
Zvedeli smo, da so predstavniki
republiškega cestnega sklada neurad
no zagotovili, da bo modernizacija
ce.ste Im p o ljca-K rško končana v
naslednjih dveh letih. V priliodnjem
letu bi asfaltirali razen odseka
Impoljca-Pijavško še 5 km cestišča,
v letu 1973 pa še preostali odsek.

Koliko bridkih življenjskih zgodb
skrivajo v sebi tile podatki! 282
ogroženih oseb živi v trebanjski ob 
čini, pa to še ni dok o nčn a številka.
V erjetno je, da jih je še več. Več k ot
80 odst. jih je starejših od 60 let, ne
m orejo se veČ preživljati z lastnim
delom , ostali so sami, odvisni od na
klonjenosti tujih ljudi. 127 p om oči
potrebnih je samskih, 88 ovdovelih,
tako da jim je jesen življenja že
težja, vsak dan bolj brezupen. Več
k o t polovica jih ima slabo ali skraj
no slabo stanovanje, 129 jih tare
stalna bolezen, 105 pa starostna
onemoglost.
To pove „analiza o problem atiki
osamelih starejših občanov", kot
pravi uradno poročilo socialne služ
be, nastalo leto dni p o spodbudi So
cialistične zveze, ki se je k o t družbeno-politična organizacija zave
dela, da žalostno umiranje starčkov
v hribovskih kozjanskih (in drugih)
vaseh ni v čast socialistični družbi in
človeškim odnosom nasploh. Poro
čilo je te dni obravnavna tudi ob
činska skupščina.
Kaj narediti, kako pom agati, da
bodo kar se da prav obrnjeni za to
namenjeni denarji, in m orda še važ
nejše: da bodo ogroženi ljudje dobili
o b ču tek , da niso od sveta po zab 
ljeni? V občin i jih 93 že dobiva so
cialne podpore, tu di večje so, k o t so
bile svoj čas, tako da vse besedo
vanje le ni ostalo brez odziva. Toda
vse to je prem alo. Denarna p o m o č
bo m orala biti izdatnejša, zdravstve
na p o m o č bolje organizirana (v geriatrični smeri) in novost: v življenje
je treba spraviti tako imenovano so
sesko p o m o č, ker je to najbolj č lo 
veška in hkrati najbolj dosegljiva
oblika.
Popis p o m o či potrebnih je p o 
kazal, da kar 81 odst. takih ljudi živi
v naseljih ali blizu naselg. Torej
blizu drugih ljudi, ki lahko z malo
dobre volje, z m ajhnim i pozor
nostmi, vsakdanjo toplo besedo že
veliko naredijo. V tem smislu je tre 
ba razum eti poziv krajevnim skup
nostim , m ladinski in pionirski orga
nizaciji. R dečem u križu, skratka
vsem organizacijam in ljudem dobre
volje, naj sočloveku pomagajo v sta
rosti.
M. LEGAN

PodoDno, k o t je bilo dober teden
dni nazaj v Sevnici za posavske ob
čine, je bilo v p e te k v Trebnjem
m edobčinsko posvetovanje o go
jenju in prenašanju tradicij NOB za
dolenjske občine. Tudi na tem p o 
svetovanju so enako ugotavljali, da
je treba več narediti, da je gojenje
trad k ij skupna stvar vseh zavestnih
družbenih sil, da ima izreden vzgojni
p om en in podobno. Predstavnik re
publiške konference ZMS je razložil,
kakšno bo praznovanje v p rihod
njem letu, ko bo Slovenija slavila
30-letnBO ustanovitve partizanske
vojske (prvih brigad). Praznovanje
bo sestavljeno iz m nožičnih p arti
zanskih pohodov in velikega zboro
vanja slovenske mladine.

TREBNJE:
IZVOLJEN SEKRETAR
Kadrovskih težav je v krajevni
organizaciji ZK Trebnje začasno k o 
nec Na sestanku so prejšnji teden
izvolili za novega sekretaija inž.
Miha Krhina. ki bo začasno oprav
ljal to dolžnost. Dodatno so za čla
na sekretariata izvolili še T oneta
Lavriho in inž. Maijana Legana. Za
člana občinske konference ZK
Trebnje so namesto inž. Slavka Ne
m aniča. ki je izstopil iz Zveze ko
m unistov, izbrali T oneta Lavriho

Po prvi svetovni vojni so m e izvolih za p re d ^ d n ik a društva. Takrat
smo kupili m oto rn o brizgalno,renolk o , ki je še danes med najboljšimi,
ro č n o pa smo dali na O bčine, kjer
so ustanovili svoje društvo. Kako
smo vzdrževali društvo, pravite? S
prispevki nas km etov, pa seveda z
veselicami.**
Tako pripoveduje Alojz Bukovec,
ki je ponosen, da je bil med ustano
vitelji društva. Razen njega ni niko
gar drugega več m ed živimi. Toda
njihova zamisel živi. Društvo se pri
pravlja na proslavo obletnice. Nov
gasilski avtom obil, za katerega so že
začeU zbirati denar, naj bi olepšal
jubilej.
M. L.

TREBANJSKE IVERI
SPREJEM ZA ZDOMCE. V orga
nizaciji občinskega sindikalnega sve
ta bodo v Trebnjem v to rek , 28. de
cem bra (ob 9. uri) priredili razgovor
z ob čani, ki so začasno zaposleni v
tujini. Predstavniki občine jim bodo
razlagali, kakšne so m ožnosti za za
poslitev in ^ a d n jo . Pri sprejemu bo
m okronoški pevski zbor v kultur
nem delu zapel nekaj pesmi.
' k m e t j e ZA V R a C a JO. Izvršni
odbor občinske konference SZDL je
prejšnji teden skupaj s člani kme
tijske sekcije spet obravnaval osnu
tek z ^ o n a o pokojninskem zava
rovanju km etov. T udi tok rat sc
meniU, da financiranje zavarovanja
za km ete ni sprejemljivo, češ da tudi
polovična udeležba družbe ne bi za
dostovala, ker so kmetije v p o 
vprečju nezm ožne plačevati tolikšne
prispevke. V ponedeljek je bilo v
Trebnjem m edobčinsko posveto
vanje; o njem bo m o več še poročali.

O MESTU TREBN JE. O pred
logu, da bi opustili sedanjo vaško
R ed itev T rebnj(^a, ki tesni razvoj,
in da bi združili bližnja naselja ter
določili ulice, bo danes razpravljala
občinska skupščina. Po izdelanem
predlogu bo Trebnje po pripojitvi
Cvibelj, Praproč, Kamne gore. Sta
rega trga, Pristave, d e b Odige in
dela Rožnega vrha štelo čez 1.500
prebivalcev. O spremembi bodo go
vorili še na zborih volivcev ter na
seji sveta za o b čo upravo in notranje
zadeve.
PRI STAREM. Ko je že kazalo,
da se bo T rebnje vendarle otreslo
„dim nikarskih skrbi**, v katere je
kraj pehalo ljubljansko Dimnikarsko
podjetje, je dimnikarski m ojster, ki
je obljubil, da bo prevzel oskrbo
vanje dim nikov, odpovedal. Tako je
občinski oddelek za skupne in druž
bene službe spet pred enakim pro
blem om in spet lahko pričakuje pri
tožbe nad dim nikarsko službo.

TRESMJSKE NOVICE

škoda bi ga bilo
zamuditi

OBVESTILO
Razgovori z delav'ci, ki so začasno zaposleni v tujini,
bodo:
#

Z A O B C IN O Č r n o m e l j — O sn o v n a šo la V inica.
d n e 28. 12. 1971 ob 9. u ri d o p o ld n e ;

#

ZA O B Č IN O K R Š K O — D om S vo b o de K ršk o . C e
s ta 4. ju lija , d n e 26. 12. ob 9. u ri d o p o ld n e ;

#

ZA O B C IN O M E T L IK A — >^BETl«, M e tlik a (m e n 
za), d n e 26. 12 . ob 10 . u ri d o p o ld n e ;

#

ZA O B C IN O n o v o m e s t o — S in d ik a ln a d v o ra 
n a, D ru štv e n i trg 2, d n e 27. 12. ob 10. u ri d o p o ld n e ;

#

ZA O B C IN O R IB N IC A — R e s ta v ra c ija R ib n ic a, d n e
26. 12. ob 9. u ri d o p o ld n e ;

IZJEMNA PRILOŽNOST

#

ZA UGODEN NAKUP!

ZA O B C IN O T R E B N JE — s e jn a d v o ra n a o b č in sk e
sk u p šč in e T re b n je , d n e 28. 12. o b 9. u r i d o p o ld n e .

Posebnega dežurstva ne bo. Vse p>otrebne informacije
lahko delavci dobijo pri vseh pristojnih organih vsak
delovni dan od 8. do 12. ure.
Razgovore sporazumno organizirajo občinski sveti Zve
ze sindikatov, občinske konference SZDL in Komunal
ni zavod za zap>oslovanje.

Od 20. do 31. derem bra 1971 v
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KOČEVi
10-odst. NOVOLETNI
POPUST

valuto še dodatnih 10 % popusta

s

MOŠKE, ŽENSKE IN OTROŠKE
KONFEKCIJE.

DELOVNA SKUPNOST

n e n a v a d n a k rim in alk a,
ki v elja 2 a e n e g a najbolj
srhljivih ro m a n o v ,
kar jih Je b ilo n a p is a n ih

VELETRGOVINE MERCATOR

nama

k o č e v je

svojim potrošnikom kot voščilo za
zadovoljno in uspešno novo leto 1972!

