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*estitamo za dcpi.
)like vsem w-\
dkom, bralcem in
delavcem!
DOLENJSKI LIST

Kot pušeljc
vrtec v Črnomlju
z<* dan republike
najlepše darilo
^ 0'ofi°VeiT1bra s0 v Črnomlju sve\ ““Prti P ^ 0 sodobno grajeno in
^ini u0s1co varstveno ustanovo v
lt$
bo prejela 120 otrok, od
‘odo 7“ dojenčkov. Zmogljivosti
ty0 tt®nutno zadostovale za var<Kdaa- °S potrebnih, ugotavljajo
ki jjj ^ v mestu okrog 400 otrok,
kod0 ^ oralj v vrtec. Zaenkrat si
V morali mn°gi še pomagati s
starimi mamami in sose* > v a bo začela poslovati v
decembra, gradnja z opre-

(Nadaljevanje na 4 . strani)

Sola

29. novembra 1955 je ne
ki deček z galerije zvezne
ljudske skupščine vprašal
predsednika Tita: »Tovariš
Tito, kateri je tvoj najsreč
nejši dan v življenju?«
»Dolgo že živim,« je za*
čel odgovarjati tovariš Tito,
»vendar do konca vojne
nisem doživel posebno sreč
nih dni. Po vojni pa sem
doživel več srečnih dni, ki
so v zvezi s srečnimi dnevi
vseh naših ljudi. Tak je na
primer dan razglasitve re
publike: zame je ta dan po
menil uresničitev dolgolet
nih upov in teženj, ki jih je
sleherni revolucionar nosil
v svojem srcu. Poleg tega
dneva je bilo še mnogo dru
gih velikih dni v življenju
naše domovine in ljud
stva.«
(Predsednik Tito v po
govoru s pionirji Jugo
slavije, 29. novembra
1955

PRED DNEVOM REPUBLIKE

V tem prelomnem trenutku...
Deset let po zgodovin
skem zasedanju AVNOJ je
predsednik Tito 29. novem
bra 1953 v Jajcu pred od
poslanci ljudstva, člani zvez
nega izvršnega sveta in me
ščani Jajca dejal, da je

..

Spominjamo se teh besed
ob letošnjem državnem praz
niku, DNEVU REPUBLIKE.
Hvaležni smo tovarišu Titu,
ki je vse svoje življenjske
moči, misli in čustva vložil
in še vedno vlaga za ures
ničitev enakopravne skup
nosti naših narodov in za
graditev resnično demo
kratične države, za priboritev in ohranitev naše ne
odvisnosti in svobode.
Samoupravljanju delovnih
ljudi so bili položeni osnovni
temelji že v samem začetku
naše revolucije. Ko nas zdaj
tovariš Tito znova poziva h
krepitvi revolucionarne obla
sti delavskega razreda jugo
slovanskih narodov, so pred
nami njegove pomembne

boštanj :

Ho zrušila?
V -----------------------. n&ci pred referenduza šolstvo se je
i e<fel del temelja v
nicl kjer je bilo vollšče________

y
M

^ iM ? *comunalni inšpektor
ftisal« ^ Je sicer že spomladi
Ua P°r°čik) ob pregledu starih
* tla J^azPpke na stenah kažgo, da
aj°- Seveda pa nihče ni
da bo So tako naglo. V
19. novembra, so člani vo^lop^'nisije za referendum o
Pf3vjc rPevku za šole in izenačitev
in delavcev v zdrav7 piJ .^varovanju zjutraj opažih
S 5 Jl ster>i veliko luknjo, dolgo
P*je :J ? .in široko 1 m, v globino
h rnf., 9 tu(*i kamenje in več
širokega temelja 90 let
| ^

^ zgradbe.

^ paV? ^e*u zgradbe ni kleti, venI f‘^jo
Pod nekaj prstov debelo
j lej; ^Vadnega betona, na kateet učilnice in hodnika,
S*,
je bil v sredo, 22.
JS v . n’ ^olg že 6 m, širok pa 5
df?e S0 (redstavniki občinske skup
ki žeVn ^amo P°d učilnico ogle[^0 D P°nedeljek. Takrat so skozi
h ^ n ap s*eno šole vsuli za dva
n°Ve°ramoza, ta pa je do srede,
^Ijo
/ a>popolnoma izginil v
w%*. ci
Pa se je tudi že 4 m
j^ a bet ara. gradnja namreč ne
/m
°na in vezi, zato so se na
l o i j a ^ f c razpoke. Vrtača
$*ba p. ? ? .Podom se, kot kaže,
dei ’ *ato J Ugovzhodnemu vogalu
J nad«f»°‘)staja bojazen, da se ta
jj^Uibra °^ne zgradbe zruši. 22.
j. Pro«„s° v J3010 strpah ponovno
t ^ k e °rninskih metrov proda,
th^tn u° stenah so zapečatili z
^ i’
stalno opazujejo. Koinspektor jc odsvetoval

^

udaljevanje na 4. strani)

„ . . . vse tisto, kar je bilo
temeljno v sklepih AVNOJ,
namreč: demokracija, samo
upravljanje ljudi, republi
kanska ureditev in narod
nostno vprašanje — ostalo
nespremenjeno tudi v novi
Jugoslaviji, le da je dobivalo
čedalje novejše in popol
nejše oblike . . . “

misli iz pisma, v katerem je
dejal:
„Sedanja stopnja je od
ločilna za nadaljnjo smer in
usodo socializma v Jugo
slaviji. Bistvo je v tem: ali bo
delavski razred postal gospo
dar nad vso družbeno re
produkcijo h si zagotovil
odločilno vlogo v poli
tičnem in družbenem odlo
čanju, ali pa se bodo okre
pili tisti odnosi in sile, ki na
sprotujejo interesom delav
skega razreda, socializma in
samoupravljanja. V tem pre
lomnem trenutku je Zveza
komunistov še bolj odgo
vorna za smer družbenega
razvoja, za delovanje in raz
voj sistema socialističnega
samoupravljanja, za krepitev
revolucionarne oblasti delav
skega razreda, za sociali
stično vsebino vseh druž
benih o d ločitev. . . “

Zato počastimo tokrat
29L november z delom. Z
resničnim prizadevanjem, da
bi napake in stranpota od
pravili. Ne dovolimo, da bi
zbledel duh AVNOJA. Ble
del je zaradi nas samih, za
radi naše lagodnosti in zato,
ker nismo uresničevali Ti
tovih napotil. In popravimo
vse to: zaradi naše bodoč
nosti in sedanjega trenutka.
To smo dolžni tovarišu Titu.

ODBORNIKI 0 PISMU

N o b e d e n se n e bo iz m u z n il
česar prej ni bilo mogoče mesece in mesece na
praviti, bo zdaj v 14 dneh urejeno
Ob 400-letnici Gubčevega hrvaško-slovenskega kmečkega punta se spominjamo revolucionarnih idej in
dejanj naših prednikov. Njihovi svetli ideali so bili uresničeni pod vodstvom Komunistične partije
Jugoslavije in Osvobodilne fronte v velikem osvobodilnem boju pred tremi desetletji. Iz roda v rod bo
čaščen in spoštovan spomin na vse, ki so ustvarili našo novo državo —SFRJ Jugoslavijo. —Na sliki:
brežiški spomenik revolucije, delo akadem. kipaija Stojana Batiča, odkrit ob letošnjem občinskem
prazniku v Brežicah (Foto: M. Vesel)

ZAHTEVE PO DRUGAČNI STANOVANJSKI POLITIKI

Določilo, ki ni za današnjo rabo
Iz Brežic se obračajo na CK ZKS in na komuniste v republiški skupščini šestmesečna odsotnost je preohlapno merilo za izgubo stanovanjske pra
vice - Najprej stanovanja šele potem počitniška hišica
,p o se č i je treba, da bo vsak izpraznil družbeno stanovanje, če
ga ne uporablja pretežni del časa v letu,“ so zapisali brežiški komu
nisti, ko so sprejemali naloge za izboljšanje stanovanjcih razmer
revnejših slojev.

družinskih stnovanj, ki bi jih po
mnenju občinske konference ZK
morali vrniti družbi. Lastniki teh
stanovanj so občinska skupščina in
delovne organizacije. Potem je tu

odvzeti družbeno stanovanje le tiste
mu, ki stanovanja neprekinjeno ne
uporablja več kot šest mesecev.
Vsak nosilec stanovanjske pravice
ima namreč možnost, da v polovici
leta vsaj enkrat pride „na obisk“ v
svoje stanovanje in si tako podaljša
pravico do njega.
Družbeno-politične organizacije
in občinska skupščina v Brežicah se
zaradi tega določila obračajo na
komuniste v republiški skupščini.
Predlagajo
spremembo
oziroma
črtanje omenjenega določila.
Pristojna upravna služba pri ob
činski skupščini pa je dolžna pripra
viti seznam vseh uporabnikov druž
benih stanovanj, la so pretežni del
leta odsotni oziroma oddajajo stano
vanja podnajemnikom. Po nepopol
nih podatkih je v mestu devet takih

(Nadaljevanje na 4. strani)

Občinska konferenca ZK pred
laga centralnemu komiteju ZK Slo
venije, naj čimprej ugotovi, da je za
današnjo rabo neprimerno zakonsko
določilo, po katerem je mogoče

O nalogah občinske skupščine in njenih organov po pismu pred
sednika Tita so v Metliki 22. novembra obširno razpravljali. Sldepe
s tega zasedanja so v pismeni obliki dobili tudi vsi samoupravni
organi v kolektivih, sveti krajevnih skupnost?, sveti in komisije pri
občinski skupščini, upravni odbori skladov ter upravni organi.
ski politiki z vsemi spremljajočimi
V metliškem pismu je med dru
predpisi, medtem ko je do konca
gim določenih nekaj nalog, za ka
leta 1972 treba pregledati vse sedaj
tere je točno rečeno, kdo in do kdaj
jih mora izpeljati. Roki so hudo
(Nadaljevanje na 4. strani)
kratki, zato bodo tokrat marsikje
delali, da se bo kresalo, in najbrž ne
samo v uradnih urah.
Do 15. decembra morajo v vseh
podjetjih ugotoviti finančno stanje
ob sedanjih in predvidenih stabiliza
cijskih ukrepih, ki začno veljati ja
Nad srednjo Evropo se je
nuarja 1973, in pripraviti sanacijske
zgradil greben visokega zrač
programe. Prav tako morajo delavce
seznaniti s tem, kaj jih čaka, če b o 1 nega pritiska. V prihodnjih
podjetje zašlo v težave.
dneh se bo suho vreme še
Prav tako je 15. december rok za
nadaljevalo, mraz bo popu
predložitev gradiva v javno razpravo
stil. Manjše padavine priča
o uresničevanju ustavnih dopolnil in
kujemo šele ob koncu tedna.
organiziranju temeljnih organizacij
združenega dela. Do 20. decembra
mora biti nared odlok o stanovanj-
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delavskih svetov, delovnih skupnosti in sindikalnih
H i &Cl^ v Krškem zahtevno združenje sredstev, namenjenih za
H i ^sta vlje n o gradnjo družbenih stanovanj. Razen tega bodo
spoti_ * bodo delavce v podjetjih še pred iztekom leta seznanili
banjem .(Foto: J.Teppey).

NOVO MESTO

JE VAŠA BANKA

J'

Društvo za boj proti raku je organiziralo po vsej Sloveniji akcijo za zbiranje starega papirja. V Novem
mestu je akcijo s pomočjo novome&ih osnovnošolcev uspešno izpeljala organizacija Rdečega križa. Na
vseh dvoriščih osnovnih šol je po 6-umem zbiranju ležalo okoli 5 ton starega papitja in krp. Na diki:
učenci OŠ „Katja Rupena“ so imeli veliko dela, preden so na dvorišču uredili kupe starih časopisov.
(Foto: J. Pezelj)
' ', * ■ *
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te d e n s k i
m o z a ik
Nekdanjega ministra za ribi
štvo A. Normana so izključili iz
danskega parlamenta, ker je bil
zaradi avtomobilske nesreče
obsojen na 30 dni zapora. Nor
man je tako izgubil poslansko
mesto,, na katerem je bil celih
22 let. V 123. letih je to tretji
primer v zgodovini danskega
parlamenta, da je moral nek po
slanec za vedno zapustiti parla
ment. Norman je v trenu tiču ne
sreče vozil službeni avtom obil s
hitrostjo 80 km na uro in je za
radi njegove nepazljivosti prišlo
do nesreče, pri kateri se je tudi.
sam težko poškodoval.
Poljska vlada je poostrila
disciplinske mere in obveznosti
administracije, ki skrbi za disci
plino in spoštovanje predpisov.
Na pobudo vlade so napravili
kontrolo v 3 5 .0 0 0 gospodarskih
organizacijah, pri čemer so od
krili precejšnje število prekr
škov v zvezi s finančnim poslo
vanjem, varnostjo pri delu,
alkoholizmom in neopraviče
nim izostankom z dela.
Lovec na naciste dr. Simon
Visental je komentiral zadnje
vesti, po katerih naj bi bil Hit
lerjev namestnik Martin Bormann živ, k o t mešanico resnice
in fantazije. „Zelo sem skepti
čen, ker se je od vojne do danes
pojavilo že 25 do 3 0 lažnivih
Bormanov. Številne napačne iz
jave pa so razumljive, saj ima
Borman zelo običajen obraz. V
Muenchnu ali Frankfurtu lahko
najdete najmanj deset ljudi, ki
so zelo podobni Bormanu,“ je
izjavil dr. Visental.
V trenutku, ko avstrijska vla
da hiti s sprejemanjem kataloga
mer za stabilizacijo gospodar
stva, so proizvajalci mleka naja
vili nov skok cen svojih izdel
kov. Liter mleka naj bi bil draž
ji za 30 grošov, maslo za 4 šilin
ge in sir za 6 šilingov pri kilo
gramu. OstaVr m lečni p ro izv o d i.
naj bi se podražili za 10 do 15
odstotkov. Vladna komisija za
cene je podražitev mleka in
mlečnih proizvodov opravičila s
porastom stroškov za transport,
predvidena pa je še podražitev
električnega toka.

Napovedovanje pridelkov
Dobre ocene razmer na trgu lahko veliko koristi
jo, slabe pa zavajajo pridelovalce in porabnike
živil - Nekateri poskušajo ribariti v kalnem
Kmetovalec rad pogleda po poljih, sadovnjakih in vinogradih ter
ugiba, ali bodo pridelki boljši kot lani. Ne dela pa natančnih ra
čunov, koliko več bo krompirja, pšenice, jabolk ali grozdja in kako
bo pridelke porabil ali prodal. Do žetve ali obiranja se lahko zgodi
še marsikaj, kar jih bo zmanjšalo.
Gospodarstveniki pa pravijo, da so nam potrebni natančnejši
podatki o pridelkih in potrebah po živilih. Če vemo, koliko bi
pojedli kruha, mesa, sadja in zelenjave, če bi bila ta živila po zmer
nih cenah, potem lahko tudi ugotovimo, koliko bi bilo treba pri
delati in prirediti živine, da ne bi bilo težav pri prodaji, niti ne bi
bilo treba uvažati, kar je možno pridelati pri nas. Seveda je treba
upoštevati tudi predvideni izvoz.
Za ugotavljanje in ocenje gačen zven in odmev. Največ
vanje razmer na živilskem trgu slišimo o pšenici, koruzi, slad
naj bi skrbela konjunkturna korni p e si. . . To so res najpo
služba. Ta pa lahko igra dvojno membnejša živila. A komu ko
risti, če zvemo prve napovedi o
vlogo. Poleg tega, da svetuje
kmetovalcem, kaj naj pride novi žetvi že nekaj tednov po
setvi. Pozneje se take napovedi
lujejo in redijo, lahko svetuje
spreminjajo na boljše ali slabše,
tudi porabnikom, da zvečajo
kar
tedensko.
Za
porabo tistih živil, ki jih je za včasih
radi ugodne letine veliko, ali papriko, paradižnik in druge
povrtnine ter razno sadje pa
celo išče nove porabnike. V ne
včasih ne zvemo, koliko je pri
katerih državah že dela tako.
delkov, niti takrat, ko že pri
Kadar sadovnjaki obrodijo nad
hajajo na trg. Šele takrat, ko se
povprečno, zvečajo porabo
začne govoriti o uvozu, nastane
sadja tudi v gostiščih, bol
hrup, da je domačih pridelkov
nišnicah, vojašnicah in drugod,
več kot dovolj, saj nekateri že
da pridelki ne bi segnili pri pri
gnijejo pri pridelavalcih, ker jih
delovalcih. Z zvečano porabo
ne morejo prodati.
želijo obdržati odkupne cene na
taki najnižji ravni, ko pridelo
Po tem bi lahko sklepali, da
valcem še ne grozi zguba.
so napovedi pridelkov neka
Nekatere napovedi o pridel
terim ljudem bolj konjiček kot
kih pri nas pa imajo tudi dru
(Iz zadnjega PAVLIHE)

- Prav ti je, ti se zdaj treseš za vse, kar imaš, jaz
imam pa tu notri bajto, vikend, avto in še ka), zunaj
pa £isto vesti

s a

beseda tudi na posvetovanju prejšnjo sredo,
ko so se v Ljubljani na pobudo več odborov
sindikatov sestali predstavniki kakšnih 50
delovnih organizacij iz vse Slovenije. Večidel
so bili to predstavniki nelikvidnih podjetij
(in vmes so tudi nekatera prav velika), ki so
ugotavljali vzroke za sedanje stanje —ob tem
pa seveda, kaj narediti za naprej. Nasploh
velja reči, da se po podjetjih večidel vendarle
STRINJAJO s sprejetimi novimi ukrepi (saj

Bliža se
novo leto
bomo s tem navsezadnje le vnesli določen
večji red v naše gospodarsko poslovanje, če
poudarimo samo to). Res pa je tudi, da ugo
tavljajo — in v tem jim moramo dati prav —
da bo v nekaterih primerih le morala pri
skočiti na pomoč vsa DRUŽBENA SKUP
NOST, saj je gotovo, da povsod niso sami
krivi, če je njihovo podjetje (ali sploh vsa
panoga) na robu likvidnosti oziroma že prek
tega roba. Ker ugotavljamo, da bo v Sloveniji
v prvem trimesečju novega leta zaradi novih
ukrepov neposredno prizadetih več kot
30.000 proizvajalcev v kakšnih 70 delovnih
organizacijah, je seveda umljivo, da bo treba
narediti vse, da bodo tudi te ogrožene de
lovne organizacije prišle v normalen gospo
darski položaj - za to pa se bodo morale
poleg prizadetih pobrigati tudi družbeno
politične skupnosti in družbeni skladi.
Minuli četrtek je bila 30. seja CK ZKS —

£ E l

OSLO — Predstavnik norveškega obrambnega ministrstva je sporočil, da so prenehali iskati „
nostno podmornico, ki se je štiri dni pojavljala v norveških ozemeljskih vodah. Iskanje so p r e k i n i l, ^
so ugotovili, da je podmornica že zapustila norveške ozemelejske vode. Pod kakšno zastavo je P ^
niso ugotovili. Na sliki: ena izmed norveških vojaških ladij, ki so sodelovale pri lovu na ne
podmornico. (Telefoto: UPI)
koristna in potrebna gospo
darska dejavnost. Z napačnimi
napovedmi pa želijo cene zvišati
ali znižati, kakor jim pač bolj
ustreza, da bi pobrali več neza
služenega dohodka ali dobička.
To se dogaja pogosto. Taka ko
njunkturna služba pa diši bolj
po dobičkanosni reklami kot
po poštenem delu.
Izkušnje kažejo, da se kme
tovalci ne morejo zanesti na vse
napovedi o dobri ali slabi letini
in količinah pridelkov, ko ugi
bajo, ali naj prodajo svoje pri
delke takoj in po kakšnih
cenah. Letošnje cene jabolk so
pokazale, da morajo biti tudi
porabniki živil previdni, ko si
pripravljajo ozimnico. Zaradi
govoric, da je jabolk zelo malo,
so bile začetne cene za ozim
nico višje kot poznejše zlasti v
tistih krajih, kjer so prodajali
jabolka tudi sadjarji iz drugih
republik.
Kdor bi rad prodal po visoki
ceni, trdi, da je blaga premalo;
kdor bi rad kupil po nizki ceni,
pa pravi, da je ponudba velika
in da lahko dobi drugod po
nižji ceni. Taki.se ne bojijo, da
se bo pozneje pokazalo, da niso
govorili resnice. Nekaterim se
zdi dovoljeno in moralno vse,
kar jim množi denar, čeprav v
škodo drugih. Pred njimi se je
treba varovati s previdnostjo.
JOŽE PETEK

tedenski notranjepolitični pregled - tedenski notranjepolitični pregled
Začetek uveljavljanja novih (in dokaj
ostrih) predpisov, znanih tudi kot „drugi
paket“ ukrepov proti nelikvidnosti, torej
predpisov, katerih namen je spodbuditi
splošno STABILIZACIJO našega gospo
darstva - ta začetek je sedaj že tako rekoč
tik pred nami. Kot vemo, naj bi začeli veljati
novi predpisi že z začetkom novega leta in
vprašanja v zvezi s tem, razumljivo, marsi
komu povzročajo sive lase.
Ko so na začetku minulega tedna (prejšnji
torek) o tem razpravljali na seji komisije za
družbeno-ekonomske odnose sveta Zveze
sindikatov Jugoslavije, je sekretar sveta Mar
jan Rožič zaskrbljeno ugotovil, da mnogo
vodilnih v delovnih organizacijah že sedaj
nasprotuje družbeno dogovorjenim ukrepom
proti nelikvidnosti - češ da stabilizacijske
usmeritve tako in tako ne bomo mogli ures
ničiti, pa bo zategadelj treba odstopiti od
začrtanih akcij. V sindikatih so poudarili, da
je vsakršno ODLAŠANJE glede dogovor
jenih ukrepov sedaj nedopustno, sklicevanje
določenih struktur na nekakšne hude težave,
ki bodo vanje zašli delavci z uveljavljanjem
novih ukrepov (tu gre, kot vemo, za zmanj
ševanje OD v tistih delovnih organizacijh, ki
so nelikvidne itd.), pa je v resnici le dema
goški ščit, za katerim se skrivajo interesi
tistih, ki bi hoteli ostati pri starem.
Do novega leta je le še malo časa —pa bo
sedaj zato nujno pomisliti na V9e možne re
šitve, ki jih bo treba po republikah pripra
viti, da se nam ti ukrepi res ne bi izjalovili.
Sindikati ob tem poudarjajo, kako nujno je
9edaj, da začnemo zares VARĆEVATI pri
vsakem dinarju — hkrati pa terjajo, naj vsa
razpoložljiva sredstva usmerimo v rezervne
sklade, tako da bomo laliko poskrbeli za
izplačevanja
OSEBNIH
DOHODKOV
povsod tam, kjer bo potrebna družbena
pomoč.
Prav o teh vprašanjih - torej o tem, kako
bo po novem letu, ko bodo začeli veljati
novi predpisi proti nelikvidnosti — je tekla

•

tedenski zunanjepolitični preg*
Strasti volilnega boja v Zvez
ni republiki Nemčiji so se pole
gle, pogajanja med sevemovietnamskim in ameriškim pred
stavnikom o miru v Vietnamu
pa so odložena — to je prevla
dujoča tema zunanjepolitične
scene zadnjih sedmih dni. Temu
je moč dodati obisk predsed
nika zveznega izvršnega sveta v
Iranu, ki bo imel nedvomno
tudi svoj pomen za nadaljni raz
voj jugoslovansko-iranskih od
nosov.
NADALJEVANJE 4. DE
CEMBRA: Združene države
Amerike očitno želijo iztisniti
od svojega nasprotnika čimveč
in zato se podpis sporazuma, ki
je bil videti še pred nekaj tedni
tako blizu, nevarno odmika. To
je prevladujoč vtis opazovalcev,
ki spremljajo pogajanja med po
sebnim svetovalcem ameriškega
predsednika
dr.
Henryjem
Kissingerjem in njegovim severnovietnamskim partnerjem Le
Duc Thojem. Pogajanja so odlo
žili in jih bodo nadaljevali šele
4. decembra.’ Kissfnger se je že
vrnil v VVashington, kjer je do
slej imel tri pogovore s svojim
šefom, Le Duc Tho pa bo Oku
šal v Hanoju čimbolj natančno
prenesti
ameriške
zahteve.
Kljub temu, da so pogajanja taj
na, je javnost po ovinkih zve
dela, da Američani niso več
voljni pristati na nekatere pred
hodne točke doseženega spora
zuma. Predvsem to zadeva tisti
del nedavno doseženih soglasij,
ki govore o prisotnosti sevemovietnamskih čet na jugu. Ameri
čani sedaj zahtevajo — očitno
na izrecno željo saigonskega
predsednika Thieuja — odhod
vseh sevemovietnamskih čet iz
Južnega Vietnama, kar sicer v
pred nekaj tednih parafiranem
osnutku sporazuma niso. Več
kot jasno je, da je to zahteva
samega Thieuja, ki si želi tako
zavarovati položaj za obdobje,
ko se bodo Američani dokonč
no umaknili z bojišča. V Juž
nem Vietnamu je sedaj sicer
samo še okoli 20.000 ameriških
vojakov, toda tu je tudi never
jetna koncentracija njihovih le
talskih sil in tudi mornariških.
Hanoi zavrača zahteve po
umiku čet iz Južnega Vietnama
ker trdi, daje to stvar, ki jo mo
rata rešiti obe vietnamski strani
sami. Hkrati obtožuje Washington, da namerno zavlačuje po
gajanja in ta čas krepi že tako
in tako izjemno bogata skla
dišča orožja južnovietnamske
vojske. Hkrati dodajajo, da ne
bodo pristali več na nikakršna
popuščanja in zahtevajo, da
Združene države Amerike brez
pogojno izpolnijo določila že
sprejetega sporazuma. Na drugi
strani pa predsednik Nixon, ki
se mu sedaj očitno ne mudi
več, saj ima dolga štiri leta časa
in nobenih skrbi, kako bo viet
namska vojna vplivala na odlo
čitev volivcev, trdi, da hoče do
seči mir za „daljše obdobje** in
„mir, ki bo zagotovil dolgo ob
dobje stabilnosti** v tem delu
sveta. Očitno je, da ni res tisto,
kar je govoril Washington, nam
reč, da je do resničnega miru v

a

na dnevnem redu so bila idejno-politična
vprašanja vzgoje in izobraževanja ter naloge
komunistov pri tem. Nedvoumna ugotovitev
plenarnega zasedanja CK ZKS je bila, da je
ena najpomembnejših nalog ZK uresniče
vanje stališč o SOCIALISTIČNO ANGA
ŽIRANI samoupravni šoli. V tej akciji mo
ramo biti povsem jasni do nasprotnikov, do
nosilcev drugačnih političnih koncepcij, ki
so za nas nesprejemljive s stališča našega
družbeno-političnega razvoja. Ponovno poudaijamo: naša šola je socialistično angaži
rana šola — socialistična idejnost šole pa se
uresničuje prek marksističnega znanstvenega
pogleda na družbo in svet! Zato je razum
ljiva zahteva, da v našem sistemu ne more
učiti in vzgajati mladih rodov nihče, ki ne
more ali ni pripravljen uresničevati DRUŽ
BENIH SMOTROV naše šole.
Prejšnji četrtek je zasedal tudi ZIS - razprava jc
tekla o okvirih zveznega proračuna za prihodnjo
leto in pa (če se omejimo samo na ti dve vprašanji)
o najemanju tujih denarnih kreditov. ZIS jc ocenil,
da jc predlagani obseg zveznega proračuna za pri
hodnje leto (predlaganih je 29.300 milijonov di
narjev) ustrezen ter v skladu z dogovorjenimi na
čeli o razumnem zmanjševanju proračunske po
rabe; v primerjavi z letošnjim naj bi se torej zvezni
proračun za leto 1973 povečal za 12,5 odstotka.
Glede najemanja TUJIH KREDITOV pa jc ZIS
ocenil, da sc je stopnja naših zadolžitev v tujini
letos že tako močno povečala (da je pravzaprav
presegla predvidene okvire), da bo treba začasno
zavreti najemanje tujcgi kapitala. Zategadelj jc ZIS
s sprejetim odlokom ZAOSTRIL pogoje za naje
manje tujih kreditov - do novega leta (ko bo ta
odlok ostal v veljavi) bo za takšen kredit treba
odšteti kar 75 % denarnega depozita v dinarjih.
Se novica glede novega izvršnega sveta S loven Uč
- o čemer sta minulo soboto razpravljala pred
sedstvo in izvršni odbor SZDL Slovenije, ta pone
deljek pa je o tem odločala republiška skupščina.
Novi predsednik izvršnega sveta Jdotlej je bil šele
mandatar) ing. Andrej Marinc jc^estavil listo čla
nov IS takole: ing. Tone Tribušon, dr. Aleksandra
Kornhauser in Rudi Čačinovič (vsi trije podpred
sedniki IS), nadalje pa še (kot člani IS) Tomaž
Bizajl, Marjan Dolenc, Jože Florjančič, Zvone
Dragan, Pavle Gantar, Franc KoČevar-Ciril, Boris
Mikoš, Jože Novinšek, Marjan Orožen, Franc
Razdevšek, Bojan Skrk, Miloš Sulin, Zora Tomič,
Franjo Turk in Milovan Zidar.

