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Medrepubliški
pevski
praznik
Na sobotni medrepubli
ški reviji zborovskega pe
tja v Črnomlju in Vinici
e nastopilo
petnajst
zborov iz desetih sloven
skih, hrvaških in bosen
skih občin, sodelujočih
v kulturni zvezi Bratstvo
in enotnost
Na tradicionalni pevski reviji,
ki jo je v soboto, 3. marca, prire
dila črnomaljska ZKO, je nasto
pilo petnajst slovenskih, hrva
ških in bosenskih pevskih zborov
s 460 pevci iz občin, ki so včla
njene v medrepubliško kulturno
zvezo Bratstvo in enotnost. Gle
de na veliko število sodelujočih
zborov (lani jih je bilo dvanajst)
so revijo izvedli v dveh delih in
dveh krajih. V Črnomlju je pelo
osem, v Vinici pa sedem zborov.
V črnomaljskem kulturnem
domu, kjer je pred petintridese
timi leti zasedal SNOS (temu
jubileju in črnomaljskemu ob
činskemu prazniku je bila revija
tudi posvečena), so po tri pesmi
zapeli: mešani zbor iz Gribelj,
mešani zbor „Viktor Parma" iz
Krškega, moški zbor ,.Gorjanci"
iz Straže, moški zbor „Maks He
nigman" iz Dolenjskih Toplic,
mešani zbor iz Ogulina, mešani
zbor Slovenski dom iz Zagreba,
mešani mladinski zbor „Deveti
maj" iz Velike Kladušc in ženski
zbor „Miran Jarc" iz Črnomlja.
V Vinici je bila prireditev v
kulturni dvorani gasilskega do
ma, poslušalci pa so sledili pro
gramu, ki so ga izvajali: mešani
zbor hrvaškega pevskega društva
Jeka iz Samobora, zbor Svoboda
- bratov Milavcev iz Brežic, žen
ski zbor „Oton Župančič" iz Vi
nice, moški zbor iz Karlovca, Semiški oktet, dekliški nonet
„Karmen“ iz Trebnjega in zbor
iz Butoraja. Tudi v Vinici je vsak
zbor zapel po tri pesmi.
V Črnomlju so posebne če
stitke veljale pevkam in pevcem
iz Zagreba, združenim v zbor, ki
nosi ime Slovenskega kulturnega
društva Slovenski dom. Zbor
namreč prav letos slavi 50-letnico ustanovitve in je v ta namen
pripravil poseben program. Naj
starejši med nastopajočimi pa je
bil vsekakor mešani zbor Jeka iz
Samobora, ki deluje že več kot
sto let.
I. Z.

Kaplje pelina

Odkrito o vseh težavah

V razmislek ob 8. marcu

Delegacija CK ZKJ pod vodstvom I. Kurtešija se je na
obisku v SRS mudila v Novem mestu in tovarni Krka
5. marca s e j e 6-članska štu
dijska delegacija CK ZKJ mudi
la v Novem mestu. Dopoldne so
gostje obiskali tovarno Krka,
popoldne pa so imeli pogovor s
širšim družbenopolitičnim akti
vom na O točcu.
Predstavniki tovarne Krka in nje
nega samoupravnega ter družbeno
političnega življenja so študijsko de
legacijo, v kateri je bil tudi Martin
Mlinar, izvršni sekretar predsedstva
CK ZKS, seznanili z glavno proble
matiko delovne organizacije. Opozo
rili so zlasti na vsakoletno upadanje
poslovnih sredstev, čeravno je celot-

O B C A N E BODO
O B V E S T IL I
Na 8. seji trebanjske občinske
konference ZK, ki je bila v pone
deljek, 5. marca, so obravnavali
predlog bodoče samoupravne orga
niziranosti v z g o j n o - izobraževalnih
ustanov v trebanjski občini, vpraša
nja družbenopolitičnega izobraževa
nja, uspešnost akcije ..zaključni ra
čun" in pomanjkanje vode v Treb
njem. Člani konference so sklenili,
da bodo podrobno preučili vzroke
za pomanjkanje vode, o svojih
dognanjih pa bodo obvestili vse ob
čane tudi preko Dolenjskega lista.
Več v prihodnji številki.

Kočevje
v počastitev
dneva žena
V

sa lo n u razstava d el 1 2
lik o v n ik o v iz Ptu ja

V počastitev dneva žena bodo 9.
marca ob 18. uri v Likovnem salonu
v Kočevju odprli razstavo del članov
likovne skupine Ptuj. Skupno bo
svoja dela razstavljalo 12 slikarjev
amaterjev. Ptujski amaterji so naj
bolj organizirana taka skupina v Slo
veniji in so razstavljali že v večjih in
manjših mestih. Njihovo gostovanje
v Kočevju ima namen poglobiti so
delovanje s kočevsko likovno skupi
no.
Pokrovitelj razstave bo gostinske
podjetje Hotel Pugled iz Kočevja.
Trajala bo deset dni. Na otvoritvi bo
recitatorka prebrala nekaj pesmi ko
čevskega pesnika Franceta Lovšina,
k ije hkrati tudi likovnik.

ni prihodek s produktivnostjo vred
vsako leto znatno večji.
Krka, na primer, že od leta 196S
zahteva povišanje cen, a ji niso
odobrene, medtem ko je znano, da
so šle cene surovinam in elektriki ter
drugim stroškom nekajkrat navzgor.
Odvisnost pri financiranju investicij
od zunanjih partnerjev je vedno več
ja, tako plačuje Krka na leto že po
80 milijonov dinarjev obresti za kre
dite.
Gostje so se zanimali zlasti za od
nose med tozdi, povezovanje s trgo
vino in bankami, kot za siceršnje
življenje in delo blizu 3000-članskega kolektiva Krke. Kot je na pogo
voru v Krki poudaril Ilija Kurteši, je
namen študijske delegacije ZKJ
spoznati problematiko družbeno
ekonomskih odnosov na terenu in v
odkritem pogovoru priti 'do spo
znanj, ki naj bi vodila k rešitvam.
R. BACER

St u d i j s k a d e l e g a c i j a c k z k j v n o v e m m e s t u - iiijaza
Kurtešija in ostale člane delegacije so toplo sprejeli v tovarni Krka
(na fotografiji), nato pa v nekajurnem sestanku razgrnili pred gosti
tudi celotno sedanjo in bodočo gospodarsko podobo Kike in nje
nega samoupravnega življenja. (Foto: Ria Bačer)

Posavje ima svojo zbornico
Združeno delo jo mora sprejeti kot del sebe - zagotovilo za skladen razvoj regije
Posavje je povezano z novo m edobčinsko ustanovo, z
»omica mora postati
sko zbornico, ki ima svoj sedež v Brežicah,
m esto trajnega družbenega d o g o v a ija n ja s o v soboto na ustanovni
skupščini v Cateških Toplicah poudarili delegati
vseh treh občin.
Enotna zbornica bo preko zdru
ženega dela laže skrbela za skladnej
ši napredek regije, v kateri se intere
si že od nekdaj močno prepletajo.
Pridružila se bo usklajevanju občin
skih prostorskih planov, industrij
ske, komunalne in stanovanjske iz
gradnje, varstva okolja, planiranja,
splošnega ljudskega odpora. Vse to
je že sprejela v svoj program kakor
t. ■ii dogovarjanje za številna druga
pomembna razvojna področja tja do
prizadevanj za hitrejši razvoj zaosta
lih krajevnih skupnosti.
Organi zbornice naj ne bi samo
ugotavljali, ampak šli korak dlje in
nedvoumno povedali, kakšna stali
šča podpira združeno delo. Pred
vsem pa pričakujejo od njih, da bo
do dajali pobude za boljšo organizi

Za predsednika posavske gospo
darske zbornice so na ustanovni
skupščini izvolili Franca Puhnerja,
za podpredsednika Vinka Frica in
Franca Ogorevca, za tajnika pa Bori
sa Malingerja.
J. TEPPEY

SE N O V O : U SPEH
NA REFERENDUM U

PRIČAKOVANJE HITREJŠE
GA NAPREDKA. Z ustanovne
skupščine v Cateških Toplicah.

»Cvičkarija” spet vabi
Dokončno utrjen spored tradicionalnega tedna cvička
Tradicionalni teden dolenj
skega cvička je pred vrati. Prire
ditveni odbor je 1. marca do
k o n čn o utrdil spored prireditve
ter spodbudil nekatere organi
zacijske naloge.

ranost gospodarstva, katere cilj je
večja učinkovitost. Program mora
odražati potrebe območja, za katero
je bila zbornica ustanovljena. To pa
ne izključuje nujnega sodelovanja in
usklajevanja s sosednjimi zbornicami
in regijami.

Teden dolenjskega cvička bo tra
jal tri dni, začel se bo 16. marca po
poldne ob 15. uri s sprevodom vino
gradnikov izpred hotela Kandija
prek Glavnega trga do športne dvo
rane, kjer bo slovesna otvoritev ter
razglasitev najboljših vin, ki jih je v
lanski vinski letini dala dolenjska
zemlja in izbrala degustacijska komi
sija. V kulturnem sporedu bo so
deloval pevski zbor „Dušan Jereb"
in dve godbi na pihala, v zabavnem
sporedu, ki bo sledil v dvorani, pa
bo igral priznani ansambel.
Naslednji dan, v soboto, bo ob
10. uri odprta kulinarična razstava,
ob istem času pa bo vinogradnikom
predaval o vinogradniških strojih dr.
Milan Novak iz Višje agronomske
šole v Mariboru. Ob 12. uri bo zbor
trsničarjev, zvečer pa bo v dvorani
spet veselo.
Tretji dan, to je v nedeljo, se raz
stava in pokušnja začne že ob 9. uri,
ob istem času pa bo vinogradnikom
predaval o zaščitnih sredstvih stro
kovnjak iz tovarne Pinus. Ob 11. uri
bo skupščina delegatov Društva
vinogradnikov Dolenjske, popoldne
pa se bo v športni dvorani ob 16. uri
začel zabavni spored s plesom.

Nedeljsko glasovanje v senovski krajevni skupnosti je
pokazalo izredno pripravlje
nost občanov za novi v eč
namenski samoprispevek. Na
volišča je prišlo 9 8 ,5 9 o d 
stotkov volivcev, za samopri
spevek pa se jih je izreklo
82,83 odstotkov. Proti jih je
glasovalo le 14,84 odst.,
0 ,9 2 odst. glasov je bilo ne
veljavnih.
Razpoloženje
je
bilo
povsod vedro in veselo. Prvi
so zaključili glasovanje že
pred osm o uro zjutraj in
kmalu po osmi, na voliščih
na Senovem pa ob 15. uri.

K IN O N A R A K I
Na novo ustanovljeno prosvetno
društvo Raka pripravlja ženam in
ostalim krajanom presenečenje ob
8. marcu. Po proslavi v soboto, za
katero se resno pripravljajo šolarji,
naj bi namreč prvič zabrnel širokotračni projektor novega kina. V za
četku tedna je bilo še precej dela pri
nameščanju opreme, vendar naj bi
bilo do sobote vse nared.

V drugi polovici tedna bo
spremenljivo vreme, padavi
ne bodo predvsem danes.
Temperature bodo brez več
jih sprememb.

L etos so tu d i sindikati obja
vili javni poziv, ozirom a stališča
glede praznovanja 8. marca. Vse
kaže, da znamo 1. maj, praznik
republike ali dan borca spraviti
v okvire, kakršni ustrezajo ob
teh priložnostih, le 8. marec je
dan, k i mineva vedno bolj mi
mo svoje prave vsebine.
Tak je namreč vtis o b dej
stvu, da je ta m ednarodni žen
ski praznik še iz časov Klare
Z etkin ali R ose Luxem burg pri
znan za m ednarodni dan žena
in boja za uveljavitev njihovih
pravic, mi pa na to kar poza b 
ljamo in ga spreminjamo v p o 
ceni veselice. N apako sm o nare
dili že p red leti, ko smo začeli
& marca ča stiti zlasti vse m ate
re, kajti b o j za uveljavitev prave
vloge žena in b o j zo p er izkori
ščanje človeka p o človeku za
objam e g o to v o tu di vse samske
in ločen e ter ostale pripadnice
ženskega spola. Iz prireditev in
srečanj, ki gredo ta dan glede
na revolucionarno preteklost
zlasti partizanskim mamam in
borkam, pa so se razvile pozn o
v n oč trajajoče gostije za stare
in mlade. Še več: ne gre le samo
za veselico, am pak za drugega
dedka Mraza.
S kakšno pravico si d el ko
lektiva - v tem prim eru ženske
- prisvajajo d e l skupno ustvar
jenega dohodka, ki gre tako
m oškim k o t ženskam ? Poudari
ti nam reč velja, da je iz skrom 
nih šopkov, k i so jih p re d leti
dobivale tovarišice za 8. marec
v znak pozorn osti, nastalo na
kupovanje ne samo dragih cvet
lic, am pak še daril in p o n ek o d
celo p o to va n j v tujino! Da pa b i
bili m oški v delovn i organhaciji
tiho, se dogaja, da čez teden
dn i dobivajo steklenice viskija
na „dan m učenikov". Temu se
reče škandal, kar se je p o n ek o d
izcim ilo iz vsebine, k i naj b i jo
& marec im el Prav zaradi tega,
ker stališča konferenc za druž
beno aktivn ost žena prejšnja le
ta niso skoro nikjer upoštevali,
so letos prisk o čili na p o m o č še
sindikati.
Povsem jasno je rečeno, naj
mine 8. marec o b poudarjanju
njegovega zgodovinskega po m e
na in preverjanju prakse. K er
imajo pri nas žen e v vseh d oku 
mentih že davno priznane ena
ke pravice k o t moški, vem o pa,
da le ni vse tako, k o t b i moralo
biti, kaže pou dariti ravno slabo
s ti iz prakse. B o j p ro ti izkori
ščanju človeka p o človeku se
pri nas prenaša v družinske
okvire, m edtem ko naj b i v d e
lovnih sredinah analizirali m o ž
nosti, k i jih ima žena za študij
o b delu (n e le form alno). Vpra
šati b i se morali, kaj smo nare
dili, da b i jo razbrem enili neka
terih gospodinjskih opravil, na
prim er m ožn ost odnašanja kosi
la dom ov. In podobno.
Z elo hinavsko, hkrati pa p o 
ceni je iti m im o vsega tega, p a č
pa delavkam ta dan pripenjati
nageljne, m orda jim še kaj p o 
dariti in jih p eljati na gostijo, pa
se neljubim vprašanjem za vse
leto o g n iti Ž en ske same b i mo
rale tak 8. marec odklanjati, ker
je zanje ponižujoč.
R. B A Č E R

Mesto za usklajevanje interesov
V delu nove Medobčinske gospodarske zbornice za Dolenjsko prednost naloge s
področja oskrbe s hrano ter izobraževanja - Za predsednika zbornice Luka D olenc*
MESO Z O R I S CVIČKOM - N ekdaj so dom ače salame, šinjeki, krače in klobase bile najlepši
okras okajenih km ečkih kuhinj, zorele pa so p o d slamnato streho. Čas je opravil svoje, stare
„šije“ imajo svoj pro sto r le še v muzejih. Tako ali drugače pa se meso na km etih še vedno suši,
le da ni tako okusno, k o t so ga jed li naši dedje. „ Letošnja zim a je k o t nalašč za sušenje", pravi
L uštkov Tone pri pregledovanju okusnega mesnega bogastva na podstrešju o č e to v e hiše v
M ačkovcu. Salame bodo še nekaj časfl trdele, ko pa se bo le preveč otoplilo, se bodo preselile v
nezakurjeno k m ečko peč, kjer bodo zarite v p epel počakale na „prave trenutke". Suhe klobase
k o t nalašč dozore ob „ tednu cvička" in tisti, k i ga radi malo več pokusijo, vedo, da y tem duetu
tudi cviček veliko lažje ste če p o grlu. (F oto: Janez Pavlin)

2. marca so na ustanovni skupščini Medobčinske gospodarske
zbornice za Dolenjsko izglasovali razrešnico članom starega med
občinskega odbora (šele s 1. aprilom), nato pa izvolili nove zbor
nične organe in vodstvo ter sprejeli delovno usmeritev. Skupščina
ima 6 0 delegatov iz občin Novo m esto, Črnomelj, Metlika in Treb
nje.
Kot je v poslovnem poročilu na
vedel dosedanji predsednik Medob
činskega odbora gospodarske zbor
nice za Dolenjsko Jože Unetič, je bi

lo za začetek dela sredi leta 1975
značilno iskanje vsebine in metod
dela, kasneje pa je bilo delo tega od
bora čutiti v vsem gospodarskem

življenju Dolenjske. Sproti so anali
zirali poslovne uspehe gospodarstva
v vseh štirih občinah, predlagali
ukrepe in sanacijo, kjer je šlo slabo.
V razpravi pa so opozorili tudi na
napake, ki se v delu novoorganizirane zbornice ne bi smele več dogaja
ti. Ugotovili so, da se je dogovarja
nje na vseh ravneh zelo razmahnilo,

(Nadaljevanje na 4. strani)

DOM POČITKA I M P
6 8290 SEVNICA p.p. 69

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
Izm ed vseh vesti, k i so te
dni prispele iz jugovzhodne
A zije, je vsekakor najbolj za
nimiva tista, k i je napovedo
vala kitajski um ik iz obm ej
nih vietnamskih pokrajin.
Istočasn o so tuje agencije
sporočile, da se je H anoi o d 
lo č il za splošno m obilizaci
jo. Torej tudi v tem prim eru
ne gre p rezreti d oločen o ne
jasn ost in d o neke m ere na
sprotu joče se ve sti Da se je
Kitajska odlo čila 5. marca
um akniti iz sosednje dežele,
je svetu sporočila njihova
agencija, prav tako pa je no
vica prispela tu d i iz N e w
Yorka, kjer je stalni kitajski
predsedn ik v O Z N Cen Cu
uradno obvestil generalnega
sekretarja K urta Waldheima.

Peking sporoča:
omikamo se
Po besedah Pekinga j e to 
rej šlo za akcijo „ omejenega
obsega“ ozirom a za „kazen “
Vietnamcem zaradi „ njiho
vih pogostih vpadov na kitaj
sko o ze m lje". A kcijo „naj b i
uspešno izvedli4', poudarja
jo č , „da niso im eli nobenih
teženj, da b i se prilastili ene
same
p e d i vietnamskega
o zem lja ”. O benem z razpra
vo o „ uspešnem poh odu " je
p o litbiro K P K itajske samo
k ritičn o ugotovil, „da se ki
tajskim vojakom n i posreči
lo vo d iti sodobn e vojne",
kajti k o t poročajo iz Pekin
ga, so bile izgube na obeh
straneh enake (3 .0 0 0 mrtvih
na vsaki strani) številke o
žrtvah, ki jih je sporočil
Hanoi, pa se bistveno razli
kujejo, saj so sporočili o iz
g u b i 4 2 .0 0 0 kitajskih voja
kov.
K akorkoli je že, vendarle
ostaja dejstvo, da so kitajske
č e te 1 7. februarja prestopile
vietnam sko m ejo in jo za ne
kaj časa za več d eset kilo
m etrov pom aknile v notra
njost. Večina držav se s to
kitajsko akcijo n i m ogla stri
njati, kar j e razumljivo. In
tu d i o b tem je varnostni svet
o sta l nem očen, k o t se j e to
zgodilo
ž e p ri
analizi
vietnamskega poh oda
v
Kam pučijo.

V prizadevanjih za m im o
rešitev položaja na Indokitajskem si je prizadevala
tu d i Jugoslavija, k i je v skla
du z ustanovno listino O Z N
in načeli neuvrščenih zah te
vala u m ik vseh tujih č e t z
vseh tujih ozem elj.
Sicer pa tu d i p o zadnjih
vesteh n apetost na Daljnem
Vzhodu ostaja še naprej.
B ližnji d o g o d k i b o d o bržko
ne že km alu pokazali, kakšni
so nadaljni interesi posam ez
nih držav tega področja, še
zlasti obeh velesil K itajske in
S ovjetske zveze. Vse te d o 
g o d k e m oram o nam reč p o 
vezati v glavnem v kon tekstu
odločanja kitajsko-sovjetskega soočenja za prevlado ene
ga ali drugega interesa.

CARTER NA
B L IŽ N J E M V Z H O D U
M edtem pa prihajajo zani
m ive n ovice tu d i v iskanju
rešitve bližnje vzhodne krize
zn otraj trikotnika Z D A Izrael-E gipt. Bela hiša je
nam reč sporočila, da ameri
šk i predsedn ik Carter po tu je
v Kairo in Jeruzalem, da b i
p ospešil prizadevanja
za
sklenitev mirovnega sporazu
ma, k i so zašla v slepo ulico.
J im m y Carter bo tako še
enkrat poskušal rešiti, kar se
rešiti da, zavedajoč se vedno
večjih razlik m ed Kairom in
Jeruzalem om .
Interes ameriškega pred
sednika je p ri sklepanju
mirovnega sporazum a še p o 
sebno velik, „kajti, k o t je
dejal, je p o sta vil na kocko
svoj ugled k o t tu(li ogled
ZDA".
Sicer pa je bližnjevzhodna
kriza prav tako eno izm ed
področij, k i je v središču
svetovne p o zo rn o sti
N a p eto st v tem delu sveta
pa bo vsekakor trajala vse
dotlej, d o k ler palestinskem u
ljudstvu ne bo om ogočena
pravica d o sam oodločbe, se
pravi tu d i ustanovitve lastne
neodvisne in suverene države
p o d vodstvom PLO, edinega
zakonitega predstavnika pre
ganjanega naroda.
VASO G ASAR
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»KOVINARSKA"
tovarna industijske opreme in
konstrukcij, Krško,

Na podlagi sklepa delavskega sveta
razpisujem o prosta dela in naloge
za D om u pokojen cev BREŽICE v ustanavljanju:

1.
2.
3.
4.

praznuje v tem letu 25-letnico svojega delovanja.

2 KV KUHARJEV
BLAGAJNIKA-ADMINISTRATORJA
PERICE
STREŽNICE

POGOJI:
pod 1: končana gostinska šola in 2 leti delovnih izkušenj
pod 2: končana ekonomska srednja šola in 2 leti delovnih
izkušenj
pod 3: končana osnovna šola in 6 mesecev delovnih izkušenj
pod 4: končana osnovna šola in 6 mesecev delovnih izkušenj
K andidati naj vložijo vloge z dokazili o izpolnjevanju pogo
jev in opisom dosedanjega dela v 15 dneh p o objavi. Kandi
d ate bom o o izbiri obvestili v predpisanem roku.

DES LJUBLJANA, n.sub.o.
TOZD ELEKTRO KRŠKO, b.o.

Na seji predsedstva republiškega odbora
Zveze združenj borcev Slovenije je tako med
drugim Janez Vipotnik dejal:
Ko nam v tem hudem času njegove izgube
drgeta srce od bolečine, nam naj bo v uteho
in bodrilo neizčrpen vir njegove odločnosti
tudi kadar ga je stiskala tesnoba. Kako silno
vztrajen, dalekoviden in optim ističen je bil v
vsakem težkem trenutku. Njegova na videz
šibka postava je ob nevarnosti izžarevala
okrog sebe silno energijo. Tako je bilo enainštiridesetega leta, ko so nas mračni tujci po
tegnili v krvavi vrtinec strastnega odpora in
strastne volje po svobodi. Z brezmejno vero
v prihodnost je vlival m oč okrog sebe dvain
štiridesetega leta, ko so nastopili za partiza
ne najtežji časi, k o se je poleg tujega zavoje
valca zgrnila nad bojujoče se ljudstvo vsa
združena dom ača reakcija. Takšen je bil
oseminštiridesetega leta, v napornih letih
osam ljenosti, ko nas je Stalin potisnil na rob
delavskega gibanja in kar postavil pred vrata.
Takšen je bil tovariš Krištof ob vsakem tež
kem času.
Njegova od ločn ost naj nam bo vzgled. Da
bi nas ob težkih trenutkih napolnjevala z n e
premakljivo vero v m oč pravice in resnice, z
nepremakljivo vero v neuničljivo energijo
ljudskih m nožic.
Človeštvu zablestijo resnični geniji na red
ke čase. Eden takšnih redkih genijev je bil
tovariš Krištof. Bilo bi zelo neskrom no, če
bi si kdorkoli predstavljal, da ga lahko nado
mesti.

2 S0LEHJSH UST

V skladu z našim pravilnikom

1. VODJE - GLAVNEGA PLANERJA

razpisuje javno p rodajo rabljenih avtom obilov, ki bo dn e 20.
3. 1979 ob 12. uri v prostorih garaž TOZD Elektro Krško, C.
4. Julija 32. Licitacija bo ustna.
1) Tovorni avto TAM tip 2000, reg. š t CE 1 7 6 - 9 2 , š t šasije
6 7 1840073, š t motorja 4 8 9 6 8 , leto proizvodnje 1968,
izklicna cena je 1 5.000 din.
2) Avto Kombi IMV (8 sedežev), reg š t CE 8 5 9 —72, š t
šasije 3 0 9 2 0 , št. motorja 16 E B -1 1 5 4 6 , leto proizvodnje
1972, izklicna cena je 1 8.000 din.
3) Osebni avto Zastava 7 50, CE 4 7 3 - 5 7 , š t šasije 332.027,
š t motorja 3 5 2 0 6 7 , leto proizvodnje 1972, izklicna cena
je 8 .0 0 0 din.
4) Osebni avto Zastava 750, CE 4 7 3 - 5 8 , š t šasije je 3 3 3
434, š t motorja 37 5 .3 4 9 , leto proizvodnje 1972. izklicna
cena je 8 .0 0 0 din.
Prom etni davek ni zaračunan v ceni.
Pravico do licitacije imajo vse pravne in fizičn e osebe, ki
p o lo že 10-odst. varščino od začetn e cene. V arščina se plača
neposredno pred licitacijo. Vozilo je treb a plačati in prevzeti
v petih dneh p o dnevu prodaje. Ogled je m ožen uro pred
začetk o m licitacije.

r Tovarna celuloze in papirja

3. PLANERJA MATERIALA I ali II
Pogoji: srednja šola strojne smeri, 5 oziroma 3 leta
ustreznih delovnih izkušenj.

4. REFERENTA ZA
KOOPERACIJE I

TEHNIČNE

STORITVE

Pogoji: višja šola strojne smeri, 4 leta ustreznih delovnih
izkušenj.

5. 2 RAZVIJALCEV I, II ali III
Pogoji: za I: visoka ali višja šola elektro ali strojne smeri,
5 oziroma 8 let ustreznih delovnih izkušenj, ter strokov
ni izpit; za II: visoka ali višja šola elektroali strojne sme
ri, 3 oziroma 5 let ustreznih delovnih izkušenj ter stro
kovni izpit; za III: višja oziroma srednja šola elektro ali
strojne smeri, 3 oziroma 10 let ustreznih delovnih iz
kušenj.

Pogoji: poklicna šola, VK ali KV kovinske smeri, 3, 2
ozirom a 1 leto ustreznih delovnih izkušenj.

6
DELAVCEV ZA
O PR A V L JA N JE
N A L O G PR I A N D R I T Z S T R O J U

DEL

IN

Pogoji:
- nekvalificirani delavci
— delo v treh izmenah

8. KLJUČAVNIČARJA I ali II v strojnem vzdrže
van ju
Pogoji: poklicna šola, VK, KV, 4 oziroma za II: 3 leta
ustreznih delovnih izkušenj.

9. 6. ST R U G A R JE V I.il ali III

Pismene prijave sprejem a kadrovska služba delovne organiza
cije 15 dni po objavi.
K andidati bodo pism eno obveščeni o izidu izbire najpozneje
v 3 0 dneh po izteku roka za sprejem anje prijav.

S

TEHERAN - V Teheranu so
ustrelili sedem visokih vojaških in
civilnih funkcionarjev režima od
stavljenega iranskega šaha Reze
Pahlavija. V sporočilu, ki ga je ob
javila iranska tiskovna agencija, piše,
da je sklep o izvršitvi kazni sprejelo
..islamsko revolucionarno sodišče"
po deveturni obravnavi. Obtožene
so razglasili za krive ..pokolov in
mučenja tisoč Irancev*' pod šahom
Reza Pahlavijem.
MADRID - Neznani atentatorji
so v Madridu ubili generala Agustina
Munoza, šefa intendantske službe
španskih kopenskih sil. Do atentata
je prišlo pred stavbo, v kateri je sta
noval general Munoz. V trenutku ko
se je general z avtomobilom pripeljal
domov in ko je že hotel izstopiti je
mladenič v vetemem jopiču začel z
brzostrelko streljati nanj. Munoz je
bil takoj mrtev. Policija še ni sporo
čila imena storilca.

P O IM E N O V A N J E
Univerzitetni svet univerze v Ljubljani je
soglasno sprejel predlog univerzinega marksi
stičnega centra in visokošolskih organizacij
združenega dela, da se ta univerza poimenuje
po Edvardu Kardelju.

Pogoji: poklicna šola, KV kovinske smeri, 3, 2 oziroma 1
leto ustreznih delovnih izkušenj.

10. 2 ELEKTROMONTERJEV SERVISERJEV SKUPINOVODIJ I, Hali III.
Pogoji: za I: srednja šola, VK elektro smeri, 5 o z i" m a 7
let ustreznih delovnih izkušenj; za II: srednja šola ali VK
elektro smeri, 4 oziroma 6 let ustreznih delovnih iz
kušenj; za III: VK elektro smeri in 3 leta ustreznih d e lo v 
nih izkušenj.

1 1 .4 ELEKTROMONTERJEV S E R V I S E R J E V I,
H ali III
Pogoji: za I: poklicna šola elektro smeri, VK, 4 leta
ustreznih delovnih izkušenj, izpit iz varstva pri delu, zna
nje nemškega jezika; za II in III: poklicna šola, KV
elektro smeri. 2 oziroma 1 leto ustreznih delovnih iz
kušenj.

12. 2 ELEKTRIČARJEV elektrovzdrževanje I, II
ali III
Pogoji: poklicna šola, VK, KV elektro smeri, 4, 3 oziro
ma 2 leti ustreznih delovnih izkušenj.
Na vseh delovnih nalogah-je delo za nedoločen čas, s tri
mesečnim poskusnim rokom. Objava velja 15 dni po objavi.
Prijavljene kandidate bom o o izbiri pismeno obvestili v 30
dneh po izteku objavnega roka. Pismene ponudbe z dokazili
o izpolnjevanju pogojev naj kandidati pošljejo na naslov:
„KOVINARSKA" Krško, Kadrovsko organizacijska služba.
Prijav brez priloženih dokazil ne bom o upoštevali.

Cena koruze, ki krči pitanje

SLO VO O D M A T EV ŽA HACETA
Z visokimi vojaškimi častm i so v soboto
pokopali Matevža Haceta, političnega kom i
sarja legendarne 14. proletarske divizije in
četrte operativne cone, nosilca »partizanske
spomenice 1941“ , člana sveta republike in
znanega partizanskega pisatelja.

Pri sedanjih cenah živine si ni m ogoče privoščiti borzne cene koruze (5 din)

D R A Ž J E Ž IV L JE N JE
V prvih dveh mesecih letos so življenjski
stroški narasli za 4 odstotke. V primerjavi z
januarjem so bili februarja, po podatkih
zveznega zavoda za statistiko, večji za 1,8
I
odstotka.
x
Na dvig življenjskih stroškov je najbolj
vplivala podražitev hrane. Izdatki zanjo so se s
februarja povečali za 2,4 odstotka (skupaj v *
s
prvih dveh m esecih za 5 ,6 odstotka). V tej *
skupini proizvodov se je podražilo sveže in
predelano meso, sveže sadje in zelenjava, riž,
m leko in m lečni izdelki, sveže ribe in maščoMILAN MEDEN

Pogoji: za I: visoka šola strojne smeri, 4 leta ustreznih
delovnih izkušenj in strokovni izpit; za II in III: višja šola
strojne smeri. 4 oziroma 2 leti ustreznih delovnih iz
kušenj ter strokovni izpit.

7. 4 0 KLJUČAVNIČARJEV I, II ali III

naslednja dela oz. naloge:

bc

2. INŽENIRJA ZA VARJENJE I, II ali III

Pogoji: srednja šola elektro smeri, 5 let ustreznih delov
nih izkušenj.

objavlja

Toda življenje teče dalje. Naša pot gre na
prej. In če se bom o vsi skupaj, strnjeni in
enotni okrog Krištofovega velikanskega
opusa, hlepeč po boljšem in lepšem , zmeraj
znova vračali po nasvete v ogrom no zaklad
nico njegove vedno žive, po napredku teže če
misli, bom o manj čutili vrzel, ki jo je p o
vzročila njegova zavratna bolezen.

Pogoji: visoka ali višja šola strojne smeri, 3 oziroma 5 let
ustreznih delovnih izkušenj.

6. KONSTRUKTERJA I

„DJURO SALAJ" Krško
TOZD CELULOZA

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED

Resnični genij

Zaradi povečanega obsega in jugoslovanizacije že obstoječih
programov:
— asfaltnega programa
— programa industrijske opreme, silosov in konstrukcij
— ter razvoja novih programov
vabimo k sodelovanju strokovne kadre, ki imajo m ožnost
zanimivega in pestrega dela. m ožnost nadaljnjega izobraževav doglednem roku tudi rešitev stanovanjskega proble
ma. z delovno organizacijo so ugodne prometne zveze, de
lavcem pa poleg vsega nudimo tudi brezplačno toplo malico
v sodobnem obratu družbene prehrane. Oglasite se v
tukajšnji kadrovski službi, povprašajte za stvari, ki vas za
nimajo.
Pričakujemo vas, na voljo sm o vam!

objavljamo
naslednja prosta dela in naloge:

TELEGRAM I

V teh dneh domala ni bilo sej družbeno
političnih organizacij ter skupnosti, kjer
uvodoma ne bi z enom inutnim m olkom po
častili spomin na pokojnega Edvarda Kar
delja.

r

I

N ove cene, objavljene v februarju, ne b odo spodbujale živinorej
cev k pitanju živine in reji m olznic. Tako so opozaijali na vseh
sejah medzadružnih svetov. Nekateri predlogi za uskladitev cen pa
so bili premalo pretehtani, saj so temeljili le na ceni koruze okrog S
din za kilogram. Dejanske cene pa so v raznih krajih države zelo
različne.
Načrtovalci kmetijske proiz
Živinorejci očitajo nekaterim
mešalnicam krmil, da so imele vodnje v Vojvodini pravijo, da
lani prevelike dohodke prav bo letošnja setev koruze odvis
zaradi tako različnih cen koru na ne le od cene, tem več tudi
ze, vtem ko so bila krmila za od sklepanja pogodb porabni
takratne cene pitane živine in kov koruze s pridelovalci, da
mleka predraga. Enako so še bodo im eli zagotovljene kupce.
Nasvet bi bil zelo dober, če bi
zdaj.
Različne cene koruze opo- se lahko zmenili tudi za ustrez
zaijajo, da bodo tudi naši živi no ceno. Tržna cena na novo
norejci morali take razmere bolj sadski borzi ob prevzemu koru
upoštevati' in ne le računati s ze ne more biti sprejemljiva.
tisto ceno, ki se oblikuje na Kakšna torej? Taka, k ot so jo
blagovni borzi v Novem Sadu. pri medrepubliškem dogovoru

upoštevali za določitev cen pi
tane živine 2,70 din za
kilogram? Ali v agrokompleksu
Vojvodine dogovorjena cena za
sedanji odkup ali taka, kot jo
nekateri pridelovalci predlagajo
že dalj časa, namreč enaka
varstveni ceni mehke pšenice, ki
je zdaj 3 din?
Živinorejci bi bili gotovo za
dovoljni s katerokoli teh cen,
čeprav je med njimi nekaj razli
ke. Toda kdo bo pripravljen
skleniti tako pogodbo? Nekaj
pa je gotovo: svoji živini ne
bodo mogli privoščiti koruze
po 5 din, ker jim za take
pitance ne bo nihče plačal
dovolj visoke cene.
JOŽE PETEK
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SODRAŽICI KANALIZACIJO - Delavci opekarsko-gradbenega podjetja z Mirne na Dolenj
skem gradijo kanalizacijo v Sodražici. Skupna
dolžina kanalizacije, ki bo zajela vso Sodražico,
bo znašala 3 km , na njenem zaključku pa bo še
čistilna naprava. Gradnjo financira KS Sodražica.
(Foto: Milan Glavonjič)

Sejmišča
NOVO MESTO: V ponedeljek je
bilo naprodaj 451 prašičev, od tega
39 starih nad tri mesece, prodanih
pa le 205. Pujski so bili po 750 do
1.105 din, od tri do pet mesecev
stari prašiči pa po 1.105 do 1500
din. Rejci so prignali tudi 58 glav
goveje živine, prodali pa 26. Voli so
bili po 26 do 28 din, krave po 19 do
24 din, mlada živina pa po 24 do 27
din kilogram žive teže.
BREŽICE: Na sobotnem sejmu je
bilo naprodaj 414 prašičev. Proda
nih je bilo 312. Pujski so bili po 42
din, nad tri mesece stari prašiči pa
po 27 din kilogram žive teže.

ČESAR NE ZMORE STROJ, ZMORE KONJ - V naših gozdovih so predeli, kamor ne moreta ne voz
ne traktor, zato še vedno pridejo prav okretni bosanski konjički, ki se s tovorom prebijejo med
skalovjem, drevjem in vrtačami. Lastnik konj Ivan Lavrinovič in njegov pom očnik V inko Pušelja že 3 0
let tovorita les po slovenskih gozdovih. Doma sta iz Bosne iz okolice Travnika. Lavrinovič ima tu tri
sinove, hčerka pa je poročena v R ožnem dolu. Doma v Bosni je ostala sama žena, zato se bo Ivan vrnil
v svoj rodni kraj, k o bo sčasoma opešal za hojo po najtrših gozdnih stezah. Na sliki: takole gospodar
naloži na knjička pol kubičnega metra drv. (Foto: Polde Miklič)

Z elektroniko v temeljne banke

KM ALU N O V A
T O V A R N A IM V V
B E L E M M A N A S T IR U
Gradnja nove tovarne v Belem
Manastiru, ki bo izdelovala sede
že in nekatere sestavne dele za
vozila IMV, dobro napreduje.
Zdaj dokončujejo novo proiz
vodno dvorano, ki bo zavzemala
kar 8.000 kvadratnih metrov
površine in za katero bodo pora
bili 135 milijonov dinarjev. De
nar so zagotovili: tozd IMV v
Belem Manastiru, občina Beli
Manastir, delno pa banke in
poslovni partnerji. V novi tovar
ni bo ob dosedanjih 250 delav
cih zaposlenih še 150 ljudi iz
različnih krajev Baranje. Nova
tovarna bo zgrajena do sredine
letošnjega leta. q>0 Gospodar
skem vestniku)

VSE V ENEM DNEVU - Marsikaj tistega, kar
Sevničanom ni uspelo postoriti v minulem letu,
so meni nič tebi nič opravili pustni veseljaki v
enem karnevalu. Mlaj, brez k a te re p so bili za 1.
maj, je šinil kvišku sredi m nožice pred hotelom ,
pripeljali so večnamensko dvorano. ((Foto: Želez
nik)

Novomeška Temeljna banka bo dobila 6, krška pa 4 terminale sistema IBM 3600
Med pomembne naloge sred
njeročnega plana Ljubljanske
banke spadajo tudi naložbe v
novo bančno tehnologijo. V
združeni banki in njenih temelj
nih bankah vedo, da morajo
od ločilno izboljšati tehnično
opremljenost, če h očejo ostati
kos nenehni rasti obsega ban
čnega poslovanja. Gre predvsem
za modernizacijo in dopolnitev
naprav za avtomatsko obdelavo
podatkov ter za uvajanje teh
naprav, oziroma računalniških
terminalov v temeljne banke.
V letošnjem letu bo elektronski
računski center v združeni banki
dobil nov računalnik IBM 3031, del
terminalske mreže in dopolnilno
opremo MDS. Ko bo oprema v drugi
polovici letošnjega leta dobavljena,
se bo sedanje kritično stanje na
področju avtomatske odelave podat
kov izboljšalo.
V večje temeljne banke, med
katere spadata tudi Temeljna banka
Novo mesto in Temeljna banka
Krško, bo zavel veter modernizacije
bančne tehnologije v letu 1980.
Novomeška banka bo dobila 6 ter
minalov sistema IBM 3600 s pripa
dajočo komunikacijsko opremo, si
stem za zajem in prenos podatkov
TRS 721 s štirimi delovnimi mesti
in terminalski sistem za devizni
plačilni p ro m et Temeljna banka
Krško pa bo dobila 4 terminale

Kmetijski

Novi kmetijski zakoni ( II1
Danes nadaljujemo z drugim izm ed štirih novih kmetijskih
zakonov, ki jih je slovenska skupščina sprejela ob koncu
lanskega leta. To je zakon o kmetijskih zem ljiščih, ki med
drugim določa status kmeta, vlogo kmetijske zemljiške
skupnosti, novo razvrstitev kmetijskih zem ljišč, promet z
zemljišči, zložbo kmetijske zemlje, melioracije, skupne pašnike
in še nekatera pomembna področja.
Glede statusa km eta ta čas še ni natančnega navodila, ki bi
odgovorilo na vsako m ožno vprašanje. Glavno merilo b o gotovo
ostalo osebno delo in usposobljenost za obdelovanje zemlje.
Status kmeta b o seveda gjede zemlje dovoljeval kmetu več
pravic k ot nekmetu, kar je že znana, vendar še ne dovolj
razčiščena zadeva. Življenje ima tisoč različic in ga tog,
nedodelan predpis ne sme otežiti ali mu storiti silo.
Novi zakon o kmetijskih zem ljiščih uvaja tudi nove vire za
zemljiške skupnosti, ki doslej v naših občinah kar niso mogle
zadihati s polnimi pljuči. Nova bo tudi razvrstitev kmetijskih
zemljišč in izdelovanje tako imenovane agrokarte. Zemljišča, ki
bodo uvrščena v prvo kategorijo, bodo trajno namenjena le
kmetijstvu, kar bo treba v prostorskih načrtih dosledno
upoštevati. Ta kmetijska zemljišča bodo morala biti tudi
najbolje obdelana, v skladu z občinskim družbenim planom; če
ne bodo, jih je m ogoče dati za pet do deset let v „prisilno
upravo“ , pod skrbstvo kmetijske zemljiške skupnosti.
Ko zakon govori o komasacijah zem ljišč, občutno skrajšuje
postopek, saj nekm etov ne bo treba spraševati za soglasje,
njihova zemlja pa b o avtom atično prišteta k zemlji tistih
kmetov, ki so za komasacijo zem ljišč. Novi zakon o kmetijskih
zemljiščih povsem na novo uvaja tudi osnove za melioracijo
zemljišča. Ce se zanjo odloči toliko km etov, da imajo skupno z
nekmeti, katerih mnenje pa ni bistveno, nad polovico vse zemlje
na d oločenem obm očju, kmetje lahko predlagajo in izvedejo
melioracijo, z njo pa tudi komasacijo kmetijske zemlje.
Inž. M-L.
(Nadaljevanje prihodnjič)
S t. 10 (1543) 8. marca 1979

sistema IBM 3600 in sistem za
zajem in prenos podatkov TRS 721.
Načrti predvidevajo tudi uvajanje
naprav za optično čitanje dokumen
tov, katerega osnovni namen je
predvsem zajemanje podatkov s če
kom tekočih računov občanov.
Hkrati z napravami za čitanje do
kumentov bodo nabavili tudi napra
ve za pripravo in dopolnjevanje
zapisa podatkov za optično razpo
znavanje. Za banko v Novem mestu
je predviden optični čitalec manjših
zmogljivosti s pomožnimi stroji, do
katerega naj bi banka prišla prav
tako v letu 1980.
M. M.

doma, saj je poprečno manjkalo
5 6 9 zavarovancev na bolniški
do 30 dni in 502 zaradi bolezni,
ki so trajale nad 1 mesec.
Skupno je bilo izgubljenih
333.953 delovnih dni.
O teh stvareh so govorili
ponekod mimogrede, ponekod
bolj natančno tudi na nedavnih
zborih delovnih ljudi ob prebi
ranju zaključnih računov. Po
vsod pa so si postavili cilj:
zmanjšati odsotnost, vendar ob
tem ne prizadeti resnično bol
nih.
R.B.
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Pošteno in dobro

Danes to zanimivo strokovno
razlago nadaljujemo s prispev
kom o

Člani OZ Hrast Novo me
sto ocenili minulo delo

K arik atu ra: M. AlaSevifc

Ljudstvo bolnikov?
Preveč odsotnih z dela
Lani se je v novomeški
občini odsotnost z dela zaradi
bolezni, ki gre v breme kolekti
vov, razveseljivo zmanjšala, od
sotnost, ki jo plačuje skupnost,
pa je v primeru z letom 1977
precej večja;
Okrog 23 milijonov dinarjev
je bilo lani izplačanih samo za
nadomestilo osebnega dohodka
ob boleznih in v primeru
nesreč, kar je za tretjino več
kot leto dni prej. Lani je bilo
vsak dan na porodniškem dopu
stu poprečno 231 delavk, kar je
tudi znatno več kot leta 1977,
za petino več pa je bilo v
preteklem letu odsotnosti zavo
ljo nege družinskega člana.
Za veliko tovarno ljudi je v
letu 1978 vsak dan ostajalo

jDrugi letni občni zbor Obrtne
Zadruge Hrast, ki so ga imeli člani
zadruge 2. marca v Dolenjskih To
plicah, je v celoti uspel.
Po uvodnih besedah direktorja
zadruge Martina Bajuka je 66 do 96
članov zadruge iz trebanjske, črno
maljske, novomeške, metliške ter
drugih občin razpravljalo o poslov
nem poročilu za minulo leto. Ugo
tovili so, da so z vestnim in dobrim
delom dosegli skupni prihodek v
višini 72.812.610,65 din, kar je v
primerjavi s predlanskim letom izre
dno lep uspeh. Lani je bilo v zadrugi
aktivnih 78 članov, ki so skupaj
ustvarili 68.311.835,65 din bruto
prometa. Tako znaša povprečno
ustvarjeni promet na člana kar okoli
700.000,00 din.
V nadaljevanju so prisotni raz
pravljali tudi o poslovanju oziroma
izpolnjevanju obvez članov do na
ročnikov. Omenili so le nekaj manj
ših spodrsljajev, ki jih bo moč
odpraviti s pogostejšim dogovarja
njem med strankami, zadrugo in
izvajalci, se pravi obrtniki. „Vsaj za
novomeško zadrugo bo značilno,"
so dejali na zboru, ,,da bo obvez
nosti do naročnika izpolnjevala tako
kot doslej. To pa pomeni pošteno in
dobro."
Pogovorili so se tudi o samo
upravljanju v zadrugi in bili z njim
zadovoljni. Osnovna organizacija
sindikata je bila, čeravno ni imela
dovolj izkušenj, nosilec vseh politič
nih akcij v zadrugi.
J. PEZELJ

Psiholoških napakah
pri pokušnji vin
1. Vrstni red vzorcev. Napisa
no pravilo je, da se prvo vino
najboljše oceni. Da bi se izognili
tej napaki, se ob ocenjevanju
vina nalijejo kot prvo vino raz
nim degustatorjem razna vina.
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2. Napaka kontrasta. Ako sle
di odličnemu vinu slabše vino, se
to, slabše vino ponavadi nižje
oceni, kot bi zaslužilo. Obratno
se dogaja, ako slabemu vinu sledi
znatno boljše vino.
3. Stimulans napaka. Pokuše
valec, ki opazi, da se vino nataka
iz lepo opremljene buteljke, za
mašene s plutastim zamaškom,
bo avtomatično ocenjeval vino z
večjo pozornostjo, z manjšo pa,
ako vino natakajo iz navadne
steklenice s kronskim pokrov
čkom.
4. Logična napaka. Ob višji
barvi vina, kot je običajna (mi
šljena so bela vina), bo pokuše
valec takoj pomislil, da je vino
oksidirano (porjavelo), da za
čenja dvigati barvo, in ga bo
nižje ocenil.
5. Obzirnost. Ako degustator
ve, čigavo je vino, ga bo iz
obzirnosti prizanesljivo ocenil.
Ako ne ve za pridelovalca, je
ocena slabša. Zato se ob uradnih
pokušnjah pokuševalci seznanijo
samo z zaporedno številko vzor
ca, da ne bi imena vplivala na
oceno.
6. Centralna tedenca. Utrujeni
degustatorji, ob pokušnjah z ve
liko vzorci, ponavadi dajejo sred
nje ocene, ki ne odskačejo niti
navzdol niti navzgor.
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V prejšnji ševilki Dolenjskega
lista smo objavili prvi del pri
spevka inž. Julija Nemaniča iz
Vinske kleti Metlika o
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Pokuševalec vina mora biti ob
4
4 degustaciji raldo lačen in mora
4 imeti spočita čutila.
4
Prostor, kjer se vino pokuša,
4
4 mora biti nevtralno osvetljen.
4 Prt na mizi mora biti nevtralne
4
4 bele mat ali sivkaste ali bež
4 barve. Kozarci morajo biti pec4
ljasti, da se ne zaznajo prstni
odtisi oz. vonj po milu z roke.
4 Čaša naj bo v obliki tulipana,
4 zgoraj zožena, da bi se cvetica
4 koncentrirala.
4
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K a rik a tu ra : M edjim urje

Ostali pogoji
pokušnje vin

Število vzrocev vina. Tu so
mnenja neenotna. Ako se vina
med seboj malo razlikujejo, ne
sme biti veliko število vzorcev.
Da bi se razlike med vzorci
dobro opazile, smatrajo v Ameri
ki, da je dovolj do 20 vzorcev na
dan, za Nemce ni preveč 50 niti
100, celo 200 vzorcev na dan.
Število pokuševalcev. Naj
manjše število pokuševalcev je 5
do 7 degustatorjev, s tem da se
vsak vzorec dvakrat oceni. Pri
Avstrijcih ne sme biti manj kot
15 pokuševalcev.
Metoda. Ocenjevati je treba
tako, da se vzorci vina lahko
statistično izvrednotijo. Ugotov
ljeno je, da strokovnjak ocenjuje
vino objektivno, razumno, da ga,
skratka, analizira.
Kako pa vino komisijsko oce
njujejo potrošniki, oz. ljubitelji
vina? Ti ga ocenjujejo po spon
tanih vtisih. Ocena teh je subjek
tivna, čustvena, po občutku in
navdihu. Potrošniki kot pokuše
valci niso obremenjeni s strokov
nim znanjem in se hitro odloči
jo. Njihova ocena je sprejemljiva
za namizna vina, nekoliko odpo
ve pri vrednotenju kakovostnih
vin, docela pa pri ocenjevanju
vrhunskih vin.
Potrošnik, ki redno uživa vino
in se ne znajde ob poplavi
cenenih namiznih vin, ki so že
dalj časa na trgu, si bo najlaže
pridobil zanesljiv okus, če bo
segal po kakovostnih vinih, po
sebno vinih, zaščitenih z zaščit
no znamko slovenskih vin.
Opomba: V Sloveniji so dolo
čena vinorodna območja, kjer
pridelujejo kakovostna vina, v
28. čl. Pravilnika o rajonizaciji
vinogradniškega območja SR
Slovenije o sortah vinske trte, ki
se smejo saditi, in o območjih za
proizvodnjo kakovostnih vin
(U r.l. SRS št. 18/77).
Veliko bi lahko pripomogli k
dvigu vinske kulture našega piv
ca kvalificirani gostinski delavci,
ki bi morali znati ponuditi gostu
ob pravem času in obroku pri
merno, pravilno izbrano in pra
vilno temperirano vino.
JULIJ NEMANIČ,
dipl. inž. ;igr.
Opomba urednika rubrike.
Znanje o vinih je pri naših
gostinskih delavcih, pa tudi po
slovodjih trgovin, kjer vina pro
dajajo v steklenicah, resnično
silno pomanjkljivo. Malokdo zna
vrednotiti vino po kakovosti,
vino od trgovskih potnikov pa
naroča po občutku in ceni.
Nihče od gostinskih delavcev in s
N
strežnega osebja po trgovinah ne s
zna gostu ali potrošniku razloži
ti, kaj je boljše in kaj je slabše. V
tem pogledu bi gostinske šole
morale dati svojim absolventom
več znanja za prakso.
DT
*
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Na Dolenjskem ni pretiravanj
K

Prvi podatki kažejo, da v štirih dolenjskih občinah število umetnih prekinitev nosečnosti
v zadnjih letih ni naraslo, pač pa se je za ta korak odločilo precej mladoletnih

Osveščenost
Ob tednu boja proti raku
Danes se kon ču je jugoslovan
sk i teden boja p ro ti raku, kate
rega namen je tu di tokrat bil
zlasti ta, da o p o zo ri m za
skrbljujoče razsežnosti te hude
bolezn i ter da prikaže nujnost
boja p ro ti njej. Za slednje j e še
kako potrebn a osveščen ost jav
n osti in vseh družbenih dejavni
kov, k a jti le z razvejeno p o m o č 
jo zdravstveni službi je m o č pri
čak o va ti uspehe p ri zdravstve
nem varstvu na tem p o d ro č ju
V o ž ji d o m ovin i je pobu dn ik
akcij Slovensko društvo za boj
p ro ti raku, k i je svoj letošnji de
lovni program
uskladilo s
sm otri mednarodnega leta o tro 
ka, katerega delovno geslo je
..Z dravi o tro c i - vam a b o d o č 
n o st“. Vzgoja za zdrav način
življenja, odikrivanje in odprav
ljanje p o vzro čiteljev raka, ureja
nje okolja, da bo ustrezalo
psih ofizičnim in socialnim p o 
trebam ljudi, b o j zo p e r kajenje
mladine, prizadevanja za zgod
nejše odkrivanje in zdravljenje
malignih tum orjev p ri otrocih to so vsebinske razsežnosti d e
lovnega programa omenjenega
društva, k i si je v tokratnem
tednu boja p ro ti raku izbralo
geslo ..Z godnje odkrivanje no
votvo rb debelega črevesa".
B o j zo p e r to o b lik o raka ni
izbran naključno, saj huda bole
zen tega dela človekovega telesa
dosega ž e 1 0 odst. vseh rakavih
obolenj, s pravočasnim o d k rit
je m bolezn i pa je m ogoče prav
raka na debelem črevesu uspeš
no o zd ra v iti Z ato je b o leče ne
skladje m ed resnično m ožn ost
jo o zdra vitve te r pom anjkanjem
prim em o oprem ljenih oddelkov
bolnišnic, k i jim prim anjkuje
tu d i zdravnikov.
O snovni p ogoj za uspešno
zdravljenje je seveda to, da
rakava razrast ni večjega obse
ga, za to si Slovensko društvo za
bo j p r o ti raku prizadeva, da bi
zdravstvena vzgoja ujela korak s
pravočasnim odkrivanjem b o 
le zn i Ljudje bi morali pozn a ti
začetn a znamenja raka na d eb e
lem črevesu in se takoj za č e ti
zdraviti, sicer je o dkritje b olez
ni prepozno in usodno. D ruštvo
si zato prizadeva usposabljati
zdravstvene delavce za zahtevno
vzgojno delo, pomaga pri širje
nju ustreznih služb in pri nabavi
po treb n e diagnostične opreme.