H

1
iviercator

Novoletni popust poklanja

SlOD

n u n PBiD S I U I

na

za nakup z gotovino in čeki — s tujo

rom an

L JU B L JA N A , A šk e rč e v a 3

ŽELI VSEM SVOJIM POSLOVNIM PRIJATELJEM,
KUPCEM IN OBČANOM SRECNO IN USPESNO
NOVO LETO 1972.
Iskreno se zahv'aljujemo za dosedanje .sv>delovanje m
želimo, da bi tudi v prihodnje čimbolj ustregli vašim
željam in potrebam.
S tem vas hkrati obveščamo, da posebnih novoletnih
čestitk ne bomo pošiljali.

s to p ro m an i s e
b e re jo n a d u š e k

7 ^ .
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zraka
ventilator
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| l 3 . PRODAJALNAH TRGOVINE NA MALOl
PRI NAKUPU ZA VSAKIH POLNIH lOOdm
I
DOBITE*KUPON
I NAGRADE:

novo udobje I
in užitek
vsakem
trenutku
stenska
tehtnica
el. rezalni
strojček
el ročni
mešalec
mlinčka
za kavo
cofim in
mocca

□
i

BARVNI TV SPREJEMNIK GORENJE
PRALNI STROJI
HLADILNIKI
ŠTEDILNIKI
MOŠKE IN ŽENSKE OBLEKE u d
ZATO

s le d ite

jj
VEDNO IN POVSOD

TRGOVSKO PODJETJE NA VELIKO IN MALO

QT

eh no -m er ca to r

DOLENJSKI LIST__________________________________________________________________________________________________________________ \

CEUE

Št. 51 (1134) — 23. decem bra 1971

Industrijsko podjetje PETA, Radeče

Ali želite postati
strokovnjak za uporabo
elektronskih
računalnikov?
Takoj se javite našim učnim centrom v

NOVEM MESTU:
Ekonomska srednja šola, C. talcev 3-a,
27. In 28. decembra 1971 In od 4. do
do 7. januarja 1972, vsak dan od 16.
do 18. ure (dopoldne po telefonu Zagreb
it. 041/572-021)

1.
2.
3.
4.

FINANČNEGA KNJIGOVODJA
OBRATOVODJA ŽAGE
KLJUČAVNIČARJA
VEČ MIZARJEV
P O G O JI:
p o d 1. e k o n o m sk i te h n ik , p ra k s a z až ele n a
p o d 2. lesn i ali g o zd arsk i te h n ik ali VK
s tro k e — p ra k s a zaže le n a
pK)d 3. K V k lju č a v n ič a r, p ra k s a za že le n a
{X)g 4. K V m iz a r — p ra k s a z aželen a

P o u k je v slo v en sk em je z ik u . T u d i li te r a tu r a bo p re v e 
d e n a v slov en ščin o . Iz k o ris tite p rilo žn o st!
G led e n a to d a n a ši u č n i c e n tri že u sp ešn o d e la jo v Z a 
g re b u , B eo g rad u , S a ra je v u , S p litu in n a R ek i te r d a
u p o ra b lja m o m e to d e p ro g ra m ira n e g a u č e n ja in n a js o 
d o b n e jša te h n ič n a sre d stv a , la h k o za g o tav ljam o , d a b o 
do o b isk o v alc i n a š e šo le stro k o v n o u sp o so b lje n i za s a 
m o sto jn o p ra k tič n o delo.

0

m e ta lk a

0

PRODAJALNA
M E T L I K A
C esta bratstva in enotnosti 7 8V A S

. #

J
S

V A B I

k novoletnemu nctloipu tehničnega blaga
za dom, gospodinjstvo in o b rt v Sasu
OD

6. DO 31. DECE^iBRA 1971

5 % POPUST

za vse prodajno

POPUST Gorenje
pralne s tr o je
PS 663

ZPR — ZAGREB
Centar za stručnu izobrazbu kadrova za auto
matsku obradu podataka, Szabova ulica 4,
tel. 041 572-021 in 575-811

POPUST
Rlblska družina Novo mesto

za nakup z devi
zami

OBIŠČITE

RAZPISUJE
za 28. 12. 1971 o b 9. u ri ja v n o u stn o

©

L IC IT A C IJO

za odprodajo tovornega vozila
FORD TRANSU FT 1300,

# ZA DEVIZNE VLOGE IN DEVIZNE
RAČUNE:
S
S
navadne
J
(5,5% v devizah, 2% v dinarjih)
vezane nad 13 mesecev
J
(7,5% v devizah, 1,5% v dinarjih)
vezane nad 24 mesecev
(7,5 % v devizah, 2,5 % v dinarjih)

M E T L I K A

.ž

p ro sto d elo v n o m esto

MATERIALNEGA KNJIGOVODJE
P o g o ji: k o n č a n a s r e d n ja ek o n o m sk a šo la in n a j
m a n j 2 le ti po:-akse v k n jig o v o d stv u
P r ija v e s p re je m a m o v k lju č n o do 31. d e c e m b ra 1971.

U P R A V N I O DB O R

KOMUNALNEGA ZAVODA
ZA SOCIALNO ZAVAROVANJE
NOVO MESTO

Za d e lo v n a m e sta se z a h te v a d o k o n č a n a
e k o n o m sk a s r e d n ja šola ali g im n a z ija ali
n jim a so ro d n e šo le in 2 leti p rak se. K a n d i
d a t je la h k o tu d i z a če tn ik
N a p ro s ta d e lo v n a m e sta se s p re jm e d e la v e c za do
lo čen č as z za p o slitv ijo s p o ln im d e lo v n im časom .
K a n d id a ti n a j v lo žijo p rija v e n a u p ra v n i o d b o r K o 
m u n a ln e g a zav o d a za so cialn o z a v a ro v a n je , N ovo m e 
sto, K id rič e v tr g 3, v 15 d n e h po o b ja v i ra zg la sa.

ZA VOZNIKE!

ZA DINARSKE VLOGE:

7,5 %
navadne (a-vista)
9%
vezane nad 13 mesecev
10%
vezane nad 24 mesecev
Svetujte svojcem, sorodnikom in znancem, ki bo
do prišli iz tujine na novoletni obisk, naj vse
denarne zadeve urede

TRAKTOR SAME DELFINO 32

Avto-moto društvo No
vo mesto prireja te
čaj za voznike motor
nih vozil A, B in F ka
tegorije.
Tečaj se bo pričel v
začetku jan u a rja. P ri
jave sprejem a pisar
na AMD, Cesta hero
jev 27 (Gasilni dom),
tel.: 21-264.

LJUBLJANSKE
OPEKARNE
L J U B L . I A N A

G R A D ITE U l, PRESKRBITE Sl PRAVOČASNO
GRADBENI MATERIAL!
UUBLJANSKE OPEKARNE
obveščajo graditelje in ostale interesente, da bodo lahko

PREKO VSE ZIME DOBILI VSE VRSTE OPEČNIH
IZDELKOV
V industrijski prodajalni je na razpolago tudi ostali gradbeni m aterial in
stavbno pohištvo.
In fo rm a c ije d a je p ro d a jn i o d d e le k v L ju b lja n i, C esta n a V rh o v ce 2, te le fo n (061)
61-965 in 61-805, te r n a š z a sto p n ik za D o len jsk o Ivo P ra p r o tn ik , G ro su p lje , P re č n a
p o t 8, te le fo n 77-358.
S O L ID N E C EN E — H IT R A D O B A V A !

10%

TEČAJ

RAZGLASA

— 4 PROSTA DELOVNA MESTA
V ODDELKU ZA FINANCE

•

9%

pri VAŠI BANKI
DOLENJSKI BANKI IN HRANILNICI
NOVO MESTO
podružnici v KRŠKEM ali ekspozi
turah v METLIKI, TREBNJEM in
NOVEM MESTU.

KMETIJSKA ZADRUGA TR EB N JE
razpisuje

7,5 %

s

s
$
Ž

m e ta lk a

PRODAJALNA

NOVE OBRESTNE MERE

s

NAS

lete izdelave 1967, v odličnem stanju
O gled vozila je m ogoč v sa k d a n , ra z e n so b o te in n e 
d elje , o d 7. do 15. u r e v d e la v n ic i Š o lsk eg a c e n tra za
kovinai-sko stroUco, Š m ih e l p ri N o v em m e stu št. 33.
Vsi in te re s e n ti m o ra jo p re d lic ita c ijo po lo žiti 10-odst.
k a v cijo . D ru žb e n i in z aseb n i s e k to r s ta p ri lic ita c iji
e n a k o p ra v n a .
L ic ita c ija bo v d ru š tv e n i prisam i — N ovo m esto. G la v 
ni tr g 7 (R otovž), so b a št. 2.

DBH

lesn e

OD po p ra v iln ik u p o d je tja , sta n o v a n je po d ogovoru.
R az p is v e lja do z a sed b e d e lo v n ih m est.

kjer lahko dobite vse inform acije o pogojih
sprejem a v šolo za poklic:

- ORGANIZATOR
avtomatske obdelave podatkov
- PROGRAMER
za programske jezike: Assembler,
Cobol, PL/I In Fortran.

