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OCENA MEDOBČINSKEGA SVETA ZK NOVO MESTO

Dejavnost partije v znamenju pisma
Vsebinsko bogatejše, odkrite, kritične razprave -  Komisije za ugotavljanje izvora premoženja brez 
navodil -  Volilce je treba natančneje obvestiti, zakaj si je Peter Vujčič zapravil njihovo zaupanje

Da bi ocenil uresničevanje dosedanjega delovnega načrta ter ga 
dopolnil z novimi nalogami, ki jih je prinesel sedanji politični tre
nutek s pismom predsednika ZKJ tovariša Tita in izvršnega biroja, 
se je sestal medobčinski svet ZK Novo mesto v četrtek, 26. 
oktobra.

Vse doslej zastavljeno delo ni bilo 
opravljeno, nekaterih stvari kot da 
ne vzamemo dovolj resno, je po
udaril medobčinski sekretar Ludvik 
Golob, ko je ocenjeval dosedanjo 
dejavnost organizacije, in pri tem 
konkretno navedel, katere stvari iz 
akcijskega načrta medobčinskega 
sveta niso bile uresničene. „Bolje je, 
da se dogovorimo za manj stvari, pa 
tiste uresničimo, zakaj o našem delu 
se govori in piše, potem pa ljudje 
vidijo, da nismo držali besede," je 
dodal.

Sicer pa je bila seja v znamenju 
pisma tovariša Tita in izvršnega bi

roja ZKJ. Franc Šali je poročal, da 
je v organizacijah ZK storjen opazen 
premik v načinu delovanja, ki se 
kaže v večji samokritičnosti, večji 
politični odgovornosti in vsebinsko 
bogatejših razpravah. Napovedal je, 
da občinski komite pripravlja zase
danje konference o kadrovski po
litiki in da je potrebno kadrovsko 
„prečesati teren“.

Jože Vajs iz Črnomlja je med dru
gim opozoril na strah pred odkrito 
razpravo o odnosih med obrati in 
centralami podjetij, ki, kot je še kas
nejša obravnava pokazala, še zdaleč 
niso taki, kot bi želeli. Navedel je

tudi, da bodo v podjetju Belt uvedli 
komisijo za .notranji družbeni nad
zor, kar bi bilo koristno narediti 
tudi drugje.

Predsednik ObS Metlika Ivan 
Žele je pozval k enotnejšemu delu 
komisij za ugotavljanje izvora pre
moženja občanov, ki so zdaj pre
puščene same sebi, brez ustreznih 
navodil in metodologije dela, kar 
sicer obljublja republiški sekretariat

za finance. Ivan Škof, sekretar OK 
ZK Metlika, je vnovič obrazložil 
težko politično bitko in težaven po
ložaj organizacije ZK v zadevi Vuj
čič. Opozoril je na pojav (ki ni samo 
metliški), da pismo tovariša Tita in 
izvršnega biroja ZKJ odobravajo 
tudi tisti, ki so doslej tako delali, da 
ga je sploh bilo treba napisati.

(Nadaljevanje na 4. str.)

Takega dne, kot je bil 
letošnji 28. oktober, Vi

nica še ni doživela

Domačini so se v soboto zgrnili 
na Vinico tudi iz bližnjih in daljnih 
vasi. Celo gospodinje so pustile delo, 
kar ni običaj, in se udeležile slavja 
za krajevni praznik. letošnji je bil 
nekaj posebnega, bil je zgodovinska 
prelomnica za kraj , iz katerega so se 
več kot 100 let ljudje izseljevali v 
tujino.

Najprej je bila prisrčna proslava s 
kulturnim programom v šoli, kjer je 
govoril domačin Franc Pavlakovič, 
nato pa je sprevod gostov, do
mačega prebivalstva in pionirjev z 
godbo in gasilci vred ter z vsemi pra
pori vašldh organizacij krenil do 
Drenovca. Z zastavo okrašen bul
dožer je na zakoličenem zemljišču 
že čakal.

Kot predstavnik tovarne NOVO
TEKS je Danilo Kovačič začel slo
vesnost in povedal domačinom, da 
bo ta tovarna zgradila obrat kon
fekcije za proizvodnjo hlač in žen
skih kril. Maja prihodnje leto naj bi 
bil predvidoma dograjen, v začetku 
pa bi zaposlil okrog 300 domačinov, 
nadaljnjih 150 pa bo dobilo delo še 
v naslednjem letu dni. Poleg tovarne 
bo Novoteks zgradil tudi sta
novanjski blok za strokovnjake, ki 
bodo prišli od drugod.

O pomenu prvega industrijskega 
obrata v enem najbolj zaostalih pre
delov Slovenije je nato spregovoril' 
še Leopold Krese, poslanec in pred
sednik Gospodarske zbornice SRS. 
Pohvalil je zlasti prizadevnost do
mačinov, posebno ravnatelja šole 
Antona Trohe, ker so se skupno in 
vztrajno borili za začetek industrije 
v kraju. Zatem so ljudje od srca plo
skali, ko je buldožer zaoral prve 
brazde. R. BACER

Elf.

Vzhodne Alpe 
in Balkan bodo ostali pod 
vplivom južnih in razmero
ma toplih vetrov.

Do konca tedna bo pre
vladovalo toplo vreme, v 
dopoldanskih urah so možne 
delne oblačitve;

^v'ib()(i^ ° ^ tar na manevrih

j^He Potočar: 
načelnik 

^»eralštaba

H  , Tita n r ^ , a> j° P« ukazu 
"ovo dolžnost v 

J 1)0 načelnik ge-

;•> $ '! vV „ “ ^  ” • aPri‘

* S k > k C nA  narodov-(^ncral- 
sPonu^ Jc nosilec parti- 

1941 *n narodni 
, ►? n ^ u8 im iod lije  tudi s 5tevi*’
^ fen ^ ik a  »» Jl\ 0 b  imcnov;inju

iz srca A*ttral5taba niu tudi 
aca čestitamo!

ZA POKAL DOLENJSKEGA LISTA

Zmaga in pokal Mladosti
Novomeške odbojkarice so bile zadnje

V počastitev novomeškega občin
skega praznika so se za pokal Do
lenjskega lista pomerile ženske od
bojkarske ekipe domačink, za
grebške Mladosti in ravenskega Fu- 
žinarja. Pokal je šel zasluženo v Za
greb, saj so odbojkarice, ki na
stopajo v zvezni ligi, zbrale dovolj 
moči, da so premagale mlade in ta
lentirane Ravenčanke še potem, ko 
so izgubile prvi set.

Novomcščanke, okrepljene z dve
ma igralkama razpadle Brestanice, 
Filatovo in Fabjančičevo, ki bosta 
poslej igrali za Novo mesto, so po
kazale bolj medlo igro in so obtičale

na zadnjem mestu. Mnogi so pri
čakovali, da bodo osvojile pokal.

Po koncu tumiija so se od
bojkarice Mladosti pomerile še z iz
brano ekipo slovenskih mladink, ki 
se je dva dni pripravljala v Novem 
mestu. Mladinke, zbrane pretežno iz 
Fužinarja, so se dobro upirale Za
grebčankam in so podlegle z 1:2. V 
mladinski reprezentanci sta nastopili 
tudi domači igralki Rajerjeva in 
Pučkova. Najbolj vroči trenutki so vedno ob mreži. Prizor je s treninga slovenske mladinske reprezentance

SPLOŠNI ZBOR OBČINSKE SKUPŠČINE BREŽICE:

Zavarujte pravice Slovencev v Avstriji!
Zahteve Brežičanov, poslane izvršnemu svetu SRS in sekretariatu za zunanje zadeve SFRJ -  Smo 
za dobre sosedske odnose, a nikoli za ceno narodnostnega zatiranja naših bratov onkraj Karavank!

NOVO MESTO
JE VAŠA BANKA

Splošni zbor občinske skupščine 
Brežice je na svoji izredni seji dne 
28. oktobra podprl stališča skup
ščine Socialistične republike Slo
venije do organiziranega nasilja zo
per slovensko narodnost na Ko
roškem ter do jugoslovansko-avstrij- 
skih odnosov. Od izvršnega sveta 
Slovenije in zveznega sekretariata za 
zunanje zadeve terjamo, naj se od
ločno in trajno zavzemata ^a ures
ničitev skupščinskih stališč.

Sprejeta stališča skupščine iz
ražajo zahteve vseh p re b iv a lc ev  naše

občine, ki smo v vojnem času tudi 
sami bili žrtve načrtnega in zlo
činskega nacističnega raznarodo
vanja.

Za nas je nerazumljivo in nedo
pustno ravnanje Avstrije, ki v 17 le
tih po podpisu državne pogodbe ni 
izpolnila pogodbenih obveznosti do 
slovenske narodnostne manjšine. 
Ves ta čas so bili Slovenci na Koro
škem izpostavljeni postopnemu, na
črtnemu raznarodovanju in pri
tiskom nacionalističnih in Šovi

nističnih krogov. Sedanje početje 
teh ljudi na Koroškem nas že spo
minja na metode, ki so jih njihovi 
predniki uporabljali v vojnem času.

Želimo dobre sosedske odnose z 
demokratično in napredno usmer
jeno republiko Avstrijo. Ne bomo 
pa sc pomirili s tem, da bi oživljena 
in načrtna raznarodovalna gonja na
cionalističnih in šovinističnih orga
nizacij na Koroškem vedno huje 
kršila narodnostne in človečanske 
pravice koroških Slovencev.

Izvršni svet Socialistične repu
blike Slovenije in sekretariat za zu
nanje zadeve SFRJ naj se odločno 
zavzameta, da bodo trajno zava
rovane pravice slovenske narod
nostne skupnosti v Avstriji in za do
sledno izpolnjevanje obveznosti, ki 
jih je Avstrija prevzela z državno po
godbo in z drugimi mednarodnimi 
obveznostmi.

Splošni zbor 
občinske skupščine 

Brežice
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Ljudje so 
drli gledat



tedenski
mozaik

Vsemogočna ameriška FBI, 
ki živi in diha po smrti svojega 
dolgoletnega direktorja Hoover
ja malce bolj sproščeno, je 
oznanila, da ne bo več brskala 
po preteklosti vseh kandidatov 
za senat in kongres. To je izjavil 
sedanji vršilec dolžnosti direk
torja na vprašanje nekega novi
narja. FBI je v zadnjih 22 letih 
sistematično preverjal pre
teklost vseh tistih, ki so se pote
govali na volitvah za člane kon
gresa ali senata. Sedaj tega ne 
bodo delali več, je izjavil Pa
trick Gray, ker „ni več potreb
n o" . . .  časi se spreminjajo in 
mi z n jim i. . .

Na kanadskih splošnih vo
litvah -  izzidov še ni -  je men
da še največ pozornosti vzbudil 
sedanji predsednik vlade Pierre 
Trudeau, ki je prišel volit (kaj
pak svojo stranko) v spremstvu 
soproge (kar ne bi bilo tako 
zelo nenavadno) in enajst- 
mesečnega sina Justina. Simpa
tični prvi državljan Kanade, ki 
je poročen s skoraj dvajset let 
mlajšo ženo (hčerko enega iz
med ministrov v njegovi vladi) 
bi rad ostal na sedanjem polo
žaju tudi v naslednjih štirih le
tih . . .  reklama pa je pol uspeha 
na volitvah na oni strani velike 
lu že . . .

Medtem pa je  dobil sloviti 
londonski muzej voščenih lutk 
še enega „člana“. V vosek so 
vlili kip znamenite britanske pi
sateljice detektivskih romanov, 
sedaj že 82-letne Agathe 
Christie. Pravijo, da so se za to 
odločili ne samo, da bi tako po
častili slovito pisateljico ostrega 
duha, marveč tudi zato, da bi se 
ubranili neštetih protestnih pi
sem, ki so jih muzeju s tako za
htevo pošiljali pisateljičini obo
ževalci . . .  slava ne izgine tudi 
na stara le ta . . .

Slave pa ne bodo deležni tudi 
člani opozicijskih strank v Zam
biji. Parlament bo namreč pri
hodnji mesec razpravljal (in 
skoraj gotovo tudi potrdil) za
kon, s katerim bodo prepove
dane vse opozicijske stranke v 
d e ž e l i . . .  Da bo manj (odkri
tih) nemirov in nezadovoljstev 
med nasprotniki vladajoče stra
ni . . . .

Ustrezen obrat za kooperacijo
Stališča zadružne zveze o nekaterih nejasnih 
vprašanjih -  V drugi polovici novembra naj bi raz

pravljali tudi s kmeti

Od sprejetja zakona o združevanju kmetov V zadruge, organiza
cije združenega dela in pogodbene skupnosti je minilo skoraj že pol 
leta, nekatere kmetijske organizacije pa še niso začele uresničevati 
njegovih določil. Kmetijske organizacije, ki v prihodnjega pol leta 
ne bodo prilagodile svojega poslovanja novim predpisom, ne bodo 
mogle še naprej sodelovati s kmeti.

Čas priganja kmetijske organizacije, da svojo kooperacijo uskla
dijo z novim zakonom. To pa ne sme uspavati kmetov, kajti tako 
prilagajanje bo sicer lahko obtičalo na pol poti. To se že kaže v 
nekaterih kmetijskih organizacijah, ki pripravljajo neke spre
membe, niso pa se še odločile, da bi uresničile vse, kar je predvi
deno z novim zakonom. Zakon namreč prepušča nekatere stvari v 
odločitev kolektivom kmetijskih organizacij in kmetom, ki naj bi 
povezovali svoje dejavnosti v njih. Če kmetje ne bodo zahtevali 
svojih pravic, bodo nekatere stvari lahko ostale le pri spremembi 
imen.

Zakon o združevanju kmetov 
je bil sprejet zato, da bi se stvari 
izboljšale. Treba ga je v celoti 
uresničiti. Zato je kmečka sek
cija pri SZDL Slovenije pripra
vila v sodelovanju z zadružno 
zvezo, republiškim odborom 
sindikata delavcev v kmetijstvu, 
republiškim sekretariatom za 
kmetijstvo in gospodarsko zbor
nico medobčinska posvetovanja

TELEGRAMI
PARIZ -  Francoska vlada je odo

brila nadaljnjo gradnjo nadzvočnih 
reaktivnih letal „concorde“ . Prvih 
15 je že v delu. Francozi pričaku
jejo, da bodo tuje družbe odkupile 
150 teh letal.

NEW YORK -  OZN bo razprav
ljala o tem, ali naj bi uvedli po svetu 
loterijo, da bi si svetovna organiza
cija denarno opomogla. Tako je 
predlagal ganski delegat v OZN.

BONN -  V ZRN so začeli graditi 
velikanski naftovod, po katerem bo 
tekel petrolej iz pristanišča Wilhelm- 
shaven v 85 kilometrov oddaljene 
opuščene rudnike soh. Tam namera
vajo vskladiščiti 10 milijonov ton 
surovega petroleja, večinoma z Bliž
njega vzhoda.

BARCELONA -  V eskploziji, do 
katere je prišlo v Barceloni, so bile 
tri stanovanjske stavbe uničene, 14 
ljudi je izgubilo življenje, 17 pa jih 
je bilo ranjenih.

MOSKVA -  Japonski gospo
darstveniki in sovjetski funkcionari 
so podpisali načelen sporazum, po 
katerem bo Japonska po letu 1978 
dobila 15 milijard kubikov narav
nega plina iz Sibirije. SZ, ki želi do
biti za uresničitev načrta 3 milijarde 
dolarjev posojila, je pristala tudi na 
sodelovanje ameriških tvrdk.

NAIROBI -  Več kot 25.000 bri
tanskih Azijcev je dobilo dovoljenje 
za bivanje v Britaniji, Kanadi in 
Avstraliji. Ugando bodo morali za
pustiti do 8. novembra.

NUERNBERG -  V-ZRN je zapo
slenih 33.000 Arabcev, a sem niso 
všteti arabski študentje in svobodni 
poklici. Največ je Maročanov 
(15.000) in Tunizijcev (1.000).

o pripravah za uveljavitev tega 
zakona. Na teh posvetovanjih 
so sklenili, da bodo kmetijske 
organizacije pripravile v nekaj 
tednih osnutke organizacijskih 
sprememb, proti koncu novem
bra pa naj bi bile o njih javne 
razprave s kmeti.

Na javnih razpravah naj bi 
razložili kmetom vsebino celega 
zakona o njihovem združevanju 
in se ne omejevali le na osnutke 
reorganizacij, ki jih bodo pri
pravile kmetijske organizacije. 
Kmetje pa bodo morali paziti 
na nekatere pomembne stvari, o 
katerih so na terenu mnenja še 
različna, čeprav je zadružna 
zveza že sprejela ustrezna sta
lišča.

Obrat za kooperacijo pri 
kmetijskem* kombinatu mora 
imeti enake pravice kot kmetij
ska zadruga, torej mora biti 
temeljna organizacija združe
nega dela. O gospodarjenju in 
delitvi dohodka bodo odločali 
kmetje in le tisti delavci, ki 
bodo zaposleni na takem obra
tu. Enako v kmetijskih zadru
gah, četudi kooperacija ne bi 
bila posebna temeljna organiza
cija združenega dela.

Obrat za kooperacijo naj za
jame ves odkup kmetijskih pri
delkov in živine ter prodajo 
materiala, ki ga potrebujejo 
kmetje, in ne le tistega, ki bo 
povezan s kooperacijo. Pri njem 
naj bo tudi vsa kmetijska po
speševalna služba. Za njo se si
cer ne bo potegoval nihče, ker 
ni donosna. Nekatere komer
ciale pa bi rade obdržale prost 
odkup, ki prinaša dohodke.

Razlike so tudi v mnenjih, 
kdo naj bi bil zadružnik ali član 
obrata za kooperacijo. Nekateri

Dva komandosa palestinske osvobodilne organizacije sta ugrabila letalo z a h o d n o n e m š k e  k  ^  
družbe Lufthansa, boeing 727, in izsilila v zameno izpustitev treh arabskih teroristov, ki so .j 
različnih muenchenskih zaporih čakali na sodno obravnavo zaradi sodelovanja pri poboju && ^  
športnikov med Olimpijskimi igrami. Zadeva se je vsaj za Palestince -  srečno končala. 
sprejelo na krov vse tri arabske teroriste, ki sojih iz Zahodne Nemčije prepeljali s p o s e b n i m 50 

Zagreb, kjer so se vkrcali na ugrabljeni boeing 727, je srečno pristalo v Tripolisu v L ib i j i *  1 ^  

ugrabitelja in izpuščene teroriste odpeljali neznano kam, potnike pa povabili, naj na libijske s . 
prenočijo in naslednji dan odpotujejo nazaj v Evropo. Tako so tudi storili. V ugrabljenem letalu J 
13 potnikov in 7 članov posadke, ki (na sliki kapetan med tiskovno konferenco) niso m°Su 
veselja, da se je vse dobro končalo. (Telefoto: UPI)

so le za večje kooperante. Zar 
kon o združevanju kmetov sicer 
pravi, da je lahko vsak, ki se 
ukvarja s kmetijstvom in je pri
pravljen sodelovati s kmetijsko 
organizacijo. Bolj natančno pa 
naj bi določile kmetijske orga
nizacije s svojimi statuti. Za
družna zveza meni, da ne bi 
smeli zapirati vrat niti tako ime
novanim kmečko-delavskim 
družinam, če skrbijo za svoje 
kmetije enako kot drugi 
kmetje.

V nekaterih kmetijskih or
ganizacijah pravijo, da bodo 
največje težave pri razdelitvi 
sredstev na temeljne organiza
cije združenega dela. Obrat za 
kooperacijo bi moral dobiti vse 
prostore in opremo ter denarna 
sredstva, ki služijo za odkup 
pridelkov in prodajo reproduk
cijskega materiala. Tudi kme
tijske stroje, ki so doslej služili 
za kooperacijo ali storitve kme
tom. Gotovo se bo moči dogo
voriti tudi o tem, če bo priprav
ljenost na obeh straneh.

JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled I
Ob povzetku notranje-političnega dogaja

nja v zadnjem tednu dni se moramo tokrat 
kajpak ustaviti ob dveh, bi rekli' ključnih 
zasedanjih. Eno se nanaša predvsem na našo 
republiko — seveda imamo tu v mislih to
kratno razširjeno dvodnevno sejo sekretaria
ta centralnega komiteja ZKS, sejo, k ije  bila 
minulo soboto in nedeljo ter je izzvenela v 
ostrih kritikah TEHNOBIROKRATSKIH 
TEŽENJ pri nas -  drugo pa je najnoyejša 
seja predsedstva ZKJ na Brionih, kije bila ta 
ponedeljek, na njej pa so razpravljali o 
URESNIČEVANJU stališč in znanega pisma 
predsednika Tita in pa o izvajanju akcijskega 
programa naše EKONOMSKE POLITIKE. 
Obe ti zasedanji sta, lahko rečemo, umevna 
člena sedanje zelo široko zasnovane akcije v 
urejanju naših družbeno-ekonomskih odno
sov, člena v verigi ukrepov, ki smo se jih že 
lotili in jih še pripravljamo za utrditev naše 
družbe na resničnih pozicijah samoupravne
ga socializma.

Sekretariat centralnega komiteja ZKS, ki 
je tokrat zasedal kar dva dni zdržema, je pri
pravil temeljito oceno idejnopolitičnih in 
družbeno-ekonomskih razmer v Sloveniji — v 
tej oceni pa je bilo tudi precej kritike (in to 
zelo ostre) na račun naše enotnosti v po
gledu izvajanja dogovorjenih stališč. V raz
pravi na seji sekretariata so med drugim ugo
tovili, da so celo najodgovornejši v republi
škem vodstvu RAZLIČNO ocenjevali posa
mezne družbene pojave pri nas, da je bila 
različna tudi njihova ZAVZETOST pri ures
ničevanju politike Zveze komunistov. To 
niso bile na pamet izrečene ocene in kritike: 
izkazalo se je, da je bilo tudi v našem repub
liškem vodstvu več usmeritev, ki so se kazale 
v različni intenzivnosti odpora proti TEH
NOKRATSKIM in drugim NESOCIALI
STIČNIM težnjam, proti raznim družbenim 
deformacijam, kar vse je slabilo idejno in 
akcgsko enotnost ZK Slovenije.

No, rezultat te kritične in samokritične 
razprave na tokratnem zasedanju sekretaria
ta CK ZKS je bil med drugim tudi ta, da je 
predsednik republiškega izvršnega sveta 
Stane Kavčič predlagal svoj odstop s te 
funkcije kakor tudi s funkcije člana predsed
stva ZKJ — pri čemer je svojo odločitev ute

Poudarjen boj 
za enotnost

meljil s tem, da želi pomagati pri ODPRAV
LJANJU ugotovljenih slabosti, ki načenjajo 
enotnost vodstva ZKS, hkrati pa, da želi pre
prečiti POVEZOVANJE tehnobirokratskih 
in drugih teženj z njegovo funkcijo. Na isti 
seji sekretariata se je kritična razprava nana
šala še na druga republiška vodstva: na re
publiško gospodarsko zbornico in njenega 
predsednika Leopolda Kreseta, na republiške 
sindikate in njihovega predsednika Toneta 
Kropuška, če omenimo samo ti dve republi
ški instituciji. To soboto je napovedana seja 
centralnega komiteja ZKS — na njej bodo 
razpravljali in dokončno sklepali o sedaj na
četih kritičnih vprašanjih v republiki. Med
tem je predsednik IS Stane Kavčič predlagal 
svoj odstop še tudi predsedniku republiške 
skupščine — do nadaljnjega bo izvršni svet 
vodil podpredsednik ing. Tone Tribušon.

Sedanja seja predsedstva ZKJ na Brionih 
(ki je bila, kot rečeno, ta ponedeljek) pa se 
je z zelo konkretno razpravo dotaknila aktiv
nosti ZK pri uresničevanju stališč, izraženih 
v nedavnem pismu predsednika Tita. Ko je

sodeloval v razpravi, je predsednik Tito pou
daril — in to je glasno opozorilo vsem opor
tunistom oziroma tistim, ki menijo, da je 
mogoče „previhariti viharje*4, češ da se tako 
in tako ne bo zgodilo nič posebnega niti ob 
tokratni .akciji — da naši DELOVNI LJUDJE 
resnično hočejo, da tokrat ne bi ostalo samo 
pri pismu, temveč da bi PREŠLI K DCTA- 
NJEM ter zares uresničili vse tisto, kar mora
mo narediti za ureditev naših družbenih od
nosov. Vsi tisti, je dejal predsednik Tito, ki 
se ne mislijo zares spoprijeti z našimi teža
vami, naj raje odidejo sami; v vseh republi
kah imamo elemente, ki nasprotujejo naši 
akciji -  s temi se morajo komunisti spopasti 
in jih odstraniti, saj so sovražniki naše 
družbe. Naša prva naloga je, da uresničimo 
močno in enotno Zvezo komunistov, ki bo 
sposobna, da bo obračunala z vsemi NA
SPROTNIKI naše socialistične samoupravne 
družbe.

Tudi član izvršnega biroja Stane Dolanc, ki je 
sodeloval v razpravi na tokratni seji na Brionih, je 
izrazil oceno, da smo se sedaj zares CELOVITO 
SPOPRIJELI z nasprotniki naše ureditve v vseh 
republikah in pokrajinah. Dosedanje akcije so sc 
nam vedno razvodenele, je dgal, ker nismo bili 
dovolj idejno-politično enotni in organizacijsko 
dovolj usposobljeni, da bi jih zares izpeljali do 
konca. Sedanja akcjja, je dejal Dolanc, m samo 
akcija jugoslovanskih KOMUNISTOV, temveč vseh 
DELOVNIH LJUDI, saj jo le-ti podpirajo in celo 
terjajo. Delovni ljudje nasprotujejo politikantstvu, 
razbijaštvu enotnosti, prisvajanju oblasti in drugim 
perečim pojavom v naših družbenih strukturah; 
terjajo ureditev teh vprašanj. Tudi urejanje social
nih razlik, preganjanje neupravičenega bogatenja 
(ki pa se ne sme spremeniti v lov na čarovnice) in 
druga vprašanja naše stvarnosti so tu vmes -  vse to 
pa je okvir sedanje akcije, ki jo začenjamo.

Pri tem, je poudaril Stane Dolanc, pri uresniče
vanju naše začrtane poti -  tako na področju naše 
NOTRANJE politike in ZUNANJEPOLITIČNE 
usmeritve naše neuvrščenosti — ne bomo trpeli ni
kakršnih odklonov niti na levo niti na desno od 
temeljne smeri našega samoupravnega socializma.

tedenski zunanjepolitični prejM.