Pri M edobčinskem
svetu
SZDL v Novem mestu dela za
področje štirih dolenjskih ob
čin tudi Medobčinski koordina
cijski odbor za načrtovanje dru
žine. V letu 1979 ima ta odbor
dokaj obširen delovni program,
ki ga kaže v grobih obrisih
razgrniti zlasti ob 8. marcu.
Posebno pozornost bodo člani
koordinacijskega odbora za načrto
vanje družine posvetili ugotavljanju,
kako se pred petimi leti sprejeta
resolucija v skupščini SRS o n ačrto
vanju družine kaže v praksi. Zlasti
pa bodo proučili, kako se na Dolenj
skem uresničuje zakon o zdravstve
nih ukrepih pri uresničevanju pravic
do svobodnega odločanja pri rojstvu
otrok. S tem v zvezi bodo ugotavlja
li in analizirali število splavov ter
problematiko žena, ki je s tem v
zvezi.
Prvi podatki kažejo, da kljub
svobodnejšim možnostim na obm o
čju štirih dolenjskih občin število
umetnih prekinitev nosečnosti ni
naraslo, kar priča o zavestnem in
zrelejšem odločanju, pa tudi o

uspešni preventivni dejavnosti v
zdravstvu. Pač pa je mogoče že pred
analizo reči, da je bilo med tistimi,
ki so uveljavljale pravico do umetne
prekinitve nosečnosti, precej mladih
deklet, tudi mladoletnic. To seveda
ni v skladu s težnjami naše družbe in
ne v interesu zdravstvenega stanja
prebivalstva, škodi pa tudi prizade
tim dekletom.
Koordinacijski odbor si bo v
letošnjem letu prizadeval, da bi s
sistematično vzgojo začeli vse od
vrtca in osnovne šole pa do konča
nega šolanja na srednji stopnji. In
sicer naj bi šole v okviru moralne

1. marca je bila v Novem mestu
skupna seja predsedstva občinske
skupščine s predstavniki vseh inte
resnih skupnosti družbenih dejavno
sti, na katerih so se pogovorili o
uskladitvi programov dela SIS s pro
gramom dela občinske skupščine v
letu 1979. Beseda je tekla o vključevanju zadev iz programov dela skup-

litike SFRJ ter metode in oblike
dela v 0 0 ZK.
Sola marksizma bo v bodoče
postala stalna oblika usmerje
nega individualnega študija, di
plomanti pa bodo s pridobljenim
znanjem postali vodje idejno
političnega usposabljanja, odgo
vorni za idejno delo v osnovnih
organizacijah. Na izobraževanju
je že druga skupina, sestavljena
iz slušateljev novomeške in črno
maljske občine.
Ob podeljevanju prvih spriče
val se je z daljšim kulturnim
programom predstavila kulturna
skupina slušateljev 3-mesečnega
seminarja teorije in prakse mark
sizma, ki poteka prav zdaj v
Novem m estu.

J. P.

PRVA SPRIČEVALA - Slušateljem enoletnega študijskega
programa šole marksizma je spričevala podelil sekretar
predsedstva CK ZKS Bojan K lem enčič. (F oto: J. Pavlin)

Krški Tovarni celuloze in papitja Djuro Salaj so bile v gradivih
slovenske skupščine o uresničevanju družbenega plana pripisane
drugačne obveznosti, k ot so bfle v resnici. Kako je s tem , je
pojasnil na zasedanju zbora združenega dela republiške skupščine
delegat Posavja in ž. Vinko Bah iz Celuloze.

DOLENJSKI LIST1

Na pročelju „ Veselega konjič
ka" v Ribnici je visela črna za
stava in prav na cesto je bilo sli
šati tarnanje:
- Joj, ojoj! Umrl je, pa tako
dober je bil!
- Ojoj! Joj! Prejoj!
Nace je mirno ležal na parah.
Okoli je bilo polno vencev žalu
jočih. Na vencu kolektiva Žič
nih pletenin je pisalo: „K ot zdomar si ljudi okrog prinašal, a
zdaj bo vrag za tvojo dušo vpra
šal."
Tu je bil še venec Elektra z
napisom: „Pazl energetski pri
spevek." Pa kar trije venci
tozdov Inlesa in venec KZ z veli
ko slame in malo koruze pa še
mnogi venci OZD, SIS in celo
zasebnikov.
Pogreb je bil napovedan za
sredo ob 14. uri 59 minut in 59
sekund. Nanj so prišle delegacije
iz vseh ribniških krajevnih skup
nosti pa seveda tudi iz Kočevja
in drugod. Ribnica je bila na
trpana, saj je bil Nace Kurent da
leč naokoli priljubljen, kot člo
vek naprednega duha, pa čeprav
je ušpičil marsikatero oslarijo,
oziroma je bil kriv sploh za vse,
kar se je slabega in neumnega
zadnje leto dni zgodilo v Ribnici
- in tega ni bilo malo.
Množice zijal - nekateri so
imeli s seboj celo pravkar rojene
dojenčke, ki se morajo hitro

v k lju č iti v n a So d ru ž b e n o stvar-

nost - ni razgnalo niti posveče
no kadilo iz starih cunj in las, ki
je res odlično smrdelo; niti čast
ne salve neštetih petard, pa če
prav je pokalo kot na kitajskovietnamski fronti.
Počasi se je sprevod uravnaL
Tiste, ki zaradi žalosti niso mogli
več dobro hoditi, sta podpirala
po eden z vsake strani Žalni
sprevod je počasi zanašalo proti
Cenetu, vendar zanašanja niso
bili krivi toliko maligani, kot
luknje v vegasti glavni ribniški
cesti.

Mesto za...

Krško Celulozo že leto dni tare pomanjkanje lesa — Opozorila pred novimi tovarnami
iverk

Inž. Vinko Bah: Načrti niso
spisek želja.

ščine SRS v programe dela skupščin
vseh SIS oz. družbenopolitičnih
skupnosti. Predsednik Marjan Simič
je obvestil zbrane, da je letos občin
ska skupščina dobila skoraj 50 pred
logov in pobud, katere naloge naj
uvrsti v svoj letni delovni načrt. Vse
binsko je program še odprt, osnutek
pa bodo zdaj do konca marca dopol
nili s pismenimi opredelitvami SIS.
Matjaž Verbič, sekretar občinske
skupščine, je nato seznanil predsed
nike skupščin in izvršnih odborov
ter tajnike SIS s skupno akcijo: iz
dajanjem tiskanega delegatskega gla
sila v o b čin i V to nas silijo nujne
potrebe po boljšem in pravočasnem
obveščanju. Ocenil je vse plati dose
danjega, klasičnega načina obveščar\ja delegatov; v mnogih primerih se
je zožilo le na stališča posamezni
kov, ni pa v njih-stališč izvoljenih
delegacij in glasu delegatov. Gradivo
bo treba poslej pripravljati malo
drugače, predvsem pa bolj zgodaj.
Po 14 dni bo treba dati delegacijam
časa, da zavzamejo do gradiv svoje
stališče, 14 dni pred tem pa morajo
dobiti gradiva v roke: mesec dni
pred sklicom zborov in skupščin bo
do morala poslej gradiva iz rok pri
pravljavcev oz. sklicateljev.
V vseh strokovnih službah bodo
morali z resnimi pripravami in malo
drugačnimi prijemi kot doslej posve
titi pripravljanju delegatskih gradiv
potrebno skrb; v tem tiči velika od
govornost. Z naklado verjetno čez
10.000 izvodov bodo v občini sku
šali uresničiti pomembno nalogo:
„Vsi obveščajo vse“, tako da bi bili
tako občani kot delegati vseh teles
dejansko seznanjeni s celotnim de
lom vseh, ki delujejo v socialistič
nem samoupravljanju.

Kako so na pepelnično sredo pokopavali Naceta

(Nadaljevanje s 1. strani)

Kdo komu speljuje surovino?
„Ne drži, da bi odstopali za
2 0 .0 0 0 ton termomehanične le
sovine, v sozdu Slovenijapapir

Ž alost v šegavi Ribnici

Novo mesto: priprave na izdajanje posebnega glasila

Prvo dopisno šolo marksizma je uspešno končalo 65
slušateljev — Na izobraževanju je že druga skupina

Prvo tovrstno šolo je pripravi
lo medobčinsko študijsko sredi
šče politične šole pri CK ZKS
Novo mesto in so jo obiskovali
slušatelji iz dolenjskih občinskih
središč Metlike, Črnomlja, Treb
njega in Novega mesta. Enoletni
študijski program je zajemal
snov iz osnov marksizma, med
narodnega delavskega gibanja in
Socialistične revolucije v Jugosla
viji, osnov družbeno-ekonomskih odnosov SFRJ, zunanje po

POSLEDNJE SLOVO - Pred sežigom je Nacetu, ki je bil
naprednega duha, saj je na svoja pleča prevzel vse ribniške
oslarije zadnjega leta, spregovoril še zadnji govornik.

R. R

Tiskano delegatsko glasilo

Prva generacija končala
Na slovesnosti v prostorih no
vomeške podružnice Ljubljanske
banke je 2. marca izvršni sekre
tar predsedstva CK ZKS Bojan
Klemenčič podelS spričevala 65
slušateljem prve dopisne šole
marksizma.

vzgoje bolj poudarjale humanizacijo
med spoloma. Cilj vseh teh prizade
vanj je, da bi bili mladi ob konča
nem šolanju in vstopu v poklic tudi
zreli za samostojno življenje v dvoje.
Da pa bi pripravljeni in osveščeni
stopili v zakonsko zvezo, bo koordi
nacijski odbor spremljal tudi pripra
ve na organizacijo službe za predza
konsko svetovanje. Po določilih za
kona bo namreč taka svetovalna
služba organizirana pri skupnostih
socialnega skrbstva in bo zaživela že
na začetku leta 1980.

sm o se dogovorili drugače. Res
nica je v tem , da danes pri nas
ni na voljo dovolj lesa. Pomanj
kanje skušamo pokrivati z uvo
zom , predvsem iz Sovjetske zve
ze. Ni treba posebej poudarjati,
kako veliki so prevozni stroški,
za nameček pa nas udarijo še
carine. Tovarna dela brez aku
mulacije. Uporabljamo celo les,
ki v tej proizvodnji ni preizku
šen. Namesto bukve in smreke
prekuhavamo tudi brezo, kar je
edinstveno med magnefitnimi
celulozami v svetu. Tako je
razumljivo, da lani nismo mogli
izpolniti danih obveznosti,"
utemeljuje inž. Rah.
Ob
tem,
ocenjujejo
v
Krškem, so tovarne iverk pove
čale svoje zmogljivosti za 2 , 5 do 3 -k r a t. Za svojo predelavo
uporabljajo enak drobni les kot

v celulozi. Inž. /Bah se je zato v
skupščini zavzel, naj bi uresni
čevanje planskih ciljev pretehta
li z vseh zornih kotov. „Tudi
pri lesu bi morali narediti
bilanco v širšem merilu. Tako bi
lahko prišli do solidnejših te
meljev za novo srednjeročno
obdobje. Ko nekdo napove
spremembe, je treba pretehtati,
kako bo to vplivalo na ostale,"
meni. Zakon o planiranju bom o
sprejemali šele letos. To ob
dobje je zatorej še v mnogočijm
prehodno.
A. ŽELEZNIK

N O V E R A Z IS K A V E
Rudnik na Senovem ni opustil
raziskav premogovih zalog. Še vedno
namenja del sredstev za raziskovanje
slojev pod koto 125, da bi ugotovil,
kakšne so možnosti za izkoriščanje.
Razen tega investira v drugo frazo
izgradnje Tovarne embalaže, ki bo
začela poskusno obratovati konec
leta.

da pa bi morali doseči tudi to, da bi
dogovore spoštovali. Opozorili so na
teritorialno zapiranje gospodarstva
in pa na vrsto neuresničenih nalog s
področja kmetijstva. Tako doslej
nobena razprava na medobčinski
ravni glede organizacije preskrbe s
hrano ni dala rezultatov. Ni bil zgra
jen noben objekt v te namene, ni
bila ustanovljena dolenjska poslovna
skupnost itd. Posledice so hude in
jih čedalje bolj čutijo vsi potrošniki,
kajti ni možnosti za zaloge mesa, ni
hladilnic in ne skladišč. Kot je po
udaril inž. Miha Krhin iz novomeške
zadruge, je proizvodnja hrane dolgo
trajen proces, za katerega imamo pri
nas vse možnosti, samo organizirati
sc ne znamo ali pa nočemo. „Hrano
namreč moramo imeti, čeprav ima
mo slabe kmetijske organizacije."
V bodoče se kaže tudi ogniti pod
cenjevanju dela in vpliva dolenjske
zbornice, kar se je v preteklosti ne
kajkrat zgodilo. Važno je obravnava
ti problem, ne pa tistega, ki ga po
stavlja na dnevni red, najsi gre za ob
čino ali delovno organizacijo.
Prav tako so kot eno važnih nalog
za bodoče omenjali priprave na no
vo plansko obdobje 1981-1985, da
bi se z dolenjskimi programi pravo
časno vključili v republiške plane,
sicer bomo zaradi lastne malomar
nosti spet prikrajšani.
Po besedah Lojzeta Sterka, sekre
tarja Medobčinskega sveta ZK, pa
naj bi bila nova zbornica dosti bolj
odločna pri usklajevanju razvojnih
programov, vključno s kmetijstvom.
Delegati so za novega predsednika
Medobčinske gospodarske zbornice
za Dolenjsko izvolili Luko Dolenca,
direktorja Novotcksa, ki bo zaen
krat posle predsednika opravljal ne
poklicno. Za sekretarja so izbrali
prof. Janka Gladka iz Črnomlja, v
izvršnem odboru, ki ima 4-letno
mandatno dobo, pa je 19 članov.
Ustanovna skupščina je potrdi
la tudi sklep o financiranju, po kate
rem bodo delovne organizacije pla
čevale 0,052 odst. dohodka za delo
zbornice, enaka stopnja pa je pred
pisana tudi za zasebne obrtnike.
R. BAClšR

Pri Cenetu in nato pri vsaki
gostilni so položili krsto z Nace
tom pred vrata in zdravstveno
osebje se je spet in spet trudilo,
da bi oživilo pokojnika, ki so mu
odpovedale ledvice, ker so to zi
mo preveč solili ceste.
Nacetu pa ni bilo rešitve. Ni
mu pomagalo ne vino iz Gadove
peči - ne vinjak, ki mu ga je
predpisal doktor Sintar Nebodi
gatreba, in celo najboljše mleko
prsate medicinske sestre Joške
ne.
Žalni sprevod je zato krenil
proti kamnitemu mostu na
Bistrici, kjer seje na obeh brego
vih in mostovih že trlo ljudi. Pri
pravljeno je bilo ozvočenje, ki
pa, kot je že običaj, ni delalo.
Do nas so le precej nejasno pri
hajale besede govornika, ki je
hvalil Naceta, kako je prešvercal
školjko za bazen; kako bi ga
morda še rešili če bi že prej raz
pisali samoprispevek za novi
zdravstveni dom; kako je okrcal
trgovce; kako Ribničani na
mesto kruha jedo komis, česar
inšpekcija sploh ne preganja; ka
ko bo KZ za kooperante zgradila
še en bife; kako je Inles odkupil
zemljišča in tako olajšal ljudi za
zdravilna zemljišča; pa še to in
ono o ITPP pa R1KO in Komu
nali, končno pa je zaključil:
„ Vidiš, Nace, za ceste si toliko
d al. p a si sc le p o luki\}ati vozil!**

Potem so Naceta polili z ben
cinom, mi vsi pa smo zajokali:
- Ojoj, Nace! Ojoj, joj! Ubogi
Nace! Pa tako dober je bil! Ojoj,
zdaj nas je pa za vedno zapustil!
Končno so ga zažgali, da smo
mu kar zavidali, ker ga je grelo,
nas pa je mraz že precej zdclaval.
„ Krematorij" pa ni dobro delal
in je Naceta le osmodil. Videti je
bilo, kot da nam je pomežiknil,
češ: „Ne jokajte, saj boste kma
lu spet začeli delati neumnosti
in takrat bom spet med vami "
J. PRIM C

TRLO SE JE LJUDI - Med pogrebom in še celo nekaj ur
prej se je na obeh bregovih Bistrice v Ribnici trio ljudi, ki so
se želeli še zadnjič posloviti od priljubljenega, uglednega
Naceta.

V
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ŠE VEDNO ZAKASNELA
POROČILA
V ponedeljek, 5. marca, je
obiskal Brežice podpredsednik
Zveze sindikatov Slovenije Mi
ran Potrč.
Dopoldne je sodelo
val v razgovoru, v katerem so
člane občinskega sveta Zveze
sindikatov, komiteja ZK, poslo
vodne organe, komisijo za
spremljanje uresničevanja zako
na o združenem delu in pred
stavnike občinskih družbeno
političnih organizacij seznanili s
stališči sindikata v zvezi s prido
bivanjem in razporejanjem d o 
hodka ter uveljavljanjem načel
delitve po delu in rezultatih de-

Popoldne sc je gost Miran Potrč
mudil v tovami prikolic IMV, kjer se
je zanimal za uspeh akcije „zaključni račun". Prav ta tozd pa je eden
od tistih, v katerem zaradi zapozne
lih poročil (iz Novega mesta), niso
mogli izpeljati razprave tako, kot so
to želele družbenopolitične organi
zacije. Delavci so kljub pomanjkanju
podrobnejših obrazložitev le zasledi
li napredek v primerjavi s prejšnjimi
leti, ko sploh niso imeli nobenega
pregleda. Tudi ob tej razprayi so se v
tozdu pokazale pomanjkljivosti pri
samoupravnem organiziranju. Tozd
je v težavah, ker nima ljudi za vodil
na mesta. Med delavci je ponovno
velika lluktuacija. Od 212 zaposle
nih sc je lani izmenjalo kar 110 de
lavcev. Poprečni osebni dohodek je
4.126 dinarjev. Zaradi neredne do
bave materiala sc delo ne odvija po
tekočem traku.
j jg p p ^ v
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Banka sredi uresničevanja plana

IGM ,,SAVA" KRŠKO
Komisija za delovna razmerja

vabi k sodelovanju
I. V DE GRAMOZNICA IN CEMENTNINE
DRNOVO
1. 2 KV ZIDARJA OZ. BETONERJA za opravlja
nje specifičnih betonerskih del,
2. 4 PK ZIDARJE OZ. PK BETONERJE za oprav
ljanje betonerskih del,
3. 2 PK TESARJA za opravljanje opažerskih del,
4. 20 NK DELAVCEV oz. priučenih gradbenih
delavcev za opravljanje manj zahtevnih ostalih
del;
II. V DE CESTE
1. 2 PK DELAVCA gradbene stroke za opravljanje
nalog vzdrževanja, rekonstrukcije in moderniza
cije cest na obm očju občine Krško;
III. V DE GRAMOZNICA IN CEMENTNINE BRE
GE
1. 1 NK DELAVCA za opravljanje manj zahtevnih
ostalih del;

v

IV.
de s tr o jn i obra t
1. 2 DELAVCA s poklicno šolo ter izpitom E ka
tegorije in tremi leti delovnih izkušenj kot voz
nik tovornjaka s prikolico za upravljanje tovor
njaka s prikolico,
2. 1 DELAVCA s tečajem za varilca in z opravlje
nim A testom varjenja za opravljanje varilskih
nalog;
POGOJI: za vse delavce velja enoinpolm esečno poskusno de
lo. Delo je za nedoločen čas, s polnim delovnim časom .
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev o izobraz
bi naj kandidati pošljejo v 15 dneh po objavi na naslov: IGM
„Sava" Krško, CKŽ 59.
Prijavljene kandidate bom o o izidu izbire obvestili v 30 dneh
po preteku roka za prijavo.

„ LABOD"TOVARNA OBLAČIL
NOVO MESTO
TOZD COMMERCE

OBJA VLJA
naslednje proste naloge in opravila:
1.
2.
3.
4.

V O D JA PR O PAG AN D E
PO SLO VNI SE K R E T A R TO ZD
R E F E R E N T PR O D A JE I
K O N T R O L O R K V A L IT E T E Z A
P E R I L O -Š P O R T

5.
6.

TEHNOLOG PRIPRAVE DELA
MODELAR

PROGRAM

POGOJI:
Pod 1: Visoka ali višja izobrazba ekonom sko kom ercialne
smeri in vsaj eno ozirom a dve leti delovnih izkušenj pri
podobnih opravilih
Pod 2: Višja izobrazba upravno pravne ali organizacijske
smeri in vsaj dve leti delovnih izkušenj pri podobnih
opravilih.
Pod 3: Srednja izobrazba ekonom ske ali njej ustrezne smeri
in vsaj dve leti delovnih izkušenj na podobnih delovnih
nalogah.
Pod 4: Srednja izobrazba konfekcijske smeri in vsaj dve leti
delovnih izkušenj pri podobnih opravilih.
Pod 5: Srednja izobrazba konfekcijske smeri in vsaj dve leti
delovnih izkušenj pri podobnih opravilih.
Pod 6: K ončana šola za konfekcijske m odelarje in vsaj dve
leti delovnih izkušenj pri delovnih opravilih konf. m ode
larja.
Interesenti naj svoje vloge,oprem ljene z dokazili o izpolnje
vanju pogojev, pošljejo na Kadrovsko-socialno službo
..L ab o d " Novo m esto. Cesta herojev 29, v 15 dneh po obja
vi.

Sprejet je program srednjeročnega razvoja Ljubljanske banke, Temeljne dolenjske banke v letu 1979 — Bilančna vsota
je večja za 22 odst., prebivalci 4 občin pa imajo v LB -T D B že milijardo in 54 milijonov novih dinarjev privarčevanih
dinarskih in deviznih vlog — Letos: za 200 milijonov deviznih dinarjev tujih kreditov za n adaljnji razvoj združenega dela
v regiji
Ob malce skromnejši udeležbi delegatov članov banke, k ot smo
je sicer vajeni pri LB, Temeljni dolenjski banki, je konec prejšnjega
meseca potekel 5. zbor LJUBLJANSKE BANKE, TEMELJNE
DOLENJSKE BANKE v Novem mestu. Namenili so ga analizi
zanimivega poročila o uresničevanju srednjeročnega plana
LB—TDB Novo m esto v letu 1978, sprejemu formalnih potez ob
koncu poslovnega leta, predvsem pa programu za uresničevanje
vseh tistih obsežnih nalog, ki odpadejo iz srednjeročnega plana na
leto 1979.
Za združenim delom v dolenjski
regiji je prvo leto skupnega poslo
vanja in delovanja obeh prejšnjih
podružnic Ljubljanske banke v
Črnomlju in Novem mestu. Njuna
organska rast v močnejšo in novo
LB - Temeljno dolenjsko banko je
bila pravzaprav le osnova, na kateri
se razvija čedalje hitrejši proces
nadaljnjega, vse bolj skokovitega
spreminjanja številnih vsebinskih od
nosov, ki so sestavni del gospodarje
nja z denarjem v banki. Predvsem
združeno delo naj bi pri tem v polni
meri upravljalo in odločalo nad
tistim delom denarnega dohodka, ki

SAM E R O Z E . . .
Na nedavni 2. seji sveta
varčevalcev LB
temeljne
dolenjske banke v N ovem
mestu, je m ed razpravo o
vključevanju bank v nepo
sreden denarni p ro m e t in o
,.deviznih nogavicah" član
sveta N ace Škoda m ed dru
gim navrgel misel, da je p a č
najteže „sp u stiti oblast iz
ro k in jo d a ti navzdol, m ed
lj u d i . . . " Pri tem j e mislil
na odnose m ed NB, S D K in
poslovnim i bankami, v šali
pa je dodal, da s o ,,m oški pri
tej oblasti odžvižgali", saj je
tu di na te j seji m e d 2 2
tovarišicami le še 6 moških.
,,D obili sm o oblast žensk,
le poglejte naokoli - same
r o ž e . . . " je pribil, eden iz
m ed članov sveta pa je resno
dodal:
„ Vendarle - p o sto le
tih ..."
ga združuje v bankah, odločalo pa
naj bi zlasti tudi o vseh sredstvih, ki
se sicer zbirajo v bankah. To je ena
izmed značilnosti pri uresničevanju
sprejete politike v LB-TDB Novo
mesto, ki je lani vplivala na nadalj
njo preobrazbo odnosov na podro
čju denarnega, kreditnega in ban
čnega sistema v regiji.
Izhodišče za določanje razvojnih
nalog so bili tudi lani programi
i članov banke, njen temeljni kot
srednjeročni plan, ugotavljanja o
doseženih rezultatih razvoja družbe
nopolitičnih skupnosti v regiji pa
seveda tudi naloge in smernice, ki so

jih te skupnosti sprejele v resoluci
jah, družbenih dogovorih in samo
upravnih sporazumih. Čeprav si je
banka lani prizadevala, da bi sc
obseg kreditnih odnosov zmanjšal,
je kreditna aktivnost tudi v
LB-TDB naraščala. Večji prehod
na razne oblike združevanja dela in
sredstev so onemogočali med drugim
tudi subjektivni odpori proti združe
vanju sredstev v OZD, pomanjkanje
kvalitetnih sredstev za taka združe
vanja, preslabo proizvodno sodelo
vanje, nezadostna obveščenost in še
kaj.
Kljub nekoliko drugačni razpo
reditvi sredstev gospodarstva v letu
1978 se je bilančna vsota LB-TDB
v letu dni povečala za 959 milijonov
dinarjev ali za 22 odst., konec leta
pa je znašala že 5,308.627.000
dinarjev. Banka je bila aktivno vklju
čena v celotni sistem združevanja
sredstev prek združene LB za pred
nostne investicije v SR Sloveniji, kar
predstavlja tudi njene pomembne
obveznosti za uresničitev tako za
stavljenih skupnih programov iz
združenih sredstev. Banka je lani
odobrila 674,523.000 dinarjev inve
sticijskih kreditov, kar predstavlja
52,4 % predračunske vrednosti teh
investicij (med največjimi deli naj tu
omenimo le program IMV za proiz
vodnjo avtomobilov in prikolic, pro
gram turističnih naložb za rekon
strukcijo Šmarjeških Toplic in Stare
ga grada, za naložbe v črnomaljskem
Bcltu itd.). — Skupne naložbe
LB-TD B v tekoče poslovanje OZD
v regiji so se lani povečale za
20.624.000 din. Znaten skok je
zabeležen v deviznih poslih in pri
ekonomskih odnosih s tujino.
Kritična je ugotovitev, da so sc
lani ob povečanju sredstev za stano
vanjsko gospodarstvo za 56 % pove
čale vse naložbe na tem področju
samo za 33 %, znatno pa so se
zvečala likvidna sredstva. Stanje
lahko razumemo, če vemo, da lani
ni bilo družbene gradnje stanovanj
na področju, ki ga banka pokriva,
ne moremo pa ga opravičiti. Zato
banka v letu 1979 prenaša znatne
obveznosti, ki jih je prevzela pred
vsem pri vezavi sredstev OZD, in bo
dajala letos prednost družbeno
usmerjeni stanovanjski gradnji.
Skorajda rekordni dosežki so za
beleženi v poslovanju s prebival
stvom: sredstva občanov so se lani
povečala v LB-TD B kar za 328
milijonov dinarjev ali za 45 %. V
banki je bilo konec leta že
1.054.110.000 dinarjev, last obča
nov, letni plan za 1978 pa je bil s

Franc Krese iz Bogncče vasi pri
Trebelnem v sedanji občini Trebnje,
nam je bolj znan kot partizan Čoban. Te dni preživlja svojo 60 letni
co in vsi, ki ga poznamo, se veselimo
njegovega osebnega praznika. Coban
ima zares veliko znancev, tovarišev
in prijateljev. Nas, ki ga imamo radi,

je družaben. Opravičeno je vesel za
radi svoje vsestranske človečnosti,,
k ije njegova poglavitna lepa lastnost
in tudi zaradi simpatij. Nas vseh, ki
mu jih tako radi izkazujemo.
Otroštvo in mladeništvo je pre
življal pretežno v domačem kraju.
To je bilo obdobje revščine in po
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razpisuje naslednja dela in naloge:
1- RAČUNOVODJE ZADRUGE
2. POSLOVODJE Market Izbira
3. VODJA ENOTE DOMAČA OBRT

Interesenti naj pošljejo prijave v 10 dneh od dneva objave na
Kmetijsko zadrugo Ribnica.
Kandidati bodo o izidu obveščeni v 30 dneh od dneva pote
ka roka prijave.

je vse več. Vsi mu želimo še veliko
let lepega in prijetnega življenja.
Čoban je bil in je še vedno srečen
človek. Srečen je zaradi svojega ve
selega, prešernega značaja in zaradi
prizadevnosti in pridnosti, k iju traj
no izkazuje. Vesel je prav toliko ob
sreči drugih ljudi, kakor ob lastnem
zadovoljstvu in srečen je zaradi svo
je nezlomljive trdne volje in zaradi
svoje napredne življenjske in politič
ne usmerjenosti. Sreča ga oplaja, ker

manjkanja. Toda vse težave je pre
ganjal z delom in s pesmijo, z uče
njem in bistroumnostjo hkrati. Nje
gov oče je odšel v širni svet in se je
zato njegova neuklonljiva, vztrajna in
skrbna mati tem bolj borila za ob
stoj in napredek svojih otrok. Veli
ko Cobanovih vrstnikov je imelo
kruh, ko ga on ni imel; imeli so bolj
še in višje šole in lahko so živeli
brezskrbneje kot Čoban. Toda ne
take, ne drugačne muke Čobana ni

so taka posojila prek OZD večja le
za 12 %. Konec leta je bilo v
LB-TD B odprtih že 106.400 raču
nov občanov, kar pomeni izredno
nadaljnje povečanje.
Samo
lani
je
novomeška
LB-TD B pripisala svojim varčeval
cem nekaj nad 7 milijard starih
dinarjev obresti za hranilne vloge.
Med drugim tudi to prav gotovo
kaže na izreden razmah varčevanja
na Dolenjskem in na vedno večje
zaupanje v domačo banko.
Obsežne in vsestranske dejavnosti
banke s tem zapisom seveda še
nismo zajeli, zato se bomo k nekate
rim ugotovitam, zlasti pa k njenemu
programu za 1979, še povrnili

VZORNA VOZNIKA - Krško združenje šofeijev in avtome
hanikov vzorno sodeluje z občinskim svetom za varnost in
preventivo v prometu. Tajnik sveta Franc Radej je v soboto
podelil dvoje priznanj voznikoma iz Celuloze Vinku Novaku
(na levi) in Karlu Petakoviču (Foto: Železnik)

Krško: vzorno združenje
V Krškem združenju šoferjev in avtomehanikov
izšolali že 531 voznikov — Letos še sekcija v Sevnici
Krško združenje šoferjev in
avtomehanikov ima za seboj še
eno uspešno leto dela. Takšne in
podobne laskave ocene je bilo
brez razlike slišati na sobotni
skupščini te organizacije v sindi
kalni dvorani krškega Transpor
ta.
Nemalo zaslug za tako razve
seljivo aktivnost ima nedvomno
dolgoletni predsednik tega zdru
ženja Srečko Smodič iz Bresta
nice. Društvo je z vztrajnim
delom zadnja leta razvilo take
oblike dela, la članstvo pritegu
jejo. Ker so posebno šoferji
zaradi narave svojega poklica
dosti zdoma, ni ravno lahko
najti oblike in čas, da jih priteg
nejo toliko kot v Krškem. Eden

največjih uspehov zadnjega de
setletja pomeni poklicno uspo
sabljanje. Za poklicne voznike so
izšolali kar 531 kandidatov.
V
novem delovnem programu
za letos tudi po mnenju inž.
Milana Svetka iz republiške Zve
ze društev šoferjev in avtomeha
nikov ponovno zgledno uokvirja
jo dejavnost te organizacije. V
nedeljo, 18. marca, bo v Krškem
več strokovnih predavanj iz nove
prometne in zavarovalne zako
nodaje, na k ra ju . predvidevajo
tudi anonimno testiranje. Uprav
ni odbor pričakuje dobro ude
ležbo. Lani so dvignili število
članstva na 331, menijo, da so
možnosti v kratkem priti na 400
do 500 članov.
A. ŽELEZNIK

V-

Cobanovih šestdeset let

KJT - KMETIJSKA ZADRUGA RIBNICA s.p.o.

POGOJI:
Pod 1: visoka ali višja izobrazba ekonom ske smeri in 1 leto
delovnih izkušenj na delih in nalogah računovodje
Pod 2: srednja šola poslovodske ali komercialne smeri in 2
leti delovnih izkušenj na delih in nalogah poslovodje
Pod 3: srednja šola ekonomske ali komercialne smeri in 2
leti delovnih izkušenj na podobnih delih in nalogah.

tem uresničen s 157%. Hitreje kot
dinarske vloge naraščajo devizni pri
hranki. Zdaj že 42.038 delavcev v
regiji prejema osebne dohodke prek
banke. Razvoj varčevanja med mla
dino narašča: na področju LB-TDB
dela že 13 pionirskih in 2 cicibanovi
hranilnici, pri čemer gre seveda
predvsem za uresničevanje vzgojnih
načel.
Za 45 % so lani porasli tudi
krediti občanom (plan: 52 %), veli
ko večja pa je razlika pri odobrenih
stanovanjskih posojilih: namesto
planiranih 25 % znaša njihov skok
lani kar 62 %. Pri potrošniških
posojilih so za 46 % večja posojila,
odobrena prek banke, medtem ko

so niti potrle, kaj šele strle. Tak je
bil in ostal doma, na Hmeljniku in
pri vojakih. Tak - ves veder, po
gumen in vedno razpoložen je bil v
partizanih. Delaven in razigran je bil
in ostal. V trdnem in jeklenem tele
su je bila moč in ta njegova telesna
trdnost je izžarevala in še izžareva
kleno misel. Nobena bridkost ga ni
strla; tudi ga ni strla smrt bližnjih in
tudi ne njegova lastna telesna in
validnost.
Čoban ni po naključju izbral pot
v osvobodilni boj. Ne le to, v boj je
šel med prvimi. Povsod v tem boju v
Odredu, v Gubčevi brigadi, v Do
lenjski coni, v 12. brigadi je iz njega
izžarevala trdna politična zavest
mladega komunista, odgovornega
partizana, voditelja in iz te zavesti
izhajajoče junaštvo, pogum in heroizem. Vzorno, preudarno in od
govorno je delal kot obveščevalec,
in se hkrati v Jelenovem žlebu in v
mnogih drugih žlebeh, v gozdovih, v
snegu in mrazu, in v žgoči vročini in
ob lakoti, ki je očem zameglila po
gled, tolkel in boril kakor to zmore
le človek - junak.
Kot poveljniku bataljona in briga
de mu ni bilo lahko. Česa vse se je
bilo treba lotiti, se naučiti, hoditi v
neznano in tvegano! Kaj vse je bilo
treba storiti, da se je njegova enota
ohranila in zmagovala, da so soborci
vzdržali! Kaj vse je moral Coban
storiti, da so čisto navadni ljudje, še

neizkušeni mladeniči izpričali tak
množični heroizem in požrtvoval
nost.
Coban je bil rojen 7. marca 1919.
leta. V začetku vojne je bil star ko
maj 22 let. Pa je vendar že bil vojak
v bivši jugoslovanski vojski. Tista
armada svojim vojakom ni nudila
udobja, tudi premalo znanja in izur
jenosti je dala svojim vojakom.
Kljub temu je letnik, ki mu Coban
generacijsko pripada, za našo parti
zansko vojsko pomenil izjemno veli
ko, saj so to bili mladeniči, ki so že
vedeli, kaj je puška in ki so jo znali
uporabiti. Prav zato je iz tega letni
ka zrastlo toliko pomembnih voja
ških, političnih, revolucionarnih
vzglednih kadrov.
Coban se je učil in naučil skoraj
vse ob delu in z bojem. V enotah
Uprave državne varnosti in povsod,
kamor ga je pošiljalo politično in
vojaško vodstvo, je bil zaupanja vre
den mož. Bil je človek, ob katerem
se nismo razočarali.
Tovariš Franc Krese - Coban,
polkovnik, predsednik republiškega
odbora Zveze vojaških vojnih invali
dov in podpredsednik republiškega
odbora Zveze združenj borcev NOV
Slovenije, ljudski poslanec, častni
občan občine Trebnje in častni član
Partizanskega pevskega zbora, spo
štovani tovariš,narodni heroj! Pona
šamo se s teboj, Coban, kot z vzo
rom mnogim partizanom in socializ
mu zvestim aktivistom. Tvoj živ
ljenjski praznik je tudi naš praznik
FRANCI KOLAR

DOLENJSKI UST

iZ N O V O M E Š K E j M

TURISTIČNE INFORMACIJE
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LJUBLJANA VOŠNJAKOVA 1 JUGOSLAVIJA

@ Želite madžarsko vzdušje?
Zakaj v Budimpešto?
Hotel Lev v Ljubljani prireja dneve MADŽARSKE
KULINARIKE do 18. MARCA.
Ce boste po večerji potrebovali prenočišče, ga
poprej rezervirajte na telefonsko številko (061)
3 1 0 -5 5 5 .
S predložitvijo tega oglasa vam Hotel Lev nudi
prenočišče z zajtrkom za samo 150,00 dinarjev.

DOLENJSKI LIST

YUGQTQURS
vas vabita v BARCELONO

Prijave in informacije:
GLOBTOUR
Novo mesto, C kom. Stane
ta 19, tel. 2 5 - 1 2 5
INEX Novo mesto. Novi trg
4, tel. 2 3 - 7 7 3
IZLETNIK Krško, C. krških
žrtev 7, tel. 7 1 - 1 4 2
KOMPAS Novo mesto. Novi
trg 8, tel. 2 1 - 3 3 3
MLADINSKA TURISTIČ
NA POSLOVALNICA. N o
vo mesto. Novi trg 4, tel.
2 2 -5 5 5

Dolenjski list in V ugotours sta pripravila štiri dnevni izlet
v Barcelono 16. aprila 1979, ki je nam enjen samo bralcem
Dolenjskega lista. Če slučajno niste naro čn ik Dolenjskega
lista ni ovira, da ne bi poleteli z nam i. S to p ite v prvo trafiko,
ki vam je pri roki, k u p ite Dolenjski list, izpolnite kupon in
ga od d ajte eni izmed tu rističn ih agencij. Na en kup o n se
lahko prijavi sam o en p o tn ik . Kupili boste torej to lik o Do
lenjskih listov,kolikor p o tnikov boste prijavili.
Poleteli bom o z ljubljanskega letališča o b 16. uri in 20
m inut. Cena izleta je 2 .9 8 0 din. Organizirali sm o tu d i prevoz
z avtobusom iz Novega m esta na Brnik in nazaj o b doplačilu
6 0 dinarjev.
P riporočam o vam, d a 15. m arca že zgodaj zjutraj kupite
D olenjski list, kajti čaka vas prijetno presenečenje.
(NA D A LJEVA N JE PRIH O D N JIČ)

PRIJAVNICA
Ime in priim ek .................................................................
n a s lo v ..................................................................................
se n e p re k lic n o p rijav ljam za iz le t v B A R C E L O N O .

f
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V času od 15. do 21. februarja so
v novomeški porodnišnici rodile:
Mara Rajci iz Podgore - Maria, Na
da Bizjak s Senovega - Ksenijo, Pav
la Sarlohar iz Dolenjskih Toplic Gregorja, Anica Štajdohar iz Podgo
re - Tatjano, Marija Molek iz Slani
ne vasi - Jožeta, Jožica Povhe iz Pijavic - Matejo, Alojzija Lubej iz Ma
lenške vasi — Karmen, Darinka
Erlah z Velikega Slatnika - Marjeto,
Ivanka Skube iz Adlešičev - Brigi
to, Ivanka Struna s Cviblja - Klavdi
jo, Danica Goričanec iz Žakanja —
Diano, Štefka Lekše iz K alc-Nakla
- Štefana, Jožefa Kastelic iz Žabje
vasi - Alenko in Andrejko, Slavica
Mirtič iz Trebče vasi - Jožeta, Joži
ca Kuhar z Dolnje Prekope - Petro,
Nataša Čepin iz Krškega - Mitja,
Julka Simonič iz Sadinjc vasi - Re
nato, Olga Legan iz Žužemberka Aleša, Marija Udovič z Vrtače Sonjo, Cvetka Kalanj iz Regerče vasi
- Denisa, Milka Priselac iz Kamnja
- Davorja, Dragica Hazdovac z Mir
ne - Gregorja, Anica Vratar iz Podhoste - Jožeta, Olga Gašperič z
Dolnjega Suhorja - dečka, Zdenka
Škoberne s Senovega - dečka, Mari
ja Florjančič z Brinja — deklico,
Danica Juran iz Sračka - deklico in
Jožica Vučič iz Leskovca - dečka.
- Čestitamo.

•••
V času od 22. do 28. februarja so
novomeški porodnišnici ci rodile:
Zlata Kirin iz Metlike - Robertino,
Majda Cimermančič z Vrha - Moj
co, Ivanka Tršelič s Kalc-Naklega Jožeta, Dragica Maletič iz Regerče
vasi - Jasmino, Danica Verščaj iz
Stranske vasi - Simono, Helena
Bizjak iz Leskovca - Barbaro, Stan
ka Šimec z Vrtače - Katjo, Majda
Gorenc z Dolenje Brezovice - Bran
ka, Helena Cvelbar iz Birne vasi Romano, Anka Vukčevič iz Miličev
- Dušana, Berta Germek iz Dolenj
skih Toplic - Štefana, Antonija Per
še iz Družinske vasi - Draga, Katari
na Lamut s Sela - Andreja, Mihaela
Kuzma iz Črnomlja - Igorja, Marija
Planinc iz Krškega - Roberta, Bran
ka Golobič iz Semiča - Alenko, Li
dija Medoš iz Drenovca - Jurija,
Ana Gliha iz Meniške vasi - Seba
stjana, Marija Brinac iz Bubnjarccv
- Tomislava, Slavica Pirc iz Črneče
vasi - Gregorja, Darinka Sotlar iz
Mačkovca - Igorja, Jožica Urbančič
z Gornjega Podboršta - Ludvika,
Irena Kotar iz Črnomlja - Tomisla
va, Frančiška Brudar z Daljnega
vrha - Damjana, Alenka Papež s Potovega vrha - Andreja, Darinka
Krese iz Črneče vasi - Damjana,
Marija K om očar iz Mrtvic - dekli

K M E T O V A L C I!

Za devize prodajam o T R A K T O R JE „U N IV E R SA L ", 42
KM, po licenci FIAT, ki so sedaj znatno cenejši:

— STANDARD USA 3.2 7 5 dolarjev in 24.900 din
-Z
DVEMA DIFERENCIALOMA USA 3.749
dolarjev in 27.800 din
PRODAJA:
- „AGROOPREMA", Zagreb, Maksimirska 70, tel. (041)
2 2 3 -8 8 3
— KMETIJSKA ZADRUGA „KRKA“, Novo mesto. Cesta
komandanta Staneta 10, tel. (068) 2 1 - 7 5 6
- KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ, tel. (068)
7 6 -0 6 3

ZAVAROVALNA
SKUPNOST
TRIGLAV
Območna skupnost Krško

objavlja prosta dela in naloge:
1.

Pogoji: Višja izobrazba ekonom ske smeri in 3 leta delov
nih izkušenj ali srednja ekonomska in 5 let delovnih iz
kušenj in 3 m esečno poskusno delo ter obvladanje enega
tujega jezika.

Z

REFERENTA ZA ZAVAROVANJE POSEV
KOV
Pogoji: Višja izobrazba agronomske smeri, 2 leti delov
nih izkušenj ali srednja kmetijska, 4 leta delovnih iz
kušenj in 3 m esečno poskusno delo.

3.

OPERATERJA AOP
Pogoji: Srednja administrativna šola, 2 leti delovnih iz
kušenj in 3 m esečno poskusno delo.

4.

PRIPRAVNIKA
P o g o ji: sr e d n ja s t r o k o v n a iz o b r a z b a .

co, Jožica Ogrinc z G ornje Težke

vode - dečka in Marta Stopar iz
Krškega - dečka. - Čestitamo!

REFERENTA ZA SKLEPANJE TRANSPORT
NIH IN KREDITNIH ZAVAROVANJ

5.

TELEFONISTA
Pogoji: Osnovnošolska izobrazba, 1 leto delovnih iz
kušenj in 3 m esečno poskusno delo.

in terexport

IN E X

LJUBLJANA
POTOVALNA AGENCIJA
TRAVEL AGENCY

1. POTOVANJA V DOMOVINI:
— SLADKA GORA, 1 dan, odhod 1. 4. (avtobus)
— V NEZNANO, 1 dan, o d h o d 22. 4. (avtobus)
— OHRID, veriga letov od 20. 4. dalje (letalo)
— SKO PJE—DOJRA N SK O JE Z E R O , o d h o d 17. 4. (leta
lo)
— PO POTEH AVNOJA, 3 dni, odhod 25. 5. (avtobus)

2. POTOVANJA V TUJINO:

N

— PARIŠ, 2 dni, odhodi 31. 3., 5. 4., 7. 4. (letalo)
— PARIŠ, 3 dni, odhod 2. 4. (SEJEM ELEKTRON IKE),
(letalo)
— G R Č IJA — več variant (Ciper, Kreta, A tene) — veriga
letov od 5. 4. dalje
— T U N IZ IJA — različne variante, veriga letov od 10. 4.
dalje
— ISTAMBUL — veriga letov od 17. 4. dalje
— SIC ILIJA (Palerm o—Catania), veriga letov od 26. 4.
dalje
— MAROKO (Casablanca—M ohammedia) o dhodi 21. in
28. 4.
— ŠPA N IJA (A ndaluzijah o d h o d ' 2. 5. in 6. 5.
— G R Č IJA (M akedonija in Tesalija), vlak, avtobus, 6 dni,
o dhod, 28. 4.
— TOSK A NA —UMBRIJA, 5 dni, (avtobus), odh o d 28. 4.
— AŽURNA OBALA, 6 dni, (avtobus), odh o d 27. 4.
— LIECHTENSTEIN, 3 dni, (avtobus), odhodi 27. in 29.
4.

3. STROKOVNA POTOVANJA:
— DIDACTA—DUESSELD O RF, 2 oz. 3 dni, odhodi 27.
3. in 28. 3. (letalo)
— PLASTICS—KOPENHAGEN, 2 dni, odho d k i 3. in 5. 4.
(letalo)

4. LETNI DOPUSTI:
Na voljo so prograrfii letnih dopustov v T U N IZ IJI, G R Č I
JI in ŠPANIJI.
Prijave in inform acije:
INEX Novo m esto. Novi trg 4, te lefo n (068) 23—773
INEX Ljubljana, T itova 25, telefo n (061) 3 1 2 - 9 9 5
INEX M aribor, V olkm erjev prehod 4, telefon (062) 2 4 —571

»Dolenjski list«
v vsako družino
6 £ 0LENJSKI UST

Delovna skupnost
OBRTNE ZADRUGE „RESA", KRŠKO
objavlja prosta dela in naloge:
1) VODJA GRADBENE ENOTE
Pogoj: gradbeni inženir ali gradbeni tehnik s strokovnim
izpitom

Prosta dela in naloge se združujejo za nedoločen čas, s pol
nim delovnim časom .
Pismene p onudbe z dokazili o izobrazbi naj kandidati pošlje
jo v 15 dneh po objavi na naslov: Zavarovalna skupnost
Triglav, O bm očna skupnost Krško, od b o r za m edsebojna d e
lovna razm erja in kadrovska vprašanja. Trg Matije G ubca,
Krško.
O izbiri delavcev za posam ezna dela in naloge b om o kandida
te obvestili najpozneje v 15 dneh po izteku prijavnega roka.

2) REFERENT V GRADBENI ENOTI
Pogoj: popolna srednja izobrazba, ekonomska ali admini
strativna smer in 1 leto delovnih izkušenj ali nepopolna
srednja šola in 3 leta delovnih izkušenj.
Poskusno delo 1 mesec.
Prijave z dokazili sprejem a delovna skupnost 15 dni po o b 
javi.
K andidati b o d o o rezu ltatih obveščeni v 15 dneh po zaključ
ku razpisa.

Komisija za delovna razmerja pri
RUDNIKU RJAVEGA PREMOGA IN IGM
Kanižarica

objavlja
prosta dela in naloge:
1. REFERENTA ZA KADRE IN SAMOUPRAV
LJANJE
2. VIŠJE MEDICINSKE SESTRE
3. REFERENTA PRODAJE
Pogoji:
pod 1:
— visoka, višja ali srednja izobrazba pravne, upravne, social
ne ali splošne smeri
— eno do 3 leta delovnih izkušenj na področju splošno prav
nih, kadrovskih in samoupravnih opravil
— moralno-politična neoporečnost
pod 2:
— višja šola za zdravstvene delavce
— 1 leto delovnih izkušenj
pod 3:
— srednja šola ekonomske ali poslovodske smeri
— 1 leto delovnih izkušenj
K andidati naj pošljejo pism ene prijave na zgoraj navedeni
naslov v 15 dneh po objavi razpisa. O sprejem u b o d o kandi
dati obveščeni v 15 dneh po sprejemu sklepa o izbiri.

I. TOZD ZA PTT PROMET KRŠKO

objavlja naslednja prosta
dela in naloge:
2 DOSTAVLJAČEV pri pošti Krško
1 DOSTAVLJAČA pri pošti Brežice
2 DOSTAVLJAČEV pri pošti Sevnica,
za katere se zahteva končana osnovna šola ali najmanj 5
razredov osnovne šole in strokovni izpit.