1

OBJAVLJA
p ro sta d e lo v n a m e sta ;

Obveščamo vse interesente, da smo že pričeli dobavljati trak to rje SAME
DELFINO 32.
T raktor je izrednih kvalitet in je po svojih lastnostih in moči namenjen za
sebnemu kmetijstvu.
Zračno hlajen linijski Dieslov motor 30 KM s pogonom na dve ali vsa štiri
kolesa.
P rodaja ZA DEVIZE S TAKOJŠNJO DOBAVO IZ KONSIGNACIJSKEGA
SKLADIŠČA V LJUBLJANI ali za dinarje z dobavo po vrstnem redu prispe
lih predplačil. G arancija 1 leto. Servisna služba in rezervni deli zagotovljeni.
Vsa pojasnila in podrobne informacije daje

e

o

s

m

o

s

LJUBLJANA, CELOVŠKA 32,

MARIBOR, GRAJSKA 7, KOPER, DIMNIKARSKA 10, ZAGREB, TRG ŽRTA
VA FAŠIZMA 1, KIK POMURKA, MURSKA SOBČTA, IN AVTO C E U E ,
C ELJE

4

§
TEDENSKiLEB
Petek, 24. decem bra —Eva
Sobota, 25. decem bra - Božidar
Nedelja, 26. decem bra - Stefan
Ponedeljek, 27. decem bra - Janez
T orek , 28. decem bra - Živko
Sreda, 29. decem bra - Tom až
Č e trte k , 30. decem bra - Branimir

BREŽICE; 24. in 25. deccm bra
ameriški barvni film „Cmi šeriP*.
26. in 27. decem bra ameriški barvni
film „Revolveraši apaškega klanca“ .
28. in 29. decem bra rusko-francoski
barvni fibn .J^evračana ljubezen".
ČRNO M ELJ: 24. decem bra itali
janski barvni film „Petorica za
pek el". 26. decem bra ameriški barv
ni film „Čuden dogodek glavne poli
cije". 28. deccm bra ameriški film
„Najbolj nori dnevi Stania in 01ia“ .
KOSTANJEVICA: 26. decem bra
ameriški barvni film „Tarzan zmaguje“ .
KRSKO: 25. in 26. decem bra
ameriški film „N ekateri so ža vro-

č e “ . 29. decem bra ameriški barvni
fibn ,3 o b , Carol, Ted in Alice“ ,
METLIKA: Od 24. do 26. de
cem bra francoski barvni film „Svet
brez sonca
Od 24. do 26. decem 
bra švedski barvni film „Hugo in
Joscfina“ . 29. in 30. decem bra fran
coski barvni film „Pokvarjenci**.
MIRNA: 25. in 26. decem bra
švedsko-danski film „Ljubček**.
NOVO MESTO: Od 24. do 26.
decem bra ameriški barvni film „V e
nec kalužnic**. 27. in 28. decem bra
ameriško-italijanski
barvni
film
,3 rezp rav n i zakon**. 29. in 30. de
cem bra italijanski barvni film „Stiije
na počitnicah**.
SEVNICA: 25. in 26. decem bra
francoski film „Chalako**. 29. de
cem bra francoski film „Velika ljube
zen**.
MOKRONOG: 25. in 26. decem 
b ra mehiški barvni film ,J*ravica do
rojstva**.
SODRAŽICA: 25. in 26. decem 
bra italijanski film „Sedem pištol za
b rate Mac G .“
RIBNICA: 25. in 26. decem bra
ameriški barvni film „Konje stre
ljajo
ŠEN TJERNEJ: 25. in 26. decem 
bra. ,J*oslednji Safari**.
T REBN JE: 25. in 26. decem bra
ameriški barvni zabavni film „Neka
teri so za vroče**.

GOSTILNA ROMAN HUDO
KLIN iz G abrja priredi veselo silve
strovanje. Igral bo trio Dom ačih
fantov. Prav tako bodo D om ači
fantje igrali že 26. decem bra. Za
obisk se priporočam !

SLUŽBO

DOBI

V A JENKO za pletiljstvo vzamem
takoj. D obro se bo izučila. Pletilj
stvo Ljubljana, Groharjeva 4.
N EK V A L IFIC IR A N E G A
DE
LAVCA, samskega, vojaščine pro
stega, zaposlim . Vkla Bergman,
Sodavičarstvo, Ljubljana, T rubar
jeva 43. H rana in stanovanje zago
tovljeno.
IŠČEM ŽENSKO za varstvo otroka
na dom u ali gospodinjsko p o m o č 
nico. Ugodni pogoji. Gašperšič,
6 1218 K om enda 29 pri Kam niku.
ZA VARSTVO o tro k a iščem žen
sko, po m ožnosti upokojenko ali
vdovo. N udim stanovanje, hrano
in nagrado po .dogovoru. Oglasite
se pism eno ali osebno na naslov;
Marjan Slak, Mestne njive, blok
11, Novo m esto, vsak dan po 16.
urL
ZANESLJIVO gospodinjsko po
m očnico išče 4-članska družina.
N udim o lastno sobo, zavarovanje,
p lačo po dogovoru. Inž. Prijon,
Jerančičeva 5, Vižmarje - Ljub
ljana.
NATAKARICO, mlajšo, lahko pri
u čen o za manjši bife v Ljubljani
sprejmem o takoj. Hrana in sta
novanje v h iši Ob nedeljah in
praznikih prosto. Malnerič, Ka
ju hova 18, Ljubljana.

STANOVANJA
NA STANOVANJE sprejmem dve
dekleti - takoj. Naslov v upravi
lista (2 5 7 7 /7 1 ).
ODDAM SOBO fantu, ki bi šel za
sostanovalca. Naslov v upravi lista
( 2 5 7 1 /7 1 ).
ODDAM NEOPREM LJENO SOBO.
Naslov v upravi lista (2 5 6 1 /7 1 ).

M otorna vozila
PRODAM FIA T 850, o troški vozi
č ek (globok) in m o tor Colibri.
Naslov v upravi lista ali telefon
21-467 o d 8. do 12. ure.
PRODAM karam boliran fiat 850,
prevoženih 26.000 km, letnik
1969, jesen. DoL Težka voda 13,
Stopiče.
PRODAM FIA T 600 D, letnik
1962. G ričar, Ragovska 31, Novo
m esto.

P

R

O

D

A

M

ZELO POCENI prodam hladilnik
Himo. Poizve se; Cegelnica 15,
Novo m esto.
PRODAM kuhinjsko visečo om aro z
2 m dolgim pu ltom , štedilnik
„Gorenje** na trda goriva in peč
n a olje „EM O 5**; vse v dobrem
stanju. Franc Jarm , Žolna, n. h.,
6 1 2 9 0 Grosuplje.
PRODAM garažo na Mestnih njivah.
Naslov v upravi lista (2 5 7 9 /7 1 ).
PRODAM malo rabljeno sobno peČ
n a olje. W achter, Vrhovčeva 5,
Novo m esto.
PRODAM
klavirsko harmoniko^
80-basno, znam ke Paulo S p r a n o
(800 din). Janez T o tter, G r i b ^
13, 68332 Gradac.
ZARADI SELITVE p r o d p i r ^ n o
pohištvo. Pavla Svagey, Krista
nova 2 , Novo m esto.
UCJODNO PRODAM pralni stro^
superavtom at PS 6 53,10 operaci).
Udovč F ran c, Stopiče 4 1 . •

POCTENI PRODAM parcelo za
vikend 4 20 0 kv. m m ed Metliko
in Črnom ljem . Zraven Lahinja,
Kolpa, asfalt, elektrika, vodovod.
M ožnost ribolova, lova. Inform a
cije; A. Butala, Podzemelj 14,
Gradac.
PRODAM VINOGRAD in zidanico
na Velikem Cirniku pri Mokro
nogu. A nton Rem ar, Mokronog
114.
PRODAM PARCELO, prim em o za
vikend, blizu Novega mesta. Na
slov v upravi lista (2 5 9 0 /7 1 ).
NA TRSKI GO RI - 4 0 0 m zahodno
od cerkve — prodam 10 arov
vinograda z novo zidanico. Ogled
v nedeljo, 27. decem bra, od 10.
do 15. ure. Naslov v oglasnem
oddelku (2 5 8 7 /7 1 ).
ZAMENJAM dograjeno hišo z lepo
lokacijo ob K rki blizu Novega
, m esta za enako v LjubUani. N a
slov v upravi lista (2 5 7 0 /7 1 ).
PRODAM VINCKJRAD v K ovbatih
nad Starim gradom . Površina
16.40 arov. Dovoz z m otornim i
vozili, p ro sto r za zidavo, elektrika
v bližini. Matija B ruh, Krka 24,
Novo m esto.
PRODAM HIŠO - tretja faza — v
Novem m estu (za novo bolnico).
Naslov v upravi lista (2 5 5 5 /7 1 ).

R

A

Z

N

O

v NAJEM vzamem garažo v okolici
Majde Sile. Telefon - 21-889.
70-LETNI VDOVEC - upokojenec
s hišo in gospodarskim poslopjem
išče žensko, ki bi ga oskrbovala.
Naslov v upravi lista (2 5 6 9 /7 1 ).
POROČNI PRSTANI! - Ste v za
dregi, kaj bi kupili za trajno da
rilo? Stopite k O tm arju Z idariču,
zlatarju v Ljubljani, Gosposka 5
(poleg univerze). — Z izrezkom
tega oglasa dobite 10 odst. p o 
pusta!

FRANCA DRAGMANA
iz Polhovice 9
pri Šentjerneju

ŠČETKE ZA LOŠČILCE in za se
salce za prah obnovi ščetarstvo
A rm ič, Ljubljana, Tržaška 52.

ANICI in GUSTIJU GUSTINU iz
Drašič ob rojstvu hčerkice iskrene
čestitke! - T eta Ivanka Nem anič.