Tisto, kar se je nekaj časa bolj 
ali manj utemeljeno govorilo, in 
o čemer je obširno poročal sve
tovni tisk, da je nanireč spora
zum o končanju vojne v Viet
namu skoraj že resničnost, je 
dobilo svojo potrditev minuli 
teden, ko so v Hanoju nena
doma objavili zgodovino poga
janj v zadnjem obdobju in tekst 
sporazuma med Združenimi 
državami Amerike ter Demo
kratično republiko Vietnam. 
Sprva je bilo zaradi nepopolnih 
informacij videti, da je spo-

Zaplet okoli 
sporazuma

razum že dosežen in podpisan 
in torej vojne tudi dejansko 
konec, toda kasneje se je izka
zalo, da gre zgolj za poskus 
Hanoja, da bi s pritiskom sve
tovnega javnega mnenja izsilil 
od Američanov podpis spora
zuma. Hanoi je namreč uradno 
sporočil, da se je z VVashingto- 
nom (kajpak gre za tajna poga
janja med Kissingerjem in Le 
Duc Thojem) dogovoril o vseh 
podrobnostih sporazuma o pre- ■ 
nehanju vojne in da je treba se
daj ta sporazum samo še podpi
sati in uveljaviti. Toda Ameri
čani doslej niso pristali na pod
pis sporazuma z izgovorom, da 
morajo urediti še nekatere ma
lenkosti — predvsem prepričati 
saigonskega predsednika Thieja, 
naj pristane na določila spo
razuma. Thie se temu še vedno 
upira in tako kajpak še vedno 
tudi ni podpisa ameriškega in 
sevemovietnamskega zunanjega 
ministra na listini, ki bi pome
nila prenehanje drame v Viet
namu. Po zadnjih novicah naj bi 
Kissinger obnovil pogajanja s 
predstavniki Severnega Vietna
ma že konec tega tedna, kar po
meni, da podpisa tudi v najbolj
šem primem še ne moremo pri
čakovati pred tem — čeprav je 
bilo sicer slišati v nekaterih kro
gih,, da bodo podpisali spo
razum vendarle še ta teden. Ka
korkoli že, dejstvo je, da se je 
stvar nenadoma zapletla in da 
se bo vojna v Vietnamu nadalje
vala — čeprav vse kaže, da bi se 
lahko že končala. In prav v teh 
dneh prihajajo z bojišč v Juž
nem Vietnamu poročila o ved
no srditejših bojih. Čete osvo
bodilne fronte napadajo na vseh 
področjih in skoraj gotovo je 
tudi to ena izmed oblik pri
tiska, s katero hočejo pokazati 
svojo moč in pa tudi prisiliti 
Thieja, naj popusti in pristane 
na sporazum. Pouk je v tem pri
meru več kot očiten: zakaj od-

J
lasate s podpisom sPoraja(J 
ko pa je vendar jasn°» 
bojišču nikakor ne ,ot» 
gati? Po vsem tem bi 
meniti še nekaj besed  ̂
lom sporazuma, ki sta 8 ^ 
segli Združene države 
in Severni Vietnam: b«
med drugim navaja, d® pj 
južnovietnamsko ljiidstv  ̂
hodnosti Južnega Vietn*%  
ločalo samo na p o p o l n o  ^ 
bodnih in demokratičnin L, 
nih volitvah pod medrI ^  
nadzorstvom. ° hn&
bodo demokratične sv0,.  
ljudstva, upravni sestav, £ 
imenoval svet nacional re„j 
in sloge, sestavljen iz , ul? 
kih delov, pa bo P°.m^  ^  
ničiti sporazum, ki & 
podpisali začasna revo  ̂
na vlada republike ^  
Vietnama in vlada spl<̂ 
Vietnama, ter organizir ji 
ne volitve. Probleme v ^  
oboroženimi vietnams ^  
mi v Južnem Vietnam jjjj< 
obe vietnamski strani i ^ ^  
duhu nacionalne sprav jgbtf 
ge, enakopravnosti,
nega spoštovanja, br<& 
vmešavanja od zunaj m 0p 
s povojnim položaj  ̂^  
strani bosta razpravlja f. 
pih za zmanjšanje voj ufr1 
tencialov na obeh 0$
demobilizacijo voja ^  <, 
južnovietnamski stra 
podpisali sporazum 0 J M ,
južnovietnamskih j*
brž ko bo mogoče, ^  

vse, da bi to dosegli v ^  
secih od dneva, ko b
ljene sovražnosti. . ^o\' 
bodo umaknili vse sv jjvezur: 
nasprotna stran pa
da bo izpustila v š e č e n  ^

ne ujetnike. Se**** $ {f t 0
seboj izmenjali voj
tudi obe vietnamski > r

je, čisto na Krat.k° ’ Oto*> Li 
razuma, ki naj bi zJ ivanje 
nehanje vojne in P bj tfl<> . 
v Vietnamu. Podpis«1 #  f  
biti že minuli me * nj P
oktobra, vendar do
šlo zaradi izmikanj je ti 
strani. V tem trenV.tj k<M ■, 
nemogoče napo^ ’ ,
kako se bo razpleti«
Očitno je, da je » g V  J, 
sednik T W e je l* *  f .  
Amenčane, toda X V  
če le*ti to oviro 
kem smislu ne P ^ P ^ V *  jk 
teri namreč menU ’ 
vanje koristi v
pred ameriškim. P * f  N <  
volitvami, P1* , hic0 fl* vo- 
osebno, ki Bo f V  
večer p r id a j«
nec vojne ali Pa i ĵ K* ju 
vico, da ta k°ne.cnl oku 
skroji po svojem
željah.
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Pionirk*0 ^  v ^ntjem eju rokometni turnir za 
^  je bil posvečen 104etnici pionirskega 

'oko 3 šPortnega društva. Zmagate so domače 
dijo . *̂ce> druga je bila ekipa Vavte vasi, sle- 

Stopiče, Dolenjske Toplice in Otočec 
(Fot°:T . Dragan)

V petek dopoldan je novomeško gimnazijo 
obiskal Bogdan Osolnik, član komisije za med
narodna vprašanja. Gimnazijcem je predaval o 
aktualnih zunanjepolitičnih vprašanjih. Na sliki: 
tovariš Osolnik v pogovoru z ravnateljem prof. 
Piletičem — (Foto: Z. Šeruga)

Začetek proizvodnje v novi tovarni avtomo
bilskih pnkolic v Brežicah si je v soboto do
poldne ogledal tudi tovariš Miha Marinko, član 
sveta federacije. Na sliki ga vidimo, kako pravkar 
zapušča največjo in najlepšo izmed prikolic IMV: 
ADRIO — (Foto: Tone Gošnik)

Ob UHci 21. maja je minuli teden čez noč zrasel 
park, sredi katerega stoji zdaj spomenik uporom, 
narodnoosvobodilnemu boju inf izgnancem iz 
minule vojne. Dve pokonci stoječi kosi pona
zarjata uporniški duh yudstva v tem delu Slo
venije — (Foto: Jožica Teppey)

D*nar v rokah 
“izbrancev«

iino*r!lj <HVllem posvetovanju o 
^etikSnistvV °b stoletnici 
je eden •ga š°lstva v Mariboru 
kole ari*®-*1 razPravUalcev te
in râ _lr'lerjal naše investiranje 

agan ê z denarjem. Z 
njo Porabljenim za grad-
^niii K^me tr8°vske hiše v Slo- 

0 obnovili 3000 ha 
j°Hov Hi V,-kar bi dalo 20 mili- 
in 0m dohodka na leto
n°orâ ? cil° življenje 2000 vi- 

Razkošna trgov_ 
bencev zaP°sluje sto usluž

na d "
-ne.opominja zaman

f pSežSU’kato čeUgajo * 0 vrednostjo razpo- 
besede nekateri (njegove 
aktiva 7va nedavnem sestanku 
Zboruj ^  0venske gospodarske

d&sa^ S T O ;  ponedeljkov se
jnega _ev Je bil živahnejši od obi
j a j  L t!?ie Pa nekoliko višje. Na
jeti do tt u ^ 8  prašičkov v sta
r k i  “en mesecev in 55 starejših. 
;5*šiči Prodali 532 živali; mlajši 
***& 5» T F  180 do 250 din, 

°d 260 do 650 dinarjev.

Grupaštvo škoduje delu naše partije
Ob „primeru „Peter Vujčič“ 

se je zelo očitno pokazalo, da 
se je v vrstah članov Zveze ko
munistov razpaslo grupaštvo. 
Na površje pridejo ljudje, ki ne

: tržni dan, ki je bilza- 
S?*.27.okT&  Paznika že dan po
tu *  bil „ v * 3* se ni obnesel, zato 

v  28. oktobra bo\j 
tu •V’ °d *„P°nudb i je bilo 452 pra- 

in so Prodali 314 mlajših 
£ a°eni do \\> st?rcjSh. Mlajši so bili 

tek A 6 dinarjev za kilogram 
» tarejsi pa do 9 dinarjev.

Ludvik Golob: nujen je okrep
ljen idejni boj.

nastopajo javno. Kljub uteme
ljenemu sumu, da je storil ka
zniva dejanja, so Petra Vujčiča 
sprejemali in mu dajali podporo 
ljudje, od katerih tega ne bi pri
čakovali.

Stališče medobčinskega sveta 
ZK je, da je treba postopek za 
odvzem Vujčičevega poslan
skega mandata pospešiti. Lju
dem je treba javno in jasno po
vedati, za kaj je šlo in za kaj 
gre.

Potreben bo okrepljen idejni 
boj, okrepiti je treba politično 
akcijo, saj problem še ni pre

magan. Nevarnost je v tem, da 
bodo nekateri našo akcijo (in 
podobne akcije) ocenjevali kot 
primitivno ali kot vmešavanje 
medobčinskega sveta ZK v raz
mere v metliški občini. Vedeti 
je treba, da je šlo za zadevo, ki 
je širšega pomena, in za nemoč 
partijske organizacije, ki jo je 
izkoristil Peter Vujčič. Medob
činski svet ZK mora posredo
vati v takih in podobnih prime
rih.

(Misli iz razprave Ludvika 
Goloba, sekretarja medobčin
skega sveta ZK Novo mesto).

Podpora vrhovom
„Pismo predsednika Zveze komu

nistov tov. Tita in izvršnega biroja 
predsedstva ZKJ komuniste sevniške

Viktor Auer: razbiti bunkeije 
tehnokratizma

D B H
NOVO MESTO

občine ni našlo nepripravljene, mar
več nas je potrdilo v naši politiki,“ 
(na primer ob dogodkih v „Ju- 
tranjki“ , kjer pa stvari še niso do
končno razčiščene).

Zdaj gre po mnenju komunistov 
iz sevniške občine predvsem za to, 
da bi „zgoraj razbili bunkeije tehno
kratizma in škodljivih pojavov44. Iz 
baze zahtevamo, naj se „zgoraj pre- 
mika“, s tem bo dana politična pod
pora vrhovom, da izvedejo akcije, 
kadrovske spremembe in vse, kar je 
treba storiti.

To so nekatere misli iz prispevka 
Viktorja Auerja, sekretarja občin
skega komiteja ZK Sevnica na po
svetovanju dolenjskih in spodnjepo- 
savskih sekretarjev.

KRKA v Sarajevu
Ob nedavnem 6. kongresu jugo

slovanskih farmacevtov je bila v Sa
rajevu tudi večja razstava farma
cevtske industrije. Na obsežnih po
vršinah so na njej prikazali razvoj, 
dosežke ter velik napredek te po
membne veje jugoslovanske indu
strije. Med največjimi proizvajalci 
zdravil, raznih kemičnih ter drugih 
sorodnih izdelkov je tudi novo
meška KRKA. Razen novih prepa
ratov so člani kolektiva KRKE pri
kazali jugoslovanski farmacevtski 
javnosti na posebno lepo urejenem 
razstavnem prostoru dosedanji raz
voj podjetja, nove objekte in s tem v 
zvezi uspehe, ki jih je kolektiv dose
gel v zadnjih letih.

Ime Krkinih izdelkov je v Jugo
slaviji, pa tudi v tujini čedalje bolj 
znano. Odlikuje jih predvsem kvali
teta, ki pospešuje porabo Krkinih 
zdravil. Krkini strokovni sodelavci v 
vseh večjih krajih države skrbe, da 
so zdravniki sproti sežnanjeni z vse
mi novostmi, ki jih daje na trg Krki
na proizvodnja. Do 7. kongresa ju
goslovanskih farmacevtov, ki bo 
1976 na Ohridu, bo Krka pripravila 
še vrsto novosti v svoji proizvodnji, 
asortimentu in drugih cfcjavnostih. 
Uspeh razstave v Sarajevu je to po
trdil za pravkar potekajoče obdobje 
Krkine dosedanje izgradnje.

Franc Šali: Bolje več manjših 
kot manj velikih!

Vdor drugih sil
Doslej se je izkazalo, da so po

vsod tam, kjer ni bilo organizacije 
ZK, vdirale druge sile. Izkazalo se je 
tudi, da prostora ni mogoče obvla
dati s prevelikimi osnovnimi organi
zacijami. „Zaradi tega nameravamo 
v novomeški občini povečati število 
organizacij od sedanjih 54 na 70,“ je 
med drugim dejal na posvetovanju 
sekretarjev Zveze komunistov Franc 
Sali, sekretar občinskega komiteja 
ZK v Novem mestu.

Dejal je tudi, da je bila Zveza ko
munistov marsikje preveč povezana 
z vodstvi podjetij, kar je slabo vpli
valo na 'njeno delo, ki mora biti sa
mostojno, kritično in ustvarjalno. 
Navedel je tudi primer novomeškega 
Cestnega podjetja, kjer se je organi
zacija zaprla vase in kjer se je šele ob 
kadrovskih spremembah izkazalo, 
da so bile stvari težje in drugačne.

M. L.

OBVESTILO UPOKOJENCEM!
Vse člane obveščamo, da bodo sestanki za izvolitev  
delegatov za plenum društva upokojencev Novo mesto 
po naslednjem vrstnem redu:
— ZA POVERJENIŠTVO MIRNA PEC v gostišču Nov

ljan — 10. 11. ob 16. uri,
— V URSNIH SELIH v zadružnem domu — 9. 11. 

ob 18. uri,
— NA RUPERČ VRHU za vasi: Birčna vas, Skrjanče, 

Boričevo. Mali Podljuben, Vrh in Stranska vas v 
krajevnem uradu — 8. 11. ob 17. uri,

— V STOPICAH v gostilni »TURK« za območje Pod
grad, Koroška vas in Težka voda — 7. 11. ob 17. uri,

— ZA POVERJENIŠTVO SMARJETA v  gostišču Bor- 
štnar — 5. 11. ob 7. url,

— ZA POVERJENIŠTVO ŠKOCJAN v gostišču Marinč
— 5. 11. ob 7.30,

— V VASI OTOČEC za območje: Trška gora, Lešnica, 
Ždinja vas, v gostišču Vidrih t - 6. 11. ob 17. uri,

— ZA OBMOČJE NOVEGA MESTA:
— V BRSLINU v prostorih samskega doma »PIONIR*

— 17. 11. ob 19. uri — za Bršlin, Ceščo vas, Prečno, 
Bučno vas, Kamence, Muhaber in Daljni vrh,

— NOVO MESTO — LEVI BREG, člani tega predela 
mesta. Ločna, Mačkovec, Krka, Graben, v mali dvo
rani doma JLA, spodaj — 14. 11. ob 18. uri,

— NOVO MESTO — DESNI BREG: desna stran Krke, 
Gotna vas, Irča vas, Šmihel, Slatnik, Cikava, Smo- 
lenja vas, Brod, Drska, Regerča vas — 15. 11. ob 
18. uri, v m ali dvorani doma JLA Novo mesto, 
spodaj.

Zaradi važnosti sestanka prosimo člane za polnošte
vilno udeležbo. Vsak naj ima s seboj člansko izkaznico 
društva upokojencev.

vredno j c  
s n p i s a t t  •••

To, kar že nekaj časa vsi 
čutim o na svoji koži, je  te 
dni dobilo uradno potrditev. 
Na tiskovni konferenci v 
Beogradu sta direktorja zve
znega zavoda za cene in zve
znega zavoda za statistiko 
povedala, da so se cene v 
septembru povečale v pri
merjavi z lanskim decem
brom za 6,8 odstotka. To je  
za 1,4 odstotka več od toli
kokrat citiranih 5,4 odstot
ka, kar je  za vse letošnje leto  
predvidevala resolucija o 
ekonomski politiki za leto  
1972.

Podpredsednik zveznega 
izvršnega sveta dr. Jakov Si- 
rotković je  napovedal, da se 
bodo po njegovem mnenju 
do konca leta cene povečale 
skupno za devčt odstotkov. .

Ob tem se ponuja vpraša
nje, ali je  tolikšno zadržanje

Uspeh ali polom

cen še mogoče šteti za uspeh 
ali je  to polom ekonomske 
politike, ki je obetala nižje 
skupne podražitve. Ob polo
žaju, kakršen je bil v jugo
slovanski ekonomiki v za
četku leta, je  mogoče trditi, 
da je  to uspeh. Okrepimo to 

•še z  enim „pogledom nazaj".
Predsednik ekonomskega 

sveta pri predsedstvu SFRJ 
Marko Bulc je 16. marca v 
Mokronogu na seminarju po
udaril, da je  predvidenih 5 ,4  
odstotka skupnih podražitev 
le „delovna orientacija“ in 
da je po njegovem stvarno 
pričakovati 8  do 9-odstotno 
skupno povečanje cen. Toli
ko zadržati cene pomeni 
uspeh, če  poznamo tokove 
našega gospodarstva in infla
cijo v tujini, ki tudi, naj že
limo ali ne, m očno vpliva na 
nas.

Cene zatorej niso stvar, ki 
bi povzročale največ skrbi, 
saj je  znano, da je  kontro
lirana zmerna inflacija pravo 
poživilo za gospodarstvo. Za 
slovensko gospodarstvo 
lahko trdimo, da zasluži več 
skrbi in pozornosti sora
zmerno zmanjšanje dohodka 
podjetij, povečane zakonske 
in pogodbene obveznosti, za 
40 odst. večje izgube v pr- 
vem polletju, porast terjatev 
in obveznosti za 21 oz. 22  
odstotkov, zmanjšan del 
akumulacije, ki ostane pod
jetjem , ter zlasti kaj skrom
no povečanje delovne storil
nosti. m . L.
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ZA PRAZNIK NOVOMEŠKE OBČINE

Dva domicila, dve plaketi
Domicilni listini prvi novomeški četi in novome
škemu okrožju OF so podelili na slavnostni seji 
občinske skupščine 29. oktobra -  Kovinar in ope

karna Zalog sta prejela plaketi Novega mesta

Novomeška občinska skupščina 
je 29. oktobra na slavnostni seji po
delila domicil prvi novomeški parti-

Dolg Lamutu
Spominska razstava ob 
10-letnici smrti novo

meškega slikarja

„Človeške in umetniške usode so 
različne. Bolj ali manj uspešne, sreč
ne in nesfečne. Lamutova je ne
dvomno prežeta s tragiko človeka -  
umetnika. Občutljiv in nesamoza
vesten ni znal za življenja priboriti 
svojemu delu tistega priznanja, ki 
mu gre. Dobrih deset let je minilo, 
kar se je življenjska pot akademske
ga slikarja Vladimira Lamuta iztekla 
v vode Krke.“

To je iztržek iz nagovora, ki ga je 
imel na otvoritvi spominske razstave 
Vladimira Lamuta 26. oktobra zve
čer v Dolenjski galebi umetnostni 
kritik Marijan Tršar. Iz njegovih be
sed, pozdravnih besed prof. Janka 
Jarca in kratkega otvoritvenega na
govora, ki ga je imel predsednik no
vomeške kulturne skupnosti Miro
slav Vute, je odsevalo grenko spo
znanje, da se Novo mesto pozno 
oddolžuje s to razstavo človeku in 
umetniku, ki se je s svojo ustvarjal
nostjo visoko zapisal v slovenski 
umetnosti, žal pa ni bil dovolj mo
čan, da bi sam dosegel to priznanje.

Mala retrospektiva pokojnega La
muta obsega 60 del, zbranih od naj
različnejših galerij, delovnih in dru
gih organizacij ter zasebnikov. Raz
stavo je s spretno roko uredil mladi 
umetnostni zgodovinar Milček 
Komelj iz Novega mesta, ki so mu v 
katalogu objavili tudi okoli 80 strani 
obsegajočo študijo o slikarju Vla
dimiru Lamutu. Z razstavo so po
častili tudi praznik novomeške ob
čine, odprta pa bo do 26. no
vembra.

I.Z .

zanski četi in novomeškemu okrož
ju Osvobodilne fronte. Najvišje pri
znanje plaketo Novega mesta sta 
dobili podjetji Kovinar in novo
meška opekarna Zalog. Slavja v 
Domu kulture so se med drugim 
udeležili tudi Miha Marinko, dr. 
France Hočevar, inž. Marko Bulc in 
drugi.

Obrazložitev za podelitev domi
cila I. novomeški partizanski četi je 
prebral Janez Potočar, predsednik 
občinskega odbora ZZB, listino pa 
je sprejel Niko Šilih. Domicilno listi
no za novomeško okrožje OF pa jc v 
imenu aktivistov sprejel Miloš Hoče
var. Predsednik občinske konfe
rence SZDL Franc Beg je v obraz
ložitvi predloga poudaril, da je 
okrožni odbor OF od ustanovitve 
1941 vodil organiziran odpor na ob
močju sedanjih občin Novo mesto, 
Trebnje, Krško in Črnomelj.

Plaketi Novega mesta bodo pode
lili na slavnostnih sejah delavskih 
svetov v Kovinarju in opekarni Za
log. Podpredsednik občinske skup
ščine inž. Niko Riharje poudaril, da 
daje občinska skupščina s plake
tama priznanje delovnima organiza
cijama, ki sta se precej samorast
niško razvili v pomembni podjetji.

V počastitev občinskega praznika 
so imeli slavnostne seje tudi sveti 
krajevnih skupnosti. Tako sta se 28. 
oktobra na grmski osnovni šoli, kije 
prav te dni dobila laboratorij za uk 
tujih jezikov in igrišče, sestala svet 
krajevne skupnosti Novo mesto in 
svet te šole ter obravnavala doseda
nje uspehe in vlogo krajevne skup
nosti pri razvoju šolstva.

28. oktobra so proslavljah tudi v 
Bršlinu: 10-letnico je ob navzoč
nosti predstavnikov ZP Iskra in no
vomeške občine proslavila tovarna 
usmer liških naprav. Zvečer pred 
občinskim praznikom pa je v Domu 
kulture nastopil oktet Gallus.

I. Z.

CEROVEC: PO STRMINI -
Ljubljančan Jože Južina se je 29. 
oktobra pri Cerovcu na mokri cesti 
prevrnil po strmini. Škode je za

Kas®

Med gosti v tejle skupini je 
— Foto: T. Gošnik

tudi dr. France Hočevar, podpredsednik izvršnega sveta SRS

7000 dinarjev.

Po nedeljski slavnostni seji občinske skupščine Novo mesto so se 
odborniki in gostje, med katerimi so bili tudi tovariši Marico Bulc, 
Miha Marinko, dr. France Hočevar, Viktor Avbelj, Jože Borštnar, 
Niko Šilih, Tone Bole in številni poslovni partneiji KRKE začeli 
zbirati pred mogočnim poslopjem nove farmacevtike. V posa
meznih manjših skupinah so si pod strokovnim vodstvom usluž
bencev tovarne začeli ogledovati najnovejšo pridobitev novomeške 
tovarne farmacevtskih in kemičnih izdelkov — in naj povemo 
takoj: priznanj in občudovanj ni bilo konca!

Gostom in odbornikom, katerim 
se je malo pozneje pridružilo še 
kakšnih 700 obiskovalcev iz Novega 
mesta in občine, ni zmanjkalo vpra
šanj. Toliko je novega, nevsakda-

ŠE EN PROTEST KOČEVSKE:

Vemo, kaj je zatiranje
Nemška manjšina na Kočevskem je grobo izkori
ščala pravice -  V Avstriji podobne metode proti 

Slovencem

Na predlog mladih komunistov 
ITASA je tudi občinska konferenca 
ZK Kočevje poslala s svoje seje 27. 
oktobra zaradi dogodkov na Ko
roškem protestno pismo gene
ralnemu konzulu v Ljubljani z 
zahtevo, da ga posreduje avstrijski 
vladi.

V protestu so poudarili, da ga po- 
šiljajo v imenu nad 1.000 komu
nistov Kočevske in da se povsem 
strinjajo s stališči, ki jih je sprejela 
nedavno naša republika oziroma 
vlada.

Posebno pa so poudarili, da je 
bila tudi na Kočevskem včasih nem
ška narodnostna manjšina (ki se je 
kasneje prostovoljno izselila), kateri 
ni nikoli nihče odrekal njenih pra
vic. Nemški manjšini je bilo celo do
voljeno več kot Slovencem in to je 
ta manjšina tudi grobo izkoriščala. 
Tudi v Avstriji se danes poslužujejo 
podobnih metod, kot so se jih vča
sih kočevski Nemci na Kočevskem. 
Kočevska v nasprotju z ostalimi po
krajinami še posebno dobro pozna 
take metode in jih tudi obsoja.

Ob zaključku pisma so izrazili 
tudi upravičeno pričakovanje, da se 
bodo za pravično rešitev vprašanja 
naše narodne skupnosti na Ko-

Mirna: podpora 
koroškim Slovencem
Množičnim protestom proti na

silju avstrijskih in velikonemških 
skrajnežev proti slovenski manjšini 
na Koroškem so se 24. oktobra pri
družili tudi mirenski mladinci. Pri
redili so obsežno trosilno akcijo po 
kraju. Letaki so izražali podporo 
naš manjšini in najostrejšo obsodbo 
zadnjih dogodkov na Koroškem.

D. P.

roškem z a v ze le , tudi napredne 
avstrijske organizacije.

J. P.

Pravica 
do slovenščine

Mladinci osnovne šole Šent
rupert se pridružujemo vsem ti
stim, ki protestirajo proti ravna
nju s koroškimi Slovenci. Že
limo, da bi tudi koroški Slovenci 
živeli v miru in da bi lahko pov
sod uporabljali naš skupni jezik 
-  slovenščino!

MLADINCI 
^ __________ OŠ ŠENTRUPERT^

njega in več kot le zanimivega v veli
kanski tovarni brez enega okna, da 
bi potrebovali ves dan ali še več, če 
bi hoteli bliže spoznati delo in po
goje proizvajanja v KRKI. Bilo je za
nimivo in v posameznih obratih sko
rajda napeto, prav tako tudi v biolo
ških laboratorijih s poskusnimi žival
cami, v knjižnici inštituta z manjšo 
razstavo Krkinih proizvodov, kot v 
nekaterih drugih prostorih prostrane 
tovarne. Svojevrstno je bilo doži
vetje v velikem visoko regalnem 
skladišču embalaže, kjer so žeijavisti 
in vozniki viličarjev pokazali vso 
svojo spretnost, spretno tolmačenje 
pa nas je seznanilo, kaj vse je v 
KRKI zares novega. Oddahnili smo 
si šele v novi tovarniški restavraciji, 
prepolni vtisov in novih predstav, 
kaj danes KRKA pomeni.

SLOVESNOSTI V POČASTITEV PRAZNIKA SO TRAJALE 00 30. OKTOBRA

Nepozabno praznovanje v Brežicah
Več tisoč občanov je prisostvovalo odkritju spomenika revolucije t  Na 
svečani seji splošnega zbora so podelili domicil prostovoljni enoti majorja 
Kosa za njen delež v boju za severno mejo -  Dvajset občanov je prejelo

odlikovanja predsednika Tita

Praznik je mimo, uspehi so ostali. 
Letošnji 28. oktober je bil za obči
no Brežice še posebej slovesen. Na 
ta dan so v mestu odkrili spomenik 
revolucije in odprli vrata nove to
varne avtomobilskih prikolic IMV, 
dva d.ii prej pa vrata novega dela 
bolnišnice. Med največje gospo
darske pridobitve leta štejejo občani 
novi most čez Savo, po katerem 
teče promet od 22. julija daije. To 
so samo veliki mejniki, vmes pa je še 
polno manjših dosežkov {K> kra
jevnih skupnostih, po vaseh in za
selkih, ki vsak po svoje dopolnjujejo 
mozaik napredka v občini.

Svečani seji splošnega zbora so v 
soboto prisostvovali ugledni gostje, 
med njimi član sveta federacije Miha 
Marinko, predsednik republiške 
konference SZDL Janez Vipotnik, 
predsednik ZZB NOV Slovenije Jan
ko Rudolf, predstavnik slovenske 
skupščine Zdravko Krvina, dele
gacija bratske občine Velika Plana 
in predstavniki sosednjih občin s 
slovenske in hrvaške strani.

Na seji so podeliti domovinsko 
listino prostovoljni enoti ■ majorja

Dejavnost partije
(Nadaljevanje s 1. str.)

O sedanjem političnem delovanju 
v trebanjski občini je spregovoril 
Tone Zibert, sekretar OK ZK Treb
nje. Ocenil je, da je politična aktiv
nost izjemna, da organizacije ZK do
polnjujejo svoje delovne načrte in 
oprijemljiveje obravnavajo negativne 
pojave.