II. TOZD PTT CENTER NOVO MESTO

objavlja prosta dela in naloge:
1 ČISTILKE TT NAPRAV
z nedokončano osnovno šolo
III. TOZD ZA PTT PROMET NOVO MESTO

objavlja prosta dela in naloge:
2 DOSTAVLJAČEV pri pošti Novo mesto
1 DOSTAVLJAČA pri pošti Stopiče,
za katere še zahteva končana osnovna šola ali najmanj 5
razredov osnovne šole in strokovni izpit.
Za navedena dela in naloge pod I, II in III se združuje delo
za ned o lo čen čas s polnim delovnim časom in 2-m esečnim
poskusnim delom.
K andidati naj pošljejo prijave s po treb n im i dokazili ustrezni
TOZD v 15 dneh po objavi. Prijavljeni kandidati bodo o b 
veščeni o izidu izbire v 3 0 dneh p o p retek u roka za prijavo
kandidatov.
Vsa pojasnila d o b ite na tel. št. 7 1 —2 0 0 —TO ZD p tt Krško,
tel. št. 22—741 — TO ZD p tt center in na tel. št. 2 1 —370 —
TO ZD za p tt p ro m et Novo m esto.
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Razvejene interesne dejav
nosti v Domu Majde Šilc

M /r tA m jJ in s r
Že v starem novomeškem Domu
Majde Šilc mladi niso stali križemrok, v novih prostorih pa so njihove
interesne dejavnosti še bolj razveje
ne in pestre.
Po zastavljenih programih poteka
Z B IR A M O D E N A R
delo' na več področjih. V okviru
Z A D O M P IO N IR J E V
idejnopolitičnega
delovanja
in
izobraževanja se mladi trenutno pri
Tudi šentjernejski osnovnošolci
smo lani podpisali samoupravni spo pravljajo na tekmovanje „OD SKOJ
razum o zbiranju denarja za gradnjo
do ZSMJ“ , imeli pa so že tudi dvoje
republiškega pionirskega doma v
predavanj (o aktualnih družbeno
Dolenjskih Toplicah. Lani smo zbra
političnih dogodkih in o pripravah
li 8.090 dinarjev, 2.000 din je
na morebitno vojno). Člani krožka
prispevala tudi osnovna organizacija
OZN so v dom povabili študentko iz
sindikata tozda 1MV Podgorje, ena
Kanade, ki je govorila o družbenem
ko vsoto pa je namenila še KS. V položaju tamkajšnje mladine.
■em šolskem letu smo mladi
Med najbolj delavnimi so člani
elani r k zbrali 500 kg odpadnega
dramsko-recitatorskcga krožka, ki
P?Pirja in s prodajo dobili 276,80 ob raznih prazničnih priložnostih
mn, ki smo jih namenili za dom.
pripravijo kulturni program, imeli so
Nekaj denarja smo zbrali tudi s že tudi nekaj gostovanj, ob dnevu
prodajo nalepk ob tednu otroka,
žena pa bodo zaigrali Klopčičevo
samoprispevek učencev in mladin
igro „Mati“ . Pod mentorstvom zu
cev pa je navrgel kar 7.150 dinarjev.
nanjih sodelavk pridno vadijo člani
Lani in letos smo tako zbrali za dom
folklorne skupine in ritmičnega
e 19-937,50 dinarjev, akcije pa še
krožka, foto krožek pa je zadolžen
msmo zaključili, saj še nismo porav za slikovno spremljanje življenja in
nali obveznosti, ki nam jo nalaga
dela v domu ter je kos svoji nalogi.
sporazum.
Tudi športno udejstvovanje ni za
HERMINA KORENlC
postavljeno, rokometašice imajo
svojega trenerja, atleti, šahisti in
igralci namiznega tenisa so že izvedli
M A L O SPR EM EM B
domski turnir, ljubiteljem orodne
V MOKRONOGU
telovadbe pa je o svetovnem prven
stvu predaval Slavko Dokl.
Mokronog je v zgodovini veliko
Dejavni so tudi člani krožka roč
pretrpel, predvsem med vojno, tako
da se posledice poznajo še danes. Po nih del, ki iz tedna v teden v avli
razstavljajo svoje izdelke, filatelisti
vojni se je v Mokronogu bolj malo
so pripravili razstavo znamk, zadnja
spremenilo. Dobili smo le zadružni
prireditev v domu pa je bil pustni
dom. V njegovem spodnjem delu
ples v maskah.
ima kmetijska zadruga trgovino in
S tako široko razpredeno dejav
skladišča, v veliki dvorani imamo
nostjo so mladi v Domu Majde Šilc
•dno predstave in kulturne prire
uresničili pričakovanja, njihovo delo
ditve.
je res smotrna dopolnitev učenja, ki
V Mokronogu imamo tudi nekaj
prej ko slej ostaja glavna naloga.
manjših industrijskih obratov. Iskra
MILENA HROVAT
Je v starih grajskih hlevih uredila
lit.-novin. krožek
tovarno, v njej delajo večinoma
•tene, mnoge med njimi se vozijo s
Trebelnega. V dotrajanih prostorih
M L IN S K A K O L E S A
se stiska tudi šivalnica Induplati, nič
S E N E V R T IJ O
bolje se ne godi čevljarski delavnici
Zmagaš Mnogo naših ljudi se vozi na
VEČ
delo v Trebnje, Novo mesto in
Ljubljano. Doma je namreč le malo
Ob Kolpi stoji star mlin. Najprej
možnosti za zaposlitev. Mokronožaje bil Jurovska graščina. Potem sojo
ni smo zelo ponosni na novo šolo, ki
preuredili v mlin. Tedaj je imel mlin
smo jo zgradili s samoprispevkom
6 mlinskih koles. Medtem so ga več
občanov, želimo pa si se samopo
krat popravljali in obnavljali. Sedaj
strežno trgovino.
ima 500 let star mlin samo še eno
OŠ MOKRONOG
mlinsko kolo. Še to kolo se ne vrti
NOVIN. KROŽEK
več. Ljudje si mlin radi ogledajo, saj
f
je težko videti tako star mlin ko t je

M O K R O P O L JE :
U SPEŠN O DELO
G A S IL C E V
Prostovoljno gasilsko društvo Mo
kro polje je imelo 25. februarja
redni občni zbor, na katerem so
člani pregledali rezultate dela v
preteklem letu. Udeležili so se več
tekmovanj in dosegli lepe uspehe,
ustanovili pa so tudi mladinsko
žensko desetino. Mokropoljski gasil
ci posvečajo veliko pozornost varno
sti pred požari in lahko se pohvalijo,
I da na njihovem območju lani ni
nikjer gorelo. Zboru gasilcev je
I prisostvoval tudi predstavnik novoI meške občinske gasilske zveze, ki je
ženski desetini predal diplomo za
! uspešen nastop na tekmovanju na
- Ravnah, veliko uspehov pri bodo■ čem delu pa je društvu zaželel tudi
I predsednik KS Orehovica.
POLDE MIKLIČ

„O H , T A PU ST ,
T A C A S P R E S N E T I!"
Ni dolgo tega, kar smo se zopet
pošteno nasmejali šegavosti Pusta, ki
je s svojim spremstvom razvedril tu 
di ljudi v Črnomlju. Tudi tokrat se
je množica mask ponorčevala iz
•.toplih" aktualnih tem na račun
Podjetij, ustanov ter žgočega po
manjkanja kave. Temu valu so se
Pridružili tudi namaskirani ošnovno~tei- Po končanem sprevodu so
učenci odšli v Loko. Ko je posebna
komisija, ki so jo sestavljali učitelji
m učenci, nagradila25 najbolj domi
selnih mask, se je nadaljevalo rajanje
škratov, Vikingov, indijancev, ve
soljcev in drugih vse do večera.
Po udeležbi lahko sklepamo, da
ta običaj še ne bo izumrl.
Učenci novinarskega krožka
OŠ Črnomelj

DAN SOLE - 2. marca smo v OŠ Katja Rupena praznovali dan
šole in počastili obletnico smrti hrabre partizanke in aktivistke
Katje Rupena. Proslave sta se udeležili tudi njeni sestri Mara in Ana
ter še drugi gostje. Spomin na Katjo živi v naših sredi kot zgled,
kako je treba delati in ljubiti domovino. (Foto: Zupančič, fotokrožek OS Katja Rupena)

MARIJA GRŠIČ
OŠ METLIKA
novin. krož.

ZABAVA M EDVEDKOV
IN Č E B E L IC
Medvedki in čebelice naše tabor
niške organizacije so imeli
zabavo. Ob prijetni glasbi so se po
sladkali s krofi in čajem. Najboljše
maske so bile nagrajene. Prvo nagra
do je dobil mušketir.
OŠ Metlika
novin. krož.

N A JST A R E JŠA
A R T IČ A N K A
Najstarejša prebivalka KS
Artiče je Marija D ernač-Podboj; 1. februarja je dopolnila 90.
leto starosti.
Teta Mica, tako ji pravijo
sosedje, je za svoja leta še zmeraj
čila in pri močeh. Kadar je
doma v Artičah, gre vsako jutro
po mleko in v trgovino. Pri 75
letih je lahko še ves dan kopala v
vinogradu.
V svojem življenju je doživela
marsikaj hudega. V 1. svetovni
vojni je izgubila moža Andreja in
ostala sama z otrokom. Med
drugo vojno je pomagala partiza
nom. Pravi, da ji ni prav nič
hudega, le samota jo tare. Zato
gre posebno pozimi rada k so
rodnikom v Zagreb, kjer ostane
tudi ves mesec. Kadar pa je
doma v Artičah, ji samoto lajša
jo sosedje.
M. JAZBEC

Kaj bi v Mozlju radi
Uspeh akcij ni odvisen le od Mozeljčanov________
Vaščani Mozlja se s svojim delom
aktivno in enakopravno z ostalimi v
občini Kočevje vključujejo v različ
ne organizacije združenega dela in
tako izpolnjujejo vse pogoje za vra
čanje ugodnosti od strani združene
ga dela in interesnih skupnosti za
njihov boljši jutri. Vsaj tako nekako
naj bi bilo pri naši samoupravni svo*
bodni menjavi združenega dela. To
da življenje gre včasih povsem dru
gačno pot.
Mozeljčani si že nekaj let močno
želijo izboljšati svoje delovne in
predvsem življenjske razmere. Radi
bi popravili kulturni dom (kmalu bo
poteklo 10 let, odkar so zaprosili

Pojasnilo
na članek ..Prošnja za po
m oč in ne posiljevanje"
Nimamo namena, da bi na dolgo
polemizirali s tov. Tonijem Gašperičem in njegovim člankom ..Prošnja
za pomoč in ne posiljevanje", objav
ljenim v 9. številki Dolenjskega lista,
čeprav nas zanima, kake neresnice
se je posrečilo avtorju odkriti v na
šem članku. Tudi ne o dolgovezni
lamentaciji, kdo vse v Metliki prizna
ali ovira delo posameznikov. Kako
se bo upravni odbor Košarkarskega
kluba pogovoril z naslovniki nenaro
čenih oglasov, je pravzaprav čisto
njegova zadeva, pri kateri pa mu vse
eno želimo čimveč uspeha in gmot
nih koristi.
Upravni odbor Belokranjskega
muzejskega društva v Metliki, k ije v
8 številki Dolenjskega lista objavil
članek „Skrajno neodgovorno", pa
je razburilo to, da je 75 oglasov, ki
so jih člani odbora zbirali več ted
nov in hodili z naročilnicami od
podjetja do podjetja in okoli zaseb
nikov, nekdo preprosto, brez do
voljenja kogarkoli, prekliširal in ob
javil v drugi brošuri. Tekste v teh
oglasih je res lektoriral in skorigiral
prof. Jože Dular - tega ni opravil
kot član Društva slovenskih pisa
teljev, ampak kot predsednik Belo
kranjskega muzejskega društva in
avtor knjižice - vendar mislimo, da
to njegovo delo ni prav nič pod
cenjevanja vredno, ampak da je bilo
potrebno in koristno.
Upravni odbor društva te zadeve
ne bo gnal na ostrino, pošteno pa je,
da se urednik ali odbor Košarkarske
ga kluba za ta spodrsljaj (lahko bi
uporabili tudi krepkejšo besedo!)
primerno opraviči.
S tem je ta polemika za nas
končana.
Clam upravnega odbora Belo
kranjskega muzejskega.društva

kulturno skupnost Kočevje, da bi to
investicijo vključila v svoj letni pro
gram). Radi bi dokončno opravili
vsa dela pri vodovodu, pa so pri delu
tako osamljeni, da bo njihovo delo
trajalo še najmanj 20 let, preden ga
bodo sami dokončali. Želijo, da bi
jim kdo povrnil nastalo škodo, ki jo
dela divjad na poljskih pridelkih.
Radi bi dokončali igrišče; čeprav so
polovico del že sami opravili, ne mo
rejo dobiti še preostalega denarja in
izvajalca del. Radi bi dobili svoj de
lavski avtobus, pa bo verjetno pre
teklo še precej let, preden ga bodo
resnično dobili. Predvsem pa bi radi
izgubili manj živcev, kot sojih izgu
bili pri - dobesedno rečeno - borbi
za asfaltiranje ceste do Mozlja in
sploh pri iskanju pomoči in pri so
delovanju z občinsko skupščino Ko
čevje.
In na koncu bi radi še nekaj: da
bi v Kočevju njihove vloge in pred
loge sprejeli kar sc da resno in nanje
vsaj odgovorili.
IVE STANIČ
MOZELJ

ŽUŽEM BERK:
ŠE R A JE Z V E Č E R !
Zadnje predavanje o zdravljenju
sladkorne bolezni, ki ga je na pobu
do Rdečega križa imel prejšnji me
sec strokovnjak iz Novega mesta, je
privabilo nekaj čez 70 hvaležnih po
slušalcev. Bili so zelo zadovoljni z
vsem, kar so zvedeli novega. Krajev
ni odbor RK v Žužemberku sodi, da
bi predavanje v večernih urah poslu
šalo še več ljudi; popoldne ob 16.
uri marsikdo le še ne more z doma,
čeprav bi se rad udeležil izobraževa
nja. - Ljudje pričakujejo, da bo po
dobnih predavanj letos še nekaj.
T.

C cKakor vcmo, predstavlja ime cvisk t'St° vin0’ ki ‘ma svoj° 8eo8raf‘
.
Poreklo, ki izvira iz ožjega in
r^c8a okoliša, seveda po besedilu
*°na o vinu. Ta okoliš predstavlja
desno in levo krilo reke Save in je iz
ls,ih sort vinske trte, ki jih pred
pisuje zakonsko določilo. Na naš trg
Pa Prihaja tudi tak „cviček", ki ni
nas°ga porekla. Zaradi tega pojava
M"o se odločili, da ime cviček zašči-

B S n K E H iE B

Še: Pismo
so vročili
na pokopališču
Uradno pojasnilo
Dne 1. 3. 1979 je bil na 5. str.
Dolenjskega lista objavljen članek
pod naslovom PISMO SO VROČILI
NA POKOPALIŠČU. K temu član
ku dajemo naslednje pojasnilo:
Oddelek za urbanizem, gradbene
in komunalne zadeve je že dalj časa
sodeloval s tov. Francem Morettijem
zaradi zamenjave stanovanja v Koštialovi ulici 2 v Novem mestu. Nje
gova, sedaj pokojna mama namreč v
stanovanju žc dalj časa ni živela, za
to se je tov Moretti strinjal, da za
menja 3-sobno stanovanjc, katerega
imetnica stanovanjske pravice je bila
njegova mama, za manjše. Zamenja
vo smo predlagali zaradi razrešitve
nujnih stanovanjskih zadev v zvezi z
nameravano rekonstrukcijo Ceste
herojev. Tovariš Moretti je bil v po
govoru opozorjen, naj v stanovanje
ne sprejema novih podnajemnikov,
potem ko seje prejšnji podnajemnik
odselil. Kljub takemu opozorilu je
tov. Moretti celotno stanovanje od
dal v podnajem. Da ne bi bilo težav
z odpovedjo stanovanja podnajemni
ku, je upravni organ moral tov.
Morettija tudi pismeno opozoriti na
zakonske predpise, ki urejajo pre
vzem izpraznjenega stanovanja.

ŽU Ž EM B ER K : U SPEŠEN
Z A Č E T E K A K C IJ E
19. oktobra 1978 je bil na tej
strani objavljen članek z naslovom
,,Le složno do sodobnih poti", v ka
terem je bilo pojasnjeno, kako bo
mo zbrali samoprispevek za asfalt.
Po sklepu zbora volilcev 13. oktobra
smo namreč sklenili zbirati po en
milijon starih dinarjev od vsakega
gospodinjstva. Akcija uspešno po
teka, zbrali smo že nad 25 milijonov
Sdin, obveznost, ki je bila določena
do 31. marca, pa so izpolnili nasled
nji občani: J. Gliha, J. Nahtigal, J.
Zupančič, D. Mlakar, B. Magajna,
D. Kadunc, M. Koren in A. Mestnik.
Na sestanku odbora za moderni
zacijo ceste, na katerem so sodelova
li tudi predstavniki KS in družbeno
političnih organizacij ter Miroslav
Vute, podpredsednik IS ObS Novo
mesto, so dah vsestransko podporo
za nadaljevanje akcije.
Odbor

Zakaj na umetniških prireditvah ni gledalcev?
Ni še dolgo tega, kar smo v našem
tedniku brali, da je v Novem mestu
malo kulturnih prireditev, da je
kinematografski program slab, da
mladina nima kaj početi in še kaj.
Vendar tako pisanje ne ustreza po
vsem resnici. V Novem mestu je pri
reditev dovolj, včasih se zvrstijo celo
tri v enem dnevu. Za te prireditve je
treba odšteti precej denarja, vložiti
veliko dobre volje, obiska pa ni pra
vega. Kaj je vzrok za tako stanje?
Med prireditve, ki so slabo
obiskane, lahko štejemo vse, od na
stopov pevskih zborov (večkrat se
zgodi, da je več pevcev kot gledal
cev!) do baletnih prireditev, komor
nih koncertov, folklore in filma. Le
tošnja retrospektiva slovenskih fil-

V polemiko se je vključil s svojo razlago tudi proizvajalec marvina SLOVI N »Bizeljsko - Brežice"
tirno. S to zaščito bi dobil oporo
proizvajalec te plemenite kapljice,
pa tudi ljubitelj tega vina bi prišel na
svoj račun.
Naš namen pa ni bil izvedljiv, ker
pomeni cviček splošno označbo za
določeno vrsto vina z geografskim
poreklom, ki jo sme uporabiti vsak,
kdor to vino na tem področju proiz
vaja. Zaradi besede „cviček“ zaščite
nismo mogli izvesti. Spričo tega smo
se oprijeli zamisli, s katero nismo
oškodovali
našega
proizvajalca.
Misel je rodila uspeh: za zaščitno
znamko smo izbrali ime marvin, ki
predstavlja staro ime za dolenjsko

Marsikateri belokranjski
vinogradnik je bil pred leti
razočaran pri nakupu trt
cepljenk. Spretni mešetarji
so jih prodajali na trgu v
Metliki, pa tu di z avtom o d
hiše d o hiše. D o b i si iz
istega kupa katerokoli sorto,
o d m odre frankinje do žam etk e itd N ekateri kupci so
že p o dveh letih razočarano
uvideli, da so k u p ii m ačka v
Žaklju in so vinograd poseka
li ter za sa d ii na novo nekoli
ko dražje, toda pristne cep
ljenke Drugim pa se je zdelo
škoda sekati mlade trte, so
pa zato vsako leto znova
jezni, k o žalostno ogleduje
jo, kako ima njihovo grozdje
čudno podolgovato obliko
in nikoli ne dozori, kakor bi
moralo. Kupili in nasadili so
„m odro frankinjo“, zrasla
pa jim je pristna srbska
ružica.
Vse pa kaže, da to naših
vinogradnikov še ni izučilo.
Sliši se, da posebno v črno
maljskem predelu na veliko
kupujejo cepljenke n ek je'v
Vivodini N ekateri so celo
tako previdni, da vzam ejo za
vsak prim er zraven še sadike
v m etliški zadrugi, da bi
imeli, č e b o treba, „ uradno“
potrdilo o vrsti in izvoru
trte. Trte cepljenke, kuplje
ne v zadrugi imajo namreč
uradno p lom bo in za njih
sorto odgovarja prodajalec
oz. trsničar. B ržkone pa tem
previdnežem plom ba ne bo
veliko pomagala, saj ima za
druga natančno evidenco <
številu kupljenih trt.
F R A N C DERGANC,
SEMIČ

Kobre prinašajo denar

Se: cviček ni bil in ne bo marvin
. Naše današnje razmišljanje
edino ta namen, da seznani
Pridelovalce cvička o nastanku
•mena , marvin

pisma
in •
odmevi

»Kukavičje” trte

S3MM M0®BE Tvorno in pestro

mov je doživela glede obiska povsem
enako usodo kot vrsta prireditev
pred njo. Zakaj je naš odnos do do
mačega filma tak, kot je? Zakaj gle
dalci ne prihajajo več v kino? Po»osto se namreč dogaja, da ima isti
g«
film
več uspeha na televiziji kot v
fi
kinematografu. Torej drži ugotovi
tev, da se Slovenci vse bolj zapiramo
med štiri stene. S tem pa smo pri
krajšani za živ stik z ljudmi.
Ker ni obiskovalcev dobrih, umet
niških prireditev, se bo bržkone še
naprej dogajalo, da se bodo na naših
platnih vrstile kobre, kavboji in
zmaji. Ti privabljajo občinstvo, ti
prinašajo denar.
šf

cviček, imenovan dolenjec (marw ein). . . “ (sledijo viri).
Za dokaz obstoja ime marvin za
dolenjsko vino nam služi tudi „Slovenski e tn o g ra f, letnik V1-V1I
(1953-1954), izdal Etnografski
muzej, Ljubljana 1954. Na strani
430 beremo med drugim: ..Trgovska
vina so marvin, rebula, vipavec". Tu
di Slovenski etnograf je glasnik zgo
dovinske stvarnosti.

vino od 1 2. do praga sedanjega sto če izbrisati iz zgodovine. V seznamu
letja. Ta zaščitna znamka ima to ga ima tudi Slovenska akademija
prednost, da hkrati nakazuje po znanosti in umetnosti. Gospodarska
in družbena zgodovina Slovencev,
reklo vina, sc pravi dolenjsko vino.
Zaščitna znamka marvin je prav Zgodovina agrarnih panog priča o
tein. To znanstveno delo je izdala
no veljavno registrirana, objavljena
in zavarovana. Skoda je le, da velja Slovenska akademija znanosti in
umetnosti, Institut za zgodovino,
ta zaščita samo za uporabnika te
Končno omenimo še Grudnovo
znamke. To zaščitno znamko nosi Sekcija za občo in narodno zgodovi
Zgodovini? slovenskega naroda. Prvi
cviček na svoji nalepki, k ije po svoji no, Ljubljana, 1970.
zvezek (druga izdaja, Celovec 1912)
vsebini in opremi v soglasju z zako
prinaša na 430. strani tole: ..Manj je
Menimo, da zadostuje, če izvleče
nitimi določili. V soglasju je tudi s
bilo takrat v čislih dolenjsko vino
mo
iz
tega
pomembnega
dela
samo
'
27. členom zakona o vinu SRS.
( Maruem ali Maclnvein), kar pome
kratek'
odmerek.
1
’oleg
drugega
na
Nekateri se sicer upirajo priznati
ni vino iz marke, ker se je zdelo
obstoj marvina, čeprav ne razume 393. .-.treni izstopa besedilo: . . .
menda prekislo."
mo, zakaj, kajti tega imena ni mogo „Na Dolenjskem so gojili predvsem

Pokojna Ivanka Moretti je bila
pokopana dne 7. 2. 1979. Tega dne
je bil po redni poti odposlan dopis
tov. Francu Morettiju na naslov de
lovne organizacije, kjer je zaposlen,
z opozorilom, naj zaprosi za pre
vzem stanovanja in izroči ključe,
kot to določa zakon o stanovanjskih
razmerjih. Pošta je vročila dopis 8.
Z 1979, to je dan po pogrebu, na
naslov delovne organizacije, kar je
razvidno iz datuma na vročilnici, ki
jo prilagamo. Ni nam znano kdaj,
kje in kako je bila pošta od sodelav
cev v delovni organizaciji posredova
na tov. Morettiju, vsekakor pa ni
mogla biti vročena pred pogrebom,
če je v delovno organizacijo dospela
dan po njem.
Kljub temu pa tov. Moretti še do
danes, to je 5. 3. 1979, ni dostavil
ključev spornega stanovanja.
Postopek vodi:
MARJANA PAVASOVIČ

V S T R A Ž I:
„O D R ED
ZELENE KRKE“
V Straži že vrsto let deluje tabor
niški odred ..Prijateljev zelenega
gozda", v katerem so predvsem
učenci tamkajšnje osnovne šole. 23.
februarja smo imeli letni občni
zbor, na katerem smo se odločili za
novo ime organizacije; zdaj smo
„Odred zelene Krke".
Izvolili smo starešino, načelnika,
tajnika, blagajnika in propagandista
ter sc pogovorili o delu v letošnjem
letu. Kot delegata občinske zveze
sta se zbora udeležila prof. Marjan
Dobovšek in Maruša Pezdič, ki sta
sodelovala v pripravah za sestavo in
uresničevanje letnega programa. Konec februarja smo pripravili tudi
pustni ples v maskah in najboljše
maske nagradili.
BOŠTJAN PRIMC

Izvor besede marvin dokazujejo
razni našteti zgodovinski spisi in vi
ri, celo tudi: P. Blaznik, Urbarji
freisinške škofije (stran 333, 336,
337 navaja zanimiv termin marchafartt, kar pomeni tovorjenje vina iz
Dolenjske).
Upamo, da smo zadevo dovolj
razumno pojasnili in naše vinograd
nike poučili o „sporu“ med cvič
kom in marvinom. Zaščitna znamka
marvin ne spreminja ali zanika ime
CVlCFK, nasprotno, dviguje in pri
kazuje ga kot produkt kvalitetnega
namiznega vina, ki žanje p: znanje
in polivalo. Cviček pod zaščitno
znamko marvin se pripravlja po po
sebnem enološkem postopku po
skrbni negi in z izbranimi sortami.
S 1.0 VIN „ Bizeljsko-Brežice"

IDOLENJSKI UST

T O R E K , 1 3. III.

TELEVIZIJSKI SPORED
P E T E K , 9 . III.

JUGOBANKA

9.00 TV V SOLI: Makedonščina,
Ruščina, Od petka do petka, Želez
niška postaja
10.00 TV V SOLI: Angleščina, Ri
sanka, Zgodovina
15.00 TV V SOLI, ponovitev
17.15 POROČILA
17.20 DOŽIVLJAJI MAČKA TOŠE
17.35 POLETJE S KATKO
18.03 ROCK KONCERT: MAN
FRED MANN'S EARTII BAND
Mladi bodo lahko poslušali sklad
be z zadnje velike plošče te skupine,
ki jo vodi M. Mann, glasbenik, ki se
je uveljavil že v zgodnjih šestdesetih
letih. Od bluesa do današnjih odtenkov rocka sc raztezajo slogovne zna
čilnosti njegovih skladb, ki premore
jo tudi jazzovske prvine. Da bi lahko

S O B O T A , 10. III.

JUGOBANKA

8.00 POROČILA
8.05 KROKODIL HAM
8.15 Z BESEDO IN SLIKO - N.
Maurer: KOSTANJEV SKRATEK
8.30 VRTEC NA OBISKU: NEKAJ
ZA DEŽEVNE DNI
8.50 BABIČIN VNUCl K
9.20 PISANI SVET
9.55 PO SLEDEH NAPREDKA
10.25 CAS, KI ŽIVI: DOKUMEN
TI BOJA
11.00 TELEVIZIJA BREZ TREBU
HA
11.40 F. Cialente: CAMILLA
12.35 625
15.05 POROČILA
15.10 SLOBODA: HAJDUK, pre
nos nogometne tekme
17.10 PRENOS KOŠARKARSKE
TEKME
18.40 NAS KRAJ
18.50 OČKA, DRAGI OČKA
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 H. Claus: RUBENS
Na kratko o vsebini belgijske na-

sledil svojim glasbenim hotenjem, je
Mann večkrat menjal skupine, to, s
katero bo igral v oddaji, je lani raz
pustil in kmalu zatem sestavil drugo.
18.35 OBZORNIK
1 8.45 SOCIOLOGIJA DRUŽINE
Prva oddaja je prikazala nastenek
in razvoj družine, tokrat pa se bomo
seznanili s posebnostmi t.i. nuklear
ne družine, ki jo sestavljajo le starši
in otroci. V družini ni več starih
staršev, tet in stricev, skrb za otroke
in gospodinjstvo je naloga roditeljev.
O skladnosti družinskega življenja
odloča to, kako si starši med seboj
razdelijo delo oz. koliko bremen
lahko prenesejo na družbene ustano
ve, npr. vrtce, šole, obrate družbene
prehrane ipd. Druga oddaja iz nani
zanke ima naslov Družina - skup>nost staršev in otrok, videli pa bomo
utrip družinskega življenja z več
koncev slovenske dežele.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 7 + 7, zabavnoglasbena od
daja
Poleg glasbene skupine, po kateri
nosi naslov ta oddaja beograjskih

JUGOBANKA

televizijcev, bodo drevi naslopili še
Mija
Aleksič,
Ncda
Ukraden,
Djordje Marjanovič in drugi, bolj ali
manj znani obrazi z malih zaslonov.
2 i.o o S e r i e v n e w y o r k u
Zabavati. To je edini smoter tele
vizijskih kriminalk, v katerih igra
glavno vlogo šerifa McCIouda Denis
Wcawer. Posebej predstavljati to na
nizanko je kajpak brez pomena, saj
so precej oddaj slovenski gledalci že
videli, zdaj pa se jih bo ob petkih
zvrstilo še osem.
22.30 TV DNEVNIK
22.45 625
23.05 JAZZ NA EKRANU: TRIO
J. GRI1T INA IN A. TAYLORJ A

8.45 TV V SOLI: Zagreb, Ali ste
vedeli? , Pesem, TV vrtec, Dnevnik
10

10.00 TV V SOLI: Kemija, Risanka,
Glasbeni pouk
I 4.45 TV V SOLI, ponovitev
16.30 ŠOLSKA TV: Pomorsko
gospodarstvo in pristanišča SFRJ,
Ljudsko zdravstvo, Onesnaževanje
celinskih voda
17.35 POROČILA
17.40 ZAPISI ZA MLADE: MATI
JA TOMC
Belokranjec Matija Tomc, sloven-

S R E D A , 14. III.

16.55 Test - 17.10 TV dnevnik v
madžarščini - 17.45 Magnet 18.15 Družbena tema
18.45 Prija
telji glasbe - 19.30 TV dnevnik 20.00 V ospredju - 21.00 Včeraj,
danes, jutri 21.20 Človek in čas 21.50 Zabava vas Sch\vabingu 22.40 Ch. Ives: Sonata

S
daljevanke v petih delih, ki bo govo
rila o življenju in delu Petra Paula
Rubensa, enega največjih genijev v
zgodovini slikarstva: 17. stol. je bilo
polno družbenih, političnih in ver
skih nasprotij, revščina pa je pestila
tudi družino Rubensovih. Kmalu se
konča brezskrbno otroštvo fanta z
velikim slikarskim talentom. Vse
svoje moči nameni slikanju, doseže
priznanje, a hoče se izpopolnjevati v
Italiji. V Mantovi in Rimu veliko sli
ka, izkaže pa se tudi kot preudaren
diplomat. Rubens ni brez nasprotni
kov, ki mu zagrenijo življenje, zato
se odpove mestu dvornega slikarjain
se ustali v Anversu, kjer z veliko
vnemo slika, se poroči z lsabello
Brant, ustanovi svojo šolo pa tudi
politično je dejaven. Drugi slikarji
mu zavidajo, zaradi spletk pride v
nemilost pri oblasteh, kuga mu po
bere ženo in hčer. Notranje razrvani
slikar se sicer obvlada, kljub življenj
ski tragiki z velikim zamahom

JUGOBANKA

9.00 TV V SOLI: Matematika,
Samoupravna družba, Fizika
10.00 TV V SOLI: Predšolska vzgo
ja, Risanka, Film
16.15 SMUČARSKI POLETI, re
portaža iz Planice
17.15 POROČILA
17.20 Z BESEDO IN SLIKO:
PESTRNA
17.55 SEVERNOAMERIŠKI INDI
JANCI
18.20 NE PREZRITE
18.35 OBZORNIK
18.45 OD VSAKEGA JU rR A
RASTE DAN: KUD ŠTUDENT
MARIBOR
Mariborsko KUD Študent deluje
že 15 let, zdaj pa ima štiri sekcije
(Pevski zbor Boris Kraigher, Folk-

ustvarja veličastna dela, ob katerih
na pragu starosti spet začuti veselje
do življenja, še posebno tedaj, ko se
poroči s Heleno Fourmentovo.
Ustvarjalno dočaka konec bivanja.
Flamski režiser Roland Verhavertje
nadaljevanko posnel po scenariju
Huga Clausa, glavne vloge pa igrajo
Johan Leysen, Ingrid de Vos, Nele
van den Driessche, Dora van den
Groen in drugi.
20.55 MODA ZA VAS
21.00 ELMER GANTRY, film
Dogajanje tega filma, ki ga je
ameriški režiser Richard Brooks
1960 posnel po literarni predlogi
Sinclairja Lewisa, je postavljeno v
dvajseta leta tega stoletja, naslovni
junak pa je evangelist s precej dru
gačno preteklostjo, kot pa jo do
voljuje pridiganje njegove vere. Ob
Burtu Lancastru, za katerega pozna
valci pravijo, da je v tem filmu od
igral svojo najboljšo vlogo, igrata tu 
di Shirley Jones in Arthur Kennedy.
23.20 TV DNEVNIK

JUGOBANKA

8.40 POROČILA
8.4S ZA NEDELJSKO DOBRO
JUTRO: NASA PESEM 78
9.10 A. Marodič: MARIJA
10.25 ULICA SEZAM
11.30 LJUDJE IN ZEMLJA
Slovensko kmetijstvo je že dalj
časa usmerjeno zlasti v prirejo mle
ka in mesa, pa naj gre za zasebne
kmetovalce ali družbeno kmetijstvo.
Rejce nenehno pestijo neusklajene
cene koruze in krmil na eni ter od
kupne cene živine in mleka na drugi
strani. Tega stanja tudi zadnji po

pravki cen ne bodo izboljšali. Tako
menijo živinorejci v Kočevju, Šent
jurju, Prekmurju in še kje, ki se ne
zavzemajo za višje odkupne cene,
pač pa vidijo rešitev v znosnejši ceni
koruze in krmil ter v ugodnejših po
sojilih. O tem in še čem bo govorila
oddaja.
1X30 SMUČARSKA TEKMOVA
NJA ZA POKAL JAHORINE, pre
nos
13.00 POROČILA
KAJ VEMO O . . .
VESELI TOBOGAN: BRESTANI
CA
ŠPORTNA POROČILA
DOSJE NAŠEGA CASA: LETO
1967
Največji svetovni dogodek tega
leta je bil izbruh nove vojne na Bliž
njem vzhodu. Sicer lokalna vojna je
nevarno ogrozila mir vsega člove
štva. 1967 je bil tovariš Tito petič
izvoljen za predsednika republike.
RETROSPEKTIVA SLOVENSKE
TV DRAME - S. Grum: JOSIPINA
Franc Uršič je scenarij za televi
zijsko dramo sestavil iz različnih
Grumovih novel, ki govorijo o ob
čutju življenjske osamljenosti in bo
lečine. Igrajo Polde Bibič, Majda Po
tokar, Meta Vranič, Jožica Avbelj,
Marjeta Gregorač, Majda Grbac in
drugi.
POROČILA

Č E T R T E K , 15. III.

JUGOBANKA

9.55 SMUČARSKI POLETI, prenos
iz Planice
16.20 ŠOLSKA TV: Pomorsko
gospodarstvo in pristanišča SFRJ,
Ljudsko zdravstvo, Onesnaževanje

18.40 Test - 18.55 Poročila 19.00 Narodna glasba - 19.30 TV
dnevnik — 20.00 M. Musorgski:
Hovanščina (2. del opere) — 21.00
Poročila - 21.10 Feljton

P O N E D E L J E K , 1 2 . III.

JUGOBANKA

1

9.00 TV V SOLI: Pravopis, Izobra
ževalna oddaja. Za prosti čas, Življe
nje
10.00 TV V SOLI: Materinščina,
Risanka, Fizika
11.10 TV V SOLI: Za najmlajše
15.00 TV V SOLI, ponovitev
16.10 KMETIJSKA ODDAJA
17.10 POROČILA
17.15 SREČANJE OB PARTIZAN
SKI PESMI
V okviru festivala Kurirček je bil
decembra lani v Mariboru koncert
sedmih otroških in devetih mladin
skih pevskih zborov, ki so nastopili s
po tremi pesmimi o revoluciji.
17.35 KATASTROFE
18.05
SODOBNA
MEDICINA:

20.00 E. Szanto - L. Nemere: NA
POMOČ
Dandanes živi na Madžarskem bli
zu 250.000 Romov, njihov jezik, na
vade, značajske posebnosti in še kaj
pa so vzrok, da se Romi stežka
vključujejo v sodobni tok madžar
ske družbene stvarnosti. Prihaja do
številnih težav, za mnoge pa so krivi
nravni predsodki civiliziranega sveta,
ki tudi socializmu niso tuji. O tem
bo govorila televizijska drama o uso
di mladega ciganskega zakonskega
para, ki napravi spodbuden korak v
sodobnost, a tragično konča. Scena
rij sta po resničnem dogodku na
pisala Erika Szanto in Laszlo Neme
re (ta je dramo tudi zrežiral), Joszcf
Madaras, ki igra glavnega junaka, jc

lorno skupino, športnoplesni klub in
skupino za moderni ples Point).
KUD Študent je za svoje delo preje
lo že številne pohvale, pa je vseeno
širši javnosti precej neznano. Tudi
mariborski študenti raje skrbijo le za
ocene v indeksih in se ceneno zaba
vajo, v KUD pa zanese le redke.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 FILM TEDNA: BAKO, DRU
GI BREG
V sodelovanju senegalske in fran
coske kinematografije je film z gor
njim naslovom lani po lastnem sce
nariju posnel Jacques Champreux,
pri pisanju scenarija pa so mu poma
gali črni prijatelji, ki dobro poznajo
stvarno ozadje dogodkov, o katerih
govori film. Gre za pripoved o mla
dem Senegalcu, ki želi zapustiti rev
no domačijo in se pridružiti bratu,
ki je cmigriral v Francijo. Pot na
evropsko celino je za črnega fanta
polna ponižanj, saj nima dovolj
denarja za potni list in primeren pre
voz, zato strada, boleha, ko pa po

17.10 TV dnevnik v madžarščini '
17.30 TV dnevnik - 17.45 Pionir
ske TV novice - 18.15 Nove knjig®
- 18.45 Glasbena oddaja — 19.30
TV dnevnik - 20.00 Gledališki
predstava - 21.10 Včeraj, danes,
jutri — 21.30 Znanost — 22.15
Beograjski festival jazza
morečih zapetljajih končno I®
prispe na cilj, se precej sooči s poni
ževalnim odnosom do prišlekov, ki
jih Francozi smatrajo za manjvredno
delovni silo. Kot zanimivost lahko
zapišemo, da Champrcux sploh ni
filmar, ampak slikar, za snemanje p*
se je odločil zato, ker ga je zelo
pretresla usoda črnih priseljencev v
Franciji. Igrajo Sidiki Eakaba,
Doura Mane, Cheik Doukoure.
Guillaume Korrea in drugi.
21.50 TV DNEVNIK
22.05 SVETOVNO PRVENSTVO V
UMETNOSTNEM DRSANJU, pre
nos tekmovanja športnih parov 1
Dunaja

17.10 TV dnevnik v madžarščini '
17.30 TV dnevnik - 17.45 Zlata nit
- 1>8.15 Tehnična ura - 18.45 Simfonična glasba - 19.30 TV dnevnik
- 20.00 Športna sreda - 22.15 TV
dnevnik

V STAREM CHICAGU, film
Ta ameriški film, ki ga je Henry
King zrežiral 1938, označujejo kot
družinsko sago iz časov, ko je Chica
go šele postajal mesto. Posamezni
člani družine 0 ’Leary se vsak po
svoje trudijo, da bi prišli na zeleno
vejo, uspeh pa je bil odvisen le od
tega, kako se je kdo znašel v raz
merah, ki niso bile rožnate. Ta film
je znan tudi po tem, da izredno pre
pričljivo prikazuje požar, ki ga je
povzročila 0 ’Learyjeva krava, s tem
da je prevrnila petrolejko. Igrajo
Tyron Power, Aliče Faye, Don
Ameche,
Andy Devine, Brian
Doulevy in drugi.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 B. Čopič - A Diklič: OSMA
OFENZIVA
21.05 SMUČARSKA TEKMOVA
NJA ZA POKAL JAHORINE,
posnetek
21.50 TV DNEVNIK
22.05 SARAJEVO: DINAMO, re
portaža z nogometne tekme
22.35 ŠPORTNI PREGLED

15.15 Nedeljsko popoldne - 19.30
TV dnevnik - 20 00 Dokumentarna
oddaja - 20.45 Včeraj, danes, jutri
- 21.05 Film tedna

za svojo vlogo prejel prvo nagrado
na lanskem televizijskem festivalu v
Monte Carlu, ob njem pa nastopajo
še Carla Romanelli, Tibor Szilagyi,
Sandor Horvath in drugi.
21.00 KULTURNE DIAGONALE
21.40
MOZAIK
KRATKEGA
FILMA: MEMENTO SICILIAE
Kratki film zgornjim naslovom je
posnel Vaško Pregelj, ki si je priza
deval, da bi ob kulturni dediščini te
ga italijanskega otoka prikazal tudi
manj umetniške, a vseeno dovolj
značilne stvaritve za ponazoritev
vsakršnega utripa današnje Sicilije.
22.00 TV DNEVNIK
17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Usoda
nekega Carlija - 18.00 Pravljica 18.15 Živeti v družini - 18.45 Mla
di ža mlade - 19.30 TV dnevnik 20.00 Športna oddaja - 20.35 Iz
kušnje - 21.05 Poročila - 21.15
l-est na TV

gradili skrivne bolnišnice, za učence
ni skrivnost, manj znano pa je ver
jetno to, da so partizani skrbeli tudi
za bolnišnice civilistov, imeli so far
macevtsko službo, pa tudi zobo
zdravstvena in veterinarska dejav
nost jim ni bila tuja. Tretji prispevek
bo govoril o skrbi za varstvo celin
skih voda. Solarji bodo zvedeli,
kako ljudje rušijo biološko ravnotež-

je v vodi in kako je to nujno potrebno ravnotežje mogoče spet obnoviti
17.20 POROČILA
17.25 KROKODIL HAM
17.35 BABI CIN VNUČEK
18.05 OBZORNIK
18.15 SMUČARSKI POLETI, po
snetek iz Planice
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 TRETJA RAZSEŽNOST
22.00 TV DNEVNIK
22.15 SVETOVNO PRVENSTVO V
U M E T N O S T N E M D R S A N J U , pre
nos tekm ovanja moSkih z Dunaja

z dejstvom, da morje hkrati ločuje
in povezuje, saj je prevoz tovora in
ljudi domala nenehno mogoč. Raz
členjena jadranska obala je že za ča
sa Rimljanov imela pomembno vlo
go pri razvoju prometa, oddaja pa
bo podrobneje prikazala vlogo pri
stanišč in ladjevja v zdajšnjem času.
To, da so partizani za svoje ranjence

16.40 Bosna: Emerson (prenos)
košarkarske tekme) 18.15 Znanost
- 18.45 Kviz: Peščena ura - 19.30'
TV dnevnik - 20.00 3 - 2 - 1 . . . ,
gremo! 23.00 Poročila

(PRVI RADIJSKI PROGRAM
V

P E T E K , 9 . III.
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Ra
dijska šola za nižjo stopnjo (Ne bom
sodeloval). 9.30 Iz glasbene tradicije
jugoslovanskih narodov in narodno
sti. 11.03 Znano in priljubljeno.
12.10 Z orkestri in solisti. 12.30
Kmetijski nasveti (dr. Jože Ferčej:
Glavni temelji za gospodarno prirejo
mleka v novih razmerah). 12.40 Pi
halne godbe. 13.50 Človek in zdrav
je. 14.05 Glasbena pravljica (S. Ma
karovič - P. Mihelčič: Punčka
Kleopatra). 14.13 Naši umetniki
mladim poslušalcem. 14.30 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Napotki za turiste. 15.45 Naš
gost. 18.05 Moment musical. 19.45
Minute z ansamblom Štirje kovači.
20.00 Stop pops 20. 21.15 Oddaja o
morju in pomorščakih. 22.20 Bese
de in zvoki iz logov domačih. 23.05
Literarni nokturno. 23.15 Jazz pred
polnočjo 0 .0 5 -4 .3 0 Nočni pro
gram.

S O B O T A , 1 0. IU .
V

18.50 SODOBNIKI •: KAJETAN
KOVIC
Labrador. Tak naslov ima Koviče
va pesniška zbirka, katere verzi go
vorijo o pesnikovi navezanosti na
pomursko domačijo, o zgodbah stri
cev, o Muri, vrtu, petju škorcev in
lipi, na kateri je visela puška divjega
lovca. Pesnik bo v oddaji razložil

celinskih voda
Prvi prispevek bo šolarje seznanil

(
RAZMIŠLJANJE O ETIKI
ZDRAVSTVU
18.35 OBZORNIK
18.45 MLADI ZA MLADE
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK

svoje poglede na poezijo, slišali P3
bomo tudi enajst njegovih pesmi.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 AKTUALNA ODDAJA
20.55 J. Janicki: POTA POLJSKE
22.15 TV DNEVNIK
22.30 IZ KONCERTNIH DVO
RAN: ALFRED BRENDL IGRA
SCHUBERTA

••••••••••• •••••••••••• • ••••••••••*
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ski skladatelj zborovske glasbe, živi
v Domžalah in bo decembra letos
praznoval osemdesetletnico življe
nja. Tomc, ki ga jc France Marolt
imenoval za častnega člana svojega
Akademskega pevskega zbora, še
zmeraj ustvarja, pričujoča oddaja pa
bo v skopih obrisih prikazala življe
nje in delo človeka, ki je zelo oboga
til slovensko zborovsko pesem. Sli
šali bomo tudi nekaj Tomčevih stva
ritev.
18.10 MALI SVET
18.40 OBZORNIK

8.08 Glasbena matineja. 9.05
Pionirski tednik. 9.35 Mladina poje.
11.03 Minute s Hossywoodskim
kvartetom saksofonov. 11.20 Po
republikah in pokrajinah. 11.40 Mi
pojemo. 12.10 Godala v ritmu.
12.30 Kmetijski nasveti (inž. Jelka
Hočevar: Zatiranje plevela v koru
zi). 12.40 Veseli domači napevi.
14.05 Gremo v kino. 14.45 S pevko
Jožico Svete. 15-45 S knjižnega
trga. 17.00 Zunanjepolitični maga
zin. 18.05 Od arije do arije. 18.30
Zgodovinsko desetletje Trboveljske
ga slavčka.
19.45 Minute z
ansamblom Francija Puharja. 20.00
Sobotni zabavni večer. 21.00 Za pri
jetno razvedrilo. 21.30 Oddaja za
naše izseljence. 23.05 Popularnih
dvajset. 0 .0 5 -4 .3 0 Nočni program.

N E D E L J A , 11. III.
7.30 Zdravo, tovariši vojaki!
S.07
Radijska igra za otroke tiviui V.
Rorič: Marija). 8.34 Skladb" z;i mla
dino. 9.05 Še pomnite, tovariši?

10.03 Kar znaš, to veljaš. 11.00 Po
govor s poslušalci. 11.15 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 13.20
Za kmetijske proizvajaleje. 13.45
Obisk pri orkestru Frank Madison.
14.05 Nedeljsko popoldne. 17.50
Zabavna radijska igra (Fran Milčinski-M itja Mejak: Butalci). 19.45
Glasbene razglednice. 20.00 V ne
deljo zvečer. 22.20 Skupni program
JRT. 23.05 Literarni nokturno (M.
Škurjanec: Slivje cvete). 23.15 Ples
na glasba za vas. 0 .0 5 -4 .3 0 Nočni
program.

P O N E D E L J E K , 1 2 . III.
8.08 Glasbena matineja. 9.05
Ringaraja. 9.20 Izberite pesmico.
9.40 Vedre melodije. 11.03 Za
vsakogar nekaj. 12.10 Veliki revijski
orkestri. 12.30 Kmetijski nasveti
(dr. Jože Maček: Onesnaževanje
zemlje v vinogradih in grozdja z
ostanki sredstev za varstvo rastlin v
Sloveniji). 12.40 Pihalne godbe.
14.05 Pojo amaterski zbori. 14.30
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo, 15.45 Naši znanstveniki pred
mikrofonom (dr. Jože Pogačnik).
18.05 Izročila tisočletij. 18.25
Zvočni signali. 19.45 Minute z
ansamblom
Janeza
Jeršinovca.
20.00 Kulturni globus. 20.10 Nov
posnetek G. Donizettija opera Favo
rit. 22.20 Popevke iz jugoslovanskih
studiev. 23.05 Literarni nokturno
(S. Simčič: Pesmi). 23.15 Za ljubi
telje jazza.

T O R E K , 13. III.
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Ra
dijska šola za srednjo stopnjo (Ivo
Andrič: Zgodbe iz otroških let).
9.30 Iz glasbenih šol. 11.03 Prome
nadni koncert. 12.10 Danes smo iz
brali. 12.30 Kmetijski nasveti (mag.
Sonja H orvat-M arolt: Preskrba z
gozdnim semenom). 12.40 Po do
mače. 14.05 V korak z mladimi.
15.45 Pota sodobne medicine (dr.
Mirko Derganc Zgodovina in razvoj
opeklinske kirurgije). 18.05 Obiski
naših solistov. 19.45 Minute z
ansamblom Alija Sossa. 20.00 Slo

venska zem lja v pesmi in besedi20.30 Radijska igra (Jean Gr
raudouX: Intermezzo). 21.33 Zvoč
ne kaskade. 22.20 Skupni progratj1
JRT. 23.05 Literarni nokturno (SRem ic: Pesmi). 23.15 Popevke s«
vrstijo. 0 .0 5 -4 .3 0 N očni program-

S R E D A , 1 4 . III.
8.08 Glasbena matineja. 9.05
Pisan svet pravnic in zgodb. 9.25 Z*'
pojmo pesem. 9.40 Aktualni proble
mi marksizma. 11.03 Po Talijinu1
poteh. 12.10 Veliki zabavni ork«'
stri. I Z 30 Kmetijski nasveti (L oj#
Kastelic: Združevanje dela in sred
stev v čebelarstvu). 12.40 Pihalu®
godbe. 14.05 Ob izvirih ljudske g W
bene kulture. 14.30 Naši poslušale*
čestitajo in pozdravljajo. 15-45 Sp<^
mini in pisma (A. Mahler-Werfe*'
Moje življenje). 18.05 Odskočil*
deska. 18.30 Koncert za besedo (®*
sreča). 19.45 Minute z ansamblom
Bojana Adamiča- 20.00 Prenos
zagrebške koncertne dvorane Vatr®"
slav Lisinski. 22.20 S festivaloj1
jazza. 23.05 Literarni nokturno ,(»•
Adamov: Stari Hubert). 23.15 R e^
ja jugoslovanskih pevcev zabavfl
glasbe. 0 .0 5 -4 .3 0 N očni prograHv

Č E T R T E K , 1 5 . IU .
8.08 Glasbena matineja. 9.05 Rr
dijska šola za višjo stopnjo (Šolstv®
stare Jugoslavije). 9.35 Narodne j®
ponarodele. 11.03 Uganite, pa vafl1
zaigramo! 12.10 Zvoki znanih mel®’
dij. 12.30 Kmetijski nasveti (in*;
Jelka Hočevar: Uspeh z novimi sre®'
stvi za preprečevanje zaplevljenostO12.40 Od vasi do vasi. 14.05 Ko>J'
cert za mlade poslušalce. 14-4U
Enajsta šola. 15.45 Jezikovni P°'
govori
(Milena
Hanjšek-Holc)18.05 Z opernih odrov. 19.45 Minu”
te z ansamblom Milana Ferlež®20.00 Četrtkov večer domači1',
pesmi in napevov. 21.00 Literaf1
večer (Novo gledališče na Slove11
skem). 21.40 Lepe melodije. 22 *
Mali koncert dveh čeških trio.
23.00 V gosteh pri tujih radijsK^
postajah. 0 .0 5 -4 .3 0 Nočni Pr°
gram.
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Barvit mozaik „Naše besede”
Na območnem srečanju v Dolenjskih Toplicah in Straži nastopile mladinske kulturne
skupine in posamezniki iz novomeške in trebanjske občine — Ni še znano, ali gre kdo
naprej
Obm očno srečanje ,,Naša beseda 7 9 “ , prvič prirejeno na
Dolenjskem, je končano. Tri večere zapored so si mladinske
kulturne skupine iz novomeške in trebanjske občine prizadevale
zadovoljiti občinstvo in selektorje. Vse nastope so namreč
spremljali tudi strokovnjaki za posamezne zvrsti kulturnega dela,
°d njihovih ocen (priporočil) pa bo odvisno, ali se bo katera od
skupin uvrstila na zaključno republiško prireditev, ki bo maja. Kaj
so si selektorji vpisali v beležke, ie za zdaj še skrivnost.
Prireditve „Naše besede" za iz Novega mesta na topliškem
Dolenjsko so potekale od pet odru uprizorili mladinsko igro
»Štirje fantje muzikantje**, ki jo
ka, 2. marca, do nedelje, 4.
roarca, v Dolenjskih Toplicah in je napisal tržaški književnik
Straži. V Straži so pravzaprav Miroslav Košuta. Po predstavi
so mladi igralci dobili članske
gostovali le igralci Kulturnega
izkaznice Kulturnega društva
društva Maksa Henigmana iz
Dušana Jereba iz Novega mesta,
Dolenjskih Toplic z Molierovo
pionirsko gledališče pa je posta
komedijo „George Dandin Jurij
tepček - kaznovani soprog1*. lo ena od sekcij tega društva.
Sobotni spored je potekal v
To je bila druga predstava prve
prostorih topliške osemletke.
ga dne „Naše besede". Pred tem
Odprli so razstavo fotografij
so igralci pionirskega gledališča
članov novomeškega in miren-

»Ljudje ob Krki”
na festivalu 79

Dokumentarec o dolenj
skem utripu bodo vrteli v
našem glavnem mestu
Čez dober teden se bo začel
v Beogradu tradicionalni festi
val jugoslovanskega kratkega in
dokumentarnega filma. Pro
gram na njem bo zelo pester,
posebno pozornost bodo iz
kazali mladim avtorjem in jubi
lantom.
Slovenski delež bo na letošnjem
festivalu nadvse bogat, obsegal bo
kakih petdeset del, nastalih v proiz
vodnji sedmih večjih proizvajalcev.
V Beograd potuje tudi celovečerni
barvni dokumentarec »Ljudje ob
Krki", ki so ga prvič prikazovali je
seni v Novem mestu, ko je tu za
sedala stalna konferenca jugoslovan
skih mest. Kot je znano, pripovedu
je ta film o življenju ljudi v dolini
gradov in njihovem vztrajnem priza
devanju za lepši jutrišnji dan. Film
je režiral Boštjan Hladnik, sredstva
pa so prispevale delovne organizaci
je, SIS in drugi v novomeški občini.
Novomeški rojak Filip Robar Dorin je režiral dokumentarni in
' ;rani film „ Pogled stvari", Božo

f

prajc, avtor igranega celovečerca
„ K rč “ , posnetega lansko jesen v
M okronogu, pa bo na festivalu za

stopan kot režiser dokumentarca o
velikem slovenskem poetu Otonu
Župančiču,
nastalega lani ob
100-letnici pesnikovega rojstva. Na
Dolenjsko se vsaj motivno veže tudi
dokumentarni film „Naš partizanski
Kočevski Rog", ki ga je režiral San
di Čolnik.

PR ED N O V O M E ŠK O
O B Č IN S T V O
Dramska skupina kulturnega dru
štva Zarja iz Soteske ima za seboj že
nekaj ponovitev in gostovanj z Go
larjevima „Dvema nevestama", ne
kaj pa jih je še v načrtu. Med drugim
naj bi v naslednjih dneh to veselo
igro prikazali v Novem mestu. Na
novomeški oder pa namerava priti
tudi skupina topliškega Kulturnega
društva Maks Henigman, ki je v tej
sezoni pripravila Molierovega »Geor
ga Dandina".

PR E ST A V L JE N
„Č LO V E K N A
P O L O Ž A JU "
Zaradi bolezni v ansamblu je
abonmajska predstava Prešernovega
gledališča iz Kranja »Človek na
položaju" odpadla. Črnomaljci si
bodo igro lahko ogledali 30. marca,
Semičani pa dan kasneje. Za belo
kranjski gledališki abonm aje precej
šnje zanimanje; v Črnomlju je 150
prodanih vstopnic za vse predstave,
medtem ko si posamezne igre ogleda
precej več ljudi. V Semiču so
prodali 100 vstopnic, dvorana, ki
sprejme 180 gledalcev, pa je vsako
krat nabito polna.