POZDRAV
ČEBELARJEM!
Čestitam srečno in m edeno novo
leto 1972 vsem čebelarjem! - Franc
Ž lenar, Damelj 6 v Beli krajini.
(OPOMB \ : tovariš Žlenar je po
slal dolenjski.*’ čebelarjem tudi 11
k itic dolgo po za ivno pcsm ico o če
belicah in čebelarji vendar je zaradi
pom anjkanja prostoiv žal ne m o
rem o objaviti! - Uredni 'o).
Dragi m am i in stari m am i Neži
Hren, Potovrh 42 — Križe, za 80.
rojstni dan še mnogo srečnih in
zdravih let ter zadovoljstva v krogu
dom ačih. Sin T one z ženo Joži in
vnukinjam i Ireno, T atjano ter malo
Vanjo.
Vesele božične praznike in sreč
no novo leto želi ccnjenim strankam
Pavic U dovč, pečar- - keram ik iz
Novega m esta.

UGODNO PRODAM rabljeno dnev
no sobo in otroško posteljico s
kom pletno oprem o. Ogled vsak
dan po 17. uri popoldne. Olga
S o p čič, Mestne njive, blok 1
(pritličje - stanovanje 4).
PRODAM smrekove plohe. Naslov v
upravi lista (2 5 5 9 /7 1 ).
PRODAM
rabljen
trak to r PASQUALI, prikolica, freza in plug,
vse v dobrem stanju. Naslov v
upravi lista (2 5 6 6 /7 1 ).
PR()DAM m oto rn o kosilnico BCS
(Dieslov m o to r) in žetveno napra
vo, m alo rabljeno. Alojz Kirn,
Dobravica 15, Šentjernej.
PRODAM m o to rn o kosilnico BCTS z
obračalnikom . Janez Brulc, Dol.
Vrhovo 10, Mirna p e č.
PRODAM dve p e č i • (KRALJICA
PEČI, visoki 83 cm ), zasilni šte
dilnik GO R EN JE (zaprt), vse
dobro ohranjeno. Žabja vas 45,
Novo m esto.

Ob boleči izgubi našega dragega
moža in o četa

Skrbni ženi in hčerkici Stetki Šin
kovec iz Potoka 5 za praznik želijo
vse najlepše m ož Maijan in dom ači.

se iskreno zahvaljujemo vsem sose
dom , prijateljem , znancem in sorod
nikom , ki ste nam pomagali in -z
nami sočustvovali. Dolžni smo za
hvalo zdravnikom internega oddelka
in vsem, ki so mu stregli m ed bolez
nijo, gospodu župniku za tolažbo,
spremstvo in obrede, darovalcem
vencev in učencem kmetijske šole
Grm, tovarišici Kuharjevi in učen
cem IV. razreda v Orehovici in
vsem, prav vsem, ki ste ga spremili
na zadnji poti. Se enkrat najlepša
hvala!
Žalujoči: žena Neža, sinova Tone
in Franci, hčerka Minka, brat T one,.
>estrd Marija in brat Matija i, dru-

RADIO SEVNICA RADIO BREŽICE
NED ELJA, 26. DECEMBRA:
10.30 R eklam e in oglasi - Pravi^lna
prehrana zdravega in bolnega člo
veka - KOLO PRIJATELJSTVA
(mladinska oddaja) - Po dom ače z
ansamblom Milie Dovžana - Km e
tijski nasveti - Za vsakogar nekaj Kako preživeti Silvestrovo dom a —
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo - 1. del - O bčinske novice in
lokalna poročila - Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo - H. deL
13.30 Zaključek oddaje.

Oboje potrebujem o: vaš

Stari in novi
naslov
ko nam pismeno javljate spre
mem bo naslova! Lista vam na
povi naslov ne m orem o pošiljati,
če nam hkrati ..e cporočite svo
jega dosedanjega (starega) naslo
va. Ne jezite so torej na nas, če
boste prejem ali Dolenjski list tu 
di naprej na dosedanji naslov,
čeprav že stanujete kje drugje zato upoštevajte naše gornje navodilo.
u p r a v a LISTA

31. decem bra bo silvestrovanje
tu d i v partizanskem dom u na F rati.
Cesta ie z obeh strani suha, za vse
b o dotffo poskrbljeno. Nekaj rezervacy fc sprejmemo!

Č E TR T E K , 23. DECEMBRA:
1 6 .0 0 -1 6 .1 5 Napoved program a,
poročila, šport in turistični napotki.
1 6 ,1 5 -1 7 .0 0 Nove plošče RTB —
A ktualnost tedna - Obvestila in re
klame. 1 7 .0 0 -1 8 .0 0 Glasbena od
daja: Izbrali ste sami.
SOBOTA,
25.
DECEMBRA:
1 6 .0 0 -1 6 .1 5 O bčani čestitajo in
pozdravljajo. 1 6 .3 0 -1 6 .4 0 Sobotno
kramljanje. 1 6 .4 0 -1 7 .0 0 Med za
bavnimi zvoki nekaj obvestil in re
klam
ter
m elodij
za
vas.
1 7 .0 0 -1 7 .1 0 Prehrana zdravega in
bolnega človeka. 1 7 .1 0 -1 7 .3 0 Za
naše najmlajše: Pika spregovori pa
m etn o besedo — z Džimom in Bu
kom ter skladbica iz naše glasbene
šole. 1 7 .3 0 -1 8 .0 0 Narodno zabavne
na valu 192 m .
NED ELJA, 26. DECEMBRA:
10.30 D om ače zanimivosti — Po
ročilo s seje sveta za gospodarstvo
o bčin e Brežice - Za naše km eto
valce: Gnojenje zemljišč na osnovi
analize zemljišča - Nedeljski zapis:
Silvestrov večer — Kje, za koliko in
kako? - POGOVOR S POSLU
ŠALCI - Obvestila, reklam e ter spo
red kinem atop afo v. 1 2 .0 0 -1 5 .0 0
O bčani čestitajo in pozdravljajo.
TO REK , 28. DECEMBRA: N apo
ved program a in srečanje z ansam
blom Lojzeta Slaka. 1 6 .1 5 -1 7 .1 5
Poročila — Novo v knjižnici - Jugoton vam predstavlja - Kaj prinaša
novoletna številka Dolenjskega lista
— Obvestila, reklame in filmski p re
gled. 1 7 .1 5 -1 7 .3 0 Z našimi ^ o r t niki
poslednjič
v
tem
letu.
1 7.30—18.00 Poje vam celjski ko
m orni zbor pod vodstvom Egona
Kuneja.

Morda tudi Vas
pekli krivica?
Napišite p n jo ,
objavil ga bo:
»Dolenjski list«
Obrtni servis Krško
s p r e j m e takoj
v redno zaposlitev
ČEVLJARSKEGA
POlVlOCNIKA
s a m o s to jn a d ela.

i zeliščnimi

BONBONI

»DANA«, tovarna rastlinskih specialitet
in destilacija, MIRNA
objavlja

prosto delovno mest(j

PRODAJALCA

m O U STR I JR mOTORRIH VOZIL

novomESTO

— trgov, poslovodje
v maloprodaji na Mirni
Pogoji: kandidat mora imeti pt)klicno šolo trgovske
stroke in 3 leta prakse.
Prijave sprejema splošni sektor 15 dni po objavi.

PROSTA DELOVNA MESTA
Z a ra d i p o v e č a n ja p ro iz v o d n je a v to m o b ilo v in p<rikoUc
o d p ira m o n o v a d e lo v n a m e sta in v a b im o k so d elo 
v a n ju :

# več kvalificiranilrdelavcev —
ključavničarjev, kleparjev,
avtomehanikov, avtoličarjev,
varilcev in mizarjev

ZAHVALA
V če ra j je m in ilo e n o leto, o d k a r so s e iz te k le u r e živ
lje n ja , p o ln e g a b o le č in in tr p lje n ja , ko je v 58. le tu
s ta ro s ti za v ed n o z a tis n il sv o je tr u d n e oči m ož in oče

STANE LEMOVEC
iz STRA2E
H v a la vsem , ki so ga o h ra n ili v le p e m sp o m in u in
o b is k u je jo n je g o v tih i do m

Žalujoči: žena ter sinova z družinama

# več priučenih delavcev
v kovinski in lesni stroki
# več nekvalificiranih delavcev
za delo v proizvodnji avtomobilov
in proizvodnji prikolic
K a n d id a ti za za p o slite v n a j p o šlje jo sv o je p is m e n e p o 