V večurni razpravi so govorih še o

DOLENJSKI LIST

neustreznih odnosih in skromnih 
možnostih za samoupravljanje v 
obratih, zlasti obratih tovarne IMV. 
Medobčinski svet je izčrpneje obrav
naval kadrovanje v šolah ter bil na
tančneje seznanjen s podrobnostmi 
in vzroki za odpoklic poslanca Petra 
Vujčiča. Dolenjskemu listu je pri
poročil, naj jih objavi, da bodo 
volivci vedeli, zakaj si IVter Vujčič 
ne zasluži več njihovega zaupanja.

M. LEGAN

Kosa, ki se je v letih 1918-1919 
borila za našo severno mejo. V 
imenu koroških borcev se je za to 
priznanje zahvalil tov. Klemenčič in 
pozval današnji rod, naj nadaljuje 
njihov boj. Splošni zbor je nato na 
pobudo občinske konference SZDL 
odposlal pismi izvršnemu svetu in 
sekretariatu za zunanje zadeve, v 
katerih podpira zahtevo izvršnega 
sveta Slovenije, naj Avstrija izpolni 
pogodbene obveznosti do slovenske 
manjšine na Koroškem in preneha 
načrtno raznarodovalno gonjo.

Osrednja slovesnost je bila nato v 
Ulici 21. maja. Zbrani množici je

Meobčinski posvet 
o referendumu

V ponedeljek dopoldne so se v 
Krškem sestali predstavniki družbe
nopolitičnih vodstev in občinskih 
skupščin iz Brežic in Sevnicc. Posve
tu je prisostvoval tudi direktor celj
skega komunalnega Zavoda za so
cialno zavarovanje Milan Loštrk. 
Sklicatelj Franc Bukovinsky je pri
sotne opozoril na bližajoči se 19. in 
20. november, ko bodo delavci, 
kmetje in upokojenci na referen
dumu odločali o združitvi skladov 
za kmečko in delavsko zavarovanje 
v devetih občinah celjske regije. Pri
prave tečejo in v Posavju optimi
stično ocenjujejo izid te pomembne 
solidarnostne akcije.

NOVE INFORMACIJE 
TE DNI

Komisija za obveščanje pri občin
ski konferenci Zveze mladine je do
slej izdala že dve številki Informacij, 
v katerih mladi pišejo o svojem delu 
in problemih, v kratkem bo prišla 
na svetlo tretja številka. Z. Š.

spregovoril predsednik ZZB NOV 
Slovenije Janko Rudolf, ki je odkril 
spomenik puntarjem, borcem NOV 
in izgnancem s tega območja. Ta 
simbol ljudske revolucionarnosti 
skozi stoletja je delo slovenskega 
kiparja Stojana Batiča.

J. T.

Tudi o slednjem bomo v doma
čem listu še poročali. Naj tu le še 
pripomnimo, da je bil ogled srednje
veškega Gutenvvertha na Otoku pri 
Dobravi, ki je sledil obisku Krkinih 
prostorov, prav tako svojevrsten in 
nevsakdanji doživljaj.

T. G.

Krmelj: 
10 let obrata LISCE

Oktobra 1962, po ukinitvi 
krmeljskega rudnika, je sevniška 
konfekcija Lisca ustanovila v tem 
kraju obrat. Prve konfekcionarke so 
bile nekdanje delavke z rudniške 
separacije, ki so se podobno kot še 
vrsta deklet v kratkem času priučile 
za delo na šivalnih strojih.

Po desetletnem delu spada 
krmeljski obrat med najboljše v ma
tičnem podjetju. V obratu je našlo 
kruh 74 zaposlenih, za številne ma
tere in dekleta je to še vedno edina 
zaposlitev v tej dolini. Osebni do
hodki so presegli mejo 1.000 di
narjev. V prihodnjih letih se bo 
obseg proizvodnje, ravno tako tudi 
število zaposlenih še povečalo, saj 
bo zgrajen podaljšek k sedanjim pro
izvodnim prostorom. To bo obenem 
tudi najlepše darilo za prizadevanja 
in delovne uspehe delavcev obrata.

B.D.

Izrečena graja 
Ivanu Goletu

Med 23 poslanci gospodarskega 
zbora republiške skupščine, ki so se 
zdržali glasovanja zastran odvzema 
poslanske imunitete Petru Vujčiču, 
nekdanjemu direktorju metliške 
,3eti“ , ki je osumljen kaznivih de
janj in ki je zbežal v tujino, je bil 
tudi poslanec Ivan Gole, direktor 
„Trima“ v Trebnjem. Njegovo 
ravnanje sta ocenjevala občinski 
komite ZK in izvršni odbor občin
ske konference SZDL v Trebnjem, 
razen tega pa tudi organizacija Zve
ze komunistov v podjetju, kjer dela. 
Občinski komite ZK je ocenil, daje 
ob sicer uspešni poslančevi politični 
dejavnosti primerna javna partijska 
kritika, ki jo je Ivan Gole tudi spre
jel.

Protestno zborovanj* 

v Brežicah-ji
Nasilje nad Slovenci na K o r ^

je spodbudilo občane brezisiK P 
močja, da so se 30. oktob”  op ^ £ 
zbrali na protestnem Z“P »m 
pred poslopjem občinske 
v Brežicah. Zbralo se je nar. ieta/ 
ljudi, med njimi koroški borci j 
1 9 1 8 - 1 9 1 9 ,  člani ZZB NOMJ 
dina in zaposleni iz delovnilj™^ 
zacij. Z zborovanja so P°srJ; L j 
testna pisma na zvezni ®vr  ̂
sekretariat za zunanje za“ 
avstrijski konzulat, na ief> .  ̂
konferenco ZMS in repuou 
vršni svet.

Vrniti presežk® ^
Komite ZK bo Pre.v®m^opO

vajajo v kočevski občini z^ ejo' 
vračanju proračunskih .P̂ -upi«- 
gospodarstvu. Tak sklep je j* 
jet na seji konference ZK. v * ^.
2 7 . oktobra. Na tej sej* ^  
pravljali še o informaciji o 
razprav v zvezi s pismom $  ^  
ničevanju ustavnih dopolnil ^  
ženem delu. Ustanovili 50 ^  
komunistov-neposrednpl: .
vajalcev, ki jih je v obcuu 
200 , izvolili delegate za • 
ferenco ZKJ in gla^van^^ ^  
drovskih spremembah v o 
misijah konference.

Dragi gostje v KRKINIH prostorih
Vsega, kar je »skrito« v novem tovarniškem objektu s 17.000 m2, ni mo
goče pregledati na kratkem sprehodu skozi objekt, pa vendar so bili števil

ni gostje v nedeljo, koso videli »novo KRKO«, zadovoljni in presenečeni

GORELA HIŠA .

28. oktobra ob 22. un •*£)OSiopii;| 
nil požar v gospodarskem "̂ jun3t 
in stanovanjski hiši Antona jp  
Črnem potoku 14 pri K°ce, J. 
relo je ostrešje in se zao«
Škode je za okoli 15.000 din- 
požara še ni ugotovljen.

VELIKA ŠKODA J
Vojko Goljevšček iz P ° ^ 0m  

56 pri Kočevju je 28 . oktob nJ
8. ure voail kom bi ŽITA Lj jji*
enota Kočevje, proti Koc ■Ljj-v 
križišču Novom eške ceste g *j0j 
radi neprimerne hitrosti z ^  
levo, da se je zaletel v z e lcz ^ jj  
trični drog in ga odlomu- ^ . t i  
za okoli 20 .0 0 0  din, f
je bil lažje poškodovan. Y 
bil trezen.

MRTVA KOŠUTA ^
Janez Lovšin iz Vime 19 P11̂  [

nici je 28. oktobra ob 
avtom v Gornjih Ložinah P ^ 
čevju trčil v košuto, ki je n ^  
skočila pred avto. Košu:to, 
pri tem zlomila zadnjo desn ^ 
so nato ustrelili. Na avtu je 
okoli 50 0  dinarjev.

SAMORASTNIKI 
r a z s t a v l ja jo  ^

V galeriji samorastnikov n* -
staniškem gradu si lahko vs (e 
poldne do 11. novembra & pfj) 
razstavo likovnih del amaterj •- 
Svoboda „Tone Čufar z J j f  
Jeseniški in krški likovni antfi ^ -t  
nekaj let uspešno sodelujej 
menjujejo razstave. %>

Dvakrat kolesi ^
V ponedeljek je n o v o m e j® m  

ličnikom prijavil Silvo Gol
vega mesta, da mu je neka ^  
kolo poni, vredno 600' w  $  
Poni je bil v kleti, ukrart ĵjo 
med 7. in 30. oktobrom. 
zvečer pa so Francu Lamu . „jir
T om os -  automatik. Lun
torno kolo, vredno 3.2~v 
prislonil ob blok na n i  |c<>' 
Ljubljanski cesti. Ko se je 
lesa ni bilo več.

KOLO IN MOPED -  

šiću iz Jedinščice je ne^ ° ea je 
Rogovo kolo. 22 . oktobra * ^  
stil pred gostilno R °toV^jei. 
m estu , odtlej ga ni več deJ 
večera pa je neznanec u j W, imi
ped NM 57-229 , ki ga je jj fc « * * 9 
iz Smolenje vasi pustil P1® 
na Glavnem trgu.

PO SLOVENSKIH LIGAŠKIH TEKMOVANJIH:

Oblačna nedelja dolenjskega špoj^
Odbojkarski derbi med Trebnjim in No/im mestom so dobili Novoifl*5. ^  
-  Rokometne oblake je pregnala le zmaga Brežičank nad Olimpij0 " tu 

ning slovenske mladinske odbojkarske reprezentance v Novem 1,1 ^

Z nedeljskimi tekmami se je končala slovenska odbojka Jca liga 
za moške, rokometaši pa imajo v enaki konkurenci na sporedu 
samo še eno kolo. Za Dolenjce je bil gotovo najbolj zanimiv obra
čun domačih moštev v odbojkarski ligi, ki so ga z najtesnejšim 
izidom dobili Novomeščani.

rasli .nasprotnikom . *a )abo$io  
tednom  izgubili dom a s cpric‘J 
ljubljanskega Gradisa -  P
2:5.

V Semiču skron,n%.
28 . oktobra so tudi

Smuške luže, vendar P ^
še niso končana. ^in1>* jji

Krajevni praznik 
obisku partizanskih SP vCian*/go- 
polaganju vencev ter Kot tiČ,
slavi v Kulturnem d°Jrn M«*#!*, 
vornik je nastopil Ant«' j :
tajnik krajevne
malčki iz vrtca in “ j^ ip fO jL jS  
pa so poskrbeli za ku» B
Zatem so predvajali sc j*.,
partizansko tematiko.

Trebanjci so bili tokrat bliže zma
gi kot kdaj poprej, a je obveljala tra
dicija. Novomeščani so pospravili 
zmago, čeprav so igralci Trebnjega 
vodili z 2:1 v setih in z 9:1 v če
trtem nizu.

Pri rokometaših so Brežice izgu
bile v Piranu, Ribnica pa je bila po
ražena v Tržiču. Ribničani so zdaj 
peti, Brcžičani pa bodo prihodnjo 
tekmo počakali na desetem mestu. 
Bolj uspešne so bile Brežičanke, ki 
so v drugi zvezni ligi doma pre
magale rokometašice Olimpije 10:7, 
medtem ko so v enaki konkurenci 
Scvničani po izdatni zmagi med ted
nom v zaostali tekmi z Rovinjem to

krat doma pokleknili pred Zenico 
10:12 iq so zdaj deveti.

Odbojkarice so končale prvenstvo 
že prejšnjo nedeljo, zato pa so imele 
mladinke to soboto in nedeljo tre
ning republiške reprezentance v No
vem mestu. Pučkova in Rajeijeva sta 
bili poklicani med izbranke. Če to 
lahko štejemo za uspeh, jc toliko 
bolj boleča izguba v Brestanici, kjer 
je žensko odbojkarsko moštvo raz
padlo, njene rezultate pa so črtali s 
seznama letošnjega jesenskega dela 
slovenske lige za ženske.

Začeli so tudi igralci namiznega 
tenisa. Novo mesto igra v slovenski 
ligi, vendar zgolj rekreacijsko razpo
loženi igralci brez treninga niso do-



Čas, ko si moramo odkrito pogledati v srce in dušo
p° pismu, ki je z razločno Titovo besedo in magično močjo predramilo vse ljudi -  odgovarjajo dolenjski komunisti

Ni vzroka 
za preplah

Ivan Glas

!i  r̂ežir^vfeC *van iz Sel pri 
S delaver 5 po Poklicu trgovski 
' kjm > sPfejema pism o z veli-

I °njeiti-Un Ẑmom‘ ^ ^ o l e  m eni'

{ sei^^Prej bi rad povedal, da

1 Član 7 ^Feĉ  kratkim  Postal
• ^ h i i ^ 26 komunistov. Sicer
!, kjer v_ ven v Zvezim ladine,
i predan .yedno delam. Pisma

biroia “ca Tita in izvršnega
sprejel Kredsec*stva ZKJ nisem
bi bilo t ° 1 ne^aj> zara<ii česar
^ enim ustvarjati preplah.

VSebuie ^a’ vse’ ^ ar Pismo 
j. J , resnična nujnost.

^  ^  morala ZK v
'dobrih v °bču tno  okrepiti z

Števii^Č l a n s t v o m ’ P ri č e m e r  
nes ni! nost ni odločilna. Da-
N i S V" e or8anizacije ZK v

bod0 tiiH n e  z a 8 ° t a v « aj ° >  d a  
ne njju •1 .v samoupravne orga-
najboli !Jar  naJbolj sposobni in
sveti s ^ *eni delavci. Delavski
organi0 mars^ je samo formalni
p°diet^ P ravljanja in delavci v
- 7 .  najbolj neposredno
Oitve ^  oblikujejo odlo-

J / i .

V o l i ,  temu da ne Poznam 
ro pomanjkljivosti in 

Vojn DV ^ ^ m  dosedanjem raz- 
Sitigj- j j. mislim, da se ne bi 
naše nJu sPra^evati o usodi 
Zadevs osti- To me ne pri- 
S > °  kot člana ZK -  
â Pak ^  ^m  Šele nekaj dni — 

• m âdega človeka, ki 
in jj-j • 11 in odrasel v tej družbi 
našeg" ut* kot nekaj svojega,

* d 9 i a l i  p a  n i k o l i !

ljenju, ampak strokovna uspo
sobljenost in delavnost. Če ima
mo predpise, jih upoštevajmo!

Včasih pri nas ne moremo re
šiti niti najbolj kritičnih social
nih primerov. V Kovinarski 
imamo mladega delavca, ki živi 
z ženo in štirimi otroki v eni 
sami sobi in zdaj je na poti peti 
otrok. Podjetje mu samo stano
vanja ne more kupiti, na občini 
pa v takih primerih vsakega na
potijo nazaj v podjetje. Priza
deti zdaj ne more začeti varče
vati, da bi dobil posojilo, ker bi 
to predolgo trajalo. Kaj naj to
rej napravi? “

»Bili smo 
brez veljave«

Albinca Tošeska

Albinca Tošeska, vodja pri
prave dela v proizvodnji pod
jetja Komet v Metliki: „Če re
čem, da se strinjamo s Titovim 
pismom, nikakor ni dovolj: nav
dušeni smo. To je prava beseda. 
Marsikje smo v njem našli sebe 
in marsikatera točka pisma je 
napisana tako, kot bi na nas mi
slil. Sami smo vedeli za napake, 
a Smo bili komunisti do zdaj za
postavljeni. Pismo nam bo v ve
liko pomoč pri opravljanju na
log iz akcijskega programa, 
samo da bi obdržali ostrino 
boja, s kakršno smo začeli raz
čiščevati stvari.

Pri nas, v mojem neposred
nem okolju, bo prva stvar ure
diti samoupravljanje, da bo res 
to, kar beseda pomeni. Komu
nisti v Kometu zdaj nismo imeli 
nobene besede tudi pri po
membnih odločitvah za pod
jetje. Menim, da smo upravičeni 
zahtevati vsaj to, da najvažnejše 
zadeve podjetja obravnava se
kretariat osnovne organizacije 
ZK, še preden sklepa delavski 
svet.

V Metliki bomo morali tudi 
pogledati, kaj je z bogatenjem. 
Povsod drugod se govori o me
tliških avtoprevoznikih, mi pa, 
kot da se nas ne tiče. Ugotoviti 
bo treba, kaj je z njihovim za
služkom in če od tega res dajejo 
družbi ustrezen delež.“

■ Anton Umek

^keD°n ^ mek» kovinar iz

Pi$mn!avci. 3110 P™*’ sm0 
srca j>>0^arišaTita pozdravili iz
gaja oW?vi-r0 vidirno> kai se do- 
vim; . nas- Zato vam pra- 
Čan ^  ^ ^  Pa nikoli! Prepri- 
stvari J11’ da bomo še spravili 
ne Srn a Prayi tir in da tokrat 
občin; m°  b^i ravnodušni ne v 

VDn ' ' f , v P ° < i je ^ .

naiprej ste. , m e ' N  bi Jaz 
bom J Pravd- Nič novega ne 
Že vejo-VC ’ saJ Je tovariš Tito 

0 moiFat ®̂ voril o teh stvareh. 
Vsemi • • gorati prenehati z 
°sebnn?nv^®giji, ki izvirajo iz 
bolje ali* ateljskih zvez. O 
nern ^abše plačanem delov- 
Čati nr»CS ne bo smela odlo- 

ezanost v zasebnem živ-

Ivan Zajc

— Kakšen je odmev na Tito
vo pismo?

„Sem sekretar mladinskega 
aktiva ZK v trebanjskem 
INKOT, kot vodja obrata pa ži
vim tu v teh hribih. Opazil sem, 
(hi so ljudje izredno prisluhnili. 
Pravijo: kaj pa sedaj, ko je spet

Pismo predsednika 
Tita in izvršnega bi
roja predsedstva Zve
ze komunistov Jugo
slavije je prišlo pravi 
čas. Jasno, odločno 
in ostro zahteva od 
članov organizacije, 
da dosledno spoštu
jejo sklepe in doku
mente Zveze komu
nistov ter politično 
usmeritev v samo* 
upravni socializem.

Pismo je tako re
koč z magično moč
jo, značilno za Titove 
besede nasploh, pre
dramilo člane ZK in 
vse ljudi, ki so začu
tili, da je prišel tisti 
čas, ko je nujno ukre
pati proti nepravilno
stim, na katere je 
pismo pokazalo. Pri
šel je trenutek, ko je 
nujno potrebno, da v 
organizacijah sprego
vorimo okrito, javno 
»da si pogledamo v 
oči in duše«. In prav 
je tako, naj naši ljud
je spregovorijo, naj 
pokažejo s prstom na 
stvari, ki se jim ne 
zdijo prav, pa četudi 
so kdaj v zmoti. Sa
mo tako bo mogoče 
razčistiti nejasnosti, 
le tako bomo prišli do 
konkretnejših ukre
pov proti nepravilno
stim in njihovim kriv 
cem.

Povprašali smo ko
muniste po Dolenj
skem, Kočevskem in 
v Posavju, kako oce
njujejo politične raz
mere po pismu, ali 
verjamejo v njegovo 
učinkovitost in kaj je 
v njihovem okolju v 
nasprotju z njegovo 
vsebino.

Tito spregovoril? Njihovo zani
manje je bolj usmerjeno na ne
pravilnosti v širši skupnosti. Kaj 
naj bi preprost kmet v teh kra
jih zagrešil? “

— Kako izpeljati zahteve 
pisma?

„Akcija je težka. Dosti jih je 
spodletelo, ob tej pa moramo 
iti do kraja. Magična moč Tito
ve besede je med delovnimi 
ljudmi vzbudila pravo vzdušje. 
Komunisti v INKOT, večina nas 
je mladih članov in nam manjka 
izkušenj, smo govorili o Tito
vem pismu kmalu po tem, koje 
bilo poslano organizacijam. Na 
tem sestanku smo se z vsebino 
le seznanili. Kmalu bo nov se
stanek, na katerem si bomo po
gledali v oči in dušo, kot pra
vijo rudarji v hrastniških revir
jih, od koder izhajam. Ocenili 
bomo delo vsakega izmed nas 
na delovnem mestu, potem bo
mo to lahko z enako moralno 
pravico naredili do vseh drugih. 
Sedaj nas je okrog 10 članov, 
pogovarjamo se še z drugimi za 
sprejem, vendar le s takimi, ki 
bodo v organizaciji res delali. 
Pričakujem uspeh in konkretno 
dejavnost po pismu. Menim 
namreč, da je za nas vse velik 
neuspeh, da je do pisma sploh 
moralo priti, ne bi pa smelo biti 
človeka, ki bi ostal zdaj gluh za 
besede tovariša Tita.“

Vsak naj za delo 
odgovarja

Ivica Varga, varilec pri ITAS 
Kočevje, član ZK od leta 1968: 

„Šli smo po besedah Tita. Že 
na začetku sestanka smo se do
govorili, da mora vsak povedati 
vsakemu brez bojazni v obraz, 
kar mu gre. Tako je .tudi bilo. 
Vodilnim tovarišem smo pove
dali, da mora vsak dobro in po
šteno delati in da mora vsak za 
svoje delo tudi odgovarjati. 
Tako bomo imeli drug v dru
gega tudi zaupanje.

Naša napaka je tudi bila, da 
nikoli doslej nismo šli zadevam 
do kraja. Zdaj smo sklenili, da 
je treba vsako zadevo temeljito 
razčistiti.

Občinska skupščina in komi
te ZK -  to velja končno za vse 
občine — bi morala razčistiti, 
od kod denar tistim, ki imajo 
po več vikendov in vsega do
volj, medtem ko delavec pone
kod niti do stanovanja ne more. 
Več bi morali dajati za druž
beno, kot zasebno gradnjo.

V Kočevju je veliko upoko
jencev, tudi borcev, zaposlenih, 
hkrati pa mladina s šolami ne 
dobi zaposlitve. Zaposlovanje 
poteka preveč po sorodstvenih 
in prijateljskih zvezah, kar je 
najhujši strup za samoupravlja
nje in družbo, saj potem mlad, 
pošten človek težko dobi delo. 
Ni prav, da je nekdo še pred 
razpisom sprejet na delo po so
rodstvenih in prijateljskih zve
zah in potem ni sprejet tisti, ki 
ima ustrezne šole.

Ni prav, da nekdo izsiljuje 
novo posojilo za hišo, čeprav je 
že eno dobil in noče izprazniti 
družbenega stanovanja, da bi se 
vselil nekdo, ki je stanovanja 
potreben. Včasih pravi, da po
trebuje denar za dograditev 
hiše, v resnici pa ga morda za 
opremo ali celo boljši avto. 
Taki primeri so tudi pri nas v 
IT ASU.

Graditi 
več stanovanj

na sestanku. Ničesar ni treba 
skrivati.

Mislim, da bi morali v bodo
če bolj upoštevati tudi to, kar 
delavec reče, ne pa le tisto, kar 
rečejo vodilni.

Prepričana sem, da imamo 
delavci premajhne plače, pred
vsem nekvalificirani. Življenjski 
stroški naraščajo, plače pa so že 
vrsto let iste. Več zaslužiš 
samo, če presežeš normo. Pri 
delavcih z nižjimi plačami bi 
morali iti več gor, ne pa pri 
vseh v odstotku enako. Potem 
tisti z visokimi plačami dobe 
veliko, navadni delavci pa malo. 
Podražitve pa najbolj občutijo 
delavci.

Tudi stanovanj bi morali v 
občini graditi več, predvsćm za 
tiste, ki sami ne morejo graditi, 
ker nimajo velikih prejemkov.

Javno opozorilo

Inž. Zvone Bavčar

Inž. Zvone Bavčar, član se
kretariata organizacije ZK v 
Novoteksu (Novo mesto): „Pis
mo tovariša Tita in izvršnega 
biroja nas je javno opozorilo, na 
kaj smo kot komunisti pozabili, 
kaj smo zanemarjali. Na sestan
ku naše ZK smo med drugim 
ugotovili, da smo preveč izpu
stili iz rok izobraževanje član
stva. V tem smo videli vzrok za 
neaktivnost, pa naj je šlo za raz
reševanje samoupravnih vpra
šanj, odkrivanje negativnih po
javov ali kaj drugega. Po mojem 
smo delali tudi preveč forum- 
sko, včasih preveč odmaknjeno 
od članstva. Da se to ne bi do
gajalo tudi v prihodnje, smo 
sklenili ustanoviti aktive komu
nistov po delovnih enotah. S 
tako notranjo organizacijo bi 
dosegli, da bi naši člani ZK res 
postali to, kar je v pismu še po
sebej podčrtano.

Rekel bi, da smo poleg 
ideološkega izobraževanja poza
bili tudi na mladino. Če pri tem 
pogledam malo iz svoje kože in 
se ozrem naokrog, vidim, da je 
tudi drugod tako: delo z mla
dino v delovnih organizacijah in 
šolah šepa.

Iz pisma razberem, da za
hteva od komunistov večjo par
tijsko disciplino. Jaz bi temu 
dodal, da gre pri tem za večjo 
splošno odgovornost, posa
mično in kolektivno, v partiji in 
na delovnem mestu. Komunisti 
moramo dati tu osebni zgled. 
Ne bo vselej lahko, a zato smo 
člani ZK.“

Večja je funkcija, 
večja je odgovor

nost do pisma

Slava Andoljšek
Slava Andoljšek, delavka v 

oknarni INLES, komunistka od 
leta 1956:

„Na sestanku naše osnovne 
organizacije ZK v INLES smo 
Ste dogovorili, da moramo varče
vati pri elektriki, lesu, drugem 
materialu, skratka, povsod. Vo
dilni morajo pravočasno pri
skrbeti les, da ne bo pri delu 
zastojev. Tako se da precej pri
varčevati.

Sklenili smo tudi, da si bomo 
vedno povedali vse v obraz, iz 
oči v oči in ne za hrbtom. Do
slej je bilo vse preveč obiranja 
za hrbtom. Če smo komunisti, 
se moramo o vsem pogovoriti

organizacije ZK razpravljal o 
pismu, smo rekli: „Dovolj je 
pritijevanja in formalnega 
strinjanja, pač pa začnimo z 
akcijo.“ Takoj smo vpeljali nov 
sistem dela, da bomo komunisti 
bolj učinkoviti. Osnovna orga
nizacija bo delala v 4 skupinah, 
kolikor imamo obratov. Tako 
bomo hitreje opažali nepravil
nosti, laže bomo spremljali po
slovno politiko podjetja in iz
vršitev plana.

Ustanovili smo tudi komisijo 
za družbeni nadzor, ki je po 
mojem nujno potrebna v vsa
kem podjetju. Ta bo ugotavljala 
upravičenost kilometrin, dnev
nic, potovanj v tujino, reprezen
tance. Pregledala bo sistem na
grajevanja po posameznih obra
tih, nadzorovala delitev tovar
niških stanovanj, spremljala 
kadrovanje itd.. Ce bodo ugo
tovljene nepravilnosti, bo komi
sija pripravila o tem gradivo, o 
njem pa bo razpravljala celotna 
osnovna organizacija ZK, ki bo 
potem samoupravnim organom 
predlagala spremembe.

Sproti bomo preverjali tudi, 
če se sklepi ZK dosledno ures
ničujejo. To bomo zahtevali od 
najbolj odgovornih v podjetju 
do zadnjega delavca v proizvod
nji. Čim večja je funkcija posa
meznika, tem večja je njegova 
odgovornost do dela, ki ga na
kazuje pismo tovariša Tita in iz
vršnega biroja.“

Čemu ni 
pometla že ZK?

Paško Bilič 
PAŠKO BILIČ; obratovodja 

livarne v tovarni COSMOS- 
BELT Črnomelj: „Ko je pri nas 
v Beltu sekretariat, osnovne

Jože Bavec

— Kakšno vzdušje vlada med 
občani v krajevni skupnosti po 
Titovem pismu?