Celodnevna šola
je še oddelčna
Jeseni še novi oddelki
COS v novomeški ob
čini?
V novomeški občini so v
tem šolskem letu uvedli
celodnevno šolo v 41 osnov
nošolskih oddelkih. V Brus
nicah imajo štiri, v Dolenj
skih Toplicah osem , na Pre
volah sedem in v dveh novo
meških osemletkah dvain
dvajset (v OŠ Grm 16, v OŠ
Katja Rupena 6) takih od
delkov. Nanovo so odprli tu
di šest oddelkov podaljšane
ga bivanja (po dva v Bršljinu,
OŠ Katja Rupna in posebni
šoli).
Letos bo celodnevne šole
deležno 1.115 učencev. V
novem šolskem letu pa naj
bi po predlogu občinske
izobraževalne skupnosti od
prli še nekaj novih oddelkov
celodnevne šole. V Brusni
cah in Dolenjskih Toplicah
naj bi na celodnevno šolo
prešli peti razredi, v Osnovni
šoli Katja Rupena pa tretji
razredi. Celodnevno šolo b o 
do po programu izvajali na
okoli 10 odst. vseh osnovno
šolskih oddelkov v občini.

skega fotokluba, poleg tega pa
so obiskovalci (prireditev je bila
slabše obiskana kot druge, ob
činstvo pa so predstavljali pred
vsem šolarji) lahko prisluhnili
besedi mladih literatov iz
Šentruperta, recitatorjem iz
novomeškega Doma učencev
Majde Šilc, iz Novega mesta
(Glasbene šole Marjana Kozine)
pa so bili tudi mladi glasbeni iz
vajalci.
Nedeljski večer - zadnja pri
reditev obm očnega srečanja —
je bil ubran zabavno. Na odru
topliškega kulturnega doma so
nastopili: folklorna skupina
Kres in člani plesnega kluba iz
Novega mest?, zabavnoglasbena
skupina Amidi iz Mokronoga,
ansambel novomeške glasbene
šole, dva solista na kitari in mali
harmonikar. Ta prireditev je bi
la kvalitetno še najmanj neenot
na.
O bm očno srečanje „Naša be
seda 79“ je bilo lep prikaz
dejavnosti mladih na najrazlič
nejših
kulturnih
področjih,
hkrati pa je pomenilo poživitev
kulturnega življenja na Dolenj
skem.
I.Z .
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med tem, ali je mogoče v klasični
motiviki in tehnikah še povedati kaj
novega ali ne. Nekateri avtorji so to
vprašanje razrešili, zato slikajo in v
svojih delih odkrivajo nove elemente
in nove zveze. S klasičnimi sredstvi
sc vključujejo v .sporazumevanje*, ki
je izrazito sodobno."
Čeprav je skupina nova. njeni čla
ni ne stopajo pred občinstvo kot
tujci. Novomcščanom so še zlasti
blizu trije: Marin Berovič kot rojak
in udeležence Dolenjske slikarske
kolonije, Goran Medak kot nekdanji

*
T one Kralj: RUDARSKA MATI, olje, 1937

Kočevska knjižnica bogatejša za nove knjige in bralce — Marljivi mladi obiskovalci
Knjižni sklad kočevske knjižnice je štel ob koncu minulega leta
2 5 .4 5 4 knjig. Med 2 .1 6 0 novimi deli je bilo 34 odst. strokovnih,
druge pa leposlovne. Novih knjig v tujih jezikih je bilo 274.
Knjižnica je bila vse leto dobro
obiskovana. V mladinskem oddelku
se
je
949
bralcev
zvrstilo
16-452-krat, oddelek za odrasle pa
je
1.242
bralcev
obiskalo
16.925-krat. Na dom so si izposodili
79.973 knjig (od tega 38.263 v mla
dinskem oddelku). Tako se je knjiž
ni sklad »obrnil" trikrat, kar po
vsem ustreza normativu. Na zaposle
no strokovno delavko je prišlo
26.657 izposojenih knjig (normativ
je 10.000 do 15.000). Lani seje nai. 'Vo vključilo 406 bralcev, med nji
mi 137 starih do petnajst let.
Knjižnica je pripravila 42 pravljič

nih ur (z diapozitivi), ki jim je pri
sluhnilo 676 otrok. V kotičku čital
nice se je zvrstilo 36 razstav »Moja
najljubša knjiga", ki so jih pripravili

N A K O RO ŠK O
V nedeljo, 11. marca, bo v gosteh
pri koroških Slovencih v Železni
Kapli moški pevski zbor Gorjanci iz
Straže. Pevci, med katerimi so pre
težno člani kolektivov Novolesa in
Gorjancev, so v zadnjem času, po
sebno pa, odkar jih vodi Franci Mo
že, precej napredovali.

Republiška ZKO si prizadeva, da bi ta predmet poučevali
prvi dve leti usmerjenega izobraževanja
Ni vse dobro, kar se izleže in
greje pod plaščem ZKO, pa naj
motrimo katerokoli področje
kultumo-umetniškega ljubitelj
stva, ustvarjalstvo ali poustv?rjalstvo. In tega se tudi sama
ZKO dobro zaveda. Za razsod
b o, za ločevanje zrnja od plev,
kritiko in pohvalo je potrebno
znanje, široko obzotje. Samo
talent in ogretost za stvar sta
premalo. »Izvajalcem** in »po
rabnikom".

novomeški osnovnošolec, Janez Kovučič kot večni zaljubljenec v zele
no opojnost Dolenjske, ki jo je toli
kokrat izpričal na platnih, ko je pri
hajal delat v Dolenjsko slikarsko ko
lonijo. Vojko Pogačar pa je brežiški
rojak. Sicer pa za skupino velja, da
jo sestavljajo člani, ki so sc udomili
v Ljubljani in Mariboru.
I. Z.

Tomaž Železnik: SEDEČI - Z
razstave v Dolenjski galeriji.

otroci ob pom oči knjižničarke.
Knjižnica je pripravila tudi razstavo
marksistične literature, za občinski
praznik pa je priredila literarni večer
književnicama Mimi Malenšek in
Milo Kačič.
E. S.

Mali zbori

Nov šolski predmet
umetnostna vzgoja?

Razstava, odprta minuli četrtek v Dolenjski galeriji, bo na ogled do 14. marca

Umetnostni zgodovinar in kritik
“ r- Ivan Sedej je skupini na poti in
e'u njenih članov zapisal med dru8un tudi tole: »Delo avtorjev iz sku
tine osmih, kjer sc srečujemo tako s
Prepesnjeno, skorajda nadrealistično
vizijo sodobnih človekovih dilem in
bivanja, kot z bolj realistično, raz
položenjsko zastavljenimi likovnimi
interpretacijami, govori samo o sebi
■n ne potrebuje posebnih razlag. Go
vori v jeziku barve in črte, v razpo
nu med iskanjem novega in pristaja
njem na tradicijo ter v večni dilemi

Kazalo je, da bo revija
„ Posavska srečanja" krepko
posegla v kulturna dogajanja
posavske regije K o se je p o 
javila, so j i ploskali z najviš
jih tribun in tu di blago
slovov ni manjkalo. K er pa
ob se'n ni imela koša denar
ja, ai - ak samo k o š obljub,
je iz ’ atelje navdušenje mi-

Vsaka knjiga trikrat s police

O b platnih skupine osmih
Skupina osmih šolanih in nešolanih slikaijev, ki jo sestavljajo
“ arin Berovič, Ida Brišnlc - Rem ec, Matjan Kokof, Janez Ko
vačič, Goran Medak, Vojko Pogačar, Matjan R em ec in Tom až Ž e
leznik, se je prvič predstavila javnosti lani v Ptuju in sodi med
jrajmlajše združbe enako m islečih, čeprav različno ustvarjajočih
“kovnih umetnikov. N ovo sezono je začela ob koncu minulega leta
i razstavo v Kranju. Isto razstavo so januarja prepeljali v Maribor,
L marca pa s o jo odprli v Dolenjski galeriji v Novem mestu, kjer bo
113 ogled do 14. marca. Za Novom eščani bodo dela osmerice videli
v Krškem, kjer bo razstava odprta v drugi polovici marca. Krog se
b° zaključil aprila v Slovenjgradcu. Na novomeški otvoritvi so kirarist Bojan Drobež, flavtist Ado Zubčevič in čelist Ratko Zekič
“ rajali Drobeževe skladbe.

____

ZKO je najbrž zategadelj razvila
toliko oblik strokovnega izpolnjeva
nja, že kar nekakšne male gledališke,
likovne, glasbcno-pevske, literarne,
lutkovne, režiserske, pevovodske in
druge šole ter vanje pritegnila dolge
stotnije ljudi, ki so se kulturi in
umetnosti zapisali nepoklicno, ljubi
teljsko. Čedalje bolj pa ji gre za to,
da bi v svoje vrste pridobila mlade,
estetsko in umetnostno »izdelane"
vsaj v grobem, ki poznajo vsaj
osnovne pojme in stalnice na pod
ročjih kulturno umetniške dejavno
sti. Za mlade si ZKO prizadeva v
imenu množičnosti in kakovosti.
Nič neznanega ni, da je začetek
vsega v osnovni šoli, medtem ko je
zadeva v srednjih, višjih in visokih
šolah bolj žalostna. Kar zadeva kul
turno vzgojo, ostaja po osnovni šoli
praznina, že privzgojene vrline
začno že na srednji stopnji nadalj
njega šolanja kopneti, na višji pa po
vsem skopnijo, če se že ta ali oni
posaitieznik iz nekega posebnega
nagnjenja in veselja (ali samozado
voljstva) ne vzgaja in izobražuje
sam.
ZKO je v takem stanju videla ne
popravljivo škouo. sc zamislila in
ponudila rešitev. Predlagala je, naj bi
v šole usmerjenega izobraževanja
uvedli nov predmet, ki bi se imeno
val umetnostna vzgoja, poučevali pa
bi ga v prvih in drugih letnikih
usmerjenih srednjih šol. Ta vzgoja
naj bi zajela likovno, glasbeno, gle
dališko, filmsko in plesno umetnost,
in sicer na vseh ravneh: izobraževal
ni, unictniško-doživljajski in na rav
ni lastne ustvarjalnosti. To snov naj
bi predelali v 152 urah.
Predlog je, ni pa še znano, kakšna
bo njegova usoda. Za zdaj je v rokah
tako republiške izobraževalne, kot
slovenske kulturne skupnosti. Vsi,
ki jim kakovost ne pomeni samo
fraze, se bodo za uresničitev zavzeli.
1. Z.

16. marca četrto srečanje
matih vokalnih skupin
Pod geslom »Kdor poje, v srcu ne
misli hudo" so se male vokalne sku
pine (tri do sedem pevcev) iz Slove
nije in zamejstva prvič zbrale leta
1975 v Črni na Koroškem. Priredi
tev, k ije bila drugič v Moravcih, lani
pa v Velenju, je postala tradicional
na. Letošnja bo 16. marca v velenj
skem domu kulture, kjer bodo po
slej vsa srečanja. Organizacijo je pre
vzel velenjski radio.
Prijavljene skupine so morale pri
praviti po pet skladb, od katerih bo
žirija po dve izbrala za nastop. Na
koncu srečanja bodo sodelujoči za
peli Bučarjevo »Mojo gošo", združe
ni v en zbor pa Gobčevo »Zdravico
svobodi". To srečanje bo tudi pri
ložnost, da se bodo male vokalne
skupine dogovorile o delovanju in o
tem, kako si prizadevali za ohrani
tev slovenske ljudske in umetne
pesmi.

R A ZSTA VA
V T E K S T IL A N I
Tudi letos, zdaj že četrto leto za
pored, je organizirala Tekstilana Ko
čevje likovno razstavo. Tokrat raz
stavljata na njej svoja dela delavca te
tovarne slikar Dušan Vidmar in ki
par Milan Križman. Razstavo so od
prli v svoji menzi 26. februarja, tra
jala pa je 10 dni.

Zdravilo za
izgubljeno?
nilo. Čim bolj so iskali boga
tega strica ali vsaj krušnega
očeta, tem bolj se je o d 
mikala m ožnost, da ga d obi
jo. N aposled so glasovi p o 
tihnili, revija pa je ostala pri
prvi številk i Zdaj b i bil ne
mara potreben vsaj koren te
čen, da bi jo o b u d il
Vsi, k i so upali, da jim bo
d o „ Po savska srečanja“ na
tisnila literarne proizvode,
eseje, razprave ali članke, se
veda niso prenehali pisati,
nekateri pa. Da se ne bi opri
jelo malodušje še tistih, k i so
se vsemu navkljub o dločili
vztrajati in čakati na prilož
nost, je krška Z K O predlaga
la, naj se za p išo če iz krške
o b čin e osnuje list, k i b i bil
sprva ciklostiran, č e b i imeli
d o vo lj denarja, pa b i ga ti
skali Bržčas ne bo ostalo
samo pri predologu, saj je
ZKO, kakor je povedal pred
sednik njenega izvršnega o d 
bora Vladimir Vogrinc, skle
nila p o sta ti tu di ustanovite
ljica literarnega glasila in
lahko prvo številko že kmalu
pričakujem o. Poleg tega bo
Z K O vključevala nastope
dom ačih literatov v javne
prireditve, k i jih letos na
črtuje kar precej.
Za d e l literarnih talen
tov, ki so bili prav g otovo
tu di potencialni knadidati za
sodelavce v „Posavskih sre
čanjih", bo poskrbljeno, to 
rej za p išo če iz krške o b č i
ne, m edtem k o literatom iz
brežiške in sevniške o b čin e
takih m o žn o sti n i do zdaj še
nihče nakazal n iti ne oblju
b il Bo m orda krško glasilo,
ki mu seveda že p red roj
stvom izrekam o dobrodošli
co, tako odprto, da bo vzelo
p o d streho tu di sosede? Če
se bodo o tem sporazum eli
na m edobčin ski (regijski)
ravni, to lahko vsekakor pri
čakujemo. P otem p a koren
lečen vendarle je!
I. Z.

Galerija dobi zvonik
Se bo Krčanom ta že nekaj let stari načrt posrečilo
uresničiti letos? — V novi sezoni bo pet razstav
Krčani so že ob 5 0 0 -letn ici
svojega mesta mislili na temeljitg obnovo cerkve sv. Duha, v
kateri že drugo leto deluje
znana galerija, kaj dlje k ot do
načrtov pa niso prišli, ker jih je
stisnilo pomanjkanje denarja.
Uresničitev prenašajo iz leta v
leto, in tako so si izpolnitev te
naloge naložili tudi za letos.
Cerkev iz 16. stoletja je
pomemben kulturno—zgodovin
ski spomenik, a je do novejšega
časa brez zvon k a. Po načrtu
naj bi dobila zvonik v baroč
nem slogu, v kakršnem je sicer
zidana. Polžasto stopnišče v
njeni notranjščini spada po
mnenju strokovnjakov
med

svojske primerke in je še poseb
no dragoceno. Načrt predvide
va, da bi poleg tega popravili
streho in uredili fasado.
Kako bo s temi deli, je še
vprašanje, kljub temu pa s<
bodo v cerkvi - galeriji zvrstile umetniške
razstave,
predvidene za letos. Načrtujejo
jih pet. Prvič se bodo vrata
galerije odprla maja, ko bo v
Krškem razstavljal kipar Peter
Černe.
Mesec kasneje bodo
ljubitelji likovne um etnosti vi
deli dela Maksima Sedeja (st.),
julija pa bodo na ogled dela
oblikovalke Ljubice Kočica. Z
drugimi razstavljalci se galerija
še dogovarja.

DOLENJSKI LIST

Na podlagi 6. in 7. člena Pravilnika o kreditiranju
stanovanjske graditve Samoupravne stanovanjske
skupnosti občine Trebnje (Skupščinski Dolenjski
list št. 2 9 /7 5 in 1 7 /7 7 ) razpisuje Samoupravna
stanovanjska skupnost občine Trebnje

v. NATEČAJ
ZA POSOJILA IZ ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA
KREDITIRANJE STANOVANJSKE GRADITVE

RAZPISANA SREDS TVA :
1. za posojila organizacijam združenega dela in drugim
organizacijam za nakup ali zidavo najemnih družbenih
stanovanj — 1 3 .0 0 0 .0 0 0 din;
2. za posojila delavcem za gradnjo ali nakup zasebnih
stanovanjskih hiš oziroma stanovanj — 2.00 0 .0 0 0 din.

RAZPISNI POGOJI:
Pod 1:
Posojilo za n akup ali graditev najem nih družbenih stanovanj
po tem natečaju lahko najam ejo tem eljne in druge organiza
cije združenega dela ■ (v nadaljevanju: organizacije), če
združujejo sredstva za kreditiranje stanovanjske graditve v
okviru Sam oupravne stanovanjske skupnosti T rebnje.
O rganizacija ima pravico d o posojila, če izpolnjuje pogoje, ki
jih določa citirani pravilnik, in tu d i naslednje pogoje:
— da gradi ali kupuje stanovanje v okviru predpisanega
stanovanjskega standarda v ob čin i;
— da je sposobna vračati posojilo;
— da sodeluje z lastno udeležbo, ki znaša najm anj: če je
znašal povprečni osebni dohodek na zaposlenega v
organizaciji v preteklem letu in v prim erjavi s povprečnim
m esečnim osebnim dohodkom na zaposlenega v SRS
odsto tk o v
30 %
do 100 %
35%
nad 100 do 105 %
40%
nad 105 do 110 %
45%
nad 110 do 115 %
50 %
nad 115 %
O rganizacije s p o d ro čja negospodarskih dejavnosti lahko
sodelujejo v natečaju ne glede na doseženi povprečni
m esečni osebni dohodek na delavca, če zagotovijo lastno
udeležbo najmanj v višini 20 %.
Višina najm anjše lastne udeležbe se rač u n a od kupoprodajne
vrednosti standardnega stanovanja, vendar največ d o višine
tiste cene za 1 m 2 površine, ki jo je potrdil pristojni organ.
Organizacija m ora prijavi na natečaj za najetje posojila
priložiti:
— sklep pristojnega sam oupravnega organa o najetju posojila
in o zagotovitvi sredstev za lastno udeležbo ter o
zagotovitvi rednega odplačevanja posojila;
— k u p o p rodajno pogodbo ali predpogodbo ali potrdilo o
rezervaciji za nakup najem nih stanovanj z navedbo števila,
velikosti in cene stanovanj, ki jih k u puje ozirom a gradi;
— izjavo s podatki o sredstvih za stanovanjsko graditev v letu
1978 in 1979 po nam enih, s podatki o obveznostih po
k red itn ih pogodbah za nakup ali gradnjo stanovanj ter
po d atk i o doseženih povprečnih m esečnih osebnih d o h o d 
kih (obrazec V /1 ).
O brestna m era za posojila po tem natečaju znaša 4 % na
leto. Po pretek u 10 let o d za četk a odplačevanja posojila se
o b restn a mera za neodplačani del posojila poveča na 6 % na
leto.

k e m ič n a
Čis t il n i
c a STUDENEC

SPREJEMNICA TREB
NJE

Pod 2:
Posojilo za gradnjo zasebne individualne stanovanjske hiše ali
n akup stanovanja lahko po tem n atečaju dobi delavec, č e je
zaposlen v organizaciji, katera združuje sredstva za krediti
ranje stanovanjske graditve pri Sam oupravni stanovanjski
skupnosti Trebnje.
K andidat za posojilo m ora izpolnjevati pogoje po citiranem
pravilniku, zlasti pe še naslednje:
— da nim a stanovanja ali pa ima prem ajhno ozirom a drugače
neustrezno stanovanje, ali
— da prebiva v družbenem stanovanju, ki ga bo sprostil;
— da gradi ali kupuje stanovanje (stanovanjsko hišo) s
stan d ard n o velikostjo;
— da se gradnja v celoti izvaja skladno z odobreno
g radbeno-tehnično d o kum entacijo;
— da ima do dneva razpisa tega natečaja zgrajeno stanovanj
sko hišo najmanj do zaključene III. gradbene faze,
ozirom a zgrajeno b eto n sk o p loščo za postavitev m ontažne
stanovanjske hiše;
— da sodeluje z lastno udeležbo najm anj v višini, ki jo
d oloča citirani pravilnik;
— da pri tej skupnosti še ni dobil posojila za gradnjo ali
n ak u p stanovanja.
Posojilo po tem natečaju je om ejeno in lahko znaša največ
7 0.000 din za vsako posam ezno stanovanjsko hišo ozirom a
stanovanje.
Delavec, ki gradi individualno stanovanjsko hišo izven
program a organizirane stanovanjske graditve, lahko dobi
posojilo, izračunano po določilih citiranega pravilnika in
pogojih iz tega natečaja, zm anjšano za 20 %.
K cndidati za posojilo se prijavijo na natečaj z vlogo na
obrazcu V / 2. O brazec vloge m ora biti izpolnjen v celoti, z
vsemi zahtevanim i izjavami, sicer se bo vloga štela za
n epopolno in ne bo obravnavana.
Vlogi na natečaj m orajo kandidati priložiti še:
— dokazilo o osebnih doh o d k ih prosilca in drugih družinskih
članov v preteklem letu ter dolgoročnih obveznostih iz
osebnega d o h o d k a (obrazec V /3 );
— fo to k o p ijo ali overjen prepis gradbenega dovoljenja;
— fo to k o p ije m orebitnih varčevalnih pogodb o nam enskem
varčevanju v banki;
— fo to k o p ije posojilnih pogodb za posojila, ki so že bila
najeta za gradnjo stanovanjske hiše.
P rednostni vrstni red prosilcev, če bo teh več, k o t jim je
m ožno zagotoviti posojilo iz razpisanih sredstev, bo določen
na podlagi d o lo čb citiranega pravilnika po vrednosti kriteri
jev, ki jih je sprejela skupščina Sam oupravne stanovanjske
skupnosti Trebnje.
O brestna mera za posojila po tem natečaju znaša 4 % na
leto. Po preteku 10 let o d začetk a odplačevanja posojila se
obrestna mera za neodplačani del posojila poveča na 6 % na
leto. Posojilo vrača delavec v m esečnih obrokih, ki znašajo
šestino polletnih anuitet.

DRUGA DOLOČILA:
Rok za prijave na natečaj je za posojila pod 1) o d p rt do
porabe razpisanih sredstev ozirom a do konca tega leta, za
posojila pod 2) pa en mesec po objavi natečaja. Kasnejše
prijave ne bodo upoštevane, prav ta k o tudi ne nepopolne
vloge.

Rimska cesta (bivši Labod)

ZAVAROVALNA SKUPNOST

triglav
DOLENJSKA OBMOČNA SKUPNOST
NOVO MESTO,

Ob nepričakovani in tragični izgubi,
ki nas je zadela 26. 2., ko nas je v
25. letu starosti za vedno zapustil
naš dragi mož, očka, sin, brat,
bratranec in nečak

CIRIL
ZUPANČIČ
iz Šentjuija 3 pri Mimi peči
se zahvaljujemo dobrim sosedom, vaščanom in sorodnikom, ki so
nam stali ob strani, tov. Kranjcu, njegovim sodelavcem, Varteksu,
Pionirju, Petrolu za podarjene vence in cvetje ter vsem, ki so nam
izrazili sožalje in nas tolažili v najtežjih trenutkih ter pospremili
pokojnika v tako velikem številu do mnogo preranega groba. Prav
lepa hvala župniku za govor in pogrebni obred, enako pevcem iz
Mirne peči za ganljive žalostinke.

Žalujoči: žena Majda, hčerka Melitka, mama, Jože in Šte
fan z družinama, sestra Marica, teta Fani, bratranci in
drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragega
moža, očeta, dedka, tasta, brala in
strica

LUDVIKA
RABZELJA
iz Gotne vasi
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem, ki ste ga pospremili na zadnji poti, mu darovali vence in
cvetje, ter nam ustno in pismeno izrekli sožalje. Posebna zahvala
zdravstvenemu osebju pljučnega oddelka bolnice v Novem mestu
za lajšanje bolečin in govornikoma za poslovilne besede. Vsem še
enkrat iskrena hvala.

Žena Anica, sin Drago, hčerka Vera por. Krall
Novo m esto, Ljubljana, Luterško selo, Zameško, Brusni
ce, dne 26. februarja 1979

Prijave na natečaj sprejema strokovna služba Sam oupravne

stanovanjske skupnosti Trebnje, Goliov trg 9, kjer interesenti
lahko dobijo tudi potreb n e obrazce in m orebitna druga
pojasnila.
Številka: 5 5 /7 9
D atum : 26. 2. 1979
IZVRŠNI ODBOR
SAMOUPRAVNE STANOVANJSKE
SKUPNOSTI TREBNJE

V

ČESTITAMO ZA DAN
ZENA - 8. MAREC
IN SE PRIPOROČAMO!

ZAHVALA

SPOMIN

Včeraj, 7. m arca,je minilo pet let
odkar nas je za vedno zapustil naš
dragi očka

JULIJAN
PUGELJ
Vsem, ki se ga še spominjate in obiskujete njegov prerani
grob prav lepa hvala.
Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob mnogo prerani nenadomestljivi
izgubi ljubljenega sina, moža in očka

ALOJZA
GRMA
iz Sela pri Mimi
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem,
ki so nam v težkih trenutkih izrekli sožalje, darovali vence in
cvetje in tako v velikem številu spremili pokojnika na njegovi
zadnji poti. Prav tako se zahvaljujemo tudi kolektivom: ŽTP
Ljubljana-Šiška, Labod Trebnje, 1MV Novo mesto, Kemofarmacija in Slovenija avto. Lepa hvala župniku za lepo opravljeni
obred. Iskrena hvala tudi gasilcem Sela in Sevnice za pomoč ter
govorniku za pretresljive besede ob njegovem odprtem grobu.

Žalujoči: mama, žena Amalija, hčerka Janja, brata Polde
in Janez z družinami ter sestre Marija, T ončka, Hema,
Joži, Dana in Malči z družinami

delovna skupnost

objavlja
prosta dela in naloge:
1. zajemanje podatkov za potrebe avtomatske ob
delave podatkov
2. čiščenje poslovnih prostorov
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje:
Pod 1: dveletna administrativna šola in 1 leto delovnih iz
kušenj ali poklicna šola s strojepisnim tečajem. Kandidati, ki
so že opravljali dela in naloge na zajemalnih napravah, imajo
pri izbiri prednost.
Pod 2: Nekvalificirana delavka.
Za objavljena dela in naloge je d oločen o 1-m esečno poizkus
no delo.
Za objavljena dela in naloge se delovno razmerje sklene po
uspešno opravljenem poizkusnem delu za nedoločen čas s
polnim delovnim časom.
P onudbe s kratkim življenjepisom in dokazili o strokovni
usposobljenosti naj kandidati pošljejo v roku 15 dni na na
slov: Zavarovalna skupnost Triglav, Dolenjska obm o čn a
sk u p n o st Novo m esto, Glavni trg 24.
O izbiri bom o kandidate obvestili v 15 dneh po sprejem u
sklepa za delovna razmerja.

1 0 DOLENJSKI UST

ZAHVALA
V

SPOMIN

1. aprila bo minilo leto dni, odkar
me je zapustil samo/ žalostno in
neutolažljivo moj dragi mož

IVAN
LOKAJNER
s Senovega
Tih in pust je dom brez Tebe, spomin je boleč in nepoza
ben. Čas hitro beži, a ne izbriše žalosti.
Hvala vsem, ki se ga še spominjate.
Tvoja neutolažljiva žena Marija

Ob nepričakovani in boleči izgubi naše ljubljene mame, babice,
sestre, tete in ujne

MARTE KORDIČ
roj. Drakulič
upokojenke iz Bojane pri Vinici
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, vaščanom,
znancem in prijateljem, ki sojo pospremili na njeni zadnji poti, ji
darovali toliko vencev in cvetja in nam izrekli ustna ali pismena
sožalja. Prav lepa hvala G.G. Novo mesto - obrat Črnomelj in
strokovni službi Samoprispevek II iz Ljubljane za podarjene ven
ce. Zahvaljujemo se tudi g. duhovniku za govor in opravljen obred
ter pihalni godbi iz Črnomlja.
Vsem, ki ste z nami sočustvovali še enkrat prav lepa hvala!

Žalujoči: hčerka Marija z možem Ludvikom, sin Momir z
ženo Milko, vnuki Borut, Vesna, Božo in Bojan ter ostalo
sorodstvo
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O S D O L . T O P L IC E
IN O S K A T JA
RUPENA
Minulo soboto dopoldan jc bilo v
telovadnicah Osnovne šole Bršljin in
Grm občinsko košarkarsko prven
stvo osnovnih šol. Rezultati dečki:
Grm - Bršljin 31:21, Bršljin - Dol.
Toplice 15:30, Katja Rupena Dolenjske Toplice 45:15 in Grm Katja Rupena 49:20. Rezultati dek
lice: Katja Rupena Stopiče
"2:24, Dolenjske Toplice - Stopiče
j 8:14, Katja Rupena Bršljin
in Dolenjske Toplice Bršljin 21:8.

B O N O V A IN
ŠT R U K L JE V A V
REPREZENTANCI

2. marca so praznovali novo
meški gozdarji in smučaiji iz
Novolesa lep jubilej: 25-lctnico
Fricovega pokala. Zbrali so sc v
Crmošnjicah, kjer jc nastopilo
nekaj več k o t 50 smučarjev in
smučark; pomerili so se v smu
čarskih tekih in veleslalomu.
Zaradi ugodnih snežnih razmer
in odlične organizacije je jubilej
na prireditev v celoti uspela.
Rezultati smučarskih tekov ženske: 1. Lovko (GG); moški
kategorija A in B: 1. Pirc, 2.
Bartole (oba GG), 3. Vizjak, 4.
Dular (oba Novoles), 5. Marko
vič (GG) itd; kategorija C: 1.
Medle, 2 Bajt (oba Novoles), 3.
Štor (GG), 4. Japelj; kategorija
D: 1. Serini.. (GG), 2. Pečar
(Novoles).

Članici ženskega rokometnega
kluba Novo mesto Bonova in Štruk
ljeva sta se uvrstili v mladinsko
rokometno reprezentanco Slovenije,
10 je minulo soboto in nedeljo igrala
Y Riminiju in Udinah z italijansko
*ensko člansko ekipo. Dolenjski sta
sv°jo nalogo dobro opravili.

Veleslalom, moški A: 1. Novi
nec. 2. Ravbar, 3. Bobič, 4.
Dular (vsi Novoles), 5. Pirc (GG)
ud. B: 1. Slak <(Novoles), 2.
Grabrijan (GG), 3. Pavlič, 4.
Pureber (oba Novoles), 5 Jereb
(GG) itd; C: 1. Medle (Novoles,
2. Serini, 3. Rape (oba GG), 4.
Bajt, 5. Japelj (oba Novoles) itd
2. F.
..........................
~
n « (Novoles),
D 1. J. Knez
Knez (GG); ženske: 1. Lovko
(GG), X Jarc (Novoles); ekipno:
1. Novoles, 2. GG Novo mesto.
Ob koncu uspele prireditve so
organizatorji podelili najbolj pri
zadevnim smučarskim delavcem
iz obeh podjetij spominske pla
kete. Za več kot d ve desetletno
delo so jih dobili Alojz Serini
Janez Šebenik, Jože Rade in
Franc Knez: za več k o t desetlet
no delo Boštjan Japelj, Janko
Goleš, Janez Bukovec, Janez
Rustja, Bogo Spiletič, Janez
Tavčar, Stavko Kregar in Adi
Štor ter; za več kot petletno
delo Jože Kure, Slavko Medle,
Primož Bobnar, Drago Rebernik,
Adnrei Grabrijan, Bogdan Zu
pančič, Mirko Jarc, Jože Zigman, Peter Henčič in Jože
Weiss, plakete pa sta dobila tudi
sodelavca Mirko Pečar in Rade
Kalinovič ter Novoles in Gozdno
gospodarstvo.

K R A N JE C N A JB O L JŠI
Na drugem letošnjem hitropotez
nem šahovskem turniiju SK Milan
Majcen je nastopilo 14 igralcev,
zasluženo pa je zmagal prvokategor
nic Toni Kranjec iz Brežic. Vrstni
red: Kranjec 12 točk, Šoper (Zidani
rnost) 1 1 , Furlan in R. Blas (oba
aevnica) 10 itd. V skupni uvrstitvi
vodi Kranjec.

ŠPO RT OD TU
IN T A M
METLIKA - V novi športni
dvorani so odigrale pionirske ekipe
2. kolo območne rokometne lige.
Nastopile so reprezentance črno
maljske, novomeške, metliške in
trebanjske občine. Presenetila je
vista Novega mesta, ki je brez težav
premagala vrstnice z Mirne (10:5),
ter Trebanjci, ki so se izkazali s
hitro in učinkovito igro. 3. kolo
bodo dekleta igrale v Starem trgu,
fantje pa v Trebnjem. (P. J.)
NOVO MESTO - Konec tedna so
nadaljevali z rokometno ligo novo
meških osnovnih šol. Da je rokomet
med pionirji in pionirkami zelo
Priljubljen, dokazuje številna udelež
ba. Nastopa namreč 12 dekliških in
11 fantovskih ekip, ki so do sedaj
odigrali polovico prvenstva. (I.P.)

Domžale zasluženo dobile derbi
V boju nekdanjih zveznih ligašev novomeški košarkarji izgubiti z Domžalami - Tretja
zmaga igralcev iz Metlike - Kočevje prekratko za dve točki
9 . k olo dovenske košarkarske super lige je prineslo Novomeščanom nov poraz. Beti je doma dosegla tretjo zmago in je prehitela
dva tekmeca. Člani zahodne košarkarske lige, vrsta Kočevja, so
igrali doma in so dokaj važno srečanje izgubili samo za točk o.
Novomeščani so po 9. kolih četrti, Beti je osma, Kočevje v zahodni
ligi pa sedmo.
doma pomerili z vrstniki ljubljanske
DOM ŽALE
N O V O M ESTO
1 0 1 :9 0 (5 3 :4 1 )
V derbiju slovenske košarkarske
lige sta se v Domžalah pomerili vrsti,
ki sta v minuli košarkarski sezoni
nastopili v II. zvezni ligi. V zadnjem
srečanju so bili domači igralci ves
čas boljši nasprotnik in so si ustvari
li že v prvem polčasu razliko,
potrebno za zmago. Dolenjci so
doživeli že četrti poraz in so ta čas
na četrtem mestu.
Novo mesto: Cerkovnik 21, Mu
nih 21, Ivančič 11, Scničar 14,
Župcvec 14 in Plantan 7.

B E T I - L IT IJ A Z A G O R JE 1 0 6 :8 7
(5 5 :3 6 )
Do' tretje ligaške zmage so Metli
čani prišli sorazmerno lahko. Z
dobro organizirano igro, ki jo je
navzlic poškodbi dobro vodil Medek, so si zmago zagotovili že v
prvem polčasu, ko so goste povsem
nadigrali in odšli k počitku z devet
najstimi koši prednosti. V nadalje
vanju so domači nekoliko popustili,
okoli 100 gledalcev pa je navzlic
temu videlo dokaj zanimivo košar
karsko srečanje.
Beti: Kremcsec 12, Šahmič 19,
Medek 32, Gerbec 4, Gršič 6,
švinger 9, Nemanič 22 in Einsidler
2.

K O Č E V J E - IL IR IJ A
7 1 :7 2 (3 7 :4 1 )
V 6. kolu 1. slovenske košarkar
ske lige - zahod so se Kočevci

Odbojkarji skoraj praznih rok
Ekipe z Dolenjskega imele črno soboto - Zmagali so le Novomeščani - Kočevke
zamudile lepo priložnost za novo zmago - Žužemberk igra v Dolenjskih Toplicah
Zadnja sobota je bila za odbojkaije in odbojkarice z Dolenjskega
nesrečna. Razen Novom eščanov, ki so dobili srečanje s Trebanjci,
ni do zmage prišla nobena druga ekipa. Še najbolj so razočarale
Kočevke, ki so dokaj nepričakovano izgubile z vrsto Mežice.
KRKA - M ETALAC
0 : 3 ( — 1 1 , —9 , —1 1 )
Sodeč p o rezultatu, so novo
meške odbojkarice ponovno dožive
le hud poraz. Vendar ni tako.

Kočevju derbi
V republiških namiznoteni
ških ligah so konec minulega
tedna odigrali drugo spomla
dansko kolo. Medtem k o so
Kočevci in Novomeščani osvoji
li novi prvenstveni točki, so
igralke Novega mesta doživele
dva nova prepričljiva poraza.
D O L E N JSK A K O Č E V JE 3 :5
V dolenjskem derbiju I. republi
k e namiznoteniške lige B sta se v
,overtl mestu pomerili vrsti Dolenj
c e in Kočevja. Čeravno so gostje
“ li prepričani v lahko zmago, so se
v športni dvorani pošteno namučili,
Preden so borbene domačine premaS * L V osmem srečanju je namreč
izkušeni Osterman s težavo prema8 " domačina Guština.
Posamični izidi: Zigante - Osternjan 1:2, Somrak - Lapajne 2:0,
Guštin - Pogorelec 0:2, Somrak Osterman 1:2, Zigante - Pogorelec
u;2, Guštin - Lapajne 2:1, Somrak
Pogorelec 2:1 in Guštin - Oster
man 0:2.

- kam
- D O M Ž A L E 5 :1

d o l e n jsk a

Domače so v srečanju z vrstnicami
Metalca igrale precej bolje k o t v
zadnjih srečanjih. Gostjam so bile
enakovredne nasprotnice, v vseh
treh setih pa so popustile potem, ko
so nabrale deset točk. Trener Mišmaš bo moral poslej več pozornosti
posvetiti serviranju pa tudi sprejemu
servisa, zakaj domače igralke so
zadnje srcčarije izgubile ravno zaradi
slabega servisa in slabega sprejema.
Dobro sta igrali Urbančičeva ter
Vidljinovičeva.
Krka: Rajer, Boh, Zevnik, Urban
čič, Suša, Galeša, Brajer, Vidljinovič
in Kmec.

K O Č E V JE - M E 2IC A
2 :3
( - 4 , 11, 1 3 , - 1 3 ,- 9 )
Okoli 150 gledalcev je videlo
izredno lepo odbojkarsko predstavo,
v kateri so imele domače igralke
precej možnosti za zmago. Prvi set
so sicer gladko izgubile, v nadalje
vanju pa so z dobro igro v polju in
na mreži osvojile dva niza in napove
dale prepričljivo zmago. V četrtem
setu pa so ponovno igrale slabše,
izgubile set, gostje pa so z zbrano
igro poskrbele za presenečenje in
zmagale.
Kočevje: Kljun, y erb ič, Širaj,
Jakopin, Špolar, Legan, Vidmar,
Lapuh, Pogorelec, Ličan, Štopar in
Piškur.

n ik

n i^ 0VDneški igralci namiznega teteža *° V s° b ° t0 popoldan brez
nika P16" 13?3!! reprezentanco KamnTi*»-m Domžal- Posamični izidi:
r w , , ~ Ručigaj 2:0, Somrak s
2:0, Zigante - Hribar 1:2,
H rfh?K ~ Ručigaj 2:1, Guštin 2:1 in Zigante - Cerar 2:0.

DVA

no va

.

po raza

Ženska namiznoteniška vrsta Noen^t mesta Je v
k°lu slovenske
t<M
namiznoteniške lige konec
Q ?na. gostovala v Ptuju in Murski
° ° t i - V srečanju s Ptujčankami so
«ovanke Ivana Kapša dosegle eno
s h h P ’' Pro t' Sobočankam pa so
abše igra.le in doživele hud poraz
u- Dolenjke so po sedmem kolu
na ?-adnjcm mestu brez zmage.
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ŽUŽEM BERK 2 E L E Z A R 1 :3
( - 1 3 ,- 1 3 , 1 3 ,-7 )

sprejem in netočno serviranje. Tudi
sicer je ekipa preslabo uigrana, kar
je velika škoda, saj zlasti nekateri
mlajši odbojkarji veliko obetajo,
ve. dar se očitno posvečajo le igri ob
mreži, oz. tolčenju. Novo mesto, ki
bo v soboto v športni dvorani
tekmovalo z vodilnim Kamnikom,
se je s to zmago utrdilo na četrtem
mestu Z odlično razliko v nizih
27:15, Trebnje pa je slej ko prej
zadnje, brez zmage.

NO VI TOČKI
Z A K O Č E V JE ?
V prihodnjem sobotnem kolu
odbojkarskih lig igrajo domala vse
vrste z Dolenjskega v gosteh. Krka z
Radno, in v tem srečanju nima
možnosti za zmago, Kočevke bi
lahko v gosteh popravile napako z
Mežico, Zužemberčani se bodo po
merili z Izolo, Trebanjci z Zelezarjem, le odbojkarji Novega mesta
ostanejo doma. Igrali bodo s Kamni
kom, ki je v letošnjem prvenstvu
izgubil eno samo tekmo. Najbrž jih
tudi Novomeščani ne bodo mogli
presenetiti.

Oslabljeno moštvo iz Novega me
sta je v soboto v prvenstveni tekmi
prve slovenske lige v Mokronogu
brez večjih težav odpravilo Trebnje
z najvišjim rezultatom 3:0 (5, 9,
14). Domačini bi lahko iztržili vsaj
niz, saj so v tretjem skoraj vseskozi
vodili, vendar sta ga pokopala slab

Že na motorjih
O temeljitih pripravah krških
speedwayistov smo že poročali,
v soboto pa so imeli varovanci
Cveta Berganta že prvi trening z
motorji, in sicer na tekmovalni
stezi na Stadionu Matije Gubca
v Krškem.
Ze 25. marca se namreč prične
republiško prvenstvo v Lendavi, tek
movanja v drugi ligi pa 27. aprila,
ravno tako v Lendavi. Trener Ber
gant ugodno ocenjuje pripravt, saj
se držijo predvidenega programa.
Prve vožnie krških dirkačev so si
kajpak ogledali tudi člani ..klubske
uprave krškega AMD. Predsednik
Edo Komočar je ravno tako izrazil
zadovoljstvo nad dosedanjimi teles
nimi pripravami.
V soboto je bil v Krškem sestanek
zveznega odbora za speedway. Zvez
ni odbor namerava to sezono poslati
na Poljsko dva tekmovalca; imeni še
niste določeni. Na Poljskem naj bi
dva do tri mesece tekmovala v
tamkajšnji 2. ligi. Na ta način bi
lahko od blizu videla, kako se tega
športa lotevajo tam. Zvezni odbor
za speedway bo to leto za vso državo
pritegnil k sodelovanju enega od
bolgarskih trenerjev, ki naj bi nudil
pomoč našim, da bi tako izboljšali
kakovost strokovnega kadra. V
Krškem kajpak mislijo na finale
svetovnega prvenstva v speedwayu,
ki bo 22. junija 1980. Do takrat bi
se bilo treba lotiti rekonstrukcije
krškega stadiona in drugih priprav.
Sodeč po dosedanji tradiciji, bodo
nedvomno kos tako zahtevni organizacijiski nalogi. Del se je treba lotiti
pravočasno, kajti čast prireditelja
tako izbornega tekmovanja bi si rad
pridobil prenekateri drugi klub.
A. ZELEZNIK

Belokranjec Ivan Žlogar se je
začel s strelstvom resneje ukvar
jati pred slabima desetletjema.
Bilo je 1960, ko je delal v
nekdanji Zori in tam so ustanav
ljali strelsko sekcijo. Takrat niso
bili taki časi, da bi človek prišel
in dobil puško. Ivan si jo je kupil
sam, zanjo pa je moral odšteti
kar dve vajeniški nagradi. Ven
dar mu zaradi tega nakupa še
danes ni žal.

„Koliko lepih ur sem preživel
na streliščih in koliko jih še
bom,“ pravi Žlogar, ki jc že dalj
časa med najboljšimi belokranj
skimi strelci. Ta koristen šport
se mi jc priljubil zlasti po 1965.
letu, ko sem prišel iz JL A Postal
sem zvest ,vojak* črnomaljski

Z A „B E T I“
Č ET R T A ZM AGA?
V 10. kolu slovenske košarkarske
super lige igrajo Novomeščani do
ma. Igrali bodo z najslabšo vrsto, z
Rudaijem, ki pa ni tako slabo
moštvo, kot kaže trenutni položaj
na prvenstveni tabeli. Zato bo so
botno srečanje, v katerem bi morali
zmagati domači košarkarji, zanimi
vo. Metličani igrajo v gosteh, pome
rili pa se bodo s Fructalom. V
Ajdovščini se obeta lepa tekma ter
hud boj za točki. Belokranjci bi se
lahko vrnili domov s četrto zmago.
V 7. kolu slovenske lige - zahod
igrajo Kočevci v gosteh s Cerknico.
Presenetili bi lahko le, če bi na
tekmi igrali ves čas borbeno ter
disciplinirano.

M E T L IK A :
P A R T IZ A N V O D I
Metliški TVD Partizan, (pravza
prav člani sekcije košarkarskih vete
ranov) je pripravil medobčinsko be
lokranjsko rekreacijsko ligo v košar
ki. Rezultati prvih dveh kol: Štu
dent (Črnomelj) - Partizan II 52:44
(21:22), Old boys (Črnomelj) Partizan I 45:67 (22:34), Belt Semič 40:38, Partizan II - Semič
44:41 (28:21), Belt - Partizan I
53:59 (9:25) in Študent - Old boys
56:46. Trenutno vodi Partizan I, za
njim pa so študenti in drugi.

R IB N IC A :
S E L E K C IJ A V O D I
V zimski lig? območne rokomet
ne zveze ribniške občine to moštva
odigrala 6. kolo. Rezultati: Kočevje
- Veterani 16:16, Ponikve - Do
brepolje 18:10, Selekcija - Garnizi
ja 15:15, Veterani - Selekcija
13:17, Mladinci - Donit 22:15,
Mladinci - Dobrepolje 16:16, Donit
- Kočevje 16:17 in Garnizija Ponikve 23:19. Se naprej vodi mo
štvo Selekcije, ki ima 11 točk,
strelec pa je Gorišek, ki je
I že 51 golov.
M. G.

IN L E S V K R Š K E M
Ribniški član IL rokom etne zvez
ne lige Inles bo ju ri odpotoval v
Krško, kjer bo na pripravah do 14.
marca. Za priprave v telovadnici v
Leskovcu so se Ribničani odločili
zato, ker se bo prvenstvo v IL.zvezni
ligi začelo en teden prej, kot je bilo
napovedano, in sicer 24. marca. V
Leskovcu bo vadilo 12 najboljših
rokometašev, ki bodo odignli tudi
pet prijateljskih tekem s Krškim,
Brežicami,
Sevnico,
Rudarjem
(TRBOVLJE) ter sevniškimi veterani.
M. G.

labod

SPO M LA D A N SK I
KROS
Atletska sekcija leskovškega Parti
zana bo pripravila v nedeljo, 11.
marca, spomladanski kros, na kate
rem bodo nastopili tudi tekmovalci
in tekmovalke z Rake, iz Senovega,
Podbočja itd. Na startu bodo tek
movalci in tekmovalke vseh katego
rij, organizatorji pa so progo speljali
po znanih poteh in travnikih. Proga
članov poteka od Leskovca do BrezSkozi Veliko vas do Leskovca.
javc pošljite na naslov AS Mara
ton, Leskovec. Teki sc bodo začeli
ob 11. uri. Najboljši bodo dobili
diplome.
L. S.

V SE VEČ STRELCEV
V Leskovcu so lani ustanovili
Strelsko društvo in člani imajo od
ustanovitve dalje treninge dvakrat
na teden. Vaj se udeležuje že več
kot 100 članov, njihovo število pa
še vedno narašča. V Leskovcu stre
ljajo domala vsi: pionirji, mladina,
člani Partizana, Gasilskega društva
pa tudi člani krajevne konference
ZRVS Leskovec.
Mlado društvo se srečuje tudi s
težavami Zaenkrat nima pravih tek
movalnih pušk, tu pa bi jim lahko
ustregla Občinska strelska zveza pa
tudi krška TKS.

Strelec in organizator

Srečanje z Zelezaijem so Zužemberčani odigrali v telovadnici osnov
ne šole Dolenjske Toplice. Zanjo so
se odločili zato, ker je v njej
razsvetljava neprimerno boljša kot v
telovadnici OŠ Grm v Novem mestu.
Srečanje je bilo zanimivo, domači
igralci pa niso bili brez možnosti,
kar dokazuje tudi rezu ltat Popustili
so v odločilnem četrtem setu, ki so
ga gostje dobili na 7.
Žužemberk: P. Štor, Kosmina,
Brulcc, Skrbe, J. Plut, Z. Plut in
Muhič.

T R E B N J E : P IO N IR
N O V O M ESTO 0 : 3 (5 , 9, 14)

Ilirije. V tipično prvenstveni tekmi
so domači zamudUi.lepo priložnost,

Si

da bi prišli do druge zmage, ki bi jo
z malo več borbenosti konec koncev
lahko dosegli. Po šestih odigranih
tekmah je dvanajsterica Kočevja na
predzadnjem mestu.

strelski zvezi in z njo preživel vse
lepe pa tudi težke čase. Najhuje
je bilo do 1971. leta Pravzaprav
nismo imeli niti strelišča niti
svojih prostorov. Neprestano
smo se selili. Pa nismo izgubili
upanja.“
Nato je Žlogar za tri leta
zapustil Belo krajino. Postal je
zdomec, ker pa je delal v avstnjskem Beljaku, je pogostoma pri
šel domov. Ob prostem času je
najraje vzel zračno puško ter se
z njo napotil na strdiš če. Ko se
je ponovno vrnil domov, so ga
strelci povabili v svoje vrste.
Ravno takrat so izvolili novo
vodstvo. Predsednik je postal
Zvone Planinc, tajnik Tone Bu
kovec in blagajnik Matija Držaj.
,,Za črnomaljsko strelstvo so
se začeli novi časi,“ rad pove
šestintridesetletni strelec Ivan.
„Vodstvo je bilo resno in zastav
ljene načrte smo začeli uresniče
vati. Za strelstvo smo navdušili
veliko mladine, zlasti po šolah
pa tudi delovnih organizacijah.
Tako imamo ta čas registriranih
kar 600 strelcev, res delavnih pa
je 100. Od teh imamo 10 odlič
nih strelcev, ki od 100 možnih
krogov n a strg a jo 70 ter 10, ki
od 200 možnih dosežejo več kot
170 krogov. Dobro zastavljeno
delo se je začelo obrestovati.
Sedaj nas moti le to, da za vadbo
še vedno nimamo pravih mož

ZANIMIV TURNIR — ŽRK N ovo m esto je ob sodelovanju OK
SZDL pripravilo tradicionalni rokometni turnir v počastitev dneva
žena. Nastopile so vrste iz Šentjerneja, Mirne, Stopič in Novega
mesta, presenetila pa je dom ača ekipa, k i je nastopila z m očn o
pomlajeno in dobro ekipo, ki je zasluženo osvojila pokal OK
SZDL. Na diki: s srečanja s Sentjemejčankami.

Neizkušenost zmagala
Čeravno je novomeška ženska rokometna vrsta na
turnirju ob 8. marcu igrala pomlajena, je osvojila pokal
N ovom eški rokometni delav
ci so z Občinsko konferenco
SZDL pripravili že tradicionalni
rokometni turnir, s katerim po
častijo dan žena. Tokrat so
povabOi na turnir le dom ače
ekipe, zakaj za m očnejši turnir
ldub nima denaija.
Peti turnir, s katerim smo poča
stili 8. marec, je lepo uspel. Dokazal
je, da se dobro organizirano delo z
ženskimi klubi, ki jih v občini vse
n osti V regiji smo na primer
najboljši v streljanju z vojaško
puško, v občini pa nimamo
primernega strelišča. Strelišče
razen nas pogrešajo tudi lovci,
miličniki, vojaški starešine. Zato
upamo, da bomo to veliko po
manjkljivost ob pomoči odgo
vornih rešili vsaj letos."
Ivan Žlogar pa ni samo stre
lec, ki v medobčinskem merilu v
streljanju z zračno puško več
krat poseže po najboljših mestih
in je tudi odličen strelec z
malokalibrsko pištolo, pač pa je
tudi organizator, član izvršnega
odbora občinske strelske zveze, je
tudi sodnik ter inštruktor. Zato
ni čudno, da je tako zagret za
razvoj te športne discipline. V
njegovi delovni organizaciji GOK
je za strelstvo navdušil precej
sodelavcev. Da je to res, dokazu
je njihova strelska vrsta, ki v
občini sploh nima konkurence.
Sedaj si Ivan in vodstvo sekcije
prizadevajo, da bi v občini usta
novili vsaj tri strelske družine.
Ena bo zagotovo v GOK, druga v
Semiču in tretja v Elektru. Ob
društvih pa bodo še naprej delo
vale sekcije občinske strelske
zveze. Porok za njihovo dobro
delo bo navsezadnje osem in
štruktorjev, ki bodo v bodoče še
največ svojega znanja prenašali
na najmlajše po osnovnih šolah.
Obenem pa bodo črnomaljski
strelci še naprej gojili tesne prija
teljske stike s strelci iz sosednjih
občin: novomeške in trebanjske
in s strelci iz Duge Rese.
J. PEZELJ

več, obrestujem Vrste so namreč na
turnirju, ki si ga je ogledalo le okoli
50 ljubiteljev rokometa, prikazale
hiter in kakovosten rokom et
„Za presenečenje je poskrbela
ekipa Novega mesta,“ je dejal pred
sednik ženskega rokometnega kluba
Jože Pečnik. „Domača vrsta j e v
konkurenci deklet iz Stopič, Šent
jerneja in Mirne igrala m očno po
mlajena. Novomeški dres je namreč
obleklo kar pet pionirk (Sitarjeva,
Dravinčeva, Dičinova, Turkova in
Slajkovčeva), ki bodo igrale tudi v
nadaljevanju II. zvezne rokom etne
lige. Z njim bomo zato igrali čim
več tekem, kajti za nas uvrstitev v
zvezni ligi zaenkrat ni tako po
membna. Sedaj želimo ustvariti po
vsem novo in m očno ekipo, sestav
ljen o zgolj iz domačih igralk."
V finalu je bil dosežen naslednji
rezultat: Novo mesto - Šentjernej
18:12. Najboljša strelka je bila Bunčeva (Mirna), vratarka Judeževa
(Novo mesto), igralka pa komaj
14-letna Stopičarika Ovničkova. Po
kal je zmagovalni vrsti podelil član
predsedstva ZTKO Novo mesto Ma
tjaž Verbič.