Vietnamu samo še majhen
rak. Umik se v e m o v ie tn a in .
čet iz Južnega Vietnama je
brž za Hanoi eno izmed
nih vprašanj in zato je h10®.^
pričakovati v zvezi s tenise P
cejšnje in časovno ne tako
ke zaplete. Kaj več bo ne ^
jasnega po 4. decembru, ^
bosta Kissinger in Le DuC
znova sestala v Parizu.
,
BIJE Dl Ć V IR A N U : 0»
predsednika zveznega izyr

Odloženi
razgovori
t

sveta Djemala Bijedića v ^
je ena izmed tistih državi1^ ,
akcij, ki jih svet sicer ne sp ^
lja z izrazito pozornostjo i .
likimi pričakovanji,
$
kljub temu precejan j
,
boljše odnose med P , ieII)0
nimi državami.
lahko, da bo ta obisk pnP
gel k še tesnejšemu s0^e
med obema državama
lja še posebej za goSP S « 1
ki kljub nekaterim 0 ^
možnostim v tem trenutk^j
leč zaostaja za obojestrafl^p
željami. Zanimivo je, da ^
tudi v tem primeru, kot se ^
sikje, Jugoslavija in ^
dobna stališča o številn^JoO
narodnih vprašanjih, da
sodelujeta v Združenih
in da tudi sicer v medn u>
areni veljata za državi, k
političnem področju veJej,p(f
sikaj skupnega -da vseh
nosti doslej nista uspeU
f
tudi za tesnejšo m edsebojni..;,
spodarsko
povezavo.
$ !
predsednika jugoslovans* ^
ne vlade, ki ga spremti2
skupina gospodarskih s efl3il'
njakov, utegne biti zatOj0lflfl^
med pomembnih
točk tudi v jugoslovans
skih gospodarskih o d n o ^ ^

TELEGRAMI ^
MADRID - Britanski danJ
minister Home jc dopoto
Madrid na pogajanja o O
JERUZALEM - P°dp& l £
izraelske vlade Alon bo °
hodnji mesec ZDA, Rjcr n
j
ljal z zunanjim m in »str®» ^ A
som, izraelski zunanji
Eban pa bo v prvi polovic*
obiskal London, kjer b° efJ[tP
na kongresu socialistične u
nale.
Ailsk* P««SANTIAGO - V j u ž n o c 0*
vinci Bio-Bio so uvedli y- «j Jjj \
nje po spopadu med PnS -fcd^
sprotniki levičarske vlad
.
nika Allendcja.
. „ v jTR1POL1S - Sinoči so j*
polisu z a č e l i razgovori m*yo
n ik o in a d v e h j e m e n s k ih *- .

Črtu sporazuma 2®.
Navzoč je tudi libijski I
Gadafi.
A| M^.di
BEIRUT - Kakor
\
so se po nedavno odkri1 ^ostr^uu' i
prevrata v Jordanu še * „|jCrn L.
s pr o tj a med jordanskim
.
seinom in prestolonasled'nKs( di»|
sanom. List dopušča mo •
'
prevrat pripravljali Hasan
pr»^ ^
DAKA - DR Vietnam
Bangladeš. V H anoju
prizH
sporočili, d aje vlada v V
DR Vietnam.

(o

v sredo, 22. novembra, odpirali asfaltirano
^ Metlike do Vinomera, Id jo bodo v letu
U %dograjevali vse do Drašič, je trak prerezal
J voril Martin Plut, kmet, družbeno politični
k f c m odbornik iz Drašič. (Foto: Sandi

N

pozabljivost«

V petek je bila za nove vojake v garniziji Milana
Majcna slavnostna zaprisega. Po pozdravnih govo
rih pionirjev in mladine, so se vojaki z glasnim
živel Tito odšli podpisovat. Na sliki: vojak Slavko
Dimber iz Globokega pri Brežicah se je podpisal
med prvimi. (Foto: J. Pezelj)

Spet sneg! Tudi Črnomelj je v petek prekrila bela
odeja, in že v dopoldanskih urah je bilo na ulicah
več centimetrov snega. Otrokom je bilo to v ne
popisno veselje, odrasli pa so čemerno gledali,
posebno čakajoči na avtobus.
(Foto: R . Bačer)

Na območju zdravstvenega doma Novo mesto so
v prejšnjem tednu proti gripi cepili okrog 1400
ljudi z živim in 150 z mrtvim cepivom. Cepljenih
je bilo tudi 420 otrok po šolah. Na sliki: Dr.
Oblak cepi občinske uslužbence.
F
(Foto: S. M.)

In zadnji — še vedno ostanejo zadnji
č re d n o je

Tudi to je šola
ptJ 1-1ti osebne zavzetosti in pribrj *;UPsti, ostanejo še tako dobrez odmeva. Dragože jJr0- 1uda dolenjskih občin za
lav^1Eglasovano združitev de^ 8 3 in kmečkega sklada za
Ljub«1?no zavarovanje je v
(trla
v Celjii in drugod pro'idnpil- - ^to s. Podprli so jo vsi
Na! i avni delavci,
ttiijjg, nkrat *ti bilo več poje ,^?v in dvomov. Glasovanje
^ o s t a^°’ ^ ^u t za 80

Ni popolnega merila, ki bi
„do milimetra" natančno iz
merilo, koliko je razvita katera
izmed šestdesetih slovenskih
občin. Za najboljšo še vedno ve-

°t°Del iur® delavskem razredu n i
p°Vgj * .Marsikje so delavci celo
^PevK ^ o d v ajaj° d osti večje
Hieng
, 23 razne druge nasovjjj’ p katerih n iso n ik o li glaivom' 0 vsem tem je b il o d v e č
h ^ Pripravljenost, da b i še
^ b or*
0 k r a v je prispevali
y učen delež.

*9av za kmetovo
k n ? ? ® 0* do zdravljenja je
^ k funkcionar sraSkoraj po pravilu: kjer je kme
W 2, omenil
novomeški
tijstvo, je zaostalost
~ e k Je dobil vtis, kot
' 'istj i?ciia čisto nov izum. Celo
lja primerjava narodnega do
izjave ?° x lani sklicevali na
fetoj naiodgovomejSh ljudi, so
hodka na prebivalca, zlasti ker
bgov ”Pozabili“ na vrsto raz
jo uporabljajo tudi drugod.
ita ’ .2aradi katerih lani zdruNa lestvici lani ustvarjenega
"° je
naklonjeni. Končnarodnega dohodka na prebi
!tyari ?
najbolj prav. Zakaj bi
(J^apfetali?
valca med vsemi dolenjskimi in
^lo X®* ^ le vprašuje, kako bi
posavskimi občinami najvišje
^ c e v »ne ^ dogodki zadnjih
„kotira“
novomeška občina,
0
Za°strili odnosa
do
kar smo lahko tudi pričakovali.
Nročfu razlikovanja na vseh
,fesi odi j ^rav gotovo so ti preS 17.810 dinarji je zasedla 18.
^ Dn&i P01 spoznanju, da so
mesto, kar pomeni, da se naglo
^^teva - 1 ,,od sP°daj“ vredni
približuje razvitim slovenskim
r*vnati Ja>da se ne kaže vedno
občinam. Za njo so občine, ki
Hu. 83010 po mnenjih na
J. TEPPEY

sicer veljajo za precej razvite:
Kamnik, Ljubljana-Vič, Ravne,

Km etijski nasveti

pravico vsak vjnogradnik, ki bo ob
Škofja Loka, Vrhnika in še ne
navljal vsaj 30 arov vinograda.
katere.
Posebej še naglašam, naj se vi
Zelo visoko — na 26. mesto
nogradniki oskrbujejo z domačimi
— se je povzpela občina Met
cepljenkami, ki jih je zdaj dovolj.
Naj ne nasedajo prekupčevalcem, ki
lika, ki je lani povečala svoj na
ponujajo sicer lepe, toda za naš trsni
rodni dohodek najbolj v vsej
izbor neustrezne cepljenke iz južnih
Sloveniji — kar za 80 odstot
republik.
kov. Sorazmerno visoko je tudi
(Iz besed Tita Dobrška, vino
gradniškega strokovnjaka iz Novega
občina Kočevje, ki je na 32.
mesta, izrečenih na srečanju kme
mestu, sledijo: občina Krško na
tijskih inženirjev in tehnikov).
36. mestu, Ribnica na 41., Brei žice na 43., Črnomelj na 47.,
Sevnica na 49. in kot zadnja
občina Trebnje, ki je na 53. me
stu. Zadnja leta je napredovala
za eno mesto navzgor.
V
trebanjski občini je znašal
lani narodni dohodek na prebi-,
valca 8219 dinarjev, kar je še
enkrat več kot leta 1969. To
pomeni, da je ta naša najmanj
razvita občina precej napre
dovala (novi načrti obetajo še
veliko), vendar je še vedno za
sidrana v klubu manj razvitih
Sevnica (na sliki njen zdrav
slovenskih občin.
stveni dom) še vedno v celjski
Nesorazmerja
v
razvoju
deupnosti
občin v glavnem ostajajo in je
vprašanje, če je politika pospe
ševanja razvoja zaostalih ob
močij dovolj učinkovita. Zad
Predlog sevniške občinske skup
nja mesta na razpredelnici nam
ščine za spremembo zakona o zdrav
reč še vedno zasedajo iste
stvenem varstvu, po katerem bi 9
občine iz Pomurja in dela Šta
skupnosti zdravstvenega zavarovanja
jerske. Kako velike so razlike,
združili v eno, je, kot smo poročali,
v torek, 14. novembra, na zasedanju
kaže primerjava, da ima občina
socialno zdravstvenega zbora pro
Lenart le 3352 dinarjev na
padel.
rodnega dohodka na prebivalca,
Ob ukinitvi 9 skupnosti (mimo
Ljubljana-Center pa kar 72.733
grede: sosednja Hrvatska, k ije dosti
večja od Slovenije, ima le 4) namreč
fa r je v .
M_LEGAN
ne bi moglo biti več takih razlik

Konec predloga

S strojem nad les
^aje j * nekdaj tako čislan Rezervni sklad“ dolenjske kmetije,
yečUjg etu vse manj dohodka. Cena lesa se resda delno po°r rn
še ^ treJe naraščajo stroški, zlasti cena delovne sile.
Panju ° r? 2a spravilo lesa najeti druge ljudi ali prodati les na
s^0raj^a
ne iztrži- Zanimiv je podatek, da se je v
°erio
^esetletju cena delovni sili podvojila v primerjavi s
ltotastov I*ag prve kakovosti mora dati lastnik samo tesaču
yrhu>-j- ®no petino vrednosti praga, pa še hrano in pijačo polUdi ,0cla tesanje je le eno od opravil. Podobno kot s pragi je
„sortimenti“ , kot pravijo gozdarji.
v° in
te®8 & vse
nuJno uvajati mehanizirano obdekte in^P^vil® lesa, pravi profesor ljubljanske gozdarske fakul^ n io ‘ Zdravko Turk. Posebno velik prihranek lahko do^aejo
mehaniziramo spravilo. V ta namen se dobro ob***• Že v T ? 01^ ^ deželah, kjer jih imajo že skorajda vse krne
la. večmo vleke v gozdu opravijo z niimi.
W nas ^ Je °d gozdne mehanizacije množično uveljavila le
Potreuna ^ a . Pohvalno je, da so nekateri gbzdni obrati uvideli
r*vna ° ’ ^ je treba kmetovalce tudi naučiti, kako se najbolje
Priine z nJ°; Toda razen motorke poznamo še druge stroje, na
Pokopi slr°je za lupljenje, ki bi, če bi se uveljavili, zelo prina1 cenejšemu in hitrejšemu delu. Lupljenje predstavlja
Ml
skoraj polovico vsega ročnega dela pri iglavcih.
“os*: J * !}*P!jenje težje m ehanizirati k o t spravilo. R o č n i pre^ lunk-° • za ^ p ijen je niso dali pravih u sp eh ov . Izkazalo se je ,
u* m o g o č e m ehanizirati že v gozdu ob podiranju,
* v lesnih sk lad iščih , kjer je n ak op ičen ega velik o lesa.
Zaeni UP^enje * izplača im eti na velik in sk la d iš č ih , sicer pa
^ o v ar
5 e .b olje r o č n o lu p iti v g o z d u , k o t pa da b i razne°b eljen o d eb lo v in o.
Inž M . L.

Tit Dobršek: dovolj domačih
cepljenk

Kaj zapravljamo
Ko s številkami primerjamo do
nosnost kmetijske zemlje, šele vi
dimo, koliko dohodka zapravljamo s
tem , ko se površine vinogradov v
Sloveniji tako katastrofalno manj
šajo.
Po vrednosti pridelka se z vino
gradom ne more kosati nobena dru
ga kmetijska kultura, ki uspeva pri
nas. 80 hektolittov cvička, kar je v
poprečju mogoče pridelati v so
dobnem vinogradu, je vrednih osem
starih milijonov! Toda vinogradi
uspevajo tam , kjer druge kmetijske
rastline ne morejo, zatorej je njihova
vrednost še večja.
Vinogradništvo je vredno večje
pozornosti. Tega se zavedajmo zlasti
zd^j ob obnovi. Postavimo se že lah
ko tudi z nekaterimi uspehi; tako je
na voljo za saditev 150.000 cep
ljenk, ki so jih trsničarji pridelali v
sodelovanju s poslovno enoto
„Hmeljnik44. Obetajo se tudi po
sojila za obnovo. Do kredita bo imel

med skupnostmi. Za bolniško zdrav
ljenje plačujejo Ljubljančani zdaj le
10 odst. lastne udeležbe, v celjski
skupnosti pa kar 25 odst., za ambu
lantno zdravljenje so prispevki dru
god 50 odst. medtem ko so v Ljub
ljani le 25 odst. Tega bi lahko na
šteli še dosti. To smo zapisali v na
šem časniku že 22. junija in se spra
ševali, če to že ne meji na črni
humor! Tudi sedaj zveni kot črni
humor zaključek skupščinske raz
prave, češ da popolno izenačitev
pravic zdravstvenega varstva lahko
uveljavimo le s samoupravnimi do
govori vseh skupnosti. Kot da so za
koni nekaj tako nesamoupravnega,
nekaj, za kar se vnaprej ravno tako
ne bi bilo treba dogovarjati! Ob
vsem je očitno drugo nič kaj hvale
vredno dejstvo, da se vseh 9 skup
nosti pripravlja na nabavo raču
nalnikov (ponekod so jih že dobili),
kar je nedvomno neracionalno. Po
dobnih neracionalnosti bo verjetno,
žal, še kaj, preden bo zmagala misel
za manj skupnosti na tem majhnem
slovenskem prostoru.
A. Ž.

s u p is a tn •••

V sevniški „Lisci“ : nova merila
za posojila
vsem prosilcem. Da bi v prihodnje
bolje in pravičneje delili posojila za
zasebno gradnjo, so se v „Lisci44 od
ločili spremeniti pravilnik o dode
ljevanju posojil. „Nova določila pra
vilnika morajo predvideti taka me
rila, da bodo delavci z manjšimi pre
jemki udeleženi z enakim številom
točk oziroma zneskom posojila k o t .
delavci z večjimi zaslužki oz. lastno
udeležbo,44 pravi poročilo o stano
vanjski graditvi v ,Xisci44.
Razveseljiva novost, pomembna
za delavce s plitvejšimi žepi. Lahko
bi rekli tudi, da je v duhu pisma in
politike ZKJ.
Zlasti ker je poznano, da so prav
v tem podjetju dodelili svoj čas ve
lika in ugodna posojila nekaterim
vodilnim delavcem.
^ ^

Zgodaj je začel

Kajenje
prepovedano

Milijarde spuhamo vsako leto v
zrak. Denar mečemo stran, ko zaži
gamo „hudičevo travico , škodu
jemo svojemu zdravju, otrokom in
okolju, v katerem živimo. Kadilec s
tresočimi prsti nervozno išče novo
„uteho44, čeprav je minilo morda
kom^j 10 ali 20 m inut, kar je nehal
zasmrajevati delovno mesto ali svoje
najbližje.
Je kdaj kdo že izračunal, koliko
časa gre v n ič, če npr. v podjetju s
1500 zaposlenimi kadi le polovica
zaposlenih, vsak izmed njih pa bi
prižgal na uro le eno cigareto (da ne
govorimo o onih, ki sede v pisarnah
in jim je kajenje še bolj kot de
lavcem za stroji, postalo navada, iz
dajajoča tudi nekulturen odnos do
soljudi!)? Verjetno ne. Pa bi se
dalo. V izgubo gre ogromno drago
cenega delovnega časa. V KRKI,
Kar največ ljudem pomagajmo do
tovarni farmacevtskih in kemičnih
strehe nad glavo, so sklenili v sevizdelkov, so na m nožičnih sestankih
niški „Lisci44 in sprejeli širokopo
pred dnevi že v treh oddelkih skle
tezen načm črt stanovanjske gra
nili: kajenje je v proizvodnih pro
ditve, ki naj bi ga uresničili v letih
storih PREPOVEDANO. Dovoljeno
od 1972 do 1976.
V
kolektivu je največje zanimanje je le na krajih, ki so za to posebej
določeni, pa še to samo med rednim
za gradnjo zasebnih stanovanjskih
odm orom . Zapuščanje delovnega
hiš, kar samo po sebi ni nič izjem
mesta zaradi kajenja ni več dovo
nega. V posebni anketi, ki so jo v ta
ljeno.
namen naredili, so ugotovili, da si
V
KRKI že vedo, kako škodljivo
kar 158 delavcev žeU imeti lasten
je kajenje in koliko časa izgube ka
lom .
dilci s tobakom , če ga kurijo med
Podjetje bo za stanovanja name
delom. Kajenje med delom bi zato
nilo precej več denarja kot doslej, še
kazalo prepovedati povsod.
vedno pa ne bo mogoče ustreči
A. G.

Duh pisma

„Nujno je varčevanje na
vseh področjih; mislimo, da
bi se tu dalo zelo veliko na
rediti z akcijami p ro ti razsipništvu, zoper vse m ogoče
bankete, reprezentanco, po
trato itd., itd. “ (Stane D o
lanc, sekretar izvršnega bi
roja ZKJ).
Zakaj tak po ziv z našega
političnega vrha, zakaj tako
odločna zahteva, za katero
bi lahko rekli le, da je prišla
že malo pozno?
Zato, ker se je razpaslo
razsipništvo. Ker je ob druž-

Varčevanje
beni, naši skupni lastnini ne
varnost' za potrato toliko
večja. Ker nam je postajal
pojem varčevanja nekam tuj,
staromoden, nepopularen,
spominjajoč na slabe čase.
Ker se obnašamo, k o t da
smo razvita družba z velikim
narodnim dohodkom na pre
bivalca. K er pozabljam o na
naših 700, morda nekaj več
dolarjev.
Spomnimo naj samo na
,Jestivalomanijo “, na spre
jem e, na velike prireditve,
prirejene v velikem slogu
zgolj zato, da bi svetu po
kazali, da obstajam o in da
napredujemo.
Spom nim o
tudi na tiste manjše, vsak
danje m ožnosti za varče
vanje, ko na primer v našiti
delovnih organizacijah z lah
kim srcem odobravajo ne
katere izdatke z obraz
ložitvijo, češ: saj gredo v
materialne stroške in niso
obdavčeni
Poziv je torej naslovljen.
Na koga? Na nas vse. O d .
posameznika
do
zvezne
vlade. Uspeh in svoj smisel
bo dosegel le, čega ne bom o
preslišali. Poziv ne pomeni
zategovanje
delavčevega
pasu, nasprotno: lahko se
bodo hitreje povečevali za
služki, če bo manj nepo
trebnih izdatkov in stroškov,
ki zmanjšujejo delovni uči
nek.
Kako varčevati, to se lah
ko učim o pri ljudeh, ki malo
zaslužijo, ki znajo pretehtati
in kar najbolje obrniti vsak
dinar. Oni naj s pom očjo no
tranje kontrole vplivajo na
reprezentančne in druge p o
dobne izdatke in poziv za
splošno varčevanje bo do
segel svoj cilj.
.. .

________________

Nobeden

ŠOLA BOSTANJ:

Se bo zrušila?

■

■

(Nadaljevanje s 1. str.)
veljavne občinske predpise> Uo0*
viti skladnost s politiko ZK
mom in iz njih izdelati nov
..
Hkrati z vsem tem pa nl9raJjoig0.
priprave na srednjeročni in
ročni razvojni načrt občine.
Moti se tudi, k d o r racunM
pač naloge določene in Jjh
^
bo nadzoroval. Odborniki
nili, da je treba pred skupse:
.
ročati o vsakem P°.se„eJ’ sjdenaloženo delo opravil. Preg ^te.
pov v pismeni obliki so sic
vali že večkrat prej, toda
obljubili so, potem Pa.v. -*c tako
primeru ustno poročaliprakso bodo morali tudi v , .ejni
upravi prekiniti, saj tudftu
.^
bilo vse v redu. Ugotavljali ? ^
je občinska uprava preš*
.^j.
dena s kadri, zato jo bodo
šem času okrepili, Pre’
r ^di
lek za gospodarstvo, K2*
pravno službo, kije sploh m- ^ g

(Nadaljevanje s 1. str.)
pouk v obeh razredih na tem vogalu
zgradbe, dokler se tla ne bodo umi
rila.
Bo stavba zdržala vsaj do takrat,
ko bo zgrajena nova šola, kot do
loča načrt gradnje novih šol? Sedaj
imajo v teh prostorih pouk 4 od
delki, prostor so nameravali upora
biti tudi za malo šolo. Podoben po
jav so sicer v zadnjih letih opazili že
na treh krajih v vasi. Bo podzemna
voda nadaljevala rušenje? Zaenkrat
preostaja le čakanje in upanje, da ne
bo hujšega, saj drugega prostora za
pouk ni.
A. ŽELEZNIK

Kot pušeljc
(Nadaljevanje s 1. str.)
mo in ureditvijo zunanje okolice pa
velja okrog 4 milijone dinarjev. Pla
čevanje oskrbnine bo po družbenem
dogovoru različno, ugotavljajo pa,
da bodo starši z majhnimi dohodki
plačevali v novem vrtcu celo manj,
kot so doslej v stari stavbi. Taki
bodo odšteli za mesečno oskrbnino
samo otroški dodatek, medtem ko
so zdaj plačevali 180 dinarjev. Drugi
bodo dajali ustanovi del ekonomske
cene, odvisen pa bo od višine do
hodka v družini. Polna cena bo
kljub vsemu še vedno manjša, kot
računajo za varstvo zdaj prenekatere
zasebne varuške brez kakršnekoli
strokovne usposobljenosti.
Prvi moderno urejeni otroški
vrtec v črnomaljski občini so si ob
otvoritvi razen gostov ogledali še
številni občani, vsi pa so bili polni
pohval. Razvoj otroškega varstva je
krenil z mrtve točke, zato računajo,
da bo v letu 1973 sodobna otroška
varstvena ustanova odprta tudi v
Semiču.

Določilo
(Nadaljevanje s 1. str.)
okoli 20 stanovanj vojaških oseb, ki
so začasno ali stalno premeščene na
službena mesta v drugih krajih. Ta
stanovanja oddajajo nekateri za zelo
visoke najemnine.
V stališčih, ki jih je sprejela zad
nja konferenca ZK, je še zapisano:
ni več mogoče trpeti, da ljudje z ve
likimi dohodki bivajo za neekonom
sko najemnimo v družbenih stano
vanjih, obenem pa grade vikende,
uživajo in kupujejo dobrine, ki pre
segajo raven povprečnega standarda.
J. T.

Praznik Rašice
Delovni kolektiv znane tovarne
pletenin RASlCA v Ljubljani je po
častil 25-letnico obstoja s slavnost
no sejo delavskega sveta. Včeraj ob
11. uri so sprejeli go ste in si skupaj z
njimi ogledah tovarniške prostore,
opoldne pa je bila slavnostna seja
delavskega sveta, na kateri je govoril
tudi Stane Dolanc, sekretar izvrš
nega biroja CK ZKJ. S prikazom
izdelkov svoje proizvodnje je RA
ŠICA sklenila slavje, o katerem
bomo več še poročali.