„Tudi najpreprostejši človek 
želi, da bi zahteve Titovega pis
ma'res spravili v življenje. Opa
žam, da ljudje z veliko vnemo 
spremljajo vsa poročila o raz
pravah ob tem pismu. Žalostno 
je, da je moral o nepravilnostih 
spet spregovoriti Tito, da vsega 
tega ni odpravila že ZK sama.“

— Kaj po vašem mnenju še 
vedno moti delavce, da ne spre
govorijo?

„Delavci imajo zaupanje v 
ZK, spotika pa so večina skoT 
rumpirane skupine. Kaj se je vse 
dogajalo z delavcem iz Jutranj
ke, ko je le-ta povedal nekaj kri
tičnih misli o podjetju na seji 
občinske konference ZK? Zato 
je marsikdo tiho ob napakah, 
sicer ga to boli, vendar je iz
redno slabo, ker ne pride pravi 
čas na dan. Delavci odkrito go
vorijo o svojih težavah med se
boj, zato bi bilo koristno, če bi 
v občini ustanovili aktiv ZK ne
posrednih proizvajalcev. Tako 
bi se znebili pritiska vodstvenih 
ljudi. Vodstva ZK in sindikatov 
v občini bi morala imeti več po
oblastil zato, da zaščitijo delav
ca, ki kaj pošteno pove!“

— In na vasi?
„Škoda, da v organizaciji ni

mamo kmetov. Kot da je rezer
virana za delavce. Med kmeti pa 
je toliko pametnih misli, da jim 
jih lahko zavida marsikateri iz
obraženec. Vsi so za odločne 
ukrepe!“

SpraSevali so: RIA 
BAČER, JOŽE PRIMC, 
J02ICA TEPPEY, IVAN 
ZORAN, ALFRED 2E- 
LEZNIK.

Ivica Varga



S K O K  N A  M A R S

Z drugega brega jezera
Sicer pa marsikaj ni sodilo v posodo olimpijskega duha. V 

Muenchnu se je z atletskega stadiona videla velika značka BMW 
na poslovni zgradbi tega avtomobilskega koncerna in na drugem 
bregu majhnega jezerca so ulico krstili za Spielstrasse. Skoraj bi 
človek rekel: v posmeh Trgu Coubertina, pobudnika modernih 
olimpiad, ki so mu posvetili ploščad med p la v a ln im  bazenom, 
športno dvorano in atletskim stadionom.

Spielstrasse je bila ulica burkaštva. Kaj vse je lahko človek 
doživel tu! Namesto vzvišene olimpijske misli, namesto da bi v 
mislih obudil spomin na dogodke pred nekaj minutami, na fan
fare za zmagovalce ali na dramatične zaključke boja za kolajne 
-  so mu prireditelji pripravili še kolobocijo nečesa, čemur bi pri 
nas rekli poceni cirkus brez živali -  in kar vsekakor ni sodilo v 
ta okvir.

Z drugega brega tega jezera je bil pogled na olimpiado zares 
do popolnosti izkrivljen. Trije hipiji so razgrajali na odru, zbi
tem iz desk, in zabavali nekaj sto gledalcev. V lesenem bobnu — 
v majhnih, toda prav takih bobenčkih navadno plešejo bele 
miške — je hodil Timm Ulrich in na mreži je bilo zapisano, da v 
tem vrtečem se kosu lesa prehodi vsak dan en maraton torei 
dobrih 42 km.

Naprej po ulici so v zasilnih barakah, poslikanih s cvetjem in 
slikami, ki jih pri najboljši volji ni bilo mogoče razvozlati, pro
dajali pizzo. Za ljubitelje lutk so od časa do časa odprli barako, 
v kateri je bilo improvizirano marionetno gledališče. Za otroke 
je bil kot nalašč zbor instrumentov: od nočne posode do ko
palne kadi in ne vem česa še, kar je ob udaijanju povzročalo 
nemogoč trušč. Vaše ime so za 10 mark napisali v azijski pisavi, 
in majhen Japonec, ki je ves dan presedel in pisal, je obesil 
izvesek, da je to originalen spomin.

In kadar vam je vse skupaj preveč presedalo, ste se lahko 
hladnokrvno usedli v pedantno pokošeno travo ob bregu jezera, 
sezuli čevlje in namočili utrujene noge v vodo. In če ste bili 
dovolj naivni, ste za marko ali dve lahko dobili tudi vodne 
smučke za hojo po jezeru, in potem so imeli gledalci brezplačno 
predstavo smeha, ko ste padli -  kajpak oblečeni -  v olimpijsko 
vodo . . .

In ko vam je Spielstrasse prišla čez glavo, so začeli vrteti film, 
parodijo na Coubertinovo olimpijsko misel z najrazličnejšimi 
posrečenimi in tudi ponesrečenimi vici. Vrhunec vsega je bil 
nagec, kije pritekel iz barake.

Spet je na ta način pritegnil ljudi v smešno ulico, vsa stvar se 
je začela znova. Spet so se pokazali hipiji, spet se je zaslišal 
orkester otrok, ki so razbijali po kopalnih kadeh, Timm Ulrich 
je morda za odtenek hitreje začel hoditi v bobnu.

Kot od daleč se je zaslišal vzklik množice na olimpijskem 
stadionu, ki je pozdravila rekord ali zmago nekoga, ki bo prišel 
v zgodovino olimpijskih iger.

Mali Japonec je še naprej pisal vaše ime v originalni azijski 
pisavi, dolga vrsta ljudi je čakala, da se bo z dvigalom povzpela 
na olimpijski stolp, pol pečenega piščanca, ocvrt krompir in 
kozarec cocacole so v bližnji restavraciji prodajali za 8 mark, 
kričači so ponujali olimpijske programe ali tekmovalne sporede • 
in olimpiada se je vrtela naprej.

Komaj 100 metrov, morebiti nekaj metrov več ali manj, je 
bila Spielstrasse oddaljena od tekmovališč — a kako nenavadno 
se je razlikovalo vzdušje na tem bregu jezera od vzdušja na oni 
strani!

Vse skupaj je bilo tako popolno zrežirano, da je manjkalo 
pravzaprav samo še to, da bi kdo pristopil in skrivnostno po
nud ilv  nakup hašiš, marihuano ali kaj podobnega . . .  Na oni 
strani pa so se borili za medalje!

(PRIHODNJIČ: 
PIVO NA OLIMP IAPLATZU)

Telovadba s kratico
Kratica TOZD, k i pom eni te 

meljno organizacijo združenega 
dela in s tem osnovno celico 
samoupravnega delovanja in 
odločanja, izgovarjajo in razla
gajo na razne načine. Slišali 
smo že marsikaj, vseeno pa nas 
je  presenetila razlaga na enem 
izm ed sestankov v novomeški 
občin i Tam je  govornik raz
lagal kratico s „telesnovzgojno 
organtacijo združenega dela“ 
in to  celo nekajkrat ponovil, da 
so se lahko poslušalci prepri
čali, da prav slišijo.

Če ne veš, je  pač modreje 
m olčati! '

Najvažnejši praznik -  
pozabljen!

Naj m i bo oproščeno, če ne 
povem , kje in komu se je  to pri
merilo, ker me je  župan izrecno 
zaprosil, naj b i mu ne delali več 
take „reklame “

Občinska skupščina je  raz
pravljala o osnutku odloka, po  
katerem bi bile lahko gostilne 
odprte vso noč za vse državne 
in republiške praznike. Pa se 
oglasi župan:

-  Ampak, tovariši, na en 
praznik smo pa pozabili.

Odborniki so debelo gledali, 
a noben ni vedel, kateri praznik 
ima župan v mislih. Ta je  nada
ljeval:,

-  To je  naš najpomembnejši 
praznik, in če kdaj pošteno 
lumpam, potem  je  to prav na ta 
praznik, m i pa prav tega nismo 
vnesli v naš o d lo k . . .

M ed odborniki je  zanimanje 
rastlo, še noben pa ni vedel, za 
kaj gre, zato je  župan zaključil:

-  To je  vendar praznik ozi
roma noč od  7. na 8. marec, 
tovariši!

NA RUPERČ VRHU

Dežurni
poročajo

IZ SUKNJIČA — Juliju Smrketu 
iz Novega mesta je 23. oktobra nek
do ukradel iz suknjiča, ki ga je obe
sil v predsobi stanovanja, 2800 di
narjev.^ -

RAZGRAJAČ — V Dolenjskih 
Toplicah so 26. oktobra pri tira l i  do 
iztreznitve Albina Turka iz Pod
turna; ki je opit razgrajal po vasi.

NA MIKLAVŽU -  27. oktobra, 
ko oskrbnika Ivana Kosa ni bilo 
doma, so neznanci vlomili v dom pri 
Miklavžu. Skozi okno so vdrli in od
nesli 2500 dinarjev iz predala to
čilne mize. Dejanja sta osumljena 
mladoletnika M.M. iz Pirana in V.L. 
iz Slovenske Bistrice, ki sta bila tam 
na izletu.

APOLLO -  Za 150 dinarjev.na
lepk Apollo so ukradli iz avtomobila 
Novomeščana Jožeta Viridišarja. V 
njegov avto je zlikovec prišel s po
narejenim ključem.

ZAJEC IN KOKOŠI — Neznanec 
je Jožetu Puclju iz Novega mesta v 
noči na 29. oktober ukradel zajca in 
pet kokoši in ga oškodoval za 380 
dinarjev.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Kolera straši ob naših mejah
(M 1 a d o č e h i) dobivajo na Češkem, kakor 

tudi na Moravskem vedno več privržencev. V 
Pragi so pridobili pri volitvah štiri sedeže, tako 
tudi na Moravskem. Gospodje imajo dobre 
jezike — obetajo mnogo — dati ne morejo nič. 
Bog daj, da ne bi se naši severni bratje bridko 
kesali zaradi svojega mladočeškega navdušenja. 
Mi smo prepričani, da bi se godilo brez Mlado- 
čehov bolje v Avstriji, pa tudi Cehom samim. 
Bodemo videli, kaj prinese prihodnost.

( N a š i )  mažarski sosedje so postali tako pre
drzni, da rogovilijo kar očitno zoper Avstrijo. 
Vojakom puntarjem iz 1. 1848 hočejo staviti in 
kinčati spomenike; branijo se pa to storiti spo
meniku generala Hencija, ki je v tem puntu pal 
za našega presvitlega cesaija. Bog si vedi, kamo 
bode te ljudi še privela njih ošabnost? Vže 
sedaj nočejo poznati na Ogerskem nobenega 
naroda, razven Madjarov, da-si so v veliki manj
šini. Krivi so pa tega prav veliko naši bližnji 
sosedje Hrvati, ki volijo skorej samo take po
slance, kakoršne hočejo Madjari. Narod, ki zani
čuje se sam, bo podlaga tujčevi peti!

( K o l e r a )  straši še vedno ob naših mejah, 
pa tudi vže pri nas je zahtevala nekaj ljudi za se. 
Bog obvaruj, te šibe saj našo domovino!

(N a  F r a n c o s k  e m) je prišlo do hudih 
nemirov v nekem rudniku blizu Belgije. Belgij
ski delavci so bili tu oškodovani. Neki belgijski 
tabor zahteva, naj Francija varuje belgijske de
lavce. Sploh pa vlada na Francoskem med de
lavci duh, katerega skorej gotovo ne bodo mogli 
brzdati s postavnimi sredstvi. Krščanstvo pode 
iz šol, iz postav in hudiča kličejo, ta bode pri
šel, ali kedo ga bode izgnal? !

( P r v i  s n e g )  smo dobili 21. oktobra sv. 
Uršule dan. Sam je menda sprevidel, daje prišel 
prezgodaj: zginil je v par dneh. Sedaj imamo 
lepe a mrzle dneve. Potrebujejo naši ljudje pač 
še lepega vremena; dela je še dosti -  zlasti si še 
niso napravili nastilje za živino.

( D r a g i  r o j a k i )  v Ameriki! Kdo ve, kje 
se nahaja Jože Staniša, doma iz Novega Mesta, 
ali je še živ, ali se mu je mar kaj žalega zgodilo? 
Pred poldrugim letom je zadnjikrat pisal iz Trnk 
v Nevada (ali Kaliforniji?) Skrbni stariši 
uljudno prosijo, kdor bi kaj vedel povedati, naj 
bi pisal do vredništva „Dol. Novic.“ Hvaležni 
mu bodejo.

(IZ DOLENJSKIH NOVIC, 
1. NOVEMBRA 1892)

Vidiš, gospod, zato ker sn$Cigani!
Ignac Hrovatič: »Veste, ne poznam veliko zakonov, je prav in kaj
narobe« -  Drago Brajdič: »Cigana poznajo ljudje iz časopisnih
__________ vesti o kriminalu, šola je rešitev naših nasjf%«

Če bi bili vsi Cigani taki, kakršni 
so nekateri na Ruperč vrhu, bi imeli 
miličniki, Center za socialno delo in 
občani z njimi malo težav in dela. V 
hiši, ki ima številko 50, prebiva 
Ignac Hrovatič s svojo številno dru
žino. Hiša je velika, zidana in ome
tana. Pred njo stoji zelen Tomosov 
motor, okoli nje se pase nekaj ko
koši, in kot je pri Romih v navadi, 
imajo tudi nekaj psov.

Pred dnevi se je v uredništvu ogla
sil Ignac z ženo in prosil, naj bi kdo 
njegovo družino obiskal. Domenili 
smo se in naslednji dan sva se s prija
teljem oglasila pri njih. Ignac je 
takoj, kot bi se bal, da bova prehitro 
odšla, pričel pripovedovati:

„Delam že trinajsto leto v Indu
striji motornih vozil. Opravil sem 
tečaj za varilce in zaslužim 1500 
dinarjev. Ne bom govoril o plači, ki 
je premajhna, saj zasluži sedaj toliko 
prav vsak, ki dela le nekaj let pri 
njih. Sedaj bi vam raje povedal o kri
vicah, k ijih  iz dneva v dan prenaša
mo jaz in moja družina. Morda bo, 
ko bo vse to objavljeno, kaj boljše. 
Veste, težave sem imel vedno, odkar 
živim. Ko pa sem začel zidati, se je 
vse stopnjevalo. Zidati so mi poma
gali ženini sorodniki iz Semiča. Dva 
ali tri tedne, ne vem več točno. 
Včasih so pri meni prespali, včasih 
odšli domov. Za njihovo pomoč sem 
jim hvaležen in ne verjamem, da bi 
mi prišli zidat „normalni" zidarji. 
Kdo pa bo zidal Ciganu? Veste, pa 
tudi ce bi mi prišli, jih ne bi mogel 
plačati. Zato sem si pomagal, kot si 
mnogi danes. A ta pomoč je marsi
koga motila. Skoraj redno so nas. 
obiskovali miličniki, češ da smo’ 
ukradli neki motor. Veste, ne po
znam veliko zakonov, a vem, kaj je 
prav in kaj ne. Prišli so na vrat na 
nos in: kje imate motor, kje ga skri
vate? Ne bi smeli tolči po vratih, 
kot da bi bili za njimi hudodelci. Pa 
kaj moremo! Mislili so si, da Cigani

nič”’ ne vemo, da se z njimi lahko 
drugače ravna, dela, kar hoče. Res
da sem končal samo tri razrede 
osnovne šole, pa nisem tako neve
den. Poglejte! Zakaj družba za nas 
bolj ne poskrbi? Vsakemu zamorcu, 
ki pride k nam študirat, ponudimo 
pravo malo bogastvo, o katerem 
Cigan še sanjati ne more. Nisem 
proti črnim ljudem, da boste vedeli, 
sem pa za pravico! Zakaj so vsi proti 
meni? Kar me boli, je to, da so tudi 
bratje taki. Ne mislim brate ene 
matere, temveč Rome. Tudi ti me 
sovražijo, ker imam veliko „bajto“, 
ker delam, se mučim. Dajte, vi, ki 
ste pametni, d^jte kaj zrihtati. Ne bi 
bilo lepo, ko bi se lahko novomeški 
Romi enkrat na teden dobili na se
stankih? Tako kot zveza mladine v 
naši tovarni. Tam bi se pogovoriti, 
kaj je prav in kaj ne, bi drug druge
mu svetovali v težavah, si pomagali, 
vzgajali mlajše . . .  Trideset let sem 
star, pa še nisem bil zaprt! Vpra
šajte, kar vprašajte na občini, če ne 
verjamete. Pa še to jim povejte, da 
bi za nas tu lahko bolje poskrbeli. 
Mislim, da dajejo tistim, katerim se 
ne izplača. Zakaj ne dajo tja, kjer bo 
kaj obrodilo in kjer že delamo? 
Poglejte to hišo, moje roke! Vsako 
opeko sem moral prijeti in jo  polo
žiti in vidi se, k^j sem napravil. Ta 
hiša je moj dokaz, moje veliko 
delo!“

Med pogovorom so nas obdali 
Cigančki. Kot grozd so se postavili. 
Večji pred nas, šibkejši za njimi. 
Previdno se je približala še Ignacova 
žena. Sprva je bila tiho. Tako se baje 
spodobi, kadar govorijo možaki. Ko 
pa je njen mož prenehal, je dodala, 
da se slabo počuti pri takih sosedih, 
k ijih  zaničujejo. Nato je pogledala 
moža, če je prav rekla, ta pa je po
novno začel govoriti. Zdel se mi je 
kot hudournik, ki ne bo nikoli utih
nil. Če pa pomislim na vse težave, ki 
mi jih je naštel, ga razumem. Kas

#  DELO ZA PRODAJALCE!

Veletrgovina »MERCATOR« Ljubljana 
poslovna enota »STANDARD«, Novo mesto

r a z g l a š a  naslednji prosti delovni mesti 

ZA PRODAJALNO ŠENTJERNEJ:

1. PRODAJALEC 2ELEZNINSKE 
IN TEHNIČNE STROKE

2. PRODAJALKA 2IVILSKE STROKE 
ZA DELIKATESO

Pogoji za sprejem:
pod 1. kvalificiran trgovski delavec železninske ali teh

nične stroke;
pod 2. kvalificirana trgovska delavka živilske stroke.
Nastop dela: takoj ali po dogovoru.
Pismene ponudbe pošljite do vključno 10. novembra 
1972 splošni službi PE »STANDARD-«, Novo mesto, 
Glavni trg 3.

ŽREBANJE PRODANIH BONOV ZA GRADNJO 
SPOMENIKA PADLIM BORCEM V BREŽICAH 
Je bilo dne 25. oktobra 1972.

Izžrebani so bili naslednji dobitki:

#  za bone po 50 din:
— številka 0067 — televizor,
— številka 0157 — brivski aparat,
— številka 0219 — kuhinjska ura;
#  za bone po 10 din:
— številka 2447 — žensko kolo,
— številka 1451 tranzistor,
— .številka 0594 — mikser;
#  za bone po 5 din:
— številka 0194 — električni sokovnik,
— številka 0797 — garnitura kuhinjske posode,-
— številka 1366 — kuhinjska tehtnica.

Dobitki se dvignejo pri Zvezi združenj borcev NOV 
občine Brežice, Cesta prvih borcev 31, najpozneje do 
25. novembra 1972.

SLOVENIJALES -  STILLES
TOVARNA STILNEGA POHIŠTVA 
IN NOTRANJE OPREME

SEVNICA
o b j a v l j a  prosti delovni mesti

1. VODJE PROIZVODNJE
2. TEHNOLOGA

POGOJI:
pod 1. srednja strokovna izobrazba lesne stroke s 6 leti 

delovnih izkušenj v stroki ali delovodska šola 
lesne stroke z 8 leti delovnih izkušenj na vod
stvenih delovnih mestih v proizvodnji pohištva, 

pod 2. lesnoindustrijski tehnik, zaželena praksa na de
lovnih mestih v pripravi dela, lahko pa se pri
javi tudi začetnik.

Kandidati naj svoje vloge s kratkim opisom svojega 
dosedanjega dela pošljejo na naslov podjetja v roku 
10 dni po objavi,

neje nama je p r e d i t a v f l^ j S  J  
Brulc, šestnajstletno Cigan* U* \. 
njih stanuje zaradi tiezaVf,ktudi# Hj 
Povedal je ,  dabizačasop *
nekaj rada povedala. K°n it
razrede osnovne šole vp° ® ^  
helski šoli, sedaj pa kot i ® |  
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nesojeni m o ž  je bil ne# 0  |  
plačilnih dneh in tam,ki® , ^  n 
k o t je z rdečico poved ;  ̂
Ciganka, navadno nežni- ĵi  ̂

Po pogovoru z Maijan*» ™ ji fc 
Ignac povabil še k sosedu.■ 
že tem nilo in ker ^ a  se ŝ iij 
m alo obotavljala, je naju* fc 
mislil, da se verjetno b° J ,J a f ' 1 
hitro dodal: pojd ita , Jj1 
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kot so nekateri R°n>*> v J 
drugi!" nri3i^

Po petih  minutah Jvu * 
Draga Brajdiča. Kljut> g*11. 
hitro spoznal človeka, ki 
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brez smisla. Prevečkrat se jj'
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Hjo,£ Pa, da so tudi taki, ki ga- 
*5 i h , C i g a n i  hod ili v kino in 
je nj*- res živali. Šola, to
Htnoj.-, esitev- pa naša ne v e č , pač  
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'S* nato^,Crti- In ne vem , zakaj 
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v̂ -ttali: v j ne. bi njihovi pogledi 
*»?'  W sn?’ ^!d >̂ m ladi gospod,
* ^slikati!" *gan*’ sam o zato  nas

J. PEZELJ

Ljubki srnici za ograjo Starihove hiše v Črnomlju. (Foto: R.JBačer)

Če srna joka kot majhen otrok
Martina Stariha iz Črnomlja je vzredila že tri nebogljene srnice, ki so jih 
ljudje našli v gozdu -  Ko pri njej živalce odrastejo, jih pokupijo Italijani -

Dve srnici gresta te dni čez mejo________ __________

Zidana in ometana Ij*̂ ' nu.,! ? 1? 0 Hrovatič zelo
ponosen. Pred njo 1 6 J e t t ^ ^ ^ h o t e l a  slikati.

Tri leta je tega, kar je Starihova 
prvega smjačka prodala v Bologno. 
Nekega dne so bili domači v gozdu 
in slišali jok, kot če bi vekal majhen 
otrok. Pregledali so vso okolico, kjer 
so sekali drva, končno pa na|li pod 
grmovjem onemoglo srnico. Živalca

MEDVEDJEK: SOPOTNIK PO
BEGNIL -  Zagrebčan Čedomir 
Miše se je 28. oktobra z ukradenim 
avtomobilom pri Medvedjeku zaletel 
v parkiran tovornjak, nato pa se je 
prevrnil na njivo. Poškodovanega 
Mišeta so odpeljali v novomeško 
bolnišnico, potem pa so ga po na
logu preiskovalnega sodnika priprli. 
Sopotnik Josip Karahin iz Zagreba 
je po nesreči pobegnil. Škode je za
45.000 dinarjev.

VRANOVIČI: V OVINKU -  28.
oktobra proti večeru je zaneslo v 
ovinku Antona Prhneta iz Črnomlja, 
da se je prevrnil v jarek. V nesreči 
pri V ranovičih  se je razen voznika 
poškodoval še sopotnik Anton Muc 
iz Črnomlja. Škode je za 12.000 di
narjev. . „

MIRNA: MOKRA CESTA -  Jože 
Knez iz Kaluderij pri Sevnici je na 
Mirni ustavil avtobus, ko je mimo 
pripeljal z osebnim avtomobilom 
Ivan Zupančič iz Celja. Na mokri 
cesti je avto zaneslo na levo, da je 
trčil v avtobus. Poškodovala se je so
potnica Malči Kastelic, škode je za
20.000 dinarje v.

NOVO MESTO: ZANESLO GA 
JE -  Na Partizanski cesti sta 29. 
oktobra dopoldne trčila Novo- 
meščan Drago Brulc in Valerija 
Kralj z Verduna. Brulca je zaneslo 
na levo, v nesreči pa sta se po
škodovala sopotnika v avtomobilu 
Kraljeve Jožica Klemenc in njen sin 
Igor. Škode je za 6000 dinarjev.

VAVTA VAS: BREZ IZPITA -  
Duško Lazarevič iz Vavte vasi je 28. 
oktobra zvečer vozil osebni avto 
Rada Prvuliviča, zidarja iz Vavte 
vasi. Odpeljal se je v Dolenjske Top: 
lice, ko pa se je vračal, ga je ziuadi 
nevešče vožnje zaneslo s ceste. Ško
de je za 8000 dinarjey. Lazarevič ni 
imel vozniškega dovoljenja.

se je gospodinji smilila, zato jo je 
nesla domov ter jo hranila z dudko 
in stekleničko kot dojenčka.

Srnica je odrasla, domači lovci pa 
so jo ponudili Italijanom in tako se 
je spletla kupčija. Letos je bil podo
ben primer. Najprej je čisto majhno 
srnico našel v gozdu gobar Ivan Bi
ček. Ker je vedel, da zna Marija Sta
riha z njo ravnati, jo je prinesel k 
njej. Čez 14 dni je dobila srnica že 
družbo. Einsidlerjev Andrejček je 
prav tako pri nabiranju gob naletel 
na onemoglo srnico brez mame, ki 
je jokala. Tudi ta je ni mogel pustiti 
in jo je prinesel k Starihovi v rejo.

Od maja do zdaj sta srnici že zra
sli. Nista pa plahi, temveč prav rado
vedni. Resda so vrtiček spremenili v 
ogrado za živalci, toda domačim ni

žal, ker jo ob ograji vedno dovolj 
občudovalcev gozdnih živali sredi 
mestnega trušča.

Tudi k meni sta srnici prišli, se 
postavili kot fdmski igralki in miro
vali, dokler ni sprožilec na fotograf
skem aparatu počil. Še gobček sta 
mi pomolih preko late ograje.

Kakor je povedala priletna gospo
dinja Marija Stariha, ki velja za že 
izvežbano gojiteljico srnic, bosta 
njeni dve ljubljenki kmalu šli čez 
mejo. Za ograjo jima ne diši več, 
preko lovske družine pa je spet do
bila ponudbo Italijanov. Za obe 
srnici bo Starihova dobila tisoč di
narjev. Izplača se taka reja ne, je pa 
vendarle delno nadomestilo za pol
letni trud, ki ga je imela z njima.

R.B.

V NOVEM MESTU:

Štiri Trdinove nagrade
Nagrajenci so: pokojni prof. Milan Dodič, Martin 

Fuis, Janez Grašič in Bogo Komelj______

Ob pesmi ,jerebovcev“ so 28. 
oktobra zvečer podelili v Dolenjski 
galeriji tradicionalne Trdinove na
grade. Za leto 1972 so jih dobili: 
bibliotekar prof. Milan Dodič (pred 
kratkim umrl), pomočnik ravnatelja 
grmske osnovne šole Martin Fuis, 
tajnik TIS Janez Grašič in ravnatelj 
ŠK „Miran Jarc“ Bogo Komelj.

Obrazložitve je prebral in izročil 
nagrade Boris Gabrič, član sveta za 
prosveto in kulturo pri občinski 
skupščini v Novem mestu. Profesor 
Dodič je bil nagrajen za bogato de
javnost na prosvetnem in kulturnem 
področju. Bogato je njegovo publi
cistično delo, posebej pa velja ome
niti njegov delež pri knjigi „225 let 
novomeške gimnazije44.

Martin Fuis je dobil nagrado za 
dolgoletno raziskovalno delo na pro
svetnem in pedagoškem področju. 
Med drugim ima veliko osebnih za
slug pri uvajanju učnih metod v

osnovni šoli, napisal pa je tudi več 
brošur oziroma priročnikov, ki za
devajo to področje.

Z organizacijo šolstva in številnih 
drugih dejavnosti pri šolah na našem 
območju je povezano ime tretjega 
nagrajenca Janeza Grašiča. Poleg 
tega je veliko storil za življenje mla
dih in zlasti za razvoj pionirske orga
nizacije.