Koliko deoarja
za šport?
Na nedavni seji telesnokulturnih
skupnosti občine Kočevje so deleiti poslušali poročilo kontrolne
omisije, poročilo o uresničevanju
programa in poročilo o zaključnem
računu TKS za letos. Delegati so
največ razpravljali o delovnem in
finančnem programu TKS za letos.
Sklenjeno je bilo, da je treba zbrati
podatke, koliko so dobila posamez
na društva denarja mimo TKS, se
pravi naravnost od OZD in od
drugod, ter koliko denarja je bilo
porabljenega za razne delavske
športne igre vseh vrst
Razpravljali so še o ugotovitvah,
predlogih in načrtih izvršilnih orga
nov Telesnokultume skupnosti Slo
venije in Zveze telesnokulturnih
organizacij Slovenije. Ugotovljeno je
bilo, da v Kočevju nekatere zadeve
dobro izvajamo, druge pa. slabše. O
tem bodo zdaj naredili analizo.
ANDREJ ARKO
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Sedem žensk,
a nobena odveč

kosmata
živa lska
sam ica

Rešitev prejšnje križanke

SVETU OKOLI
KLOBAS AR — Cariniki niso
verjeli možakarju, katerega so
zasačili na finsko-švedski meji,
da nosi s seboj 150 finskih
klobas za malico. Prav so imeli.
Možakar je hotel z njimi ne
upravičeno obogateti, saj se
finskim emigrantom hudo cedi
sline po teh domačih jedeh.
ZELENCI - Tudi ni verjeti
brazilskemu kmetu, ki te dni na
veliko razglašuje svoje videnje
vsakomur, kdor ga je pri
pravljen poslušati, novinarji pa
so že take baže ljudje. Brazilsko
časopisje namreč poroča, da je
kmet Geraldo Nunes v pozna
nih votlinah na severu te države
zagledal tri metre visoke, lju
dem podobne prikazni z zeleni
mi rokami in nogami. Strah ima
velike o či, a da bi navadnega
zelenca proglasil za tri metre
velikega. . . ?

PUSTOTA - Kaj žalosten m otiv si je izbral Iztok
Trebušak iz Brežic: dolg siv zid in kos kadečega se dimnika
za njim. V splošni sivini so zarisani še oddaljeni hribi in vrh
krošnje drevesa. Res pust prizor. Vendar je najbrž avtor te
fotografije želel poudariti prav pustoto. D o tega ima pravico.
N a svet naj bi fotograf sploh gledal s svojimi očm i, poskušal
najti tisto, kar verodostojno in dokumentarno (fotografija je
vedno tudi dokum ent) izpričuje avtorjev pogled. Trebušak je
torej izbral prepričljiv m otiv za vzbujanje tistega počutja v
človeku, ki je vezano na negativne plati tehnološkega
razvoja. Seveda pa moramo zapisati, da bi moral posnetek
bolje „obdelati“ . Osvetljen je slabo, tako tudi v temnici ni
mogel popraviti mehkega negativa. Nekateri mojstri fo to 
grafske kamere za takšne posnetke nalašč uporabijo malo
občutljiv film , ki ga povrhu tega razvijejo še v zelo finem
razvijalcu. Pustota je tako še bolj dokončna.
J
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Za lenuha ni kruha

VIŠJO DELOVNO STORILNOST moramo zagotoviti z
novimi tarifnimi pravilniki, kjer je treba dosledno vztrajati pri
nagrajevanju po učinku. Šesto poglavje plana, ki govori o
zaposlenosti in delovni sili ter načinu nagrajevanja, docela jasno
zahteva, da za lenuha ni kruha. Prvič trdimo to tudi v okrajnem
družbenem planu, v katerem smo za to, da organi upravljanja v
gospodarstvu v sodelovanju s sindikalnimi organizacijami
odločneje premeščajo zaposleno osebje na ustrezna mesta ali jih
odpuščajo, če te z nedisciplino ali povsem nezadostno
strokovno sposobnostjo onem ogočijo porast delovne storilnosti.
NOVA DRUŽBA raste iz stare, zato imamo pri delu vedno
težave s staro miselnostjo. Na vasi imamo razne težkoče, čeprav
kmetu želim o pomagati. To je dokaz, da SZDL premalo
tolm ači! Naši ljudje radi pozabljajo, kako je bilo včasih, in od
socializma vedno zahtevajo. Povedati jim moramo, da gradimo
socializem predvsem za tistega, ki ga pomaga graditi.
ZA IZBOLJŠAN cestni promet predvideva letošnji okrajni
družbeni plan nakup novih avtobusov in k ončno ureditev
cestnih priključkov na avto cesto pri Mačkovcu, Karteljevem,
Čateških Toplicah in Trebnjem. D okončali naj bi modernizacijo
priključka Šmarješke Toplice - Kronovo.
N A DOLENJSKEM je precej razvita tekstilna industrija,
pletilna, konfekcijska in obutvena industrija ter obrt, ki bo
lahko na m odni reviji pokazala vse svoje kvalitete, gotovo pa bo
taka prireditev spodbudno delovala tudi na njen nadaljnji
razvoj. Imamo tudi strokovne kadre, sposobne, da m odno revijo
pripravijo.
NA LEVEM BREGU Save je zelo slabo organizirana preskrba
prebivalstva. Z dograditvijo novega trgovskega bloka bo to
delno urejeno, ne b o pa še zelenjadne trgovine in mlekarne.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
5. marca 1959)

PLANINEC V AVTU - Na
užil se ga je, strahu namreč, do
dobrega tudi Rupert Marsh iz
Melbourna. Na vožnji po gorski
cesti mu je vozilo zdrsnilo s
cestišča in padlo v prepad. Na
srečo se je zataknilo na štrclju v
steni. Tam je viselo celih 60 ur.
Neprostovoljni planinec si ni
upal iz vozila, ker se je bal, da
bi se potem prevrnilo. Po treh
dneh so ga sneli.
LJUBEZENSKA POT - Iz
vozila so sneli tudi mladega
francoskega vojaka, ki se je k
svoji ljubi odpeljal kar v držav
nem oklepniku. To pa res ne
gre, da bi ženska srca napadali s
tako težkim orožjem, saj klone
jo že pod nežno sapico odi
šavljenih besed.
NEVERJETNO! - Ce še ne
veste, smrt ni dokončna. Tako
lahko sklepamo po pisanju
nekega časnikarja, ki je zapisal
tole modrost: „Pri uživanju
rdeče mušnice nastopi smrt od
uremije, rekonvalescenca pa
traja tri mesece."
TEŽAK ZAČETEK - Vsak
začetek je težak, kakšen pa tudi
zelo boleč. Tako lahko trdimo
za prvi padalski skok mlade
Brazilke Telme Peive, ki je
priletela na čebelnjak. Zdravni
ki so se celih šest ur trudili, da
so ji izvekli iz telesa okoli 150
čebeljih žel. Desant na čebele
se je na srečo končal z nekaj
dnevnim ležanjem v bolnišnici,
čeprav bi mlada padalka lahko
tudi podlegla veliki dozi če
beljih pikov.

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Macedonijo bi radi priklopili
(V
M a c e d o n i j i) je ljudstvo hudo razbuijeno. Od turške vlade zahteva nekaterih
sprememb. Bati se je vstaje. Bolgari baje najbolj
ščujejo ljudstvo proti Turkom, ker bi Macedonijo radi priklopili Bolgariji.
( B l i ž a s e pomlad in ž njo obilo dela za
pridnega kmetovalca. Treba bo obdelati njive in
travnike, zasaditi vinograde, saditi drevje itd. Pri
vseh teh delih gledati nam je, da jih opravimo
bolj ko i m ogoče skrbno, kajti malokje v
življenju se tako rad in tako hitro uresniči
pregovor „kakoršno delo, tako plačilo", kakor
ravno pri kmetijstvu. Tukaj se le premnogokrat
pokažejo slabi vspehi in slabi pridelki vsled
slabega dela, naj si bo že v poljedelstvu ali pa v
sadjereji, vinoreji itd. Zaradi tega nam je
skrbeti, da storimo vse, kar je v naših m očeh, da
se nam pom nože in izboljšajo pridelki in
povzdignejo s tem naši prihodki.
( R e s n i č e n j e ) sicer pregovor, da se
dobro blago samo hvali A to še ne zadostuje.
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Treba ga je občinstvu ponuditi, da se z njim
seznani in se prepriča, da je res dobro blago.
Kar se tedaj tiče lastnostij Kathreinerjeve sladke
kave posebej, nikakor ne more biti primera
umestna, d aje v tem oziru s to kavo taka, kakor
če se meša vino z vodo. Res je zdravo in večkrat
koristno pripraviti si tako zmes. Toda nihče ne
misli na to, da bi hotel vino s tem, da ga zmeša
z vodo, zboljšati. S takim ravnanjem se napravi
vino le manj škodljivo zdravju.
( O g l a s ) Na prodaj je lepa nova dvonad
stropna hiša, fino, moderno in ognja varno
zidana, brez bremen, še 12 let davka prosta, z
vsemi gospodarskimi potrebščinami preskrblje
na, ima krasen razgled v daljavo, pripravna za
zasebnika pa tudi za trgovca, ker se hiša nahaja
na velikem trgu lepo ležečega zdravega mesteca,
kjer se ceno živi.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
1. marca 1899)

Zgodba se je začela pred
petimi leti, ko je v srečno
družinsko idilo Giuseppa in
C oncette ter njunih štirih
otrok prišla nova ženska
m oč. Soseda Mariannina je
potarnala
dobrodušnemu
Giuseppu, kako hudo je ži
veti s slepim in starim m o
žem ter še s tremi njunimi
otroki ob slabi m esečni pla
čici, pa jo je Giuseppe p o
vabil, naj se z družino preseli
k njemu. R ečeno - storje
no!
Tri m esece kasneje je
srečno družbico povečala
žalostna in zapuščena Fortunata, potem je kmalu pri
šla noseča Margherita, nato
L uda in še ena Margherita,
nazadnje pa še natakarica
nemškega rodu, Angelika, z
dvema nezakonskima otro
koma.
V hiši je postalo na m oč
hrupno in veselo. Ženske so
se med seboj dogovorile za
vrstni red in nato legale
vsako n o č lepo po vrsti v
Giuseppovo posteljo: prvo
noč Mariannina, drugo Fortunata, tretjo Margherita I,
č e t r t o .. . tako naprej vseh
sedem, nato pa so na vrsto
prišle že tudi dovolj odrasle
hčere nazakonitih žena.
Idilo je s svojo veliko
dušnostjo uničil vili Sicilija
nec sam. Nekem u zakonske
mu paru je prodal novoro:nčka ene svojih priležnic,
lu pa zamenjal še Fortunato za rabljen kamion. Za
tako ceno je žensko prodal
svojemu očetu . Čeprav se je
njegov o č e čez čas poročil s
Fortunato, je ta iz besa, ker
jo je Giuseppe prodal za
tovornjak, vse izčvekala
policiji.
Zdaj spi Sicilijanec v ječi,
vse n oči sam!

/O

d enarn a
nakaznica

kotlič ek

Sladko življenje Giuseppa Scaffidija — Vse
zadovoljne
Sladko življenje Giuseppa
Scaffidija iz vasice blizu
Messine na Siciliji se je kon
čalo. Zaprli so ga in obtožili
zvodništva in prodaje otrok.
Hoteli so ga obtožiti tudi
vzdrževanja
neprijavljene
javne hiše, vendar je vseh
sedem žensk, z njegovo pra
vo, uradno ženo vred zatrdi
lo , da so prostovoljno legale
v posteljo potentnega Siciljanca.

medmet
pri padcu
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ozvezdje

„Taka deklica, to bi bilo še nekaj!" nadaljuje Vrbanoj po
Ančkinem odhodu. „Videti je nepokvarjena, pridna, lepo
lice ima in pa, in to je glavno: nič tistega gosposkega, česar
še opisati ne m orem , tistega, kar mi je tako zoprno.*1
„Vzemi jo! Zakaj je ne vzameš? Vse prste si oblizne!" se
poroga Pavel, ali tako, da nekaj kakor jeza zveni iz njega
besed.
„Samo čudim se, d a je še ti nisi, ko je vendar že poznaš
toliko časa!" ga zavrne Andrej.
„Saj si lahko premislim!"
JCo bi vaju ne poznal, prijatelja, bi dejal, da se šalita," se
oglasi notar, „ampak v vajinih besedah tiči nekaj, iz česar
skoro sklepam, da bi se res dolgo ne upirala, nego se ženila,
prav resno ženila pri tejle neumni punci."
Pri teh besedah se Ančka vrne z vinom.
Sedaj jo Pavel, nikar da bi odgovoril Valentinu, prime
okolo pasa; toda Ančki je b ilo nocoj vse preveč; prav nejevo
ljno odpahne Pavlovo roko in odide iz sobe.
„Glej, to je usoda takih deklic! Iz roke v roko! In najsi je
še tako dostojna in poštena, vendarle je cvet, ki ga svaljkaš
po rokah!"
„Oh, kje pa najdeš sveže cvetove? “ ga zavrne Vrbanoj
cinično. „Toda pustimo to!"
In vsem trem je b ilo tako prav; menili so se o drugih
rečeh, a tudi ne več dolgo; prejšnji prizori in govori so ostavili nekaj neprijetnega, kar se nocoj ni dalo več izbrisati.
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Kače v steklenicah vabijo kupce v trgovino na požirek zdravih
kačje juhice.

senčnica

a m o re ti

„Na kačje zdravje!”

s
*

porcelanska glina

. Zakaj ni sodobni človek, ki
J® trikrat ali štirikrat bogatejši
mizarsko
Trgovina s kačami kot zdravilnimi jedmi — Mestni očetje kot njegovi stari starši, pradedi
delo
“
j
še
daljnejši
predniki,
trikrat
želijo grozljive izložbe izriniti iz središča Seula
ilično zrno
ali štirikrat ali desetkrat bolj
tajnocvetk
Popotniku, ki ga bo turisti
cenejša, k o t je celoletni zasl1)' srečen, bolj zadovoljen in kot
virovitica
čn i nemir popeljal v Južno
žek povprečnega Korejca, men*' °sebnost bogatejše razvit?
j. a m.
R.
L.
HEILBRONER
Korejo, svetujemo, naj dobro jo ljubitelji in uživalci te prek11
igra s
pogleda, ko bo zavil h kateremu
hanine, da je skoraj zastonj. 1"
k a r ta m i
Resnica smrti človeku ni do
od številnih kioskov s hrano. Pri
še res je, če le drži, da resnih0
mineral l a
nas sm o sicer navajeni, da se v
pridene nekaj let k običaj1" stopna; nihče ne more biti v
liiev alumo
njeni resnici.
silikat
njih kupijo vroči sendviči, če življenjski dobi.
vapčiči, hrenovka ali kranjska
D. PIRJEVEC
klobasa, v mestnih četrtih Seula
milil m im ...............MIHI.....Illllllllllllllllllll.............Illllllll...... .
pa prodajajo korejske priljublje
ne jedi - kače.
dopolnilo k zlatu. Danski kralj
Trgovci, ki si služijo kruh s
Frederick VII. je imel čelado iz
kačjimi jedmi, privabljajo goste
zlata in aluminija. Napoleon III. je
tudi na ta način, da v izložbe
svojemu sinu kot dragoceno darilo
Radar z rdečo bliskavico
g
poklonil ropotuljico z vdelanimi
razstavijo najlepše primerke
dragimi
kamni, narejena pa je bila
kač, iz katerih pripravljajo juhe.
Ne poznamo ga še dolgo, a je prodrl povsod - Kralji so ga imeli za nakit, da
iz zlata in aluminija. Demokra
Prav ta navada pa je kriva, da je
Ljubitelji hitrih voženj so
nes ga uporabljajo tudi za izdelovanje konzerv — Violina iz aluminija ima lep zvok
tični Američani so z aluminijem
mestni svet izglasoval, naj se s
zahodnonemških cestah pono^
počastili
svojega
predsednika
svojo kramo vred umaknejo iz radi pritisnili na plin do kon$
Nekateri znanstveniki pravijo, da bi današnji čas, analogno z rabe aluminija, je dovolj razvidna Washingtona, ko so na vrh veli
najbolj prometnih delov mesta.
nazivi kamena, bronasta in železna doba, prav lahko preimenova pomembna vloga, ki jo ta kovina kega obeliska v istoimenskem me
m eneč, da so varni pred fot1) |
Mestni očetje se namreč bojijo,
li aluminijeva doba. Brez aluminija si ni m ogoče predstavljati igra v našem vsakdanjem življenju. stu postavili piramido iz te takrat
grafskimi radarskimi napravan) |
da bi jim grozljivi eksponati v
sodobnega življenja; dovoli je, da se ozremo malo naokoli, in že Prav zato je presenetljivo, da ga še dragocene kovine.
s katerimi policija ugotavlja >* |
izložbah odgnali turiste.
se srečamo s to čudovito kovino. Električna energija prihaja do človeštvo pozna šele borih 150
dokumentira tovrstne prometa1 |
Pravici na ljubo je treba
naših dom ov po aluminijastih žicah, v pečkah rumenijo let, širše komercialno uporablja pa
prekrške. Policija je zatort |
šele okrog 80 let.
povedati, da kačaiji grozljivih
opremila svoje naprave z m<^ I kokoške, zavite v aluminijasto folijo, kuhinjska posoda ima v
Kako je to mogoče? Odgovor
plazilcev ne spreminjajo samo v
sebi veliko te kovine, letala si brez aluminijevih zlitin noben je najbrž ta, da se aluminij v
no bliskavico. Vendar ne $ |
jedi. Korejci že stoletja verjame
konstruktor še zamisliti ne more, sateliti v vesolju imajo v sebi nasprotju z drugimi kovinami
dolgo. Vozniki so se upravičen1
jo , da ima kača v sebi čudežne
več aluminja k ot ostalih kovin, aluminij je, kratko in malo, nikjer v naravi ne nahaja v čistem
pritožili, da jih m očan blis
lastnosti, in pripisujejo kačjemu
stanju, ampak vedno združen z
zaslepi in da nekaj sekund vo» | postal nepogrešljiv.
Aluminij odlikuje vrsta izjem nošenčkom. Tekmovalne jadrnice
drugimi elementu Evropski kemiki
mesu raznovrstne učinke, ne
jo oslepljeni, kar je seveda pr
nih lastnosti, nad vse druge kovine so, vsaj tiste najdražje in najbolj
so sicer že leta 1700 ugotavljali,
nazadnje tudi m oč prebujanja
velikih hitrostih zelo nevarne
pa ga dviguje njegova izjemna sposobne, narejene iz aluminijeve
da je v ležiščih posebne mešanice
spolne sle. Kačaiji torej iz kač
Pritožbe so na policiji upoštev«
uporabnost Da se taniti, se pravi zlitine, prav iz take kovine so tudi
zemlje skrita neznana kovina, ven
pripravljajo tudi zdravilne na
li, čeprav ne tako, kot so mord
vleči do skoraj neverjetnih meja: nekateri instrumenti, med kate
dar so do kovine same prišli precej
pitke in tonike.
ljubitelji hitrih voženj pričako
nekaj sto kilogramov aluminija bi rimi je najbolj znana violina, nare
kasneje. Najbogatejša ležišča so
„N e d a se p o v e d a ti, k a k šn o
vali.
zadoščalo za žico, ki bi jo poteg jena v Nemčiji že leta 1930. Slavni
odkrili v bližini francoskega me

Tudi noč jim
ne pomaga vež

velik o v re d n o s t im a k a č a k o t

zdravilo," zatrjuje eden od tr
govcev s kačjimi jedmi in zdra
vili. Tem besedam bo prav rad
pritrdil vsak, kdor kupuje zdra
vila in juhice. Celo za južnokorejske razmere so cene astro
nomske: rameni piton, preku
han, odišavljen in razkuhan v
juho, stane kar 3 6 0 0 dinarjev.
To je pravi pljunek v morje v
primerjavi z najbolj cenjeno
kačo, imenovano paik —sa, ki,
predelana v napitke, prinese
trgovcu od 7 2 .0 0 0 do 108.000
dinarjev. Kljub tem u d a je torej
paik - sa kar za štirikrat drago-

Poslej se ) p o n o č i zasveti Jr

rdeča luč, katero voznik zazna*
kot malo m otečo svetlobo, uči;
nek pa je enak: voznik, ki je >
prekoračitvijo dovoljene hitre
sti sprožil posebno radarsk1
napravo, dobi čez čas po pol"
nakazilo za plačilo globe i1
priloženo fotografijo kot dok11
m ent o prekršku.
Policaji so namreč za noča*
snemanja začeli uporablja"
rdečo bliskavico, v kamere p
vlagajo infrardeči film. Tako sc
ustregli voznikom, hkrati pa ^
naprej opravljajo svoj p o se l.'
rešitvijo niso zadovoljni vsi tist1,
ki dobivajo na dom p o sn eti
nočnih dirkaških podvigov.

Vse.ed pleničk do satelitov

nili okoli Zemlje. Čisti aluminij je
tako mehak, da se da rezati, v
nekaterih zlitinah pa je trši od
jekla. Je odličen toplotni izolator,
ker odbija toplotno žarčenje,
hkrati pa je odličen prevodnik
toplote, ko je v neposrednem
stiku z ogrevalnimi napravami. V
primerjavi z železom je aluminij
večen. V stiku z zrakom tvori
tanko plast rje, ki ga zaščiti pred
nadaljnjim oksidiranjem.
Kemično je tako odporen, da
ne tvori nevarnih snovi v stalnem
stiku s hrano, zato je nepogrešljiv
pri izdelavi konzerv. Pomešan z
azbestom ščiti pred ognjem, folija
iz aluminija in plastičnih mas pa
ohranja dragoceno toploto nedo

\
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ž rtv e n ik

glasbeniki, ki so jo preizkusili, so
njen glas pohvalili kot presenetlji
vo dober. Iz časa, ko je aluminij
veljal še za drago kovino, je
poznan tudi avtomobil, katerega
kovinski deli so vsi iz aluminija.
Zanimivo je, da morajo dandana
šnji vsi proizvajalci avtomobilov v
ZDA posnemati ta stari vzor in po
odloku vlade vgrajevati v svoje
proizvode več aluminijastih delov,
da bi zmanjšali težo vozil in tako
skrčili porabo goriva.

SK U PA J
Z ZLATOM
Čeprav smo našteli le nekaj
zanimivih drobcev iz obsežne upo

steca Les Baux./Ruda je po njem
dobila ime boksit (bauxite).
Plemič Humphry Davy je novo
kovino imenoval aluminum. Ta
izraz se je do danes ohranil v
angleško govorečem svetu, med
tem ko so drugi jeziki prevzeli
naziv aluminium, oziroma izve
denke tega naziva.
Danski fizik Hans C. Oersted,
sicer znan po odkritju elektromagnetizma, je prvi pridobil aluminij.
Drobcen kupček belega prahu, do
katerega je prišel po zapletenem
postopku, je označil „po barvi in
sijaju podoben kositru".
Aluminij je bil vse d o leta 1886
dragocena kovina in so jo draguljaiji in zlatarji uporabljali kot

Leta 1925 so izdelali alumini
jast avtomobil, vendar je ostal
le muzejski eksponat. Na sliki
so pred starim avtomobilom
aluminijasti deli, ki jih zdaj
vgrajujejo v vozila.
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Dobrega pol leta pozneje je grobeljski župnik v nedeljo !
zjutraj med prvo mašo z lece oklical prvič, drugič in tretjič «n
%
gospoda Andreja Vrbanoja in gospodično A nčko Kračevo
ter povabil vsakogar, ki bi vedel o zadržku nameijanega za
kona, da se zglasi v postavljenem roku.
i
Ta novica je udarila poslušalcem siloviteje na uho nego
evangelij o poslednji sodbi; vse je bilo presenečeno, gospoda
in kmetski ljudje; samo Matižarjeva Katra, ki je sleherno
nedeljo klečala ob stranski izpovednici in bila zamaknjena
edino v pobožnost in v pokoro grehov svojih, se ni menila za
lahni šum, ki je nastal po cerkvi. Ko je odšel župnik z lece in
se opravljal v zakristiji za sv. mašo, je vse stikalo glave in
šepetalo. Davkarjevim trem gospodičnam , sedečim v klopi
pred oltarjem, je zastajala sapa, toda napele so ustne, češ:
„To smo že vedele - kaj pravega dobi!" Poštar in poštarica
sta se pogledovala, kakor bi jima trebalo zdajci odpraviti
trgovinskega ministra z „ekstra-pošto". Oba grobeljska trgov
ca, ki sta prihajala v cerkev navadno tedaj, ko je župnik
završeval svojo propoved, in sta potem pazno poslušala le
oklice in oznanila, sta bila zmožna v prvem trenutku samo
ene misli: „Kje b o kupoval? ", ali takoj sta lažnivo zatrjevala
drug drugemu: ,,Oh, to sem že davno vedel!” Notarjeva gos
pa, ki je imela svoj sedež pod leco med dvema kmetskima
gospodinjama, ni mogla najti v svoji molitveni knjigi začetka
sv. maše in je brskala zadaj med litanijami;najrajši pa bi bila
ušla dom ov vzbudit soproga, zakaj Valentin je bil len, ni
hodil k maši in je spal, dokler ni moral v pisarno. Da Vrbano
ja in A nčke danes ni bilo v cerkvi, to je umevno, saj tisti po
krajevni navadi ne gre v cerkev, kogar „m ečejo z lece". Adjunkt Pavel pa tudi ni bil vsakonedeljski obiskovalec, a prav
danes so ga radovedneži pogrešali. U čitelj, ki je oskrboval
službo organistovsko, se je razgovarjal tako živahno s svojimi
pevkami o najnovejšem dogodku, d aje pozabil na pedale, ko
je pozvonil zvonček ob zakristiji, oznanjajoč mašnikov pri
stop, ali tudi to je b ilo brez pomena, zakaj Cerkvenikov po
m očn ik, ki je vlekel m ehove, je šepetal, pozabivši svoj posel,
še vedno z davčnim eksekutorjem, ki mu je bila naloga peti
bas v cerkvenem zboru. Med kmetskim ljudstvom po cerkvi
pa je šlo od ust do ust: „Oh, ta Ančka, ta ima srečo!" - ‘T a
Krača, ta jo zadene!" - “N o, sedaj bo pa še bolj vihal svoj
nos!" — „Skrice si bo napravil!" — ,,Od samega bogastva ne
bo vedel, kje bi se popraskal, kadar ga zasrbi!" - „1, kaj
bogastvo? Šteti b o moral, šteti; saj je dolžan tisti Ančki!" —
,Pa pri sodišču - tam bo opravil, kar bo hotel; jaz bi se ne
pravdal z njim, če bi imel sto prič!" — „Beži, beži, še manj
bo opravil! Škric je škric - tlačil bo Kračo, samo zato, da bo
lepše videti!”
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ljubljanska banka

LJUBLJANSKA BANKA
TEMELJNA DOLENJSKA BANKA
NOVO MESTO
Komisija za delovna razmerja

objavlja za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom naslednja prosta dela in naloge:
1. REFERENTA za posle organov upravljanja in
samoupravljanja
Za poslovno enoto za stanovanjsko-komunalno kreditiranje

2. VIŠJEGA REFERENTA za sredstva stanovanjsko-komunalne graditve
Za Poslovno enoto Črnomelj

3. REFERENTA za devizne račune občanov
4. DVA REFERENTA za dinarsko varčevanje
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Tako je šumelo od ust do ust, od ušesa do ušesa in šele, ko
so po naporu cerkvenikovega pom očnika zapele orgle, se je
poleglo šepetanje. Po končani maši pa je hitela govorica z
ljudmi na vse štiri strani,—
Adjunkt Pavel je čakal, da dobi svojo kavo. S kavo vred
mu je prinesla strežnica tudi najnovejšo novico o sodnikovi
zaroki. Kakor vobče ni bil vajen govoriti s strežnico več,
nego je bilo neizogibno treba, tako tudi danes ni črhnil b e
sedice, ampak je pazno ulival kavo na sladkor v čaši. Stoprav
ko je dekla odšla, je pogledal po golih stenah svoje sobe, na
umazana tla, se potem ozrl na pajčevine v kotu nad pečjo in
nato, sm otko vžigajoč, stopil k oknu, kjer je imel razgled na
dokaj širo ravan, po kateri se je vil med sivim vrbovjem in
košatimi jeseni majhen potok. Zadaj je vstajalo zeleno gorov
je, prostrano in valovito; tu in tam so se z obraščenih brd
lesketale bele stene posamičnih hiš. Prizor je bil lep in jutra
nje sonce gaje še bolj krasilo.
Pavel pa je le nekoliko trenutkov gledal prijazna sela, ki so
se mu v sončnem odsvitu smejala tako ljubko.
„Tu en dom , tam zopet drugi, tu žena in otroci, tam
zopet prav tako!” T o je izustil skoro glasno. ,Jn sedaj ta
Vrbanoj!” je pristavil nehote. Obrnil se je od okna in neje
voljno bacnil par onesnaženih čevljev izpod nog.
,Zavidam mu je n e, te — te Ančke!"
T o je še mislil, ko je pil svojo kavo. Nekam jezno je po
stavil čašo na m izo.
,Jn pa - da nikomur ni zinil besedice!" To mu je sedaj
najbolj vrelo po glavi, ko se je odpravljal z doma.
V pisarno prišedši, n ajde pismo Vrbanojevo, v katerem mu
sodnik naznanja, da ima za nekaj tednov dopust in da njemu
izroča uradno nadomeščanje. Ko se zvečer oglasi pri Krači,
tudi Ančke ne vidi ondi; odšla je bila v m esto in čez nekaj
tednov se vme s potovanja - soproga sodnikova. Tako so
zvedeli vsi naši znanci, pijoč nocoj pri Krači na zdravje in
srečen zakon obeh zaročencev.

\

Pogoji za sprejem:
pod 1 in 3: znanje, ki ga daje ustrezna štiriletna srednja šola
in 3 leta ustreznih delovnih izkušenj; pod zap. š t 3 je delo
v izmenah;
pod 2: znanje, ki ga daje višja šola ekonom ske ali pravne
smeri, in 3 leta ustreznih delovnih izkušenj;
pod 4: znanje, ki ga daje ustrezna štiriletna srednja šola, in 2
leti ustreznih delovnih izkušenj; delo je v izmenah.
K andidati za objavljena delovna opravila naj prijavi s kratkim
življenjepisom z navedbam i o dosedanjih zaposlitvah priloži
jo dokazilo o šolski izobrazbi.
P rija v e ‘sprejem am o 15 d ni po objavi. K andidate bom o o
izbiri obvestili v 4 5 dneh po zaključku objave.
N epopolnih in po objavnem roku prispelih prijav ne bom o
upoštevali. Prijave pošljite na naslov:
LB Tem eljna dolenjska banka
Novo m esto
68001 Novo m esto
Kettejev drevored 1
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55V s v o j i z b e g a n o s ti J ^
p o r o č n ik a M u ira in tu
J a s p e r s u m ljiv . In ta k o
g a m la d e g a k a p ita n a P j
p o d k r o v je . P o v e ljs t v o 1,9 •
s t a r i K a p , k i p a se v e d a ^
o s ta ja lo m u n i d ru g eg a .
s t a r i sm e r i n a s le p o sre
d o b r o iz te č e .

rašal za s v e t še
s e je z d el
h u d eg a s lu t e č e 
ll> g a z a p r li v
arko j e p r e v z e l
P °*nal p o ti. P r e or da je p lu l v
Upal, da s e v s e

56.

57.

N a s le d n je ju tr o pa se je v r e m e čisto sp r e 
v r g lo . N a jp re j se je z g o s tila tak a m eg la , da
se n i v id e lo n iti p e td e se t k o ra k o v d a leč, p o
te m pa so se z a č e li z g r in ja ti nad la d jico
č e d a lje h u jši v a lo v i. P o sta ja lo je n e v a r n o in
se r ž a n t D u n h a m je s v e to v a l K ap u , n aj
v e n d a r le p o k lič e n a p om oč J a sp er a , sta r i p o 
m o ršč a k pa je b il trm a st in n i h o te l o tem
n ič e sa r sliš a ti.

V e s d an in v so n a sle d n jo n oč je la d jica
zg u b lje n a k riž a rila sem in tja, iz o g ib a jo č se
v ih a rju , k i pa je še v e n o m e r n a ra šč a l in se
sp re v ra č a l v p ra v i o rk an . K o n čn o je m oral
K ap , k i že š tir iin tr id e s e t u r n i b il z a tisn il
očesa , p o p u stiti. K a p ita n stv o je sp et p r e v z e l
J a sp er in je b a rk o, k i se je že sk oraj p o ta p 
lja la , h itr o z a p e lja l k b r e g u ter jo v a rn o
za sid r a l.
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Drugačen kadrovski veter?

POTA
IN STlt /

Družbeni pravobranilec samoupravljanja posredoval v ribniškem Inlesu — Neupoštevanje
pobude — Denarna kazen za odgovorno osebo — Še vrzeli in pomanjkljivosti
Družbeni pravobranilec samoupravljanja za občini Kočevje in
Ribnica Janez Picek je imel lani opraviti z 2 6 0 zadevami, ne prav
na repu tega seznama je bilo posredovanje v ribniškem Inlesu.

ležurni
paročaji
1

_

ir
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TAT NI IMEL VELIKO DELA V noči na 27. februar je bil iz
osebnega avtomobila Milana Kovača
iz Krškega ukraden radio. Lastnik je
jeklenega konjička pustil na parki
rišču pred blokom. Avtomobilskih
vrat ni zaklenil, na škodi je za 3.000
din.
,
OB KOLO - Pred dnevi je bil ob
kolo z motorjem Vladimir Veselič iz
Brežic. Lastnik je pustil vozil ce pred
stanovanjem.
KOLOVRATIL PO CESTI - Mii
nuli četrtek so krški miličniki pripe
ljali v prostor za pridržanje 31-Ietnega Ismeta Kovačeviča iz Dmovega.
Kovačevič je v Krškem pregloboko
pogledal v kozarec, na poti domov
pa tako na široko metil cesto, da so
skoraj morali prekiniti promet.
V GARDEROBO - V petek je bil
vlomilec na delu v garderobi »Slovina“ v Brežicah. Vdrl je v omarico
Anice Verstovšek in odnesel nekaj
gotovine.
HITRO IZSLEDILI TATU - V
soboto zvečer je Bojan Novak iz
Osrečja parkiral osebni avto pred
škocjansko zdravstveno postajo. Ko
seje vrnil z opravkov, je ugotovil, da
so iz avta izginili kasetofon, zvoč
nik, prevleka za volan, prometno
dovoljenje, na škodi pa je bil tudi za
obe registrski tablici. Tatvine je
osumljen Silvo 2 ., pri katerem so
vse omenjene predmete tudi našli.

Po besedah Janeza Picka je ta
delovna organizacija, ki ima v
sestavu S temeljnih organizacij,
pokazala do izpolnjevanja nalog
iz zakona o združenem delu
preveč nemaren odnos. Zaradi
tega je bil Inles večkrat opozor
jen na svoje obveznosti. Ker pa
se stanje kljub tem u ni izboljša
lo, je pravobranilstvo v sodelo
vanju z republiškim pravobra
nilstvom samoupravljanja posre
dovalo Inlesu pismeno pobudo
na 21 straneh. Pobuda se je
nanašala na dopolnitev in spre
membe akcijskega programa za
izvajanje zakona o združenem
delu in na ponoven preizkus že
sprejetih samoupravnih splošnih
aktov. Ti akti so bili pomanj
kljivi in neusklajeni z zakonom
o združenem delu.
Vsi delavski sveti tozdov,
delavski svet skupnih strokov
nih služb in delovne organizaci
je bi morali to pobudo obravna-

Š K A R J E IN
Š T IR J E R A N J E N I
V sredo, 28. februarja, je Vinko
Mačerol iz Sadinje vasi vozil osebni
avto od Straže proti Novemu mestu.
Na Potoku je prehiteval drug osebni
avto, ko je nasproti z osebnim
avtomobilom pripeljal Slavko Hro
vat iz Novega mesta. Hrovat je že
ustavil, ko je Mačerol trčil v prednji
del njegovega avta. V Hrovatovem
vozilu so bili ranjeni voznik in
sopotnici Vida Nadolšek z Laz in
Rezka Klobučar iz Uršnih sel. Vsem
trem so nudili pomoč v novomeški
bolnišnici, nato pa so jih napotili v
domačo nego. V Mačerolovem avtu
je bil ranjen Jože Kocjančič iz
Trebče vasi, ki pa so ga pridržali na
zdravljenju, škode je za 30.000 din.
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Resnične zgodbe ljudi, ki so si vzeli življenje
Tam, kjer zavije v Novem mestu
cesta čez most v smer proti Zagre
bu, stoji vrsta starih, slabo vzdrže
vanih hiš, ob katerih greš s stra
hom, da se bodo zdaj zdaj poruši
le. Pa vendar stoje kakor nemi
spomeniki davnih časov, ko je bilo
Novo mesto še postojanka proti
nevarnim turškim vdorom in
samopašnostim roparskih vitezov.
V eni teh hiš je bila še pred dru
go svetovno vojno krčma, kjer so
se posebno ob tržnih dnevih ustav
ljali kmetje. Te živahnosti že dav
no ni več. Ostala pa je temna in za
sedanje pojme zanikrna bivša
krčma, s prav tako majhnim in za
nikrnim hlevom, v katerem je do
moval majhen rjav konj, ki mu ni
bilo mogoče določiti let, in prav
tako majhna stara, suha krava mu
je delala družbo. Lastnik te žalost
ne domačije je bil bivši gostilničar
Tomaž. Njegova družina je bila ne
koč številna, otroci so zrasli in se
raztepli na vse vetrove, ostal je
sam s svojo priletno ženo. Razum
ljivo je, da ni mogel več sam vsega
opravljati. Zato si je preskrbel
sedemnajstletnega fanta iz revne
vasi pod Gorjanci, ki naj bi mu
opravljal različna dela.
Matevž je bil vajen vsakega dela.
Doma je bilo devet otrok, bil je
najstarejši. Pod Gorjanci je pasel
Živino, pomagal očetu v gozdu in
okrog hiše, pomagal mu je tudi
piti šmarnico in češnjevo žganje,
kar je bilo v njegovi vasi prav tako
važno in samo po sebi razumljivo
hranilo kakor kruh, če ne še bolj.
Kruha ni bilo vedno dovolj, šmar
nice in češnjevca pa nikoli ni,
zmanjkalo. Ko je hodil v šolo, je
jemal s seboj za malico stckleničico enega ali drugega. Pri vsakem
delu je bilo nujno potegniti po
žirek. Vsi so delali tako. Matevž ni
mogel biti izjema. Seveda se je to

poznalo na Matevžu: bil je suh,
droben, nedorasel, rekli bi, ne
kako zamoijen. Devet lačnih ust
je bilo za očeta preveč in je bil
prav vesel, ko sta se ob neki priliki
pri litru trškogorca s Tomažem
zmenila, da vzame Matevža. Po
godba je bila taka, da bo Tomaž
dajal Matevžu hrano, stanovanje in
obleko, ob praznikih in ob ne
deljah pa tudi kakšnega kovača,
Matevž bo pa delal.

Zadnji
dolenjski
suženj
Matevž se je vselil mesta. Postal
bo meščan, počasi se bo prikopal
do boljšega dela in doma bodo po
nosni nanj. Prve tedne mu je bilo
hudo po košenicah na Gorjancih,
po domači liski, ki jo je pasel, po
sestricah in bratcih, po rojstni hiši.
Polagoma se je navadil. Bil je pri
den delavec, mislil je sicer počasi,
obe lastnosti sta bili Tomažu po
sebno všeč. Tomaž mu je odkazal
stanovanje na slami v hlevu poleg
tjavca. Rjuhe ali odeje mu seveda
ni dal. Ce ga je zbelo, se je pač
stisnil h konju ali pa mu je morda
celo kdaj vzel odejo. Konj je nam
reč imel odejo. Fant se je hranil
slabše od ostale družine, jesti ni
smel z domačimi.
Minila je nedelja za nedeljo,
vmes je prišel tudi praznik, Toma
žu pa sc ni zdelo vredno, da bi dal
fantu kak denar. Razumljivo je, da
niti pomislil ni na to, da bi Matev
ža socialno zavaroval.

vati in v roku 3 0 dni povedati
svoje mnenje. Poleg tega bi
morala biti pobuda objavljena v
internem glasilu.
Obvezo je dva dni pred ro
kom sprejel le delavski svet
tozda Sodražica, k ije pobudo v
celoti sprejel hkrati s sklepom,
da od Inlesovih skupnih stro
kovnih služb zahteva, naj sledi
jo njihovi poti.
Ostalih pet delavskih svetov
pravobranilstvu samoupravlja-

T R IJ E Z D O M C I
PO D CESTO
V nedeljo popoldne je Radojko
Vučkovič iz Setonja v Srbiji vozil
osebni avto avstrijske registracije od
Zagreba proti Ljubljani. Pri Karteljevem je v ovinku zapeljal v levo čez
rob ceste in se prekucnil. Trije so
potniki, Vojica Andrej ič, Brana
Todorovič in Milutin Milovanovič,
zdomci v Avstriji, so se ranili; od
peljali so jih v novomeško bolnišni
co. Nekaj prask je dobil tudi dre
motni voznik. Škode je za 40.000
din.

N A PO TI IZ *
T R G O V I N E U T O N IL
V PO TO K U
V ponedeljek dopoldne so v
potoku Gabrnica v Globokem
na Bizeljskem našli mrtvega
60-letnega Antona Preskaija iz
Piršenberga. Ugotovili so, da se
je Preskar tega dne vračal iz
trgovine v Globokem proti do
mu. Na obrežju potoka mu je
spodrsnilo, padel je v 8 0 cm
globoko vodo. Preiskovalci so
prepričani, da gre za nesrečo.

nja ni odgovorilo, kaj šele pobu
do objavilo v glasilih. Posredo
vati je moralo tudi družbeno
pravobranilstvo samoupravlja
nja SR Slovenije. Pobuda je bila
nato z več kot enom esečno
zamudo objavljena v glasilu
„Naša vez**. Zaradi vsega tega
(torej zaradi neizpolnitve zada
ne naloge) sta bili odgovorna
oseba in delovna organizacija
kaznovani z denarno kaznijo.
Tako so k ončno le delno
dopolnilinekatere samoupravne
akte, čeprav je po mnenju Jane
za Picka v Inlesu še vedno več
zadev odprtih. Ni še dosledno
rešeno samoupravno organizira
nje (predvsem v tozdu Ribnica),
organi samoupravljanja še niso
dovolj aktivni, kar velja tudi za
družbeno-politične organizaci
je.
Kljub delnim premikom, ki
jih je povzročila pobuda za
ponoven preizkus samouprav
nih splošnih aktov, je v samo
upravni zakonodaji Inlesa še
vedno veliko vrzeli in pomanj
k ljivosti Po mnenju družbenega
pravobranilstva samoupravljanja
za občini Kočevje in Ribnica
teh in drugih pomembnih zadev
(med njimi je tudi nagrajevanje
po delu) v ribniškem Inlesu ne
bodo im eli rešenih vse do ta
krat, k o bo v kadrovski politiki
zapihal drugačen veter.
B R IZ G A N E C S O
P O P IL A T L A
V nedeljo dopoldne so novomeški
miličniki pridržali do iztreznitve
27-letnega Slavka Nediča iz Novega
mesta, ker je razgrajal v gostišču
„N a trgu“. V lokal je prišel že
okajen, in ko mu niso hoteli postre
či z alkoholom, je začel razgrajati in
k rič a ti Razbil je pepelnik, zlil po
tleh brizganec, piko na i pa je
prinesla grožnja s pretepom.

N E P R E V ID N I PEŠEC
Leto se je obrnilo naokrog.
Matevževi možgani so delali po
časi, a delali so. Matevž je iz svoje
ga hleva videl cesto, videl je življe
nje. Videl je delavce in delavke, ki
so hodili v tovarne. Vidci je avto
mobile in vozove, videl marsikaj.
Od strani je poslušal različne po
govore in se čudil, da je življenje
drugačno, kakor ga pozna sam. Pri
sosedovih so dobili novo gospo
dinjsko pomočnico Ančko, staro
kakih 16 let, ki se je pravkar raz
cvetela v dekle. Matevž jo je skri
voma opazoval, v njem se je za
čelo nekaj gibati in siliti, da bi
m islil Nič več mu niso uhajale
misli tako pogosto v domačo vas
pod Gorjanci, v njem se je prvič
pojavil čuden občutek, da prav
zaprav ni tak kakor drugi.
Take in podobne misli so sc mu
podile po glavi dobrih štirinajst
dni, potem je v njem zavrelo. Vra
ga, tudi on je človek, tudi on ima
pravico do življenja, kakor drugi
ljudje! Tudi on hoče ob nedeljah v
spodobni obleki v kino ali k so
sedu v gostilno.
Stopil je k Tomažu in ga prosil
za novo obleko, razložil mu je po
svoje vse tisto, kar je mislil. To
maž pa ogorčen. Da si bo fant
zdaj še kaj takega izmišljeval, ko
ga je vendar rešil podgorske bede
in revščine, mu dal delo in življe
nje v mestu!,On da se mu bo upi
ral, njemu, ki ga je ena sama
dobrota? Tomaž ga je nagnal na
zaj v hlev. Za kazen, ker je prevra
ten, ne dobi kosila.
Matevž je premišljeval. Bil je
premalo razgledan, da bi ušel, in
preboječ, da bi vprašal koga dru
gega za svet. Kakorkoli je pre
mišljeval, ni videl izhoda. V obupu
je zaihtel, da sta krava in konj za
čudeno pogledala, objel konja
okrog vratu in se nanj naslonil. Bi
lo mu je hudo, neizrečeno hudo.
Tresel se je po vsem telesu, srce
mu je burno bilo, tako burno, da
ga je slišal. Takrat je zagrabil vrv
in sc obesil na tram nad svojim le
žiščem.
Ob pregledu ni bilo najti razen
srajce, suknjiča, hlač in čevljev ni
česar drugega. Perila in nogavic,
kot je kazalo, Matevž sploh nikdar
ni poznal. Vse njegovo borno
imetje je bil skrhan in zarjavel žep
ni nož, dva dinaija in pol metra
vrvice.
Tako je končal zadnji suženj na
Dolenjskem.
Dr. B. O.

V petek je Dragica Černelč iz
Brežine vozila osebni avto po Trgu
Ivana Ribarja v Brežicah. Ko je

pripeljala do avtobusne postaje, je
pred njo nenadoma nameraval pre
čkati cesto 39-letni Jože Suban iz
Stojanskega vrha. Voznica je neprevidneža kljub zaviranju zbila na tla.
Huje ranjeni Suban se zdravi v
brežiški bolnišnici.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
• V četrtek so krški možje
postave pridržali do iztreznitve
25-letnega Romana Pirca in dve
leti mlajšega Rudija Dimca iz
Krškega, ker sta v Hotelu Sremič
razgrajala. Vsem sta grozila s
tepežem. V ponedeljek pa so
imeli miličniki v istem gostin
skem lokalu opravka s Sloboda
nom Grujičem iz Leskovca. Po
zapisniku se je nedostojno obna
šal in izzival goste. Omenjeni
trije rogovileži nikoli ne bi pri
tegnili posebne časnikarske po
zornosti, če si ne bi za kraj
prešernosti izbrali ravno omenje
ne krške gostinske hiše. Vse
namreč kaže, da bo treba v
kratkem uvesti rubriko »Minuli
teden so se v hotelu Sremič
nameravali step sti. . . “ Rubrika
bi bila daljša kot priljubljena
,.Pretekli teden so ro d ile. . . “
• Iz krških logov je tudi
zgodba o zapuščenem kolesu z
motorjem. V Leskovcu ga je
našla Milena Unetič. Hkrati je
ženska ugotovila, da je iz hišne
veže izginilo njeno kolo. Vse
kaže, da je sposojevalec tujih
koles z motorjem ali brez njega
tu menjal „konja“.

NAJBOLJ NEVARNO ZA PEŠCE - Petletno spremljanje
nesreč republiškega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu trdi, d a je teden, k ije pred nami, statistično najbolj
nevaren za pešce. Ob življenje je bilo v omenjenem obdobju
23 pešcev, daleč na drugem mestu so s 14 življenji potniki v
osebnih avtomobilih. S tatistk a pripisuje ta spomladanski
,,pomor pešcev*4 poledenelim, brozgastim in neočiščenim
cestam, ki so slabo označene ali pa sploh ne. Pešec pa išče
svoj prehod, svojo najbolj čisto pot. Če k temu dodamo
avtomobile, je do nesreče manj k ot korak. Naša kamera pa je
minuli teden v Metliki zab eležla gornji prizor. N e potrebuje
komentarja. Sicer pa j e žal res, da vsak voznik seda v avto v
nevidni senci krste. (F oto: A. Bartelj)

Dan ljubezni, noč tatvin
Kako je ženski glas odkril vlomilca - Franc Pate padel v
„ naročje" miličnikov - Dan poprej v Kettejevem
drevoredu?_____________________
V torek, 6- marca, ob 0 .1 0 uri je na postaji milice N ovo m esto
zazvonil td efo n . Dežurni je dvignil slušalko in ženski glas mu je
sporočil, da nekdo pravkar vlamlja v Dolenjkino trgovino na
Ragovski v Novem mestu. Ž e n k a je ob tej uri po naključju
pogledala skozi okno stanovanja in pn skladiščnem oknu trgovine
opazila sumljivo premikanje.
Dežurna ekipa miličnikov in kri
minalistov je jadrno sedla v avtomo
bile in v trgovini sredi , najhujšega
dela“ zalotila 23-letnega Franca Pateta iz Potočne vasi Pate si je v
samopostrežbi naložil v malho za
2.000 din jestvin, pijač in cigaret.
Med pogovorom s člani kriminali
stične ekipe pa je Franc Pate mimo
grede povedal, da je bil na krivih
p otih tu d i dan poprej. V Kettejevem
drevoredu, da je srečal m ladenko in

se je je hotel polotiti. Mladoletnica
se je silovito branila, on pa je med
»ljubezenskim
prepričevanjem*1
omagal in si do užitka pomagal sam.
Zanimivo je, da je novomeška
UJV 5. marca res od neke deklice
prejela prijavo o poskusu posilstva v
Kettejevem drevoredu.
Slednje dejanje bo treba Patetu
najbrž (kljub začetnemu priznanju)
še dokazovati, glede samega vloma v
Dolenjkino trgovino na Ragovski pa
je zadeva jasna kot beli dan. Kaj
več, kot da te pri dejanju zaloti

B O L N IŠ N IC A IN Z A
2 0 . 0 0 0 D IN
P L O Č E V IN E
26. februarja je Milka Pavlovič iz
Novega mesta pripeljala osebni avto
do križišča Trdinove in Kotaijeve
ulice. Pri zavijanju v desno je zadela
v osebni avto Franca Grubarja, na
prehodu za pešce zbila na tla Maro
Hrovat, nato pa zadela še v osebni
avto Pavla Blatnika, ki je pripeljal
po Kotarjevi. Hrovatovo so odpeljali
v novomeško bolnišnico, najmanj
20.000 din pa bo potrebno za
zdravljenje zmečkane pločevine.

K O LESA R n i h o t e l
K Z D R A V N IK U

ZAVIRANJE NI POMAGALO Jože Borič iz Željna je v torek, 27.
februarja, .vozil tovornjak od Brezo
vice proti Črnomlju. Pri Miklcrjih,
ko je vozil po klancu navzdol, je s
tovornjakom nasproti pripeljal Mar
tin Švajger iz Čudnega sela. Cesta je
bila zasnežena, zaviranje ni pomaga
lo, tovornjaka sta trčila. Švajgerjeva
sopotnica Zorica Maneta je bila
ranjena in so jo odpeljali na zdravlje
nje v novomeško bolnišnico. Škode
je za tisočak.

V nedeljo popoldne se je Boris
Pakar iz Občin peljal na kolesu z
motorjem od Dolenjskih Toplic pro
ti Podturnu. Pri odcepu za Bušincc
je nasproti z osebnim avtom pri
peljal Viljem Novina iz Dol. Toplic.
Med srečanjem je Novina zapeljal v
ovinku naravnost na levo stran ceste
in zbil kolesarja na rob ceste. Pakar
je bil po mnenju očividcev precej
opraskan. Kakšne pa so bile resnič
ne poškodbe, ni znano, ker Pakar ni
hotel k zdravniku.

PREKRATKA RAZDALJA Bogomir Longar iz Rumanje vasi je
minuli četrtek dopoldne vozil oseb
ni avto od Straže proti Dol. Topli
cam. V Vavti vasi je zmanjšal
hitrost, ker je nameraval zaviti na
parkirišče. Za njim jc vozil v pre
kratki razdalji tovornjakar Anton
Gorše iz Podturna. Trčil jc v Lon
garjev avto, ga porinil naprej, tako
da jc zadel parkirani osebni avto Jo
žeta k'ra!ja z Verduna. Tovornjak jc

ekipa miličnikov, si ne more želeti
še tako izbirčen javni tožilec.

P R E B IL S T R E H O
V soboto dopoldne je bila
delovna nezgoda v asfaltni
bazi in gramoznici v Drno
vem. Skupina delavcev je
sestavljala kovinsko kon
strukcijo separacije v gra
moznici. Med sestavljanjem
je 38-letni Darko Metelko iz
Lomna pri Krškem sedel na
kovinskem drogu štiri metre
visoko. Ni bil privezan. Ko
je poskušal z železnim dro
gom na vzvod sestaviti ele
ment, je drog spodrsnil, Me
telko je zgubil ravnotežje in
padel. Med padcem je prebil
salonitno streho barake.
K L IC I N A

POMOČ

V nedeljo zvečer so v brežiško
bolnišnico pripeljali okrvavijenega 5 5 -letnega Stanislava Ko
žarja iz Dol. Pirošice. Kožar ni
mogel povedati, kaj se je z njim
zgodilo, pač pa je njegova žena
rekla, da je mož odšel omenje
nega večera v bližnjo gostilno na
pivo. Ko se je okoli 21. ure
odpravljala spat, je zaslišala pred
vhodnimi vrati ropot in moževe
klice na po^ioč. Našla ga je
okrvavljenega it u a takoj spravila
v bolnišnico. K lavci UJV ki,
raziskujejo primer, so našli pri
vhodu v gostilno sledove padca.

z levo stranjo zadel tudi osebni avto
Antona Koncilije iz Podturna. Avto
jc tudi stal na parkirišču. Škode jc
za 50.000 din.
RAZSUTI PESEK - V petek po
poldne se jc 65-letni Ludvik Zakraj
šek iz Dol. Ponikev peljal na kolesu
z motorjem od Starega trga proti
Goljovemu hribu v Trebnjem. Ko je
zavil v levo proti Baronovemu rgu,
ga je na razsutem pesku zaneslo, da
je z glavo udaril v škarpo. Odpeljali
so ga v novomeško bolnišnico.
PREHITRO Z DVORIŠČA - V
soboto popoldne je Drago Potočnik
iz Radeč vozil osebni avto skozi Boštanj proti Krškemu. Z dvorišča go
stilne »Na obali'* je tedaj pripeljala z
osebnim avtom Olga Čolnar iz Boštajna. Avtomobila sta trčila. Laže
ranjen je bil 5-lctni Jernej Potočnik,
ki so mu nudili prvo pom oč v sevniškem zdravstvenem domu. Na plo
čevini jc za 70.000 din škode.
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ČETRTKOV INTERVdU
Samo začasno zadovoljivo
Kako je pravzaprav po
skrbljeno za dobavo elek
trične energije na področju
tozda Elektro Novo mesto
in kaj se nam glede tega
obeta v prihodnjih letih, je
bil predmet pogovora z inž
Francem Krašovcem, vodjo
službe za obratovanje in na
mestnikom glavnega direk
torja pri Elektru Novo me
sto.
„Vse do lani je bila celot
na Dolenjska odvisna od
enega samega daljnovoda
Brestanica — Novo mesto,
lani pa je bil dograjen še
1 10-kilovatni daljnovod pre-

In. Franc Krašovec: „VeJik
napredek je, da v letošnji
jesensko-zimski sezoni ni
sm o im eli redukcij električ
ne energije.1*
ko Ljubljane, Grosupljega in
Kočevja do Novega mesta.
Za celotno obm očje Dolenj
ske imamo zdaj samo dve
razdelilni transformatorski
postaji: Bršljin in Črnomelj,
rečunamo pa, da bo letos
jeseni spuščena v promet
tudi nova razdelilna postaja
v Gotni vasi. Poraba elek
trične energije narašča izred
no naglo. Naj omenim samo
podatek, da je bilo na ob
m očju Dolenjske leta 1945
porabljenih 1,570.000 kilo
vatnih ur, lani pa preko 168
milijonov kilovatnih ur ener
gije. Glede na razvojne načr
te delovnih organizacij pa
predvidevamo v letu 1990
porabo 4 03 milijone kilovat
nih ur električne energije.
Samo IMV bo leta 1982
porabila toliko energije, kot
jo je celotna Dolenjska z
Belo krajino vred potrošila v
letu 1967.“
- Na več področjih se
občani pritožujejo zaradi
slabe napetosti in dotrajane
nizkonapetostne mreže. Ali
je tudi glede <ega predviden
napredek?