Proti
Maneku Fuxu
Na zadnjem zasedanju\ u bra so metliški odborniki J ^
rekli vso podporo prizadev ^ j.
munistov in drugim napr
lam v domačem podjetju ^ ^

Nedeljskega zborovanja na Suhoiju se je udeležilo nekaj tisoč ljudi iz vse Bele krajine, pa tudi iz sosednjih slovenskih in hrvaških občin.
Kot slavnostni govornik je nastopil France Popit, predsednik Centralnega komiteja Zveze komunistov Slovenije. (Foto: S. Mikulan)

»Napačne račune bo plačal vsak sam«
Množica ljudi se je v sončnem nedeljskem dopoldnevu zgrnila na partizan
skem Suhorju, kjer je ob 30-letnici uničenja fašistične postojanke govoril
France Popit, predsednik Centralnega komiteja ZKS
To, kar se je pred 30-leti dogajalo na Suhoiju, ko so partizani
napadli vas, so dcušali v nedeljo uprizoriti pripadniki Belokranj
skega teritorialnega odreda, še preden so se množice ljudi začeie
zgrinjati pred kulturni dom, kjer je bilo slavnostno zborovanje.
Suhor, ves v zastavah in lepo
okrašen, je tudi tokrat prisrčno
sprejel številne borce slovenskih in
hrvaških partizanskih enot, posebno
pa predstavnike 13. proletarske in
Cankarjeve brigade. Ivan Zele, pred
sednik občinske skupščine Metlika,
je v imenu prebivalstva izrekel do
brodošlico tudi Francetu Popitu,
redsedniku CK ZK Slovenije; Milki
laninc, predsednici CK ZK Hrvat
ske; Francu Tavčarju, komandantu
ljubljanskega armadnega področja,
ter generalom: Milanu Zežlju, An
dreju Cetinskemu-Levu in Cirilu
Kočevarju ter Radetu Bulatu, k ije
bil pred 30 leti ob napadu na Suhor
komandant brigade.
Zelo pozorno in z velikim o d o 
bravanjem so zborovalci poslušali
Franceta Popita, ki je v obširnem
govoru najprej osvežil spomin na
bratstvo in enotnost naših narodov,
skovano v borbah, kakršna se je bila
tudi na Suhoiju, nato pa govoril še o
današnjem družbeno-političnem tre
nutku, ko Zveza komunistov skup-

P:

ZA VSE, Kl 2IVIJ0 NA TUJ RAČUN:

Glavnik za kosmato vest
Jakob BeriC, predsednik novomeSke komisije: druž
ba prlCakuje doslednost, in tako tudi bo

Mnogi so prepričani, daje ko
misija za ugotavljanje izvora pre
moženja nekakšen oddelek z vse
mi pooblastili za „rezanje glav“ .
A je daleč od tega. Spomnimo
se: sleherna komisija, ki so jih
ustanavljali po občinah, je le re
zultat sklepov 3. konferencc
ZKS, na kateri so napovedali boj
neupravičenim socialnim razli
kam. Njene naloge in pristoj
nosti je določil zakon o prispev

za odstranitev Maneka Fyx .
torskega mesta. Kakor ze
je
konferenca Zveze k °mU nhsod®
tudi občinska sktipšci11^ . nje j?
njegovo samovoljo, °t,na^ p o 
pram samoupravnim organ ^ p .
vsem pa blatenje komunis; • ^
ščina je sprejela priporo

kih in davkih občanov. Torej ko
misija ni nič drugega kot družbeno-politični organ in, kot bomo
malo kasneje videli, tudi filter,
skozi katerega bodo morali
ljudje, ki imajo kosmato vest
glede tega, kako so prišli do pre
moženja.
7. novembra ustanovljena
novomeška komisija, ki jo vodi
Jakob Berič, direktor Podjetja
za p tt promet, je na prvi seji 20.
novembra sprejela nekaj sklepov,
ki se nanašajo na metodo dela in
sodelovanje s pristojnimi organi.
„Komisija bo delala izključno na
podlagi predlogov javnega tožil
stva, javnega pravobranilstva,
davčne uprave in komisije za
družbeni nadzor pri občinski
skupščini. Uspeh predlagateljev
in naše komisije bo nedvomno
odvisen od tega, kako bodo so
delovali oz. pomagali občani,
kako se bo do tega vprašanja
vedla vsa družba. Cilj tega je,“
pravi predsednik novomeške ko
misije, „da vsakdo poravna druž
bi svoje obveznosti in daje hkra
ti zaščiten vsakdo, kije tovrstne
dolgove že plačal.“
Komisija je sprejela nalogo, da
bo pred končno odločitvijo spo
štovala materialno resnico in
objektivno stai\je, hkrati pa do
sledno predlagala v ukrepanje
ljudi, ki ne bodo mogli dokazati,
kako so si pridobili premoženje.
Kot pravi Jakob Berič, bo do
slednost nujna tudi zato, da bo
komisija izpolnila, kar sodeč po
javnih razpravah družba od nje
pričakuje: da bo uvedla in vodila
postopek zoper vsakogar, ki je
obogatel na tuj račun.
I. Z.

no z delavskim razredom enotno
stopa po začrtani poti. Med drugim
je predsednik Centralnega komiteja
ZK Slovenije dejal:

„Zelo se motijo tisti, ki so
dijo, da gre za kratkotrajno burjo, ki se bo polegla s tem, da bo
odpihnila nekaj ljudi. Družbena
akcija, ki jo je sprožilo pismo
tovariša Tita in izvršnega biroja
ter 29. seja CK ZKS, je močno
razgibala delovne ljudi, ki se vse
bolj zavedajo svojih pravic in
svoje moči. Nastopili so enotno
v vsej Sloveniji in v vsej Jugoslaviji.“
Ko je govoril o protislovjih in ne
pravilnostih v naši današnji družbi,
je med drugim rekel: „Nobena par
tijska legitimacija, zasluga v pretek
losti ali sedanjosti in noben položaj
ne dopuščajo družbenemu delavcu,
da bi se pred kritiko zapiral ali jo
celo preprečeval. Zveza komunistov
in njeni forumi pa morajo biti spo
sobni in pripravljeni, da zaščitijo
vsakogar, ki bi se mu zaradi kritike
zgodila krivica. Preprečiti morajo,
da bi posamezniki vodili privatno
kadrovsko politiko zato, da bi si
zagotovili poslušnost samoupravnih
organov in kolektivov.
Razumljivo je, da so danes v
ospredju zahteve delovnih ljudi, ki
zadevajo moralno-politično podobo
človeka v socialistični družbi, pose
bej pa še komunistov in ljudi na
vodilnih položajih. Z vso odloč
nostjo in zavzetostjo podpiramo
vašo občutljivost za to plat člove
kove osebnosti.4*

Kaj družba v zdajšnjem trenutku
pričakuje od komunistov, pa je go
vornik izrazil tudi s temi besedami:

„Naši družbi je danes potreb
na kot sol in kruh moralno-politična trdnost komunistov. Prav
zaradi nevarnosti, da bi proti
slovni značaj blagovno-tržnih
odnosov kvaril značaj predvsem
vodilnih ljudi, moramo toliko
bolj gledati na to, da bo Zveza
komunistov neobremenjena s
tako imenovano „potrošniško
miselnostjo", s špekulanti, z
ljudmi, ki se pehajo samo za
zaslužkom in mislijo le na svojo
korist. Komunist je lahko le
tisti, ki s svojim vzorom, spo
znanjem družbenih procesov
vodi množice in se hoče boriti
za interese delovnega človeka.“
Klene besede tovariša Popita, ki
pa niso veljale le Belokranjcem, mar
več delovnim ljudem po vsej Slove
niji, so v zborovalcih zapustile ne
izbrisan vtis. Z navdušenjem so
ljudje pozdravili tudi pozdrav, ki so
ga z zborovanja poslali predsedniku
Titu, in v katerem je rečeno: „Tvoje
pismo smo sprejeli za svoje in v
njem vidimo naloge za nas vse.“
Prav tako pa so tovarišu Titu naisali, da bi ga ljudstvo partizanske
ele krajine rado pozdravilo v svoji
RIA BAČER

S

Okrepljeno predsedstvo
Na seji predsedstva občinske kon
ference ZMS Novo mesto, ki je bila
v sredo, so člani razpravljali o tezah
za razpravo o ograniziranosti v ob
činski konferenci ZMS Novo mesto
in o predlogih za nove člane pred
sedstva občinske konference.

Odločati o denarju_
združenem pri banki

----------------------------------------------- —---------------J y
Gospodarstvo hoče odločati o svojem denarju **
življenju je tako, da ima vsak toliko pravic, ko
si jih je sposoben priboriti
Kočevska podružnica Ljub
ljanske banke (LB), ki dela za
območje občin Kočevje in Rib
nica, naj bo v bodoče temeljna
organizacija združenega dela
brez lastnosti pravne osebe.
Tako so sklenili na prvem zboru
kočevske podružnice LB 22. no
vembra na Jasnici. Razpravljali
so seveda tudi o drugih možno
stih, a so menili, da je ta najpri
mernejša.
V razpravi pa so predstavniki
gospodarstva, se pravi ustanovi
teljev banke, poudarili, da ni to
liko pomembna nova organiza
cijska oblika banke, kot dejstvo,
da naj o denarju gospodarstva
odloča gospodarstvo, ki ga je
ustvarilo, in ne nekaj ljudi iz
vodstva banke. Menili so, da so
za dosedanji način razpolaganja
z denarjem gospodarstva, zdru
ženim pri bankah, krivi tudi
predstavniki gospodarstva, ki se
niso znali upreti predstavnikom
bank. Poudarili so, da je nova
usneritev banke pohvalna, kljub
teinu pa je žalostno, da do nje ni
prišlo na pobudo „od spodaj** se
pravi iz gospodarstva, ampak
„od zgoraj*4, saj se je zadeva pre
maknila šele po pismu Tita in
izvršnega biroja.
To pomeni, da je treba izbolj
šati samoupravljanje v delovnih
organizacijah, kar bo imelo za
oslcdico izboljšanje samouprav„anja na področju bančništva. Iz
delovnih
organizacij
morajo
predstavniki prihajati na zbor

S

banke z nalogami, stališči, P a
logi in zahtevami gosp0®1 ,jeti
ne pa v bančnih organih lc .r0.
in kimati predlogom in 111
vanjem „bankirjev*4.
_ v
Predstavniki gospoda^, y3ti
bančnih organih morajo u«. ^
preudarno in odgpvorn®- jj,'
vedati morajo, č e zb an en
tiko niso zadovoljni ,n
niso, ter zahtevati sPre hflnke
politike. Ce pri vodstvu
ne bi naleteli na razumevaj ^ ^
morali v interesu gospod;tistili,
družbe zahtevati odstop
ki ne delajo, kot bi morali- ^
Iz večine razprav je ®' ^3
titi, da hočejo člani oz ^
ustanovitelji banke, sc Pra ynih
spodarstvo, več samoup
^
pravic in torej odločati P ^
spodaijenju z denaijcm 8 ^
darstva, združenim Prl 0to;
Hkrati pa moramo, žal, 8
viti, da jim teh pravic z® t>i
ne bi mogel nihče
bili v svojih zahtevah odi® jeS
To pomeni, da je potrep . t
doseči, da bo gospodari1-•
denarjem gospodarstva v D’ Jjfci
bolje, in da morajo prc®s ^
delovnih organizacij v ®®rno.
bank delovati bolj
J0 d«“
To pa sc bo z g o d ilo , čc
lavski sveti podjetij in vsi 0(jtivi zahtevali od njih ve J „jgovornost, jih zadolžili
loge. Vse to pomeni nov ^
naprej pri razvoju ozirom
javljanju samoupravljanja* j p.

Po otvoritvi tehničnega oddelka Dolenjskega lista so si gostje z velikim zanimanjem ogledali grafično pripravo časopisa za
Otvoritev je bila v okviru praznovanj za letošnji novomeški občin&i praznik in dan republike. (Foto: S. Mikulan)

___
St. 48 (1183) - 28^11o v e m jj^ ^

o

stranstenapisalisami!- Tostranstenapisalisami!— Tostranstenapisalisami!
Po poteh
XIV. divizije

hi vsi
arčulemo*

21. in 22. oktobra je Slovenski
študentski klub iz Zagreba priredil
V. tradicionalni pohod po poteh
XIV. divizije. Skupina dvajsetih štu
dentov je krenila na Bohor preko
Brestanice in Senovega, da bi s tem
oživela spomine na takratno težko,
herojsko pot, po kateri se je prebija
la XIV. divizija v boju z okupator
jem.

h

Po prihodu v Brestanico v soboto
zjutraj smo si ogledali grad, v kate
rem je danes urejen Muzej sloven
skih izgnancev. Presenetila nas je
lepa srednjeveška arhitektura gradu,
a še bolj foto dokumentacija v mu
zeju. Postopoma hodeč iz sobe v
sobo, smo lahko sledili ilustraciji na
cističnega terorja, izgnanstva domo
ljubov in vseh tistih, ki so nudili
agresorju odpor. Slike so nam prika
zovale tudi brutalne metode, ki so
jih Nemci sistematično uporabljali,
da bi ponemčili ves teritorij in v
njem izbrisali vsako sled slovenske
narodnosti in kulture. Videli smo
naše ljudi v izgnanstvu, trganje
otrok materam, ubijanje in nazadnje
zlom in neuspeh nacističnih planov
ob koncu vojne.

Pionhji in mladinci osnovne šole Mirna so ustanovili kurirski odred TV-5 v spomin na medvojno
kurirsko pot preko Debenca. Kuriiji so izbrani tako, da lahko v najkrajšem času pridejo do sleherne
domačije na območju mirenske krajevne skupnosti. Ob ustanovitvi odreda so imeli v gosteh tudi
vojake. Na sliki: ogled mitraljeza. (Foto Zdravko Kramar, novinardci krožek osnovne šole Mirna)

Skozi muzej sta nas vodila tovari
ša Lovro Breznik in Miha Žmavc.
Po ogledu muzeja smo se z avto
busom odpeljali na Senovo, kjer
smo ob kosilu imeli razgovore s
predstavniki
družbeno-političnih
organizacij o problemih in razvoju
malega industrijskega (mesta) nase
lja.

Zgleden pokrovitelj osnovne šole
Dolenjski

banki in

hranilnici vNovemmestu
i«

Poslovnih enotah v KRŠKEM,

"»VEMMESTU

METLIKI,

in

TREBNJEM
^ kjtr zbirajo hranilne vloge in jih obrestujejo od
'.5 do 10-odst.

IMV podpira sodobna vzgojna prizadevanja - Za
pomoč se jim vsi učenci OŠ Grm zahvaljujejo!
Prejšnji torek sva s prijateljico
obiskali tovariša ravnatelja, da bi
zvedeli, kako je tovarna IMV po
magala naši šoli in kakšna je bila nje
na pomoč. Zvedeli sva, da ima ta
velika novomeška tovarna nad našo
šolo patronat. Njeni samoupravni
organi so sprejeli sklep o sodelova
nju med našo šolo in njo, saj se bo
marsikateri naš učenec kasneje za
poslil pri njih kot navaden delavec
ali pa kot vodstveni delavec. IMV
želi, da bi se v strojno-tehnično
smer vključilo čimveč učencev, zato
so šoli dali denar za nabavo tehnič
nih strojev. Prav tako je IMV po-

v°dlJo žiro račune in devizne račune občanov
•pravljajo devizno-valutne posle in odkup ter pro«*|a deviz
kredite za stanovanjsko gradnjo, pospeševa
li* kmetijstva, obrti in turizma na podlagi namen^ega varčevanja
0(lobravajo kratkoročne in dolgoročne kredite
P o v ija jo v se druge bančne posle

svo^e <*enorne zac,eve» sai le 10 va*a

T O V A R N A B A T E R IJ
IN B A T E R IJS K IH
NAPRAV
L JU B L JA N A —
S M A R T I N S K A 28
r a z g 1a š a
2

p r o s t i d e lo v n i m e s t i

n e k v a l if ic ir a n ih

delavcev

v skladišču obrata Šentvid pri Stični
**OgclT,

— o d s l u ž e n v o j a š k i ro k ,
— fiz ič n o z d r a v j e ,
— o se m le tk a

j y . k n ‘ d o h o d e k 1.701 d i n + d o d a t e k n a d e l o v n e p o g o je .
°b jav |e s p r e j e m a k a d r o v s k a s l u ž b a p o d j e t j a 7 d n i p o

List za vsakogar
»Dolenjski list«

Na iziet po znanje!
Naš trud pri učenju zgodovine
pionirske organizacije, razvoja Zveze
prijateljev mladine ter zgodovine na
rodnoosvobodilne vojne v novo
meški občini je bil preteklo soboto
drugič nagrajen. Občinska zveza pri
jateljev mladine je povabila na izlet
vse pionirje, ki so preizkusili svoje
znanje na občinskem tekmovanju
ob 30-letnici pionirske organizacije.
Pionirji iz Žužemberka, Dolenj
skih Toplic, Šentjerneja ter šmihelske, bršljinske in grmske šole smo
z našimi mentorji in nekaterimi čla
ni izpraševalne komisije postali kot
ena družina. Iz meglenega ju tra smo
se odpeljali v Bevkov svet sončne
Primorske. Med potjo smo si ogle
dali Tehnični muzej v Bistri. V Kal
cah smo zavili v gorski svet. Tam je
cesta pripeta kot srebrn trak v divjo
strmino. Idrijca nas je mimo Cerkne
ga vodila do soteske reke Pasice. Peš
smo nato krenili proti bolnici
„Franja". Prevzela nas je mogočnost
strmih bregov in naš prešerni smeh
je utihnil, ko so nam drobne krizan
teme opozorile, da stopamo mimo
grobov. Partizani so pokopavali
mrtve borce h koreninam dreves.

=111! BESEDE

•

Za STROJEVODJE IN KURJAČE

^ANSPORTNO podjetje u u b u a n a SE*C|JA ZA VLEKO - NOVO MESTO
sPr ejme
d ela v cev ,
s ic e r z a d e l o v n o m e s to :

* STROJEVODJA dieslovih lokomotiv
2* kurjač parne lokomotive
^ °6 o ji za sp re je m :
P °d 1. iz u č e n D i e s e l m e h a n i k , a v t o m e h a n i k a l i k l j u 
č av n ič a r
2. n e k v a l i f i c i r a n d e l a v e c a li p o l k v a l i f i c i r a n d e 
lav ec
t e

s
1

t
n a j s e g l e d e o s t a l i h i n f o r m a c i j z g la s e v
S e k c ij e z a v le k o , N o v o m e s to , K o l o d v o r s k a 9.

magala pri ureditvi igrišča za šolo.
Prispevala je okoli 10 milijonov
starih dinarjev. Posodili so nam stro
je za ravnanje prsti, za nakladanje
zemlje, pripeljali so ugaske . . .
Za vse jim moramo biti učenci in
vodstvo šole hvaležni, saj le malokatera tovarna tako skrbi za šole kot
IMV za našo.
Po končanem pogovoru s tovari
šem ravnateljem sva se napotili k
učitelju telesne vzgoje Špilarju, da
bi nam še on povedal o pomoči
IMV. Zvedeli sva, da je tovarna ku
pila 20 parov šprintaric, 30 t T en ir k,
6 štoparic, 200 športnih številk, na
katerih je znak IMV, in še 100 re
klamnih znakov tovarne, vse skupaj
v vrednosti starega milijona. Zato se
jim še enkrat zahvaljujemo, atleti pa
so obljubili, da se bodo še bolj po
trudili in dosegali boljše rezultate.

IZ

Okvirji grobov so zloženi iz kamenja
- kot kraške hiše. Spomenik je živa
skala in pred njim smo prižgali
lučke.
Mimo slapa smo po lesenem mo
stičku prišli do partizanske bolnice
„Franja41. Dvanajst opremljenih ba
rak nam je nemo spregovorilo o
bistroumnosti, drznem pogumu in
brezprimerni požrtvovalnosti tistih,
ki so zgradili in vodili bolnišnico.
Še polni vtisov in z novim zna
njem smo se vrnili v partizansko
Cerkno. Skoraj vsaka hiša tu ima
spominsko ploščo, kip matere, ki
daje partizanu hlebček kruha, pa je
oddolžitev dobremu in pogumnemu
ljudstvu. Pri spomeniku nad vasjo
smo počastili spomin 47 padlih mla
dincev. Največji spomenik NOV, ki
smo ga videli, pa je bila nova šola, ki
je podobna naši.
Domov smo se vračali po prelepi
Poljanski dolini. Ves čas smo veselo
prepevali. Kako tudi ne bi, daj smo
otroci junaškega naroda!
Za nepozabna doživetja se organi
zatorjem izleta v imenu vseh pionir
jev in mentorjev iskreno zahvalju
jemo.
PIONIRJI OŠ GRM

Kako prav je, da sva vse to iz
vedeli, saj bodo za pomoč sedaj ve
deli tudi vsi naši učenci. Vem, da
bodo vsi, ki bodo ta članek prebrali,
začutili isto kot medve: globoko
hvaležnost za pomoč in željo, da jih
ne bi razočarali. Tovariši iz Indu
strije motornih vozil, za pomoč še
vam toplo zahvaljujemo.
ALENKA LUKIČ
JANJA LAH
članici novinarskega
krožka OS Grm

Tu se nam je priključila skupina
mladincev s Senovega, s katerimi
smo nadaljevali pot na Bohor. Vzpe
njali smo se skozi temne gozdove in
livade vse do vrha, kjer nas je doča
kal sneg. V planinski koči na Bohor
ju smo priredili partizanski večer z
recitacijami in pesmimi. Tovariš
Alojz Večko, ki je bil borec, nam je
pripovedoval o težkih pohodih XIV.
divizije z Bohorja v notranjost Šta
jerske. Svoj govor je končal s pozi
vom nam mladim, naj ohranimo
svetle tradicije naše partizanske pre
teklosti, na katerih naj gradimo
ideale za socialistično bodočnost in
enotnost Jugoslavije.

Za zlato novembrsko obletnico
skupnega življenja sta bila jubilanta
Jože in Alojzija Šavrič iz Bukoška
pri Brežicah sproščena in vesela, kot
da imata prave svate v hiši. Skrbi sta
odložila in za kratek čas pozabila na
bolezen in druge tegobe Jesenskih"
dni.
Jože Šavrič (roj. 1895) je bil tesar
po poklicu in je delal v Brežicah.
Vojno sta z ženo (rojeno 1904) pre
živela v izgnanstvu, kjer sta delila
usodo z mnogimi drugimi rojaki.
Slavljenca živita z zetom in hčerjo.
Samo njo imata, fliuiga hčerka jima
je umrla kot otrok. Vesela sta, da
sta skupaj dočakala ta praznik, saj je
bolezen pred dvema letoma komaj
prizanesla ženi Alojziji. (Fotp: J o 
žica T e p p e y )‘

Po besedah Tita
Tudi člani osnovne organizacije
ZKJ Vas-Fara so temeljito preštu
dirali pismo predsednika Tita in ne
katere druge dokumente CK ZKJ in
kritično pretresli svoje delo. Sprejeli
so akcijski program za nadaljnje
delo in sklenili, da ga bodo vestno
opravljali.
M y

Naslednjega dne zjutraj, ko je
sonce posijalo nad zasneženo plani, no, smo se odpravili k partizanski
bolnišnici na Bohorju. Tovariša
Miha Žmavc in Alojz _Županc-Tine
sta nam ob bolnici govorila o nje
nem delovanju. Čeprav so jo Nemci
popolnoma zbombardirali, so jo pre
živeli borci in ranjenci, ki so se v tej
bolnici zdravili, pred nekoliko leti
ponovno zgradili. Danes stoji kot
spomenik' nadčloveških naporov in
vztrajnosti partizanov. Obiskovalec
si nehote zastavi vprašanje, kako so
ranjenci sploh lahko preživeli med
tankimi lesenimi zidovi bolnice,
med lesenimi tramovi, skozi katere
je pihal veter in prodiral sneg.
Tovariš Alojz Zupanc-Tine je
med vojno oskrboval bolnico in s
požrtvovalnim delom pripomogel,
da je sploh lahko delovala. Bil je
tudi med organizatorji rekonstruk
cije bolnice.
. .
* - v, \
Z Bohorja smo se spustili v nede
ljo popoldne in se po večeiji v Seno
vem vrnili preko Brestanice v Za
greb.:
... ‘j ,
Pohod je na nas napravil globok
vtis in nas prepričal, da se ta tradici
ja mora še naprej nadaljevati. Zato
se zahvaljujemo vsean, ki so nam po
magali pri financiranju in organizira
nju našega pohoda, vsem, ki so nas
vodih in oživljali spomine na vojno,
kakor vsem onim, ki so nam nudili
gostoljubnost.
Za Slovenski
študentski klub iz
Zagreba:
OLGA SUPEK, MILAN ZUPAN

OTROŠKIH UST . .

Kmet bom s širokim in največjim srcem
Pisali smo: KAJ BOM,
KO BOM VELIK? Jurček je
zadnji oddal zvezek. Na
smehnil se je z drobnimi na
gajivimi očmi in zardel. Gle
dala sem v njegove razme
tane, okorne črke, stlačene
po vseh robovih, kot bi ho
tele uiti; stavki so bili polni
napak, a v njili je bilo vedno
hekaj lepega, hrepeneč izliv.
Brala sem. Že prvi stavek me
je potegnil s seboj. Nisem
mogla verjeti, da je vse to
spravil v zvezek, vso to le
poto in hrepenenje, ki je
raslo nekje globoko v njem
in hotelo živeti. . .

,, Preoral bom vse naše
njive, posejal bom pšenico,
da bo doma dovolj kniha.
Mama pravi, da je poletna
njiva s pšenico vsa zlata. Ko
bom velik, bom močan. Po
tok, ki teče po našem trav
niku, bom prestavil drugam.
Ne bo se več razlival. Krme
bo potem dovolj. Letos je pa
ni. Zato smo morali prodati
Lisko. Uboga Liska! Ža
lostno je gledala; kar ni mog
la čez prag. Skoraj bi za
jokal, pa me je bilo sram. Le
kaj bi si ata mislil? Ata ved
no pravi, da kmet ne zna jo 
kati. Jaz bom pa kmet, ko

bom velik. Že kar vidim,
kako bo. Njive k ot rože,
pravi ata. Pa velika hiša, pa
veliko strojev. Hlev poln ži
vine.
Toče me je pa malo
strah. Letos nam je oklestila
polje. Ko bom kmet, jo
bomo znali že pregnati. Pa
še sonce bi rad pripravil, da
bi sijalo na moje njive le ta
krat, ko bo to treba. Vem,
da me čaka veliko dela. Pa
naš ata pravi, da mora imeti
kmet močne roke, zdravo
pamet m široko srce.
Pa roke pogledam. M oč
ne so. Pamet, no nekaj je je

že. Pa bo že še prišla. Pa
srce? Mama pravi, da je v
njem ljubezen do zemlje, do
sonca, do živali, do vsega.
No, rad imam pa vse, skoraj
vse. Le s sestrico se morava
še pobotati; pravi, da je njeno srce večje. Pa n i Jaz bom
km et s širokim in največjim
srcem. “
Da, Jurček! Potreboval
boš široko in veliko srce, da
bo v njem dovolj prostora za
vso ljubezen do vsakega
koščka zemlje in da ta lju
bezen ne bo izgorela . . .
ANICA ZIDAR
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Kritika trgovini
--------------------------------------- N

Prva javna tribuna o
preskrbi v Črnomlju
V četrtek, 23. novembra zvečer,
je Socialistična zveza s krajevno
skupnostjo organizirala v sejni sobi
občinske skupščine Črnomelj javno
tribuno o preskrbi v trgovinah. Ude
ležba je bila lepa, ugotavljali pa so,
da so sedanji trgovski lokali pre
tesni, saj je poprečna velikost črno
maljskih trgovin 60 kv. m, razen
tega pa zadnje leto nihče ni odprl
nove trgovine ah povečal lokal.
Kupna moč narašča in ker v do
mačih trgovinah ni izbire, občani
nakupujejo v Novem mestu ali Ljub
ljani.
Menili so, daje potrebno trgovine
odpreti v novih naseljih kot na
Čardaku, v Kanižarici in v Loki, po
vsod pa izboljšati preskrbo z zele
njavo in pa oskrbo s kruhom. Naj
več negodovanja je v Črnomlju rav
no zaradi kruha, ker ga večkrat
zmanjka in ni okusen.
Predstavniki trgovskih podjetij so
obljubili nove lokale in adaptacije,
dogovorili pa so se tudi za svet po
trošnikov, ki bo deloval pri krajevni
skupnosti v mestu. Predlogi javne
tribune p a bodo pismeno poslani
tudi občinski skupščini in samo
upravnim organom trgovskih pod
jetij.