Bogo Komelj je vložil vse svoje 
znanje in sposobnosti v razvoj štu
dijske knjižnice, ki ji je ravnatelj, in 
razvoj ljudskih knjižnic v novomeški 
občini. Pomemben je njegov pri
spevek k zgodovini knjižničarstva na 
Dolenjskem. Objavil je več člankov 
in ciklostiranih del.

Po sklepu sveta za prosveto in 
kulturo so denarni del nagrade, ki jo 
je dobil pokojni prof. Milan Dodič, 
namenili ljudski knjižnici v Zužem-

berkU- I.Z .
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4. KJo ve, koliko d*11’ ^  V ^ !  krTek,°  
od dne, ko se je rake p  1̂  do ve,

koliko sto tisočev kil°^jjnci’1
Morda so to vedeli v ^ ^ ^  ^ >§ču,

morda! Vsekakor pa £rav v
tem trenutku pričela čudna
cigara. Svetlikala se Je j

močno približala ladji in se končno prisesala nanjo
kot ogabna pijavka . . .  * .

Mars, dragi bralci, ni mogel biti več daleč m cigara 
ni bila nič drugega kot NLP, neznani leteči predmet, 
ki tudi pri nas ni čisto neznan!

Paradižnik in Paradižnica sta še vedno sanjala svoj 
ledeni sen, ko so se vratca nad njima odprla in sta v 
prostor pokukali dve čudni buči z antenami na vrhu, z

MIHA MATE

Res ie, časi se spreminjajo. Ni še dolgo tega, ko je vsak 
Ribničan, ko je odhajal v svet, dejal: :“Zdaj grem pa s trebu
hom za kruhom!“ To se skoraj več ne slisi m vsak ki se 
odpravi v auslendarijo, le še pravi: „Zdaj grem s trebuhom za 
auspuhom.“ Postal je že takšen problem, da kmalu ne bo v 
vsej božji Ribnici prostora za parkiranje. To se najbolje vidi 
ob cerkvenih praznikih, ko je pred cerkvijo toliko auspuhar-
iev, da se kar tre. ....

Sai se še spomnite tistega, kako smo cerkev pognojila, 
okrog nje položili rekelce in se uprli ob notranje stene. Ho
teli smo jo razširiti, ker se nam je zdela premajhna.

Ko se nam je zdelo, da smo se že dovolj zaganjali v tiste 
stene, smo šli ven in res, rekelcev ni bilo nikjer. Segli smo si v 
roke in se objeli. Bili smo zadovoljni, da smo cerkev tako
razrinili, da ni bilo več gneče pri mašah.

No zlobneži pravijo, da so prav takrat, ko smo se mi v 
kamne zaganjali, videli iti mimo cigana Stefana, katerega so 
zamikali naši rekelci. Toda mi jim ne verjamemo. To so le 
zlobni jeziki, ki nam zavidajo, da smo delo tako junaško m
dobro opravili. . . - . , v __

Kdo bi si mislil, da bo po toliko letih in po tako težavno 
opravljenem delu kar naenkrat cerkev prevelika, parkirni 
prostor pred njo pa premajhen. Včasih so ljudje na božja 
pota hodili po kolenih, danes pa s a m o  se z avtomobdi. Se 
dobro se spomnim, kako je tarnala m o j a  Johanca, ko so Ji 

gospod župnik dali za pokoro, da mora iti k Novi Stilti s 
fižolom v čevljih. Vzdihovala je in jamrala, pa sem ji dejal: 

Kai se pa cmeriš, baba neumna! Skuhaj ga, saj gospod zup- 
Idk niso dejali, kakšen mora biti. Fižol je fižol in bo v čevljih 
menda ja molčal, sveta Marija ti pa tudi ne bo zamerila.

Tako je potem menda res napravila, vsaj nog msem videl 
ožuljenih in tudi Johana ni še nikoli prišla tako dobre volje
domov z božje poti.

Hotel sem povedati, da bo morala občina zares pljuniti v 
roke, da bo cerkev zožila. Še 'najbolje bi bilo, da bi jo nasi 
gasilci pošpricali s kakšnim detergentom, potem bi se prav 
gotovo skrčila. Naj resno razmislijo občinski možje, če ho- 
čeio da se bodo naši auspuharji vračali domov in ne bo tako 
kot lansko leto, ko kmalu ne bi mogli župana izvoliti, ker je 
bilo pol Ribnice v Nemčiji. Prišli so zadnji čas, drugače bi 
nas priveznili kočevski občini.

izbuljenimi očmi in dolgim nosom. Uf, kakšen mraz! 
sta buči dejali in gromko kihnili.

Nato sta zlezli v ladjo dve škratovski postavi. Pred
stavili vam ju bomo: doktor Ču in doktor Mu iz Marsi- 
landa!

Čudovita primerka! Užitek ju bo razstaviti na 
atome! je vzkliknil doktor Ču, ko si je ogledal Para
dižnika in njegovo soprogo.

„O Jezus Marija, z vlakom se je pripeljal, kam ga bomo pa 
dali? “ je rekla Johana . . .

Nič ne rečem, tudi moj najmlajši, Jože, je delal v Nemčiji. 
Zakaj pa ne,“ sem dejal, „naj gre, naj vidi malo sveta. S 

krošnjaijenjem je že tako ali tako bolj slabo, ljudje so se na 
mesingaste in srebrne žlice navadili, doma bomo pa že sami 
obdelali tisti firkeljc, da bo kaj za v lonec.“ In je šel.

Minilo je leto, minili sta dve in Johana je pričela tarnati. 
„Joj, joj, kaj je z našim? Poglej, sosedov Lojz se je vrnil. 

Štiri mesece je delal, pa se je z mopedom pripeljal. Spičkov 
je bil eno leto in ima motor, Zadnikov je bil dve leti, pa se 
baha pred cerkvijo s čisto novim rekordom. Joj, joj, Bog ve, 
kaj je z našim, kaj bo pripeljal . . .? “

In smo čakali. Leto, dve, tri . . . Kar neke noči nekdo
potrka na okno:

„Odprite, oča, odprite!“
„Kdo pa je? “ sem vprašal.
„I, kdo, Jože, vaš Jože!“
„S kom pa si se pripeljal? “
.„I, z vlakom.“

. Takiat pa je že prišla tudi Johana, ki se je zbudila in slišala 
zadnje besede.

„O, Jezus Marija, z vlakom se je pripeljal, kam ga bomo pa

dali? “ , u.
Ampak verjemite mi, tisti vlak smo potem res lahko spra

vili in tiste marke tudi, saj jih ni bilo preveč.

Prav gotovo bi bilo pri nas bolj žaltavo, če bi se ljudje 
preživljali samo s kmetijstvom. Kraških lukenj je pa malo 
preveč, pa tudi zemlja ni bogve kaj. Tako pa je Bog v teh 
krajih ene dvakrat bolj udaril s praznim Žakljem po skalah in 
zrasla je takšna leska, da jo je potrebno iskati po vsem svetu. 
Tudi tedaj, koje prestopil Kolpo, je imel še toliko časa, daje 
prijel za roko kos gline in dejal: „Za Ribničana bo že 
dobra!“ Toda verjemite mi, da ni bilo tako. Iz tiste gline se 
ni dalo kaj dosti napraviti, saj jo je nekaj tudi na Kočevje 
padlo.

Oči

v krogih 

Mtinchna
Jože Splichai
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PO PISMU TOVARIŠA TITA:

Kaj lahko pričakuje javnost?
Boj proti neupravičenemu bogatenju, korupciji in kraji, obdavčitev čez

mernih zaslužkov zahteva hitrih in odločnih dejanj!

Dežurni 
poročajo

„Z natančnejšo določitvijo idejnih meril, z jasnimi političnimi 
stališči in akcijo svojih članov v samoupravnih in državnih organih 
ter družbenopolitičnih organizacijah mora Zveza komunistov okre
piti svojo vlogo in vpliv na področju kadrovske politike. Vodilni 
organi in organizacije ZK naj se neposredno in stvarno zavzamejo, 
da bodo te dolžnosti opravljali v korist delavskega razreda in raz
voja socialističnega samoupravljanja. To je nujno potrebno zago
toviti zlasti za tako pomembne družbene zadeve, kakor so vodilne 
dolžnosti v gospodarstvu, na področju izobraževanja, v sredstvih 
obveščanja, v javni upravi, sodstvu, tožilstvu ter kontrolnih in var
nostnih organih,“ je rekel tovariš Tito.

Kaj lahko torej po teh bese- mi dejanji podprli vsi tisti, , ki

OGENJ V KUHINJI -  24. okto
bra okrog 14. ure je začelo goreti v 
kuhinji Antona Pusta v Mačkovcu 
pri Žužemberku. Ogenj je nastal, 
ker so iz štedilnika padali goreči 
ogorki: vnela se je talna obloga, zgo
rela je tudi gumijasta cev do plin
skega štedilnika. Na srečo je bilo v 
butanski steklenici le malo plina in 
sta požar ter eksplozija naredili 
samo za 6000 dinaijev škode.

KOKOŠJI TAT -  25. oktobra 
ponoči je neznan tat odnesel iz ko
košnjaka Jožeta Puclja na Par
tizanski cesti v Novem mestu 5 ko
koši.

V GOSTILNI IN NA CESTI -  
Metliški miličniki so 24. oktobra 
zvečer pridržali do iztreznitve Anto
na Brodariča iz Krasinca, ker je raz
grajal v Žgajnaijevi gostilni, pretepal 
goste in razbijal steklenice. Pro
metni miličniki pa so pridržali Jo
žeta Blažiča iz Goriške vasi, ker se je 
pijan nedostojno obnašal pri obrav
navanju prometne nesreče pri Drno
vem.

ZARADI DIMNIKA -  24. okto
bra po 20. uri je zgorela baraka 
Antona Hudorovca in vse, kar je 
bilo v njej. Na Ruperč vrhu je za
čelo goreti zaradi slabega dimnika: 
škode je za 4000 dinaijev.

ŽALITEV MORALE -  25. okto
bra so novomeški miličniki pridržali 
Bruna Brajdiča iz Žabjeka, ker seje 
opit nedostojno obnašal. Črno
maljski miličniki pa so pridržali 
Petra Ledića iz Aržana pri Imot- 
skein, ker je opit v črnomaljskem 
bileju s šovinističnimi grožnjami 
žalil Slovence. Oba bosta šla pred 
sodnika za prekrške.

JAPONSKA BRITEV -  Avgust 
Ferlič iz Novega mesta je prijavil mi
ličnikom,'da mu je nekdo ukradel iz 
stanovanja japonsko britev, vredno 
136 dinaijev.

100 DINARJEV -  Majdi Šuln z 
novomeških Mestnih njiv je neznan 
tat iz denarnice ukradel 26. oktobra 
100 dinaijev.

KIOSK DELA -  26. oktobra zve
čer so vlomih v kiosk Dela v Bršlinu. 
Neznanec je razbil steklo na okencu, 
potem pa odnesel 200 razglednic in 
irav toliko vžigalnih kamenčkov, 

ode je za 220 dinarjev.

dah pričakuje naša javnost, ki 
jo najbolj razburja bogatenje, ki 
ne izvira iz dela, ki jo boli vse 
hujša socialna neenakost, ki je 
dostikrat priča nemoči davčnih 
uprav, kadrovsko prešibkih in 
premalo odločnih sodišč ali to
žilstev?

Če je bil kdaj čas za akcijo 
resnično zrel, potem je dozorel 
zdaj, po pismu predsednika 
Tita. Široka akcija za odpravo 
virov bogatitve in pridobivanja 
dohodka brez dela, obdavčitev 
čezmernega zaslužka, za spo
sobne davčne službe, za boj 
proti korupciji, kraji in drugim 
oblikam prisvajanja premoženja 
bo uspela le, če jo bodo shitri-

ZA PRVO SILO
28-letni brezposelni orodjar 

Franc Avsec iz Beričevega pri Ljub
ljani je v noči na 24. avgust ukradel 
iz Mercatoijeve poslovalnice na Ča
težu pri Veliki Loki za 400 dinaijev 
denarja in jedi; več kot polovico de- 
naija je pustil v predalu.

V preiskavi je sicer dejanje zani
kal, na obravnavi pa je v četrtek pri
znal, da je vdrl v prodajalno. Zago
varjal se je, da je bil po prihodu iz 
zapora aprila letos brez zaposlitve in 
denaija. Službo je šel iskat v Ga
brovko, potem pa je ostal brez de
naija za vrnitev z vlakom. Okrožno 
sodišče v Novem mestu gaje obso
dilo na 8 mesecev zapora.

imajo v teh stvareh škarje in 
platno v svojih rokah.

To pa pomeni — povedano z 
drugimi besedami — da lahko 
odslej pričakujemo ostrejšo 
kontrolo davčnih uprav, hitrej
še in doslednejše ukrepanje 
UJV, tožilstev in sodišč. Vsem 
tem organom bo potrebno dati 
več pomoči in podpore, naloge 
komunistov pa so po pismu pač 
dovolj jasne. Samo če bodo vsi 
tudi v dejanjih podprli besede 
privrženosti pismu, potem jav
nost ne bo opeharjena za priča
kovanja. j. SPLICHAL

NA OSOJNIKU PRI SEMIČU:

Žalostno svatovanje
Ivanu Jakši je eksplodirala v roki doma narejena 

petarda, ko so čakali na nevesto. . .

V novomeški bolnišnici je hudo ranjeni 20-letni Ivan Jakša ves iz 
sebe: „Naj miličniki enkrat za vselej prepovedo pokanje petard. V 
Beli krajini je bilo že nešteto takih nesreč, pa fantje še naprej 
delamo enako

Žalosten klic 20-letnega fanta je 
lahko svarilo vsem drugim, čeprav je 
malo veijetnosti, daje bil Jakša zad
nji ponesrečenec te vrste.

Na Osojniku pri Semiču se je 21. 
oktobra poročil Anton Novak. Po 
starih šegah so hoteli s petardami 
narediti poroko še bolj veselo. Eks
ploziv, vžigalne kapice in vrvice -  to 
je material za ročno izdelavo. Tako 
je bilo tudi ob tem veselju. Prve pe
tarde so pokale že popoldne, še pre
cej pa so jih zvečer prinesli tudi v 
ženinovo hišo, da bi proslavili pri
hod neveste. Vsega skupaj so fantje 
naredili več kot 10 petard.

Glavnega slavja potem ni bilo: do
ma narejena petarda je eksplodirala 
v roki Ivana Jakše in ga poškodovala 
po prsih, obrazu, rokah in nogah.

Namesto veselega svatovanja je bil 
konec v novomeški bolnišnici. . .

Obsojena alkohol in Petek
Otroci so čakali ponoči pod drevjem, kdaj bo pi
jani oče zaspal, da se bodo lahko vrnili v hišo -  

Krvava sled za ženo

£

Na šest mesecev zapora in obvez
no zdravljenje zaradi alkoholizma je 
bil pred kratkim obsojen pred ko
čevskim sodiščem Vinko Petek, star 
31 let, rojen v Dolenjih Lazih, sta-

NOVO MESTO: NAROBE PRE
HITEVAL -  Novo meščan Jože 
Stibrič je 23. oktobra s kombijem 
nameraval zaviti na levo. Na Trdi
novi cesti je dal smerni kazalec in

Eičakal, da je bila cesta prosta. Ta- 
at pa je vanj trčil Anton Stojnič iz 

Lokvice, ki je z avtom začel pre
hitevati kombi. Škode je bilo za 
8000 dinarjev.

PREKOPA: V VPREGO -  23. 
oktobra zvečer Anton Blatnik iz 
Gor. Vrhpolja ni utegnil zavreti 
avtomobila in je trčil pri Dol. Pre
kopi v konjsko vprego Jožeta Črta- 
Hča iz Grobelj. Škode je za 2000 di
naijev.

TEŽKA VODA: TRIJE RA
NJENI -  V nepreglednem ovinku 
pri Črmošnjicah pri Težki vodi je
23. oktobra popoldne Jože Kte- 
menčič s Pristave trčil v tovornjak, 
ki ga je vozil Metličan Peter Ptedo- 
vič. Klemenčič je zapeljal na levo, 
pri trčenju sta se razen njega, hudo 
poškodovala še sopotnika Ludvik 
Luzar in Silvo Klemenčič s Pristave. 
Škode je za 40.000 dinaijev.

DOL. KAMENCE: V OVINKU -
24. oktobra zjutraj sta trčila v ne
preglednem ovinku pri Dol. Ka- 
mencah avtobus Gorjancev, ki ga je 
vozil Alojz Rukše iz Novega mesta, 
in osebni avto, ki ga je vozil Novo- 
meščan Vinko Sprajcar. Škode je za 
1500 dinarjev.

NOVO MESTO: OD ZADAJ -  
Ljubljančan Franc Kuzma je 24. 
oktobra nameraval zaviti na levo z 
Zagrebške ceste v Novem mestu. V 
prekratki razdalji je za njim pripeljal 
Marko Šmalc iz Novega mesta in 
trčil v Kuzmov avto. Škode je za 2 
tisočaka.

DRNOVO: Z NEREGISTRI
RANIM -  24. oktobra dopoldne je 
Jože Blažič iz Goriške vasi pri Škoc
janu začel pri Drnovem prehitevati 
kolono z neregistriranim austinom 
1300. Tedaj je pripeljal naproti 
Vinko Njivar iz Mačkovca pri Dom
žalah tovornjak. Blažiča je zaneslo, 
zadel je tudi v tovornjak, potem pa 
ga je viglo po nasipu. Poškodoval se 
je njegov »potnik Franc Goli, 
škode je za 15000 dinaijev.

ZBURE: ZLOMUENA NOGA -  
Mopedist Ivan Kalčič iz Dol. Ra- 
dulje se je z mopedom peljal po sre
dini ceste od Šentjerneja proti Škoc
janu. Pri Zburah je čelno trčil v 
avtobus, ki ga je vozil Martin UdovČ 
iz Jerman vrha. Mopedist si je pri 
padcu zlomil nogo. Kalčič ni imel 
dovoljenja za vožnjo; škode je za 
1500 dinarjev.

NOVO MESTO: Z DVORIŠČA -  
Jože Poč iz Vavpče vasi se je 25. 
oktobra dopoldne peljal z motorjem 
po Ljubljanski cesti, z dvorišča Cest
nega podjetja pa je takrat pripeljal 
Novomeščan Živojin Maksimovič. 
Pri trčenju se je Poč laže poško
doval, škode je za 2000 dinaijev.

KANIŽARICA: AVTO V AVTO
-  25. oktobra je Branko Grahek iz 

„ Črnomlja Zapeljal z dvorišča delav
ske menze v Kanižarici na cesto 
tedaj, ko je po cesti pripeljal Ludvik 
Maček iz Polhovega Gradca. Škode 
je za 3000 dinaijev.

DOBRUŠKA VAS: NA LEVO -
25. oktobra zvečer je Cvetka Slem- 
nik pri Dobruški vasi na cesti dru
gega reda zapeljala na levo in trčila v 
avtobus, ki ga je vozil Ivan Gre
gorčič iz Smarjete. Slemnikova ie 
odpeljala naprej in so jo miličniki 
dobili v Novem mestu, škode pa je 
za 3000 dinaijev.

TREBNJE: Z BANKINE -  Za
grebčan Dama Jurčevič se je 26. 
oktobra ponoči pri Trebnjem pre
vrnil s ceste na streho in obstal pod 
njo na kolesih. Škode je za 4500 di
naijev.

NOVO MESTO: SPLAŠENA
KONJA -  Ivan Kotar z Broda je 26. 
oktobra zjutraj sicer zaviral na Ljub
ljanski cesti, vendar se ni mogel iz
ogniti splašenima konjema Jožeta 
Turka iz Zaloga, ki sta pridrvela na 
cesto od Pioniijeve žage. Škode je za 
1000 dinaijev.

NOVO MESTO: NI IMEL PRED
NOSTI -  Janez Škedelj s Pangerč 
grma je 26. oktobra popoldne za
vijal v križišču pred IMV proti Žabji 
vasi. Trčil je v osebni avto Laza 
Gogića iz Novega mesta, ki je pri
peljal po prednostni cesti. Škode je 
za 6000 dinarjev.

nujoč v Klinji vasi 14 pri Kočevju. 
Sodba še ni pravnomočna.

Sodišče je ugotovilo, da je Vinko 
Petek, delavec brez zaposlitve, oče 
treh otrok, starih od 8 do 11 let, 
kriv, ker je od sredine preteklega 
leta pa do 17. julija letos zanemarjal 
svoje 3 mladoletne otroke, ker je 
pijančeval ter nato preganjal ženo in 
otroke, jim grozil, da bo vse pobil, 
ker ni prispeval za preživljanje svojih 
otrok in ker je junija letos samo
voljno zapustil delo.

Petek je nekatere zadeve priznal, 
druge zanikal ali delno priznal. Tako 
je trdil, da ni tepel otrok, razen če 
niso naredili naloge, se pravi iz 
vzgojnih potreb. Zatijeval je, da je 
vsega, tudi njegovega pijančevanja, 
kriva žena oziroma njena ljubo
sumnost.

Vendar so priče, med njimi tudi 
Petkova sestra in dr. Andrej Hriber
nik, povedale, da je vsega kriv Petek 
in alkohol, ki ga je prerad pil.

Pred kratkim je Petek ženo tako 
močno poškodoval, da je morala 
iskati zdravniško pomoč. Nekateri 
vedo povedati, da se je za njo vlekla 
krvava sled od Klinje vasi do Zdrav
stvenega doma v Kočevju, drugi pa 
da so videli krvave sledove na hod
niku Zdravstvenega doma. Pri vsem 
tem pa marsikdo ne razume popol
noma, kako more trpeča, izmozgana 
ženska še vedno zatrjevati, da ima 
moža rada. ,

KOLIKOKRAT ŠE?

Je požigalec 
psihopat?

Vaščani Irče vasi in 
Broda zdaj stražijo!

Samo da si obudimo spomin: 
od tedna požarne varnosti je go
relo petkrat: v leseni lopi Jožefe 
Štine ob Težki vodi pri Šmihelu, 
v kozolcu Ivana Hrovata v liči 
vasi, v gospodarskem poslopju 
Milana Gregorčiča v Irči vasi, v 
kozolcu Franca Jakliča na Bro
du in v kozolcu Franca Hribaija
v Irči vasi.

Če smo v začetku le domne
vali, zdaj ni nobenega dvoma 
več: ogenj je bil vseh petkrat 
podtaknjen. Vaščani tega pre
dela Novega mesta so postali ne
zaupljivi in prestrašeni. Ko se 
zmrači, je vsaka senca nevarna: 
takrat ne zaupajo niti najboljše
mu prijatelju in tudi ne najbližje
mu sosedu.

Okrog 19. ure zvečer zagorijo 
bakle: malce odmaknjeni ko
zolci so najbolj pogosta tarča 
požigalca. Prebivalci so se zdaj 
odločili, da bodo pomagali poži
galca ujeti. Zato stražijo vsak ve
čer.

Maijan Pureber, kriminalist 
novomeške uprave javne var
nosti, sodi o dosedanjih petih 
požarih: „Zanesljivo je, da so 
bili požari podtaknjeni. Kaže, da 
gre za psihopata, zato sodelu
jemo z bolnišnico za duševne bo
lezni. Ljudje stražijo in precej 
pomagajo preiskavi. Praksa kaže, 
daje raziskava takih kaznivih de
janj največkrat dolgotrajna. Vse 
sledi namreč ogenj un ič i. . . “

Pred nekaj tedni smo se vpra
šali, kdo bo hitrejši: roka z vži
galico ah tisti, ki bodo to roko 
ujeli? Zdaj se ponovno sprašu
jemo: kdo bo hitrejši? Bo zago
relo še šestič ali je bil peti pla

m e n  tudi zadnji? ^

•SPET ALKOHOL -  Pijana sta 
kričala, razgrajala in razbijala 24. 
oktobra ob 13.30 na avtobusni po
staji v Kočevju Rudi Oštir iz Ljub
ljanske c. 34 in Jože Košir iz Trga 
svobode 6, oba brez zaposlitve. Na 
postaji milice so ju pridržali do iz
treznitve.

V BREŽICAH PRED ENIM LETOM

Grobarjev nočni izlet
Anton Zagmajster iz Velikega Obreža rad vlamlja 

v avtomobile -  Slab alibi

20-letni Anton Zagmajster iz Velikega Obreža pri Dobovi je bil 
prejšnji petek pred senatom okrožnega sodišča v Novem mestu, ki 
mu je predsedoval sodnik Janez Kramarič, zaradi vlomne tatvine in 
10 takih poskusov obsojen na leto dni in dva meseca zapora.

Ker je julija lani ukradel iz avto
mobila v Brežicah več stvari, ga je 
brežiško sodišče obsodilo na tn me
sece poeojne kazni. Okrožno so
dišče v Novem mestu je pogojno ob
sodbo preklicalo in Zagmajstra kaz
novalo z enotno kaznijo na eno leto 
in tri mesece zapora.

Zagmajster je v Brežicah od 24. 
na 25. oktober lani vlomil v avto 
Vlada Podgorška in odnesel iz avto
mobila baterijo. Skušal je vlomiti še 
v druge avtomobile, vendar mu ni 
uspelo. Takrat je bil v Brežicah za
poslen kot grobar, odkril pa ga je

Bane Radovič, ko jp skušal vlomiti v 
njegov avto.

Zagmajster je miličnikom priznal 
dejanja, vendar zdaj trdi, da so ga 
tepli, da je moral zato po pomoč v 
brežiško bolnišnico. Miličniki pra
vijo, da niso uporabljali sile, v bre
žiški bolnišnici pa Zagmajstra ni 
bilo.

Sodišče je . ovrglo tudi njegov ali
bi, češ da je bil takrat zaposlen že v 
Kranju, ker se je zaposlil šele mesec 
dni pozneje. Prav tako niso veijeli 
njegovemu bratu, ki naj bi potrdil, 
da je bil takrat na veselici v Dobovi.

DELO ZA KOVINARJE! 
Podjetje 
KOVINARSTVO » MA J A «

LJUBLJANA, Celovška 182/a

r a z p i s u j e  

prosta delovna mesta za:

-  VEČ KV STRUGARJEV
-  VEČ KV LIVARJEV
-  VEČ PK LIVARJEV
-  VEČ KV KLJUČAVNIČARJEV
-  VEČ DELAVCEV ZA PRIUČITEV

V KLJUČAVNIČARSTVU IN LIVARNI.
-  VEČ VAJENCEV 

KLJUČAVNIČARSKE STROKE
Posebni pogoj: poskusno delo 3 mesece. 

Ponudbe pošljite Kadrovski službi podjetja.

STROKOVNA PREDAVANJA ' 
ZA REZERVNE 

VOJAŠKE STAREŠINE!
Na podlagi program a za strokovno usposabljal®  

rezervnih vojaških starešin  občine Novo m esto  
zvezi z 51. čl. zakona o vojaški obvezi (Ur. 
št. 8/69) obveščamo vse rezervne vojaške starešine, 
se obvezno udeležijo strokovnega predavanja , ki 
dne:

— 8. 11. 1972 ob 18. uri za KZ Brusnice v osnovni
— 10. 11. 1972 ob 17. uri za KZ Bršlin v dvorani sam 

skega doma »Pionir«,
— 10. 11. 1972 ob 18. uri za KZ Dol. Toplice v l»n°' 

dvorani,
— 12. 11. 1972 ob 8. uri za KZ Stopiče v osnovni S°u’
— 12. 11. 19-72 ob 8. uri za KZ Straža v kinodvoran*«
— 16. 11. 1972 ob 17. uri za KZ Šmarjeta v učilnici s*8 

re osnovne šole, .
— 16. 11. 1972 ob 17. uri za KZ Škocjan v stari osnov

®oli’ vi
1972 ob 17. uri za KZ Novo mesto —1 *e
domu JLA, ..
ob 18. uri za KZ Birčna vas v osnovni ŠoM

vfli

jrafli

— 17. 11. 
breg v

— 18. 11.
— 18. 11. 1972 ob 18. uri za KZ Mirna peč v osnov 

šoli.
— 19. 11. 1972 ob 8. uri za KZ Žužemberk v dvor 

krajevne skupnosti, :
— 19. 11. 1972 ob 8. uri za KZ Šentjernej v gospodar* 

ski šoli, x, ■ JH
— 21. 11. 1972 ob 17. uri za KZ Novo mesto — desn* 

breg v domu JLA.