*

Boljša poteza

s

s

*
*
*

S

s
N
„Na našem področju je še s
s
čez 200 kilometrov dotraja *
nega in neustreznega nizko s
*
napetostnega omrežja, kar s
predstavlja okrog 7 0 odstot s
s
kov celotne nizkonapetostne N
mreže. Pri izgradnji elektro- sH
objektov so im eli v preteklih %
N
letih prednost objekti repub s
liškega, deloma regionalnega
značaja, zato bo v bodoče
potrebno več pozornosti in
sil usmeriti v obnovo objek
tov, pomembnih za posa
mezna področja ali občine.
Menim, da je pri tem sodelo
vanje s krajevnimi skupnost
mi velikega pomena. Kjer so
krajani že doslej pokazali
več pobude, je bflo tudi več
uspehov pri obnovi om rež

JUTRI URADNA OTVORITEV - V petek, 9. marca, bo bršljinski vrtec za 160 otrok uradno odprt,
čeravno je sprejel m alčke že 15. februarja. Otvoritev vrtca sovpada s praznovanjem 8. marca, kar je
vsekakor ena največjih pridobitev za zaposlene starše. (Foto: R. Bačer)

5 Kratko, jasno in razumljivo

IS

V začetku leta 1979 je v vrtcih že 1550 predšolskih otrok
28. februarja so delegati skupščine otroškega varstva ob
več kot lani. Od tega je za
preglednem in vsakomur razumljivem ponovnem poročilu za leto
investicije namenjenih čez 16
1978 potrdili zaključni račun in program dela za leto 1979. V
milijonov dinaijev. V gradnji bo
skupščini, ki ima 7 8 delegatov in je lani nekajkrat zasedala, pa na vrtec v Ločni za 2 0 0 otrok in
nobeni seji ni b3o predstavnikov kar 9 delegacij, kar je šteti za pa pripravljalna dela za gradnjo
politično neodgovorno obnašanje.
prvega vrtca za dojenčke (86
m est) v bodoči novi soseski na
vati šele sredi februarja 1979.
V minulem le tu je obiskovalo
Cesti herojev. S sodelovanjem
V letošnjem letu bo imela
vrtce po vsej občini 1390
krajevnih skupnosti pa je pred
otroškovarstvena
skupnost
na
otrok, 15. februarja letos pa so
videna ureditev nekaj novih
v novi bršljinski vrtec sprejeli še voljo nekaj čez 35 milijonov
otroških igrišč.
dinarjev
ali
2
odstotka
sredstev
160 malčkov. Skupnost otro
škega varstva je plačevala oseb
ne dohodke vzgojnega osebja,
amortizacijo in nabavo vzgojnih
sredstev. Organizirala je tudi
potujoči vrtec z 80-urnim pro
Lani je iz sklada združenih sredstev dobilo stanovanjsko
gramom. V Novem mestu je
posojilo
114 zasebnikov — Skupno okrog 10 milijonov din
delalo 13 oddelkov potujočega
vrtca, v Karteljevem in Orehovi
zaslužki znašajo 5.000 din in več na
Samoupravna
stanovanjska
ci po 1 oddelek, 3 so bili na
skupnost je lani v javnem nate člana družine.
žužemberškem področju v kra
Ko so bile prošnje za dodelitev
čaju razpisala 1 milijon dinarjev
jih Dvor, Šmihel in Ajdovec,
posojila za nakup etažnih stano posojila že odobrene, pa so si trije
medtem k o so bile za otroke
premislili in sc posojilu odpovedali.
vanj za posameznike in 9 milijo
Morda je zanimivo še to, da so bile
ure pravljic v Škocjanu in Mirni
nov posojila za gradnjo zaseb prošnje za odobritev stanovanjskega
peči. Lani je bilo organizirano
nih hiš. Ker je za etažno grad kredita zavrnjene pretežno zaradi
tudi varstvo v 5 družinah za 27
njo malo zanimanja in denar ni
tega, ker prosilci niso gradili v
otrok, kar se je izkazalo kot
bil porabljen, so toliko več dali skladu z odobreno dokumentacijo
dobra rešitev ob hudi stiski v
interesentom za gradnjo zaseb ali pa kpr so že bili vseljeni v hiši, za
vzgojnovarstvenih ustanovah.
dograditev katere so prosili kredit.
nih hiš.
Zastavljeni program o izgrad
nji 3 7 0 mest v vrtcih je bil v
Za 1 milijon razpisanih posojil za
letu 1978 uresničen, če upošte
gradnjo blokovnih stanovanj je sicer
N O V A POBUDA
bilo 6 interesentov, toda samo trije
vamo dvom esečno zam udo v
V P R E M IS L E K
so
izpolnjevali
pogoje
in
so
kredit
bršljinskem vrtcu. Dograjen je
lahko dobili. Medtem pa je bilo v
Počitniški dom v Fazanu pri
bil sicer v decembru 1978, ker
natečaju, razpisanem za vsoto 9
Portorožu, kjer že vrsto let letujejo
pa ni bilo opreme in so bile tudi
milijonov, kar 145 prosilcev kredita
otroci iz novomeške in nekaterih
težave s kadrom, je začel poslo-

5

ja "
- Ali je pri trenutni doba
vi električne energije stanje
še kritično?
„Stanje je zadovoljivo. V
nekaj letih smo skoraj po
vsem
obnovili dotrajane
glavne napajalne daljnovode,
poudarjamo pa, da bi potre
bovali še en rezervni daljno I
n
vod in pa vsaj še tri nove
razdelilne transformatorske
postaje. Medtem ko je v
sedanjem
srednjeročnem
razvojnem načrtu predvide
na samo gradnja razdelilne
transformatorske
postaje
Trebnje, bi morali v nasled
njem planskem obdobju ta
ko napravo zgraditi v Metliki
in Šentjerneju. Omenim naj
še, da je predvidena tudi
gradnja razdelilne postaje
110 kV na Hudem, ki bi jo
lahko kasneje še povečali.11
— Kakšna pa je dolgoroč
na usmeritev?
„Z načrtovanim razvojem
industrije in stanovanjske iz
gradnje, predvsem v Novem
mestu in Črnomlju, bi mora
li čimprej proučiti m ožnosti
za gradnjo vsaj dveh toplarn:
v Novem mestu in Kanižari
ci. Toplarna v Novem mestu
je sicer predvidena v republi
škem planu za le to 1994,
vendar je vprašanje, če ni
začetek gradnje preveč od
maknjen. Vsekakor pa mora
m o že zdaj misliti na kadre, I
ki jih bo v b odoče zahtevala s
nekajkrat večja poraba elek s
trične energije, pri čemer
imam v mislih tudi strokov
njake za plinske napeljave/1
R. BAČER

Le 34 zavrnjenih prošenj

PO E N I S T R A N I
D A , PO D R U G I N E
V preteklem letu smo v novo
meški občini porabili za zdravila in
injekcije preko 21 milijonov dinar
jev, v poprečju pa je bilo predpisano
zdravilo vredno 61,59 din, kar po
meni pocenitev za 3,40 odst. od leta
1977. Ker pa je bilo število predpi
sanih receptov večje, sledi ugotovi
tev, da so zdravniki predpisovali ce
nejša zdravila, zato pa sojih predpi
sali več. Tako so se držali dogovorje
nih stabilizacijskih ukrepov le v eni
smeri. Ce so bili bolniki kaj na bolj
šem, je vprašanje zase.

Najlaže je samo prodajati
Tozd Hmeljnik naj bi se v bodoče ukvarjal zlasti z vinogradništvom v sklopu novomeške
zadruge, predlaga novomeški občinski kom ite ZK — Pretrgati z Unionom
22. februarja je kom ite razpravljal zlasti o uresničevanju
družbenega plana na področju vinogradništva v novomeški občini
■n u g o to v i, da predvidena obnova vinogradov, osnovana na novih
dohodkovnih odnosih m ed km eti, zadrugo in tozdom Hmeljnik
vsestransko kasni. V zvezi s tem sprejeta stališča terjajo izpeljavo
sprememb v najkrajšem roku.
Veliko je bilo svoj čas govora
prodajo piva. To je očitn o
o gradnji predelovalne vinske
posebno oddej, k o se je del
^ eti, vendar je akcija povsem
bivšega kolektiva Hmeljnik s
postala. Ni niti programa ne
sedežem v Ločni na novo samo
lokacije, čeravno je bilo že pred upravno organiziral in se pri
leti ugotovljeno, da tak objekt
ključil Pivovarni Union, ki
nujno
potrebujemo.
Tozd
seveda ni bila zainteresirana za
Hmeljnik, ki se je s problema
predelavo grozdja.
tiko obnove vinogradov doslej
Ker se je pokazalo, da taka
največ bavil, je v zadnjih letih
organiziranost
ne ustreza potre
°bčutno zmanjševal predelavo
bam. zlasti zato, ker so prirodBrozdja, hkrati pa povečeval
ne m ožnosti in je zanimanje za
obnovo vinogradov, po drugi
strani pa tudi trg zahteva kvali
STR AŽA :
teten cviček, bi kazalo zvezo z
G R A D IT I V R T E C
Unionom čimprej pretrgati in
se pridružiti novomeški zadrugi.
SK U PA J S ŠO LO
V Straži ugotavljajo, da je vrtec
e Pretesen za vse interesente, in ker
na tem mestu ni možnosti dozidav
'in širitve ustanove, bo nujno graditi
novo stavbo. Stražani so to akcijo
J®čeli zdaj, ko je v planu gradnja
°*e. ker menijo, da bi bilo najpri
merneje, če bi ob šoli dobila prosto*e tudi otroškovarstvena ustanova.
Pobudo krajevne skupnosti bodo
Proučili v izobraževalni skupnosti in
v skupnosti otroškega varstva in
skušali najti ustrezno rešitev.
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Komite je zadolžil komuniste
v tozdu Hmeljnik, v novomeški
zadrugi in v izvršnem svetu
občinske skupščine, naj takoj
poskrbe za izdelavo strokov
nega programa za kompleksen
razvoj vinogradništva v občini.
Razen tega bi morali pospešiti
postopek in pripravljalna dela
za gradnjo predelovalne vinske
kleti, hkrati pa je potrebno
voditi politično akcijo, da se

tozd Hmeljnik poslovi od ljub
ljanske pivovarne in pridruži
novomeški zadrugi. Poudarili pa
so, da je potrebno pred razpi
som referenduma podrobno
razčistiti, kar je bilo doslej
nejasno, da se začne delo po
novem v znamenju reka: „Čisti
računi - dobri prijatelji.1*
R. B.

za gradnjo zasebnih hiš. Zavrniti so
morali prošnje 34 prosilcev, ker niso
imeli pogojev za dodelitev posojila,
k o t jih zahteva pravilnik, ustregli pa
so 97 posojilojemalcem iz novo
meške občine in 14 občanom iz
drugih območij.
Skupno je bilo odobrenih čez 9,7
milijonov dinarjev kreditov za zaseb
no gradnjo hiš, in sicer v razponu od
19.000 do 152.000 dinaijev glede
na socialni položaj posojilojemalca.
Doba vračanja posojila pa je od 5 do
20 let.
Posojilo na 20-letno odplačilno
dobo je bilo odobreno le 2 občano
ma, ki imata manj kot 1.000 din
dohodka na družinskega člana me
sečno, v petih letih pa mora vrniti
dolg 10 posojilojemalcev, katerih

sosednjih občin v kolonijah Rdeče
ga križa, bi morda lahko uporabili
tudi za bivanje čez vse leto in
organizacijo šol v naravi. Tak pred
log so zabeležili na nedavnem zase
danju skupščine otroškega varstva in
ga bodo proučili. Ce bi bila stavba
bliže morja in urejena, kot bi ji šlo,
najbrž pri uresničitvi predloga ne bi
bilo nobenih težav. Ker pa je znano,
da je bila že lani začeta nujna
adaptacija (sanitarna inšpekcija je
grozila z zaprtjem), bo potrebno
temeljito premisliti, če lahko v tako
stavbo sprejmejo otroke tudi v času,
ko se ne morejo zadrževati samo na
prostem.

Te dni, ko v delovnih
kolektivih tehtajo zaključne
račune za preteklo leto, raz
pravljajo tudi o sredstvih, k i
so se nabrala k o t presežek
pri občinskih
interesnih
skupnostih Vsega skupaj je
v novom eški o bčin i nekaj
č e z 2 0 m ilijonov preveč
vplačanih prispevkov, k i jih
p o predpisih m orajo interes
ne skupnosti vrniti plačni
kom.
Priznati moramo, da je
združeno delo letos z veliko
večjo sim patijo sprejelo tu d i
predlog, kaj naj b i s tem i
sredstvi p o č e li Lani je nam
reč akcija odločanja o pre
sežku sredstev (verjetno tudi
zato, ker j e bila prva) marsi
kje zbudila tih odpor, ne
zaradi namena, am pak nači
na.
Če že delovne organizaci
je plačujejo prispevke in ve
mo, da so vse p o vrsti v
takih ali drugačnih težavah,
p o te m je letošnja, mnogo
bolj dem okratično zamišlje
na političn a akcija dobra
poteza.
M edtem ko so lani skup
ščine interesnih skupnosti
kar glasovale, da gre prese
žek za gradnjo muzeja, se
letos odlo ča jo samo za pri
poročilo združenem u delu,
naj
presežek
namenijo
usmerjenemu izobraževanju.
Vse skupščine, tako zdrav
stvena, k o t otorškovarstvena
in ostale, so sklenile: prese
žek bom o vrnili plačnikom ,
združeno delo pa naj odloči,
kaj bo z denarjem. Ker pa se
hkrati ve, da nujno potrebu 
jem o več osnovnih in sred
njih šol in da im am o v občini
hkrati hud kadrovski pri
manjkljaj, je začeta družbe
nopolitična akcija, naj bi
lanske presežke, k i za po
samezne to z d e ne pom enijo
rešitve, usm erili v gradnjo
centra za usmerjeno izobra
ževanje.
V delovnih organizacijah
so prejeli tu di zajetne in
podrobn e program e izgrad
nje osnovnošolskega in sred
nješolskega prostora v na
slednjem obdobju. Prvi tem d j k uresničitvi teh zam isli
pa bo prav p reveč vplačani
dinar. K er pa interesne skup
n o sti obenem znižujejo tu di
prispevno stopnjo, dogovor
jeno za letos, je zamisel
toliko lepše sprejeta.
R BAČER

N A JPR E J PR ED
DELEGATE
V ponedeljek, torek in sredo, 12.
do 14. marca, bodo v Novem mestu
na ločenih sejah zasedali vsi trije
zbori občinske skupščine. Kot
osrednja točka dnevnega reda je
predlog
programa
usmerjenega
izobraževanja in predlog za izgrad
njo šolskega prostora v občini v na
slednjem obdobju od 1972 do 1978.
Obenem je delegatom dan v razpra
vo tudi predlog za uvedbo ponovne
ga krajevnega samoprispevka za
gradnjo šol, ko se bo maja 1979 se
danji iztekel.

BLAGO NA PROSTEM - ZNOTRAJ NABITO - Vsem trgovin
skim delovnim organizacijam in kmetijstvu Novega mesta manjka
skladišč. Zato včasih tudi česa zmanjka ali pa ni dovolj izbire.
Eden izmed dokazov je na fotografiji, posneti pred Novotehninim
skladiščem v Bršljinu. (Foto: R. Bačer)

Novomeška kronika
BO VEJA DOBILA KUPCA? V novomeški cvetličarni so prejšnji
teden pokazali zanimivost: v izložbi
je bila vejica z nekaj cveti, katerih
marsikdo ni poznal; bila je orhideja,
katere en sam(!) cvet je veljal 100
dinarjev, cela vejica pa kar 1500 din.
Uvožena žlahtna roža v nekaj dneh
ni našla pot do kupca.
MALOKJE TAKO RAZUMEVA
NJE - V novomeški tovarni Krka
imajo med zaposlenimi okrog 150
študentov ob delu. Po pravilniku so
lani ob zaključku študija 29 delav
cem odobrili 428 dni dopusta, 20
delavcev pa je dobilo po 1 dan do
pusta za vsak uspešno opravljeni iz
pit. Zanimivo pa je, da Krka, ki je
po strokovni zasedbi najboljši kolek
tiv, tako spodbuja šolanje, medtem
ko je posebno v manjših delovnih
organizacijah z redkimi strokovnjaki
celo prčblcm, če gre študent na iz
p it.. .
BREZ PAPIRJEV BI BILO LEP
ŠE - Okolica blokov na Zagrebški
cesti je vsaj že dve leti predmet kriti
ke stanovalcev in krajanov. Videz na-,
selja je res klavern, vsekakor pa bi
bil lahko lepši, če ne bi bilo vsena
okrog nastlano s papirji in odvrženi
mi polivinilnimi vrečkami.

*
PET MLADIH MAMIC - Pretekli
teden so v novomeški porodnišnici
rodile: Marjanca Oštir s Poti na Gor
jance 14 - Majo; Marjeta Špcjhar s

Ceste brigad 9 - Boruta; Jožica Caj
nar iz Segove 16 - Polono, Jožica
Drobnjakovič z Zagrebške 18 - Na
tašo in Milena Kastelic iz Šegove 6
- Mateja.
NA TRGU ODJUGA - Potrošni
ki so bili v ponedeljek z izbiro na
novomeški tržnici še kar zadovoljni,
čeprav je v zgodnjih dopoldanskih
urah na stojnicah primanjkovalo so
late. Tudi cene so se začele rahlo
tajati. Pozna se zlasti pri jajcih, ki
jih je možno kupiti tudi že po 2.50
dinarjev ali pa še ceneje. Limone so
veljale 20 din, jabolka 15.90 din,
zelje 14 din, čebula 8.70 din, ohrovt
25 din, pomaranče 15 do 16 din,
hruške 20 din kilogram.

Ena gospa je rekla, da je po
lan&ih zaključnih računih v
novomeškem gospodarstvu na
stal novi m atematični in slov
nični pojem: pozitivna nula . . .
(to pomeni dohodek je , nič pa
ne ostane)
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ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO LJUBLJANA
SOZD, n. sol. o. Ljubljana
RAZPISUJE

13. Sekcija za vleko Nova Gorica, Prvomajska 33
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 — ekonom ska srednja šola
2 — tehniška šola za strojništvo

ZA ŠOLSKO LETO 1 979 /80

KADROVSKE ŠTIPENDIJE
ZA ŠOLANJE NA SREDNJIH, VIŠJIH IN VISO
KIH ŠOLAH
1. Prometna sekcija Celje, Titov trg 1
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
3 — visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor, II. stop.
2 — pravna fakulteta
2 - visoka ekonom sko komercialna šola, I. stop.
1 — višja upravna šola
3 — gimnazija
2 — ekonomska srednja šola
1 — upravno-administrativna šola
2. Prometna sekcija Ljubljana, Trg OF 7
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fakulteta
1 — ekonomska fakulteta, II. stop.
1 — ekonomska fakulteta, I. stop., smer računovodstvo
6 — gimnazija
6 — ekonomska srednja šola
1 — upravno-administrativna šola
2 — poklicna administrativna šola
3. Prometna sekcija Ljubljana—Moste, Kajuhova 51
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
4 — gimnazija
4 — ekonomska srednja šola
2 — upravno-administrativna šola
4. Prometna sekcija Maribor, Kopitarjeva 5
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor, II. stop.
1 — pravna fakulteta
1 — visoka ekonomsko-komercialna šola Maribor, I. stop.
smer transport in poslovna logistika
3 — ekonomska srednja šola
1 — poklicna administrativna šola
5. Prometna sekcija Nova Gorica, Kolodvorska 8
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fakulteta
1 — visoka ekonom sko-kom ercialna šola M aribor, I. stop.
smer: transport in poslovna logistika
1 — višja tehniška varnostna šola
4 - ekonomska srednja šola, III. in IV. letnik
6. Prometna sekcija Novo m esto. Kolodvorska 9
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fakulteta
1 — visoka šola za organizacijo dela, I. stop.
1 — višja šola za socialne delavce, smer za kadrovsko
socialno delo
5 — gimnazija
3 - ekonomska srednja šola
7. Prometna sekcija Postojna, Kraigherjeva 11
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fakulteta
1 — ekonomska fakulteta, II. stop., smer ekonomika OZD
1 - visoka ekonomsko-komercialna šola, I. stop. smer
transport in poslovna logistika
1 — ekonomska srednja šola
8. Prometna sekcija Zalog, Zaloška 2 1 4 b
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — visoka ekonomsko-komercialna šola,
računovodstvo

I. stop. smer

9. Prometna sekcija Zidani m o st Zidani m ost 9
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fakulteta
1 — višja tehniška varnostna šola
2 — ekonomska srednja šola
1 — upravno-administrativna šola
•

10. Sekcija za vleko Divača^ Divača 89
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — ekonomska fakulteta, I. stop., smer računovodstvo
1 — višja upravna šola
2 — ekonomska srednja šola
1 — upravno-administrativna šola
2 — tehniška šola za strojništvo
1 — tehniška elektro šola smer
1 — poklicna administrativna šola
11. Sekcija za vleko Ljubljana, Vilharjeva 1
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 — pravna fakulteta
1 — fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo,
smer gradbeništvo
1 — fakulteta za elektrotehniko, smer jaki tok
3 — ekonomska srednja šola
j
|
|

12. Sekcija za vleko Maribor, Valvazorjeva 13a
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — visoka ekonomsko-komercialna šola, II. stop.
2 — fakulteta za strojništvo
2 — fakulteta za elektrotehniko, smer jaki tok
1 — višja tehniška varnostna šola
2 — ekonomska srednja šola
1 — poklicna administrativna šola
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14. Sekcija za vzdrževanje prog Celje, Ul. XIV. divizije 2
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — ekonom ska fakulteta, II. stop. sm er ekonom ika OZD
1 — fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo
sm er gradbeništvo
3 — ekonom ska srednja šola
1 — upravno-adm inistrativna šola
3 — gradbena tehniška šola
15. Sekcija za vzdrževanje prog Ljubljana, Masarykova 15
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 - fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo,
sm er gradbeništvo, nizke gradnje
2 — ekonom ska srednja šola
16. Sekcija za vzdrževanje prog Maribor, Valvazorjeva 19
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — ekonom ska fakulteta, I. stop., sm er računovodstvo
1 — fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo
1 — višja tehniška varnostna šola
17. Sekcija za vzdrževanje prog Nova Gorica, Kolodvorska
pot 8
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fak u lteta
1 — fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo,
sm er gradbeništvo — nizke gradnje
1 — visoka ekonom ska-kom ercial na šola, I. stop.
2 — ekonom ska srednja šola
4 - gradbena tehniška šola
1 — poklicna gradbena šola, sm er zidar
18. Sekcija za vzdrževanje prog Novo mesto,- Ljubljanska 5
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — ekonom ska fak u lteta, II. stop., sm er računovodstvo
1 — fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo smer
gradbeništvo-nizke gradnje
1 — gradbena tehniška šola, sm er nizke gradnje
2 — ekonom ska srednja šola

28. C entralne delavnice, TOZD vzdrževanje voz in strojev
Šiška, Ljubljana, Parmova 35
2 — ekonom ska srednja šola
1 — upravno-adm inistrativna šola
2 — tehniška šola za strojništvo
1 — tehniška m etalurška šola
1 — poklicna kovinarska šola
1 — poklicna elektro šola, avtoelektrikar
9 — poklicna kovinarska šola Maribor:
3 — za varilca
6 — za kovača
29. Podjetje za turizem, transport in gostinstvo Ljubljana,
delovna skupnost skupnih služb, Moše Pijadejeva 39,
Ljubljana
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
4 — ekonom ska srednja šola
30. Podjetje za turizem, transport in gostinstvo, TOZD
Atom ske Toplice, Podčetrtek
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 - ekonom ska fakulteta, II. stop., smer ekonom ika O ZD
1 - m edicinska fak u lteta
2 - visoka ekonom ska kom ercialna šola, I. stop.
3 — višja šola za zdravstvene delavce
2 — ekonom ska srednja šola
2 — šola za m edicinske sestre
13— poklicna gostinska šola, smer:
8 — natakar
5 — kuhar
31. Podjetje za turizem, transport in gostinstvo, TOZD
turistično-gostinska enota Celje, Aškečeva 1
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 - visoka ekonom ska kom ercialna^oia, I. stop.
1 - višja pravna šola
4 — ekonom ska srednja šola
1 — upravno-adm inistrativna šola
1 5 - poklicna gostinska šola, sm er:
10— natakar
5 — kuhar
3 2 Podjetje za turizem, transport in gostinstvo, TOZD
turistično-gostinska enota Ljubljana, Trg OF 7
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — ekonom ska srednja šola
33. Podjetje za turizem, transport in gostinstvo, TOZD
turistično-gostinska enota Maribor, Kopitarjeva 5
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
8 - poklicna gostinska šola, smer:
5 —natakar
3 - kuhar

19. Sekcija za vzdrževanje prog Postojna, Kolouvorska 25a
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo sm er
gradbeništvo — nizke gradnje
1 — višja tehniška varnostna šola
1 — visoka tehniška, I. stop.
3 — ek onom ska srednja šola

34. Gradbeno podjetje Ljubljana, Ob Zeleni jami 2
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 - ekonom ska fakulteta, II. stop.
6 —fak u lteta zaarh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo sm er
gradbeništvo (3 -1 . stop. 3-11. stop.)

2 — gradbena tehniška šola, smer n izke gradnje

4 — ekonom ska srednja šola

20. Sekcija za vzdrževanje signalno-vamostnih in telekom u
nikacijskih naprav Celje, Trg OF 7
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
5 - elek tro teh n išk a šola, sm er šibki to k
21. Sekcija za vzdrževanje signalno- varnostnih in telekom u
nikacijskih naprav Ljubljana, Trg OF 7
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — fak u lteta za elek tro teh n ik o , II. sto p ., smer šibki to k
2 — visoka teh n išk a šola, I. stop.
5 — elek tro teh n išk a šola, sm er šibki to k
6 — RTV m ehanik
6 — telekom unikacijski m ehanik
22. Sekcija za vzdrževanje signaino-varnostnih in telekom u
nikacijskih naprav Pivka, Kolodvorska 33
7 — elek tro teh n išk a šola, sm er šibki to k
1 0 - telekom unikacijski m ehanik
23. Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje voz in
lokom otiv Divača, Divača 86
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 — poklicna kovinarska šola, orodjar
1 — poklicna elektrošola, elektrikar
24. Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje voz Dobova,
Dobova 53
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — fak u lteta za strojništvo, II. stop.
1 — ekonom ska srednja šola
1 — teh n išk a šola za strojništvo
1 — poklicna kovinarska šola, orodjar
1 - poklicna elek tro šola, elektrikar
25 l Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje lokomotiv
Maribor, Valvazorjeva 13a
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
3 — ekonom ska srednja šola
1 — tehniška šola za strojništvo
1 - tehniška elek tro šola, sm er šibki to k
1 - poklicna adm inistrativna šola
26. Centralne delavnice, TOZD* za vzdrževanje lokom otiv
Moste, Ljubljana, Zaloška 217
razpisujem aslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fak u lteta
1 — fak u lteta za strojništvo, II. stop.
1 — fak u lteta za elek tro teh n ik o , II. sto p ., sm er šibki to k
1 — visoka ekonom sko-kom ercialna šola, I. sto p ., sm er
računovodstvo
2 - ekonom ska srednja šola
2 — teh n išk a šola za strojništvo
1 — elek tro teh n išk a šola
27. Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje voz Ptuj,
Rogozniška 21
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 0 - poklicna kovinarska šola

2 — upravno-adm inistrativna šola
2 — tehniška šola za strojništvo
8 — gradbena tehniška šola, sm er nizke gradnje
1 - rudarska šola
6 — poklicna gradbena šola (3 za sm er zidar, 3 za smer
tesar)
6 — poklicna avtom ehaniška šola
2 — poklicna kovinarska šola, orodjar
1 — poklicna elektrošola, elektrikar
35. Podjetje za elektrifikacijo prog Ljubljana, Prešernova 35
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 — fak u lteta za elek tro teh n ik o , II. stop., sm er šibki tok
2 — tehniška elektro šola, sm er šibki to k
36. MOSTOVNA, Podjetje za izdelovanje jeklenih konstruk
cij in dvigal, Ljubljana, Verovškova 60
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — pravna fak u lteta
1 — fak u lteta za strojništvo, II. stop.
1 - visoka ekonom sko-kom ercialna šola, I. sto p ., smer
tran sp o rt in poslovna logistika
2 — ekonom ska srednja šola
1 - upravno-adm inistrativna šola
2 — tehniška šola za strojništvo
2 — tehniška elektro šola (1 za smer jaki to k , 1 za smer šibki
tok)
1 — poklicna kovinarska šola, kovinorezkalec
5 — poklicna elektro šola, elektrikar
37. Zavod za investicije, Ljubljana, Robbova 2
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 - fak u lteta za arh itek tu ro , gradbeništvo in geodezijo, II.
stop., sm er gradbeništvo
1 - gradbena tehniška šola
38. Projektivno podjetje, Ljubljana, Moša Pijade 39
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 —'tehniška elektro šola
39. Tiskarna Ljubljana, Moše Pijadejeva 39, Ljubljana
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 — poklicna grafična šola
40. Zavod za strokovno izobraževanje, Aljaževa 32, Ljublja
na
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
1 — ekonom ska srednja šola
41. Železniški zdravstveni dom, Maribor, Partizanska 59
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 - m edicinska fakulteta
4 2 Prometni inštitut Ljubljana, Moše Pijadejeva 39, Ljublja
na
razpisuje naslednje kadrovske štipendije:
2 — ekonom ska fakulteta, II. stop.
2 — fak u lteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo,
sm er gradbeništvo
Nadaljevanje na 17 str.
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ŽELEZNIŠKO GOSPODARSTVO LJUBLJANA
SOZD, n. sol. o. Ljubljana Moša Pijade 39, Ljubljana
Železniška
NARSKAŠOLA

po klicna

RAZPISUJE
ZA ŠOLSKO LETO 1 9 7 9 /8 0

«

v Ž elezniško pr o m etn o - t r a n spo r t n o
ŠOLO V MARIBORU IN V POKLICNO ŽELEZNI
ŠKO ELEKTRO-KOVINARSKO ŠOLO V LJUB
LJANI

šola

Maribor, Preradovičeva 33
Izobraževanje za prometno-transportnega tehnika in tran
sportnega komercialista traja štiri leta, za skladiščnika,
sprevodnika in vlakovodjo po tri leta.
Kandidate sprejemajo naslednje org. združenega dela. St.
razp. štip.

Prometna sekcija Ljubljana, Trg OF 7
— za prometno-transportnega tehnika
— za transportnega komercialista
— za vlakovodjo
Prometna sekcija Ljubljana—Moste, Kajuhova 51
— za prometno-transportnega tehnika
— za transportnega komercialista
— za skladiščnika

objavlja
prosta dela in naloge:

e l e k t r o - k ovi-

Sekcija za vleko Ljubljana, Vilharjeva 2
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
za strojnega ključavničarja

Že l e z n išk a pr o m e t n o - t r a n s p o r t n a

Prometna sekcija Celje, Titov trg 1
— za prometno-transportnega tehnika
— za transportnega komercialista
— za skladiščnika

KOMISIJA ZA DELOVNA RAZM ERJA

Ljubljana, Aljaževa 32
Izobraževanje na vseh oddelkih traja tri šolska leta.
K andidate sprejemajo naslednje organizacije združenega
dela:
Št. razp. štip.
Sekcija za vleko, Divača 89
10
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
10
— za m ehanika železniških vozil
5
— za strojnega ključavničarja

SPREJEM UČENCEV
i.

TRGOVSKO PODJETJE SEVNICA p.o.
Sevnica, Glavni trg 25

30

Sekcija za vleko Maribor, Valvazorjeva 13a
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
— za m ehanika železniških vozil

4

Sekcija za veliko Nova Gorica, Prvomajska 33
— za m ehanika železniških vozil

5

Sekcija za vleko Novo mesto. Kolodvorska 9
— za m ehanika železniških vozil

10
5
5

10

6

4
Po sklepu delavskega sveta DO
razpisujem o prosta dela in naloge — individualnega poslovod
nega organa

DIREKTORJA (reelekcija)

30

Sekcija za vzdrževanje signalno-varnostnih in telekomunika
cijskih naprav, Ljubljana, Trg OF 7
— za elektrom ehanika SVTK naprav
6

5
10

Sekcija za vzdrževanje signalno-varnostnih in telekomunika
cijskih naprav, Pivka, Kolodvorska 33
— za elektrom ehanika SVTK naprav
10

13

8

10

Prometna sekcija Nova Gorica, Kolodvorska 8
— za prometno-transportnega tehnika
— za vlakovodjo
— za skladiščnika

5
4
3

Centralne delavnice^ TOZD za vzdrževanje voz Dobova,
Dobova 53
— za strojnega ključavničarja
5
— za strugarja
1

Prometna sekcija Novo mesto. Kolodvorska 9
— za prom etno-transportnega tehnika
— za transportnega kom ercialista
— za vlakovodjo

5
5

10
5

Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje lokomotiv,
Maribor, Valvazorjeva 13a
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
10
— za m ehanika železniških vozil
5
— za strojnega ključavničarja
3
— za strugarja
2

10

7
3
8

Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje lokom otiv Moste,
Ljubljana, Zaloška 217
— za elektromehanike železniških vozil in naprav
20
— za mehanike železniških vozil
10
— za strojnega ključavničarja
10
— za strugarja
4

Prometna sekcija Pragersko, Pragersko 15
— za prom etno-transportnega tehnika
— za vlak o v o d jo

Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje voz in strojev
Šiška, Ljubljana, Parmova 35
— za elektrom ehanika železniških vozilin naprav
2
— za m ehanika železniških vozil
3
— za strojnega ključavničarja
13
— za strugarja
4

Prometna sekcija Pula, Vodjarska 21
— za prom etno-transportnega tehnika
Prometna sekcija Zalog, Zaloška 214b
— za prom etno-transportnega tehnika
— za transportnega kom ercialista
— za vlakovodjo
Prometna sekcija Zidani m o st Zidani m ost 9
— za prom etno-transportnega tehnika
— za transportnega kom ercialista
— za vlakovodjo

3
1
1

Gradbeno podjetje Ljubljana, Ob Zeleni jami2
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
— za m ehanika železniških vozil

15

43. Delovna skupnost skupnih služb ŽG Ljubljana, Moše
Pijadejeva 39, Ljubljana
11— visoka ekonom sko-kom ercialna šola (6 za II. stop ., 5 za
I. stop.)
6 — pravna fakulteta
6 — ekonom ska fakulteta, II. stop.
1 — visoka šola za organizacijo dela, II. stop.
3 - fakulteta za arhitekturo, gradbeništvo in geodezijo, II.
stop.
2 — fak u lteta za strojništvo, II. stop.
2 — fak u lteta za elektrotehniko, II. stop.
5 — ekonom ska srednja šola
2 — upravno-adm inistrativna šola
5 — poklicna adm inistrativna šola
Pogoji razpisa:
Kandidati naj pošljejo prošnjo kadrovskim službam navede
nih organizacij, ki razpisujejo štipendije, do 31. marca 1979.
Prošnja za štipendijo mora biti izpolnjena na obrazcu 1,65
DZS, kandidati pa naj ji priložijo še naslednje dokumente:
— fotokopijo šolskega spričevala oziroma potrdilo o opravlje
nih izpitih in frekventacijsko potrdilo,
— potrdilo o premoženjskem stanju in dohodkih družinskih
članov,
— potrdilo o višini otroških doklad oziroma potrdilo, da teh
ne prejemajo
Višina kadrovske štipendije je določena s pravilnikom o
štipendiranju, ki je usklajen z družbenim dogovorom o
oblikovanju in izvajanju štipendijske politike v SR Sloveniji.
O pom ba: Te razpisane štipendije bodo objavljene tudi v
skupnem razpisu za vso Slovenijo

Podjetje za elektrifikacijo prog, Ljubljana, Prešernova 35
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
— za m ehanika železniških vozil
— za strojnega ključavničarja
)

Kandidat mora poleg splošnih pogojev, ki jih d oloča zakon,
izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da ima srednjo ali višjo izobrazbo lesne, organizacijske ali
ekonomske smeri;
- da ima 5 let delovnih izkušenj;
- da na strani kandidata ni zakonitih ovir za sprejem na to
delovno nalogo;
- da ima družbenopolitične in m oralnopolitične kvalitete;
- da se zavzema za razvijanje samoupravnih odnosov in
delitve po delu;
- da odgovorno gospodari z družbenimi sredstvi;
- da predloži program razvoja
Izbrani kandidat bo im enovan za 4 leta.
Prijave z oznako ,,Z a razpisno kom isijo" sprejem am o 15 dni
po objavi.
O izidu izbire bodo prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh
po p oteku roka za prijavo na razpis.

Komisija za delovna razmerja
TOZD INDUSTRIJA GRADBENE KERAMIKE
Trebnje
na podlagi sklepa 13. redne seje z dne 14. 2. 1979
objavlja p rosta dela in naloge

VODJA INDUSTRIJSKE PRODAJALNE
Delo je za n edoločen čas, s polnim delovnim časom in
trim esečnim poskusnim delom.
Pogoji za sprejem:
— končana šola za prodajalce
— nad 5 let delovnih izkušenj
Pismene prijave z dokazili o izobrazbi pošljite tajništvu
TOZD v 15 dneh po objavi.

AVTO-MOTO DRUŠTVO
„BELA KRAJINjA"

o

NADALJEVANJE S 16. STR.

St. 10 (1543) 8. marca 1979

Kandidati naj pošljejo pism ene p onudbe za zasedbo objavlje
nih prostih del in nalog v 15 dneh po dnevu objave na zgoraj
navedeni naslov.
Prijavljeni kandidati bodo pism eno obveščeni o izbiri v 15
dneh po preteku zadnjega dne za prijavo.

Sekcija za vzdrževanje signalno-varnostnih in telekom uni
kacijskih naprav Celje, Ulica XIV. divizije 2
— Za elektrom ehanika SVTK naprav
10

15

P rom etna sekcija Postojna, Kraigherjeva 11
— za prom etno-transportnega tehnika
— za transportnega kom ercialista
— za vlakovodjo

Pogoji za zasedbo:
pod 1: končana šola za prodajalce - KV prodajalec z
najmanj 1 letom delovnih izkušenj,
pod 2: nedokončana osnovna šola — 6 mesecev delovnih
izkušenj,
pod 3: končana gostinska šola - KV natakarica z najmanj 1
letom delovnih izkušenj
Delo se združuje za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom.

MIZARSKO PODJETJE
„TRELES", TREBNJE, s. p. o.

Centralne delavnice, TOZD za vzdrževanje voz in lokomotiv
Divača, Divača 86
— za elektrom ehanika železniških vozil in naprav
6
— za m ehanika železniških vozil
8
— za strojnega ključavničarja
10

Prometna sekcija Maribor, Kopitarjeva 5
— za prometno-transportnega tehnika
— za transportnega komercialista
— za vlakovodjo

1. ŠEST PRODAJALCEV
2. DVA SKLADIŠČNA DELAVCA
3. NATAKARICA

Črnomelj, Kolodvorska ul. 5 6 /a
14
2
4

MOSTOVNA podjetje za izdelovanje jeklenih konstrukcij in
dvigal, Ljubljana, Verovškova 6 0
— za strojnega ključavničarja
10
— za strugarja
6
Na razpis se lahko prijavijo vsi, ki so že, ozirom a bodo v
letošnjem šolskem letu uspešno končali osnovno šolo in niso
starejši od 17 let.
Začetek šolanja bo 1. septembra 1979.
Kandidati, ki bodo sprejeti v šolo, bodo prejemali štipendijo.
Višina kadrovske štipendije je določena s pravilnikom o
štipendiranju, ki je usklajen z družbenim dogovorom o
štipendiranju.
U čencem je na voljo oskrba v Domu železniških šol v
Ljubljani in Železniškem dijaškem dom u v Mariboru.
K andidati naj se prijavijo kadrovskim službam zgoraj
navedenih organizacij najkasneje d o 31. marca 1979.
Predložiti m orajo naslednje dokum ente:
— prijavo za vpis v šolo na obrazcu 1,20 Državne založbe
Slovenije z navedbo, za katero šolo in poklic,
— spričevalo ali fo to k o p ijo spričevala o uspešno končani
osnovni šoli; tisti, ki še obiskujejo 8. razred, naj priložijo
spričevalo ali fo to k o p ijo spričevala I. polletja 8. razreda,
spričevalo o končani osnovni šoli pa b o d o predložili
naknadno.
Pred sprejem om bodo morali vsi učenci opraviti zdravniški
pregled pri železniški zdravstveni komisiji.
Natančna pojasnila v zvezi z razpisom dajejo:
— kadrovske službe navedenih organizacij, ki razpisujejo
kadrovske štipendije
— Železniško prometno-transportna šola v Mariboru, Prera
dovičeva 33, tel. 26—151
— Poklicna železniška elektrokovinarska šola Ljubljana,
Aljaževa 32, tel. 5 5 6 —695

objavlja opravila in naloge
RAČUNOVODJE DRUŠTVA
s polnim delovnim časom za d oločen čas (nadomeščanje za
čas porodniškega dopusta).
Pogoji:
1. srednja ekonomska izobrazba,
2. moralno-politične kvalitete.
Prijave z dokazili pošljite na navedeni naslov v roku 15 dni.
AMD BELA KRA JINA

»KOVINARSKA",
tovarna industrijske opreme in
konstrukcij, P.O. Krško

razpisuje
za mandatno dobo štirih let
dela in naloge
DIREKTORJA
RAČUNOVODSKEGA SEKTORJA
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev, določenih z zako
ni, izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da imajo visoko, višjo ali srednjo šolo ekonomske smeri,
— da imajo 5, 10 oziroma 15 let ustreznih delovnih izkušenj,
— znanje tujega jezika (prednost nemščina),
— da so m oralno-politično neoporečni.
Pismene prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
in opisom dosedanjih delovnih izkušenj naj kandidati pošlje
jo na naslov: Kovinarska Krško z oznako ,,Za razpisno kom i
sijo".
Rok za prijavo je 15 dni po dnevu objave.
Prijavljene kandidate b om o pism eno obvestili o izbiri v 30
dneh po izteku razpisnega roka.

DOLENJSKI LIST
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Nič več kot svinja z mehom
Smernice prostorskega plana za občino Krško dajejo prednost dolgoročnim razvojnim
ciljem
V Sloveniji minevajo časi, ko smo z zemljišči ravnali brez
vsakega občutka, brez reda, časi, ko so se šopirila gradbišča na
najlepših kmetijskih površinah. Šele prostorski plani, katerih se po
občinah postopoma lotevajo, bodo zagotovOi gospodarnejšo izrabo
površin. Kako napredujejo te zadeve v krški občini, povedo
odgovori načelnika geodetske uprave inž. Jožeta Jeniča.
- Imamo smernice prostorskega
plana občine, pravi inž. Jenič, ki so
jih zbori občinske skupščine sprejeli
27. decembra lani. To je poglavitni
družbenopolitični dokument, ki ob
vezuje vse nosilce planiranja, da

„Tako živimo
pod Bohorjem”
PRVIČ SKUPAJ. - Krajevna skupnost Velike Malence je bila ustanovljena letos. Prej so bili Malenčani
združeni z Mrzlavo vasjo. Osamosvojitev jim je prinesla številne prednosti. Še bolj kot prej bo zaživel
dom družbenih organizacij, ki ga gradijo vaščani s prostovoljnim delom . Dvema sejnima sobama so
pred kratkim dozidali dvorano za prireditve. Prve so se v njej zbrale ženske na proslavi 8. marca, ki je
bila minulo soboto. Vzdušje je bilo nadvse prisrčno. Kulturni program je z otroki pripravila Marija
Stermecki. (Foto: Jožica Teppey)

Roke stran od »divjih” cepljenk!
N a pragu pomladi smo. Še malo, pa se bodo ljudje podali v
vinograde sadit vinsko trto. To jim lahko nakoplje težave, če se pri
izbiri sort in nakupu sadik ne bodo ravnali po predpisih. Inšpekcija
bo prepovedala obnovo vinogradov, kjer vinogradniki ne bodo
imeli cepljenk z deklaracijo oziroma č e jih bodo kupili od
neregistriranih trsničaijev in prekupčevalcev.
V Posavju so registrirani za
V Sloveniji im amo od leta
{frodajo cepljenk samo Slovin
1974 zakon o vinu, na podlagi
B režice-Bizeljsko, Agrokombi katerega smo dobili pravilnik o
rajonizaciji vinogradniških ob
nat Krško in Agrokombinatov
m očij. Vsak rajon ima določene
kooperant Mirko Goričar iz
sorte vinske trte. Rajonizacija
Slivja, ki je tudi dodelovalec
cepljenk. Po brežiškem radiu so vinogradniških obm očij je po
dlaga za označevanje vin po
poslušalci gotovo slišali obvesti
lo za prodajo sadik v Movrač— geografskem poreklu.
Kraljevcu na Sotli, .vendar med
občinska kmetijska inšpekcija
za Posavje opozarja tiste, ki so
P R IP O R O Č A M O ,
sadike že kupili ali jih rezervira
D O V O LJU JE M O
li pri Tomaškoviču v Movraču,
V
posavskem vinorodnem
da pretežni del teh cepljenk ne
rajonu priporočajo vinograd
ustreza sortnemu izboru vinske
nikom tele sorte: modro
trte v posavskem vinorodnem
frankinjo, žam etno črnino,
rajonu.
rdečo kraljevino, laški riz
ling, sovinjon in šipon. D o
voljene sorte so rumeni pla
R A STA V E
več, beli in modri pino,
IN K O N C E R T
game, portugalka in šentlovV „ J U T R A N J K I“
renka. Cviček mora vsebova
V brežiškem tozdu ,,Orlica" ima
ti 8 0 odst. rdečih sort (ža
jo že tretjo likovno razstavo, s
metne črnine in modre fran
katero obeležujejo mesec kulture v
kinje), ostalo naj bo rdeča
združenem delu. Najprej so se delav
kraljevina. To grozdje mora
ke seznanile z grafikami akademske
ga slikarja Jožeta Spacala, nato jim
zrasti v dolenjsko - bizelj
je predstavila svoje tapiserije Marija
sko — sremiškem okolišu
Senekovič-Holjevina (nekdanja čla
posavskega vinorodnega ra
nica Jutranjkincga kolektiva), zdaj
jona, če pa zraste v dolenj
pa se na hodniku pred proizvodno
skem vinorodnem okolišu, je
dvorano srečujejo z lesenimi plasti
to
dolenjski cviček.
kami likovnega samorastnika Franca
Tavčarja iz Gorenje vasi nad Škofjo
Loko.
Kolektiv „Orlice“ ima tudi svoj
ženski pevski zbor, ki bo v soboto,
10. marca, slavil peto obletnico
obstoja. Zbor nastopa na vseh prire
ditvah v delovni organizaciji in tudi
drugod. Sobotni jubilejni koncert v
Domu JLA v Brežicah bo združil s
počastitvijo dneva žensk. Sodeloval
bo tudi moški zbor iz Brežic. Jutranjkine pevke vodi članica kolekti
va Olga Kola n.

Ž E N S K A O B L A Č IL A
PR E M A JH N O
P O K O P A L IŠ Č E
V Artičah imajo stisko na poko
pališču. Za umrle občane ni več
prostora, zato je težav vedno več.
Spori se vlečejo tja do sodišča.
Ljudje so zaradi tega nestrpni in
pričakujejo, da bodo pristojni orga
ni te stvari uredili.

NOVO V BREŽICAH
BOLJE, A Se n e z a d o v o l j i 
v o - Požarna inšpekcija pri rednih
pregledih opaža vrsto izboljšav, ven
dar se še kljub temu srečuje s
pomanjkljivim vzdrževanjem dimni
kov, kunlnih naprav ter električnih
inštalacij pa tudi z neustreznim
hranjenjem kurilnega olja in vrsto
drugih nepazljivosti. Mednje sodi na
primer odlaganje vnetljivih odpad
kov, zažiganje smeti ipd. Tako je na
primer začasno smetišče v Dobovi
precejšnja nevarnost za bližnje sta
novanjske in gospodarske objekte.
Od smetišča so oddaljeni kakih 150
metrov, kar za ogenj ni nobena
razdalja, če le malo močneje zapiha
veter. Smeti namreč od časa do časa
zažigajo, kar vrhu vsega povzroča še
smrad.
NA OBISK K MAMICAM - V
brežiškem tozdu sevniške Jutranjke
bodo danes imeli goste iz otroškega
vrtca v Brežicah. To delovno organi
zacijo obiskujejo varovanci že nekaj
le t Lani so pripravili kolektivu

prikupno modno revijo. Mamice, ki
delajo v Jutranjki, so jim pomagale z
izbiro modelov.
KDO BO PRVI ZAČEL? - Ko
zgine sneg in posije toplo sonce, se
mesto vsako pomlad koplje v sme
teh. Veliko metel bo trcb.s, da bo
kolikor toliko spet čisto. Nek ; bo
moral dati pobudo. Bo to fm isti
čno ali Hortikulturno društvo
KAJ JIH TEŽI NA ČATEŽU? V tamkajšnji krajevni skupnosti bi
radi enkrat za vselej rešili problem
pitne vode. Projekt za sanacijo so
naročili, vendar še ne vedo, odkod
bodo vzeli denar. Tudi z otroškim
varstvom imajo težave. Precej žensk
je zaposlenih, pa nimajo nobenega
varstvenega oddelka v neposredni
bližini. Vedno več potreb po varstvu
je tudi v oddaljenih vaseh, zato v
krajevni skupnosti menijo, da z
varstveno ustanovo oziroma oddel
kom ne bodo smeli več dolgo
odlašati.

BREŽIŠKE VESTI
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V Posavju imamo cviček,
dolenjski cviček, bizeljsko belo
in bizeljsko rdeče vino ter
sortna vina. Tem tipom vina
mora torej ustrezati sortni izbor
cepljenk, sicer se pridelovalec
ne more vpisati med proizvajal
ce grozdja in vina, se pravi, da
ne more pridelovati in prodajati
vina z geografskim poreklom.
Kakšne cepljenke naj torej
kupi posavski vinogradnik?
„Samo take, ki so opremljene z
deklaracijo, iz katere sta razvid
na izvor in kvaliteta cepljenke,“
priporoča
inženirka
Vida
Femec, m edobčinska kmetijska
inšpektorica za proizvodnjo in
promet vina in trsnega sadilnega
materiala.
Posavska inšpekcija je pred
kratkim odkrila neregistrirane
trsnice v krški in sevniški ob či
ni. V krški občini je naletela na
dva taka trsničarja, vendar
enega od njiju sumi, da s ce
pljenkami samo prekupčuje.
Drugi je rezal podlage in cepiče
v vinogradih, ki niso bili zdrav
stveno
pregledani.
Njegove
cepljenke torej nimajo nobene
garancije.
Po naši zakonodaji zasebnik
lahko vzgaja cepljenke le v
sodelovanju z registrirano de
lovno organizacijo, na domu pa
jih sme prodajati samo v pri
meru, če je registriran tudi kot
dodelovalec cepljenk.
JOŽICA TEPPEY

V Labodovih konfekcijskih halah
v Krškem se preusmerjajo na lahko
žensko konfekcijo. To pomeni, da
bodo delno opustili izdelovanje mo
ških srajc. Zaradi tega morajo naba
viti tudi novo opremo. Za sedaj soje
sklenili nakupiti za 1 milijon dinar
jev.

,,P R A Z N IK V I N A “
NA C A T E 2U
Od 14. do 16. marca
bodo na Čatežu razstavljali
lanski pridelek vina vino
gradniki posavskega, šmar
skega, zagorskega in prigorskega vinorodnega območja.
Ocenjevali bodo samo vzor
ce iz Posavja in Šmarja.
Organizatorji vabijo vino
gradnike na strokovno pre
davanje o vinarstvu, ki ga
priredijo danes teden ob 17.
uri v Čateških Toplicah.
Obiskovalci vinske razsta
ve si bodo isti dan lahko
ogledali zdaj že tradicional
no razstavo kuharskih moj
strovin v prostorih čateškega
Motela. Prireditve za letošnji
„Praznik vina“ bodo končali
16. marca s prikazom vino
gradniških in drugih ob iča
jev v sprevodu, ki bo ob 16.
uri krenil s Čateža po starem
m ostu v Brežice, od tam pa
spet nazaj na Čatež.
Med razstavljalci so tudi
letos tisti vinogradniki, ki
imajo vsaj 3 0 0 litrov tržnega
presežka. Strokovna komisi
ja je ocenjevala oddane vzor
ce 7. in 8. marca.