Kritično
o Metalni
Na predlog sekretarja komiteja
občinske konference Zveze komu
nistov Krško na seji občinske skup
ščine 24. novembra je ta zahtevala,
da se predstavniki Metalne iz Mari
bora čimprej zglasijo v obratu na
Senovem in se skupaj z delavci ter
občinskimi predstavniki dogovorijo
o nadaljnjem delu in razvoju tovarne
gradbenih žerjavov. Stališče ko
miteja občinske konference ZKJ je,
da mora ta obrat dobiti vse samo
upravne pravice, ki mu jih om o
gočajo ustavna dopolnila.
Pogoje za TOZD izpolnjujejo po
mnenju komiteja in občinske skup
ščine še enota Žita Imperial Krško,
obrat Laboda iz Novega mesta,
obrat Lisce na Senovem, obrat
Kremena na Gmajni in tovarna grad
benih elementov na Drnovem obrat novomeškega Pionirja. De
lovne organizacije s sedežem v o bči
ni Krško so prav tako dolžne pri
praviti analizo za ustanavljanje
TOZD. Komite zahteva še, da se za
vsako delovno organizacijo ugotavlja
dohodek tam, kjer posluje, ne ozi
raje se na sedež matičnega podjetja.

AKCUSKI PROGRAM
SPREJET
Občinska skupščina v Krškem je
na petkovi seji razpravljala in spre
jela akcijski program, ki obsega na
loge iz pisma predsednika ZKJ. Od
delovnih organizacij pa je skupščina
zahtevala, da ji predložijo svoje
akcijske programe najkasneje do 31.
decembra.

N ovoletna
voščila za boj
p ro ti ra k u
POZIV DELOVNIM SKUPNOSTIM
IN OBČANOM!
Že štiri leta je prispevala vrsta delovnih skupnosti in
posameznikov v Sloveniji za boj proti raku del sredstev,
ki bi jih sicer porabili za osebne novoletne čestitke, ka
tere je nato društvo objavilo na vidnem mestu ob novem
letu.
^
Letos nameravamo zbrati in objaviti ta voščrla z imeni
darovalcev na vidnem mestu, ne samo v Delu in Dnev
niku, ampak tudi v vseh ostalih slovenskih dnevnikih in
tednikih. Tako naj bi naša akcija postala vseslovenska in
zadovoljila še tako zahtevnega darovalca.
Najmanjši znesek za eno objavo v enem časopisu bi bil
5 0 0 .- din, za delovno skupnost, oz. 100.— din za posa
meznika. Cenjena sporočila pričakujemo do 4. 12. 1972,
da vam lahko na vašo željo pošljemo ponudbo z osnut
kom naročilnice.
Vljudno vas vabimo, da se odločite za tak način voščil
in tako podprete razširitev dela društva ter čim prejšnjo
uresničitev Centra za zgodnje odkrivanje raka na dojki, za
katerega zbiramo sredstva že od dneva žena, 8. marca
1972 dalje.
Vsem darovalcem že vnaprej iskrena hvala.
DRUŠTVO SRS ZA BOJ PROTI RAKU
61105 LJUBLJANA, pp. 25
tel.: 322-862 od 9. do 12. ure
žiro: 50101-67849189

J

Za občane: še in še
Za metliški praznik so odprli dva asfaltirana cest
na odseka in vodovod v čurilah
22. november 1972 je za prebival
ce več vasi v okolici Metlike zgodo
vinski mejnik, saj so dobili prvi
asfalt v Rosalnicah, odprli pa so tudi
del asfaltirane ceste Metlika-Drašiči. Modernizacija je bila končana
do Vinomera, nadaljevala pa se bo
prihodnje leto. Razen tega so vodo
vod dobili v vasi Curile.
Vse tri otvoritve so bile v okviru
letošnjega slavja ob občinskem praz
niku Metlike, slavnost pa je bila na
začetku ceste proti Drašičem za vsa
komunalna dela skupaj.
Ob obeh straneh dela nove ceste
so se vile zastave, igrala je metliška
godba, slavnosti pa so se udeležili
poleg domačih funkcionarjev in od
bornikov ter prebivalstva še inž.
Blenkuš, direktor Cestnega sklada
SRS in drugi predstavniki republi
ških cestnoprometnih organov, pro
jektant in predstavniki podjetja

PRVI GLEDALIŠKI ABONMA V SEVNICI:

Oder približati delavcem
V nedeljo in ponedeljek začetek s Stalinovimi
zdravniki - 7 predstav v Sevnici, 4 v Krmelju
Sevniška kulturna skupnost je za
zimski in zgodnjespomladanski čas
pripravila kar 7 gostovanj osrednjih
slovenskih gledaliških hiš, kar občin
skim kulturnim delavcem doslej še
ni nikoli uspelo. Kot nam je dejal
predsednik
kulturne
skupnosti
Anton Koren, je kulturno skupnost
vodila pri tej odločitvi osnovna želja
približati nekatere stvaritve osred-
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l i k pred izidom Dolenjskega
lista, ki je zaradi praznikov izšel
že danes, nam je Tone Zibert,
sekretar občinskega komiteja
ZK Trebnje poslal daljši odgovor
na pismo poslovnega odbora
podjetja INKOT, v katerem za
vrača trditve poslovnega odbora,
v sestavku, objavljenem prejšnji
teden. V celoti ga bomo objavili
prihodnjič.
^ ______________ UREDNIŠTVO^

200 ŠPORTNIKOV
V petek so v metliški občini slo
vesno končali letošnje delavske
športne igre, na katerih je tek
movalo več kot 200 športnikov. V
skupni uvrstitvi je zmagala Beti, ki
's dobila prehodni pokal občinske
zveze za telesno kulturo, pokale pa
o dobili vsi ekipni in posamični
zmagovalci.
V nogometu je zmagala Beti pred
'comunalo in Kometom, v rokometu
<eti pred ZM Gradac in ZM Metu K o , v odbojki Beti pred občinsko
upravo in KZ Metliko, v namiznem
tenisu občinska uprava pred Metlikatransom in Beti, v streljanju ZM
. ';tlika pred KZ Metlika in Beti, v
'gljanju Mercator pred MetlikaT^nsom in občinsko upravo in v
v i u občinska uprava pred Beti in
cM Slamno vasjo. V ženskem ro
kometu je Komet premagal Beti.

njih slovenskih gledališč ljudem, ki
si ne morejo privoščiti obiska teh
hiš. Kaj naj bi gledali?
Ker gre prvič za večje število go
stovanj, želijo občinstvu predstaviti
večje število slovenskih gledališč z
različnimi deli. Za prihodnja gosto
vanja nameravajo zbrati mnenja o
gostovanjih v tej sezoni, zato bodo
verjetno v prihodnje število sodelu
jočih gledališč zmanjšali, kolikor
bodo seveda le-ta imela primeren
spored predstav. Kot prvo se bo v
ponedeljek zvečer predstavilo Slo
vensko ljudsko gledališče iz Celja z
Mikclnovimi „Stalinovimi zdravniki“ , v Krmelju že v nedeljo. De
cembra naj bi gledali še Življenje po
deželskih play bojev po drugi svetov
ni vojni ali Tujega noče m o-svojega
ne damo v izvedbi Ljubljanskega
mestnega gledališča v Krmelju m
Sevnici. Januarja bo gostovalo Šent
jakobsko gledališče iz Ljubljane z
Levstik-Kreftovo tragedijo „Tugo
mer" v Sevnici in Krmelju, operni
umetniki iz Ljubljane se bodo pred
stavili z Don Pasqualom, slovensko
narodno gledališče iz Ljubljane s
Pygmalionom, stalno slovensko gle
dališče iz Trsta z delom Ne ozri se,
Giaeomino, ljubljanska Drama paše
v Krmelju z delom Naivne lastovke.
Mariborska drama sc bo le nekaj dni
po premieri Miengove drame Lažna
Ivana doma predstavila aprila v Sev
nici.
Abonma za vseh 7 predstav v Sev
nici bo veljal 60. oz. 80 dinarjev,
medtem ko bo sicer veljala vstop
nica za posamezno predstavo 12 ali
15 dinarjev. V občini za take pred
stave ni primerne dvorane, vseeno
pa sevniški kulturni delavci upajo,
da gledališčniki z občinstvom ne
bodo razočarani. Sindikalne organi
zacije naj bi med delavci vzbujale za
nimanje za obisk, v tisku pa je tudi
gledališki list z naslovno stranjo po
zamisli kiparja samouka Rudija Stoparja.
A. Zl.LFZNIK

„Gradnja Osijek44, ki je dela izvajalo.
Domačin Martin Plut iz Drašič,
eden najbolj delavnih družbeno
političnih delavcev tega kraja, je
imel razen predsednika občine tudi
govor, v katerem se je iskreno za
hvalil za sodelovanje vsem, ki so pri
pomogli, da se v vaseh ob asfaltu za
čenja lepše življenje. Cesti sta izred
nega pomena tako za razvoj vino
gradništva, kot tudi za zaposlene in
šolarje, ki se vsak dan vozijo v Metli
ko. Pri vseh treh delih so kot običaj
no svoj delež prispevali občani s
samoprispevkom in pa domača pod
jetja z družbenim dogovorom.

Na pripravah
Na Ravnah so bile zadnje priprave
slovenske
odbojkarske
repre
zentance za mladinke. Repre
zentanca igra namreč ob dnevu
republike na tradicionalnem prven
stvu republiških ekip, ki je tokrat v
Skopju.
Kandidatke za repre
zentančni dres so tudi Novomeščanke Pučkova, Rajerjeva in
Piličeva.

Tri plakete
V četrtek so v Ljubljani osmič
počastili spomin inž. Stanka Bloud
ka s priznanji, ki nosijo njegovo ime.
Nagrade so dobili: Niko Belopav
lovič, Karel Jug, Jože Šater, Viktor
Senica in gorska reševalna služba
Slovenije. Med 31., ki so dobili pla
kete, je bila tudi Nada Smole iz Ko
čevja, med društvi pa tudi šolsko
športno društvo Katja Rupena in
TVD Partizan iz Novega mesta.

Del partizanov CT KPS, tiskarna Triglav, po umiku z Goteniškega Snežnika v Belo krajino..
fl
napravljen v vasi Hrastje v Vinici kakšen dan pred 20. aprilom 1945. Spredaj z leve: Fanči 0
neznanec, Janko Bradač, Janko Mohar, Darinka Purkart-Jenko, Silvo Melnik, Marija Ž a g a r - C a b i 3 ^
Ivanka Poje-Urhova. Zadaj z leve: tehnični vodja Drago Jenko-Feri, komandant Franc PleveN0 ^
njima obveščevalec Tone Ožbolt-Tonček, Slavko Jakovčič, Maijan Tratar-Učo, neznanec, Fraflf
ne, Ivan Ožbolt-Očka, Mlaka Mihelčič-Mišmaševa, komisar Ludvik Mišmaš, Franci Gorše, Vidaa*
.Miloš Švabič, Tone Vesel, Vilma iz Maribora in še en partizan.

Borci so obdarili šolo
Tovariši iz CT KPS niso pozabili krajev, ki so jim med
zadnjo vojno pomagali in jim dajali zavetje
13. novembra 1972 smo učitelji
in učenci osnovne šole Vas-Fara do
živeli veliko presenečenje: pod vod
stvom Toneta Ožbolta so nas ob
iskali tovariši iz bivše CT KPS, ki se
je med NOB mudila na območju
Kočevke Reke in opravljala po
membne propagandne naloge. Pre
živeli člani t e p kolektiva se radi
spominjajo tistih dni in ljudi, ki so

-

Ovire
Borci imajo težave
pri gradnjah
Za graditev stanovanj za borce
se je v novomeški občini v ob
dobju 1970 do 1972 nabralo
14,740.200 din. Rešili so 710
stanovanjskih primerov, tako da
so dodelili 63 stanovanj, 57 kre
ditov za nove gradnje, 582 kre
ditov za preureditve in kupili 8
hiš na podeželju.
Pri črpanju že odobrenih po
sojil za zasebne graditve in pre
ureditve stanovanj so težave: ne
urejeni lastniški odnosi, počasno
dodeljevanje gradbenih dovo
ljenj, težave pri nabavi gradbe
nega materiala in podobno. Za
voljo tega prosilci še niso mogli
porabiti za 2,505.000 odobrenih
posojil.
Za leto 1973 ima občinski od
bor ZZB v evidenci 10 prošenj
za dodelitev družbenega stano
vanja in 60 prošenj za posojila,
ki jih potrebujejo borci za ob 
novo hiš.
'v____________________________ /

Razvojni oddelek
v tovarni LABOD
V novomeški tovarni perila snu
jejo razvojni oddelek, ki se bo
ukvarjal z raziskavami trga, tehnolo
škimi izboljšavami, kreatorstvom in
drugimi deli. V ta namen zaposlu
jejo strokovnjake za najrazličnejša
področja dejavnosti.

jim tedaj kakor koli pomagali. Po
sebno pozornost posvečajo osnov
nima šolama na našem območju.
Tokrat so nam izročili nadvse drago
ceno darilo: 121 knjig in 7 umetni
ških reprodukcij z okvirji vred.
Iz srca smo hvaležni vsem, ki so
se nas spomnili, posebno pa bivšemu
vodji centralne tehnike KPS Milanu
Škerlavaju-Petraču, ki je to akcijo
organiziral in vodil.
Poskrbeli bomo, da bodo darila
pripomogla k bogatitvi znanja doraščajoče mladine. Tovarišem bor
cem, članom centralne tehnike KPS,
se prisrčno zahvaljujemo učenci in
učitelji osnovne šole Vas-Fara.
MARIJA VOLF

Do marca 250
novih delavcev
Industrija motornih vozil Novo
mesto zaposluje v Brežicah okoli
300 ljudi, od tega so jih sprejeli 80
na novo. V tovarni avtomobilskih
prikolic jih dela trenutno 100. Do
marca i;’. ’ bodo v Brežicah sprejeli še

250. Po vsej verjetnosti J1*1 ^
morali nekaj voziti na delo
,{|
busom. To velja predvsem
Bizeljskega. Za delo pri IM’ ^
ma zelo veliko žensk, veni
krat povprašujejo predvsem P {I)
ških, bodo pa pregledali,_za ke
mesta bi lahko usposobili zen

Pionirsko tekmovanj*
V nedeljo, 26. novem**12- ^ v0ii
pionirji osnovne šole na
pionirsko kviz tekmovanje. ^
so se poizkusili v znanju z^°s0ponašega naroda, prireditev Pa ^
svetili 30. obletnici pionirske
zacjje in dnevu republike.
|

Usmeritev za
Temeljna kulturna s k u p n o j J
žice bo v kratkem
predlogu za usmeritev o J j j '
kulturnih skupnosti v ^ jjšča1'1
letu 1973 in sprejela iz h o o ^ i
lastno programsko usmeij ^
novem obdobju. Predstavui . ^
skih vodstev posebej °V°
finančne ugodnosti, pri or£•
gledaliških in koncertnih g ^
na manj razvitih območjih ^
sodi tudi brežiška občina
gostovanja lahko predvidijo
voru z Zavodom za kulturo.

KRAJ SPRAVLJAJO NA SLAB GLAS

Pretepaški Texas na Senovej^
V gostilni Senica poravnavajo spore z nož«1*
Pretepi in prepiri se vrstijo v petek in sv®^/

JE f

Pretepačev ne izuči nobena kazen, ne denarna ne
ljubni prebivalci Senovega so ogorčeni nad pogostimi
obračuni. Ljudje ugotavljajo, da ne bodo dali miru, dok*
spet kdo mrtev.
V gostilni Senica sta sc 17. no
pred dogodkom nast°P't,aVili
vembra sredi dopoldneva sprla Dra
go Gmajnič s Senovega in Jože Ko
zole, delavec iz Metalne. Kozole je v
prepiru zabodel Gmajniča v hrbet,
da so morali nujno poklicati rešilni
avto in ranjenca prepeljati v bolniš
nico.
To gostilno so domačini prekrstili
v Teksas. Ni še dolgo tega, kar so v
gostilniški veži pretepači obračuna
vali med seboj in stepli Franca Zakška, ki bi bil moral že teden dni

M . g
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liti

Na hodnikih osnovne šole Katja Rupena v Novem mestu so učenci pod vodstvom učiteljice
Jelene Pelko pripravili pozornost vzbujajočo razstavo o Vietnamu. S pomočjo časopisnih izrekov pa
tudi originalnih fotografij in slik na svili z narodno motiviko (izposojenih od družine Valant) so uredili
razstavo, kakršnih je malo v slovenskih šolah. Razstavo o Vietnamu so med 20. in 26. novembrom
priredili na večini šol in s tem izrazili pionirsko solidarnost z bojem za osvoboditev vietnamskega
ljudstva. (Foto: Sandi Mikulan)

kazen. Nadenj so se sP*.cfaii
Kozole in njegov brat ^ jjjor
Maks Abram. Iz veže pri Sc
potegnili za noge na Par^,rn J 11
pred gostilno. l am je ede’n
dalcev dejal: „Vrzimo ga
da ga bo povozil avto.
i fl
tudi napravili in se odpc'1 *|
pedi.
h jtrO*'
Na srečo se je ZakŠCK ■ ^ f
vedel, spoznal, kje leži,,n. ‘„ijii11
nil s ceste. V bližnji a*11" ? a
mu nudili zdravniško
Dan pred omenjenim “ |Cf*
so isti trije (brata . ^ hrCz v
Abram) v gostilni Senica p’
ka pretepli Martina Zibre . atir,
vega, daje moral napaden}
moč pri zdravniku. 1’ostajs ^^5^
Krškem je za vse te
A
prijave sodniku za prekr:
Junaki v pretepih pa n,s
junaki, kadar se morajo
za svoja dejanja ali nasf°f0jn^ t
110 kazen. Nekateri niti *
prekrške ne gredo sami.
sli
mora miličnik. T udi v
dajo drugače, kot da jm ^
aretira, kjer jih pač najdv
spremi44 na odslužitev ka7n<

ORTNEŠKI
POROČEVA^
. ki tPv
IZ Lin V GORICO IN '(# 5
Na pot gremo 2. decem1’ /.^ji,
avto Im sa od križišča v V
bo ob 4.30, iz Ribnice od , W ,
Sodražice pa ob 5.30. ( c sC tfji
letnikov za ves avtobus,.
priključili izletnikom v W . bi
odhajajo ob 6.30.1/. Ri*’'11^ . . f
z rednim avtobusom ob 4. ^1 jj
„ZA44 JF ZMAGAL ' fpn,
nas smo glasovali ZA 1 jjP.jij
„ZA44 je zmagal in t;i1
Kmet ne bo pozabil, d* * „ifLi
enega, eden za vse! v s . pjj-,( i
živeti. Vsak je naš državljar.v c »
delavec, obrtnik, UP°
kmet in vsak si želi cirn
dard. Kakor je kmet v vojn . v»’
dal vse, naj tudi sedaj tl(
f'
kar smo se borili.

JoMaž PLAZAR, predsed5 občinske konference ZMS
Ifebnje.
^■»Konferenca ZKJ o mladini
^.zagotovljen uspeh, ker dosejJJe razprave niso usmerjene le
»tem na N a d in o , ampak pred3 11 na vsa pereča vprašanja, ki
j^evajo mladega človeka: v pro
d n e m procesu, šoh in krajevni
“Pnosti. O tem so prinesle mnoe Predhodne razprave/*
t,' Kaj je osrednje vprašanje de^osti 7M v vaši občini?

„Po enotedenski politični šoli,
ki je v teku in so se je dobro ude
ležili mladi takorekoč 1* vseh kra
jev občine, moramo spregovoriti o
mladini v krajevnih skupnostih. O
tem že imamo izdelana stališča,
opozarjamo pa predvsem na na
slednja odprta vprašanja: delo
aktivov otežuje pomanjkanje pro
stora za shajanje mladih, nedo
delan način financiranja mladin
ske dejavnosti in še na n e k a te ri
Tako k o t na vasi moramo pred
vsem po Titovem pismu povečati
aktivnost mladine v vseh drugih
družbeno-političnih organizacijah.
Dosti dela nas še vedno čaka z
mladimi v delovnih organizacijah.
Kljub uspehom v zadnjih letih mo
ramo dosledno preveriti m ožnosti
za zaposlovanje mladih. Zavzemati
se moramo za večjo in aktivnejšo
udeležbo mladine v samouprav
nem razvoju, saj bodo le tako
imeli tudi večji vpliv na razvoj go
spodarstva. V vseh kolektivih je
treba poskrbeti za izobraževanje
mladine na delovnem mestu. Gle
de idejno vzgojnega usposabljanja
mladih bom o storili naslednji ko
rak naprej s tem, da bom o pričeli
s predavanji tudi po aktivih. Dosti
lahko seveda pomagajo zlasti na
terenu, mladi komunisti, zato iz
vajamo tudi posebno usposablja;e.“

SLOBODAN
UDOVICIČ,
* edsednik občinske konfeZMS iz Metlike:

„Kadarkoli govorimo o uveljav
ljanju mladih, spremlja naše ugo
tovitve nezadovoljstvo, saj se čuti
njihov vpliv le na robu družbenih
dogajanj. Verjamem, da se bo po
3. konferenci ZKJ marsikaj spre
menilo in se bo moralo spreme
niti, tako v nas samih kot v družbi
nasploh. V okviru bodočega dele
gatskega sistema računam o na
podporo in upoštevanje mladih
ljudi, ki smo jih evidentirah za

DRAGO MILOJEVIČ, pred
sednik občinske konference
ZMS
v
Novem
mestu,

, Radnji čas je, da bo prišlo do
°bči -\nce
kajti stanje v naši
ne Izkaže, da so spremembe nujsek ^r^ina je prepuščena sama
ji}): f tecej je že napak in težko
, 0 popraviti.. Javni sklepi, ki
fomi° spre-iela konferenca Zveze
ySe0 n,stpv, pa bi morali veljati za
rn0r !?anizacije in poskrbeti bom o
*ali
b odo tudi uresničegovorimo o tem , da je v
Plete' °k2ini nied zaposlenimi
0ipan2iJo mladina, m edtem k o je v
upravljanja in družbenih
frtost
slabo zastopana. Za mijjj * ožjem političnem krogu
OsrJ ..orounisti težko prebijajo.
°bčin • ^ladinski problem naše
UspQ e J® izobraževanje mladih in
Ho j , janje za družbeno političmiadiK ’ stanovanjski problem
pr0stj klavcev in skrb, da bo
tekaj n a s .m ladine sm otrno po“ totič že povem, da je bil
^inslcf
klpb obljubljen za obodtie: ?raz(uk 1970, zdaj mineva
ne dnu
praznik, o klubu pa
f t ha ne sluha.
deiaim a se Je sicer zadnje čase v
"'osti razživela. V vseh krajev-

RAJKO
DERSTVENŠEK,
predsednik občinske konfe
rence ZMS v Krškem:

nih skupnostih smo ustanovili
mladinske aktive, ki so že začeli
delati. Im amo pa precejšnje ka
drovske težave, kajti na vasi je
malo izbire in dogaja se, da se na
primer predsednik komaj privadi
delu, že odide z vasi. Zavračam pa
očitek, da mladi niso zainteresira
ni za politično delo. V ečkrat pri
haja do sporov z nekaterim i starej
šimi političnim i delavci, vendar je
to neizbežno, če nekdo na vasi
vrsto let v tej ah oni funkciji pred
stavlja oblast, pa pride mladinec s
svojimi predlogi, ga tak običajno
zavme.“

pričakuje, da bodo na 3. konfe
renci ZKJ povedali, kako naj bo
mladina organizirana, kako naj
začne akcije in jih seveda tudi iz
vede. Zlasti pa naj bi spodbudili
komuniste v Zvezi mladine, da
bodo začeli delati v duhu pisma
tovariša T ita in izvršnega biroja.
„Ostro smo kritizirah lastno
delo. Povezava z aktivi je bila tako
šibka, da niti interesov mladih ni
smo videli Vse preveč smo se
vrteli v sredinah, kjer je bilo delo
vanje najlažje. Ob tem pa so bile
zapostavljene specializirane mla
dinske organizacije. Med drugim
se nam ni posrečilo osnovati
uskladitvenega odbora, ki bi take
organizacije povezoval. Zdaj bom o
tak odbor naposled le ustanovili,
to pa še ni vse, kar smo dolžni na
p ra v iti"

delo v družbenih organizacijah in
samoupravnih telesih.
V
naši občini imamo 8 mladin
skih aktivov v šolah in 16 aktivov
v delovnih organizacijah in krajevlih skupnostih. Najslabše delajo
lktivi v podjetjih, ker se večina
članov vozi in ker so še ti razbiti
na delu v izmenah. Pa tudi odnos
do njih ni tak, k o t si ga želimo.
Mladi delavci se boje povedati svo
je mnenje. Zlasti težak je njihov
položaj tam , kjer ni organizacije
ZK, na primer v Lisci na Senovem.
Nasploh pa čutijo mladinski aktivi
premajhno podporo sindikata.
Mladina ni usposobljena za druž
beno uveljavljanje, zato bi morah
v kolektivih bolj gledati na njeno
izpopolnjevanje in usmerjanje.
Do mladinske organizacije se
mačehovsko obnašajo tudi v kra
jevnih skupnostih, saj v njihovih
proračunih še noben aktiv ni dobil
denarne pom oči.
Zadnji čas je, da bi v krški obči
ni ustanovili sklad za štipendiranje
nadarjenih otrok. O tem so neka
tere delovne organizacije že pod
pisale družbeni dogovor, sklada pa
še vedno ni, čeravno je že dve leti,
odkar smo govorili o njem. Sploh
pa menim, da bi bila štipendijska
politika boljša, če bi jo vodila ob
činska skupščina, upoštevajoč po 
trebe srednjeročnega razvoja."

pa silna redkost. Med pomembne
dolžnosti šteje sodelovanje ZM z
drugimi političnim i organizaci
jami, samoupravnimi organi in
ostalimi dejavniki.
Velik del slabosti, ki se jih je
nalezla tudi mladina, gre po mne
nju Draga Milojeviča na račun te
žav s kadri. V novomeškem pri
meru bi lahko začeli obravnavati
tako vprašanje že kar pri občinski
konferenci, njenem predsedstvu,
komisijah in drugih organih. Ve
liko komisij imajo samo napisanih,
delajo pa malo ah nič.