Po posebnem program u občinskega odbora ZR^S 
Novo mesto bodo v drugi polovici novem bra in v prvl 
polovici decem bra 1972 redni letni izpiti za vse rezerv- 
ne vojaške starešine. Vabila za izpite bodo dostavljala  
krajevna združenja.

Evidenco o udeležbi na predavanjih  in izpitih vo
dijo k rajevna združenja.

TEKSTILNA TOVARNA 
NOVO MESTO
v a b i
nove sodelavce zaradi odpiranja no

vega obrata

konfekcije na Vinici,

ZATO RAZGLASA 

NASLEDNJA DELOVNA MESTA:

-strojnega ključavničarja 

-  obratnega električarja 

-krojača

-  šivilje

-  administratorja

-  kurjača parnega kotla 

-tekstilnega tehnika

-  ekonomskega tehnika
In teresenti m orajo im eti ustrezno poklicno a 
strokovno izobrazbo. Zaželeno je, da im ajo kandi 

dati ustrezno strokovno prakso!

Na objavljenih  delovnih m estih bomo zaposlil 
kandidate najkasneje v mesecu januarju  l 97**- 

P rijave pošljite čim prej na naslov: Novoteks, tekstilna 

tovarna, Novo mesto.

8 DOLENJSKI UST Sttan uredil: J02E SPLICHAL



5. IN 6. NOVEMBRA 
I 1972

LICITACIJA
pri Carinarnici Ljubljana

Carinarnica Ljubljana bo 5. in 6. novembra 1972, prodajala na javni dražbi potniške avtomobile in ostalo blago: 

Avtomobile v nedeljo, 5. novembra 1972 v prostorih Šolskega centra za tisk in papir, Ljubljana, Pokopališka 33, od 
J- «re naprej, ostalo blago pa v ponedeljek, 6. novembra 1972 od 8. ure naprej v prostorih carinarnice Ljubljana, soba 

Ogled vozil in ostalega blaga ter vplačilo kavcij bo samo v soboto dne 4. novembra 1972 od 8. do 13. ure in od 14. 
do 17. ure v carinarnici Ljubljana:

OBILI:a v t o m

j ' “• a. PEU G EO T 5 0 4 , le tn ik  1972 , za le te n  
3’ V> a. MAN, letnik 1968, nevozen, nosilnost 5 t 
4 o 'a’ 9 PEL REKORD, letnik 1970, nevozen 
s l '  ** 1602, letnik 1971, zaleten
6' n ’ £Mw 1600, letnik 1967, zaleten 
7’ *■ FORD TAUNUS XL 1600, letnik 1972, zaleten 
8’ n a‘ £ ° Rd CAPRI 1300 L, letnik 1971, zaleten 
9 ' OPEL REKORD CARAVAN, letnik 1968, zaleten 

10' o 7 ^  KOMBI BUS, letnik 1970, zaleten 
U’ n ^  5JLLMAN CARAVAN, letnik 1968, nevozen 
12 n a‘ FIAT 128, letnik 1969, zaleten 
I3" 0’ l '  RENAULT 16, letnik 1967, zaleten 
14' o a- “MW 2000 AUTOMATIC, letnik 1966, zaleten 
15' o 'a’ KOMBI BUS, letnik 1966, nevozen 
16 o' ’ 9 P e l  KADET L, letnik 1971, zaleten 
17‘ n • OfEL REKORD, letnik 1969, zaleten 
18 o XW 13°2 S, letnik 1972, zaleten 
19' n' ^  SPEL REKORD, letnik 1965, nevozen
20 o' ^  J ^ T  125, letnik 1967, zaleten
21 ' *• OPEL REKORD L, letnik 1968, zaleten 
22' a' PEUGEOT 404, letnik 1970, zaleten 
23' n a' PEUGEOT 404, letnik 1968, zaleten 
2 4 , •  SIMCA 1500, letnik 1967, nevozen

o a' £^U 1200/typ 110, letnik 1966, nevozen 
26 *■ FORD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten
27' n a- FORD TAUNUS 20 M, letnik 1965, zaleten
28 o’ *• flAT 124, letnik 1969, zaleten
29 o a- MERCEDES 190, letnik 1963, zaleten 
30; o J* PEUGEOT 404, letnik 1966, nevozen 
3j • a. yw  1300, letnik 1967, nevozen, brez motorja 
32' • a. VW 4 11 L, letnik 1969, zaleten 
3 3  • a. PEUGEOT 404, letnik 1963, zaleten
34' o a- OPEL KADET, letnik 1965, zaleten ____
35; 0' a- FORD TAUNUS 12 M CARAVAN, letnik 1965, nevozen 9.500 
6̂ o' ^  OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen 

37 o 'a< FORD TAUNUS 15 M, letnik 1966, zaleten 
38! o a- RENAULT 10, letnik 1968, zaleten 
39. o a’ OPEL REKORD, letnik 1965, nevozen 
40.0‘ , SI MCA 1300, letnik 1968, nevozen 
41 o' » SPEL REKORD 1700, letnik 1966, zaleten 
42. o’ a’ OPEL REKORD, letnik 1966, zaleten 

o 1500, letnik 1963, nevozen
44. n' Z' RENAULT R 10, letnik 1964, nevozen
45. tna' FIAT 1500, letnik 1964, nevozen 
46 0 • a-MERCEDES KIPER 4500, nosilnost 4,5 t, letnik 1956 
47' o' !' f ,? RD TAUNUS 17 M, letnik 1967, zaleten

o K 70 L, letnik 1971, reg. motoija 
49.0’a- FORD TAUNUS 12 M, letnik 1965, nevozen 
50.0' • l  1500, letnik 1962, zaleten . 
s l. o' l '  t? *  1600 L, letnik 1968, zaleten 
52.0' a< MERCEDES 220, letnik 1962, nevozen 
53.0’ Z' ^»KODA 1000 MB, letnik 1968, nevozen 
54,0' • VW 1200, letnik 1963, zaleten
55. o’ 1' £0 R d  TAUNUS 17 M, letnik 1965, zaleten
56. o' l  OPEL REKORD; letnik 1966, zaleten 
S?. o' l '  EL REKORD COUPE, letnik 1964, nevozen 
58. o' • 1500, letnik 1965, nevozen
S9- o' !* S ^ T !300, letnik 1962, zaleten 
6°. o' * £ 2 RD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten
61. o’ ^ 9 Y°TA 1000, letnik 1971, zaleten
62. o' l '  ££EL REKORD, letnik 1963, zaleten
63. o' * HfEL REKORD CARAVAN, letnik 1962, nevozen
64. 0' ' 1200, letnik 1965, zaleten
6s- o’ l '  t P RD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten 
6̂ .0  a' t l ^ T  1100, letnik 1962, nevozen 

6?. o' * r « RD CORTINA, letnik 1967, zaleten
o a' 1^00, letnik 1965, nevozen

69. 0' J* FORD TAUNUS 17 M, letnik 1966, zaleten 
• »• FORD TAUNUS 20 M. letnik 1968, zaleten

začetna cena din:
55.000
50.000
36.000
30.000
29.000
28.000
25.000
25.000
21.000 
20.000 
20.000 
16.000 
16.000
15.500
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
14.000
12.500
12.000
11.500 
11.000 
11.000 
10.000 
10.000 
10.000 
10.000
9.500
9.500

70. o. a. PRINZ NSU tip 47, letnik 1964, nevozen
71. o. a. GLAS 1204, letnik 1969, nevozen
72. o. a. VW KOMBI BUS, letnik 1962, nevozen
73. o. a. RENAULT 10, letnik 1965, nevozen
74. o. a. FIAT 1500, letnik 1965, nevozen
75. o. a. VW 1300, letnik 1964, nevozen
76. o. a. OPEL REKORD, letnik 1962, nevozen
77. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963,zaleten
78. o. a. FORD ANGLIA, letnik 1962, zaleten
79. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1962, zaleten
80. o. a. VW 1600, VARIANT, letnik 1967, zaleten
81. o. a. VW1200, letnik 1958, zaleten
82. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1961, nevozen
83. o. a. OPEL REKORD, letnik 1963, zaleten
84. o. a. RENAULT 4 L, letnik 1968, zaleten
85. o. a. MORIS MINOR 1000, letnik 1966, nevozen
86. o. a. OPEL KADET, letnik 1967, reg. motorja
87. o. a. VW 1200, letnik 1964, zaleten
88. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1961, zaleten
89. o. a. OPEL REKORD, letnik 1965, nevozen
90. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1962, zaleten
91. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963, zaleten
92. o. a. RENAULT GORDINI, letnik 1961, nevozen
93. o. a. CITROEN 2 CV, letnik 1968, zaleten
94. o. a. OPEL REKORD, letnik 1958, nevozen
95. o. a. FIAT 600 D, letnik 1962, nevozen
96. o. a. OPEL KADET CARAVAN, letnik 1969, brez registracije
97. o. a. RENAULT 8, letnik 1963, zaleten
98. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1965, reg. motorja
99. o. a. VW 1500, letnik 1965, reg. motorja

100. o. a. CITROEN ID 19, letnik 1968, brez registracije
101. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1970, reg. motorja
102. o. a. MERCEDES BENZ 220, letnik 1961, nevozen
103. o. a. CITROEN ID 19, letnik 1963, reg. motoija, zaleten
104. o. a. FORD ESCORT, brez registracije, zgoren

5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
5.000
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.500
4.000
4.000
4.000
4.000
3.500
3.500
3.500
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.500
2.500
2.000 
2.000 
2.000 
2.000

500
9.500
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
9.000
8.500
8.500
8.500
8.000 
8.000 
8.000 
8.000
7.500
7.500
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
7.000
6.500
6.500
6.500
6.500
6.500
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000 
6.000
5.500 
5.000

PONOVNO NA LICITACIJI:
105. o. a. VW KOMBI FURGON, letnik 1966, nevozen 17
106. o. a. MERCEDES 220 S AUTOMATIC, letnik 1962, nevozen 16
107. o. a. AUDI 80, letnik 1966, zaleten 12
108. o. a. MERCEDES 220 S, letnik 1961, zaleten 12
109. o. a. CITOREN ID 19, letnik 1963, nevozen 12
110. o. a. BMW 1800, letnik 1968, zaleten 12
111. o. a. MERCEDES 220 SB, letnik 1960/61, nevozen 11
112. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1966, zaleten 11
113.0. a. SIMCA 1301, letnik 1969, zaleten 8
114. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1962, nevozen 6
115.0. a. AUTOBILANCHI PRIMULA, letnik 1962/63, zaleten 6
116. o. a. RENAULT 4 L, letnik 1965, zaleten 6
117. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, zaleten 6
118. o. a. VW 1200, letnik 1963, nevozen 6
119. o. a. MERCEDES 220 S, letnik 1957, nevozen 5
120. o. a. VW 1500, letnik 1964, zaleten 5
121. o. a. PEUGEOT 404, letnik 1961, zaleten 5
122. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1965, zaleten 4
123. o. a. VW 1200, letnik 1964, reg. karoserije, zaleten 4
124. o. a. VW KOMBI FURGON, letnik 1961, nevozen 3
125. o. a. VW 1200, letnik 1957, nevozen 3
126. o. a. FORD TAUNUS 12 M, letnik 1963, zaleten 3
127. o. a. OPEL REKORD, letnik 1964, nevozen 2
128.0. a. RENAULT GOR DIN I, letnik 1961, nevozen 2 
129. o. a. FORD TAUNUS 17 M CARAVAN, letnik 1963, zaleten 2
130. o. a. RENAULT 16, letnik 1969, brez registracije 2
131. o. a. VW 1200, letnik 1952/53, nevozen 1
132. o. a. BMW, 700. letnik 1962, zaleten 1
133. o. a. WARSZAWA, letnik 1962, nevozen 1
134. o. a. FORD TAUNUS 17 M, letnik 1963, zaleten 1
135. o. a. FORD TAUNUS 15 M, letnik 1968, reg. motoija
136. o. a. OPEL REKORD COUPE, letnik 1962, reg. motoija 
in ostalo blago (mopedi, motorji, bazen za plavanje itd.)

000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
500
500
.000
000

.400

.000

.000

.000
800
700

Spisek ostalega blaga, ki ni objavljen v tem oglasu bo objavljen na oglasni deski carinarnice Ljubljana.

Pravico udeležbe na javni dražbi imajo vse pravne in fizične osebe. Udeleženci morajo v dneh, ki so določeni za 
°gled blaga tj. v soboto 4. novembra 1972, vplačati 10 % kavcijo od začetne cene v carinarnici Ljubljana, predstavniki 
Podjetij pa morajo poleg tega predložiti še pooblastilo svojega podjetja.

Vsak kupec vozila nosi stroške eventualnega vsekanja številke motoija in karoserije.

V nedeljo 5. novembra ne bomo sprejemali vplačil kavcij, temveč samo v soboto 4. nobembra 1972.

Vse informacije o javni dražbi lahko dobite po telefonu št. 316-588 od 28. oktobra 1972 dalje.

IZ CARINARNICE LJUBLJANA

VAB/ /U i**cu*ia^m
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Ste v zadregi 
za darilo?

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsa
ko priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč 
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni

nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!

/e ljubljanska banka

pravi naslov 
za denarne zadeve

k  PRIVOŠČITE Sl 
| p  TO ZADOVOLJSTVO!

m m

/14 Oč

Komisija za razpis prostih delovnih mest bifeja 
»SVOBODA«, KRMELJ,

r a z p i s u j e  delovno mesto

-  DIREKTORJA
Kandidat mora izpolnjevati naslednji pogoj:

— mora biti kvalificiran gostinski delavec s 5-letno 
prakso.

Ponudbe sprejema razpisna komisija 15 dni po objavi. 
'Kandidat mora vlogi priložiti potrdilo o nekaznovano
sti in potrdilo o dosedanjih zaposlitvah.

UPRAVNI ODBOR TVD PARTIZAN RIBNICA
r a z p i s u j e  prosto delovno mesto

— HIŠNIKA v domu Partizana Ribnica
Kandidat mora poleg splošnih moralno-političnih 
pogojev izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:

— da je član Zveze borcev *NOV in
— da on ali član njegove družine prevzame službo 

hišnika v domu.
Osebni dohodki so določeni po samoupravnem spora
zumu. Izbrani kandidat bo dobil v domu komfortno 
dvosobno borčevsko stanovanje s centralnim ogreva
njem. Eden od članov družine bo lahko nameščen tudi 
kot čistilec oziroma kot čistilka v domu.
Prijave s potrebnimi dokazili pošljite v 20 dneh po 
objavi.

•  ZA ZAVIRAČE IN PREMIKAČE!
TRANSPORTNO PODJETJE LJUBLJANA 
PROMETNA SEKCIJA ZIDANI MOST

s p r e j m e  določeno število delavcev za poklic

ZAVIRAČA, PREMIKAČA
Pogoji osnovnošolska izobrazba, starost najmanj 18 let.

Informacije dobite pri vseh šefih postaj.
Zdravniški pregled na stroške podjetja.
Prijave sprejema prometna sekcija Zidani most.
Rok prijave: 20. 11. 1972.

Na podlagi 67. člena statuta 
DELAVSKA UNIVERZA TREBNJE

r a z p i s u j e  prosto delovno mesto za:
ADMINISTRAT1VNO-RAČUNOVODSKE POSLE

Od kandidata se za razpisano delovno mesto poleg 
splošnih pogojev zahteva popolna ali nepopolna sred
nja šola z znanjem strojepisja.
Za razpisano delovno mesto je določen nepoln delovni 
čas. Osebni dohodek se obračunava po statutu Delav
ske univerze Trebnje. Kandidatu bo nudena pomoč za 
nadaljnje izpopolnjevanje na delovnem mestu.
Rok za prijave je 15 dni. Prijavi je treba priložiti zad
nje šolsko spričevalo in kratek življenjepis. Prijave 
pošljite na naslov: Delavska univerza — komisiji za 
delovna razmerja — Trebnje.



IB K N K k m .

Petek, 3. novembra -  Silva 
Sobota, 4. novembra -  Drago 
Nedelja, 5. novembra -  Zahar 
Ponedeljek, 6. novembra -  Lenard 
Torek, 7. novembra -  Zdenka 
Sreda, 8. novembra -  Bogomir 
Četrtek, 9. novembra -  Nevenka

BREŽICE: 3. in 4. 11. franco- 
sko-italijanski barvni film „Sončni
ca". 5. in 6.11. ameriški barvni film 
„Medalje za hrabre44. 7. in 8. 11. 
španski barvni film ,,Noč nasilja v 
Tomsonu44. /

KOSTANJEVICA: 4. 11. ameri
ški barvni film „Obramba obto
žuje44. 5. 11. ameriški barvni film 
„ H o b re 44. l l .  11. francoski barvni 
film „Glava rodbine44.

MIRNA: 4. in 5. 11. „Operacija 
grom44.

MOKRONOG: 4. in 5. 11. ame
riški barvni film „Nenavadna zgodba 
Edija Chapmana44.

NOVO MESTO: Od 3. do 6. 11. 
ameriški barvni film „Smešno de
kle44. 5. 11. barvni film „Ko se živ
ljenje rodi44. Od 7. do ,9. 11. fran
coski barvni film „Pasjeglavci proti 
vampirjem44.

SEVNICA 4. in 5. 11. meksikan- 
ski film „Divje srce44. 8. 11. ameriški 
film „Krvavi plen44.

ŠENTJERNEJ: 4. in 5.11. „Žen
sko leto44.

TREBNJE: 4. in 5. 11. italijanski 
barvni avanturistični film „Ali Baba 
in sveta krona44.

S L U Ž B O  D O B I

FANTA ali dekle za priučitev pe
kovske stroke sprejmem. Pekarna 
Omerzel, Krško. Vsa oskrba v 
hiši.

PEKOVSKEGA pomočnika sprej
mem. Pekarna Omerzel, Krško. 
Vsa oskrba v hiši.

IŠČEM žensko za varstvo dveh 
otrok. Ostalo po dogovoru. Za
plotnik, Naklo 191.

SPREJMEM šiviljsko vajenko. Po 
možnosti naj ima hrano in stano
vanje preskrbljeno. Terezija Vla
hovič (Tavčar), damsko kro- 
jaštvo, 61000 Ljubljana, Ilirska 
12 .

V OSKRBNIŠTVO ali najem od
damo planinski dom na Govejku 
pri Medvodah sposobnemu, po 
možnosti upokojenemu družin
skemu paru, ki je finančno in 
strokovno sposoben prevzeti dom 
za daljšo dobo. Informacije z 
osebno predstavitvijo: Planinsko 
društvo Obrtnik, Ljubljana, Ce
lovška 43.

NATAKARICO, samostojno moč, 
lahko je priučena, sprejmem ta
koj v stalno zaposlitev. Gostilna 
Ela Mrežar, Celovška 418, Ljub- 
ljana-Šentvid. Oskrba v hiši OD
1.500. -  din na mesec.

S T A N O V A N J A

ZA SOBO pomagam po službi v go
spodinjstvu. Informacije: Lipov
šek, Trdinova 5 b, Novo mesto. 

DVE USLUŽBENKI iščeta enosob
no stanovanje v Novem mestu. 
Robič, osnovna šola Katja Ru
pena, Novo mesto.

IŠČEM SOBO v bližini osnovne šole 
Katja Rupena. Robič, osnovna 
šola Katja Rupena, Novo mesto. 

ZARADI dograditve nove hiše pro
dam dvosobno stanovanje. Ogled 
vsak dan po 16. uri na Zagrebški 
7, Novo mesto. ^

NUJNO potrebujem sobo s kuhinjo. 
Soba je lahko neopremljena. Pla
čam dobro. Naslov v upravi lista 
(2219/72).

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

PRODAM OPEL REKORD, stari 
tip. Matija Jadrič, like Vaštetove 
l7,Novo mesto.

PRODAM osebna avtomobila zasta
va 750, letnik 1965 in 1970. Slav
ko Klobčar, Boričeva 7, Novo 
mesto.

PRODAM ohranjen avtomobil 
JCatrca“ , letnik 1965/66, za
11.000,00 din. Pavel Kmet, Stari 
trg 16, Trebnje.

PRODAM škodo 100 L, garažirano. 
Ogled od 16. ure dalje. Punger
čar, Majde Šilc 7, Novo mesto.

PRODAM dva fiata 1100, letnik 
1959, enega v voznem, drugega v 
nevoznem stanju. Naslov v upravi 
tista (2193/72).

PRODAM zastavo 750, letnik 1965. 
Poizvedbe pri avtomehaniku Per- 
dec v Ločni.

PO ugodni ceni prodam fiat 101, 
prevoženih 4.000 km, še garan
cija. Bukovec, Ivana Roba 5, Got- 
na vas, Novo mesto.

P R O D A M

PRODAM motorno kosilnico BCS s 
priključki, snopovezalko in grab- 
|e .  Alojz Mirt, Gmajna 28, Raka.

PRODAM kosilnico mini pedan z 
žetveno napravo. Naslov v upravi 
lista (2201/72).

PRODAM pohištvo, primerno za 
dnevno ali samsko sobo. Auer-

sperger, Skalegajeva 2, Novo 
mesto.

PRODAM suha bukova drva. Cena 
ugodna. Franc Kerne, Gor. Gobo- 
dol 11, Mirna peč.

PO zelo ugodni ceni prodam sobno 
omaro. Naslov v upravi lista 
(2206/72).

PRODAM električni štedilnik (4 
plošče in pečica), stensko kuhinj
sko omarico, nizko dvokrilno 
kuhinjsko omarico s tremi pre
dalčki in stilno mizico s preda
lom. Naslov: Krško, Aškerčeva 6.

UGODNO prodam dobro ohranjen 
dodatni kuhinjski štedilnik na 
trdo gorivo in oljno peč Kontakt 
7500. Žerjal, Koštialova 11, 
Novo mesto.

PRODAM pevsko ozvočenje Meazzi 
80/120W, orgle Hohner, ojače
valec Hohner 60 W in solo kitaro. 
Zvone Kašnik, Mestne njive 9, 
Novo mesto.

POCENI PRODAM dve dvodelni 
omari, kavč,' dva fotelja in divan. 
Naslov v upravi lista (2227/72).

PRODAM dvokrilno omaro, jogi 
vložke in oljno peč Emo 8. Ogled 
po 16. uri popoldne. Zehedin 
Tuši, Jerebova 8 a, Novo mesto.

PRODAM TELEVIZOR RR Niš po 
ugodni ceni Vinko Mate, Kurir
ska pot 14, Ribnica na Dol

TELEVIZOR, kombiniran z radij
skim aparatom znamke Gra- 
natsch, potreben manjšega popra
vila, prodam za 500 din. Ogled 
vsak dan razen ponedeljka. Rudi 
Marovič, Ljubljanska 
61330 Kočevje.

16/a,

ega
upravi lista (2224/72).

Ljudski časnik 
vest socializma!
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k u p i m

KUPIM kombi s sedeži. Naslov v 
upravi lista (2209/72).

KUPIM novejšo hišo ali polovico 
dvojčka v Novem mestu ali v bliž
nji okolici. Cenjene ponudbe na 
upravo lista „Plačilo v devizah44.

P O S E S T

UGODNO prodam enodružinsko 
novo, nedograjeno hišo v Klinji 
vasi pri Kočevju. Informacije pri 
Milanu Kirnu, Klinja vas.

PRODAM hišo z mlinom foar kam
nov) ob cesti, 2 km od Šentjanža
-  Radeče. V hiši voda in elek
trika. Poleg tudi 5 arov zemlje, 
primemo za upokojence. Ivan 
Majerič, Srednik 29, Šentjanž na 
Dol.

PRODAM hišo z gospodarskim po
slopjem in vrtom v Mokronogu. 
Informacije pri tov. Obaha, Mo
kronog.

R A Z N O

VDOVEC upokojenec išče sebi pri
merno žensko za skupno življe
nje, staro od 50 do 60 let. Naslov 
v upravi lista (2204/72).

DNE 27. oktobra 1972 sem na Glav
nem trgu v Novem mestu izgubila 
zlato zapestnico. Poštenega najdi
telja prosim, da jo proti nagradi 
vrne na upravo Dolenjskega lista.

POROČNI prstani!- Želite trajen in 
lep spomin? Poročne in okrasne 
prstane ter druge zlate izdelke do
bite pri Otmarju Zidariču, zla
tarju v Gosposki 5, Ljubljana (po
leg univerze). - Z izrezkom tega 
oglasa dobite 10 odst. popusta!

V NAJEM vzamem manjšo kmetgo 
v okolici Novega mesta. Naslov v

Ob nenadni in nenadomestljivi 
smrti našega dragega sina in brata

FRANCIJA KLENCNCiCA 
z Dol. Suhorja pri 

Metliki
se iz srca zahvaljujemo vsem, ki ste 
nam v najtežjih dneh priskočili na

Eomoč, nam izrekli sožalje in so- 
ustvovali z nami. Posebna zahvala 

vsem sorodnikom, vaščanom, prija
teljem in znancem, kolektivu Slove
nija vino iz Ljubljane za poslovilne 
besede ob odprtem grobu in podar
jene vence, metliški godbi ter gospo
du župniku. Iskrena hvala vsem, ki 
ste ga spremili na njegovi zadnji poti 
in mu prerani grob zasuli s cvetjem.

Žalujoči: oče Franc, mama Ma
rija, brata Jože in Tone

Ob težki izgubi našega dragega oče
ta, starega očeta in brata

VENCESLAVA BLATNIKA
se iskreno zahvaljujemo bližnjim in 
daljnim sorodnikom, prijateljem in 
znancem, podjetjem Pionir, Novo- 
teks in Splošna bolnišnica iz Novega 
mesta ter Unionu iz Mengša za po
darjeno cvetje. Topla zalivala tudi 
sosedom, ki so nam ob težkih tre
nutkih stali ob strani in gospodu 
župniku iz Hinj za opravljeni obred.

Žalujoči: otroci Micka, Angelca, 
Kristina, Anica, Tone, Angel in Ja
nez z družinami.

Ob prerani smrti dragega moža, 
očeta in starega očeta

VALENTINA MESOJEDCA 
iz Klinje vasi

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so 
sočustvovali z nami, darovali pokoj
niku cvetje in ga spremili na zadnji 
poti. Posebna zahvala vsem sose
dom, sovaščanom, govornikoma, 
godbi, družbenim organizacijam in 
kolektivu Oprema, Kočevje.

Žalujoči: žena Jožefa, otroci Fran
ci, Tine, Milka in Tone z družinami

Ob bridki izgubi naše drage mame

HELENE RAMOVŽ, 
roj. METELKO 
iz Rožemberga 5

se zahvaljujemo za pomoč, izraženo 
sožalje, spremstvo na njeni zadnji 
poti in poklonjeno cvetje vsem so
rodnikom, sestram Lojzki, Pepci in 
Micki, bratoma Lojzetu in Stanku, 
vsem znancem in sosedom, posebno 
še Jevškovim, dr. Leopoldu Levstiku 
za pomoč in lajšanje bolečin v času 
bolezni, gospodu župniku za poslo
vilne besede, osnovnima šolama Mo
kronog in Šentjanž in Elektru Krško 
za številno spremstvo na zadnji poti 

Žalujoči: mož Lojze, sinova Lado 
in Lojze, hčerka Dragica in drugo 
sorodstvo

Dragi hčerki Pegci Nose iz Gabrja 
želimo za njen 19. rojstni dan vse 
naj lepše in najboljše, da bi bila še 
naprej tako pridna. Mama, ata, 
sestra Micka, brat Jože in stara 
mama. Mala Slavica pa ji pošilja koš 
poljubčkov.