SILVESTROVANJE
NA FRATI

Pretekli teden so darovali kri na novomeški transfuzijski postaji:
Sonja P o to č ar, članica K rke, tovarne zdravil Novo m esto; Viljem
Udovč in Martin Ž ura, člana Novoteksa, Novo m esto; Jože Surla,
član Cestnega p o d je la . Novo m esto; Silva Brudar, Alojzija Mrgole,
Albina G orišek, Fran c P o to čar, Karel Ž nidaršič, Peter L uštek, Joža
Kos, Marjan L apuh, Alojz Prali, Fani Grgovič, Jožica T urk, Jožica
V odopivec, Marija Ju rečič, Ana Lipar, Alojzija F urar, Jože Jordan ,
Marija Boltez, Jože Jordan , Anica Kostanjšek, M ;^an Molan, Milena
Skedelj, Pavla Vide, Pepca Bevc, Martina Slak, Vida Jakše, Vida K o
sm ač, ^ j d a G rubar, Marija Pirnar, Danica Ponikvar, Slavica R abzelj,
Martin Povhe, Franc V intar, Milia Banič in Franc Škulj, člani Iskre,
Šentjernej; Alojz M ^o le, upokojenec iz Šentjerneja; Martin Prem ru,
delavec iz G ruče; Jožefa Svalj, članica občinske skupščine Novo
m esto; Albina Per, gospodinja iz Smalčje vasi; Stanko Pungerčar,
lončar iz G ru če; A ntonija Pungerčar, gospodinja iz G ruče; T o n čk a
Vodopivec in Pavla Hosta, gospodinji iz Dolnje Stare vasi; Alfred
Trenz, član veterinarske postaje. Novo m esto; Marija T om ažin, čla
nica KZ Krka, Novo m esto; A nton Dobrovlje, duhovnik iz Šentjer
neja; Jožefa Pavlič in F rančiška Jakše, gospodinji iz Orehovice; Ignac
Zagorc, član Podgorja, S entjerny ; Frančiška Božič, gospodinja iz
Zapuž; A nto n Hočevar, km et iz Smalčje vasi; Angela Erjavec, gospo
dinja iz Cerovega Loga; Anica Zagorc in Franc Sim ončič, delavca iz
Javorovice; A nton Kos, upokojenec iz Dolnjega Vrhpolja; Frančiška
Zagorc, upokojenka iz V ratna, Marija Ž ulič, gospodinja iz V ratna;
Marija Jurgalič, gospodinja iz Grobelj; Slavko G ričar in Jože Sive,
člana IMV Novo m esto; A nton Hecl, kinooperater iz Šentjerneja;
Janej Hosta, km et iz Imenja; Slavko V erbič, upokojenec iz Seta.

i

SREDA', 29. DECEMBRA: 16.00
Občinske novice in lokalna poročila. Reklam e in ogla.si - Po do7>mače - S kakšnimi težavami se sre
čujejo zdom ci iz sevniške ob čin e 20 m inut za popevke - O bčan in
Janez Deželan, Gabrje 80, Brus
paragrafi - Iz diskoteke naših poslu
nice, preklicujem in obžalujem , ker
šalcev. 18.00 Z aključek oddaje.
sem po krivem udaril Jožeta Bolteza
iz Gabrja.

Pretekli teden so v novomeški
porodnišnici rodile: Terezija Kermc
iz Gorenje vasi - Jožeta, Anica Ste
vanovič iz Č rnom lja - T am aro, Ma
rija Hočevar iz Belšinje vasi — Ja
neza, Marija Bevc iz Straže — Iz
to ka, Dragica Berk iz Gabrijel Boštjana, Ivanka Stariha iz Č rno m 
lja — dečka, Marija Dular s T o ls te ^
vrha - deklico, Anica Guštin iz
Drašičev - deklico, Otilija Retej iz
Dolnje Dobrave —deklico, Anica Picelj s P o dtu rn a - deklico in Jožefa
Po\4ie iz Blata — dečka. — Č esti
tam o!

Hvala za vašo kri,
ki rešuje življenja!

n u d b e k a d ro v sk o -so c ia tn i slu ž b i p o d je tja .
N a p ro g a h , k je r im a p o d je tje o rg a n iz ira n a v to b u sn i
p ro m e t, je p re v o z z a g o to v lje n .

ZAHVALA
O b bridJci in n e n a d n i izgubi n a še g a d ra g e g a in n e p o 
za b n e g a m oža, o četa, s ta re g a o četa, b r a ta in s tric a

FR lbERIK A KNAFEUCA
iz 2abje vasi
se is k re n o 2m h v a lju je m o d a ro v a lc e m v en cev in c v e t
ja te r v sen i so ro d n ik o m , so se d o m in p rija te lje m za
iz rečen o sožalje. L ep o se z a h v a lju je m o k o le k tiv u
sp lo šn e b o ln išn ice, ZV V I N ovo m e sto in g o sp o d u ž u p 
n ik u za o p ra v lje n i o b red . V sem , ki s te n ašeg a d ra g e g a
p o k o jn ik a sp re m ili d o n jeg o v eg a p ie i^ n e g a gro b a,
p r a v le p a h v a la

Žalujoči: žena, otroci z družinami in drugo sorodstvo

RADIO LJUBLJANA
PETEK, 24. DECEMBRA: 8.10
Glasbena m atineja, 9.35 Od nielodije do m elodije, 10.20 Pri vas dom a, 11.00 Poročila - Turistični napotki za naše goste iz tujine, 12.30
Kmetijski nasveti - Inž. Dare Bcr-

VSAK DAN; poročila ob 5 .0 0 ,
i o o , 8.00, 10.00, 11.00, 12.00,
15.00, 18.00, 19.30 in ob 22.00.
P t e glasbeni spored od 4.30 do
8.00.
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— Kaj, Janez — da bi se šel močiti za deset dinaijev? ? !

nedelja ,

26. DECEMBRA

gled (Pohorje, Plešivec d o 1 7 .0 0 (Bgd) - 17.25 D edek Mraz pri nas:
8.55
Madžarski TV pregled (Po- Ivo fo tograf (Lj) - 17.40 E. Peroci;
'*oije, Plešivec) (Bgd) - 9.35 Po doOčala tete Bajavaje (Lj) - 18.15
"'ače z ansamblom Richieja VadnaO bzornik (Lj) - 18.30 Boj za o b
G-j) - 10.00 Km etijska oddaja
stanek - film (Lj) - 19.00 Mozaik
}Zg) _ 10.45 Mozaik (Lj) - 10.50
(Lj) - 19.05 E n k rat v tednu (Lj) ^ ro š k a matineja: D oktor D olittle,
19.20 Na sedm i stezi (Lj) - 19.45
^vet, v katerem živimo (Lj) - 11.40
R epublika dedka Mraza (Lj) ^ r t e c e Peyton (do 12.30) (Lj) 20.00 TV dnevnik ( 4 ) - 20.25
3 » « n o popoldne - 18.05 Dedek
3-2-1 (Lj) - 20.35 Č etrtkovi raz
gledi (Lj) - 21.35 G. Boccaccio: O
*•»»» pri nas: Vse deljeno s 7 (Lj) pastirju, ki je volk postal (DecameLigaki, mišjaki - češki film
ron) ( 1 ^ — 22.20 Sim fonični orke
ster R TV vam ^ d s t a v l j a - J.
- 19.45 Cikcak (Lj) - 20.00
Strauss; Uvertura Don Juan (Lj) levnik (Lj) - 20.30 3-2-1 (Lj)
22.35 Poročila (Lj)
' Ž0.35 Rezerviran čas (M) 15 V ideofon (Zg) - 21.40 SportPETEK, 31. DECEMBRA
« J re g le d (JR T ) - 22.10 Poročila
«-j>
15.55
Madžarski TV pregled
J ^
(Pohorje, Plešivec do 16.10) (Bgd)
% | e DELJEK, 27. DECEMBRA
- 17.15 Dedek Mraz pri nas: Vanilijev sladoled (Lj) - 17.35 L. Suho
- 17.00 Dedek Mraz pri nas:
dolčan; Babičine rože - oddaja iz
g a lo n i strani srebrne č rte (Lj) cikla N aočnik in Očalnik (Lj) 17.25 Veseli tobogan: S t u t t g ^ (Lj)
18.15 O bzornik (Lj) - 18.30 TV
- 18.15 O bzornik (Lj) - l O O Od
kažipot (Lj) - 19.00 Mestece Peydo m raka (Lj) - 19.00 Mozaik
ton - 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00
- 19.05 Maksimeter (Bgd) TV dnevnik (Lj) - 20.50 3-2-1 (Lj)
19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev- 21.00 Novoletni spored - Ljub
c (Lj) - 20.25 Rezerviran čas (Lj)
ljana in Beograd (Lj) - 9.00 O dpo
21.10
3-2-1 (Lj) - 21.20 H. da- ved sporeda (Lj)
Družinska kronika - dram a TV
oeograd (Lj) - 21.45 K ulturne dia
SOBOTA, 1. JANUARJA
gonale (Lj) - 22.25 Poročila (Lj)