Pred nami je tretja konferenca ZKJ. Posvečena bo
mladini in položaju mladega človeka v naši družbi.
Njen osnovni namen je dati spodbudo mlademu rodu,
da bi se bolj kot doslej udejstvoval pri graditvi sa
moupravnega socialističnega družbenega reda. Mla
dina in njena organizacija naj bi postala tesnejša,
zavestnejša soborka Zveze komunistov; prav njeno
sodelovanje je jamstvo, da se bo revolucija v resnici
nadaljevala.
Konferenca bo morala spregovoriti predvsem o
družbenem položaju mladega človeka, o njegovih
možnostih za uspeh v družbi, življenju in delu.
Spregovorila bo o razlikah med mladimi ljudmi, o
položaju mladine na vasi, o gmotnih razmerah mla
dih ljudi, ki se šolajo, o statusu študenta v naši
družbi, skratka: konferenca naj bi prinesla pomemb
ne ugotovitve in stališča, ki bi vplivala na položaj
in vlogo mladine vnaprej.
Tudi v naših občinah mladina z večjo ali manjšo
politično živahnostjo pričakuje to konferenco. Zani
mivo bo zato slišati, kaj imajo pri nas za osrednji
»mladinski problem« in kaj pričakujejo, da bo v
zvezi z njim prinesla konferenca ZKJ. Odgovarjajo
predstavniki občinskih konferenc ZMS.

STANA KUNEJ, predsednica
občinske konference Zveze
mladine v Brežicah:
„Mislim, da je največja težava,
ki jo v občinski konferenci trenut
no
premagujemo,
nezadostna
usposobljenost mladih ljudi, pred
vsem idejnopolitična, čeprav vi
dimo, da tu d i za dodatno strokov
no usposabljanje ni poskrbljeno.
Ker ni jasne zavesti med mladino
o tem , kakšno m esto v našem sa
moupravnem sistemu komu pri
pada, tudi ni stalnega pritiska, da

Predsednik Milojevič meni, da
je dolžnost mladinske organizacije
takoj razviti mrežo marksističnih
krožkov, klubov OZN in drugih
izobraževalnih oblik, ki so bile
gosteje posajene po šolah, na te
renu in v delovnih organizacijah

čini zapostavljeno. Rezultati tega
so, da mladi vse premalo vemo o
družbenih odnosih v naši sociali
stični družbi in kako se ti odnosi
krojijo.

MARTIN SKUBE, predsednik
občinske konference ZMS iz
Črnomlja:

besedo i m a j o

m l a d in c i

KAJ NAM BO
PRINESLA?
N pričakujejo od tretje konl^ence ZKJ naši mladi ljudje?

predsednik OK
?Kj g ^ c<i ?m° o 3. konferenci
Ju, ki er,
na uspelem seminar,v°dili znani družbenol110 P ro t^ c«vci in se &a j c udele
žil ur?
slušateljev. Da bi iz?°Če! M ^ P ro^ em? To ni m o
ra jo J f . v krajevnih skupnosti
?rganiza,.? e., tcžavc, v delovnih
fi_^al,1 Pa spet svoje. Opamladi na terenu neradi

prevzemajo vodstvo aktiva. To
ima svoje korenine dostikrat v
tem, ker nimajo prostora za shaja
nje, po drugi strani pa se malokdo
£ u ti sposobnega za vodenje. Nuj
no je izobraževanje, vendar še ni
mamo rešenega financiranja. Za
mlade delavce bi morale prispevati
tudi same delovne organizacije, saj
bo to kolektivom samim najbolj
koristilo.
- Nadaljnje naloge?
„Dejanska težava aktivov v naj
večji tovarni — Lisci in Jutranjki
— jc v tem, da se preko 40 odst.
mladih delavcev vozi. Ob pom oči
ostalih organizacij, še posebno v
duhu Titovega pisma, bi morali
iodbuditi irvterese te mladine,
ejavnost mladih na osnovnih
šolah sc ne razlikuje od dejavnosti
krožkov, zato moramo usposab
ljati m entoije. V decembru pri
pravljamo program usposabljanja
J.& mlade iz delovnih organizacij,
februarja za šole, marca pa za mla
de v krajevnih skupnostih. Ob de
lovnih akcijah v posamezni krajev
ni skupnosti smo sc dogovorih za
pom oč ostalih aktivov, taki akciji
bi bili npr. ureditev igrišč v Loki
in gradnja cest okrog Primoža. Ob
referendumu za šolstvo smo bili
vključeni vsi člani predsedstva,
rcmalo pa so vključili mlade v
tabe po krajevnih skupnostih.4*

„Glavno, kar pričakujem o od
konference Zveze komunistov je,
da bi se po njej odprla mladini
m ožnost uresničiti svoje naloge.
Glede odnosa do mladih so bili
tudi po 9. kongresu sklepi dokaj
jasni, a jih nihče ni dosledno ures
ničeval. Upamo, da bo tokrat dru
gače.
Med mladino je precej malo
dušja, ker doslej ni bilo z Zvezo
komunistov pravih stikov in sode
lovanja. Po mojem bi morali mla
dinsko organizacijo narediti tudi
bolj privlačno za širši krog mla
ska mlajša inteligenca odhaja celo
dine.
v tujino, ker ne dobi ustrezne za
V
naši občini je osrednji mla poslitve.
dinski problem prostor. Niti v me
Tudi vrednotenje dela mladih
stu mladina nima sobe za sestan
doslej ni bilo pravilno, vsaj v
ke, kaj šele za razvijanje drugih de
mnogih primerih ne. Predlogi po
javnosti. Naša mladina sodeluje v
sameznih mladincev so težko pro
športu, v kulturnih društvih, manj
drli, čeprav so bili dobri. Skratka:
pajpolitično dela.
mladi v naši občini pričakujemo,
da bodo po konferenci Zveze
Uveljavljanje mladega človeka
komunistov odstranjene zavore, ki
bo prav tako ena izmed nalog, ki ji
so hromile našo dejavnost, prav
bo konferenca morala postaviti te
melje. Na vodilnih mestih imamo
tako pa se zavedamo, da bom o
morali tudi mi sami marsikaj spreše precej ljudi z neustrezno iz
obrazbo, medtem ko jugoslovan
♦neniti.“

Posebno pomembno je izobra
ževanje v srednjih in poklicnih šo
lah. V teh šolah ni marksistične
vzgoje. Menim pa, da je pomemb
no tudi izobraževanje mladih v
višjih razredih osnovne šole in na
višjih oziroma visokih šolah. Tudi
na teh šolah programi izobraževa
nja niso dovolj prilagojeni marksi
stični vzgoji. Se posebej je po mo
jem zapostavljena vzgoja v samih
delovnih organizacijah.
Za tako izobraževanje, o kakrš
nem govorim, bi potrebovali več
denarja. Zagotoviti bi ga morala
širša družbeno politična skupnost,
ki mora ču titi potrebo po izobra"ževanju in usposabljanju mladih.

IVAN OBERSTAR, predsed
nik občinske konference ZM
Kočevje:
Za kočevske razmere,
tudi sicer, je po mojem mnenju
najpomembnejše
družbeno-politično izobraževanje. To izobraže
vanje je bilo zadnja leta v naši ob

Oblike izobraževanja, ki bi jih v
ta namen — se pravi za delavsko
mladino — organizirali, so: politič
ne šole (za mladinske funkcionar
pa je), seminaiji za usposabljanje evi
dentiranih možnih mladih kandi
datov in še posebno m nožično
usposabljanje in izobraževanje V
sredinah, kjer mladi žive.

a žal v teh organih ni delovna,
lladi so bili v organe zbrani na
ključno, neorganizirano, brez so
delovanja mladinske organizacije.
Ti mladinci so sicer dobri delavci,
žal pa jim manjka družbeno poli
tična razgledanost oziroma iz
obrazba.
Predsedstvo ribniške ZM izred
no dobro sodeluje z občinskim
komitejem ZK. Zal v podjetjih
mladinci nimajo podpore pri ko
munistih. Dogaja se celo, da ne
kateri komunisti nastopajo dvolič
no: na konferenci govore eno, v
podjetju pa delajo drugače.
V
tezah je dan velik poudarek
na idejnosti pouka, kar je prav,
premalo pa položaju, ki ga naj bi
zavzemala delavska mladina v naši
družbi in kako naj bi vplivala na ta
trenutek. O delavski mladini go
vorim več, ker je je v Ribnici naj
več, saj tu nimamo srednjih, vaje
niških in višjih šol.

S

S

bi se položaj mladih v delovnih
organizacijah, krajevnih skupno
stih in šolah spremenil. Probleme
mladih rešujemo, žal, še vedno
preveč posamično. Največkrat ta
krat, ko se odnosi zaostrijo.
Tudi tedaj, kadar se moramo
odpraviti v delovno organizacijo,
da bi pomagali rešiti mladincem
kakšen problem, se moramo več
krat poprej spoprijeti z njihovo
nedoslednostjo, nespoštovanjem
delovnih dolžnosti itd., da ne
omenjam posebej primerov, ki so
nas v aktivu celo zavajali z ne
objektivnim prikazovanjem raz
mer. Vse to ima seveda veliko sla
bih posledic.
Mislim, da moramo doseči
predvsem sistem atičnost pri delu.
Imamo precej upanja, da bo z na
črtom izobraževanja, do aprila
1973, ki so ga sprejeli, dosežen na
predek. Ker ravno omenjam uspo
sabljanje, moram poudariti, da je
to drago in da je bil v preteklih
letih in še lani marsikateri dinar
vržen proč vsaj za obč. konferen
co ZMS, ker nam ljudje, ki smo jih
pošiljali na seminarje, niso dovolj
vračah s svojim delom.
Sicer pa mislim, da smo pred
tretjo konferenco ZKJ lahko opti
mistični in da lahko od nje veliko
pričakujem o.4*

Pozornost je treba posvetiti
tudi nacionalnim vprašanjem. D o
slej nismo ničesar nared ih, da b
sezonske delavce in mlade stareši
ne JLA pritegnili k našemu delu
rednega delovnega časa. Tako se
Naš največji problem je, da potikajo po gostilnah. Med mladi
imamo sicer v samoupravnih orga
mi ni nacionalnih izpadov, starejši
nih primeren odstotek mladine, ki
pa jih včasih povzročajo.

ZORAN LEVSTEK, vršilec
dolžnosti sekretarja predsed
stva občinske konference ZM
Ribnica:

Odgovore so zbrali novinarji Ria
Bačer, Jože Primc, Jožica Teppey,
Ivan Zoran in Alfred Železnik, stran
je uredil Marjan Legan.

mmm

Oči
v krogih
Miinchna

MIHA MATE
i

,,Natakar,“ je dejal neki Frtz, „prinesite mi dve jajci, pa
ne premehki, pečenko, pa ne preveč zapečeno, in kavo, a ne
premočno!44
Tisti revček od natakarja seje krivil od naročila, zato sem
mu priskočil na pomoč in dejal:
„Za naju pa dve pivi, pa ne prevlažni in račun, a ne pre
masten!44
Takrat sem se spomnil tudi naših gostincev. Turistično
leto jih je tako razgibalo, da so opustili kmetijsko zadrugo in
se začeli ukvarjati z mnogo bolj donosnim kšeftom. Pravi
gostinci so bili zaradi tega užaljeni in so dejali, da se bodo
pričeli ukvarjati s prevozništvom, trgovino in s kravami.
Toda nič ni pomagalo, kmetijstvo jih je v vsem prehitelo.
Celo v domači, ribniški besedi. Zavedali so se, da mora turi
zem sloneti na pristnosti kraja, ki ga turisti obiščejo, zato so
pričeli uporabljati lepe, čistokrvne, kmečke skovanke: „Po
glej ga trd je kot krava, gre kot konj, afna se kot koza, pije
kot žolna, kozlja kot vidra . .
Mislim, da turizem pri nas ne more izumreti. Rastel bo
kot šiba na vodi. Če že nič drugega, bomo vsaj dosegli nekaj
podobnega kot Pepi, ki je lani odšel na morje in pozabil
doma kopalke. Ker niso imeli pri roki nič drugega, mu je
dala žena slinček njihovega najmlajšega. Ovil si ga je okrog
nog in še malo višje. Na njem pa je z lepimi, rdečimi črkami
pisalo: „Rasti, rasti, mamino veselje!44
Marsikdo pravi, da pomenijo sanje polovico resnice. To
sicer ne bi verjel, res pa je, da se ljudem marsikaj sanja:
enemu o boljših plačah (lahko rečem večini), drugemu o
avtomobilih, vilah, puncah itd. Toda dokler se ljudem o tem
le sanja, je še vse dobro. Drugače je, kadar mislijo, da se
morajo vse tiste neumnosti, ki so se jim ponoči naštrmale v
glavo, tudi izpolniti.
Zadnjič se je tudi meni pripetilo nekaj takšnega. Sanjal
sem take reči, da sem bil še potem, ko sem se zbudil, nekaj
časa ves moker.
Bil sem v čudoviti deželi. Ljudje se med sabo sploh niso
prepirali in živeli so v pravem paradižu. Edina nadloga, ki jih

—
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Uvrščamo se med največfe proizvajalce avtomobilskih prikolic na svetu. Tudi za letošnji
DAN REPUBLIKE čestitamo skupnosti narodov SFRJ z novimi delovnimi uspehi, novimi to
varnami in delom za še večjo proizvodnjo - vse za zmago velikih idej s a m o u p r a v l j a l skega socializma v naši državi!

Uspehi so tudi vsi napori vseh, ki so sploh prišli na olimpiado.
Do Muenchna so namreč zares lahko prišli samo najboljši med
najboljšimi.

s tovarnami v Brežicah, Mirni na Dol., Črnomlju,
Šentjerneju, Semiču, Suhorju in Belem Manastiru

Nisem in nisem mogel verjeti. Pogledal sem debelušaste
možakarje in potem mi j e pogled zaplaval proti hišici, kjer je
z velikimi črkami pisalo: ,,HISA STRAHOV44!

Za dokaz lahko služi delo komisij
za ugotavljanje izvora premoženja.
Razen tega, da so se sestale in raz
pravljale o tem , kako naj bi delo
vale, v štirih dolenjskih občinah do
slej niso storile tako rekoč še ni
česar. Uradno niso do časa, ko to
pišemo, predlagale v postopek še no-

Dolenjska priznanja
za 13 zasebnikov
Združenje zasebnih obrtnikov in
dolenjska strokovna odbora za obrt
ter gostinstvo in turizem so sklenili
za 1972 - v prvem letu kakovosti podeliti priznanja starejšim gostil
ničarjem in obrtnikom , ki so pri
delu zlasti vzgajali kader in aktivno
delali v družbenih in strokovnih
organizacijah ter organih oblasti.
V vrsti zaslužnih gostilničarjev so
pripraviti priznanja za: Petra Badovinca z Jugorja, Petra Deva iz Mo
kronoga, Zvonka Gerbca iz Metlike,
Janka Muellerja iz Črnomlja, Dano
Osolnik iz Novega mesta, Pavlo
Reoelj iz Šentjerneja, Slavko špringer iz Trebnjega in Terezijo Vidrih z
O točca.
Priznanja so pripravili tudi za na
slednje obrtnike: novomeškega mi
zarja Franca Barbiča, metliškega
pleskarja in soboslikarja Martina
Cmuglja,
črnomaljskega
avto
mehanika Franca Einsiedlerja, Da
nijela Hočevarja, ključavničarja iz
Puščave, Jožeta Ovnička, klepajja iz
Črnomlja.

benega primera, čeravno je v o b či
nah več takih, ki bi morali pred to
komisijo.
Komisije, od katerih v občinah
veliko pričakujejo, se ne smejo za
našati na delo organov pregona, niti
se izgovarjati na pomanjkljiva na
vodila za svoje delo. Manjka jim
spodbude, volje za delo, predvsem
pa tudi družbene podpore. Komisije
naj bodo nosilke družbene kontrole,
strokovne službe, kot so uprava
javne varnosti, davčne uprave, to 
žilstva itd., pa naj bodo njihov servis
— tako je treba njihovo delo orga
nizirati, je menil Franc Šah. Treba je
delati, ne pa se zanašati eden na dru
gega, sicer se bo zgodilo, da se bomo
ob letu osorej pogovarjali enako kot
sedaj, je v svoji razpravi rekel okrož
ni iavni tožilec Jože Peterca.
Na seji so skušali, sioer brez te
meljiteje pripravljene analize, oce
niti politične razmere v dolenjskih
občinah po pismu. Mnenja ude
ležencev seje so bila precej različna.
Dobro je označil sedanji položaj inž.
Martin Janžekovič iz Črnomlja, ki je
dejal, da se je v teku let nabralo to 
liko nalog in dela, da v sedanjem
poldrugem mesecu kljub izredni po
litični aktivnosti ni mogoče vsega
narediti. D okončna ocena, ki jo bo
pripravil sekretariat, nikakor ne bo
smela biti črnogleda, saj je bilo v
tem času opravljenega zelo veliko
uspešnega političnega dela, ki ga ne
smemo razvrednotiti.
Medobčinski svet je obravnaval
tudi najvažnejše naloge za prihodnje
in program dela. Med drugim je bilo
rečeno, naj delovne organizacije

čimprej pridejo na dan s svojimi za
mislimi o notranji organiziranosti v
smislu ustavnih dopolnil. Nadalje je

:
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Vse to so bili torej uspehi, čeprav ni manjkalo presenetljivo
nizkih uvrstitev. Od košarkarjev in vaterpolistov smo zanesljivo |
pričakovali medalji. Izkazalo se je, da so bili drugi pač bolje
pripravljeni. Vprašanje je, če smemo peta mesta šteti za ne- ’
uspeh: edino merilo pri nas je namreč to, kaj smo od njih :
pričakovali. Zato pa po logiki nekdo s petim mestom izredno
preseneti, drugi pa, za katerega uporabljamo drugačen meter, <
neverjetno razočara.
V tem pa je nasploh čar športa, ker bi bile sicer olimpiade
nepotrebne. Vse podatke bi vrgli v računalnik in „zmago
valcem44 obesili zlate medalje okrog vratu. Toda potem, recimo,
Ugandec Akii Bua, sin plemenskega poglavarja, ki ima še 40
bratov in sester, pač ne bi imel medalje, ker zanj v teku na 400
metrov z ovirami do Muenchna še ni nihče s l i š al . . . Takih \
primerov bi lahko našteli še ogromno — in Jugoslovani v tem j
niso bili izjema, ne kar se tiče presenečenj in žal niti ne kar se \
tiče razočaranj.

Ne dopustiti, da bi ostrina otopela
Komunisti nikakor ne smemo dopustiti, da bi akcija zvodenela.
Med ljudmi je že čutiti tu in tam nerazpoloženje, ker se naloge, ki
jih nalaga pismo predsednika Tita in izvršnega biroja ZKJ ures
ničujejo premalo konkretno, je bilo med drugim rečeno na seji
medobčinskega sveta ZK Novo mesto minuli teden.

f
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Vsi ti so olimpijski ogenj nad atletskim stadionom doživljali
čisto drugače kot množica tistih, ki se je dvakrat ali celo trikrat
na dan stisnila v ta amfiteater in je plapolanje ognja občutila le • |
kot toploto, ki jo je širil prižgan plin nekje nad stadionom,
morebiti nad tribunama, ki sta nosili znake N ali I. Medtem ko
so turisti in gledalci vse to doživljali zvečer kot dogodke iz
Andersenovih pravljic, če so se povzpeli na bližnje griče, so ta
ogenj športniki doživljali kot prisego, ki jo je v imenu vseh
izrekla ljubka nemška skakalka v daljino Heidi Schueller.

INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL NOVO MESTO

Pomoč in podporo komisijam za ugotavljanje izvora premoženja - Začeti
z bolj oprijemljivimi ukrepi - Oportunizma še vedno precej - Na vodilna de
lovna mesta ljudi, ki ustrezajo moralnopolitičnim merilom, ki so enakoprav
na strokovnim - Nodaljevati politično aktivnost

je pekla, je bila ta, da so imeli preveč šefov in direktorjev. Če
si hotel kaj dobiti, si moral skakati od enega do drugega.
Končno so se ljudje le spomnili, da drugje nimajo toliko te
robe in da bi bilo dobro, če bi jih pričeli prodajati za devize
v druge dežele. Partnerji so bili takoj pripravljeni podpisati
pogodbo, zato so se domenili, da za začetek izvozijo približ
no dvesto direktorjev. Ustanovili so podjetje, postavili direktoija in posel je pričel cvesti.
Marsikdo teh čudovitih ljudi je bil sicer jezen, da njihova
dežela pošilja v svet svoj najboljši kader, ko bi lahko mirne
duše poslala tiste s fakulteto, ki ne znajo za delo zagrabiti.
Vendar, ko so pomislili na devize, so se kaj hitro potolažiti.
Direktoije so vkrcali na ladjo, kije ob spremljavi orkestra *
odplula iz pristanišča. Na palubi se je trlo v bolerček raščenih direktorjev in tajnic, ki so smrkale v svoje robčke.
Niso še dolgo bili na morju, k oje pričela pihati strašanska
burja. Ladjo je premetavalo kot lupinico in bili so premešani
kot najboljša češpljeva marmelada.
Kar naenkrat se je ladja prevrnila. Bila je prava nesreča, še
večja katastrofa pa je bila ta, da so znali vsi direktorji pla
vati. In ne boste mi verjeli, najbližnja obala je bila jugoslo
vanska.
Takrat sem se od strahu prebudil in videl, da bom spet
kregan, ker sem dalj časa spal kot drugikrat.
Pred novim letom pa se mi j e pripetilo še nekaj bolj nena
vadnega. V Ljubljani sem zakolovratil tudi na zabaviščni pro
stor. Pred neko hišico, ki je dajala precej čudno štimo, so se
drenjali sami debelušasti ljudje. Pričelo me je zanimati, kaj
jih je tako pritegnilo, zato sem stopil malo bliže.
Možakar poleg mene mi je nagajivo pomežiknil in dejal:
„Ali jih vidite, sami direktorji, pravijo, da tu notri kažejo,
kakšno bo naše gospodarstvo po novem letu.44
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J tit Spllchal

To je kajpak relativno in imajo taki po svoje tudi prav. Toda
drugače je gledati iz domovine in na prizoriščih. Tam, recimo
na velikem atletskem stadionu, kjer je 80.000 ljudi vzklikalo
vsaki zmagi, je človeku zaigralo srce, ko se je na velikem semaforu pojavila kratica ,,JUG“ med prvimi: ko je kopje Nataše
Urbančič zasadilo svojo konico na peto mesto, ko je toliko
opevana in tako kritizirana Vera Nikolič pritekla peta v cilj teka
na 800 metrov, ko se je Dane Korica hrabro boril z najhitrejšimi
na 10.000 metrov in pritekel na koncu kot s edmi . . .
Ko si sam med množico tujcev, pomeni jugoslovansko ime
veliko veliko več — pa čeprav ni na prvem mestu.
In med uspehi in neuspehi v tujini ne gre gledati skozi ene
same oči. Uspeh Jugoslovanov na tej olimpiadi je recimo tudi v
jadranju, kjer sta v razredu „Leteči Holandec44 inž. Grego in
Nikolič pobrala peto mesto, pa v kajakaštvu. Da seveda ne govorimo o rokoborcih, ki nam vsake štiri leta prinesejo nekaj
medalj, da ne govorimo o boksarjih Parlovu in Vujinu, ki sta se
vrnila z zlatom in bronom. Vse to so uspehi.

S SEJE MEDOBČINSKEGA SVETA ZK NOVO MESTO

. . . mu je dala žena slinček njihovega najmlajšega . . .

K o so bili pretekli teden
zbrani gostje in odborniki pred

Mnogi radi vse, kar ni medalja, štejejo za neuspeh in pod
krepijo svojo misel z besedami: „Na olimpiadah štejejo pač
samo medalje, vse drugo ni vredno nič . . . “ Povedano drugače:
če nisi prvi, drugi ali tretji, je pravzaprav vseeno, če si četrti ali
štirideseti!

v E s s n u v Z R N e m č i j i. T u s e p o k a ž e j o v s i, k i v p r o i z v o d n j i p r i k o l i c n a s v e t u k a j v e l j a j o — z a t o s e v e d a n i s m o m a n j 
k a l i t u d i m i. N a f o t o g r a f i j i v i d i t e n a š e A D R I A p r i k o li c e , k i so t u d i t o k r a t v z b u d i l e v e li k o p o z o r n o s t m e d š t e v il n i m 1
o b i s k o v a lc i s e j m a t e r p o s l o v n i m i p a r t n e r j i iz r a z n i h d r ž a v ( F o t o : a r h i v IM V )
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Zaslužena vožnja

Uspehi in neuspehi

N A S L I K I Z G O R A J : u d e le ž il i s m o s e t u d i l e t o š n j e g a z a d n j e g a v e l i k e g a m e d n a r o d n e g a s e j m a a v t o m o b i l s k i h p rik o lic
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TRI PRAZNIČNE
IZ METLIKE:

treba z delavci r a z p r a v l j a ^ ,
nomski politiki JugoslaviJ.. aCjt
1973, ki bo izrazito stao>
usmerjena, ki bo prinesla > ^ ja
spodaijem zelo hude cas®.pjjjiOg
do skrajnosti zaostrila d,s -rt
odgovornost. Razpravlja1
aktivnosti mladine in
ob pripravah na tretjo
ference ZKJ, ki bo v Beog ^
7. decembra.