Ljubi mami Ivanki Grili iz Her- 
renberga v Zahodni Nemčjji želi vse 
najboljše in najlepše ter veliko 
zdravja in zadovoljstva za njen rojst
ni dan družina Grili.

Dragi Sofjji Muc iz Erckenbrecht- 
sweilerja v Zahodni Nemčiji vse naj
lepše in najboljše za njen rojstni dan 
ter veliko zdravja in uresničitev vseh 
že|ja želi družina Grili.

Dragi mami Ani Jerman iz Ro
žanca pri Cmomjju iskrene čestitke 
za 70. rojstni dan. Da bi jih še veliko 
preživela v krogu svoje družine, ji 
želijo sin Jakec z ženo Marjanco, 
vnuka Iztok, Žiga in Borut.

Dragi in skrbni mami Seničaijevi 
iz Zapuž pri Šentjerneju za njen 70. 
rojstni dan želijo vse lepo, otroci z 
družinami, dvanajst vnučkov pa ji 
pošilja koš poljubčkov.

a s a
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Francka Pavlin, Potov vrh 25, 
prepovedujem vsako hojo in vožnjo 
okoli doma v Mačkovi jami ter odla
ganje vseh smeti s pokopališča. 
Kdor tega ne bo upošteval, ga bom 
sodno preganjala.

Jože Klančar, Bela cerkev 27, 
prepovedujem sečnjo kolja in drv na 
vseh parcelah bivše posestnice Mar
jete Klančar z Vinice.

Pretekli teden so v brežiški po
rodnišnici rodile: Marija Novak iz 
Ljubljane -  deklico; Rezika Vla
hovič iz Bo bo vice — Gordano; Ljud
mila Srpčič iz Zakota — dečka; Ana 
Arko iz Samobora — dečka; Marija 
Bratanič iz Loč — Darka; Nuška 
Žnidarič iz Ljubljane -  Tomaža; 
Ivanka Kovačič iz Klokočevca — 
deklico; Jadranka Kovačič iz Pod- 
vrha -  dečka; Terezija Filipčič iz 
Brezja -  Francija; Slavica Molan iz 
Dečnih sel -  Martina; Antonija 
Zakšek iz Krajnih brd -  Slavico; 
Meta Glibe iz Bistrice ob Sotli -  
dečka; Alenka Kene iz Pišec -  deč
ka; Josipa Planinc iz Mihalovc -  Na
tašo; 'Nada Vogrinc iz Zg. Pohance
-  Željka. -  Čestitamo!

UMRLI SO

Pretekli teden so v brežiški bol
nišnici umrli: Alfonz Lopatič, go
stilničar iz Dol. Pirošice, star 39 let; 
Jelka Ivnik, gospodinja iz Bestovja, 
stara 69 let.

BREŽIŠKA KRONIKA NESREČ

Pretekli teden so se ponesrečili in 
iskali pomoči v brežiški bolnišnici: 
Jože Podgoršek je padel na travniku 
in si poškodoval levo nogo; Djordje 
Botnar je padel s kolesom in si po
škodoval rebra; Jožefa Povodnik se 
je opekla po prstih; Pavao Čemer je 
padel na poti in si zlomil desno 
nogo; Kristina Srpčič je padla v ja
rek in se poškodovala po hrbtu; Te
rezijo Ban je nekdo podrl z mo
pedom in ji poškodoval desno ko
leno; Franc Deržič je padel na poti 
in si zlomil levo nogo; Franc Imperl 
je padel na poti in si poškodoval 
desno nogo; Marjan Obrubič je 
padel z motorjem in si poškodoval 
levo roko; Vladimir Jurkas se je za
letel z motorjem v avto in si po
škodoval levo ključnico in glavo; 
Stefana Vaša je povozil avto in mu 
poškodoval glavo in levo koleno; 
Martinu Krošlju je padel sod na levo 
nogo; Alojz Novosel je padel z lestve 
in si poškodoval glavo; Stjepan Ra- 
danovič je padel z motorjem in si 
poškodoval glavo.
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Pretekli teden so v novomeški po
rodnišnici rodile: Breda Zajc iz Do- 
bruške vasi -  Mirjano, Jožica 
Ucman iz Velikega Cerovca -  Ma
tejo, Marija Stojnič z Jugorja -  
Mojco, Vesna Blatnik iz Trebnjega
-  Aljano, Eda Venetič iz Srednje 
vasi -  Ivana, Elizabeta Ruperčič iz 
Brinja -  Marjana, Rezka Pečnik iz 
Krškega -  Matejo, Silva Bajt iz 
Črnomlja -  Natašo, Milena 
Henigman iz Dolenjskih Toplic -  
Urško, Danica Koli^r z Gornjega 
Mokrega polja -  Roberta, Katica 
Gojmerac iz Črnomlja -  Igorja, 
Cvetka Vodopivec z Velikega Stot
nika -  Staneta, Ccci|ja Malnarič iz 
Semiča -  Boruta, Marija Pavlin z 
Rateža -  Matejo, Jožefa Zorko iz 
Pbvršja -  Borisa, Antonija Lekše iz 
Grobe|j -  Stanka, Danica Drenik iz 
Bršljina -  Milojko, Mar|ja Movern z 
Vrtače -  Vesno, Jožefa Absec iz 
Mihelje vasi -  Matija, Ana Žarn iz 
Velikega Mraševega -  deklico, Ivana 
Grmšek iz Ravna -  deklico, Jožefa 
Weiss iz Črnomlja -  dečka, Anto
nija Bajc i t  Dolenje vasi -  deklico in 
Ana Fbs iz Velikega Lipovca -  
dečka. -  čestitamo!

Oeletekstil"  Č r n o m e l j
ZNIŽANE CENE!
V tem tednu smo od priznane tovarne prejeli v razprodajo
kvalitetne
MOŠKE OBLEKE

prej 984,00 din, sedaj 590.00 din 
prej »10,00 din, sedaj 590,00 din 
prej 881,00 din, sedaj 490,00 din 

IZKORISTITE PRIL02N0STI

Hvala za vašo kri, 
ki rešuje življenja!

Pretekli teden so darovali kri na novomeškem transfigftjjg 
oddelku: Franc Muhič, Alojz Malnar, Albin Hrovat, Stane ufflFj 
Ivan Sašek, Viktor Bregar, Jože Srebrnjak, Danilo Kosele, 
Zelingar, Milan Jamnikar, člani Pionirja, Novo mesto; Milan Ho . 
Anica Seničar, Marija Boltez, Jelica Spasovski in Franc Bevc,. 
Novoteksa, Novo mesto; Jože Pakai, član Krke, tovarne 
Novo mesto; Ivanka Pstan, Ivan Pfetan in Ivan Suštarac^j j 
Novolesa, Straža; Jože Skedelj, delavec iz Gornjega Mraševega;  ̂ jj j 
Brulc, Alojz Pavlin, člana IMV Novo mesto; Franc Lubej, delfy i \ 
Novega mesta; Ljerka Štukelj, Franc Gričar, Zinka Hribtf.1̂ * 
Kočevar, Erika Lenart, Darinka Poljane, Rudi Hrvatin in Vi d a . 
člani KZSZ Novo mesto; Alojz Sašek, član Splošne holmce, ^  
mesto; Franc Štirn, član Dominvesta, Novo mesto; Vinko Z u P . 
član Krke, tovarne zdravil, Novo mesto; Marija Grum,
Novica mesta; Miha Matkovič in Jože Šterk, člana OP . ^ 
Kanižarica; Jože Mušič, Milan Šober, Marjan Lipovec, Janez H ^  
Stane Šimec, Jože Jurman, Marija Žagar in Alojz Kapu8D> ^  
Belta, Crnome\j; Jože Kozan in Mirko Panjan, člana 
Črnomelj; Anton Bajuk, delavec s Tanče gore; Marija 
gospodinja iz Dragatuša; Ana Bukovec, gospodinja iz Novega ^  
Jože Žagar j upokojenec iz Rodin; Janez Kump, upokojenec iz  ̂
Miroslav Cemas, Vojko Baumgartner in Mirko Lamut, # 
kovinarske šole Črnomelj; Jože Šimec, kmet iz Gribelj; 
Vidmar, član kolektiva Snaga, Novo mesto. "

RADIO BREŽICE
ČETRTEK, 2. NOVEMBRA:

16.00 do 16.15 Napoved programa, 
poročila, šport in turistični napotki
-  16.15 do 16.30 Nove plošče RTB
-  1630 do 17.00 Aktualnost tedna
-  Obvestila in reklame -  17.00 do
18.00 Glasbena oddaja -  Izbrali ste 
sami.

SOBOTA, 4. NOVEMBRA:
16.00 do 16.30 Pol ure za pop 
glasbo -  16.30 do 16.40 Radijska 
univerza -  16.40 do 17.00 Med za
bavnimi zvoki nekaj obvestil in re
klam ter melodija za vas -  17.00 do 
17.10 Javna tribuna o gradnji prve 
jugoslovanske jedrske elektrarne v 
Krškem -  17.10 do 1730 Za naše

najmlajše -  17 JO  do 1 8 .0 0 ^  
nozabavne na valu 192 nj- 

NEDEUA, 5. N O \ f >  
10.30 Domače zanimivo?® U\ 
žiški komunisti razpravljaj0' ^  | 
tovariša Tita -  Za naše km ^  
Predpisi o gradnjah na _ (p 
Nedeljska reportaža iz ^  
vestila, reklame in sporeo ^  
tografov -  12.00 do 1 3 ^ ° ^  
čestitajo in pozdravljajo. . jjjjl, 

TOREK, 7. NOVEMBRA-* 
do 16.15 Napoved prograi® - 
lodije s festivala Zlata 
16.15 do 17.00 Poročila 
vam predstavlja -  NovoJ po- 
-  Kaj prinaša nova ste ^  
lenjskega lista -  Obvestil’ jjJi 
in filmski pregled -  17.0® ^
Iz življenja v JLA -17.15 
Tedenski športni komentar 
do 18.00 Mladinska oddaja.

Z A H V A L A

Ob izgubi našega ljubega

RUDOLFA BABIČA
iz Male Lahinje

q|j
se iskrerio zahvaljujem o vsem, ki so ga spremlja*1 
pogrebu in nam  izrazili sožalje. Posebej se 
jem o vaščanom  iz 'Male Lahinje za številno udel 
na pogrebu in Leopoldu Bečaju za poslovilne bes 

ob grobu.

G ornji Suhor, Ravenska vas, Ceplje, Toronto  

Žalujoči: sinovi in hčere

Z A H V A L A

Ob izgubi našega dragega moža. očeta, brata, deda 
in strica

Janeza Brudarja
osebju

iz Vinje vasi

se zahvaljujem o vsem zdravnikom  in strežnem u -- .
in ternega oddelka bolnice, ki so mu ob n j e g o v i h  

njih  u rah  lajšali bolečine. Posebno se za .̂va i u uVa- 
dr. Oblaku za njegovo nesebično prizadevanje. Za _ 
ljujem o se tudi številnim  pogrebcem, pevskemu 
štvu »-Dušan Jereb«, m estni godbi iz Metlike, g°v 
kom in p rija teljem  ter znancem, ki so z resni^?°emu 
lostjo posprem ili pokojnika na njegovi poti k vecn 

počitku.

Žalujoči: žena Ana. sin Ivan z družino, h5erke. P^ rat 
Anica, Marija, Jožica in Ivanka z družinam«. 

Martin in drugo sorodstvo

DOLENJSKI UST
Črno-

USTANOVITELJI: občinske konference SZDL B re^V nica »  
melj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica,
Trebnje. . .  sveta),

IZDAJATELJSKI SVET: Lojzka Potrč (Predsednic« j^je- 
Franc Beg, Viktor Dragofi, Tone Gofinlk, Jože J ^ .^ - ra n c  StaJ" 
novšek, Franc Lapajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, ** 
dohar in Ivan 2tvič. , , ln odg°*

UREJUJE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glasni * J0j e 
vomi urednik), Ria Bačer, Marjan Legan, Janez ^  ,  geiez- 
Primc, Jože Splichal, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Aur 
nik. — Tehnični urednik: Marjan MoSkon. . _  Letna

IZHAJA vsak Četrtek — Posamezna Številka 2 dinarja_ gggo 
naročnina 79 dinarjev (za 1972 : 64 din), polletna n a rr, 10 ameri-
dln, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo 160 dinarjev an vred-
Skih dolarjev oz. 30 DM (ali ustrezna druga valuta 
ti os tl) — Devizni račun: 521-620-1-32002-10-8-9. določenl

OGLASI: 1 cm vi&ine v enem stolpcu 40 din, 1 cm na dlR __
strani 55 din, 1 cm na prvi, srednji ali zadnji strani »sta  j din.
Vsak mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka nadaljnja ocs cenik 
Za vse ostale oglase ln oglase v barvi velja do pretui 
St. 5 od 1. 7. 1972. — Za oglase odgovarja Mirko Vesei. »21-8-9

TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v N o v e m  mesw- trg 3
— Naslov uredništva in uprave: 68001 NOVO MESTO, gib r0ico-
— PoStnl predal 33 — Telefon: (068) 21-227 — Nenaročen** _ 
plsov in fotografij ne vračamo — Tiska tiskarna »Ljua 
vice« v Ljubljani.

DOLENJSKI LIST §*• ^  " i «7o i - 9  « n v e n i b r t ^ 7 2



TELEVIZIJSKI
SPORED

RADIO L JU B L JA N A
DAN: poročila ob 5 .00 ,  

j»15.00 i « !  8;°° .  10 .00 . 12 .00 , 
& K 1 S,00* 19-30 m ob  22 .00. 

8.00. eni spored od 4 .3 0  do

fcfcS?’ 3’ NOVEMBRA: 8 .10  
»nami m t̂ineja ~  9.35  Zaplešite
11.00 pn~ 20 Pri vas doma -  
n̂ašeo10 ~  Turistični napotki

S J i n K 12 tujine -  12 .30  Kme- 
E e in  1 ~  Inž- Tone Zorc: Iz- 
poje miaHn?SVeti za organizirano pi- 
w£imi o govedi -  12-40 Z do-
žajovam ~  13 .30  Priporo-
PtroSke ••• -  14 .10 Za otroke -  
N e  ~  15 .30  Napotki za 
W j : 16-00 „Vrtiljak" -  17.10

-  18-15 „Signali" -  

^benP ,n o č > otroci! -  19-15
o Kumar 8 e -  2 0 .0 0  Sreč-

zbor učiteljske  
»psj3..Jske Kajine -  2 0 .3 0  „Top-

t e f S - a i f a f t
^ “ mbRA; 8 ,0  

S u ~  l n » a ~  9.35  Glasovi v 
w°čiia li r  vas dom a -  11 .00

- Turistični napotki za
Nasveti “  '  12-30 Kmetij-
r̂nosti 7* *?z’ Dušan Terčelj: Ne- 

-ttrtiače ado vino -  12 .40  Po
i*3®, i i ' .  13.30 Priporočajo

: l ? lO Z a ~  16-00 „Vrtiljak" -

i ki7-20 G rp^blo,m Arthur Lyman  
se ^ e|no v km o -  18 .15 Do-

R  otrobi uri -  19-00 Lahko 
znan  ̂ ~  19-15 Minute z D o 

s e g a  feS .~  20.00  Gostje medna- 
^72“ _ i  v ?  »Slovenska popev- 
!leiice -20 Oddaja za naše izse-

s f e t t f  ~ S* NOVEM BRA: 
Niska ip?a °o b r o  jutro! -  8 .05  
o^ m st & Za otr°k e  -  Lea Smul-

I S l  S ,« « " 2' • * * > «  skiro" -  
i Se nn 12 naših krajev -  
S01'- PreviK mte’ tovar iši. . .  Matej 
2*’ **idai™Vl? vihaije (ob  30-let- 
?i '  10dc 25 Pesmi borbe in 
ffci Čestitoj do 13 -0° Naši poslu- 
L 00 po r &  ®  Pozdravljajo -  

Bost • ~  Turistični napotki 
> a  £ £ ?  12 tuJine -  13.15 Ob- 
J ^ i m i T n 3 8*«ba -  13 .50  Z 
J 0 W n?  mbli “  14.15 Nedelj- 
J^eska tp„.P0P°ldne -  16.15 Hu- 
AStolov5či„ tedna — Vidocquove  

V - -  17.05 Radij- 
S^nem Hey: „Balada o
S& °troaI°hnur  ~  19 .00  Lahko 
f ^ c e  _  19.15 Glasbene raz-

22-20 Zani v90 V  nedeljo zvečer!

! ,5 N E Ž S f S 5 * n a m i .
Gv°Glasbei K> 6 - NOVEM BRA: 
Sh 11 2abaSn m?tinej a ~  9-20 Z ve- 
?  Vas dom mi orkestri -  10-20
I S C S ?  - , . 11-0 0  Poročil3 -
■Lv* -  19 za naše goste iz 
iS Kastni- km etijski nasveti -  

f l S s C f f S  Ocenjevanje voščin  
t^L ^ P 06 kuhe vošč in  -  

U o« ^0 Pri 1 Pihalnimi godbami
lxZ  Nafi PoročaJ° v a m  ~
C i l j a j o  P^lušalci čestitajo in 
ta?0 " 1#; n« -30 Glasbeni inter- 
f e % 0 v o ° l « ^ rtiyak‘‘ -  1 7 .10  
'a*,5 Im« n °  popoldne -  

> 4 n f n a 4 6 9 “ -  19 .00
« 0> H t o r<¥ i! -  19 .15 Minute 
teli "Ti in « ne ta Žagarja -

0^E 13 ' ~  22 .15  Za lju-

NOVEM BRA: 8 .1 0

t]ie*a Srednj!!ejat “  ?-05 Radijska 
jataka J ? „ stopnjo -  Onesna-.

°ročiio 0  Pri vas dom a -  
tlc?̂  Soste it T Turistični napotki 
S  nasveti ^ e  -  1 2 .30  Kme- 
ir\ 0 Milena Jazbec:
° ZdomSenje sadovnjakov - -  

lrni ansambli in pcvci

— 13.30 Priporočajo vam . . . --
15.30 Glasbeni intermezzo -  16.00 
„Vrtiljak44 -  16.40 Naš podlistek -  
N. E. Bates: Strah -  18.15 V torek 
na svidenje! — 19.00 Lahko noč, 
otroci! -  19.15 Minute s triom 
Avgusta Stanka -  20.00 Prodajalna 
melodij (stereo) — 22.15 Popevke se 
vrstijo.

SREDA, 8. NOVEMBRA: 8.10 
Glasbena matineja -  9.25 Iz glas
benih šol -  10.20 Pri vas doma -
11.00 Poročila -  Turistični napotki 
za naše goste iz tujine -  12.30 Kme
tijski nasveti -  inž. Jurij Hočevar: 
Uveljavljanje mehanizacije v gozdni 
proizvodnji -  12.40 Od vasi do vasi
-  13.30 Priporočajo vam . . .  14.30 
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav

ljajo — 15.30 Glasbeni intermezzo -  
K>.00 „Vrtiljak44 — 17.10 Glasbena 
galerija -  Opera in radio -  18.15 
Glasbene vinjete -  19.00 Lahko 
noč, otroci! -  19.15 Glasbene raz
glednice -  20.00 Simfonični orke
ster RTV Ljubljana v stereo studiu
— 22.15 S festivalov jazza. 

Če t r t e k , 9. n o v e m b r a :
8.10 Glasbena matineja -  9.35 Po
slušali boste skladbe Jakoba Aljaža, 
Kamila Maška, Antona Foersterja, 
Oskarja Deva ter Zorka Prelovca —
10.20 Pri vas doma -  11.00 Poro
čila — Turistični napotki za naše 
goste iz tujine -  12.30 Kmetijski 
nasveti -  inž. Milan Dolinar: Zago
tovitev sadik novih hmeljevih sort za 
obnovo v letu 1973 -  12.40 Igrajo

pihalne godbe 13.30 Priporočajo 
vam . . .  -  14.10 „Mladina poje44 -
14.40 „Mehurčki44 -  16.00 „Vrti
ljak44 — 17.10 Koncert po željah po
slušalcev44 -  18.15 Četrt ure z za
bavnim orkestrom RTV Ljubljana -
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 
Minute s triom Silva Štingla -  20.00 
Četrtkov večer domačih pesmi in 
napevov — 21.00 Literarni večer -
22.15 Paleta popevk in plesnih 
ritmov.

Hočete vedeti, 
kaj se pri nas 
godi? Naročite 
Dolenjski list!

DARILO,
vredno 2.000 dinarjev,
in potrošniški kredit 

dobite pri

NOVOTEHNI
za nakup osebnih avtomobilov

-  ZASTAVA 1300 standard, 
maloprodajna cena 42.050,00 din

-  ZASTAVA 1300 LUX, 
maloprodajna cena 44.640,00 din

IZKORISTITE ENKRATNO IZREDNO PRILOŽNOST!

Informacije:

»N0V0TEHNA«, NOVO MESTO, 
telefon 21-737.

NEDELJA, 5, NOVEMBRA
9.00 Madžarski TV pregled (Po

horje, Plešivec) (Bgd) -  9.40 Pet 
minut po domače (Lj) -  9.45 Kme
tijski razgledi: Osnove govedoreje 
(Lj) — 10.12 Kmetijska oddaja 
(Bgd) -  10.55 Mozaik (Lj) -  11.00 
Otroška matineja: Vitez Vihar, Vsi 
vlaki sveta (Lj) — 11.50 Poročila -  
(Lj) -  11.55 Mestece Peyton (L j)-
12.45 TV kažipot (do 13.05) Ne
deljsko popoldne (Lj) -  18.25 Poro
čila ( L j ) 18.30 Kritje za umor -  
celovečerni film (Lj) — 19.50 Cik
cak (Lj) — 20.00 TV dnevnik (Lj) —
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.30 Zabavna 
oddaja (Sa) -  21.15 Stili in pesem 
(Zg) — 21.30 Športni pregled (JRT)
-  22.00 Poročila (Lj)

PONEDELJEK, 6. NOVEMBRA 
9.05 Odprta univerza (Bgd) -

9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 Nem
ščina (Zg) -  10.45 Angleščina (Zg)
-  11.00 Osnove splošne izobrazbe 
(Bgd) -  14.45 TV v šoli -  ponovi
tev (Zg) -  15.40 Angleščina -  po
novitev (Zg) — 15.55 Nemščina — 
ponovitev (Zg) — 16.10 Francoščina 
(Bgd) -  16.40 Madžarski TV pre
gled (Pohorje, Plešivec do 16.55) 
(Bgd) -  17.50 Gori, doli, naokoli: 
V zraku — barvna oddaja (Lj) —
18.10 Risanka (Lj) — 18.15 Obzor
nik (Lj) -  18.30 Kremenčkovi -  
serijski barvni film (Lj) -  18.55 
Mozaik (Lj) -  19.00 Zdravo mladi 
(Zg) -  19.45 Risanka (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnevnik 
(Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Mala antologija jugoslovanske TV 
drame -  S. Lukič: Koledar Jovana 
Orioviča -  drama TV Beograd (Lj) 
-r 21.45 Kulturne diagonale (Lj) -
22.25 Poročila (Lj)

TOREK, 7. NOVEMBRA
9.35 TV v šoli (Zg) -  10.40 

Ruščina (Zg) -  11.00 Osnove sploš
ne izobrazbe (Bgd) -  14.45 TV V 
šoli -  ponovitev (Zg) -  15.35 Ru
ščina -  ponovitev (Zg) -  15.55 TV 
vrtec (Zg) -  16.10 Angleščina (Bgd)
-  17.15 Madžarski TV pregled 
(Pohoije, Plešivec do 17.30) (Bgd)
-  17.50 V. Albreht: Mala lupinica
-  I. del (Lj) -  18.05 Risanka (Lj) -
18.20 Obzornik (Lj) -  18.35 Pevski 
zbor KUD Vinko Žganec -  oddaja 
TV Zagreb (Lj) -  19.05 Mozaik (Lj)
-  19.10 Iz sveta oblikovanja: Obla
čenje (Lj) -  19.30 Dosežki medi
cine: Akupunktura -  I. del (Lj) -
19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 TV dnev
nik (Lj) -  20.25 Reportaža (Lj) —
20.30 3-2-1 (Lj) -  20.40 Mi iz 
Kronstadta -  celovečerni film (Lj)
-  22.10 Poema o plesu -  barvna 
oddaja (Lj) — 23.15 Poročila (Lj)

SREDA, 8. NOVEMBRA
8.20 TV v šoli (Zg) -  11.00 

Osnove splošne izobrazbe (Bgd) -
16.45 Madžarski TV pregled (Po
horje, Plešivec do 17.00) (Bgd) -
17.50 Vitez Vihar -  serijski film 
(Lj) -  18.15 Obzornik (Lj) -  18.30 
Po domače s Koroškim Akadem
skim oktetom (Lj) -  19.05 Mozaik 
(Lj) -  19.10 Od filma do filma (Lj)
-  19.30 S kamero po svetu: Ob 
VZnožju Andov (Lj) -  19.50 Cikcak 
(Lj) -  20.00 TV dnevnik (Lj) -
20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 Mi med 
seboj (Aktiv delavcev občine Radov
ljica) (Lj) — 21.35 Eliott: Mlin na 
reki Floss -  I. del (Lj) -  22.25 
Poročila (Lj)

Če t r t e k , 9. n o v e m b r a

9.35 TV v šoli (Zg) -  10.30 An
gleščina (Zg) -  10.45 Nemščina 
(Zg) -  11.00 Francoščina (Bgd) -
14.45 TV v šoli — ponovitev (Zg) —
15.40 Angleščina -  ponovitev (Zg)
-  15.55 Nemščina — ponovitev (Zg)
-  16.10 Osnove splošne izobrazbe 
(Bgd) -  16.45 Madžarski TV pre
gled (Pohorje, Plešivec) (Bgd) -
17.15 Vsi vse vemo (Pionirski kviz)
-  I. oddaja (Lj) -  18.15 Obzornik 
(Lj) -  18.30 Vsi vlaki sveta -  serij
ski film (Lj) — 18.55 Mozaik (Lj) —
19.00 Mestece Peyton (Lj) -  19.50 
Cikcak (Lj) — 20.00 TV dnevnik 
a j )  -  20.25 3-2-1 (Lj) -  20.35 
Četrtkovi razgledi: Makedonija da
nes -  barvna oddaja (Lj) -  21.35 A. 
P. Cehov: Živa roba (Lj) -  22.30 K. 
Cipci: Concertino za orkester — 
barvna oddaja (Lj) -  22.45 Poročila 
(Lj)

PETEK, 10. NOVEMBRA
9.30 TV v šoli (Zg) -  11.00 An

gleščina (Bgd) -  14.40 TV v šoli — 
ponovitev (Zg) -  16.10 Osnove 
splošne izobrazbe (Bgd) -  16.45 
Madžarski TV pregled (Pohorje, Ple
šivec do 17.00) (Bgd) -  17.30 Ve
seli tobogan: Lendava -  II. del (Lj)
-  18.05 Obzornik (Lj) -  18.20 
Ritmične vaje -  oddaja iz cikla 
Rekreacija (Lj) -  18.30 Ekonomsko 
izrazoslovje: Osebno delo (Lj) -
18.35 Glasba za oči: M. Ravel-Cha- 
gal (Lj) -  18.55 Mozaik (Lj) -
19.00 Sodobniki: A. Rubinstein 
(U) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 Reportaža 
(Lj) -  20.30 3-2-1 (Lj) -  -20.40 
Steze slave — celovečerni film (Lj)
-  22.10 Sedem morn —. serijska 
barvna oddaja (Lj) -  2J.00 Poročila 
(Lj)

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

16.30 Košarka Crvena zvezda : Rad
nički -  prenos (Bgd) -  18.05 
Obzornik (Lj) -  18.20 V deželi klo
bukov -  barvni film (Lj) -  18.45 
Gospod Piper -  barvni film (Lj) —
19.10 Mozaik (Lj) -  19.15 Humori
stična oddaja (Bgd) -  19.45 Risan
ka (Lj) -  19.50 Cikcak (Lj) -  20.00 
TV dnevnik (Lj) -  20.25 3-2-1 (Lj)
-  20.30 Skopje 72 -  prenos festi
vala (Sk) -  21.40 Na poti k zvez
dam -  barvna oddaja (Lj) -  22.05 
Medicinski center -  serijski barvni 
film (Lj) -  22.55 TV kažipot (Lj) -
23.15 Poročila (Lj)

RADIO SEVNICA
NEDELJA, 5. NOVEMBRA:

10.30 Reklame in oglasi -  Po do
mače -  Kje in kdaj bo zgrajen sev-, 
niški cestni most čez Savo Za
bavna glasba z uganko -  Aktualni 
prispevek: „Sevniški komunisti po 
pismu tov. Tita in izvršnega biroja 
predsedstva ZKJ“ -  Za vsakogar ne
kaj — Ob 12.30 Poročila -  Čestitke 
in pozdravi naših poslušalcev —
15.00 Zaključek programa.