t

not: Kako sc drži pridelek sadja v
skladiščih, 12.40 „Č ez polja in po
to k e", 13.30 Priporočajo vam . . .
14.35 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo,
16.00
„V rtiljak“ ,
17.10 Človek in zdravje, 18.15 „Si
gnali", 19.00 Laliko no č, otroci!,
19.15 Petnajst m inut za EP, 20.00
Slovenski zbori tekm ujejo, 20.30
„Top-pops 13“ , 22.15 Besede in
zvoki iz logov dom ačih.
SOBOTA, 25. DECEMBRA: 8.10
Glasbena m atineja, 9.05 Pionirski
tednik, 10.20 Wi vas dom a, 11.00
Poročila - Turistični napotki za
naše goste iz tujine, 12.30 Kmetijski
nasveti - Inž. Metod Vizjak; Pospe
ševanje km ečkih gospodarstev preko
luanilno kreditne službe na ob
m očju GG Kranj, 12.40 ,JPo dom a
č e " , 13.30 Priporočajo vam . . .
14.10 Sobotno popoldne za mladi
svet, 15.30 Glasbeni intcrm ezzo,
16.00 '„V rtiljak ", 17.10 G rem o v
kino, 19.00 Lahko no č, otroci!,
19.15 Petnajst m inut za EP, 20.00
Spoznavajmo svet in dom ov’^.o,
22.20 Oddaja za naše izseljence.
. NEDELJA, 26. DFCEMBRA:
6.00 do 8.00 D o b r ^ ’ju tro !, 8.05
Veseli tobogan, 9i>;5 Srečanja v studiu 14, 10.05 Se p o m n ite , to
variši . . . O decem brski vstaji na Gorf*ajskem v luči Hitlerjevih načrtov,
10.25 Pesmi borbe in dela, 11.00
Poročila - Turistični napotki za
naše goste iz tujine, 11.20 do 13.00
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo, 13.30 Hum oreska tega tedna
- G. Abecassis; O tok tabujev, 15.05
Nedeljsko ^ o r t n o po p old ne, 17.30
Radijska igra - Jean Renoir:
„O rvet", 19.00 Lahko n o č , otroci!,
19.15 Glasbene razglednice, 20.00
„V nedeljo zvečer", 22.20 Zaplešite
z nami.
PO NEDELJEK, 27. DECEM
BRA; 8.10 Glasbena m atineja, 9.05
Pisan svet pravljic in zgodb, 10.20
Pri vas dom a, 11.00 Poročila — T u 
ristični napotki za naše goste iz tu 
jine, 12.30 Kmetijski nasveti - Inž.
Vilko Štern: Novi pogledi na obratoslovne koncepte v km etijstvu,
12.40 Pihalni orkestri na kon
certnem odru, 13.30 Priporočajo
vam . . .14.35 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo, 15.30 Glasbeni
interm ezzo, 16.00 „V rtiljak", 17.10
Ponedeljkovo glasbeno popoldne,
18.15 Ob lahkiglasbi, 19.00 Lahko
n o č, otroci!, 19.15 Petnajst m inut
za" EP, 20.00 Bedrich Sm etana:
,J*rodana nevesta", 22.15 Za ljubi
telje jazza.

NOVA OBRESTNA MERA
ZA VSE VARČEVALCE
LJUBLJANSKE BANKE
OD 1. DECEMBRA 1971 V E U A V VSEH POSLOVNIH ENOTAH
LJUBLJANSKE BANKE NOVA, VIŠJA OBRESTNA MERA:
DINARSKE VLOGE:
# navadne — 7,5 %
# vezane nad 13 mesecev — 9%
# vezane nad 24 mesecev — 10%
DEVIZNE VLOGE IN DEVIZNI RAČUNI:
■J

# navadni — 7,5%
(5,5 % v devizah, 2 % v dinarjih)
# vezani nad 13 mesecev — 9 %
(7,5 % v devizah, 1,5 % v dinarjih)
# vezani nad 24 mesecev — 10%
(7,5 % v devizah, 2,5 % v dinarjih)
Ljubljanska banka daje večjo obrestno mero vsem starim varče
valcem in vsem tistim, ki bodo od 1. decembra 1971 vložili kakr
šenkoli znesek na hranilno vlogo ali devizni račun. Nova obrestna
mera velja za vse vloge, ki niso namensko vezane na posojilo.

ljubljanska banka
Pravi naslov za denarne zadeve

TO REK , 28. DECEMBRA: 8.1u

Operna m atineja, 9.35 Slovenske na
rodne pesm i, 10.20 Pri vas dom a,
11.00 Poročila —T uristični napotki
za naše goste iz tujine, 12.30 Kme
tijski nasveti - Inž. Zvone Miklič;
Ali je uvajanje večjih sušilnic v Slo
veniji g o ^ o d a rn o ? , 12.40 Vedri
zvoW z dom ačim i ansambli, 13.30
Priporočajo vam . . .14.10 Popol
danski sim fonični koncert, 18.15 V
torek na svidenje! 19.00 L ^ ik o n o č,
otroci!, 19.15 Petnajst m inut za EP,
20.00 Prodajalna m elodij, 20.30 R a
dijska igra - Karoly Szakonyi:
,,Kdo govori? " , 22.15 Iz albumov
Karla Szymanowskega.
SREDA, 29. DECEMBRA; 8.10
Glasbena m atineja, 9.25 Vedno lepe
m elodije, 10.20 Pri vas dom a, 11.00
Poročila - T uristični napotki za
naše goste iz ty in e , 12.30 Kmetijski
nasveti — Dr. Franc Zagožen; Z nan
stvene osnove za selekcijo živine,
12.40 „Od vasi do vasi", 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.10 Poje aka
demski pevski zb or „Tone T om šič",
10.10
Novoletna čestitka in na
14.35 Naši poslušalci čestitajo in
T o r e k , 2 8 . 12.
poved sporeda (Lj) - 10.15 Risanke
pozdravljajo,
16.00
„ V r t ip k " ,
(Lj) — 10.35 D. Gorinšek; R deča
17.10 Jezikovni pogovori, 18.15 Po
9.35
TV v šoli (Zg) - 10.40 R u kapica (Lj) — 11.40 R d eči balon —
pevke s slovenskih festivalov, 19.00
b in a (Zg) — 11.00 Osnove splošne
barvni film (Lj) - 12.15 Dunaj:
Lahko n o č , otroci!, 19.15 Glasbene
izobrazbe (Bgd) - 14.45 TV v šoli
Novoletni koncert Dunajskih filhar
razglednice, 20.00 K oncert Sim fo
" ponovitev (Zg) - 15.50 Ruščina
monikov - prenos v barvah (EVR)
ničnega orkestra RTV Ljubljana,
ponovitev (Zg) - 16.10 Anglešči- 13.24 Medigra (Lj) - 13.30 Gar22.15 S festivalov jazza.
i** (Bgd) - 16.45 Madžarski TV pre
misch; Sm učarski skoki - barvni
ČETRTEK , 30. DECEMBRA;
gled (Pohoije, Plešivec do 17.00)
prenos (E V R -L j) - 15.30 Po do
8.10 Operna m atineja, 9.05 Radij
|Bgd) - 17.25 Dedek Mraz pri nas;
m ače z ansamblom Lojzeta Slaka
ska šola za višjo stopnjo, 10.20 Pri
Nina in Ivo in veliko dežnikov (Lj)
(Lj) - 16.00 T op pops 71 (Lj) vas dom a, 11.00 Poročila — T uri
' 17.45 Tik-tak: Snežna kraljica stični napotki za naše goste iz tu
16.15 S tan in OUo na Divjem za
f- del (Lj) - 17.55 Risanka (Lj) jine, 12.30 Kmetijski nasveti - Dr.
hodu (Lj) 17.20 Maksimeter
*8.20 Obzornik (Lj) - 18.35 Festi
Vilko Masten; Nova p ota v varstvu
val v Harlemu - IL del (Lj) - 1 9 :0 5 . m g d) - 18.00 Mozaik (Lj) - 18.05
Č udovito potovanje Nilsa Holgerssorastlin - integralno varstvo, 12.40
^o*aik (Lj) - 19.10 iz psihiatrije:
Pilialne godbe, 13.30 Priporočajo
na - barvni ^ilm (Lj) — 19.35 Ri
Y lam om oru pri m ladm (Lj) vam . . . 14.30 Z ansamblom Jožeta
sanke (Lj) - 19.45 Cikcak (Lj) 19.30 Sodobno g o ^ o d a rstv o : Ki
Kam piča, 15.30 Glasbeni inter
20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25
bernetska organizacija p o d je la (Lj)
m ezzo, 16.00 „V rtiljak", 17.10
19.50
Cik-cak (Lj) - 20.00 TV 3-2-1 (Lj) - 20.35 Zlata ribica K oncert po željah poslušalcev,
zabavno glasbena oddaja Arsena
l^evnik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) 18.30 Iz kasetne produkcije RTV
Dediča (Sa) - 21.35 D. Radovič:
•0.35 Nekateri so pritekli (IzkoreLjubljana,
19.00
Laliko
n o č,
Dve budali (Bgd) - 22.05 Zabava
['injenci) - ameriški film (Lj) o troci!, 19.15 Petnajst m inut za EP,
vas Ckalja (Bgd) - 22.45 Oddelek S
_ .15 Literarni nokturno: Ivan Mi- serijski barvni film (Lj) - 23.35
20.00 Č etrtk o v večer dom ačih
' :i (Lj) - 22.55 Poročila (Lj)
pesmi in napevov
Poročila (Lj)

W
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Francelj, za božjo voljo, le kako moreš sploh pomisliti, da bi ti bila nezvesta? ?