ZA 29. NOVEMBER, DAN REPUBLIKE,
POZDRAVLJAMO VSE KOLEKTIVE V DOMOVIMI IN ŽELIMO
VSEM DELOVNIM LJUDEM MNOGO NOVIH USPEHOV
Z G O R A J : p o g le d v e n e g a i z m e d o d d e lk o v v n o v i f a r m a c e v t i k i v L o č n i, k i
j e b i l o d p r t 29. o k t o b r a l e t o s — ( F o to : a r h i v K R K E )

na

Toda to je šport: uspehi in neuspehi se menjavajo, za soncem I
pride dež in po dežju spet sije sonce. Za posameznike je sicer po
Muenchnu zares prepozno, a naš šport kot celota lahko do
Montreala, kjer bodo naslednje olimpijske igre, še močno na
preduje, kot lahko, če ne bodo odgovorni dovolj skrbeli zanj, |
tudi precej nazaduje.
_
(Prihodnjič:
CVETOČA ČRNA BORZA) ]
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M etliki ob otvoritvi, je mu* u *
zamudo prišel tudi Karel Vardijan, direktor poslovne enote
VIA TOR. Hkrati je na trg pri
peljal Viatorjev avtobus, da bi
odbornike potem odpeljal še na
otvoritev dveh mest.
- A li se bom o peljali na
hrib? vpraša Vardijana Ivan
Škof, sekretar občinskega ko
miteja.
„Seveda," odvrne Vardijan.
„ Toda, boga mi, ne bi se peljali,
če ne bi danes izglasovali od
loka o mestnem potniškem pro
metu. “
- Oho! Počasi s takimi iz
javami, ga zavrne Škof. Dobro,
da si to povedal zdaj, ko je gla
sovanje mimo, sicer bi te prijeli
zaradi podkupovanja.

Ljudski časnik
vest socializma!
Nima časa
Prenovljeni lokal m etliške za
druge je bil do svečane otvorit
ve 22. novembra uradno zaprt.
K o je ob otvoritveni slovesnosti
za občinski praznik ravno za
igrala godba in je inž. Gačnik že
potegnil iz žepa govor, je okoli
ški km et kljukal na vrata, da bi
šel v trgovino.
- Stric, počakajte p e t mi
nut, - mu je rekel Ernest
Šauer, komercialni iz zadruge,
ki je z m nožico vred čakal slo
vesnosti.
K m et se ni menil za godbo,
goste in slavnost, ampak je od
vrnil:
,Jtfeni se mudi, nimam toliko
časa k o t v i . . . “

Kar na sodih
M ed zasedanjem občinske
skupščine Metlika, ki je bilo 22.
novembra, je župan Ivan Žele
večkrat pogledal na uro, razen
tega pa še opozarjal na jasno in
stvarno razpravo, ker so morali
zaradi treh otvoritev v okviru
občinskega praznika seje kon
ča ti do 10.30.
K o je bila ura že 10.35, je
predsednik prekinil skupščino,
rekoč:
„Razpravo bom o nadaljevali
7. decembra, ker pa ni več časa,
bodo odborniki dobili dnevnice
izplačane v Vinski kleti, kamor
so tako po programu vabljeni
na prigrizek. . . “

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

M ARS

Gospića Ida Vidic kot solistinja

8. Sema neumna! jo je zavračal soprog. Ali ne
vidiš, da sva na Marsu? Ali bi rada primeijala m arsov
ske plače z najino pokojnino? Sicer pa meni tukaj ni
posebno všeč. Zakaj neki meniš, da so naju vtaknili v
hladilnik — če ne zato, da naju ocvrejo za kosilo. Čimprej odtod, tem bolje!
In zakonca sta planila k vratom. Toda korak jim a je

bila lakota. Od Zemlje pa
WKn

^ek

HJSla,

n e’ to je prese^a ,o v se
Pr,t,sneta na nedolžni gumZ naP'som: večerja.

iiO ^^<ce 5;Učke so zatrepetale, zabrnelo je
23Škrtalo. Ohdprla so se vratca

in pripeljal se je pladenj z zapeljivo večerjo za dve
osebi; s svečami, kajpada!
Sedla sta kot na poročnem potovanju in pomlaskala
juho. Imela je okus po nafti! Razrezala sta zrezke:
dišali so po premogu. Cmoki so zaudarjali po morskih
algah in solata je bila očividno iz polivinila.
Edino cviček je bil tak kot v domovini - umeten!

( P r e š i m o v ) koncert, katerega je pri- £
redilo „Dolenjsko pevsko društvo44 pod vod
stvom g. V. Tučeka dne 26. novembra 1892 bil
je jako dobro obiskan ter se tudi v občo zado
voljnost izvršil. Pelo se je precizno in prednašanje je bilo vsestransko povoljno. Gospića
Ida Vidic je nastopila ta pot v prvič kot solisti
nja na našem odru. Bili smo z njo prav zadovolj
ni. Lep glas ima v vseh legah, poje lepo naravno,
brez vsake prenapetosti, le nekoliko boječnosti
jej je še premagati, kar stori pa čas. Gospića
Ema Pauser je igrala na glasovirju svojo točko
povoljno, in pokazala lepo muzikalično nadarje
nost. Izmed zborov odlikoval se je najbolj
Foersterjev „Ah ni li zemljica krasna44. — G.
Ign. Hladnik je spremljal soiistinjo g. Vidičevo,
in potem ženski zbor, ter je to izvršil se svojo
znano spretnostjo. Zatorej želimo, da bi nam
„Dol. pevsko društvo44 še mnogo tako prijetnih
večerov napravilo.
(V d r ž a v n e m ) zboru je šlezijski po
slanec, liberalni dr. Menger grozno robato za
bavljal Čehom — imenoval jih je kar veleizdajal
ce. Nepopisna je bila nevolja. Izrekla je temu
kričaku grajo zbornica po svojej večini.
( N e m č i j a ) potrebuje denaija — veliko
denarja. Zato bi radi davke premenili tako, da J

bi visoki ljudje več plačevali. To bi bilo gotovo
prav, in želeti tudi pri nas — ali nekaterim po
slancem se dozdeva, da bode segala taka postava
pregloboko, ker bi se začela po vladnej predlogi
v že tam, kjer je letnih prihodkov 3000 mark.
Prepričani smemo biti, da bi taki gospodje laglje
plačali nekaj krajcarjev davka kakor kmet, ki
ima le kacih 3 0 do 40 goldinaijev „čistega44 do
hodka.
( Z i m a ) pritisnila je letos kmalu in ljuto,
da-si imamo do sedaj prav malo snega, vendar
pa je vže nekaj dni zelo mraz, da so stoječe ali
bolj počasi tekoče vode zamrznile. Vremenski
preroki za letošnjo zimo prerokujejo dolgo
ostro zimo. Naši mlinarji zelo tožijo radi vode,
ker ne morejo mleti. Učenjaki pa pravijo, da
ako bode zima ostra in suha — poginili bodo
kolerini bacili in nemamo se je bati potem spo
mladi.
( P o n i ž n a ) prošnja! Lepo se prosi, da naj
tisti, ki je. koc rujave (kavine) barve s precej
širokimi rudečimi črtami na konceh, vzel vže v
mraku v Zatičini iz hleva v gostilni „Poličanski44, da ga ravno tje nazaj prinese sam, ako tega
ne stori, bo osramoten.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC,
1. decembra 1892)
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Strokovnjakov manjka^
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Službi družbenega knjigovodstva in davčni
upravi primanjkuje inšpektorjev!___

"v’vv.....
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Razveseljiva je ugotovitev
direktorja novomeške podruž
nice Službe družbenega knjigo
vodstva: „V štirih dolenjskih
občinah, za katere dela naša po
družnica, ni nelikvidnosti, ne
pokritih investicij in izgub! “
Ob široko odprtih vratih za
akcijo po pismu tovariša Tita in
izvršnega biroja predsedstva ZKJ
pa je manj vesela ugotovitev, da
ima ta služba hude kadrovske
težave na področju kontrole.
Močno primanjkuje inšpektor
jev: delo je zaradi tega bolj po
časno in manj učinkovito.
Če lahko že za SDK rečemo,
da ima precejšnje kadrovske te
žave, potem ta ugotovitev toliko

"'

Dežurni
poročajo
RAZBIJAČ - 21. novembra zve5er so novomeški miličniki pridržali
lo iztreznitve Dušana Nedejjkovića
z Obrha. V gostišču Prinovec v
Šmarjeških Toplicah je razgrajal,
razbijal kozarce in nadlegoval goste.
Dali ga bodo sodniku za prekrške.
MOPED - Jožetu Prešernu iz
Šmarjeških Toplic je nekdo 21. no
vembra odpeljal moped izpred go
stilne Prinovec.
KOLO CEZ NOGO - 23. novem
bra ob 16.40 je 48-letni Jože No
vosel iz Rosalnic skočil iz tretjega
vagona za lokomotivo prav takrat,
ko je vlak speljal. Na železniški po
staji v Rosalnicah pri Metliki je tako
nesrečno padel na tla, da mu je leva
noga ostala na tračnici ter mu jo je
kolo odrezalo v gležnju. Poškodo
vanca so odpeljali v novomeško bol
nišnico.

Petek slab začetek
Zakaj ni m ogoče ugotoviti
krivca za že tradicionalno slabo
dostavo časopisa Delo, ki je ra
zen radia edino vsakdanje sred
stvo obveščanja? V petek, 17.
novembra ga zop et nismo dobili
ne na dom , ne v trafiko. Po
iščite krivca in opravičite se!
Naročniki protestirajo in bodo
odpovedali naročnino, ker jih
zaradi teh nepravilnosti do
godki prehitevajo.
Tudi z ISKRO je tako. V pe
tek sem vprašal za brivsko mre
žico. Prodajalec me je potolažil,
da jih bodo dobili šele čez 14.
dni. V nečem sta si D elo in
ISKRA enotna:
N aroči si DELO, da ne boš
im el DELA!
Kupi Braun Sixtant, pa boš
kosmat!
V. P.

9 dolgih mesecev čakanja...
Skrajni čas je, da komisije za ugotavljanje izvora premoženja, ki so zdaj le
na papirju, začnejo delati - Ponekod: predlogi v predalih!

Na aktivu komunistov iz vodstev organov pregona so ostro
zahtevali, da morajo te komisije
takoj začeti delati. Javnost
namreč zelo veliko pričakuje
od njih, in če ne bodo zdaj
dregnile v nekatera osja gnezda
neupravičenega bogatenja, se
utegne politični položaj, ki je
tako ugoden za akcijo, teme
ljito poslabšati Tak neuspeh bi
namreč pomenil, da se naša
družba ni sposobna organizirati
za učinkovito ukrepanje na tem
področju.
Okrožno tožilstvo v Novem

mestu je že poslalo komisijam v
obeh belokranjskih občinah ne
kaj predlogov za uvedbo po
stopka. Ti predlogi so še vedno
v predalih. Komisije se izgovar
jajo, da ne vedo za delovno
metodo, da jim manjka navodil.
Nekaj resnice sicer je na tem, še
več pa formalizma, saj bi z last
no iznajdljivostjo in sposob
nostjo lahko začele ukrepati
tudi brez navodil, kijih čakajo.
Komisije za ugotavljanje iz
vora premoženja bodo lahko
postale dobre sodelavke orga
nov pregona, če bodo odločno

21. APRILA LETOS V BELTOVI BARAKI:

Šest let za prekoračen silobran
Jožo Poplašen je, ko ga je Aščič tepel,pograbil bodalo in mu z njim zagrozil:
ko to ni pomagalo, ga je dvakrat zabodel - do smrti
Veliki senat okrožnega sodišča v Novem mestu, ki mu je predsedoval
sodnik Janez Kramarič, je v četrtek po dolgi razpravi ugotovil, da je Jožo
Poplašen, 37-letni sezonski delavec iz Metine pri Skender Vakufu, 21. aprila
popoldne prekoračil silobran, ko je zabodel sodelavca Pera Aščiča. Zato je
bi
‘ * na -šest -let strogega zapor?*
)il obsojen
Poplašen je bil sicer obtožen, da
e v Beltovi baraki v Črnomlju
dvakrat zabodel z bodalom Aščiča,
ko je ta ležal na postelji, vendar pa
je sodišče po ranah na Aščiču
ugotovilo, da ga je zabodel v levo
stran prsi in v trebuh, ko je ta še
staL Sete drugi udarec z nožem je
Aščiča podil ne posteljo in tam je
tudi umrl.
Poplašen je prekoračil silobran,
bil pa je močno razdražen, ker ga je
Aščič prej napadel. Dobro uro pred

usodnima zamahoma z bodalom je
namreč močnejši in večji Aščič
pretepal Poplašena na cesti v
C m o m ju . češ da mu je ta psoval
mater. To je Poplašen odločno
zanikal.
Oba sta bila vinjena - Aščič je
imel v krvi 2,35 promila alkohola,
Poplašen 1,96, Aščič pa je trpinčil
Poplašena še v baraki, kjer sta
stanovala. Ko sta ostala sama v sobi,
se ga je spet lotil. Poplašen je takrat
tudi
dobil značilne poškodbe

PRI ZDRAVNIKU
Onega jutra sem se zbudil ves
utrujen in bolan. Bilo mi je, kot
da bi me kdo vso noč tepel.
Sprva sem pomislil na prehlad in
gripo in koj zvrnil kozarček
močnega. Pa ni dosti pomagalo.
Zvijalo me je n ap rej. . .
K oje bilo huje, sem se odločil
za zdravnika. Zlil sem se z m no
žico v čakalnico in vdano čakal,
da pridem na vrsto. Bili so med
nami reveži brez rok in nog, bili
so vročičneži in padavci, norci
in sim ulanti. . . Zdravnik pa le
eden!
Po dolgem čakanju sem konč
no prišel pred moža v belem. Ni
sem slepomišil, nisem skrival.
Povedal sem, kako in kaj, in bil
koj poslan na raznovrstne razisfccivc
Naslednjega dne zgodaj zjutraj
sem že bil tam, da bi dal kri, pa
vodo in drugo, in spet sem čakal
in čakal. Ko sem vstopil, so me
malo prešpikali; malo se je po
cedila kri, malo sem se skremžil,
malo požiral, in že je konec za
tisti dan. Rekli so mi, naj drugi

dan spet pridem. In res sem šel,
pa spet čakal, tja v irečn o st. . .
Nato so moje izvide poslali tja
do glavnega mesta in za njimi se
je skoraj zgubila vsaka sled.
Spraševal sem in prosjačil, klel
in prosil, da sem naposled zve
del, da so moji izvidi spet tu. In
spet sem se zlil z množico v ča
kalnici, spet čakal in potem spet
stopil pred moža v belem.
Pogledal me je od nog do te
mena, poškilil v moj spis in iz
vide in r « e l :
„Poslušajte, v i . . . v i . . . Saj
vam nič ni, razumete? Ono, kar
vas je tiščalo, je bil kak v črevah
zgubljeni vetrc . . . Zdravi s t e . . .
Vsaj zaenkrat. Seveda pa s tem
še ni rečeno, da ne boste raka ali
česa drugega morda skupili v pri
hodnjem letu. Kdo ve?
Zdaj sem spet zadovoljen in
srečen. Ne vem pa, kako bo pri
hodnje leto. Za vsak primer pa
sem si na pokopališču rezerviral
skromen prostorček.
JAKA PRAVIČNIK

človeka, ki se brani: udarnine na
levem zapestju in odrgnino v
desnem predelu dimelj. Poplašen je,
da bi ga zastrašil, zagrozil, da ga bo
z nožem. Aščič je kljub temu
ponovno napadel in ko se je zagnal
vanj ga je z dvignjeno roko
Poplašen zabodel v prsi in ga ranil v
srce. Aščič je še segel po njem, ko je
bil drugič zaboden - tokrat v tre
buh. Potem je padel na posteljo in
umrl.
Psihiater je ugotovil, da je bil Po
plašen takrat bistveno zmanjšano
prišteven; kot nezrela, primitivna
osebnost, ki v določenih trenutkih
ni mogla kontrolirati svojih čustev.
Alkohol in Aščičev napad sta tako
njegovo stanje še povečala.
Sodišče je zato prekvalificiralo
uboj iz maščevalnosti v uboj, za kar
je zagrožena kazen vsaj S let stro
gega zapora. Pripor so mu podaljšali
do pravnomočnosti, za olajševalne
okoliščine pa so šteli še priznanje in
dejstvo, da mora preživljati šest mla
doletnih otrok.

Alkohol
in naselja
Do zadnjega januarja prihod
njega leta bodo v Sloveniji vso
pozornost posvetili dvem vzgoj
nim akcijam v našem prometu:
varnosti prom eta v naselju in
alkoholu ter varnosti prometa.
Namen obeh akcij je jasen:
zmanjšati število nesreč v na
seljih in preprečiti, da bi vinjeni
ljudje sedli za volan.
Ve^a razmisliti: kar 72 od
stotkov vseh nesreč se zgodi v
naseljih. Ta zimska akcija je še
posebej koristna tudi zato, ker
so razmere na cestah prav zdaj
najslabše: nepričakovane vre
menske spremembe namreč še
poslabšajo že tako slabe pogoje
za vožnjo. Prav tako ni odveč
niti akcija, ki naj prepreči pi
janim ljudem na cesto.
Zadnja akcija na Dolenjskem
je sicer pred Martinovo nedelo
pokazala, da so se razmere že
precej izboljšale, kljub temu pa
ostaja alkohol še naprej med po
glavitnimi vzroki prometnih ne
sreč.
Sveti za preventivo in vzgojo v
cestnem prometu bodo v posa
meznih občinah široko zastavili
akcijo, da bi obe nalogi kar naj
uspešneje uresničili. V svojem
delu se bodo povezali tudi z de
lovnimi organizacijami in šolami.
Obe akciji sta seveda izredno
dobrodošli tudi pri načrtni
vzgoji, da bi bilo na naših cestah
več discipline in tovarištva.

V LUTERŠKEM SELU:

Drugič ukraden fotoaparat
Jožetu Klevišarju je vlomilec odnesel za devet
tisočakov vrednosti - Spet fotoaparat
Fotografski aparat, ki so ga
pred meseci ukradli Jožetu Kle
višarju v Luterškem selu, je bil
na sodišču dokazno gradivo,
ker je vlomilec z njim tudi foto
grafiral. Aparat je zdaj že dru
gič ukraden: 22. novembra je
namreč tat ponovno obiskal
Klevišarja, vdrl pa je tudi v vi
kend Ljubljančana inž. Cirila
Mravljeta ob Krki za Klevišarjevo hišo. Vlomilec je v vikendu
skuhal kavo, odprl nekaj kon-

zerv ter pobral jopico in moške
hlače. Odnesel je tudi ribiški
pribor, ki pa ga je odvrgel v
bližnjem gozdu.
Več škode je naredil v Klevišaijevi hiši. Od tam je namreč
ukradel dve lovski puški z mu
nicijo, fotografski aparat, uro in
dve bundi - v skupni vrednosti
9.000 dinarjev.
Uprava javne varnosti za
trjuje, da so vlomilcu na sledi.

• « tiskih^'

Ob vsem tem pa niso ® Jy
ne besede okrožnega javn
žilca v Novem mestu
Peterce, ki je poudaril: „u
službe ne potrebujejo z g o j.^
pore v besedah, zdaj je P
^
da jim damo materialne
drovske pogoje, da boao
učinkovito delale!41 .
Ne gre pa pozabiti *
res je, da jim moramo a #
delovne pogoje in jin Kf" * fr
okrepiti, ne gre pa P?z gLji te
imajo nekaj platna m s
službe tudi same v rokan- ^
mivo bi bilo vedeti, ko ^
doslej so uporabile P10^,
cem najvišje možne kaz»‘se, da malokrat, ker se P ^
novanju raje zadovoljijo * . $
ličnim tisočakom, č e p r ^ O i
ostrejša kazen, ki jo smej
- desetkrat večja.

OD TRETJE KONFERENCE SLOVENSKIH KOMUNISTOV:

m dosledno ukrepale. Komisije
namreč ne smejo postati izhod
v sili ob dosedanji neučinko
vitosti davčne službe. Narobe:
naj bodo stalen organ družbene
kontrole, ki jim bodo organi
pregona spreten strokovni servis
pri delu.
Vsekakor pa je za njihovo
akcijo — devet mesecev po'
tistem, ko so slovenski komu
nisti ugotovili porazno stanje,
ki je zanihalo socialno ravno
vesje — zares že zadnji čas!
J. SPLICHAL

pa«

c:

meški manjka 10 ljudi na
.
nih položajih! - ujamejo . ^
mer tako malo utajevalce Vj
se je zadnja leta pn
slabe poslovnosti ze zakor
miselnost, da so te shižo
nem očne, da je vsak
uspeh pri odkrivanju to ^
škodljivih pojavov zgolj
^en*

Sredi prejšnjega tedna je megla trdoživo napadala jutranje vožnje (na fotografiji: v megli je tovornjak
zdrsnil s ceste in potem zapri promet), v četrtek zvečer in v petek proti jutru pa je nov snežni metež
zapri avtomobilsko cesto. Sefe proti petkovemu jutru so jo cestne službe toliko usposobile, da je bila
spet prevozna. (Foto: Legan)

Komisije za ugotavljanje izvora premoženja so nastale po katego
ričnih zahtevah sklepov tretje konference slovenskih komunistov,
ki je bila posvečena problemom socialnih razlik. Od takrat je mi
nilo tri četrt leta - pa smo jih komaj ustanovili. Ponekod so komi
sije izbrali pred nekaj meseci —pa niso še niti s prstom mignile.

bolj drži za davčne službe,
kovitim in usposobljenim
nim službam bo potrebn P •
titi več pozornosti, ker
dogaja, da se inšpektog
ljajo v gori običajnega f j j
škega dela, zaradi tega p:a
^
rejo izpolnjevati t,s^ ^ 0ifeni
katere so predvsem zf \ jske
Zato ni čudno, da doM JJ
davčne uprave - samo

Veliko ljudi — pa malo
inšpektoijev. . .

m
MIRNA: BREZ PREDNOSTI 20. novembra popoldne se je Janez
D rčar iz Brezovice z avtomobilom
pripeljal v križišče na Mimi. Zapeljal
je naprej, ne da bi se prepričal, če je
cesta prosta in trčil v tovornjak, ki
ga je po prednostni cesti pripeljal
Stanko Obrč iz Dol. Težke vode. Pri
trčenju je bilo za 5.000 dinaijev
škode.
TREBNJE: ZAVIJANJE - 21.
novembra dopoldne je Marija Spetič
iz Trebnjega zavijala na levo pred
trgovino Dolenjke. Po cesti je takrat
pripeljal z avtomobilom Maijan
Gerič iz Tihaboja. Avtomobila sta
trčila, škode je za 5 tisočakov.
NOVO MESTO: PRED AVTO 22. novembra zjutraj je Novomeščan Ignac Kovačič peljal po
Ljubljanski cesti v Novem mestu.
Ko je zavijal na Kolodvorsko ulico,
je tik pred avtomobilom prečkala
cesto 73-letna Alojzija Dular, ki pa
ni bila na prehodu za pešce. Ko
vačič je Dularjevo zbil. Pri padcu si
je starka zlomila nogo in se odrgnila
po obrazu. Prepevali so jo v bol
nišnico, na avtomobilu pa je za ne
kaj stotakov škode.
NOVO MESTO: V AVTO - Vin
ko Keber z Otočca se je 22. novem
bra zjutraj peljal po Cesti koman
danta Staneta v Novem mestu. Ko je
pripeljal v križišče pri Petrolu, je iz
Kettejevega drevoreda pripekal z
avtomobilom Vinko Barič iz Do
brave pri Krškem in trčil v Kebrov
avto. Škode je za 3.000 dinarjev.

Sneg grozi
V četrtek zvečer in v petek
je močan sneg spet naredil ve
liko škode. Ljubljanska uprava
javne varnosti je že ob 22.30 v
četrtek zaprosila novomeško,
naj na Otočcu in v Poljanah iz
ločajo vsa tovorna vozila, da ne
bo prevelikih zastojev na avto
mobilski cesti.
Ti ukrepi pa niso bili dovolj,
saj so čez dobro uro cesto za
prli za ves promet. V petek zju
traj ob 3.45 so jo potem spet
odprli za vsa vozila, vendar pa
so jo ob 5. spet morali zapreti
za tovornjake.
Močan sneg je povzročil ve
liko zamud v železniškem in
avtobusnem prometu. Po obi
čaju jo je spet hudo zagodel
tudi poštarjem, saj poštni stro
kovnjaki niti niso še uspeli po
praviti vseh okvar, ki jih je po
vzročil snežni metež 18. no
vembra. Sneg je nagajal tudi
električarjem: nekajkrat je
zmanjkalo toka. Je 24. novem
ber potemtakem resničen do
kaz, da je prišla zima?

MAČKOVEC: P R E H I^V£>
- 22. novembra dopol<W
grebčan Josip Cvetkovič p® ^
Zagrebu. Pri Mačkovcu J . $ j
pripeljal tovornjak, ki g® j #
prehitevati z osebnim av»>
Zagrebčan Krešimir Klan®Cvetkovič sta čelno trčila. ^
avtomobilih je za 18-00” j f
Poškodovanega Cvetkoviča
Ijali v novomeško bolnisni ' j«
TREBNJE: NEVARNO
ČANJE - 22. novembJ*
je Jože Ravbar iz
od Trebnjega proti ®ym fcri#j
cesti, zato je v trebanjsK®
zavil na levo. Takrat mu J®
nasproti z osebnim avt . ^
Milan Zamida iz Uršnin
mobila sta se zaletela. no 0 ,
NOVO MESTO: A V T ^ V
ZANESLO - 22. n o v e rg jV#
je po Glavnem trgu peU . j g
LJ 456-90, ki ga je vo»»
Rukše iz Novega mesta- ^
pred cvethčamo je avto®,
na levo, da je trčil v osebn£ *0*
vomeščana Draga Badovu*
je za 4.300 dinaijev.
GOTNA VAS: PESECj j >A
Jakša iz Gradca pri Metu
(
novembra peljal od Gotu ^ njd<L
Novemu mestu, ko j® jjjdM
opazil pred seboj pešcapančič iz Gotne vasi J®. d®5^
mestu, hodila je meter
l
roba. Pri padcu se jc
v J
in so jo morah °dP®’ aVir*JO
nišnico, ker Jakša Mjub ^
mogel preprečiti nesreče-.
t
za 600 dinarjev.
j*
MOKRO POLJE: Z A N ^ jK
JE - 23. novembra ^ujioi” ^
Slavko Gradišar z avtorn
^
čal iz Šentjerneja proti N ^ o
stu. Pri Mokrem P0liu £ e)c,
vem ovinku zaneslo v J®*r ^

0 cestnem Pr0%
skozi Novo

$

Današnji Skupščinski
ski list objavlja odlok 0 f} /
cestnega prometa v m®5 ^ jr
mesto, ki ga jc o b č in ^ jj $
ščina sprejela na svoji za 5jj $
Odlok prinaša precej
sprememb, opozoril, P -jjlw
itd., zaradi česar nanj»®1
^opozarjamo.
UREP^ x ^

razprave

#*

Za petek dopoldne ^ ij „
okrožnem sodišču v
razpisane tri razprave: z
Tratnika po čl. 235/H*.
zakonika, zoper ViktojJ j0 I h
po 141/1. in III. «l®!?u27l r
Franca Šviglja po členil1

/v.

273

*.„-gam

Ker zaradi spremen)®/*:,
pri zaključevanju dana> J ^
^
teh obravnav nismo m®8. j>0™
med današnjimi poro^J^j, ^
njih pisali v naslednji »‘®* ^ S r

UR^

AmAmhimw^m\ivrBSS0^

MOČNO
NOVOMEŠKO
PODJETJE

JAP. OTOK, DAJATEV
ZNAN IZ
PEROCI
ZA
2.SV.V0JNE VODO

IMICHEL
N EY

N AŠA
DEŽELA

REB.