Želje po boljši trgovini,
po zaposlitvi blizu doma
„Vsak kdor pride k nam v
Stranje, pravi, da je lepo. Saj je
tudi res lepo, a življenje je trdo,"
navadno doda k tej hvali Anton
Remih.
Njegova kmetija je skoraj 500
metrov visoko pod Bohorjem, na
skrajnem naseljenem robu. Do
ma sta šc oče in mati. Mladi
gospodar je samski. Dekleta dan
danes ne gredo rade na kmetijo,
če je ta v hribih, pa še toliko
manj. Boje se garanja.
Remihovi se posvečajo pretež
no živinoreji. Odvoz mleka ima
jo organiziran in tako se tudi
podbohorski kmetje postopoma
specializirajo. To bo marsikoga
od mladih zadržalo doma, v
krajih dolgih zim in kratkih
jeseni. Če so zime muhaste, kof
je letošnja, jim ne prizanašajo s
težavami. Največ jim jih povzro
čajo ceste. Poledica sledi pole
dici in nikdar ne vedo vnaprej,
če bo zjutraj avtobus lahko
prišel po otroke ali ne. Kadar ga
ni iz doline, morajo šolarji pre
pešačiti po osem kilometrov.
Želja po sodobni asfaltirani cesti
do Stranj naj bi se uresničila čez
tri leta. Pa ne samo zaradi
šolarjev, ampak tudi zaradi ti
stih, ki hodijo vsak dan na delo
na Senovo, v Brestanico, Krško
in v Sevnico in ki m orajo velike
razdalje prem eriti peš.
„ Živi mo v zaostalih krajih in

upam, da se bomo tudi mi
kmalu približali socializmu,"
pravi mladi Remih. Zdaj namreč
prebivalci Stranj sami vzdržujejo
dva in pol kilometra ceste, po
kateri že štiri leta vozi avtobus.
Za peščico hiš to ni lahko.
Ljudi v teh krajih tarejo še
druge nevšečnosti. Radi bi imeli
tako trgovino, ki bi lahko ponu
dila stvari, ki jih kmet vsak dan
potrebuje in mora ponje deset
kilometrov daleč na Senovo.
Pravijo, da je ..Preskrba" trda
kljub obljubam. Trgovina je v
Gorenjem Ixskovcu, do koder
imajo Strajani dva in pol kilo
metra hoda, iz zaselka Plat pa
celo štiri.
V Gornjem Leskovcu so imeli
pred leti tudi šolo. Ta je zdaj
prazna, le oskrbnik stanuje v njej
in zbore občanov imajo tam.
Šolo bi radi oddali kakemu
podjetju, da bi jo preuredilo v
svoj obrat. Tako bi se vsaj nekaj
ljudi lahko zaposlilo blizu doma.
Do zdaj se krajanom ni posrečilo
še nikogar zvabiti v hribe.

upoštevajo temeljne usmeritve prostorskega razvoja. Pri nastajanju gradiva so sodelovali vsi.nosilci planira
nja (KS, SIS in tozdi) ter izvršni svet
občinske skupščine. Za oblikovanje
in izvajanje prostorske politike raz
voja občine so izredno pomembna
idejnopolitična staMšča in izhodišča,
ki sta jih sprejeli občinska konfe
renca ZK in skupščina občine
Krško.
- Kaj iz tega gradiva posebej
udarja na dan?
- Morda je prav, če povem, da
imamo v občini slabih 5000 hekta
rov zemljišč, ki so idealna za vse
namene, od pridelovanja hrane do
graditve industrije, stanovanjskih
sosesk, infrastrukturnih objektov in
tako naprej. V tem prostoru so še
nahajališča prvorazrednega gramoza,
rezervat pitne vode pa jedrska elek
trarna s svojimi omejitvenimi cona
mi. Če k temu dodamo še cilje do
leta 2000, uporavičeno lahko govo
rimo o spornem področju, ki zahte
va temeljito proučitev možnosti na
daljnjega razvoja in polno mero
odgovornosti pri sprejemanju dolgo
ročnih rešitev.
Gradivo odpira šc druga vpraša
nja, ki jih je načela že javna razprava.
To so lismeritve glede policentrič
nega načina poselitve, razvoja naseiij, industrije, zemljiške in urbani
stične politike, razvijanja vloge kra
jevnih skupnosti in medobčinskega
sodelovanja pri iskanju skupnih inte
resov, ki bodo dobile konkretnejše
oblike v naslednji fazi izdelovanja
prostorskega plana.
- Zdaj začenjate z anketiranjem.
Kaj to pravzaprav pomeni?
- V občini imamo okoli 60
nosilcev planiranja, za katere sma
tramo, da morajo sodelovati pri
pripravi temeljev prostorskega pla
na. To pomeni, da bodo morali v
krajevnih skupnostih, tozdih in SIS
imenovati komisije oz. odbore za
planiranje, ki bodo odgovarjali na
vprašalnike. Z anketo bomo zbrali

javnosti in uveljavljanju samouprav
nih odnosov pri gospodarjenju z
zemljišči.
J. T.

Šolanje za delo
Zgledno sodelovanje šol
skega centra in kolek
tivov
Krški šolski center je trdno pove
zan z združenem delom. V pone
deljek je bil v občinski skupščini
podpis posebnega družbenega dogo
vora, kjer se je večina organizacij
združenega dela v občini namenila
prispevati okrog 1,5 milijona dinar
jev. Denar bo šolski center uporabil
za potrebno 30-odstotno udeležbo
pri natečaju republiške izobraževal
ne skupnosti za preureditev sedanjih
delavnic in opremo posebnih učil
nic.
V tem šolskem letu poteka prvič
izobraževanje v poklicni šoli elektro
stroke, pobudo zanjo je dalo združe
no delo. V tem duhu se pripravljajo
tudi na preobrazbo v okviru usmer
jenega izobraževanja. Po vsej verjet
nosti bodo utrjevali sedanjo usmeri
tev na strojništvo in elektro. Za
kovinarje bo v prvem letu enotna
osnovna izobrazbena osnova, po
dobno tudi na elektru, po drugem
letu naj bi slušatelji, ki ne bi imeli
večjih ambicij, že imeli osnovni
poklic. Po četrtem letniku bo seveda odprta pot za nadaljnji študij.
Odziv na potrebe gospodarstva
pomeni tudi dodatno izobraževanje
tehnikov z dodatnimi znanji s pod
ročja nuklearne energije. Strokov
njaki tako obogatenega profila so
iskani v številnih kolektivih. En
letnik takega izobraževanja je že
uspešno mimo, drugi je v teku.

elem ente za pripravo tem eljev prosto rsk e g a p lana. D o k o n č n e u sm erit-

ve bom o sprejeli z dogovorom med

nosilci.
Bistvo prostorskega plana je, da
poskušamo vnaprej zagotoviti naj
boljšo izrabo površin in da bomo z
raznimi posegi pridobili toliko plod
nih zemljišč, kolikor jih bomo izgu
bili. Smernice dajejo prednost dol
goročnim ciljem, zaščiti kmetijskih
zemljišč, policentričnemu razvoju
občine, s prirodnimi« danostmi
usklajenemu razvoju posameznih de-

N A V R STI
V E Č JI M EŠA LCI
V Novolesovem tozdu Sigmat v
Brestanici so se odločili tudi za
izdelovanje večjih mešalcev betona,
po katerih je na trgu precej povpra
ševanja. Skupaj z nemško tvrdko
WiWa Airless uvajajo tudi novo
proizvodnjo naprav za nanos mate
rialov, za kar nujno potrebujejo
večje prostore. Zanje so že namenili
vsoto 30 milijonov dinarjev.

ZDRUŽENO DELO ZA ŠOLO
— Ponedeljkovo podpisovanje
samoupravnega sporazuma, s
katerim naj bi združeno delo
krške občine prispevalo 1,5 mi
lijona dinarjev za predvideno
posodobitev šolskega centra, jc
uspelo. (Foto: Železnik)
Med novostmi razmišljajo tudi o
posebnem izobraževanju voznikov
motornih vozil, Ki naj bi se poleg
vožnje spoznali tudi z znanjem
avtomehanikov. Po vsej verjetnosti
bo šola triletna.
Dosedanja o d p rto st za izobraže
vanje posam eznih smeri je porok za
dovzetnost novih pobud. Vsekakor
ne čakajo na zakonske roke ali
tožijo zgolj zaradi m ajhnosti.

A. Z-

KRŠKE NOVICE
»DIVJE PARKIRIŠČE" - Park v
mestnem delu Krškega na desnem
bregu reke Save, ob »Gaju zaslužnih
občanov", spomeniku padlim in
izgnancem ter vrtcu, je v dopoldan
skih urah bolj ali manj napolnjen z
motornimi vozili. Resda jih parkira
jo samo na s peskom posuti poti,
vendar nudijo tudi tamkaj precej
„čudno“ podobo. Ko je v sosed
njem poslopju še domovala postaja
milice, jih je bilo tamkaj veliko
manj. Čeprav v tem mestnem delu
res primanjkuje parkirišč, bi bilo
vseeno prav, da bi našli zanje »pri
mernejše" površine.

Ko smo že pri željah, ne
smemo izpustiti prizadevanj po
boljši dostavi pošte. Trikrat na
teden jo dobijo v trgovino. Pi
sma se tako večkrat zgubijo ali
pa pridejo prepozno v naslovijenčeve roke. Ljudje bi radi, da
bi poštar sam hodil od hiše do
hiše, kot je hodil še prva povojna
leta, čeprav le trikrat na teden.
Anton Remih ni črnogled.
Prepričan je, da se bo sčasoma
j vse uredilo. On sam zavzeto dela
v svetu krajevne skupnosti in
tudi prizadeven delegat je za
svoje območje.
JOŽICA TEPPEY

%

ZA KNJIŽNICO! - Vodstvo
krške »Valvasorjeve knjižnice in či
talnice" si še naprej prizadeva za
svoj razvoj, saj je nujno, da bi
ustanova prišla čimprej do potreb
nih prostorov na levem savskem
bregu. Zato je ta teden sklicala širši
posvet in povabila nanj tudi vodilne
predstavnike občinske skupščine,

občinskih družbenopolitičnih orga
nizacij in kulturne skupnosti.
DO NOVIH SPOZNANJ - Zave
dajoč se odgovornosti, ki jih ima za
razvoj zasebnega kmetijstva, organi
zira »Temeljna organizacija koope
rantov" pri krškem Agrokombinatu
to zimo vrsto strokovnih predavanjZanje je med kooperanti precejšnje
zanimanje, kar priča, da se kmetovalci vse bolj zavedajo potrebnosti
posodabljanja proizvodnje in vloge,
ki jo ima pri tem znanost, ki tudii y
kmetijstvu stopa s hitrimi korak1
naprej.
NOVI SEKRETAR - Minuli te
den je bila v Krškem seja aktiva
komunistov neposrednih proizvajal
cev. Da bi zagotovili večjo učinkovi
tost njegovega pomembnega dela, s°
sklenili, da bo poslej štel 20 članovZa novega sekretarja so. izvolili Sto
jana Šibilo iz krške »Kovinarske

St. 10 (1543) 8. marca
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Mali se bodo naslonili na velike
V trebanjski o b č in i b o d j pospešili razvoj malih industrijskih obratov — Pomanjkanje

Toplo nedeljsko dopoldne je pri
pomoglo, da so člani sevniškega
taborniškega odreda Treh smrek
lahko opravili svojo redno letno
konferenco kar na prostem pred
domom. Minulo leto so ocenili kot
ugodno.
Posebno pozornost namera
vajo nameniti prav najmlajšim.

ZLOŽNEJŠI OVINEK - Prizadevni vaški odbor Vrha nad
Bočtanjem se je lotil obsežnih del na cesti od Boštanja proti vasi.
Korenito so se lotili dosedanjega nevarnega ovinka na hribu. (Foto:
Železnik)

Vrsto let so uspešno delali po šolah,
npr. v Šentjanžu in Sevnici. Z
novimi mentorji niso imeli sreče. V
razne oblike taborniškega izobraže
vanja bodo zato to leto poslali kar
največ članov, da si bodo ustvarili
dovolj močno zaledje kadrov. To
poletje želijo za spremembo najti
taborišče ob slovenski morski obali.

Bolj odprti še » dve smeri
Do leta 1980 tudi sevniška občina ne več med zadrtimi po posodobljenih cestah
Sklep izvršilnega odbora republiške skupnosti za ceste, da do
konca tega srednjeročnega obdobja posodobijo vsaj 50 odst.
regionalnih cest v še treh preostalih slovenskih občinah, med
katerimi je tudi sevniška, vliva upanje. Za letos predvidena dela ne
bodo majhna.
Predsednik občinskega izvršnega
sveta Mihael Keršič je ob pojasnje
vanju obvestila republiške skupnosti

Nezadovoljni z
odgovorom
KS Blanca: prepočasi
Po zakonu sta v sevn iški obči
ni priznani kot manj razviti dve
krajevni skupnosti: Zabukovje in
Blanca. Delegacija v zboru kra
jevnih skupnosti občinske skup
ščine z Blance je na predzadnji
seji postavila delegatsko vpraša
nje o tem, kaj je bilo storjenega
£a hitrejši razvoj teh skupnosti.
Za s e j o v torek, 2 7 . februarja,
je bu pripravljen pismen odgo
vor, delegacija pa z njim ni bila

zadovoljna. Ljudje si vsekakor
želijo hitrejših učinkov. Ker naj
bi letos pričel z delom rudnik
krem enčevega peska, m enijo na
Blanci, da bi m otala na njihovem
obm o čju ostati tudi separacija
za ta pesek. Opravljene raziskave
so potrdile velikanske zaloge
tfiga naravnega bogastva. Izjalo
v i So se razgovori z Iskro za

gradnjo manjšega obrata na
Blanci. Tozd te tovarne, ki naj bi
so lo tu te naložbe na Blanci, je
nam reč m cd, cm

v težave.

Sreče tudi ni bilo s p red v id en im
skladiščem starege železa sloven
skih železarn.
Največ je bilo storjenega na
cestah. Predlani je bilo danih
milijon dinarjev za krajevno ce
sto med blanško in zabukovško
krajevno skupnostjo. Denar za
to so namenili iz samoupravnega
sporazuma za financiranje kra
jevnih skupnosti. Celoten prese
žek posojila za ceste občanov in
delovnih ljudi občine je name
njen za posodobitev ceste proti
Blanci. Navsezadnje je bila na
Blanci zgrajena tudi nova šola.
Nekaj nalog je še v načrtih:
gradnja nove železniške postaje
na Blanci, skladišča za jabolka
m> ne nazadnje, prizadevanja za
Nadnjo silosov materialnih re
zerv.

A. 1 .

o doslej vplačanem posojilu za ceste
navedel vrsto podrobnosti o predvi
denih delih na cestah v občini.
Vrednost vlaganj v republiške ceste
na območju občine cenijo letos na
66 milijonov dinarjev. Najzahtevnej
ša dela bodo to leto nedvomno v
dolini Mirne. Predvidena dela (inženirci JLA naj bi letos posodobili to
cesto do Jelovca) naj bi na tem delu
veljala 34 milijonov dinarjev. Priza
devajo si pridobiti še posojilo v
znesku 10 milijonov dinarjev. Za
nadaljevanje modernizacije ceste
proti Planini je letos namenjenih 5,5
milijona dinarjev. V občini menijo,
da bi lahko že v tem letu, seveda če
bodo dobili posojilo 10 milijonov

Studenec: prednost cesti
Krajani želijo biti bolje povezani z občino
Zadnjo nedeljo v februaiju so
na Studencu dopolnili sestav
nove skupščine krajevne skup
nosti, kot so to storili v večini
krajevnih skupnosti v občini.
Dopolnili so ga z delegati vseh
družbenopolitičnih organizacij
in društev, kolektivov, kjer so
zaposleni krajani te krajevne
skupnosti in zaselkov.
Doslej s to skupščino niso
imeli sreče. Kot je bilo kritično

Kristijan Janc: „Maja bomo
slavili 100-letnico šole. Visoki
jubilej moramo dostojno prosla
viti. Časa za ureditev nekaterih
stvari v šolski stavbi je že
m alo.“

SEVNIŠKI PABERKI
v DnČN^ ENJU PRIREDITEV ga Hn
8. marca, mednarodnePo Č ■ e?a> se bo v kolektivih in
vrsta
skupnostih zvrstila
kulturn i ™ ! 1 prireditev. Skupna
lisce ?3 .
sevniških tozdov
Podohn i m*nul' teden pripravila
d ela v c i
la™ razstavo izdelkov
bodo n ■ V .P.rostem času. Danes
ni. Nacflpr?v’ Proslavi za obe izmeČlanj kul? bodo otroci zaposlenih,
Sanj
' turne skupnosti tovarne, me^raiev„ iln gasilska delavska godba,
ci Dn" t k,onferenca SZDL v Scvnidanes „
osrednjo proslavo za
Popoldne v gasilskem domu.
SPREJEM - Igralci
" Okistf®3 d r^ tv a Antona Umeka
lyVa|i
- • ' • “ ‘•ju jv
*0stov»ii
lz -Boštanja
so v soboto
nnaP°lnilo
a « ./" 1 Iv T ržič
u Občinstvo je
*šču.
so bij'; - krajevno dvorano, igralci
toPlim .J?Vse Prijetno presenečeni s
v "fržiš<V Jem°m- Očitno bo treba
Pogosteje prihajati.

dinarjev, posodobili to cesto vse do
meje s sosednjo šentjursko občino.
Ta cesta odpira svetu dobršen del
nerazvitega Kozjanskega.
Zadnje poplave ob izlivu Mirne so
znova opozorile, da je treba odpra
viti ponavljajoče se poplave na magi
stralni cesti. Za danes je napovedan
lokacijski ogled za nov most. Seda
nji kameniti most je znana promet
na črna točka. Letos naj bi naredili
projekt novega mostu, ureditev bolj
naravnega izliva Mirne pa bo terjala
nemalo naporov vodne skupnosti.
Krajani krajevne skupnosti Loka
pri Zidanem mostu si ravno tako
želijo boljših zvez s svetom. Posodab
ljanje ceste po štajerski strani bo
prišlo na vrsto v novem srednje
ročnem načrtu. Nekaj bo doprinesel
že predvideni novi most pri Rade
čah. Začetek gradnje je določen že
za to pomlad.
A. ŽELEZNIK

rečeno na seji, 25. februarja, se
ni sestajala, če zanemarimo
konstituiranje. Pol leta se ni
vedelo, kdo je predsednik. To
kratnim volitvam so posvetili
vso pozornost. Izvedli so celo
tajno glasovanje, kjer je bil za
predsednika skupščine izmed
štirih kandidatov izvoljen upo
kojeni gozdni delavec Martin
Mlakar, za predsednika izvršne
ga sveta KS pa kmet Kristijan
Janc.
Novim organom krajevne
skupnosti in delegatom ne bo
manjkalo dela. „V preteklosti
sm o morda denar preveč drobi
li, čeprav so uspehi razveseljivi.
S tem da so dobili vodovod še
na Ponikvah, imajo to pridobi
tev vse vasi na obm očju krajev
ne skupnosti. Vrsta naselij je
dobila tudi asflatno prevleko,
pota niso slaba,“ je povedal
presednik skupščine Mlakar.
Podobno kot novi predsed
nik izvršnega sveta tudi Kristi
jan danes šteje za glavno nadalj
njo nalogo asfaltiranje ceste od
Studenca proti Impoljci: Trasa
je več ali manj ustrezna, zagoto
viti bi bilo treba predvsem

jm

sevniški m

m

Delegati občinske skupščine Trebnje so sprejeli na 3. redni seji
med drugim tudi program razvoja malega gospodarstva. V
programu, ki obsega izčrpno analizo sedanjega položaja malega
gospodarstva, so podrobneje opredeljene smeri, v katere se bo
razvijala mala industrija, družbena obrt in storitvene dejavnosti.
Pri nas je dolgo časa vladalo
prepričanje, da so rentabilne
samo velike delovne organizacije. „ ,
Zadnje čase se to prepriča
nje umika spoznanju, da lahko
tudi manjše industrijske ter
obrtne enote veliko prispevajo
k družbenemu proizvodu. Tega
se zavedajo tudi v občini Treb
nje, ki še zmeraj šteje med manj
razvite, saj je odstotek km ečke
ga prebivalstva še zelo velik,
zaposlenih pa je komaj 23 od
stotkov prebivalcev. Zato name
ravajo v skladu s programom, ki
so ga sprejeli, razviti vrsto manj
ših industrijskih obratov, ki ne
bodo zaposlovali več kot 20 do
3 0 delavcev.
Proizvodno dejav
nost malega gospodarstva name
ravajo uskladiti z že razvito
„veliko“ industrijo. Tako naj bi
spodbujali predvsem razvoj ko
vinske dejavnosti, ki naj bi
proizvajala dele in sklope za
IMV, TRIMO in sorodne delov
ne organizacije.
Poleg kovinske
dejavnosti, ki ima v trebanjski
občini že tradicijo, nameravajo
razviti še malo industrijo elek
tronskih aparatov in igrač ter
sestavljenk, tapetniško dejav
nost in predelavo plastičnih
mas.

industrijski obrati, družbena
obrt in storitvena dejavnost po
vezovali v večje poslovne enote,
kot so zadruge, poslovna zdru

PUSTNI POGREB — Mirenčani so v sredo pokopali Pusta. Žal se
postni mežnar tudi med pogrebom ni mogel odreči pobiranju
denarja. Še posebej si je prizadeval pobirati denar za popravilo cest.
Torej se lahko nadejamo, da se bom o kmalu vozili po boljših
cestah. Če je Pustu kaj v e ije ti. . . (Foto: J. Sim čič)

Sprejem štafete
Letos bogatejši program

1V
naglo se razvijajoči tre Mladinci trebanjske občine so že
banjski občini že zdaj čutijo
začeli s pripravami na sprejem šta
veliko pomanjkanje servisnih in
fete m ladosti V ponedeljek, 5.
vzdrževalnih delavnic. Še poseb marca, je imel odbor za slavnostni
sprejem štafete svoj prvi sestanek.
no boleče je, ker kljub velike
mu številu kmetijske mehaniza
Trebanjski mladinci bodo štafeto
cije premorejo en sam servis za
prevzeli 29. marca od Grosupeljča
njeno vzdrževanje.
nov. Osrednja proslava v čast štafeti
V
obdobju
mladosti bo istega dne okoli 12. ure
do leta 1985 bo vse bolj pri
v Trebnjem. V kulturnem programu,
manjkovalo več drugih obrtnih
ki ga mladinci pripravljajo skupaj s
storitev, med njimi zidarskih,
kulturno skupnostjo, bodo sodelo
inštalaterskih, šiviljskih, čevljar
vali pevski zbori, recitatorji in godba
na pihala. Štafeta bo nadaljevala pot
skih. „
Zato že sedaj mislijo na
proti sevniški občini.
širitev storitvenih dejavnosti. V
skladu z razvojem se bo namreč
Program sprejema štafete bodo
mladinci letos nekoliko obogatili,
večala opremljenost s tehnič
zato bo štafeta na Mirni obiskala
nimi sredstvi vseh vrst.
Tako kot večje delovne orga
nizacije se bodo lahko tudi mali

ženja in kooperacijski sistemi. S
povezovanjem
bodo dosegli
učinkovitejše poslovanje, naba
vo, razvoj in prodajo. V predlo
gu pa je tudi že predviden
razvojni center malega gospo
darstva, ki bo to dejavnost
spremljal in načrtoval njen raz
voj.
J. SIMČIČ

DO„D ana“. Poleg z v e z n e nameravajo
organizirati tudi občinsko štafeto,
ki bo obiskala manjše kraje v občini.

U SK L A D IT I
SO D E L O V A N JE
JA V N A R A Z PR A V A
V
petek, 1. marca, so imeli v
O K A N D ID A T IH
Trebnjem prvi posvet z novoizvolje
Predsedstvo
občinske konference
nimi predsedniki krajevnih organiza
SZDL in predsedstvo osnovnih orga
cij SZDL. Na sestanku so sc dogo
vorili, kako bodo uresničevali aktu nizacij OOS organizirata javno raz
pravo o predlogu evidentiranih kan
alne naloge SZDL ter o oblikah
didatov za člane'predsedstva SFRJ
sodelovanja. Predvsem bi se radi
dogovorili za bolj usklajeno sodelo
in za člane predsedstva SRS ter za
vanje med KS in SZDL, da ne bi
člane družbenopolitičnega zbora
prihajalo več do dvotirnosti ih pod skupščine SRS.
vajanja akcij. V prihodnosti nameraTemeljne kandida
• vajo take sestanke organizirati vsak
cijske konference po KS in tozdih
mesec. V načrtu imajo tudi obiske
morajo biti končane do 10. marca,
KS, ker hočejo sodelovanje pogjokandidacijska konferenca na občin
biti tudi na terenu, hkrati pa izbolj
ski ravni pa bo 15. marca v Treb
šati medsebojno obveščenost.
njem.

Kako do pravice?
Delavci naj se pravočasno
oglasijo pri komisiji
V
poročilu o delovanju
sodišča združenega dela in
družbenega pravobranilstva
samoupravljanja je bila tre
banjska občina malokrat
omenjena. Zaslugo za to ima
prav gotovo tudi komisija za
prošnje in pritožbe pri tre
banjskem občinskem sindi
kalnem svetu. Pri svojem de
lu se držijo načela, d a je bo
lje preprečiti, kot zdraviti. O
delu komisije je spregovoril
Miran Kovič, ki je sicer tudi
sodnik sodišča v Trebnjem.
„Lani je naša komisija obrav
navala okoli 30 pritožb. Med
njimi je največ pritožb zaradi
izplačil osebnih dohodkov, spre
jema na delo, stanovanjskih pro
blemov in nepravilnega postopka
disciplinske komisije," je pove
dal Kovič. Če bi podrobneje
pogledali, za kakšne nepravil
nosti je šlo, potem bi mednje
lahko šteli prestare in neustrezne
odločbe, nepravilnosti v razpisih
za dela in opravila, neurejeno
nagrajevanje po delu.
..Najraje vidimo, da pride de
lavec k nam pravočasno, ko
postopek v delovni organizaciji
še ni uveden. Tedaj povabimo na
razgovor predsednika osnovne
organizacije sindikata in pred
sednika delavskega sveta. V
skupnem pogovoru razčistimo,
kaj je bilo v posameznem pri-
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TREBA N JSK E IVERI

ZANIMANJE ZA LEPO - Izred
no lep obisk predavanj s področja
hortikulture minuli četrtek v Sevni
ci je dokazal, da vlada med ljudmi
veliko zanimanje za lepo urejanje
okolja in doma. Predsednik zasav
skega Hortikulturnega društva Stanc
Poplaz in vrtnar Milan Kovač so
izvolili tudi iniciativni odbor za
ustanovitev sevniške sekcije tega
zasavskega društva. Ustanovni občni
zbor te sekcije naj bi bil že v tem
tednu.
SE VEDNO BREZ STOLOV Člani sevniškega taborniškega odre
da Treh smrek so se lani z veseljem
odzivali na delovne akcije pri pre
urejanju TVD Partizana. To še tem
bolj, ker jim je bilo obljubljenih
nekaj stolov, ki bi jim prišli prav v
svojem domu. Ko so naposled videli
stole, so ugotovili, da so neuporab
ni; med drugim so bili uskladiščeni
na neprimernem kraju.

storitvene dejavnosti — P oslov n o povezovanje malega gospodarstva

Martin Mlakar: „Lep primer
sodelovanja je bila gradnja dvo
rane, kjer so se izkazali gasilci
in prosvetno društvo.11
denar za asfaltno prevleko. Sem
član izvršnega odbora komunal
ne skupnosti v občini, vem, da
to letos ne bo m ogoče. Vseka
kor bi se morali letos pripraviti,
da bi s programom lahko nasto
pili leta 1980. Posodobitev te
ceste je želja vseh krajanov,
nekateri so bili že pripravljeni
podariti obveznice posojila za
ceste."
A. Ž.

V
ROKE JIH ZEBE - V nobeni ni, da je tudi odgovorni za to ta čas
čakal na zdravnika?
trebanjski trgovini ni dobiti volne
nih rokavic. Zima je že skoraj
PEŠCI SO ZDAJ VARNI - Vsa
minila, trebanjski trgovci pa se še
ka stvar ima svoje dobre in slabe
niso dogovorili, kdo med njimi jih
strani. Tako je tudi z glavno trebanj
bo prodajal. Glede na brzino dogo
varjanja bo kar prav, da se dogovo
sko ulico, ki je „ena sama jam a“ .
rov lotijo takoj. Mogoče se bodo do
Avtomobilisti zato vozijo skozi
naslednje zime že dogovorili.
Trebnje zelo počasi. Pešci se zaradi
tega počutijo varne, sprašujejo pa
se, kaj bo, ko bo cesta popravljena.
Ča k a j o n a z d r a v n ik a Na zadnjem zasedanju zbora krajev
TREBANJCI MED RAZVITIMI
nih skupnosti je delegat ene izmed
- V okviru srečanj med upravnimi
krajevnih delegacij vprašal, kaj bodo
delavci dolenjskih občin so se po
v zdravstvenem domu ukrenili proti
merili v košarki Trebanjci in Novodolgemu čakanju. Za primer je
meščani. Trebanjci so že drugič
navedel Trebeljana, ki je v zdravstve
zmagali, kar jih uvršča med športno
nem domu čakal celih 12 ur, odgo
razvite. Bojda bodo svojo razvitost
vora ni dobil pravega. Ali to pome
prenesli tudi na druga področja.

TREBANJSKE M IGE

Miran Kovič: „Nudimo pred
vsem pravno p om oč.“
meru narobe. Naša komisija nudi
predvsem pravno pomoč, nika
kor pa ni nekakšen oblastveni
organ, ki bi dajal direktive," je
poudarit Kovič.
Malo težje je, če so v delovni
organizaciji že začeli postopek.
Tedaj gre Kovič ali kateri drug
član komisije na disciplinsko
-obravnavo. Pogosto je treba pro
učiti samoupravne akte posa
mezne delovne organizacije in
opozoriti na nepravilnosti ali
neusklajenost. „Zanimivo in
spodbudno je, da se kršitve in
nepravilnosti, ki smo jih enkrat
že obravnavali, ne ponavljajo
reč.“
J. S.
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Dobra sestava
V

novi KK SZDL
žensk in mladih

več

Prejšnji teden je bil v Črnomlju
posvet s predsedniki krajevnih kon
ferenc SZDL, na katerem so ugodno
ocenili priprave in izvedbo volitev.
Sestava novih konferenc kaže, da so
v njih zastopane družbenopolitične
organizacije, društva, sindikat in
vaški odbori, tako da bodo lahko
dobro delovale; razveseljivo je tudi,
da je v krajevnih konferencah precej
več žensk in mladih.
Beseda je na tem posvetu tekla
tudi o pnpravah na kandidacijske
postopke in razpravo pri volitvah
člana predsedstva SFRJ in SRS ter
predsednika in člana predsedstva
SRS in delegatov za družbenopoli
tični zbor SRS. Razprave bodo v
vseh krajevnih skupnostih in tozdih
končane do 10. marca.
Govor je bil še o pripravah in
vključevanju v akcijo „Nič nas ne
sme presenetiti!" Predsedniki KK
SZDL so v zvezi s tem dobili prva
navodila in nekatere dokumente.

Dober zaslužek ni edini cilj
Metliška javna tribuna odkrila slabosti trgovine in zahtevala rešitve

Eno najbolj perečih vprašanj, ki je tako rekoč že vsa leta na
ljevati zlasti v okviru potrošni
dnevnem redu vsakdanjih pogovorov in vzrok stalnega nezadovolj
ških svetov.
a . B.
stva, je vprašanje preskrbe Metlike s potrošnim materialom. Da je
ta problem res b oleč, je pokazala tudi javna tribuna, ki so jo v
SA M O D V A
Metliki o tem vprašanju pripravili sredi prejšnjega meseca in se je je
udeležilo poleg vabljenih predstavnikov trgovskih podjetij tudi
Č R N O G R A D IT E L JA
veliko število občanov, ki so jasno in glasno povedali vse, kar se je v
Ce lahko sodim o po po
teh letih nabralo, hkrati pa predlagali tudi, kako izboljšati preskrbo
datku, da so v lanskem letu
mesta.
v občini odkrili le dve črni
Občani menijo, d aje v Metli
kov. Preskrba s kruhom je že
gradnji in da sta se še teh
ki preveč starih in neustreznih
dolgo ena najbolj bolečih točk,
dveh lotila ..investitorja", ki
trgovin, ki bi jih morali hitreje
ki kljub novemu lokalu še ved
nimata stalnega bivališča v
VESELI „POGREB“ — Črnomaljsko pustno društvo „Presta“ je za
opuščati in jih nadom eščati s
no jezi Metličane. Žito in Mer
metliški občini, bi lahko
pustni čas pripravilo tak sprevod, kakršnega v Črnomlju že dolgo ni
sodobnimi lokali z urejenimi
cator so zadolžili, naj to v
sklepali, da so prebivalci mebilo. Na duhovit pa tudi ošiljen način so prikazali celo vrsto
skladišči, tako da bi lahko
najkrajšem času urede, hkrati
diške občine, kar se tega
problemov, ob katere se ljudje radi obregajo. Sprevod so ponovili
kupec na enem mestu imel
pa so pozvali vse trgovske orga
tiče, najbolj disciplinirani v
še v sredo, k o so Pusta pokopali. Čez le to dni pa bo spet „od
m ožnost širše izbire blaga. V
nizacije, naj si bolj prizadevajo
Sloveniji. Morda pa so krivci
mrtvih vstal“ , da bo razveselil številne gledalce, marsikoga pa tudi
zadnjih desetih letih so v izbolj
za dobro oskrbo in manj mislijo
pomanjkanje cementa in sta
krepko zbodel.
šanje oziroma nove trgovine v
zgolj na svoje ozke interese; to
lne podražitve. . .
Metliki investirali le osem mili
velja še posebej za preskrbo s
jonov dinarjev, kar jasno govori,
tehničnim materialom in rezer
vnimi deli. Mesarije so zadolžili,
kako malo je trgovina naredila
naj urede plačevanje preko bla
za posodobitev. Res so tu tudi
gajne, za boljšo izbiro suhome
težave, povezane z urbanistično
Več zbrana sredstva metli
snatih izdelkov pa sta odgovor
ureditvijo mesta, vendar bi se z
Letošnji načrti kmetijstva v črnomaljski občini obetajo vidno napredovanje
ških SIS namenili za sofi
na predvsem Kmetijska zadruga
več poguma in večjo odgovor
V letošnjem letu bodo v črnomaljski občini investirali v
gozdarstva pa si bodo v le to 
in Mercator, ki sta tudi nosilca
nostjo težave dale prebroditi.
nanciranje raznih del
kmetijstvo 30,5 milijona dinaije
dinaijev, od tega 18 milijonov v zasebno
šnjem letu prizadevale pred
razvoja trgovine v Mediki.
Prav
tako
so
na
tribuni
očita
Na zadnji seji zbora združenega
km etijstvo. N aložbe v zasebno kmetijstvo bodo namenjene
vsem za gradnjo hladilnih baze
li trgovini, da je preveč usmer
Posebno vprašanje pri pre
dela občinske skupščine Metlika predvsem v adaptacijo hlevov, ki morajo biti v skladu s predpisi o
nov za mleko; posebno skrb
skrbi občanov so zelenjava in
bila je 28. februarja - je beseda
higienski proizvodnji mleka.
bodo posvetili pridelovanju kva jena na tiste artikle, ki z malo
truda prinašajo dober zaslužek,
tekla o sredstvih samoupravnih inte
kmetijski pridelki, zato je treba
Nadaljnji namen investicij je
kvalitetnejših kmetijskih zem litetne krme za pitanje govedi,
resnih skupnosti, ki so se v lanskem
premalo
pa
skrbi
za
popolno
čimprej
d
oločiti
prostor
za
nakup kmetijske mehanizacije
ljišč za strojno obdelavo.
ki ga bodo zaradi tržnih razmer
letu zbrala nad dogovotjeno porabo.
m
estno
tržnico.
oskrbo
občanov.
Tako
imajo
v
za strojne skupnosti, gradnja
Kmetijska zadruga, kmetijska
doma spitali do večje teže kot
Tega denarja je nekaj manj kot 5,5
Metliki
kar
pet
prodajaln
z
belo
silosov, obnova vinogradov in
do sedaj.
zemljiška skupnost in skupnost
Seveda se prizadevanja za
milijona dinarjev. Delegati so skleni
tehniko in le eno skromno
S
tem je povezana
nasadov ribeza, pridobivanje
za pospeševanje kmetijstva in
li ta sredstva dati za sofinanciranje
izboljšanje oskrbe v Mediki ne
trgovino s konfekcijo. Postavlja
gradnja silosov in uvajanje čreprioritetnih naložb v skladu s sred
smejo končati s to javno tribu
se tudi vprašanje delovnega časa
dinske paše. V načrtu je, da
njeročnim planom metliške občine
no, marveč je treba akcijo nadatrgovin, pravilnika o higienskih
v letošnjem letu.
bodo pridelovalci vrtnin pove
normah^ zlasti pri prodaji kru
Za dograditev kulturnega doma v
čali proizvodnjo za potrebe
ha, mesa in suhomesnatih izdelMetliki bo šlo 650.000 dinarjev, za
predelave v dom ači občini.
PO M A N JK A N JE
adaptacijo kulturnega doma v Grad
cu 700 tisočakov; gradnjo nove šole
G R A D B E N IH P A R C E L
Hranilno-kreditna služba pri
Črnomelj je že leta 1970 potrošil toliko vode, kot
v Podzemlju so „podprli“ z 1,5
črnomaljski Kmetijski zadrugi
V
lanskem letu v metliški občini milijona; za zagotovitev več porab
so mu jo študije „privoščile" za konec stoletja
se bo letos organizirala tako, da
niso zgradili ali začeli graditi niti
ljenih sredstev pri skupnosti social
ene same stanovanjske enote v druž
b odo preko nje potekala vsa
nega skrbstva so namenili 240 tiso
H itro širjenje občinskega
razširiti akumulacijski re
Priznam,
da
ne
vem,
če
benem sektorju. Glavni vzrok ni
izplačila, ki jih dobijo združeni
čakov, za finančno nepokriti del
zervoar na Krču.
središča pa tu d i Sem iča in
imajo tu d i v drugih sloven
pomanjkanje denarja, pač pa dej
kmetje od prodanih kmetijskih
programa dejavnosti Belokranjskega
Vinice vedno b o lj resno p o 
N ujno bo tu d i p relo žiti
skih
m
estih
o
b
iča
j
licitirati
stvo,
da
se
Metlika
že
kronično
in gozdarskih tržnih viškov.
muzeja 66.440 dinaijev; 200 tisoča
stavljajo v ospredje preskrbo
vo d o v o d p o d K olodvorsko
otepa
s
pomanjkanjem
urejenih
garaže. V M etliki je to pra
kov je dobila občinska zdravstvena
z zdravo p itn o vodo, hkrati
cesto v Črnomlju, še bolj
gradbenih kompleksov. Tudi sedaj
ksa. Licitirajo garaže k o t
skupnost za nakup aparata za diali
Prav tako si bo ta služba priza
pa tu d i celostno reševanje
se pripravljajo le na gradnjo enega
neobhodna pa j e preložitev
zo
krvi;
skupnost
socialnega
to rto na obrtniškem plesu. V
devala za čim večja investicijska
samega stanovanjskega bloka. Prav
komunalnega gospodarstva.
vodovoda Črnom elj - K o t
skrbstva je za nabavo medicinske
so
b
i
samoupravnih
intere
sredstva za posodobitev kmetij
tako je veliko premalo lokacij za
opreme v domu počitka dobila
M esto Črnom elj je že
pri Sem iču; ta je bil zgrajen
snih skupnosti, kjer se p o te 
ske proizvodnje pri združenih
zasebno gradnjo. Zato se v Metliki
100.000 din, otroško varstvo pa za
o k o li leta 1970 potrošilo
1895 in, jasno, starček na
guje
najmanj
dvajset
kandi
kmetih in v družbeni proizvod
zavzemajo za čimprejšnjo novelacijo
lani nabavljena igrala 95 tisočakov;
to lik o vode, kolikor so p o 
mnogih m estih pušča, tako
datov za p e t garaž v novem
urbanistične dokumentacije, in to v
nji.
za izgradnjo športnega igrišča pri
da gre ogrom no vode v nič.
m etliškem naselju. Prednost
vojne štu dije predvidele šele
o k v iru izdelave p ro sto rsk e g a plana
Za nadaljnji razvoj kmetij
,,B e ti“ so te lc s n o k u ltu rn i sk u p n o sti
imajo
ljudje,
ki
bi
lahko
G otovo je najboljša rešitev
občine.
za kon ec stoletja. Poraba pa
namenili 700.000 dinaijev.
stva v blagovno-tržno proizvod
zm etali na m izo nekaj starih
osrednje belokranjsko zajet
iz dneva v dan še narašča.
njo bo morala pospeševalna
m ilijonov za nakup, p o te m
je iz izvira Krupice, seveda
K ljub tem u da so zgradili
služba izdelati ustrezne progra
pa tako obsežnega in drage
pridejo na vrsto osebki, k i
nov cevo vo d o d D olič do
me.
ga projekta n i m o č izpeljati
b o d o plačevali p o končani
Črnomlja, na črpališču v
Ena pomembnih nalog j e še
D obličah postavili m očnejšo
č e z noč, vendar to ne pom e
licitaciji izlicitirano najemni
ustanavljanje takih proizvodnih
no.
črpalko, vprašanje m esta s
ni, da se raziskav, štu dij in
skupnosti, ki bodo om ogočale
p itn o vodo še ni rešeno.
pro jek to v ni treba lo titi čimzdruževanje zemlje, dela in
Izklicna cena j e bila, na
Črnom elj nam reč nima no
prej.
sredstev, s tem pa izboljšanje
primer,
pri zadnji licitaciji
bene rezerve, č e pride d o
H krati z gradnjo vodovo
delovnega položaja in socialne
sto p e td e se t dinarjev za m e
dov pa je treba m isliti tu d i
okvare na vodovodu ali
varnosti kmetov.
sečniskladu
obrok, z ker p a č tistih,
V
na čistilne naprave, kajti
črpališču, če zmanjka elek
ki bi lahko kupili garažo, ni
razvojnimi programi kmetijstva
vsebina greznic, ki se več
trike ali v prim eru večjega
bilo. In p o te m se je pričelo
v občini morajo biti tudi pro
krat izliva kar v bližnje vo
požara, večje potrošn je itd
ter končalo pri petsto, p et
grami izobraževanja.
d otoke, g otovo ne prispeva
Z a to je toliko b olj nujno, da
sto tridesetih dinarjih na
k prizadevanjem za zdravo
čim prej zgradijo akumula
mesec.
Za garažo, za najem
Več
pozornosti
pa
bodo
mo
pitn
o
vodo.
N
ajbolj
pereče
cijski rezervoar n ad črno
nino in m ed seboj so se
rali posvetiti razvoju kmečkega
je to vprašanje v Črnomlju,
maljsko železn iško postajo,
kosali celo krajani iz solidar
turizma.
nič manj v Sem iču, odkar je
za kar so n ačrti ž e narejeni.
nostnih stanovanj.
A. B.
S
takim i težavam i se so vo d o v o d dobila tu di Vinica,
VINO V CISTERNAH - Lanska, zaradi pozebe slaba letina je
pa se z vso resnostjo zastav
o čajo tu d i v Sem iču, kjer
Smešno, č e človek ve, da
m ediško Vinsko klet prisilBa, da je več vina k ot sicer kupila v
b o d o slej ko prej morali
lja tu di tam.
A. B.
drugih republikah. Prejšnji teden je avtocistema pripeljala v
bo d o m orali o d šte ti m eseč

Bogata investicijska setev

Presežki razdeljeni

Dragocena voda gre v nič

Naš (avto! blagor

O BČNI ZBOR
U P O K O JE N C E V

ČRNOMALJSKI DROBIR
PREDSEDNIKOVE SOBOTE Predsednik črnomaljske občine je
vsako soboto, rad ali nerad, prisiljen
počivati Njegova pisarna se ob
koncu tedna spremeni v - poročno
dvorano. V predpustnem času je
bila kar dobro zasedena, saj je bilo
porok veliko več kot sicer, tako da
je v grajski kleti, kam or pelje naj
bližja pot, naenkrat igralo tudi po
deset muzikantov. Te poroke v
predsednikovi sobi prinašajo dodat
no delo čistilkam. Vsako soboto se
po občinskih hodnikih nabere toli
ko riža, da bi ob ponedeljkih lahko
cela občinska uprava malicala rižo
to.
BREZ VEČERNIH PREDSTAV
- Ko so zaradi premajhnega obiska
in nerentabilnosti za nekaj časa
ukinili filmske predstave, sedaj ljubi
telji sedme umetnosti spet lahko
hodijo v kino, in sicer: vsak torek,
četrtek, soboto in nedeljo, vsak
teden pa si lahko ogledajo tri filme.
Predstave so samo ob 17. uri,
marsikdo pa bi raje šel v kino
zvečer. Toda spet se zastavlja vpra
šanje rentabilnosti, saj se za nekaj
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obiskovalcev gotovo nc splača vrteti
filma.

KAVE NI
ODKAR JE tudi v
črnomaljskih trgovinah zmanjkalo
kave - baje je niti pod pulti ni niti
grama več - so obrazi v marsika
terem uradu še bolj kisli, zaspani in
nejevoljni kot sicer. Tisti, ki ne
morejo brez te opojno dišeče poživ
ljajoče tekočine, so prav na frnjih,
saj je dragocena kava pošla tudi v
javnih lokalih. Ekspresa v grajskem
biteju že prejšnji teden ni bilo moč
dobiti, le kdor je naročil turško, je
prišel do svoje skodelice kave. •
VELIKI OBZORNIK - Pred kra
tkim je izšla prva letošnja številka
glasila delovne organizacije GOK
Veliki obzornik. V pestri vsebini
lahko vsak delavec najde marsikaj
zanimivega. Prvi del je posvečen
življenju in delu pokojnega revolu
cionarja in državnika Edvarda Kar
delja, glasilo seznanja zaposlene s
planom GOK za letošnje leto, pred
stavlja delo občinske kulturne skup
nosti, piše o komunalnih problemih
občine itd. Prostor so našli tudi za
posrečeno rubriko ,,Naš smeh".

Društvo upokojencev iz Črnomlja
bo imelo v ponedeljek, 19. marca,
redni letni občni zbor. Da se bodo
lahko pogovorili o uspehih v pretek
lem letu in sprejeli načrt delovanja
za letos, poziva izvršilni odbor dru
štva člane, naj se tega dne ob 9. uri
v čim večjem številu udeleže občne
ga zbora v društvenih prostorih.

O B V E Z N IC E
ZA KS ČRNO M ELJ
Za komunalna dela v krajevni
skupnosti Črnomelj so darovali ob
veznice za ceste tile krajani: za
5.000 dinarjev Anton Zupančič; za
4.000 din Anton Mali; za 2.000 di
narjev obveznic so darovali: Franc
Hočevar, Anton Bartolovič, Jože
Kobe, Anton Bahor, Tončka Stare
šinič, Mijo Vnski, Antun Cerovac,
Janko Gladek, Nace Karin, Marija
Balkovcc, Franc Rajmer, Niko Sim
čič, Ivan Štrukelj, Stane Muhič,
Alojz Fabjan, Branko Jukič, Vukošin Lekič, Džordže Vujovič, Fran
Sterk, Jože Žalec, Jože Prhne, Stane
Švajger, Anton Kolednik, Jože Bo
žič, Vojo Jakovac, Anzelan Potrbin,
Aljoz Klobučar, Simon Vrlinič, Pol
de Plut, Branko Vranešič, Peter
Matkovič, Anion Tomc. Za 1.900
din obveznic je dala Fanika llenič,
za 1.300 din Jane/. Dragoš in Amali
ja Dragoš; za 1.000 dinarjev pa Ani
ca Sajevič, Stane Dražumerič in
Dragica Stajdohar. za 100 dinarjev
pa Marjan Ovniček.

no več za garažo k o t za
streho nad lastno glavo.
Smešno tu di zato, ker nisem
trdno prepričan, da sploh
potrebu jejo garažo za svojo
katarino, stoenko ali citroe
na. M orda gre pri zadevi le
za ugled, za dokaz solidnih
osebnih d o h o d k o v ali pa
morda za kaj drugega, o
čem er se m i n iti ne sanja.
Izračunal pa sem, da bo šlo
letno iz žepa srečnega na
jem nika garaže reci in piši
o k o li šest tiso č dinarjev. Za
ta denar pa, č e se ne m otim ,
ti že k d o prepleska k o m p let
no p ločevin o pa še denarja
za prem az podvozja je do
volj.
Na koncu koncev se lahko
smeje v brk le lastnik garaž:
stanovanjska samoupravna
skupnost. In če se bodo
razvijale zadeve v te j smeri,
b i bilo stanovanjski skupno
sti veliko pam etneje graditi
garaže, k o t pa se ubadati s
pro b lem i solidarnostnih sta
novanj, kajti, tako vsaj kaže,
ljudem je veliko laže žrtvo 
vati denar za železnega ko
nja k o t zase. In d o k ler bo
tako, bodo licitacije cvetele.
Prav jim je!
T O N I G A Š P E R !Č

Metliko vino iz Srbije.

SPREHOD PO METLIKI
MESTNA KNJIŽNICA METLI
ŠKA BO poslovala od 1. marca
naprej drugače, kot je bralstvo nava
jeno. Po knjige bodo lahko prišli
ljubitelji vsak torek in četrtek od
17. do 19. ure in vsako soboto od 9.
do 11. ure. V knjižnici so nam še
povedali, da ne bi imeli nič proti, če
bi se število izposojevalcev poveča
lo. Morda se bo to zgodilo z novim
urnikom izposoje.
PREUREJANJE DOMA PARTI
ZANA v kulturni dom se vleče kot
kurja čreva. Nihče pod svetlim
soncem ne ve, kdaj bodo dela
zaključena, kaže pa tudi, da se
zavoljo tega nihče ne meče po tleh.
Hudičevo pametno bi bilo koga
stresti iz hlač in ga malce povprašati
po odgovornosti. Za to pa je, tako
kaže, treba imeti poguma in moške
besede, ki pa jo je vse poredkeje
slišati.
MENZA KMETIJSKE ZADRU
GE blizu vinske kleti je vedno bolj
zasedena, saj se je pokazalo, da je
primerna tako za proslave, kot tudi
za veselice malce težjega kalibra.
Sicer pa mesto tudi nima primer

nega prostora, no, telovadnica bi že
bila, a kaj, ko je je škoda, denarja za
prevleko tal pa noče nihče prinesti v
torbici. Ker pa je potrpljenje božja
mast, bo prineslo v bližnji prihodno
sti gotovo tudi premike v tej smeri.
SKUPINA METLIŠKIH DUHOVITEŽEV se je spravila v dneh
pustnega norenja asfaltirati Ulico 1.
maja.Prava škoda je, da so maskiranci le igrali delo in da se njihova
zamisel ne more spremeniti v resnič
nost. Ker je pač tako, kot je, bodo
prebivalci te ulice še naprej mesili
blato, požirali prah in preklinjali
usodo, ki jih je pahnila živeti v ta
del mesta. Do naslednjega pusta?
DEVETNAJST DELAVCEV de
lovne organizacije Beti obiskuje dve
letno delovodsko šolo. Pouk imajo
vsak drugi teden, kar je za sleherne
ga brez dvoma dodatna obremeni
tev. Vendar kaže. da fantom in
možem ne manjka volje, saj so
predavanja dobro obiskana, kandi
dati pa se živo zanimajo za obrav
navano snov. Upati je torej, da bodo
vsi vzdržali do poslednjega izpita.

metliški tednik
«•*
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Direktorjev ni med največjimi
Največji skupni dohodek so prijavili zaposleni upokojenci in zdravniki
m lš Š

PEREJO i n l i k a j o - v stari stavbi pri zapornicah ob Rinži pridno pere, suši in lika pet žensk.
(Foto: Primc)

Dvajset let perejo in likajo
Skrbe predvsem za čisto perilo samcev in za čiste delovne obleke zaposlenih
Pet žensk že vrsto let pere, suši in lika perilo in delovne obleke
za občane in delovne ljudi Kočevja. Perica Zora Fraver in likarica
Magdalena Jelen opravljata to delo že 20 let, kolegici Marija
Bogdan in Terezija Rukše pa 13 let, medtem k o je Julka Rotar, id
je vodja pralnice, tu 17 let.
kjer dela zdaj v okviru to z d a ,,Stek
larstvo in pleskarstvo".
„Ob ustanovitvi smo največ prale
in likale za občane. Takrat še ni bilo
veliko pralnih strojev. Tudi naš
obrat je imel le enega, medtem ko
imamo danes tri. Prale smo še za
rudniško ambulanto, mesaije in mle
karno. Delale smo v dveh izmenah,"
pravijo.
Zdaj pa perejo največ za razne
delovne kolektive za - samce.
Na vprašanje, kako gospodarijo in
kakšne osebne dohodke imajo, so
povedale, da so med nedavno raz
pravo o zaključnem računu zvedele,
da je njihov tozd dobro gospodaril
in obrat tudi. Osebni dohodki so
znašali lani pri njih okoli 4.300 do
4.500 din. Nagrajene so po delu oz.
prometu. Treba pa bo še varčevati,
da bi zgradili novo pralnico. Sedanja

Povsem slučajno smo jih obiskali
26. februarja. Prav na ta dan natan
ko pred 20 leti je bila pri takratni
Stanovanjski
skupnosti Rudnik
..pralnica in likalnica*' tudi ustanov
ljena. Kasneje je ta obrat delal še v
okviru Krajevne skupnosti Rudnik
pa Usluge Rudnik, leta 1977 pa seje
obrat priključil Opremi Kočevje,

DVA PREDLOGA
Tudi v Kočevju predlaga
jo, naj bi nekatere ustanove
in ulice poimenovali po p o
kojnem revolucionaiju in
politiku Edvardu Kardelju.
Tako naj bi po sedanjih
predlogih po njem imenovali
novi
center usmeijenega
izobraževanja, ki je zdaj še v
gradnji, in novo Tuijaško na
selje v mestu, ki prav zdaj
nastaja.

je stara, vlažna. Tudi sušilnica je
zastarela, uporabljajo pa jo le pozi
mi. „Teče nam na glavo. Že pred
novim letom smo zaprosile za po
pravilo. S stanovanjske so prišli le
pogledat, popravit pa ne. Če bo
prišla vlaga do elektrike, bo kaj
narobe."
Predstavniki Opreme so jim oblju
bili, da bodo prostore letos nekaj
izboljšali in jih prebelili, vendar bo
verjetno za ta obrat le treba kmalu
dobiti povsem nove prostore, saj se
sedanja stavba ne bo dala bistveno
popraviti.
J. PRIMC

IZLET POD
PONČE
SAP organizira ogled smučarskih
skokov oz. poletov v Planici, in sicer
vse štiri dni tekmovanj. Vožnja iz
Kočevja do Planice in nazaj bo
veljala 15. in 16. marca 76,40 din,
17. in 18. marca pa 86 din. Prijave
sprejema tozd SAP v Kočevju.