DA, 29. DECl-MBRA
8.15
TV v šoU (Zg) - 14.45 Smurski skoki - barvni posnetek iz
isbrucka (Lj) - 16.45 Dedek
pri nas: Kaj je Nina našla?
y ) - 17.05 D oktor D olittle - se
ski barvni film (Lj) - 17.30 Ob^ n i k (Lj) - 17.45 Hokej Jugosla; Poljska - prenos II. in III.
^ tjin e (Lj) - 19.30 Na ekran (Lj)
»^.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnevJ c (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
D. Hom e: Igra v štirih - Kdo
^>bi? - predstava MG Ljubljana
l j ) - 22.45 Poročila (Lj)
iTRTEK . 30. DECEMBRA
^ 9.35 TV v šoli (Zg) - 10.30 Nemina (Zg) ~ 10.45 Angleščina (Zg)
ll.()0 Francoščina (Bgd) - 14.45
v v šoli - ponovitev (Zg) - 15.40
kmščina - ponovitev (Zg) - 15.55
hgleščina - ponovitev (Zg) p. 10 Osnove splošne izobrazbe
gd) - 16.45 Madžarski TV pre

„in zdaj, da veš za vselej: če mi samo še enkrat spraviš
sobo v tak nered, se pustim ločiti!!“
'

■
JO v

Zapisan mladim
Prvič sem ga viJcI pred
dvajsetimi leti. Bilo je r če
trtem razredu gimnazije in
imeli smo predvojaškv. V
učilnico je stopil visok plavolas mož tridesetih let. Od
ložil je dnevnik, naredil ne
kaj korakov med klopmi in
rekel: „Fantje, po urniku
imamo predvojaško, a o tem

kasneje. Ste za to, da se naj
prej spoznamo? Jaz sem Mi
lan Smerdu. “
Sredi decembra 1^71 si
spet sedeva nasproti in jaz bi
se rad z njim pogovarjal o
marsičem, da bi napisal
„portret tega tedna". Sama
sva in časa imava dovolj in
srečo, da tudi telefon ubog
ljivo počiva. Samo kdaj pa
kdaj prinese kdo v pisarno
kaj podpisat. Milan Smerdu
je v novomeški tovarni zdra
vil vodju izobraževalnega od
delka. Že nekaj več kot dve
leti, tu pa bo samo še do no
vega leta: vrača se v pro
sveto in bo v naslednjih letih
ravnatelj v šoli za zdrav
stvene delavce.
„Ze enaindvajset let sem
šolnik, to v „Krki" je bilo
samo prehodno, pa bi se rad
spet vrnil med mladino.
Zakaj, me sprašujete? Za
radi mladine, njene nepo
srednosti, ker ji zaupam.
Lahko se bolj sprostiš, to pa
ti vrne vsaj delček radosti, ki
si jo nekoč imel. “
Nekoč? Leta beže, kot bi
jih sproti metal v koš za od

padke. Spomin seže Milanu
Smerduju tja pod Pohorje
J' rodni Maribor. Dijak kla
sične gimnazije je bil, ko je
moral z družino r Srbijo. Na
srbskih tleh je šel 1944. r
partizane. Dvakrat ga je huje
zadelo. Cez dve leti, že po
koncu vojne, se je ki>t vo
jaški vojni invalid vrnil v Ma
ribor in maturira! na klos^ični
gimnaziji. Spet je šel i’ »Beo
grad in v roku končal visi)ko
šolo za telesno vzgojo, l.eta
194S je prišel poučevat v
Novo mesto in tu je ostal.
Na pedagoški akademiji je
diplomiral medtem še iz bio
logije in kemije. Na gim
naziji je bil do 195S, ki) je
postal ravnatelj učiteljišča.
Bil je njegov zadnji ravnatelj,
po ukinitvi pa je še tri leta
„vlekel" na gimnaziji.
,,Biti šolnik pomeni imeti
rad tiste, ki jim daješ znanje.
Nikoli ne smeš biti advokat
svojega predmeta, ne smeš
biti užaljen, če dijak česa ne
zna. Da ne zna, je človeško,
in če si dober šolnik, boš to
razumel. Včasih pomislim,
koliko zaradi tega advokatstva grešimo. “
Milan Smerdu je eden li
stih, ki ga ne motijo dolgi
lasje na mladih, saj je pre
pričan, da lasje in ozke
hlače še niso znak za po
kvarjenost. „Človek mora
sprejeti stvar tako. kot je, in
če je to problem, jo je treba
obravmvati kot problem.
Mnogokrat me pri obravna
vanju takih vprašanj moti
vnaprejšnja in nenačelna ob
sodba. A treba je s časom
naprej. “
Milan Smerdu čuti, da je
zapisan mladim, zato se
mednje spet vrača. Na to je
ponosen, od tega veliko pri
čakuje. Pričakuje, da mu bo
mladina povrnila nekaj ti
stega poleta, s katerim je
pred šestnajstimi leti stopal
po odru k tribuni na beo
grajskem stadionu, kjer je
predsednik Tito iz njegovih
rok pričakoval palico zvezne
štafere mladosti. L ZORAN

ODPRTO PISMO
DEDKU MRAZU
Dedek Mraz, na podlagi
dosedanjih raziskav in izku
šenj te obtožujem, da delaš
proti naši družbeni ureditvi,
proti naši moralni zavesti in
si torej kriv, ker si zlorabil
svoj položaj dobrotnika v
nizkotne in nesocialistične
namene in v tem duhu vzga
jaš tudi našo mladino.
Tvoj' predhodnik Miklavž
je bil sicer manj dobrotljiv
od tebe, je bi! pa bolj pnivičen. Ljudje so mi za pričo,
da darov ni skrival v paketih
kot ti. Prinašal jih je skrivaj,
ker ni maral razkazovanja,
vendar v odkrite peharje,
krožnike ali košarice. Kaj je
bilo v njih? Suhe hruške,
slive, krhlji, orehi, bonboni,
nekaj peciva in morda kako
igračo. S tem se je končalo,
a smo bili daril vseeno iz
srca veseli. Torej, darovi so
bili skromni, vendar so jih
dobili VSI OTROCI
Kaj delaš ti? Hvališ se,
koliko darov prinašaš z
mr/.lega severa, da .sani kar
skripljejo. Pri tem opravilu ti
mora pomagati trop divjih
/ivali, ki nimajo dela, saj so
jim mladiči že odrasli. Darila
/ veliko besedičenja razde
lite. Komu? Bogatim otro
kom. To je krivično.
Bogatim staršem so se
rodili bogati otroci; ne takoj
po rojstvu, to se vidi šele
pozneje, ko starši oblačijo
svoje otroke na vse mogoče
načine, jim nudijo igrač,
kolikor jim srce poželi, in še
več.
VCU. To
lU niso
III3W punčke
punvrv* iz cunj

ali kosi lesa, ne, te igrače so
prave tehnične umetnine, ki
znajo govoriti, plesati —
pravzaprav vse, le žive niso.
Vidiš, takim otrokom pri
neseš na kupe najlepših da
ril. Ker tega ne zmoreš na
enkrat, pTineseš posebej v
očetovem podjetju, nato v
maminem, za otroke vodil
nih delavcev pa še posebej
pri poslovnih sodelavcih, in
še kje se spomniš nanje. To
rej ti, naš VELIKI DO
BROTNIK, daješ darove
bogatim otrokom. Hvala ti!
Vendar razmisli malo, kaj
ostane tistim revežem, ki ne
poznajo igrač. Doma ždijo
brez služkinje ali drugega
Varstva, ker se oče In mati,
če sta sploh zdrava, ves dan
pehata za skorjo kruha, da o
drugih dobrotah sploh ne
govorim: Kaj misliš, da si
taki otroci želijo? Izumet
ničenih in dragih igrač? Ne,
saj jih ne poznajo. Prinesi
vsakemu pest suhih fig (ven
dar nikogar ne pozabi!), pa
boš videl, da se jim bodo
usta razlezla do ušes, in še
hvaležni ti bodo, česar pri
bogatih ne boš doživel.
Enako razliko delaš tudi v
šolah. Tiste, ki imajo dobro
stoječe patrone (to so pod
jetja, ki skrbijo in z denar
jem podpirajo posamezne
šole), dobijo še od tebe
ogromno daril, ostale, naj
večkrat podeželske, pa osta
nejo brez njih. O, tudi tja
prideš s polno hvale, vendar
je tvoja vreča že prazna.

JI

Odprto društveno prvenstvo v slalomu, ki ga
prireja smučarsko društvo ROG — Zanimivo za
tekmovalce in gledalce!
Oh /iičctku lološnjc snuičjrske
sezone bo v n a lc ljo , 26. dcccm bia.
v Črm ošnjicah prvo o dp rto d ru 
štveno prvenstvo v slalomu za člane,
mladinec, pionirje in cicibane ter za
sm učarje šolskih športnih društev
vse Dolenjske.
1’rireditev se začne ob I I . uri,
tekmovalci pa naj se pismeno prija-

vijo do 25. decem bra na naslov SU
„R og". Novo m esto (Matija \Vachter. Cllavni trg 15), ali najmanj eno
uro pred startom na sm učišču
Iz Novc'ga mesta bo ta dan peljal
posebni avtobus brezplačno. Odhod
izpred hotela Metropol ob 8. uri,
povratek iz Crmošnjicob 16. uri.
Najboljši posam ezniki vsake kate
gorije bodo dobili odličja in diplo
m e. Pričakujejo čez 100 udele
žencev tekm ovanja in nekaj sto gle
dalcev. Proga je urejena, saj so snež
ne razmere zelo ugodne za sm uko,
vlečnici pa tudi obratujeta. Ce bi
prišlo do nenadnih vremenskih spre
m em b, bo tekmovanje preloženo, o
tem pa bo Javnost obveščena preko
radia in dnevnega časopisja.

Trčili drezini

Po osnovnih šolah brežiške o b č i
ne bodo o ti. / d o 1 5 .Januarja pisali
nalt^e o tem , k,,; čutijo do žriev
vietnamske vojne, njihove izpovedi
solidarnosti pa bo nagradil koordi
nacijski o dbor za pom oč Vietnamu
z denarnim i nagradami in knjižnfm;
darili.
Za najboljše sestavke so ra/pisane
nagraile po 300. 200 m 100 dinar
jev. Drugi bodo piejeli vrsto lepih
knjižni.') dani. Slovesna podelitev
nagrad bo H. JVbruarja. na dan slo
venskega kulturnegcj praznika.