SEVERA

VELIK
VRH

OKOLIŠČINA

TOMŠIČEV^
MESTO
POD
DINARO

NASA
[R E V IJ A

DEL
TELESA

RIMSKI
VARUH
OGNJIŠČA]

FAS ADA ORANJE

ODVETNIK

ŠVIC.
LETOV.
KRAJ

PERZ.
RALJ

FRANC.
PISATE
LJICA
GARDNER

VZOR

DEL Z.
OBLEKE

ANGL.
IDE Ž E L A

KLUB

PRENO
VITEV

SEVERNO
ATLANTSKI
PAKT
R I BA
GORA V
BOSNI
NAMKA
A V TA
OBREDNA
OPRAVA

ČRN
PT I Č

V VSAKO
HIŠO

NAS
G L ED.
[IGRALEC
PROSTOR,
MESTO

■ VERDI —
■ JEVA
I OP E R A
SHRAMBA

VELIKA S A M O 
ZAČETNICA! GLASNIK

TRON

KDOR
OBIRA
CRNOMOR
LUKA

ISMUČARSKlI

PRESTOL—
CA
FORNEZZI
JORDANIJE

M. IME

DOMAČE N A S E
IS U K N O IGORSTVO

Š AH O VS K A
F I GURA

ITAL.
DENAR

E V E N  PREVOZNO PANJ ZA
TUALNO SREDSTVO SEKANJE

□ L
CERAR
VASJA
OCVIRK

KOBILICA
IVANA
POPRAVI
LONCEV
TOMA T
CVETKO

NERED
IGRA
PRI
TAROKU

KALCIJ
lANTON
INGOLIČ
LAHKOHLAR
ITEKOCINA

ETIOPSKI
GLAVAR

ČASTITLJIV
STAREC
ODDAJA
ZI vo —

JINOVIC
ODPRTINA
VRAZNI
OBESEK
IZRASTEK
NA GLAVI
STENSKA
PREPROGA HUNjjKI

TURSKA
GORA

SPISEK
MEN

MIRNO
SOŽITJE

DOKAZ 0
PRISOTN.
DRUGJE

|ZE NA ALEKS

INDIJ.
M.IME

VELIKEGA

GLMESTO
ALBANIJE

NEMSKOPOLJSKA M E R A
REKA
PLAKANJE

Z.GLAS
HERCE
GOVEC
OSBORNE
M N

EKBERG

AR.KNEZ
TOMAŽ
DOMICELJ

POD

STREŠJE
INAELEKT.
DELEC

AKACIJA

PLETENA

CANKAR
VAN

OBLEKA

NACRT
HIMALAJ
K OZ A

B ERITE
POČASI
[GLASB.)

D L
KOPANJE

SPLET

NIKO
I KURENT
DARILO

NATRIJ

DE L
TEDNA

DVAJSETEREC
VOJAŠKA

ODD.RIM.

enota

legije

Veselje čez praznike —
in še 30 lepih nagrad!

VNETJE

ODMIKANJE

Po daljšem času objavljamo skandinavsko na
gradno križanko in upamo, da bodo ljubitelji ugan
karskih orehov z njo zadovoljni, če bo sneg obležal,
ali ne, če bo deževalo ali sijalo sonce, toliko časa
boste že našli, da potipate obisti tejle celostranski
»uganki« in skušate odgovoriti na njena vprašanja
in nastavljene zanke. - 8. decembra bomo izžrebali
med srečne izbrance 30 lepih nagrad, če bodo se
veda njihovi odgovori pravilni. Pri tem bomo upo
števali vse rešitve, ki jih bomo dobili po pošti ali
osebno vsaj do 7. decembra 1972. Na izžrebance
čaka tokrat:

NEBESA

GR.
IBOGINJA

HODROSTI
DIKTAT
SVITEK
GERM JANEZ
NARODA N EMEC

PRITOK
V]SkL_

DOBOJ
POSTAVA
žl. plin

POLJE
DELEC

KOSITER

KOOPERANT
KOLINSKE
JACgUES
E RT

GLAS
BOLE
ČI NE
DVOM

SORTA

PRVAK

GERMANIJ

NA DA V

AKADEM.
NASLOV
SPZ.IME

SESTAVIL
TANTAL
J.UDIR

PEVKA
DAY

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

nagrada nagrada nagrada nagrada nagrada nagrada nagrada in 23 lenih

250 din
200 din
150 din
120 din
100 din
90 din
80 din
knjižnih daril.

Reševalce prosimo, da upoštevajo: izrezana re
šena križanka je hkrati kupon za udeležbo pri žre
banju! - Rešitve pošljite na naslov: Dolenjski list,
68001 NOVO MESTO, p.p. 33. - V levi spodnji kot
kuverte napišite: KRIŽANKA. Ne pozabite na svoj
točni naslov, ki mora biti obvezno napisan na belem
robu križanke! - Mnogo veselja in lepe pozdrave
vam poSilfa va5
DOLENJSKI UST

•

N A P R O D A J T A M -4 5 0 0

Šo l s k i c e n t e r
NOVO M ESTO

tedenske

m

Tor&k, 28. novembra - Jakob
Sreda, 29. novembra - dan republike
Četrtek, 30. novembra - Andrej
Petek, 1. decembra - Marijan
Sobota, 2. decembra - Blanka
Nedelja, 3. decembra - Franc
Ponedeljek, 4. decembra - Barbara
Torek, 5. decembra - Stojan
Sreda, 6. decembra - Miklavž
Četrtek, 7. decembra - Urban

BREŽICE: 28. in 29. 11. ame
riški barvni film „Ne streljaj, Džo“ .
ČRNOMELJ: 29. in 30. 11. ame
riški barvni film „Naši sorodniki” .
I. 12. ameriški barvni film „Se
stanek z zlobnežem". 3. 12. ame
riški barvni film „Obriši solze,
o čka“ . 6. 12. francoski barvni film
„Dr. v rdečem plašču“ .
KOSTANJEVICA: 28. 11. ame
riški barvni film „Kraljevi sen“ . 29.
I I . jugoslovanski barvni film „Kako

umreti“ . 2. 12. francoski barvni film
„Kleveta". 3. 12. ameriški barvni
film „Dolina smrti".
MIRNA: 2. in 3. 12. „Lepotica
dneva".
METLIKA: Od 28. do 30. 11.
ameriški barvni film „Čabasko".
MOKRONOG: 2. in 3. 12. italijansko-ameriški film „Bilo je nekoč
na Divjem zahodu".
NOVO MESTO: Od 28. 11. do 1.
12. ameriški barvni film „Patton jekleni general". Od 1. do 3. 12.
ameriško-italijanski barvni film „Za
mrtvega moli - živega ubij". 4. 12.
Gostovanje MGL. 5. 12. ameriški
barvni film „Puške za A pače". POTUJOČI KINO NOVO MESTO:
Od 1. do 5 .1 2 . ameriški barvni film
„Puške za Apače".
RIBNICA: 2. in 3. 12. ameriški
barvni film „Črni še rif1.
SEVNICA: 29. 11. ameriški film
„Jagode in kri". 2. in 3. 12. ame
riški film „Oaza smrti". 6. 12.
francosko-italijanski film „Primi
hudiča za rep".
ŠENTJERNEJ: 29. in 30. 11. „V
gori raste zelen bor“ . 2. in 3 .1 2 . „F
kakor Flint".
TREBNJE: 2. in 3. 12. španski
barvni kavbojski film „Pet maščeval
cev".

IŠĆEMO gospodinjsko pomočnico
za pomoč v gospodinjstvu in var
stvo dveh otrok. Dr. Kuhelj,
Ljubljana, Vižmaije-Brod, Nova
uhca 3.
ZA POMOČ v gospodinjstvu nu
dimo mlajši upokojenki garso
njero s centralno kurjavo. Naslov
v upravi lista (2411/72).
SOBO IN HRANO oddam ženski, ki
bi izmenično varovala dva otroka.
Janez Kastelic, Žabja vas 36,
Novo mesto.

STANOVANJA
MLAD ZAKONSKI PAR nujno išče
prazno sobo in kuhinjo kjerkoli v
Novem mestu ali bližnji okolici.
Plačava dobro. Marjanca Drmaž,
Gor. Brezovica 7, 68310 Šent
jernej.

Motorna vozila
KUPIM TRAKTOR FERGUSON
35, nov ali v dobrem stanju. Ko
čevar, Stranje, pošta Blanca.
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UGODNO PRODAM zidano garažo
na Mestnih njivah (poleg bloka 6)
v Novem mestu. Ponudbe pod
„Ugodno".
ZELO POCENI prodam kombi
nirano omaro, raztegljiv kavč,
komodo, mizico in dva fotcjja.
Ercegovčevič, Zagrebška 8 a,
Novo mesto.
PRODAM hidrofor v dobrem stanju.
Ostalo po dogovoru. Jože Kranjc,
Gor. Radulje 9, Škocjan.
PRODAM NOVO trajno žarečo peč.
Milan Berlogar, Dol. Kamence 36,
Novo mesto.
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PRODAM stanovanjsko hišo s 5 ari
zemlje. Elektrika v hiši, voda v
bližini. Cena ugodna. Franc Kink,
Sedem 37, Senovo.
PRODAM manjšo hišo z vrtom na
Starem gradu pri Krškem. Vse in
formacije dobite v gostilni Špiler
na Starem gradu.
PRODAM MLAD kostanjev gozd na
Golobinjeku. Naslov v upravi lista
(2402/72).
ENODRUŽINSKO
stanovanjsko
hišo z vrtom, vseljivo, prodam.
Informacije: Alojz Starc, Cesta 4.
julija 46, 68270 Krško.
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POROČNI PRSTANI! - Ste v za
dregi, kaj bi kupili za trajno da
rilo? Stopite k Otmarju Zidariču,
zlatarju v Ljubljani, Gosposka 5
(poleg univerze). — Z izrezkom
tega oglasa dobite 10 odst. po
pusta!

12

D0LEN1SKI UST

stroko

O g le d v o z il a j e m o ž e n v s a k d a n od 8.— 14. u r e v avto
m e h a n i č n i d e l a v n i c i Š o l s k e g a c e n t r a z a kov. stroko
Š m i h e l p r i N o v e m m e s tu .
. .
L i c i t a c i j a b o d n e 4. 12. 1972 o b 8. u r i v delavnici v
Š m ih elu .

Ob smrti dragega moža, očeta in
starega očeta

ADOLFA RADKOVIČA
iz Drče pri Šentjerneju
se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem za
podarjene vence in cvqtje ter za
spremstvo na njegovi zadnji poti v
tako velikem številu. Prisrčna hvala
častiti duhovščini za opravljeni
obred in ganljivi govor. Nadalje
iskrena hvala Kartuziji Pleterje in
kolektivu Usluge iz Ljubljane za po
darjene vence in izraženo sožalje.
Žalujoči: žena Ana, sin Ignac in
hči Anica z družinama.

Krvodajalci,
pridite!
Krvodajalsko akcijo bo občin
ski odbor Rdečega križa organi
ziral 'tudi v Žužemberku. Vsi
krvodajalci iz Šmihela, Dvora,
Žužemberka in Prevol se naj 8.
decembra zglasijo v Žužember
ku, da bi humana akcija tudi na
tem koncu kar najbolje uspela!

1.

Specialistična ambulanta pri ginekološko-porodniškem
oddelku
Splošne bolnice Novo mesto posluje
vsak dan razen nedelje od 9. do 13.
ure, ob četrtkih pa tudi popoldne
od 15. do 18. ure. Splošna bolnica
Novo mesto.

— 7plc MCA® ''1

V>a\ f j o č i t e

SLUŽBO DOBI

k o v in a r s k o

r a z p isu je
JA V N O L IC IT A C IJO
za p ro d a jo to v o rn e g a a v to m o b ila
T A M 4500
l e t n i k 1963, g e n e r a l n o p o p r a v l j e n .

Darujte kri in 2. decembra!

V krški občini bo v petek in
soboto krvodajalska akcija. Ne
pozabite nanjo. Pridite in še pri
jatelje pridobite za to plemenito
dejanje. V tovarni papirja bo od
vzem krvi v petek od 5. do 15.
ure v osnovni šoli na Senovem
pa v soboto od 6. do 15. ure.

Krvodajalci
v Šentjerneju!

WMO g

za

Zahvaljujemo se vsem, ki so na
šega dragega in nepozabnega moža,
očeta, brata, svaka in strica

Občinski odbor Rdečega kri
ža v Novem mestu obvešča vse
krovodajalce, da v torek, 5. de
cembra, v Novem mestu ne bo
krvodajalske akcije, čkipa bo to
krat odšla v Šentjernej, akcija pa
bo potekala v šentjernejski
zdravstveni postaji. Pri Rdečem
križu prosijo vse krvodajalce in
druge občane v Šentjerneju in
okolici, naj se te akcije zaneslji
vo udeleže.

MILANA KOZOLETA
rudniškega elektrikama
množično pospremili na njegovi
zadnji poti. Posebna zahvala prijate
ljem, sosedom in delovnim tova
rišem kolektiva rudnika Senovo in
Zdravstvenega doma Krško ter
Splošne ambulante Senovo, posebno
dr. Malavašiču, dr. Ladiku ter osta
lim uslužbencem. Prisrčna hvala
vsem darovalcem vencev in cvetja.
Iskrena zahvala vsem, ki so nam v
tem najbolj bridkem trenutku stali
ob strani in nam izrekli sožalje oseb
no ali pismeno. Pri tem pa še po
sebna zahvala tov. Jožetu Požunu.
Naša najprisrčnejša zahvala govor
nikoma, pevcem in godbenikom
rudarske godbe Senovo. Še enkrat
vsem srčna hvala.
Žalujoči: žena Ivanka z otroki ter
drugo sorodstvo.
Senovo, 15. novembra 1972.

z d r a v iliš č e

Čal«oke
ioplioe
ČATEŽ

em ona

hotels

Komunalno stanovanjsko podjetje
»K0STAK«, Krško
RAZPISNA KOMISIJA
ra z p is u je

p r o s t o d e lo v n o m e s to

— VODJE
FINANČN0-RAČUN0V0DSKE SLUŽBE
K a n d i d a t i m o r a j o i z p o l n j e v a t i n a s l e d n j e pogoje— d a i m a j o v is o k o a li v i š j o š o ls k o i z o b r a z b o eko
n o m s k e , p r a v n e a li k o m e r c i a l n e s m e r i i n vs J
3 le ta d e lo v n ih iz k u š e n j v fin a n č n e m p o s lo v a n ju *
— d a i m a j o s r e d n j e š o l s k o i z o b r a z b o e k o n o m s k e , K°
m e r c ia ln e s m e ri in v s a j 5 l e t d e lo v n ih iz k u š e n j
n a o d g o v o r n i h m e s t i h v o d e n j a f i n a n č n i h sluz •
O s e b n i d o h o d e k p o p r a v i l n i k u p o d j e t j a . P o n u d b e J®
d o s t a v i t i n a r a z p i s n o k o m i s i j o p o d j e t j a d o 8. 12. ■I9
o z i r o m a 10 d n i p o o b j a v i r a z p i s a .

ELEKTROTEHNIČNO PODJETJE - NOVO MESTO
Razpisna komisija
r a z p isu je

d e lo v n o m e s t o

D I R E K T OR J A
K a n d i d a t m o r a p o le g o r g a n i z a c i j s k i h s p o s o b n o s t
v o d e n ja p o d je tja in m o ra ln o -p o litič n ih p o g o j e v 1
p o l n j e v a t i še n a s l e d n j e p o g o je :
— d a i m a v i s o k o a li v i š j o s t r o k o v n o i z o b r a z b o eleiK
s tr o k e — ja k i to k in n a jm a n j d v e leti d e l o v n i h 1
k u š e n j n a y o d i l n i h d e l o v n i h m e s t i h a li :
ke
— d a i m a s r e d n j o s t r o k o v n o i z o b r a z b o e l e k t r o &tro
— ja k i to k in n a jm a n j t r i le ta d e lo v n ih i z k u š e n j
v o d i l n i h d e l o v n i h m e s t i h a li
■
— d a i m a m o j s t r s k o šo lo e l e k t r o s t r o k e — j a k i to k o
r o m a v i s o k o k v a l i f i c i r a n i d e l a v e c t e s t r o k e in n ^
m a n j o s e m l e t d e l o v n i h i z k u š e n j n a v o d i l n i h delo
n i h m e s ti h .
P o n u d b e z d o k a z i l i o i z p o l n j e v a n j u p o g o j e v s p r e j f 1^
k o m i s i j a 15 d n i p o o b j a v i r a z p i s a z o z n a k o » Z a ra zpis
k o m is ijo « .

Zabavali
vas bodo:
»UNI0NI«
»SEPLAN«
orkester
»ESTRADE«

ZŽTP - TP PROMETNA SEKCIJA LJUBLJANA
r a z p is u je

p ro s ta d e lo v n a m e s ta za:

1. 30 NEKVALIFICIRANIH DELAVCEV

S I L V E S T R O V A N J E
Silvestrski menu! Cena: 200.-, 250.- din
INFORMACIJE: tel. 72-010

za prometno-transportne delavce (kretnik, zavir®1"
p remi kač),

2.10 SNAŽILK

2.

za čiščenje zunanjih in notranjih prostorov na
niški postaji Ljubljana.

Ob smrti naše matere
P O G O JI:

JOŽEFE OKLEŠEN
iz Goriške vasi 4

ŠOLA ZA VOZNIKE!

se iskreno zahvaljujemo vaščanom,
vsem prijateljem in znancem, ki so
se prišli poslovit od nje ter jo spre
mili na zadnji poti. Posebno se za
hvaljujemo zdravnikom in strež
nemu osebju internega oddelka bol
nišnice Novo mesto za vso pomoč in
nego v času hjene bolezni. Lepo se
zahvaljujemo gospodu župniku za
opravljeni obred.
Žalujoči: vsi njeni domači.

STROKOVNI IZOBRAŽEVALNI CENTER
ZA VOZNIKE MOTORNIH VOZIL
LJUBLJANA, JEZICA
I

V p išejo se la h k o k a n d id a ti, s ta r i n a d 18 let, ki so k o n 
č a li o sn o v n o ali p o k licn o šolo te r so te le sn o in d u še v n o
zm ožn i za v o žn jo m o to rn ih vozil B, C in E k a te g o rije .
Iz je m o m a bodo s p r e je ti tu d i k a n d id a ti, ki so k o n č a li
še st ra z re d o v o sn o v n e šole, če bodo o p ra v ili sp re je m n i
izpit. V o zn ik i z v o z n išk im d o v o lje n je m za m o to rn a
v o zila >C« k a te g o rije se la h k o v p iš e jo n eg led e n a šo l
sko izob razb o.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorod
nikom, prijateljem in znancem, ko
lektivoma IMV in Begrad Črnomelj,
ZBr Gasilskemu društvu in mladin
skemu aktivu Tribuče ter vsem, ki
ste ga spremili na njegovi zadnji
poti, mu darovali vence in cvetje.
Posebna zahvala za tople poslovilne
besede tov. Antonu Mileku in go
spodu župniku za opravljeni obred.
Žalujoči: žena Kristina, sin Jože,
hčerki Štefka in Tin ca z družino.

FERDINANDA KOČARJA
iz Brežic
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so
nam izrekli sožalje, ga spremili na
zadnji poti. Hvala za pozornost ko
lektivu Dolenjke, Mesariji Kosta
njevica, Agrarii Brežice in vsem, ki
so darovali vence in cvetje. Hvala
tudi gospodu župniku in pevcem.
Žalujoči: sinova Ferdo in Dolfi,
hčerka Ivankica, vnukinji in vnuka.

■

- VPIS UČENCEV V REDNE IN VEČERNE
ODDELKE CENTRA.

JOŽETA KOZANA
iz Tribuč

Z a k a n d id a te , ki še n im a jo v o zn išk e g a d o v o lje n ja , je
p rip o ro č ljiv o š o la n je v re d n ih o d d e lk ih c e n tra .
P rig la s itv e je tr e b a vlo ž iti do 31. d e c e m b ra 1972.
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'BREŽICE

| Ste v zadregi
I za darilo? &

Šopek nageljčkov ali vrtnic je primerno darilo za vsako priložnost. Naša dnevna proizvodnja je več tisoč
cvetov v 6 barvah. Zahtevajte v najbližji cvetličarni
nageljčke ali vrtnice iz vrtnarije Čatež!
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p o d 2. s t a r o s t d o 40 let.

razpisuje

Ob nenadomestljivi izgubi našega
dobrega moža in očeta

Ob nenadni smrti našega dragega
očeta in starega očeta

p o d 1. n a j m a n j 4 r a z r e d i o s n o v n e šole, s t a r o s t d o
l e t in I. z d r a v s t v e n a s k u p i n a , k i j o u g °
z d r a v s t v e n a k o m i s i j a p r i ž e le z n ic i.

Z a v s e n o v o s p r e j e t e p o d t o č k o 1. o r g a n i z i r a podjeti*
s t r o k o v n i t e č a j za p r o m e t n o - t r a n s p o r t n e d e l a v c e . ^
tr a ja 3 d o 4 m esece. Po u sp ešn o o p ra v lje n e m t e č a j u
b e n a z i v k v a l i f i c i r a n i d e la v e c .
P o d v e h le tih n e p r e k in je n e g a d e la im a jo kan^ a l i
m o ž n o s t o p r a v l j a t i i z p i t e za s p r e v o d n i k a , v l a k o v o d j a
p a v la k o v n e g a o d p ra v n ik a .
O D d o lo ča po p ra v iln ik u o d e litv i o se b n ih d o h o d k o v
d r u g e p r e je m k e d e la v c e v Z 2 T P L ju b lja n a .
P ro š n je p o šljite n a n a slo v : Ž E L E Z N IŠ K A PO ST A J
L JU B L JA N A , T R G O F 7 — S P L O Š N A SLUŽBA-

DOLENJSKI LISf
CfflO
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice. # 1°■
melj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, se
T rebnje.
s ', * IZD A JA TELJSK I SVET: Lojzka P o trč (p r e d s e d n ic a
w
F r a n c Beg, Viktor DragoS, Tone GoSnlk, Jože Jeke;, J
c
novšek, Franc L apajne, Tine Molek, Slavko Smerdel, Fr»J
d o h ar ln Ivan 2lvlč.
,n
UREJU JE UREDNIŠKI ODBOR: Tone GoSnlk (glavni w j o*
vornl urednik), R ia Bačer, M arjan Legan, J a n e z
ZJd 2e
Prim c, Jože Spllchal, Jožica Teppey, Ivan Z oran ln A»re
nlk. — Tehnični u red nik: M arjan Moškon.
Ve„a
I Z H A J A vsak č etrtek — Posam ezna številka 2 d in arja
pfr
naro čn in a 79 d inarjev (za 1972 : 64 din), polletna naročn ^ e f
din, plačljiva vnaprej — Za inozemstvo 160 dinarjev ali
rfP
ških do larjev oz. 30 DM (ali u strezna d ru g a valuta v t >
,
nosti) — Devizni ra ču n : 521-620-1-32002-10-8-9.
OGLASI: l e m višine v e n e m 'sto lp c u 40 din, l e m na
strani 55 din, 1 cm na prvi, sred nji ali zadnji strani lista
1 ^ {v
V s a k mali oglas do 10 besed 15 din, vsaka n a d aljn ja bes.^la c®*1
Za vse ostale oglase ln oglase v barvi velja do p r e k l i c
št. 5 od 1. 7. 1972. — Za oglase odgovarja Mirko V e s e l .
52I';«
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem m e s t u - trg
— Naslov uredništva ln uprave: 68001 NOVO MESTO,
roKv
— Poštni p r e d a l 33 — T e l e f o n : (068) 21-227 — N e n a r o č e n i * * pr»
plsov in fotografij n e vračam o — Tiska tiskarn# »Ljuas
vice« v Ljubljani.
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naših krajev, 10.05 Se pomnite, to
variši . . . Dr. Ivan Cibic: Visok
krvni prispevek slovenskih sani
tetnih delavcev v NOB, 10.25 Pesmi
borbe in dela, 10.45 do 13.00 Naši
|&K. 1. DECEMBRA: 8.10 poslušalci čestitajo in pozdravljajo,
E?"3 matineja, 9.35 Glasbena vmes ob 11.00 Poročila - Turistični
10.20 Pri vas doma, 11.00 napotki za naše goste iz tujine,
NtnV" Turistični napotki za 13.30 do 15.30 Nedeljsko športno
u f6iztujine, 12.30 Kmetijski popoldne, 15.30 Nedeljska repor
Jože Kregar: Vrt v de- taža, 16.00 Popularne operne melo
Ll 12.40 Z domačimi dije, 16.30 Humoreska tega tedna —
13.30
Priporočajo
M. Walser: Selitev, 17.05 Radijska
v'114.10 Za otroke, otroške igra - Andrzej Szypulski: Agent iz
J v -30 Napotki za turiste, Vaduza, 19.00 Lahko noč, otroci!
k ,* 3 ak“, 17.10 Operni kon- 19.15^ Glasbene razglednice, 20.00
f„ S ig n a li14, 19.00 Lahko „V nedeljo zvečer“, 22.20 Zaplešite
PfflrS ^.15 Glasbene razgled- z nami.
» Slovenski oktet nam bo
PONEDELJEK, 4. DECEMBRA:
m°jstrov iz dobe rene- 8.10 Glasbena matineja, 9.20 Z ve
^•30 „Top-pops 13“, 21.15 likimi zabavnimi orkestri, 10.20 Pri
•5fi° moiiu i° pomorščakih, vas doma, 11.00 Poročila - Turi
»^ ^ede in zvoki iz logov do- stični napotki za naše goste iz tu
jine, 12.30 Kmetijski nasveti - Inž.
JjOTA, 2. DECEMBRA: 8.10 Jože Furlan: Predvidevanja zavoda
k , matineja, 9.35 Godala v za plan na področju poljedelstva,
!%
vas doma, 11.00 12.40 S tujimi pihalnimi godbami,
:
" Turistični napotki za 13.30 Priporočajo vam ... 14.30
^ steiz tujine, 12.30 Kmetijski Naši poslušalci čestitajo in po
iiojjT^.Dr. Franc Lečniškar: zdravljajo, 15.30 Glasbeni in* 3 °i razvijah prašičerejo v termezzo, 16.00 „Vrtijjak“, 17.10
vj!' .12.40 Po domače, 13.30 Ponedeljkovo glasbeno popoldne,
vam .. . 14.10 S pes- 18.15 Z jugoslovanskimi pevci za
'^ni-do po Jugoslaviji, 15.30 bavne glasbe, 19.00 Lahko noč,
Ifr^i jntermezzo, 16.00 „Vrti- otroci! 19.15 Petnajst minut za EP,
P ^ ansamblom Joachim- 20.00 „H in opera", 22.15 Za lju
«$£5?°» 17.20 Gremo v kino, bitelje jazza.
TOREK, 5- DECEMBRA: 8.10
^ “Obimo se ob isti uri, 19.00
£uotroci! 19.15 Petnajst Glasbena matineja, 9.35 Slovenske
Zarr k ’
Plesni orkester narodne, 10.20 Pri vas doma, 11.00
v ohmpijski vasi v Poročila - Turistični napotki za
jtUr\U’ 21.28 Zabavna radijska naše goste iz tujine, 12.30 Kmetijski
S rvri' ”alter Gerteis: Inšpektor nasveti - Dr. Tine Pardubsky:
Rudnine v prehrani domačih živali,
^0dH^V
%
P*aajae<
Zaiuie
naše»Peterna
izseljence.Sled“, 12.40 Z domačimi ansambli in
H0ofd£> 3. DECEMBRA: 6.00 pevci, 13.30 Priporočajo vam . . .
^ Zam 10 jutro! 8.05 Radijska 14.10 Glasbena tribuna mladih,
Ni in S e ~ Therbjom Egner: 15.30 Glasbeni intermezzo, 16.00
m Baktus. 9.05 Koncert iz „Vrtiljak", 17.10 Popoldne baročne
fif DAN: poročila ob 5.00,
i',-00, 8.00, 10.00, 11.00,
fri18-°°, 19.30 in ob 22.00.
i)M>eni spored od 4.30 do

lju b lja n s k a
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glasbe, 18.15 V torek nasvidenje!
19.00 Lahko noč, otroci! 19.15 Pet
najst minut za EP, 20.00 Prodajalna
melodij, 20.30 Radijska igra Manfred Bieler: „Missa“, 22.15 Po
pevke se vrstijo.
SREDA, 6. DECEMBRA: 8.10
Glasbena matineja, 9.05 Nenavadni
pogovori, 10.20 Pri vas doma, 11.00
Poročila - Turistični napotki za
naše goste iz tujine, 12.30 Kmetijski
nasveti - Inž. Milena Lekšan: No
vosti v sadnem izboru Slovenije,
12.40 Od vasi do vasi, 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.30 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo,
16.00 „Vrtiljak**, 17.10 Glasbena
galerija^ 18.15 Glasbene vinjete,

19.00 Lahko noč, otroci! 19.15
Glasbene razglednice, 20.00 Kon
cert Simfoničnega orkestra RTV
Ljubljana, 22.15 Tipke in godala.
Č e trte k , 7. decem bra:
8.10 Glasbena matineja, 9.35 Mali
pevski sestavi pojo slovenske na
rodne, 10.20 Pri vas doma, 11.00
Poročila - Turistični napotki za
naše goste iz tujine, 12.30 Kmetijski
nasveti - Inž. Franc Grum: Ocena
kakovosti pridelkov krme letos in
nasveti za prihodnje leto, 12.40
Igrajo pihalne godbe, 13.30 Pri
poročajo vam . . . 14.30 Sestanek
instrumentov, 15.30 Glasbeni in
termezzo, 16.00 „Vrtiljak", 17.10
Koncert po željah poslušalcev,
18.30 Iz kasetne produkcije RTV
Ljubljana, 19.00 Lahko noč, otroci!
19.15 Petnajst minut za EP, 20.00
Četrtkov večer domačih pesmi in
napevov, 22.15 Paleta popevk in
plesnih ritmov.
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TOREK, 28. 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
Ruščina - ponovitev (Zg) - 15.55
TV vrtec (Zg) - 16.10 Madžarski
TV pregled (Pohorje, Plešivec do
17.30) (Bgd) - 17.50 Vrtiljak
ugank (Lj) — 18.05 Risanka 18.15 Obzornik (Lj) - 18.30 Zbor
glasbene matice iz Ljubljane (Lj) 19.00 Mozaik (Lj) - 19.05 Regio
nalna arhitektura: Alpska hiša (Lj)
- 19.25 Tehnika upravljanja (Lj) -

mm

P R A K T IČ N O IN E K O N O M IČ N O
D O S T A V N O V O Z IL O !