•SREDA, 8. NOVEMBRA: 16.00 
Poročila -  Reklame in oglasi -  Po 
domače —.Zdravstveni napotki — 
Disco klub brez imena -  Miha Ma
rinko je govoril mladim Sevničanom
-  Četrt ure za pop glasbo -  18.00 
Zaključek programa.

ih°/. P°letje je res
k t : ne le treba nePrestano 
PJopbte 23 kuho, tudi za-

hn* ^aspSê ^° v tnal°, na
gla. o  *  na deske in se po-

W iVal tako mu Ivan PriP°' S 9°9' ni5 .’>0 č e g a j e k u -
L'J driska • b^a lastnica 
6  ?e meliJ2 , ^ la *  Samo 
t  mili-”1, jemljejoeCt;* 16 hektar°v

fan? bolJ z zemljo
fc! Litostrl Je pa v 1jublJan-
k  r̂°Padli tU-' ^ aši mlini 

•*J S *  dosti-' ^Jubezni imamo 
\  ko *  ̂ Jte> r°jen sem 

v rn^"1 Star 16 let,

%  H S S  “l °dtlej 56111
X  b i^ ,t?no> v mlinu. Z 

»  111 lel še naprej. Toda

zdaj so taki časi. Mi se ne mo
remo kosati z valjčki. Naj se 
trudim še tako, nikoli ne bom 
zmlel tako lepo, kot zmeljejo 
valjčki. Če torej še tako dobro 
naredim, ne bom kos tistemu, 
kar zmorejo tam. Ljudje so pa 
taki in drugačni. Eni pravijo: 
naša moka da je bolj okusna, 
drugi pa: samo da je bela kot 
sneg. In naša ni bela kot sneg.

Me pa tudi kmetija veseli, 
zdaj se bolj s kmetijo kot z mli
nom ubadam. No, pa zdaj, ko 
bo oves dozorel, bo tudi zame 
ta črna pela: noč in dan bodo 
nosili oves v mlin. Pšenica gre 
na valjčke, oves je pa tak, daje 
zanj dober tudi navaden mlin.

Enkrat je iz Novega mesta 
prišla ena šribarca popisovat 
starost mlinov na Krki. Jaz sem 
rekel, ko me je vprašala, koliko 
je naš star: „No, 100 let!“ Tako 
sem jo nevede okrog prinesel, 
saj mi je potlej nekdo povedal, 
bržkone šmihelski župnik, daje 
mlin star, čakajte, zdaj bo več 
kot 230 let. Naslednji, v Šmi
helu, je pa še 1 0 0  let starejši.

Pred tremi leti smo mlin do
zidali in malo vzdignili, da voda 
ne more blizu. Včasih je bilo 
pet koles, zdaj delam na tri. Na 
četrtem je vreteno novo, samo 
lopate bi bilo še potrebno dati 
gor; pa saj ga ne potrebujem, ko 
ne meljem več.“

Gledava proti vodi, eno kolo

se vrti, v mlinu se melje oves. 
Ivanc gleda proti vodi, dvigne 
roko in pokaže: „Tale oreh v 
grabnu tako pozebe, da se še 
veje posuše. In češnjo mori, ki 
lepo uspeva. Okrog nas je bilo, 
ne boste verjeli, 25 takih ore
hov. Vsi so pozebli, da smo jih 
morali posekati. Samo še ta 
stoji, pa nič ne hasne. Tegale bi 
tudi že zdavnaj pošekal, pa hišo 
brani pred buijo, pred snegom 
ali dežjem. Zato je ostal!“

Tako je govoril Ivančev.

Ribe v plevelu
Mlin v Šmihelu je 15. posto

janka na najini poti od izvira 
Krke. Franc Bedene je bil pol 
delovno,-pol pražnje oblečen. 
Bila je nedelja. Ko sva zjutraj 
zložila šotor, spravila vse stvari 
v polivinil in odrinila kanu od 
brega, nisva vedela, ne koliko je 
ura ne kakšen dan se nama obe
ta. Po tem, kako prijetno je gre
lo sonce, sva pričakovala, da sva 
od utrujenosti kar dolgo spala.

„Pri Medanu“, kot rečejo po 
domače Bedenetovim, so naju 
potolažili, da ura še ni osem. Za 
sabo pa sva imela dva km, more
biti nekaj metrov manj ali več 
poti po Krki. Torej sva upravi
čeno računala, da bova do 
opoldneva v Žužemberku, še

posebej, ker se nama je kazalo, 
da bo voda širša, predvsem pa 
globlja. Potem bova kajpak na
predovala hitreje.

Ko sva se prejšnji večer od
pravljala spat, sva Še pridušala: 
„Kaj ni sramotno, da se voziva 
mimo tolikih mUnov, večerjava 
pa potem star kruh!“ Ko sva 
odšla, sva se namreč zaklela, da 
ne bova na poti ničesar kupila, 
da bova živela s tistim, kar sva 
odnesla s seboj. Zaradi tega sva 
imela, tudi precej prepečenca, 
vendar sva ga ob koncu dokaj 
upravičeno imenovala „premo- 
čenec“ . Pojedla sva ga pa vse
eno, prav tako kot vse konzerve 
in sokove. Vodo sva pa tako ali 
tako pila le na izviru!

Pri Bedenetu torej meljejo 
samo še zase, toliko, da ni treba 
ovsa za prašiče nositi v druge 
mline. Mleli so do pred tremi 
leti, ko se je ubil oče, ki je 
peljal žito v svoj mlin.

Sicer so se Bedenetovi prise
lili sem 1912 ; takrat je stari oče 
kupil mlin, za katerega pravijo, 
da je star okrog 700 let. Stari 
oče je bil iz Prudofa pri Čatežu, 
mlel pa je v Zagradcu pri Hoče
varju. Za njim sta mlela še sin in 
vnuk, zdajšnji lastnik. Potem ne 
bo mlel nihče več . . .

Že zdajšnji lastnik ni več mli
nar: priložnostno zida. Nekaj 
njiv imajo, toliko, da živijo.

Moko pa tako v trgovini proda- 
jajo!

Ce premišljam o tem, se mi 
dozdeva, da to mlinarji najteže 
povedo. Kupovati moko v trgo
vini! A svet pač ni romantičen, 
čeprav je narava okrog mlinov 
taka. In čas neusmiljeno spušča 
zapornice in ustavlja mlinska 
kolesa.

Zraven mlina so betonske 
bane. V njih se redijo žabe in 
plevel jih prerašča. Bedene za
prosi: „Napišite tudi o tem! Ko 
je bil še Jakovljevič, je bila tu 
ribogojnica. Zdaj je plevel višji 
od betonskih sten. Čuvaju sem 
rekel, naj vsaj pokosijo, če že 
ne nameravajo rediti rib. In 
veste kaj je odvrnil? Kaj bi ko
sili, vsaj ribe v miru spijo! “

Torej ni samo usoda mlinov 
taka . . .

Pismo 
z davkarije

%

Mlin v Budganji vasi je bil že 
na številnih barvnih koledarjih. 
Tudi Kastelčevi, lastniki mlina, 
imajo nekaj teh slik v okvirih. 
Barvna fotografija kaže le lepe 
strani, „Pri Dimcu“ povedo 
tudi o temnih. Ivana Kastelic je 
stara 61 let, njen mož, kije pri
šel ob koncu pomenka, je dve 
leti starejši.

„Od mojega moža od očeta 
oče je bil Dimčev iz Dišeče 
vasi, v Budganji vasi pa je od 
Hočevarja, od prejšnjega, veste, 
saj je že tudi ta umrl, kupij 
zemljo in je sezidal mlin.“ Tako 
zapleteno pripoveduje. Torej 
ded je sezidal mlin ih morebiti 
je to najmlajši mlin na Krki.

„Ne vem, ali je moral dati za 
zemljo 1 0 0 0  goldinaijev ali to
liko kron, mlin je star zdaj 
okrog 1 0 0  let,“ nadaljuje že
nica.

Na mizi leži pismo, tisto zna
čilno pismo, za katero takoj 
uganeš, da je z davkarije. Pi
sanje naznanja, da je za letos 
100 starih juijev davka. „Od 
kod naj pa vzameva, ko nič ni
mava? “ se sprašuje Kastelčeva.

„Samo od zemlje ali samo od 
mlina se ne da živeti. Sama sva, 
otroci so se poročili in razbežali 
po svetu, nihče ne mara v mlin.

Ko je bila hči stara štiri leta, 
smo delali nova kolesa, vretena, 
lopate -  vse, kar je lesenega. 
No, zdaj ima hči 26 let, pa je še 
zmeraj tako, kot je bilo včasih.

Večkrat mislim, da bi kar 
prodali, pa France noče. En 
profesor je prišel iz Ljubljane, 
pa nama je ponujal, da bi obdr
žala stanovanje v hiši, on bi pa 
kupil mlin. Pa eni poslanci so 
hodili, ponujali so 25 milijonov. 
Franc pa ne da, navezan je na te 
skale . . .  (Se nadaljuje)
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K o s t a n j  D e l a č e v e  O l g e

P e k la  g a  je  p o  m n o g ih  d e ž e la h  n e k d a n je  Av- 
s tro -O g rsk e  -  Ko je  p r iš e l  H itler n a  o b la s t , s e  

je  v rn ila  d o m o v

koslelci so znani po tem, da so že od nekdaj pekli kostanj 
po deželah nekdanje Avstro-Ogrske, razen tega p£ so moški 
tudi krošnjarili s sladkarijami. Olga Delač, ki vsako jesen 
peče kostanj v Kočevju, je tudi Kostelka, saj je doma od 
Fare, kjer je zagledala luč sveta pred 63 leti.

„Prvič sem šla m  tuje „Nič mi ni bilo dobro.
skupaj z vso družino, ko mi '  Mučiti sem se morala po
je bilo leto in pol. Obiskat 
smo Šli očeta, ki je krošnjaril 
z bonboni nekje po Polj
skem. Na Poljsko sem šla še, 
ko mi je bilo 8 let; ko mi je 
bilo 11 let, smo se nastanili 
na Češkem v Tepli tz-Schoe- 
nau, kjer sem hodila v nem
ško šolo, “ se spominja svojih 
prvih let in popotovanj De
lač ev a.

V Teplitz-Schoenauu je 
spoznala svojega bodočega 
moža, ki je bil tudi s Kostel
skega, iz Novih sel, in je pri
šel tja peč kostanj. Vsi Ko- 
stelci, ki niso imeli gruntov, 
so hodili po svetu krošnjarit 
in peč kostanj; tisti, ki so 
imeli grunte, pa so šli na 
tuje, ko je bilo delo na kme
tijah postorjeno.

Delačeva je na tujem po
leti prodajala sladoled, od 
oktobra pa tja do februarja 
je pa pekla kostanj. Bolj po
redko je prodajala še hrenov
ke in drugo. „Kamor so šli 
pač ljudje, tja sem Šla za 
njimi in p ro d a ja la m i je 
povedala.

Ko ji je bilo 24 let, se je 
poročila. Tri sinove ima, 
vsak je bil rojen drugje. 
(„Rodili so se po vsem sve
tu, kot C igan iprav i mati 
Olga). Danes pa vsi delajo 
pri AMD Kočevje.

svetu, ker doma ni bilo kru
ha. Ampak kostanj je bil pa 
lep, florentinec smo mu 
rekli in so ga menda vozili 
notri iz Rusije. Ta, ki ga 
pečem zdaj v Kočevju, je 
slabši. Dobim ga iz Bele kra
jine. Je drag, malo ga je in se 
peka res ne splača. Ampak 
nekaj moram delati. Nisem 
za drugo delo, moram biti 
pa za to. Življenje je boj!“

„Pravite, da so vaši, Ka
stelci, krošnjarili. So to po
čeli podobno kot Dalma
tinci? “

„Saj veste, kako je bilo 
včasih. Dalmatinci so kroš
njarili z glavniki, ogledali, 
ogrlicami, piščalkami in po
dobnim, naši, Kostelci, pa z 
bonboni in sladkarijami, pa 
tudi sardine so imeli. Tako 
je to bilo: če nisi imel svoje 
hiše, si pa okoli vandral. “

,JViste pa še povedali, 
kdaj ste se vrnili domov na 
Kostelsko oziroma Kočev
sko? “

„To je bilo pa takrat, ko 
je prišel Hitler na Češko. Šla 
sem domov, kjer je ležala 
mama bolna. Oče mi je že 
prej umrl na Češkem, mati 
pa tukaj, doma

J. PRIMC

Olga Delač

KAJ ZNANCEV ŽE ZASULA JE LOPATA -  se zares zavemo šefe, ko spet pride drn spomina na naše 
drage in na vse tiste mrtve, katerim smo dolžni spoštovanje za njihov delež k boljšemu življenju, k 
človečnejšim odnosom med ljudmi, k prizadevanjem za srečnejšo prihodnost. Tako smo tudi ta teden 
po vsej Dolenjski uredili grobove svojcev, borcev za svobodo in drugih velikih mož našega naroda ter 
jim izkazali čast in ljubezen, ki ju iskreno čutimo do njih. Posnetek je z novomeškega pokopališča v 
Šmihelu — (Foto: Sandi Mikulan)

T o v a r n a  p r i k o l i c :  p o n o s  B r e ž i c

Ena izm ed  p rv ih  TOZD k o le k t iv a  IMV N ovo m es to  bo n o v a f v  so b o to  o d p rta  
to v a rn a  a v to m o b ils k ih  p r ik o lic  v  B re ž ic a h

N A  K R A T K O
KRŠKO -  Medobčinski  ̂

ZK Posavje bo danes razprtj 
o aktualnih nalogah 
tov. Tita in izvršnega biroj 
predlogu zakona o osebne 
občanov in predlogu za p 
nje posebne dobe izg113̂  J  0b 

NOVO MESTO -  * * * £  
13. uri se bodo v stavbio 
skupščine zbrali Pre<| i njj)i 
mladinskih aktivov e • 
šol, da se bodo pogovoril " 
pravah na HI. konferen 
in na naloge, ki izhajajo iz P
tovariša Tita._ _ .. ^

KRŠKO -  Na današnji ^  
predsedstva občinskega - g  
nega sveta bodo ° , njjjnvpismo Predsednika Tito, Zig-
zvezi pa naloge, ki cak«*j
kalno organizacijo. ^

KOČEVJE -  Danespopô j 
bo mladina na razpeni
predsedstva razpravljala P
in o tezah za 3. konferen
o mladini. ~ jPiiek)e METLIKA -  V poned« 
aktiv občinskega vodstva ^  
beno političnih organa? y 
ravnaval najnovejše dog ^ 
slovenskem političnem 
in se strinjal s stališči p j 
stva CK ZKS. Popoldne sQ 
sestanek z isto vsebino _ ^  
mi sekretarji osnovnih °iE 
cij Zveze komunistov. k ;e 

KRŠKO -  V P °fdpeS  
komite občinske konfer ^  
na razširjeni seji obravn ^  
šča predsedstva CK ZK̂  j^o 
skega zasedanj? m Y_!L<inO
podprl odločitev za 
uveljavljanje pisma Pre
Tita. . r

NOVO MESTO -  vJJL ob- 
ljek popoldne se je> ko 
činske konference 
nem sestanku seznanil _  
pom Staneta Kavčiča m '-m v 
vejšimi političnimi 
Sloveniji. ^

Gostje in številni domačini, ki so v soboto dopoldne po slav
nostni seji občinske skupščine v Brežicah in po odkritju spomenika 
prišli na velikanski prostor blizu ceste in železniške postaje, so bili 
presenečeni: pozdravilo jih je ogromno novo poslopje — tovarna 
avtomobilskih prikolic Brežice.

Za letošnji občinski praznik Bre
žic je tako tudi IMV Novo mesto 
prispevala dragocen in pomemben 
delež: proizvodnja največjih in naj-

O b v e s t i l o
Iz tehničnih vzrokov izdaja

mo današnjo številko samo na 
12 straneh, glede na morebitne 
zamude pri prevozu poštnih po
šiljk zaradi 1. novembra pa pro
simo prizadete naročnike, da 
upoštevajo izjemen položaj: 
kljub prazniku smo želeli obve
stiti bralce o vseh najvažnejših 
dogodkih v pokrajini. Če kje 
morda lista v četrtek ne boste 
prejeli, se prizadetim naročni
kom zaradi neljube zamude vna
prej opravičujemo.

UPRAVA LISTA
V   ^

S l a b a  d r u ž b a
Pod predsedstvom sodnika Janeza 

Pirnata je senat okrožnega sodišča v 
Novem mestu v četrtek kaznoval 
20-letnega Jožeta Kotaija z Broda 
na 5 mesecev zapora, pogojno za 
dobo treh let. Kotarje 31. avgusta 
lani skupaj s Potočnikom, ki je bil 
medtem že obsojen, in mladoletnim 
B. M. vzel zaklenjen avto Janeza 
Tomca. V Koštialovi ulici v Novem 
mestu so ga odprli z izvijačem, spo
jili žice in se odpeljali do Krškega. 4. 
septembra lani pa je Kotar z mlado
letnikom skušal odpeljati še avto 
Marije Udovč, ki je bil na Smihelski 
cesti v Novem mestu, vendar so ju 
pregnali. Sorazmerno milo kazen je 
Kotar dobil zaradi priznanja, mlado
sti in ker je bil pod vplivom slabe 
družbe.

bolj luksuznih prikolic, ki gredo 
skoraj vse v izvoz na zahodno trži
šče, bo prihodnje dni stekla v svet
lih, prostranih proizvodnih pro
storih na nekdanjih travnikih Črnca. 
Prehojeno pot brežiškega dela IMV 
je najprej pregledno opisal Anton 
Sepcc, predsednik CDS tovarne, za 
njim pa je govoril še .generalni di
rektor IMV Jurij Levičnik. Čestital 
je domačinom in kolektivu za par
tizanski praznik, ki je hkrati tudi 
dan borcev, komunistov ter vseh 
drugih, ki so vztrajali vseh 11 let — 
od prvih začetkov sodelovanja Bre- 
žičanov z Novim mestom do da
našnje delovne zmage. Tovarna avto
mobilskih prikolic v Brežicah bo ena 
izmed treh glavnih tovarn priko- 
ličarske proizvodnje v IMV, s tem 
pa prinaša mestu in občini nov de
lovni polet in nadaljnji razmah. Tov. 
Levičnik je govoril tudi o pogojih,

GOTNA VAS: BEZAL PROTI 
POTOKU -  26. oktobra zvečer se je 
Novomeščan Anton Plaveč peljal 
proti Novemu mestu. V Gotni vasi 
je, oplazil Karolino Agnič, vendar je 
na srečo ostala nepoškodovana. 
Avto je potem trčil še v vrtno ograjo 
in se prevrnil na streho. Plaveč je pu
stil avto, na katerem je bilo za 
15.000 dinarjev škode, sam pa je 
zbežal proti potoku Težka voda.

VERIŽNO TRČENJE
Na križišču pri gimnaziji v Kočev

ju je prišlo 27. oktobra ob 14.30 do 
verižnega trčenja, pri katerem je 
bilo za okoli 20.000 din škode. Do 
nesreče je prišlo, ko je Janez Černač 
iz Kočevja z osebnim avtom ustavil, 
ker ni mogel zaviti v levo, ker je na
proti vozil kolesar. Za njim je ustavil 
sc Vlado Horvat iz Kočevja. Za nji
ma je pripeljal Martin Zupančič iz 
Ljubljane in trčil v zadnji del Horva
tovega avtomobila, ki je nato od
skočil v Černačev avto.

kakršne ustvarja IMV za usta
navljanje temeljnih organizacij zdru
ženega dela in vse je pripravljeno , da 
bo tovarna prikolic v Brežicah ena 
izmed prvih TOZD v kolektivu IMV.
- Podrobneje bomo o podatkih 

nove tovarne v Brežicah še poročali, 
saj nam današnji skrčeni obseg šte
vilke domačega lista tega trenutno 
ne dovoljuje. Naj še zapišemo, daje 
govoril ob otvoritvi nove tovarne v 
Brežicah tudi Vinko Jurkas, pred
sednik občinske skupščine, ki je 
čestital kolektivu za pomembno de
lovno zmago. jg

R a z s ta v a  
V lad im ira  La«1”10

... Nove®
v Dolenjski galef L  okto** mestu, je odprta od 2 -  ̂m

do 26. novembra 197i \i.
od 8. do 13. ure in od 
ure, ob sobotah od ..uah
od 15. do 18. ure, ob 
pa od 9. do 12. ure.

K d o  j e  o d p e l j a l  l e t a j o

M odel ja d ra ln e g a  le ta la , v re d e n  oko li 3 .0 0 0 ^  
s e  je  izm u z n il k o n tro li in s e  i z g u b i l^ —^

Letalski model, širok čez krila 
3 m, dolg 1,20 m, težak 1,5 kg, ru
mene barve, z napravo za radijsko 
vodenje, vreden okoli 3.000 din, se 
je 28. oktobra izmuznil kontroli le
tenja. Model, last Modelarskega klu
ba Ljubljana, je izginil 28. oktobra 
okoli 15.30.

M irn a : 
o d p r ta  n o v a  to v a rn a

V prisotnosti Boruta Šnuderla, 
člana ZIS, Leopolda Kreseta, pred
sednika GZS, predstavnikov Koncer
na CPC oziroma tvrdke KNORR, ki 
je prispevala denar, in drugih gostov 
je v torek inž. Milovan Zidar, član 
republiškega izvršnega sveta prerezal 
vrvico in s tem svečano izročil na
menu novo tovarno za predelavo 
krompirja, obrat ljubljanske tovarne 
hranil KOLINSKA, ki bo v končni 
fazi predelala 20.000 ton krompirja. 
To je prva tovrstna tovarna v Jugo
slaviji m v vzhodni Evropi nasploh.

M. L.

. fjllfr
C lan kluba Otokar HluhJ  ̂yjg 

ljane je prijavil postaj1 ^  fld 
čevju, da je izginuiJ leta - 
padel na tla pn ZeJ™ do’ma? i  
bližini Turjaka. Neka 
mu je namreč povedala, 
ko je tak model 
tovornjak modre barv ^„jci 
Avto je odpeljal prot* Bi
roma Kočevju. vnetno flfLtr

Neznani voznik ^  ^jočilJL|
veda, da je s J g g  r t  
ljanskemu Modelar. b0i Če „
škodo. Pričakujejo, da g ^sKe
bral te vrstice, vrnil MO“ ^  
klubu.

' t a E D E U O O B !

m arkktv® '9

D O L E N J I ^

Naj mi ljubi tekmovalci, 
ki so zastopali naše barve na 
letošnjih olimpiadah, ne za
merijo, če odkrijem ozadje 
njihovih uspehov in neuspe
hov.

Ugotavljam, da je vsaka 
olimpiada s svojimi strogo 
določenimi športnimi pano
gami zastarela, ker na vsakih 
nekaj let pogrevajo stare 
discipline. Z največjimi mu
kami, odpovedovanji in 
mnogo hrupa komaj za las 
popravijo stari rezultat, kar 
sploh ni smotrno. Mi smo 
navajeni ogromnih dosežkov 
in velikih skokov (sem ne 
štejem zadnjih podražitev, ki 
jih delajo profesionalci), 
zato take malenkosti za nas 
niso več zanimive. Posebno 
še, ker se lahko sklicujemo 
na stare Grke, ki so s tem 
prenehali že pred nekaj ti

H o č e m o  n o v o  o l i m p i a d o !

sočletji.
Jugoslovani potrebujemo 

nove tekmovalne panoge, 
take, ki jim v svetu ni pri
mere. Zakaj ne uspevamo 
npr. v čisto navadnem 
teku? Hoje in teka pri nas 
skoraj ni več; le čemu, ko 
smo 2e dkoraj vsi motori
zirani. Naši občani ne ma
rajo več kupovati niti starih 
avtomobilov (kar skušajte ga 
prodati v Ljubljani poleg 
klavnice!). Tudi nova vozila 
so krepko podražili, vendar 
brez uspeha. Nihče se noče 
več postaviti na lastne noge. 
Le kako bi potem mogli od 
koga zahtevati, da bi hodil 
ali celo tekel?

Škoda, da nekateri naši

državljani niso šli na tekmo
vanje v jahanju. Prav gotovo 
bi uspeli, saj znajo premagati 
najvišje carinske in davčne 
ovire. Če ne gre drugače, pa 
uidejo skozi luknje in tako 
uspešno prihajajo skozi cilj. 
Težava je le v tem, da bi se 
težko privadili na konje 
(konjski šport pri nas izumi
ra), kajti do sedaj so bili 
uspešni le na psu, kamor so 
spravili na stotine delavcev v 
zavoženih podjetjih.

Maraton ali hoja na 50 
kilometrov sploh nista zani
miva. Vse te dolge kilometre 
tekmovalci nimajo kaj po
četi. Sem bi lahko vključili 
naše običajne tekmovalne 
naloge, kot je iskanje grad

benega dovoljenja in kaj 
podobnega.

Kaj je bilo dobrega, boste 
vprašali? O, tudi medalje 
smo dobili. V rokometu, 
boksu in rokoborbi je bilo 
treba igrati le z rokami, kar 
spominja na komolčarstvo. 
To je naš narodni šport. 
Srečni naj bodo naši na
sprotniki, da tja nismo po
slali še hujših, ki so v teh re
čeh skoraj profesionalci. Le 
Parlov seje prebijal s svojimi 
direkti. Čudno, kajne? Prav 
nič, saj ena izjema le potr
juje pravilo, ki je tudi to pot 
držalo.

V šahu je bila medalja 
prav tako pričakovana. Prav
zaprav smo bili nekoliko

razočarani, ker tekmovalci 
niso uporabili takih rošad 
kot naši gospodarstveniki, ki 
iz izgubljenih partij kujejo 
mastne dobičke.

Le čemu bi še našteval, 
ko marsikaterih športnih pa
nog ne bo mogoče uresni
čiti. Npr,: vodne igre bi po
živili z ribarjenjem v kalnem, 
na kopnem pa s streljanjem 
kozlov (v zadnjih letih je to 
pri nas tako množično, da bi 
si upal primerjati s poko
lom).

Tudi naše ženske niso pri
šle na vidna mesta. Tega smo 
že navajeni v naših organih 
samoupravljanja, kjer jih je 
le toliko, da so sploh ljudje, 
a na reševanje ženskih vpra
šanj ne morejo vplivati.

Tudi invalidov ne smemo 
pozabiti. Prinesli so nam 
dragocene trofeje, kajti oni

so vztrajni in žilavi, k 
vsakodnevno borijo za . 
obstoj v naši družbi. l 
hočemo, saj se jih otep g
kot Amerikanci črnce ,
brez uspeha.) ^oda.
nismo vključili še naših up
kojencev, ki so .
vzdržljivosti in so navaje 
vsega hudega. *  za
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