Najboljšim nagrade
v lorek Ob 12.35 je bila želez
niška nesreča na progi med Velikim
(•abrom in Radohovo vasjo. V ne
preglednem ovinku jV irčilo dvoje
terenskih vo/il
die/n'.. V obeh vt)zilih je bilo 6 ljudi, pri nesreč) jih je
bilo 5 poškodovanih. I ri so odpol|ali v novomeško bolnišnico: .laneza
Šepca i/ Muhabrana pri Sentlovrencu. Viktorja Željka iz Meglenika
pri Trebnjem
oba progovna delav
ca m voznika .Mojza Pateta z R ožne
ga vrha pri Trebnjem . Po prvih p o 
datkih so ugotovili, d a je za nesrečo
kriv eden izmed obeh vlakovnih
tnlpravnikov v Radohovi vasi ali
Trebnjem .

Nova vrednost
dinarja SFRJ
Dinar je napram zlatu devalviran
za 18,73 '7i, sta na torkovi seji skle
nila zbor narodov in gospodarski
zbor zvezne skupščine. Kilogram
zlata velja 20.769 dinarjev.
Po besedah predsednika ZIS dr.
Jakova SirotkoVića zagotavlja spre
m enjena vrednost dinarja zadostno
spodbudo za povečanje izvoza, za
varčevanje naših zdomcev v dom a
čih bankah in okrepitev k o n k u re n č 
nosti našega turizm a.
Novi tečaj dinarja je določen po
vrednosti 17 dinarjev za 1 ameriški
dolar.

MRCINA MRCINASTA. (Foto; Legan)

Požar v hiši
Kar dvakrat je gorelo 14. dccembra v hiši Staneta Pintarja v Kočevju
v Podgorski ulici. Prvič so opazili
ogenj ob 2.30 v dnevni sobi in ga
pogasili, drugič pa ob 7.30 v kuhinji
in ga spet pogasili. Škode Je bilo za
okoli 15.000 din.
Vneli so se leseni nosilci, ki so l»ili
v bližini slabo izoliranih dimnih tu
ljav. Taki požari so pozim i zelo p o 
gosti v starih stavbah, in to zato, ker
so dimne tuljave napačno speljane
ali slabo izolirane. Prav zato Je pri
poročljivo, da bi v starih stavbah ne
kurili na vso m oč, ampak čim bolj
zm erno ozirom a čim manj.

TO P A NI B IL DOMAČI P R A Z N I K !

Rekorderka na parah f
Čatež: pod nožem 300-kilogramska
svinja
_________________
Brandšteterjeva Lojzka s Ča
teža pri Trebnjem ne ve za uče
nost. Ne ve, kaj so škrobne eno
te, kaj je energetska ocena
krme, še nikoli ni slišala za Kell-

B rz o ja v k e so g la sja
Predsedniku T itu , predsedstvu
CK ZKJ in nekaterim drugim orga
nom pošiljajo tudi iz kočevske o b 
čine brzojavke, v katerih izražajo
soglasje s sklepi 21. seje predsedstva
CK ZKJ, se pravi s prizadevanji in
ukrepi za zagotovitev bratstva in
en otn o sti med našimi narodi. Take
brzojavke so doslej poslali rezervni
vojaški starešine mesta Kočevje,
konferenca ZK v podjetju LIK, ko
lektiv kočevske Tl'.KSTILANE in
drugi.

Tudi učiti bi se moral, da
bi vedel, kaj lahko kupiš in
kaj ne. Mar ne vidiš posledic
svojega nepremišljenega da
rovanja, ko razdajaš pištole,
puške in drugo orožje, ki
poka po stanovanjih, stop
niščih, okrog vogalov in po
cesti? To je prava vojna.
„Kar naj pokajo,“ me boš
tolažil, „pusti otrokom ve
selje!“
bo sledilo temu
veselju? Žalost in jok. Tisti
otroci, ki bodo imeli na
mesto igrač orožje, bodo za
šalo najprej pobijali ptice,
potlej pa še ljudi. Kar poglej
v naše dnevnike, kjer se vsak
dan svetijo mastni naslovi.
„Sin s sekiro nad očeta“ ,
„Mladi mož ubil ženo in
otroke“ , „Z vilami nad soseda“ , .JSesreča pri igri z
orožjem“ in še kaj. Vidiš,
tukiij si s svojo vzgojo glo
boko zagazil in zato si kriv.
Ne bodo te sodili pred našim
zakonom, ker pohuj.šljivcev
ne kličejo na odgovornost,
obsojamo te jaz in ostali
ljudje, ki so bili pri vsem
tem prizadeti.
§e nekaj. Ne misli, da sem
pozabil! Kriv si tudi za mla
de tatove, ki si prisvajajo ali
„izposojajo" razne vredne
predmete in celo avtomo
bile. Zgledujejo se po tebi.
Ce ti nisi bil pravičen do
njih, ker si jih zapostavljal,
tudi njim ni treba živeti po
šteno, pa se poslužujejo ne
dovoljenega, na račun dru
gih ljudi. Tudi za to si od
govoren.
Torej; še je čas, da se po
boljšaš, in upam, da se boš
zamislil nad vsem tem in
storil tako. da bo prav.
ŽABARJEV LENART

•••••••••••••••••••••••••••••*

Lovec Jože Škufca z Lopate z medvedko, ki je plačala zimsko
prebujenje in izlet v belo naravo z življenjem. (Foto: Dušan Tošaj
- Kočevje)

V smrt ker ni spala
U p l e n j e n a m e d v e d k a j e t e h t a l a 150 k g
Pozimi, ko VSI pošteni medvedje
spijo, jo je mahnila pri Hinjah na
potep m alvetika s tremi m ladiči,
starimi okoli dve leti.
lo v ec Jože Škulca i/ Lopate in
član lovske družine „Lazina“ Hinje
je 13. decem bra ši'l po sledi niedvedke, ki Je šla po njegovi ustaljeni
poti in jo položil na dlako. Z njim
so bili takrat še njegovi tovariši Mi
lan Novak, I rane l ekavec in Tone
lo m šič. Uplenjeno m edvedko, tež
ko 150 kg, so nato prepeljali v Ko
čevje. Okoli avtomobila / medvcilko, ki je precej časa stal v Kidri
čevi ulici, je bilo vedno dovolj rado
vednežev.
Srečni lovec je povedal, da m ed
vedka ni njegova last, ampak last
lovske družine. Nagačili jo bodo in
trofejo /elo verjetno prodali kakenui petičnem u tujcu. Cenijo jo na
okoli 700 dolarjev, l ovska dru/ina
„ l.a /in a " ima v načrtu /a odstrel š»,enega medveila. h - juavi skupno v
tej lovski Sl'/oni dva.
Seveda so srečni lovec in niegovi
tovariši listi ilan plen tudi primerno
,yalili“ .
Zanimivo je, da so lovci listi | k>nedeljek na/dravljali Milanu No
vaku, zaposlenemu v kemični to 
varni Ki>čevje, ki je skoraj iikrali /
Jožetom Škufcem streljal na m ed
vedko. \ ’si st) bili prepričani, tla Jo
|e on uplenil. Sele. ko so meilvetlko
dajali I/ kože m našli v mej kroi;lo.
ki ji je pretrgala ml živlieiija,
ugo
tovili, da je bila i/slreljena i/ Skufčeve puške.
JOŽI PRIMC

a H ® S Iš l® S ® E [S
lo d e ito ^ n e d e llo : i
I M A R K b l na Kristanovi cesti
I M A RK ET na Cesti herojev in
DELIKATESA na Glavnem trgu

S

j

neijeve poskuse ali za koefi-*^
cient prebavljivosti. Nekaj
i
lega ve le o vitaminih, ki da »vy v f
presni krmi.
i.

Toda Lojzka zna zrediti prašiča, ?
ne rečem dvakrat, da sc tudi ljub; [
bi- (
IJanski profesor O ton Muck nee bi
t
imel kaj praktičnega naučiti od nje;!
.
vrgli f
Te dni so pri BrandSteterJevih vrgH
na pare 300-kilogramsko svinjo3, ki l
je bila stara nekaj več kot poldrugo
•cto.
. .
„No, no, ne pravim, da nc vem,
kako sc prašiču streže, toda zaslug<^
za ta primčr ima tudi pasma. Ko so
pri Juhartovih v Frcbnjem klali se
stro te svinje. Je gospodinja trdila?
da m ora biti vodenična, sicer ne ^
mogla biti tako debela. Kakšna vo
denica, m aščoba Jo Je napenjala!
Kako sem Jo krmila? Zmlada z
m lekom , potem pa samo z domačo i
krm o. brez m očnih krmil. Poleti
samo z zelenjavo, toda surovo, za
tem s peso, korenjem , repo, to dajj-' j
dobro prebavo, žival postane
j
ješča. Dopitala sem Jo s koruzo ,“ s*-*
brani Lojzka.
T
K akorkoli: knjige pravijo, da
p rašiča m ogoče spitati največ dc ^
3 5 0 kilogramov. T o velja le za nif jf
večje pasme. Krškopoljec in njego'*.
križanci sem ne štejejo, in če so pr/ *•
Brandšteterjeviii s to pasmo dosegi ,
v tako kratkem času 3 0 0 kilo
gram o v , je to uspeh.

3!

NOVO MLSl O - V ponede
ljek popoldne Je neznanec pred
pošto ukradel Osmaniju Hodžiču
iz Novega mesta kolo. Tatvino je
Hodžič prijavil miličnikom .

0

3.999 nagrad v gotovini čaka na vas!

#

88 poslovnih enot LJUBLJANSKE BANKE vam
nudi hiter, učinkovit in zanesljiv bančni servis!

ljubljanska banka
vam želi srečno in uspešno leto 1972!
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