#

ZASTAVA 7 5 0 K (k o m b i - n a s lik i) t o v a r n i š k o c e n a 3 5 .5 8 9 d in

•

ZASTAVA 7 5 0 T (fu rg o n ), t o v a r n i š k a c e n a 3 2 .4 4 2 d in

U G O D N O S T I:
- Podjetjem odobravam o 50 % kredita na tovarniško ceno za dobo 3 let,
- zasebnikom pa nudimo družinski kredit do višine 20.000 din
P R IV O Š Č IT E
TO

Sl

VOZILO LAHKO DOBITE TAKOJ!

Z A D O V O L JS T V O !
IN F O R M A C IJE :
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M ar
je h*i se .Je r°dti v mlinu,
fj*e^ ^inar, tudi bratje, ki
\ JpK* so bili mlinarji.
X b Tie kupU 1953 od
N n ik 1/^njega. Se prej je
SfprS Pehani. »Med vojno
K r 1. 16*.* pravi Gričar in
1® vse je že dvigal zaJ»Vaw inskih koles: „OtoDr3 Vas’ p°dboršt, Mirna
*'ravzaprav Ivanja vas,
Ane, - Žalcu> Radeče ..
S, rp Je star 69 let, težko
J pa ? a 8a daje- „Dela bi
ve8a
vam rečem, za
V i’h^i ki hotel oziroma
itc « " .
L?»0j$eva tniata pet otrok.
Niir1 ^ e>vs*s0 v ^ už'
I bon?^ar ne bo» ki bi mlel.
^ to iaz Ustavil kolesa, bo
^ e*jem, kolikor morem

Največ nekaj dni v tednu!“ Ne
kaj žalosti je bilo v teh besedah,
nekaj bolečine zaradi tega, ker.
se bodo štiri mlinska kolesa pod
žužemberškim gradom bržkone
ustavila za zmeraj.
V hudiča Gričar ne verjame,
zato je najbrž žalosten. Ko bi
verjel v repatega vraga, bi verjel
tudi v to, da se bodo kolesa še
vrtela!
V Podborštu je namreč slišal
za zgodbo, ki so jo pripovedo
vali okoliški kmetje. V tistem
mlinu naj bi mlel sam hudič!
Edini pogoj, da je prišel po
magat mlinarju, je bila merica
vina. Če so prinesli z žitom tudi
dobro vino, je prišel hudič in
tako hitro zmlel, da so se vsi
čudili.
S tako razlago je bil zadovo
ljen tudi mlinar, ki je rad spil
kozarec preveč . . .

R

Zato sva pogledala še v ribo
gojnico na Dvoru. V bazenih je
bilo postrvi, da skoraj ni bilo
videti vode!
To je kajpak druge vrste
mlin, vendar pa namelje znatno
več denarja. Samo nekaj za
poslenih šteje ribogojnica. Gle
dala sva postrvi in ugibala, ko
liko stane reja ene ribe, po koli
ko jo prodajo gostincem ali
trgovini in koliko plačajo tu
risti, ko jo dobijo spečeno na
mizo.
Te vrste matematika ni bila

za naju — in za marsikoga dru
gega tudi ne —zato sva se raje
spustila v kanu, se umaknila
smrdljivemu curku vode, ki
brizga iz kanala ribogojnice
(skoraj sva pomislila, da sva na
moiju!) in padla v drugo uma
zanijo. Nasproti ribogojnice je
namreč z desne drvel v Krko
širok, umazan potok s tako silo,
da je dotlej čista voda izgubila
svojo bistrino in seje odtlej ko
talila proti Savi umazana, kalna
in rjava. Taka, na kakršno so
navajeni Novomeščani in prebi

Roičev mlin v Žužemberku je na valjčke, a ne melje dosti.
Slikar Kamilo Legat je lani prav v tem mlinu našel navdih za svoj
akvarel

valci drugih krajev ob spodnjem
delu Krke
Odveč je razglabljati, kje se
zamaže in kdo jo zamaže. Naj
bo to kočevski rudnik ali kdo
drug: pod Dvorom je daleč od
bisera!
K am
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19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV dnev
nik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.30
Odprti ekran (Sar) - 21.30 Film iz
serije Vos (Lj) - 22.10 Zapoj srce
partizansko (Lj) — 22.35 Poročila
(Lj) —22.40 Boks: Polfinale prva
kov - posnetek (Lj)
SREDA, 29. NOVEMBRA
9.00 Čestitka (Lj) - 9.05 Risan
ka ali lutkovni film (Lj) - 9.20 S.
Novakovič: Čas konj - otroški spo
red (Lj) - 10.10 Radost Evrope barvna oddaja (Bgd) —11.10 Rezerviran čas - 11.40 Promenadni kon
cert (Sko) - 12.25 Poročila (Ljj 15.25 Vitez Vihar (Lj) - 15.50 Po
ročila (Lj) - 15.55 Mozaik (Lj) 16.00 Boks - finale prvakov (Bgd)
— 18.15 Desant na Drvar —celo
večerni film (Lj) — 19.50 Cikcak
(Lj) - 20.00 TV dnevnik (Lj) —
20.25 3-2-1 (Lj) - 20.30 Z. Sintič:
Korito ponikalnice - TV drama (Lj)
- 21.40 Jugoslavija v partizanski
pesmi (Lj) - 22.40 Poročila (Lj)

SOBOTA, 2. DECEMBRA
9.35 TV v šoli (Zg) - 16.30
Državno košarkarsko prvenstvo prenos (Zg, ali Sk) - 18.00 Obzor
nik (Lj) - 18.15 Gospod Piper barvni film (Lj) - 19.10 Mozaik
(Lj) - 19.15 Humoristična oddaja
(Bgd) - 19.45 Filmska burleska (Lj)
- 19.50 Cikcak (Lj) - 20.00 TV
dnevnik (Lj) - 20.25 3-2-1 (Lj) 20.35 Večer z Mojmirom Šepetom,
njegovimi gosti in PORL (Lj) 21.35 Na poti k zvezdam - barvna
oddaja (Lj) - 22.00 Medicinski cen
ter - serijski barvni film (Lj)
» D o le n js k i
trib u n a

D ru g e v r s te m lin
Potem sva se odpeljala mimo
podrtega mlina v Žužemberku.
Struga se je razširila in poglo
bila, sonce je prijetno sijalo,
zato sva pustila vesla in se pre
dajala toku. Kljub temu ni bilo
dolgo, ko sva prišla v mlin Petra
Bradača v Jami na Dvoru. Do
rina ni bilo nikogar, od sosedov
pa sva izvedela, da je Bradač v
bolnišnici.
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Č e trte k , 30. novem ber
10.05 Poročila (Lj) - 10.10
Folklora (Zg) - 10.40 Radost Evro
pe - barvna oddaja (Bgd) - 11.40
Beograjski amaterski zbori (Bgd) 13.10 Recital poezije (do 13.40)
(Lj) - 14.45 Vsi vlaki sveta - serij
ski film (Lj) — 15.10 Mestece
Peyton (Lj) - 16.00 Vsi vemo vse
(Pionirski TV kviz) (Lj) - 16.55
Titovi mornarji - oddaja TV Zagreb
(Lj) - 17.40 Poročila (Lj) - 17.45
Se enkrat o Muenchnu (Lj) - 19.50
Cikcak (Lj) — 20.00 TV dnevnik
fl.j) - 20.25 3-2-1 (Lj) - 20.35
Četrtkovi razgledi: Tone Čufar (Lj)
- 21.40 G. Eliott: Mlin na reki
Floss —4. oddaja (Lj)
PETEK, 1. DECEMBRA
9.30
TV v šoli (Zg) - 11.00
Angleščina (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) —17.40 Veseli
tobogan: Pobrežje pri Mariboru (Lj)
—18.10 Obzornik (Lj) —18.25 Na
mizni tenis - oddaja iz cikla Re
kreacija (Lj) — 18.35 Ekonomsko
izrazoslovje: Narodna banka Jugo
slavije (Lj) - 18.40 Praški madriga
listi (Lj) - 19.00 Mozaik (Lj) 19.05 Titovi delavci - reportaža TV
Zagreb (Lj) - 19.50 Cikcak (Lj) 20.00 TV dnevnik (Lj) - 20.25 Re
portaža (Lj) - 20.30 3-2-1 (Lj) —
20.40 Jesensko listje - celovečerni
film (Lj) - 22.15 Sedem morij barvna serija (Lj) - 23.05 Poročila
(Lj)

b a n k a

v sem ob čan o m
in p o s lo v n im p r ija te lje m
n a š e č e s titk e
o b d n e v u re p u b lik e
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s tre la ?
Mislim, da je bil najtežji kos
poti zadnjih dvesto ali tristo
metrov pred jezom, na katerem
sta mlin in žaga v Podgozdu 24,
last Debelakovih, ki ne dela, in
mlin in žaga v Gornjem kotu pri
Dvoru 9, kjer mlin in žaga še
delata.
Voda je bila nizka, a čeri ni
bilo videti, ker je bila voda tako
umazana. Zato sva morala iz
čolna. Ker nisva ničesar videla,
sva bila izpostavljena neprestani
nevarnosti, da se bodo čeri
umaknile globlji vodi, midva pa
bova čofnila do vratu ali še čez
v vodo.
Na srečo sva brez nezgod pri
šla do Glavanovega mlina. Karel
Glavan — po domače pravijo tu
„Pri kmetu“ — sicer potrdi, da
mlin in žaga še delata, vendar
vedno slabše.
,,Ne vem, če bom dolgo
zdržal. Skoraj je več stroškov
kot dobička/4 potarna. „V mli
nu pravzaprav ni več dela. Saj

lis t«

b ra lc e v

so skoraj vsi kmetje v tovarnah,
kako naj potem mlinarji melje
mo? Žaga teče malo bolj po
gosto od mlinskih koles .. .“
Mimo žage in elektrarne v
Soteski sva nameravala naprej k
mlinu v Rumanji vasi. Če sem
zapisal „nameravala44, to ne po
meni, da tja nisva prišla.
Samo vožnja ni bila taka,
kakršno sva pričakovala. Že res,
da sva se dan prej zmenila, da
morava biti bolj vztrajna od
dežja, če ga hočeva premagati
Toda dež je bil potuhnjen:
umaknil se je vse do dveh po
poldne naslednjega dne in naju
pustil, da sva se utrudila na son
cu. Ko sva bila tako nepriprav
ljena, se je nenadoma stemnilo,
mrzlo zapihalo in brez napovedi
začelo treskati. Hribi in hoste v
bregu so se zavili v kopaste
oblake.
Potem se je ulilo. To ni bil
pohleven dežek niti ne kratka
poletna nevihta! Treskalo je kot
za stavo, bliski so parali nebo z
vseh strani in nekajkrat je strela
udarila prav blizu.
Ugibala sva, kje je bolj varna
vožnja: sredi Krke, po levi ali
desni? Za nekaj minut sva se
skrila pod drevesa ob bregu,
toda kmalu sva bila še bolj
mokra: skozi drevesa sva dobila
na glavo ves dež, hkrati pa še
debele kaplje z vej.

Pomagati tudi prestopniku
Zaradi Maksa ne bi bilo treba Titovih pisem
- Spoštujejo ga pošteni občani in kriminalci
„Če bi imeli vsi tak odnos
do dela, kot ga ima miličnik
Maks Vovk, potem ne bi
bilo treba nikoli nobenega
pisma predsednika Tita,"
meni občinski javni tožilec
in namestnik sekretarja ob
činskega komiteja Z K K o
čevje A lojz Petek.
Komandir postaje milice
Franc Jarc pa pravi: ,J\daks
dela ne le takrat, ko ima
službo, ampak vedno, kadar
ga družba potrebuje. V služ
bo ne prihaja zaradi službe,
ampak zaradi dela. “
Miličnika Maksa pozna
vsa Kočevska in vsi ga spo
štujejo: tako pošteni občani
kot „lumpje“. „Veliko se je
treba pogovarjati z ljudmi,
jih spoznati, pa gre. Vedno
je treba ugotoviti ne le pre
kršek, ampak tudi, kaj je
človeka privedlo do tega, da
ga je storil, “ meni Maks.
Maks je strog, pošten,
marljiv, vsakega skuša razu
m eti in tudi prestopnika
skuša privesti na pravo pot,
kot da je njegov oče. Na
skrbi ima predvsem klasični
kriminal, manj se ukvarja z
gospodarskim („ki je bil v
zadnjih letih sploh preveč
zanemarjen “), še posebej pa
je zadolžen za mladinski kri
minal.
, Mlademu tatu ali goljufu
kar povem, kaj sem jaz vse
doživel v stari Jugoslaviji,
kaj doživljam včasih še zdaj,
pa kljub temu ne kradem ali
goljufam. “
Maks se je rodil 1924 na
Žigarskem vrhu pri Sevnici.
V družini je bilo 11 otrok.
Oče je bil voznik. Prvič je
šel služit za pastirja z enaj
stim i leti, kasneje je tudi
vozil in sploh delal vsa dela,
ki so jih zahtevali gospo
darji, in to od ranega jutra
do trdne teme.
„Kruha je bilo malo. N i
bilo tako k o t danes, ko ga
ponekod mečejo v smeti.
Kruh je bil redkost in še zelo
si moral prositi zanj. Spal pa
sem poleti na skednju, p o 
zim i v hlevu. N i bilo kavčev,
p o ste lj. . . In tisti gostilni
čar in km et Marko Lipovšek
iz Krakovega me je s konji in

vozom vred prodal sevniški
KOPITARNI. . . “
„Pri mnogih mladoletni
kih beseda zaleže in se po
pravijo. Težko pa je pri ti
stih, ki nimajo enega o d star
šev ali obeh, kjer so starši
ločeni ali pa je samo še eden
živ. Še težje pa je tam, kjer
sami starši napeljujejo otro
ke v krim inal. . . “ •
Med vojno je delal pri fir
m i Šentjurc v Trbovljah.
Leta 1943 so ga mobilizirali
v nemško vojsko. 1944 so ga
Rusi ujeli. Bil je v Moskvi, v
Sibiriji, Krasnogorsku pri
Tuli. Oktobra 1944 se je
boril v partizanski vojski na
sremski fronti, vkorakal je v
Trst, decembra 1954 je bil
demobiliziran. Od 1948 pa
je m iličnik v Kočevju.
Maks je rešil veliko prime
rov. ,J)ebele bukve bi lahko
napisal. A kaj bi govoril o
tem
Z ženo prineseta skupaj
dom ov vsak mesec do 3.100
din. Imata 4 otroke: dva sta
na fakulteti, ena na srednji
šoli, eden se uči za meha
nika. ,JNe živimo razkošno,
pa tudi v pomanjkanju n e .“
Dolgo so se stiskali v stano
vanju, ki je merilo 43 kva
dratnih metrov, potem so
dobili,še eno sobo . . .
p a rtije c sem od leta
1949, žena pa menda od
1963. Kaj je danes narobe?
N i pravega sorazmerja pri
kaznih. Nekdo poneveri mi
lijone in milijone, nekdo pa
povzroči prometno nesrečo,
pa sta oba enako kaznovana.
Prometne nesreče niso ni
koli namerne, kraje pa so
vedno naklepne in izvršene
zaradi koristoljubja. Pri pro
m etni nesreči je skoraj ved
no storilec hitro znan, pri
gospodarskem in drugem
kriminalu pa ga je zelo težko
o d k riti. . . “
„Ob Titovem pismu pa
pravim, da bo bolje, če
bomo vsi pljunili v roke, ne
le eni Preganjati je treba
lumpe, barabe, kriminalce;
pomagati pa moramo vsemu,
kar je pravično, človeško,
napredno in seveda po pred
pisih.
j, PRIMC

. . . Krpan vzame kos železa in najtežje kladivo, ki ga je kovač vselej z obema rokama vihtel; njemu je pa v eni roki pelo,
klepal. „Oj tat sežgani!*4 pravijo vsi, ko to vidijo; še cesaiju se je imenitno zdelo, da ima takega hrusta pri hiši . . . (Fran Levstik, ^
KRPAN, ilustracija: akadem. slikar in kipar Tone Kralj) — Izvirne ilustracije za vso knjigo je tovariš Kralj podaril Goijupovi galeflj
njeviški osnovni šoli.

PREDLOG S SEJE OBČINSKE SKUPŠČINE RIBNICA

H k■m n I r m 1i B iI tW r i r ii f iil il li.n l f l U
Odborniki opozorili, da je treba pogledati predvsem, kako so prišli do bo
gastva nekateri krošnjarji in peskokopi - Predlog: samoprispevek podalj
šati - Z darili zgraditi vrtec
O nalogah občinske skupščine v
zvezi s pismom predsednika 'l ita so
razpravljali na zadnji seji občinske
skupščine Ribnica. Pri tem so ugo
tovili, da je treba dosledno izvajati
vse programe in sklepe, kijih občin
ska skupščina sprejme. Okrepiti je
treba samoupravljanje in doseči, da
bodo s presežno vrednostjo res raz
polagali proizvajalci./
Poskrbeti je treba tudi, da bo v
bodoče namenjenega več denarja za
družbeno gradnjo, saj si mnogi de
lavci ne morejo zgraditi lastnih hiš,
stanujejo pa v zelo slabih stano
vanjih, Tudi do sezonskih delavcev
se ne bi smeli vesti kot „neokolonia
listi", se pravi, skrbeti le za njihovo

delo, za njihovo splošno počutje in
standard pa ne.
Večina odbornikov je predlagala,
naj bi za urejanje raznih zelo po
trebnih zadev podaljšali krajevni
samoprispevek. Po enem od pred
logov, naj bi se ta samoprispevek ne
zbiral v „osrednjo blagajno11, ampak
na območjih (morda v krajevnih
skupnostih), kjer plačcvalci samo
prispevka stanujejo.
Skupščina je tudi predlagala, naj
bi delovne organizacije ob novem
letu ne kupovale dragih daril. Ta de-
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Dve gostovanji

Naši reklamni strokovnjaki
so zares vredni svojega imena!
Ponujajo nam vse, kar nam
srce poželi.
Bi šli radi na Havajske
otoke? Nič lažjega: kupite
kopalke tovarne „Veverica4*
in pošljite kupon v tovarno!
Bi radi opremili stano
vanje? Seveda, izpolnite ku
pon revije ,JNeja“ in že bo
vaša najlepša kuhinja, kar so
jih kdajkoli naredili pod son
cem.
Slišim, da bi nekateri radi k
slapovom Niagare. Razum
ljivo, potem je treba kupovati
mineralno vodo in pošiljati za
maške.
Zamaške je treba pošiljati
tudi, če hočete zastonj dobiti

,jugo-avto“ zastavo 101. Ku
pone morate pošiljati, če ho
čete v41ollywood. Ta juha
vam prinaša potovanje v Ki
tajsko, spet druga sol vam po
maga k tritedenskemu za
stonjskemu bivanju na morju.
Če boste jedli to omako,
boste dobili zlato, če boste
uživali te kekse, boste dobili
vikend. Piti morate vinjak ta
in ta, da boste dobili najbolj
ugleden avto, kaditi te in te
cigarete (in se zastrupljati z
njimi), da boste šli v Pariz.
Neizčrpen je vir, ki vam po
maga, da obogatite na lahek
način, neizčrpen je izvor be
dastih domislic reklamnih
služb velikih in majhnih to

6 ii.«'!*'
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V okviru abonmajskih prireditev
bo 4. decembra gostovalo v Novem
mestu Mestno gledališče ljubljansko
z bulvarko Alana Ayckbourna „Lju
bezen druge polovice4*. Prireditev, ki
si jo bodo obiskovalci lahko ogledali
tudi z abonmanjskimi vstopnicami,
se bo pričela ob 19.30. Tri dni za
tem bo gostoval v Novem mestu Slo
venski instrumentalni kvintet. Ob
16. uri bo koncentriral za mladino,
ob 19.30 pa za odrasle.

prosimo, da nam pošlje svoj naslov;
zgodba, poslana za „Gosje pero“ , je
sprejeta v ožji izbor, potrebujemo
pa njegov naslov, da ga bomo lahko
o tem obvestili.
UREDNIŠTVO

varn, ki bi rade prodale svoje
slabe izdelke.
Mi pa nasedamo, upamo in
želimo, kupujemo tudi 100

v varljivih utvarah, da se
bomo vozili s fordi, da bomo
imeli vikende ali zlato, da
bomo takoj odpotovali k

D O L E N JK A

Ljubljanska drama
drevi v Brežicah

AVTORJA ŠIFRE 1948317

Ljubitelji gledališča bodo nocoj
imeli priložnost spremljati predstavo
osrednje slovenske gledališke liišc.
C.ostje bodo uprizorili „Vdovo iz
Ankone“ . Letos je to prvi obisk Slo
venskega narodnega gledališča v Bre
žicah.

JOJ, KAM BI ŠEL?
omak, če je potrebno toliko
kuponov, popijemo hektolitre
vinjaka, mineralne vode ali
coca-cole, pojemo vse piškote,
peremo vse perilo v tistih pra
ških, ki so najslabši, pa nam
obljubljajo avto, vikend, poto
vanje.
Tako hlepimo po dobrinah,
ki jih sicer nimamo in živimo

nar naj bi solidarno namenjali za
ureditev te ali one potrebne zadeve
v občini. Nekdo je predlagal, naj bi
tako prihranjeni denar porabili za
gradnjo vrtca v Ribnici. K temu de
narju bi po nekem predlogu lahko
dodali še tistega, ki ga delovne orga
nizacije namenjajo za obdaritev žena
od osmem marcu.
Tudi pri nekaterih drugih točkah
dnevnega reda se je razprava spet
vračala k pismu. Tako je več od
bornikov med razpravo o obrtništvu
opozorilo, da imajo nekateri obrt
niki, kot na primer peskokopi in
krošnjarji, zelo velike dohodke in da
so med njimi gotovo taki, ki so tudi
neupravičeno obogateli. „Saj ni
običajno (normalno), da nekdo v
dveh letih kupi tri avtomobile, razen
tega pa še gradi hišo,“ so nekateri
odborniki poudarili v razpravi, ven
dar niso omenili nobenega imena.

Niagarskim slapovom, na sa
fari v Afriko, v Pariz na
Pigalle ali v londonski Soho.
Industrijski menažeiji pa si
manejo roke, štejejo denar in
se smejijo človeški neumnosti.
Na konferencah bomo spet
obsojali ljudi, ki hočejo na
lahek način priti do denaija.
Od prosvetnih delavcev bomo

zahtevali, da morajo biti tudi
marksistično podkovani, da
morajo mladini vcepljati ve
selje do dela, do poštenega za
služka.
Udrihali bomo po tistih, ki
bogatijo brez dela, ki grabijo
premoženje, ki si ga niso za
služili. Komisije za ugotav
ljanje družbenega premoženja
bodo do obisti pretipale sum
ljive bogataše. Podražili bomo
pornografske revije, da ne
bodo Cik, Start in druga go
lota kvarili naše mladine.
Skratka:
zavzemali
se
bomo za poštenje, sociali
stično moralo. Skozi tele
vizijski ekran pa se smejejo re
klame: kupujte to in to, poto
vali boste v Ameriko. Čez cele
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