Pionirji bodo zbirali podatke o delu skojevcev
Pionirji vseh pionirskih odre
dov na osnovnih šolah v občini
Kočevje bodo letošnjo kurir
čkovo pošto razen rojstnemu
dnevu maršala Tita posvetili še
60-letnici SKOJ ter ljudski
obrambi in samozaščiti.
Do konca marca bodo izvedli
šolska, občinska in obm očna
tekmovanja iz znanja vojaških
in samoobrambnih veščin ter iz
nudenja prve pom oči ranjen
cem. Razen tega bodo opravili
raziskovalno nalogo v zvezi s
60-letnico SKOJ. Obiskovali
bodo predvojne, medvojne in
povojne člane SKOJ, zbirali
njihova pričevanja in tudi mate
riale. Z zbranim gradivom bodo
nato priredili razstave.
Prizadevali si bodo, da bi bili

Zveza kulturnih organizacij Ko
čevje organizira družabni ples (ple
sne vaje) za odrasle. Najprej bo
začetniški, nato pa nadaljevalni te
čaj. Prijave sprejema Občinska kul
turna skupnost, Kočevje, Seškova 2,
vsak delavnik od 8. do 12. ure, in
sicer do 14. marca.

PRELOŽEN IZLET
Poročali smo, da bo izlet na
sejem gostinske in turistične opreme
v Celovec, ki ga organizira Turistič
no društvo Kočevje, v soboto, 24.
marca. Zdaj pa smo zvedeli, da bo
izlet prej, in sicer v torek, 20.
marca, ker se ga bo pač udeležilo
vež gostincev, ki imajo ob sobotah
največ dela. Na programu je tudi
ogled Gospe Svete in Vojvodskega
Prestola.

DROBNE IZ KOČEVJA
veliko originalnih in okusnih mask.
Na sam pustni torek je bilo bolj
klavrno. Maske so tekale sem in tja,
nekatere že podnevi ,,pod gasom".
Človek bi pričakoval, da zmore
Kočevje kaj več, a je vsako leto
slabše.

PUST JE MINIL - Bilo je kar
veliko otroških mask, ki so organi
zirano že na predpustni petek obšle
mestne ulice. Med maskami so pre
vladovali kavboji, šerifi in lovci, med
dekleti pa neveste in ciganke. Že v
soboto pa so bili v večjih gostinskih
lokalih v mestu in v okoliških
gostilnah plesi, na katerih je bilo

LAČNI OTROCI - V letu otro
ka, ki so ga letos proglasili vsi narodi
sveta, med drugim zbirajo denar in
material za lačne otroke, ki jih je na
žalost po svetu še na pretek, celo v
najbolj bogatih državah. Nehote mi
sliš nanje, ko vidiš pri nas ležati
kruh vsepovsod po pločnikih in
smetnjakih. Naravnost čudiš pa se,
ko vidiš, koliko vsega zavržejo gostje
v gostiščih. Smo res tako preobje
deni?

občan
vPrašuje

medved
odgovarja

PO GOBE - Gobarji, ki so si v
oktobru ogledali posekana stebla in
štore ter poiskali razpoke v starih
deblih bukev in v dolini vrb, niso
Kaj praviš na imenovanje naredili pota zaman. Zimske štorov
^znih štabov, komisij in odboke so hitro pognale. Rastejo od
oktobra do aprila, najpogosteje pa
r°v za razne proslave?
novembra in decembra, in to celo
. — Da ne bi bilo slabo, č e bi
pod snegom in pri 0o£. Letos, ko ni
'hienovali tudi kakšen štab za
bilo hude zime, jih jo veliko. Seveda
“°j proti podražitvam ali za
jih mora nabiralci', dobro poznati,
ooijše gospodarjenje.
gospodinja pa okusno pripraviti.

K0ČEUSKE KOVICE
9

pri tem delu čimbolj uspešni in
seznami članov SKOJ čimbolj
popolni. Zato pozivajo vse pre
živele člane SKOJ, da sporoče
najbližjim pionirskim odredom
osnovnih šol svoje naslove.

V
DRAGI
ZDRAVSTVENA
POSTAJA
Podobno zdravstveno po
stajo, kot so jo v zadnjih
letih dobile Struge in Osilni
ca v kočevski občini, bo
predvidoma letos dobila še
Draga. Ugotovitve so nam
reč pokazale, da se dotraja
ne zdravstvene postaje v bli
žnji Srednji vasi ne splača
popravljati in da je treba
zgraditi novo, ki pa naj bi
stala v Dragi. V eč o tej
gradnji, ki naj bi se začela
predvidoma že spomladi, bo
m o poročali prihodnjič.

Na

programu otvoritev več objektov in položitev
temeljnega kamna za novi zdravstveni dom

Prireditve ob letošnjem o b -"
činskem prazniku občine Rib
nica 2 6 . marcu se bodo začele v
petek, 2 3 . marca, z revijo soli
stov glasbenih šol ljubljanskega
območja in bodo trajale predvi
doma do nedelje, 25. marca, ko
bo v Makošah proslava pri spo
meniku padlim borcem 9 . briga
de.
Svečana seja občinske skup
ščine je predvidena 24. marca.
Na njej bodo podelili tudi leto 
šnja občinska priznanja in na-

Spet bogat kulturni, športni,
zabavni in izobraževalni
program

din, 10. zaposleni upokojenec
194.900.00 din, 11. gradbeni
tehnik 189.900,00 din, 12.
strojni ključavničar 189.600,00
din, 13. zaposleni upokojenec
188.800.00 din, 14. zdravnik
188.000,00 din, 15. zaposleni
upokojenec 1 8 7 .000,00 din,
16. zdravnik 18 3 .6 0 8 ,0 0 din,
17. direktor 180.500,00 din.
Med občani z najvišjim skup
nim dohodkom je bilo torej kar
6 zaposlenih upokojenev in 5
zdravnikov. Zanimivo je, da ni
med njimi nobenega inženirja.
Gradbincem očitn o ne gre več
slabo, k ot jim je šlo pred petimi
leti, saj sta med tistimi, ki so
imeli največji skupni dohodek
tudi dva gradbena tehnika. Za
nimivo je, da je v seznamu le en
direktor, pa še tega je kar precej
prehitel tudi edini neposredni
proizvajalec na tem seznamu,
strojni ključavničar.
J. PRIMC

grade („Urbanova nagrada",
plaketa „26. marec", naziv
„Častni občan"). Na programu
so tudi nekatere kulturne pri
reditve in športna tekmovanja.
Motorizirana kolona bo 24.
marca odpeljala proti Jeleno
vemu žlebu, kjer bodo k spome
niku zmage štirih partizanskih
brigad položili venec. V spomin
na to zmago, izbojevano 26.
marca 1943, praznuje ribniška
občina tudi svoj praznik.
V
okviru praznovanj je pred
videna otvoritev nekaterih no
vih proizvodnih objektov in
položitev temeljnega kamna za
novi zdravstveni dom. Prav te
dni je predviden tudi začetek
gradnje nove trgovske hiše.

Spet cene gor
D ružbeni dogovor o ukre
pih za izvajanje po litik e cen
v Sloveniji je bil sprejet tu di
na zadnji seji zborov o b čin 
ske skupščine Ribnica, ven
dar so ob tem delegati izrek
li tudi marsikatero kritičn o
pripom bo., Takp so na pri
m er želeli zvedeti, kako so
bili kaznovani kršilci lanske
ga podobnega dogovoru,
vendar odgovora niso z v e d e
IL

Ta mesec se bo zvrstilo v domu
JLA v Ribnici več zanimivih prire
ditev. V zadnjih dneh je bilo več
prireditev, posvečenih dnevu žena.
6. in 7. marca je tu gostoval tudi
artistični variete Budjoni.
Za jutri, 9. marca ob 16. uri, je
predviden v športni dvorani koncert;
ob 20. uri pa ja napovedan tovariški
večer v počastitev dneva žena. Na
obeh bo igral ansambel „Ilidža“. 10.
marca bo ples za mlado in staro.
V
okviru občinskega praznika bo
od 20. do 30. marca odprta razstava
fotografij udeležencev bitke v Jele
novem žlebu. Že prej pa bo odprta
še razstava fotografij 14. divizije.
Ves mesec bo v domu še več
predavanj in športnih tekmovanj.
17. in 18. marca se bodo v kegljanju
pomerili invalidi iz Kočevja in Rib
KRMILA NA SANEH - Matija
nice.
Gornik iz Kržetov na Gori je
M. GLAVONJIC

VARNEJŠI PREHOD
Tam, kjer lokalna cesta LipovecDolenja vas prečka magistralno, se
je zgodilo že več prometnih nesreč,
čeprav je na magistralni cesti postav
ljen znak, ki omejuje hitrost na 50
km na uro. Delegat občanov s tega
območja je predlagal na seji občin
ske skupščine Ribnica, naj bi pre
hod zavarovali še z označbo „Prehod za pešce". Zelo verjetno pa vse
to ne bo dosti pomagalo, predvsem
ne takrat, ko bo po dograditvi ceste
do Delnic promet po tej magistrali
večji. Zelo verjetno bo treba urediti
prehod na preglednejšem delu ceste
(zdaj je na ovinku), pa bo varnejši.

Pomagati pravemu
O bčinsko javno pravobra
nilstvo Ljubljana dela za ob
m o čje devetih občin, tu di
R ibnice in Kočevja. Z asto
palo je občinske skupščine,
njihove organe in sklade, k i
so pravne osebe, ter krajevne
skupnosti pred sodišči in
drugimi organi Razen o b 
veznega zastopanja družbe
n opolitičnih in drugih skup
ščin ter organov je pravobra
nilstvo na podlagi pooblastil
zastopalo še nekatere SIS.
Čeprav ima občina K o 
čevje približno tretjino več
prebivalcev k o t občina R ib
nica, je pravobranilstvo za
stopalo to ob čin o 4 5 8 - k r a t
ali le 4-krat več k o t ribni' ško.
Pravobranilstvo je v svo
jem iz r o č ilu , k i ga je na
zadnji seji obravnavala tu di
občinska skupščina Ribnica,

Pri davčni upravi smo zvede
li, da je letos prijavilo nad
180.000 din davka 17 občanov.
Njihov vrstni red je tak: 1.
zdravnik 2 4 0 .8 0 0 ,0 0 din, 2.
zaposleni
upokojenec
2 4 0 .0 0 0 ,0 0 din, 3. zdravnik
2 2 3 .4 0 0 .0 0 din, 4. zdravnik
2 1 0 .5 0 0 .0 0 din, 5. zaposleni
upokojenec 2 0 7 .0 0 0 ,0 0 din, 6.
delavec
organov
varnosti
20 5 .5 0 0 .0 0 din, 7. zaposleni
upokojenec 2 0 3 .5 7 6 ,0 0 din, 8.
gradbeni tehnik 196.700,00
din, 9. lesni tehnik 196.700,00

Bliža se občinski praznik

Marca v domu JLA

Titu za 87.rojstni dan

PLESNE VAJE
ZA ODRASLE

Pri davčni upravi občine Rib
nica je lani (za dohodke v letu
1977) napovedalo skupni do
hodek 79 občanov, ki so imeli
Nad 110.000 din letnih dohod
kov. Letos (za leto 1978) pa je
zaradi zvišanega cenzusa, ki
znaša zdaj 142.000 din, dobila
davčna uprava le SS prijav.
Izmed vseh je lani po upošteva
nju raznih olajšav plačalo davek
le 18 občanov, letos pa jih bo
predvidoma še manj. Vsi ti
davki pa so lani znesli le okoli
4 0 .0 0 0 din.

m ed drugim opozorilo, da se
zlasti interesne sku pnosti s
področja kom unalne in sta
novanjske dejavnosti vedno
pogosteje obračajo nanje s
prošnjo, da jim nudijo ne
samo pravno po m o č, ampak
da b i jih tu di zastopale,
predvsem p red so d išči Nji
hovim prošnjam pravobranil
stvo glede na veljavno zako
nodajo ne m ore ugoditi,
m eni pa, da bi bilo treba
razm isliti o tem in v zakono
daji pred vid eti m ožnost, da
bi zastopali tu d i ti dve in te
resni sku pnosti
Predlog je navidez p opol
noma v redu in bi verjetno
tu di v resnici bil dober, č e b i
bili ti dve SIS organizirani
tako, k o t b i m orali bitu se
pravi samoupravno.
J. PRIM C

pripeljal iz Sodražice do Vagovke krmila z avtobusom, tu pa
jih je preložil na sanke in jih
odpeljal proti domu. Tisti dan
je bilo v dolini kopno, na nekaj
kilometrov oddaljeni Gori pa
veliko snega. (F oto: Primc)

Delegat A n ton G ovže je
poudaril, da je delo delega
tov zaman, če le o n ečem
odločajo, drugi pa po tem
narede po svoje, za vse to pa
n i nihče kaznovan. Tako
delo ni resno. Razen tega ž e
vsepovsod vsi računajo le,
koliko bodo zvišali cene svo
jim storitvam in izdelkom .
Pojasnjeno je bilo tudi,
naj bi se letos cene iz občin 
ske pristojn osti zvišale tako:
stanarine za 3 0 od sto tk o v,
komunalne storitve za 10
o d sto tk o v in obrtn e storitve
za 8 o d stotkov. Takoj nato
pa je bilo dodano, da zahte
va Komunala povišanje svo
jih cen za 70 do 1 0 0 o d sto t
ko v in približno enako tu di
Inles za razrez lesa. Taki
zah tevki za zvišanje cen niso
resni in jih občinski izvršni
svet g o to vo ne bo odobril.
J. PRIM C

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
GREMO V KINO - Ta teden
bodo v kinu doma JLA v Ribnici
naslednji filmi: danes, 8. marca,
,.Enkrat ni dovolj", 10. in 11. marca
„Plačilo v gotovini" (matineja „Norčije Dicka in Jane") 14. in 15.
marca „Cvet tisoč in ene noči".
TEŽAVE Z VODO - Sodražani
se pritožujejo, da jim poleti zmanj
kuje vode. Pri Hydrovodu pa pra
vijo, da zato, ker takrat zalivajo
vrtove, hladijo mleko in perejo
avtomobile. Pozimi namreč vode ne
zmanjkuje in je ni zmanjkalo niti
minuli november in december, ko je
imela zaradi suše skoraj vsa Slove
nije težave z vodo. Kaže, da bo
poletno stisko rešila šele vgraditev
vodomerov.
ZELENICA
ALI
PARKIRNI
PROSTOR?
Občinska skupščina
Ribnica je ob gradnji čevljarskega
mosta v Ribnici in urejanju njegove
okolice odkupila tudi prostor pred
veterinarsko postajo, ki ga je rezer
virala za zelenico. Zdaj si je na tem
prostoru tozd „ Žičnica" Ribnica
uredil parkirni prostor. Tako avto
mobili izrinjajo zelenje, upajmo pa,
da le začasno.
SLABA CESTA - Cesta Hrovača
- Otavice je po zatrjevanju občanov
sestavljena iz samih Triglavov in
Cerkniških jezer. Inkasanta vodo
voda Jožeta Hozjana, ki je prišel z
mopedom pobrat denar za vodo, je

luknjasta, mokra cesta tako oškropi
la, da so ga morali vaščani kar
preobleči, saj bi si v mokri obleki
nakopal še bolezen. Pleskar Jaka
Oražem pa je pustil kar teden dni
moped ob cesti, ker se z njim zaradi
lukenj ni mogel prebiti do doma. Ta
cesta ni plužena, ni posuta in je od
vseh pozabljena.

- Brezplačno šolanje me ve
liko stane, saj moram kupovati
za mulce ne le knjige, zvezke,
copate in druge šolske potreb
ščine, ampak še razne druge
knjige (na primer darilo šolaija
mamici za dan žena), značke
itd.
— N ič se ne jezi, saj sem
moral tudi jaz za prvi „brezplačni" servis avtomobila odri
niti kar SOjuijev.

REŠETO
DOLENJSKI LIST
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STEKLARS r v o MOJCA PEČEK.
Partizanska 15, Novo mesto!
Steklarske usluge, okvirjenje slik,
izdelava vitraž Se priporočam!
ATESTIRANE vlečne kljuke, pri
ključke za vse tipe vozil izdelu
jem. Slavko Zaletel, Stanežiče 28.
Ljubljana-Šentvid, telefon (061)
5 0 -5 3 6 .

1 # t i?
tedensK6le
Četrtek, 8. marca - Dan žena
Petek, 9. marca - Frančiška
Sobota, 10. marca - Makarij
Nedelja, 11. marca - Krištof
Ponedeljek, 12. marca - Doroteja
Torek, 13. marca - Kristina
Sreda, 14. marca - Matilda
Četrtek, 15. marca - Klemen
LUNINE MENE
13. marca ob 22.14 - ščip

BRESTANICA: 10. in 11. 3.
ameriški barvni film Posilstvo.
BREŽICE: 9. in 10. 3. angleški
barvni film Preporod divjine. 11. in
12. 3. ameriški barvni film El Mako
Kavboj. 13. in 14. 3. ameriški barvni
film Nisem ti obljubila vrta cvctlic.

ČRNOMELJ: 10. in 11. 3. itali
janski barvni film Škofova spalnica.
13. 3. italijanski barvni film Črni gu
sar. 15. 3. francoski barvni fil Drakula - oče in sin.
KRŠKO: 10. in 11. 3. ameriški
film Da, da za sedaj. 14. 3. hongkonški film Čudoviti karate. 15. 3.
italijanski film Vonj žene.
MIRNA: 10. 3. film Maratonec.
MOKRONOG: 10. in II . 3. film
Bitka na Pacifiku.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
8. 3. španski barvni film Za eno noč
ljubezni. Od 9. do 11. 3. ameriški
barvni film Mačka je videla morilca.
Od 12. do 16. 3. ni kinopredstav.
NOVO MESTO - KINO JLA: Od
8. do 11. 3. ameriški film Ledene
prsi. 11. 3. film za otroke Tom in
Jery. Od 1 2 do 14. 3. francoski
film Človek, ki je veliko vedel.
RIBNICA: 10. in 11. 3. ameriški
barvni film Dvoboj na Misuriju.
SEVNICA: 10. in 11. 3. film Ne
ustrašni Vald Peper. 14. in 15. 3.
film Kdor poje, slabo ne misli.

u r i
SLUŽBO

DOBI

TAKOJ zaposlim dva mizarska po
močnika in dva učenca te stroke.
Plača in vse ostalo po dogovoru.
Oglasite se na naslov: Slavko Kene, Splošno mizarsko podjetje in
izdelovanje drobne lesne galantarije, 64240 Radovljica, Jurčičeva
ulica S.
V SLUŽBO sprejmem 1 5 -1 6 let
starega fanta ali dekle. Stanovanje
reskrbljeno. Avtopralna steza
jubljana, Klančnik, Vilharjeva
25, Ljubljana.
KV ali PKV samostojnega slikopleskarja sprejmem v redno delov
no razmerje in vajenca v uk. OD
po dogovoru. Brane Simončič,
Pod Trško goro 16, Novo mesto,
telefon 25-5 4 1 .
ZAPOSLIM s 1. marcem pridno in
pošteno natakarico. Hrana in sta
novanje v hiši, ostalo po dogovo
ru. Bife Vehovec, Polje 346,
Ljubljana.

E

ST A N O V A N JA
ZAMENJAMO enosobno kom fort
no stanovanje v Ljubljani za dvo
sobno stanovanje v Novem mestu.
Informacije dobite na telefon
(068) 2 2 -4 4 1 , int. št. 574.
IŠČEM stanovanje v Trebnjem, po
možnosti s kopalnico. Naslov v
upravi lista (841/79).
ODDAM opremljeno sobo enemu
dekletu. Naslov v upravi lista
(854/79).
ENOSOBNO stanovanje z uporabo
kopalnice in možnostjo kuhanja
iščeta mlada zakonca v Novem
mestu ali neposredni okolici. Po
nudbe pod šifro: ,,APRIL".
IŠČEM stanovanjc s kopalnico. Po
nudbe pošljite na naslov: Tatar,
Brod 48, Novo mesto.
POD nujno iščem stanovaje (soba,
kuhinja in kopalnica) ali sajno
večjo sobo in kopalnico v centru
ali okolici Novega mesta. Ivanka
Jutriša, Zagrebška 2, Novo mesto.
POD nujno iščem stanovanje po
možnosti sobo, kuhinjo in kopal
nico ali samo večjo sobo in kopal
nico v ccntru ali okolici Novega
mesta. Marija Horvat, Zagrebška
2, Novo mesto.

V od n ogosp od arsk o
podjetje Novo mesto
išče enosobno stanova
nje ali garsonjero v N o
vem mestu ati bližnji
okolici. Pismene ali tele
fonske ponudbe spreje
ma
splošni
sektor
podjetja, telefon štev.

(oktober). Ivan Kocjančič, O to
čec 25.
PRODAM R 4-katrco, letnik 77.
Dragan, Šegova 4, Novo mesto.
Ogled vsak dan popoldan. Infor
macije po telefonu 2 4 -1 5 8 .
PRODAM moskviča 21 -4 0 , registri
ranega do januarja 1980, starega
eno leto. Ogled popoldne, Mirna,
novi blok, stanovanje 9.
UGODNO prodam traktor Ursus C
335. Ivan Petretič, Prušnja vas 7,
Podbočje.
PRODAM Z 750, 1. 73, reg. za 1
leto. Vlašič, G otna vas 51/c, No
vo mesto.
PRODAM traktor Aicher (15 KM),
koso, plug, v odličnem stanju.
Branko Pečnik, Vel. Malence 44
a, 68262 Krška vas.
PRODAM traktor Ferguson (65
KM) s kosilnico in plugom, letnik
71, v dobrem stannju. Cena po
dogovoru. Ivan Jereb. G ruča 5,
68310 Šentjernej.
PRODAM: fiat 750, letnik 1969, ce
na 9.000 din; ami 8, letnik 1971,
cena 17.000 din; traktor Feiguson (35 KM) s koso in plugom;
kosilnico Alpina, vse v dobrem
stanju in registrirano. Traktor
Porsche s koso (37 KS), potreben
popravila, cena 19.000 din, in pri
kolico za avto. Naslov v upravi
lista (867/79).
PRODAM škodo 100 L, letnik 70,
registrirano do 8. 6. 1979. Jože
Kralj, Pristavica 2, Šmarješke
Toplice.
DYANO 6, letnik 77, prodam. Vranešič, Avtodcli, telefon (068)
21-570.
PRODAM fiat 750. Interesenti naj
se javijo na telefon (068)
2 1 -1 9 5 .
PRODAM fiat 850. Jože Gorišek,
Smolenja vas 6. Ogled popoldne,
Novo mesto.
PRODAM osebni avto 1 25 PZ, let
nik 1976, prevoženih 42 tisoč
km, z vso dodatno opremo. Cena
po dogovoru. Ogled vsako sobo
to. Sodcvci 17, Stari trg ob Kolpi.
PRODAM škodo, letnik 74 v
dobrem stanju. Stane Butalin,
Regerča vas 88, Novo mesto.
UGODNO prodam VW starejši let
nik, dobro ohranjen. Naslov vupravi lista. (907/79).
PRODAM lado dobro ohranjeno.
Naslov: Ljubomira Starič, Trebel
no 3d pri Mokronogu.
PRODAM avto NSU 1200, letnik
1971. Jože Berkopcc, Dol. Straža
63.
PRODAM traktor Komik 31 KM s
streho in kosilnico. Ivan Hotko,
Kapele 37, Brežice.
PRODAM zastavo 750, letnik 1972,
registrirano do februarja 1980.
Toni Hervol, Bukovšck 67 ali na
telefon 6 1 -3 6 2 .
PRODAM traktor F olcdo-G ultncr
34 KS s koso. Pinterič, Arnovo
selo, Artiče, Brežice.
VVARTBURG, karamboliran, ugod
no
prodam.
Telefon (068)
7 6 -1 7 9 .

2 2 -3 4 1 .
P

M o to rn a v o zila
PRODAM novo Zastavo 101 „Super“ . Informacije po tel. 21 -2 4 2 .
V popoldanskem času.
PRODAM zastavo 750 v voznem
stanju. Stanc Jarc, Hrastje 3, Mir
na peč.
PRODAM taunus M 12, starejši let
nik, dobro ohranjen, registriran
do 31. 1 19S0. Tudi na ček. Jože
Nagelj. Vel. Cikava 5.
PRODAM zastavo 101, letnik 1976.
Naslov v upravi lista (831/79).
PRODAM Harano dobro ohranjen.
Josip Marjanovič, Gor. Laze 6,
68333 Semič.
PRODAM kombi zastavo 430, brez
hiben furgon. A nton Fink, Podturen 38, Dol. Toplice.
PRODAM renault 12, letnik 74
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POCENI prodam dirkalno kolo-specialko Favorit (10 brzin). Jože
Bobič ml. .Gotna vas 7, Novo
mesto, telefon 2 2 -7 0 3 , po
poldan.
PRODAM
samonakladalko
(15
kubikov), dobro ohranjeno. Veličevič, Kržiščc 9, Raka.
VINOGRADNIKI POZOR! Večjo
količino klanega kolja za vino
grad po zelo ugodni ceni prodam.
Tone Golenko, Goriška gora 4,
Škocjan.
PRODAM črno-bel televizor Gor
enje ter sedežno garnituro za
dnevno sobo. Grča, Mestne njive
11.

PRODAM razervne dele za Z 1300.
Naslov: Martin Avguštin, Venišc
31, 68273 Leskovec pri Krškem.
PRODAM 10.000 kg suhega sena.
Grmovlje 5, Škocjan.

PRODAM malo rabljeno traktorsko
kosilnico Garibaldi za traktor
IMT 35 (Ferguson). Franc Šeko
ranja, Gornja Brezovica 57, Bi
zeljsko.
PRODAM 140 obdelanih ali ne
obdelanih kostanjevih stebrov.
Dostava na dom. Nikolaj Oberč,
Radovlja 16, Šmarjeta.
PRODAM kosilnico za Pasquali
traktor, rabljeno eno sezono. Vla
hovič, Nova U pa 9, 68344 Vini
ca.
PRODAM prikolico za traktor
(manjšo). Ana Golob, Šentjernej
92.
PRODAM dnevno sobo in otroško
posteljico. Gradišar, Trdinova 5 a,
Novo mesto.
PRODAM televizijo Panorama in
belo zibelko po zelo ugodni ceni.
Matjana Bosina, Kolodvorska 4,
68270 Krško.
PRODAM devet tednov stare pra
šičke. Alojz Šutar, Orešje 11,
68220 Šmar. Toplice.
PRODAM
kolutni
magnetofon
Grunding kot nov, skakalne
smuči (RC) dolge 2,4 m brez vezi
ter nov 6 voltni akumulator.
(Račun, garancijski list), telefon
8 8 -8 1 4 .
PRODAM kamp prikolico s tremi
ležišči, eno pomožno. Radcnkovič, Potov vrh 57.
PRODAM več 1.000 kg suhega sena
in otave. Istočasno prodam
košnjo za 1979. Anton Hrastar,
Bršlin 17, Novo mesto.
PRODAM 2 beli, dolgi birmanski ali
obhajilni obleki velikost 146 (12
let), velikost 152 (13 let). K
oblekama so kombinirani: venca,
torbici, rokavice, čevlji in sveči
(novi). Prodam tudi posamezno.
Naslov: Prah Štefka, Mirna, Roje
2.

PRODAM belo poročno obleko št.
40 z belo pelerino in s klo
bučkom. Cena ugodna-kom plet
3200 din. Naslov v upravi lista
(913/79).
PO ZELO ugodni ceni prodam
2.000 kom rabljene strešne opeke
Naslov v
dva fotelja
in mizo. Telefon 2 2 -7 7 4 , popol
dan.
ELEKTROMOTOR 1,5 KW obratov
zamenjam za enakega z 900 ob
rati. Jože Jakša, Semič 12, te
lefon 7 8 -3 8 0 .
PRODAM stroj za strešno opeko z
vsemi potrebnimi pripomočki,
dva mešalnika, 4000 ploče
vinastih modelov, lesene police,
kalup za 24 žlebnjakov. Zaradi
invalidnosti bi prodal po zelo
ugodni ceni, lahko tudi na obro
ke. Alojz Zajc, Na žago 1, 68000
Novo mesto.

PRODAM njivo v bližini vasi Grob
lje. Poizve se pri Gorišku, Dobravica, Šentjernej.
PRODAM gradbeno parcelo. Ludvik
Novak, Dolenja vas 10, Otočec.
ZAZIDLJIVO parcelo v centru Bi
zeljskega (okoli 1.000 m2) pro
dam. Vodovod in elektrika na
parceli. Informacije pri Martinu
Jelčiču, Dramlja 20, Bizeljsko.
Vsako soboto in nedeljo.
PRODAM 10 a vinograda, primerno
za vikend. Dostop z vsakim vo
zilom. Cena 3 stare milijone.
Polde Zore, Bogneča vas 5, Tre
belno.
PRODAM hišo primerno za vikend.
Voda v hiši, elektrika zraven cesta
4 km iz Sevnice. Branko Abram,
Savska 28, Sevnica.
PRODAM 15 arov vinograda (novonarejenega) v polni rodnosti na
najvišji točki v Trški gori. Vpra
šanje na telefon 2 2 -6 4 2 .
UGODNO prodam vinograd 70 arov
z zidanico, 80 arov travnika in 14
arov gozda na Telčah Vimart.
Alojz Povše, Planina pri Tržišču.
PRODAM stanovanjsko hišo, takoj
vseljivo, na lepem kraju v nepo
sredni bližini Dol. Toplic Naslov
v upravi lista (857/79).
VINOGRADNIKI, POZOR! Prodam
20 arov vinograda z zidanico na
lepi sončni legi na Ljubnu. Vino
grad možen za več parcel. Dostop
možen z avtomobilom. Infor
macije: Alojz Stanko Šušteršič,
(ob sobotah in nedeljah) na Gor.
Lakovnicah 16, Novo mesto.
PRODAM hišo z nekaj zemlje v
bližini Zabukovja nad Sevnico.
Informacije pri Ivanu Teražu,
Trnovec 2.
V BLIŽINI Novega mesta prodam
enostanovanjsko hišo in malo
vrta. Hiša je malo starejša in
obnovljena. Voda in elektrika v
hiši. Naslov- v upravi lista
(863/79).
PRODAM vinograd na Vinjem vrhu
(15 arov), star 5 let, z zidanico.
Dostop z vsakim vozilom. Miro
Banič, Dobruška vas 26.
V SREDIŠČU Novega mesta pro
dam večjo hišo z vrtom, primerno
za lokal ali obrtno dejavnost (v
popoldanskem času). Naslov v
upravi lista(832/79).
UGODNO prodam vinograd v veli
kosti 35 a. Uhan, Majde Šilc 18,
telefon 25 465.
PRODAM parcelo za vikend. Marija
Mesojedec. Cešča vas 19, Novo
mesto

PRODAM 15 arov vinograda. Do
stop možen z avtomobilom. Na
slov v upravi lista (844/79).

PRILOŽNOST! Prodam 9 arov
vinograda in 2 0 arov starine,
prim em o za zidavo vikenda
ali zidanice v Hrušici. Sončna
lega in lep ra zjed . TRAMTE
FRANC, RATEŽ 12.
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FANT, 22-1 8 0 , želi spoznati dekle,
staro od 17 do 24 let, lahko z

otrokom. Šifra: ..SKUPNO ŽIV
LJENJE"
V NAJEM dam bife izven Novega
mesta (5 km). Naslov v upravi
lista (900/79).
ZA potrebe društva paraplegikov
Novo mesto iščemo ustrezen
pisarniški prostor v pritličju po
možnosti brez stopnic. Ponudbe
pošljite na naslov Bernarda Zor
ko, Regerča vas 156 ali po tele
fonu 2 2 -6 5 6 /
IŠČEM delavnico za o b rt Bogomir
Radi, Slakova 7, Novo mesto.

Z A H V A L A
Ob tragični smrti našega ljubega sina
in brata
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ANDREJA
NOVAKA

PO UGODNI ceni kupim dobro
ohranjeno
spalnico.
Jožica
Avguštin, Venile 31, 68273 Le
skovec pri Krškem.
KUPIM rabljen betonski mešalnik.
Jože C rtalič, Rakovnik 1, Šent
jernej.
KUPIM enoinpolsobno centralno
orgevano stanovanje v NM ali
zamenjam 3-sobno hišo s stanovajijsko pravico v Novi Gradiški za
2-sobno v NM. Blažon, C. kom.
Staneta 32, Novo mesto.
KUPIM črno-beli televizor po
zmerni ceni in, ne star več kot 6
let. Sejdi Zagoj, Na žago 1, 68000
Novo mesto.

Dolga vas 73 pri Kočevju
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem,
ki so nam v težkih trenutkih stali ob strani, podarili vence in
cvetje ter pokojnika spremili na prezgodnji zadnji poti. Iskrena
hvala župniku za lepo opravljeni obred. Hvala tudi delavski godbi
Kočevje.

Žalujoči: mama, ata in brat Jože

mm m m

LJUBLJENEMU
JANEZU
JA
LOVCU iskrene čestitke za nje
gov praznik! Žena Marija, hčerki
Janja in Irena z Jožetom ter
vnuka Alojša in Marko.
DOBRI ljubljeni mami FRANCKI
BRUDARJEVI iz Novega mesta
želijo za dvojni praznik vse naj
lepše in mnogo zdravnih let, za
dan žena pa Je posebej, otroci z
družinami in sosedje.
DRAGI mami in stari mami
FRANCKI KRKOVIČ, Dule pri
Bučki, za njen 85. rojstni dan in
god želimo še mnogo zdravih in
srečnih let, da bi ostala še dolgo
med nami. Hčerka z možem in
sinom - vnukom.
DRAGEMU in dobremu očetu, sta
remu očetu in dedku ALOJZU
KOŠMRLJU iz Dol. Težke vode
za visoki jubilej iskreno čestitajo
in mu želijo še veliko zdravih in
veselih let v krogu svojih najdraž
jih. Vsi njegovi.
JOŽETU KLEVIŠARJU iz O točca

ZAHVALA
Vsem, ki ste nam ob boleči izgubi
našega dragega moža, očeta, starega
očeta

FRANCETA
ZUPANČIČA
z Jezera
karkoli pomagali, izrazili sožalje, darovali cvetje, se najtopleje
zahvaljujemo. Iskrena zahvala č. duhovščini za spremstvo in lep
cerkveni obred. Še enkrat iskrena hvala prav vsem, ki ste ga
pospremili do njegovega zadnjega doma.

Žalujoči: vsi njegovi najdražji

M

z najboljšimi željam i k dvojnem u
praznovanju, iskreno čestitajo in
m u kličejo še na m noga leta
Danica s Tom ažem , Marija in
Toni.

JREKUCt'^
MARIJA TRATNIK, Irča vas, in
ALOJZIJA KLOBČAR, Regerča
vas, prepovedujeta delanje škode
in prilaščanje na vseh parcelah v
Vrbovcih pri Šentjerneju, ki so v
njuni lasti. Kateri tega ne bodo
upoštevali jih bosta sodno pre
ganjali.
AMALIJA JAMNIK, Rojčeva 6,
Ljubljana, prepovedujem kopanje
in odvažanje peska v Gor. Lakencah pri Mokronogu, parcelna šte
vilka 832. Kdor tega ne bo
upošteval, ga bom sodno prega
njala.
Opozarjamo ANTONA MRAMOR
JA iz Krsinjega vrha 5, da v osmih
dneh preda ključe od pokojne
Julke Markcljc na krajevni urad
Tržišče in da preneha karkoli
prodajati ali uporabljati kar je
bila njena lastnina. V nasprotnem
primeru ga bomo sodno prega
njali. Ančka Abina, Janez Blažič,
Marta Bovhan.
MARIJA KLEMENČIČ iz Žvabovega, Janez Gorišek iz Dol. Starc
vasi, Jožefa Vene iz Zvabovcga in
Martin Furar iz Zvabovcga, vsi
pošta Šentjernej, prepovedujemo
vožnjo in povzročanje kakršne
koli škode po naših travnikih pod
Žvabovem. Kdor tega ne bo upo
števal, ga bomo sodno preganjali.

^OBVESTILA I
SERVIS CTC, THYFEN obveščam
stranke, da popravljamo gorilnike
omenjenih znamk v garanciji,
izven garancije pa tudi vse ostale
znamke. Izvršimo tudi kompletno
montažo z električno in oljno
instalacijo. Nastavitev z najsodob
nejšimi
instrumenti.
Anton
Vrščaj, Kolodvorska 56, Črno
melj, telefon 76 073.
STRANKE obveščam, da prodajam
kokoši nesnicc po klavni ceni.
Kokoši
še
nesejo.
Telefon
24 594. Stane Zdravje, Zalog 17,
Novo mesto.
OBVEŠČAM stranke, da dvignejc
svoje stvari do 25. 3. 1979, ker
me po tem ne bo več v Metliki.
Dragan Ujdenica, urar, Partizan
ski trg 17.
LTH SERVIS ANTON VRŠCAJ,
Kolodvorska 56, Črnomelj, te
lefon 7 6 -0 7 3 , obveščam ccnjcnc
stranke, da opravljani servisna
popravila v garancijskem roku na
napravah LTH, na vseh ostalih
znamkah pa izven garancijskega
roka.

Z A H V A L A
Ob nenadni izgubi našega dragega
moža, očeta in starega očeta

*

FRANCETA
VIRCA

se iskreno zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih t r e n u t k i h stali
ob strani. Posebna zahvala tovarni zdravil ,,Krka“ , Prometni sek
ciji Novo mesto in IMV Novo mesto za podarjene vence, Promet
ni sekciji Skupne službe Novo mesto in Društvu upokojencev
Mirna peč za denarno pomoč, govornikom tov. Barbu, Zupanči
ču in Kozoglavu za poslovilne besede. Zahvaljujemo se pevskemu
z b o r u in župniku za tako lepo opravljeni pogrebni obred. Posebna
zahvala družini Jaklič - Tomšič za nesebično pomoč in vsem, ki
ste pokojnika v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji
poti.

Žalujoči; žena Štefka, hčerke Mari, Danica, Štefka, Ema
in sin Franci z družinami ter sestra Ančka in brat Lojze z
družino
Ivanja vas pri Mimi peči

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
mesto
USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL Bre
žice. Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto. Ribnica, Sev
nica in Trebije.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko l.upšina.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Milan Markelj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan
Bauer, Janez Pezelj, Jože Primc, Drago Rustja. Jožica Teppey, Ivan
Zoran in Alfred Železnik. Tehnični urednik Priloge: Dušan Lazar.
Ekonomska propaganda: Janko Saje in Marko Klinc.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 6 din, letna naročnina
238 din, polletna naročnina 119 din, plačljiva vnaprej Za inozem
stvo 480 din ali 25 ameriških dolarjev oz. 50 DM (oz. ustrezna druga
valuta
v
tej
vrednosti)
Devizni
račun:
52100 -6 2 0 107- 3 2 0 0 0 -0 0 9 - 8 -9 .
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 130 din, 1 cm na določeni
strani 160 din, 1 cm na srednji ali zadnji strani 200 din, 1 cm na prvi
strani 250 din. Vsak mali oglas do 10 besed 50 din, vsaka nadaljnja
beseda 5 din Za vse druge oglase velja do preklica cenik št. 10 od 1•
1. 1979
Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS skupšči
ne SRS (št. 421 1/72 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje
davek od prometa proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu:
5 2 1 0 0 -6 0 3 -3 0 6 2 4
Naslov uredništva: 68001 Novo m e s t o . Ulica
talcev 2, p.p. 33, telefon (068) 23 -606
Naslov uprave: 68001
Novo mesto. Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 23—611. - Nenaro
čenih rokopisov in fotografij ne vračamo Časopisni stavek, filmi in
prelom: ČZP Dolenjski list, Novo mesto - Barvni filmi in tisk: Ljud
ska pravica, Ljubljana.

ZAHVALA
ZAHVALA
V 85. letu starosti nas jc za vedno
zapustila draga mama.sestra in teta

MARIJA
PERUCI
Rimska c. 21, Trebnje
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, znancem in prijateljem za
podarjeno cvetje ter za izrečeno sožalje. Posebna zahvala
sosedom, ki so nam v najtežjih trenutkih prvi pristopili na po
moč. Zahvaljujemo se tudi zdravnici dr. Vilfanovi za zdravljenje,
kaplanu za opravljeni obred, pevcem za žalostinke ter upokojencem in vsem, ki so pokojno spremili na njeni zadnji poti.

ZAHVALA

V 71. letu starosti naju je zapustil
dragi mož in oče

Ob boleči izgubi našega ljubega ata

VINKO
ZUPANČIČ

JANEZA OBERČA
se vsem, ki ste kakorkoli počastili njegov soomin in ga spremili na
njegovi zadnji poti iskreno zahvaljujemo. Hkrati se zahvaljujemo
za izraze sožalja, cvetje in nesebično pomoč.

iz Bistrice S pn Šentrupertu
Zahvaljujeva se vsem sorodnikom in znancem za darovano cvetje
in izrečeno sožalje ter vsem sosedom, ki so nam kakorkoli poma
gali. Posebna zahviUi liartoljevim in Grebenčevim. Iskrena hvala
ZB Šentrupert za venec, spremstvo s praporom in tov. Bizjaku za
poslovilne besede. Zahvaljujeva se tudi župniku za opravljeni
obred in pevcem za žalostinke. Vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Zofka in otroci: Janez, Z ofi, Darko, Jože,
Majdi in Anica z družinami.
Škocjan, dne 2. marca 1979.

Žena Tilka in sin Polde
Bistrica, dne 27. februarja 1979

Žalujoči: sin Lojze z ženo, sestra Francka, brat Janez ter
drugo sorodstvo
Trebnje

ZAHVALA
ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše ljubljene mame, babice, prababice in sestre

V 66. letu starosti nas je po težki
bolezni za vedno zapustil naš dragi
mož, oče in stari oče
B
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi dragega moža, očeta,
dedka, brata in strica

ANTONA
ZUPANČIČA
iz Bistrice 4
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in sosedom, ki ste nam v najtežjih trenutkih stali ob strani, ga v
tako velikem številu pospremili na zadnji poti, mu darovali vence
[n cvetje ter nam ustno in pismeno izrekli sožalje. Posebna zahva
la zdravstvenemu.osebju nevrološkega oddelka Splošne bolnice
Novo mesto za trud, da bi ga ohranili pri življenju. Zahvaljujemo
se delovnim kolektivom Ljubljanske mlekarne TOZD Mlekarne,
Litostroj, 1MV TOZD Mirna, Dana Mirna, ZB, Društvu upokojen
cev Šentrupert, govornikom tov. Jožetu Vrani in Tonjju Greben
cu ml. za poslovilne besede, pevskemu zboru in župniku za lepo
opravljeni obred.

Žalujoči: žena Frančiška, sinova Toni in Franci z druži
nama, brat France, sestra Mici in drugo sorodstvo

JOŽEFE ŠIŠKO
roj. Lumpert
iz Mirne peči 42

SLAVKO
POVŠE

se zahvaljujemo sosedom, vaščanom, sorodnikom, prijateljem in
znancem, ki ste se v tako velikem številu poslovili od nje, darovali
cvetje, nam ustno ali pismeno izrekli sožalje ter nam v teh težkih
dneh stali ob strani. Iskrena hvala družbenopolitičnim organizaci
jam Mirna peč, Krajevnemu odboru ZB Mirna peč, Zvezi združet\)
borcev Novo mesto in društvu upokojencev. Nadalje se zahvaljuje
mo sodelavcem kolektivov Agroobnova Ljubljana, Muzej NOB
Ljubljana, Sekcija za vleko Novo mesto, Varnost Novo mesto,
Uprava Sob Novo mesto in M egrad-strojni obrati Ljubljana.
Hvala tudi govornikoma za poslovilne besede, mirnopeskim
pevcem in gasilski godbi iz Novega mesta. Vsem še enkrat iskrena
hvala!

z Uršnih sel 11
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, znancem in
prijateljem, sodelavcem podjetja GOK Črnomelj, ki ste mu daro
vali toliko lepega cvetja in vencev ter nam izrekli sožalje. Posebno
zahvalo smo dolžni družinam Sobar, Povše in Erpe za pomoč v
najtežjih trenutkih, ZB in GD Uršna sela za vence in poslovilni
govor in vsem, ki ste pokojnika pospremili do njegovega zadnjega
počivališča. Hvala župniku za lepo opravljeni obred.

Žalujoči otroci: Pepca, Franc, Ivan, Lojze, Jože, Martin,
Tončka in Lado z družinami, brat Martin in drugo
sorodstvo

V globoki žalosti: žena Ančka, sin Lado z družino in
drugo sorodstvo

Mirna peč, Češence, Ljubljana, dne 6. marca 1979.

ZAHVALA
ZAHVALA

V 69. letu starosti nas je po dolgi in
težki bolezni zapustil naš dragi mož,
o če in stari oče

Ob boleči izgubi naše drage mame in stare mame

JOŽE
ZUPAN

MARIJE MARTINČIČ
iz Vrbovc pri Šentjerneju
ZAHVALA
V 70. letu starosti nas je za vedno
zapustil naš dragi mož, oče, stari
oče, tast, brat in stric

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem za podarje
no cvetje in vence in vsem, ki ste jo spremili na njeni zadnji poti.
Pbsebno zahvalo smo dolžni sodelavcem IMV za vso pomoč. Ena
ko tudi župniku za opravljeni obred.

iz Osrečja pri Škoganu
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem, znancem,
kolektivom tovarne zdravil „Krka“, trgovskemu podjetju Novotehna iz Novega mesta, Strešniku iz Dobruške vasi za podarjene
vence in cvetje ter vsem, ki so nam izrekli sožalje in spremili
pokojnika na zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo župniku za
opravljeni obred ter sestram iz škocjanske kaplanjje, ki so pokoj
niku pomagale v času bolezni in ga tolažile v težkih trenutkih.

Ž alujoči. otroci z družinami m drugo sorodstvo

JOŽE
ŠULC
iz Prečpe 18
Iskreno se zahvaljujemo vsem dobrim sosedom, sorodnikom, prir t 'em ‘n znancem, ki so mu poklonili toliko cvetja, ga v tako
velikem številu pospremili na zadnji poti in nam izrazili sožalje,
veiiKem
Dular. 3.a razredu ESS,
ESS. 2. c razredu in
rosebna zahvala družini Dular,
kolektivu OŠ Bršljin, podjetju „Ela“ , tovarni zdravil „Krka“ , SGP
riorur, GD Prečna in govorniku Franciju Mesojedcu za ganljive
poslovilne besede, župniku za pogrebni obred in poslovilne bese
de ter godbi iz Novega mesta.

Vsi njegovi

Žalujoči: žena Albina, hčerki Nada in Marica z družina
ma, sinova Jože z družino, sin Ivan, brat, sestra ter drugo
sorodstvo
ZAHVALA

Škocjan, dne 4 . marca 1979

V 83. letu starosti nas je v hudih bolečinah za vedno zapustil naš
dragi oče, stari oče in stric

MARTIN GOLOBIČ

IZ B R € Ž I $ K
P O R O D N I Š N I C ^ « '*

iz Šentjošta

V času od 25. februarja do 3.
marca so v brežiški porodnišnici ro
dile: Marija Pinterič iz Dečnih sel Janeza, Marija Furlan iz Artič - Milanka, Ljudmila Godler iz Brežic Vlada, Slavica Urbanica iz Krškega
- Roka, Ema Cetin iz Trnja - Po
lonco, Marija Jene iz Križa - Marka,
Ismeta Mujanovič iz Drnovega Armino, Gabrijela Turk iz Samo bo
ra - Denisa, Burda Mešiček iz Brdovečkega Križa - deklico, Stefica
Hotko iz Vukovega sela - Nedeljka,

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki so v nesreči pomagali in ga v
času bolečin obiskovali, nam v najtežjih dneh pomagali in izrekli
sožalje. Hvala vsem sorodnikom, sosedom in znancem ter delov
nim organizacijam IMV Novo mesto, Novoles TOZD TPP za
podarjene vence in cvetje, ter župniku Petru iz Novega mesta za
opravljeni obred. Vsem še enkrat hvala.

Žalujoči: sinovi in hčere z družinami
ZAHVALA
Ob nenadni izgubi naše drage žene,
mame, hčerke, snahe in sestre

BETKE
ŽELEŽNJAK

ZAHVALA
V 78. letu starosti je prenehalo biti nadvse dobro srce našega dobrega
moža, očeta, starega očeta, brata in strica

roi. Pavlič
iz Cmomlja
ki nas je za vedno zapustila v 34. letu starosti, se iskreno zahvalju
jemo vsem, ki ste nam bili v teh težkih trenutkih v tolažbo. Hvala
zdravnikom in sestram kirurškega oddelka Splošne bolnice Novo
mesto za vso požrtvovalnost, sosedom Miketič, Bahor, Butala,
Weis, Zalokar in Turk, ki so nam v najtežjih trenutkih priskočili
na pomoč, župniku in kaplanu za tolažbo, poslovilne besede in
pogrebni obred, farnim pevcem, sosedom in prijateljem, zaposle
nim v Beltu Črnomelj in 2. c razredu OS Črnomelj za številno
podarjeno cvetje in vence. Topla zahvala vsem, ki so našo ljubo
mamo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti in počastili
njen spomin. Vsem, ki v bolečini ču tite z nami, za izrečeno so
žalje naša globoka zahvala.

Užaloščeni: m ož Jože, hčerka Anica, sin T on ček, mama,
ate, tast, tašča, bratje in sestre
Črnomelj, dne 1. marca 1979

ALOJZA GLUŠIČA
iz Gor. Jesenic 11
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom,
em, znancem in sosedom, ki so nam v najtežjih trenutkih
stali ob strani, vsem, ki so nam izrekO so: e, poklonili cvetje in vence ter pokojnika v tako velikem
številu spremili na njegovi zadnji poti. Zahvalo smo dolžni dr. Moteli, dr. Novakovi m vsemu zdravstvi
nemu osebju bolnice, ki ga je želelo ohraniti pri življenju. Hvala gasilcem iz Jesenic in Šentruperta za
r#»K»n
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Žalujoči: žena Francka, sinova Lojze in Zvone, hčerka Angelca z družinami ter drugo
sorodstvo
Jesenice, Puščava, dne 2. marca 1979

Antonija Mihajlovič iz 2upeče vasi
- deklico, Davorka Dorotič iz
Samobora dečka, Stanislava
Avgustinčič s Spodnje Libne - Ma
teja, Jožica Bibič iz Blatnega —
Stanka, Nadica Gotič s Podvrha —
Maria, Jadranka Bučar iz Bijele Go
rice - F jvorja, Anica Ladovič iz
Obrežja - Kristino, Bisera Osmanovič iz Zagreba - dečka, Ingrid Ko
zole iz Reštanja - dečka, Tereza
Kalingar iz Slanega Dola - dečka. Čestitamo!
•
V istem času so v brežiški bolniš
nici umrli: A nton Piltaver, upokoje
nec iz Krške vasi, star 65 let; Anton
Polovič, kmetovalec iz Gaberja, 60
let; Stanislav Leskovšek, upokojenec
iz Krškega, star 57 let.
V času od 17.2.1979 do
25.3.1979 so v brežiški porodnišnici
rodile: Anica Stanič iz Jereslovca Jožeta, Jožica Jurkovič iz Velike va
si - deklico, Štefanija Domiter iz
Radakovega - Gordano, Milena
Veble iz Podvinj - Bernardo, Ana
stazija Matjašič iz Podvrha - Katari
no, Slavica Dutkovič iz Nedelje Josipa, Ana A ntončič iz Gaberja —
Anico, Ivanka Gržan iz Kraja Gor
njega - Željka, Danica Oštir iz Buseče vasi - Jožico, Durda Markulin
iz Kraja Gorr\jega - dečka, Jožica
Malus iz Sentlenarta - Majo, Alenka
Strojanšek iz Krškega - Jasno, Leopoldina Babič iz Orešja - deklico,
Jožica Šerbec iz Gor. Lenarta - Jo
žeta, Nada Kostai\jšek iz Črnca Bojano, Ksenija Juh s Senovega —
Ksenijo, Dragica Bača iz Ključa Marijo, Tatjan Popovič iz Sevnice
- Marino, Marija Ban iz Rud - deč
ka in Vesna Katanica iz Slapnice deklico. ČESTITAMO!!!
V tem tednu so pri nas umrli:
Slavko 2upančič - Kmetovalec iz
Trstenika, star 74 let; Franc Anžur
- upokojenec iz Krškega, star 67
let; Jože Hervol iz Sentlenarta, star
60 let; Jakopač Amalija, gospodinja
iz Dola, stara 70 let.

DOLENJSKI LIST

V šestih dneh
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Tragedija Ucmanove družine z Velikega Cerovca pri Novem mestu: skoraj hkrati ob Jožeta in Ivana
Najmlajši član Ucmanove
družine, mala Saša, je ostal brez
o če ta in strica, njena d evet
najstletna m a ti Ivica brez moža,
sestra R ezika brez bratov, starši
brez sinov. Še ne dve le ti stara
Saša je na sm rtni postelji videla
oba. In č e jo takrat, kadar nese
na še sveži gom ili s te to ro že in
svečo, kdo vpraša, kam gre,
pove: „ O čitu in stričku, k i
spita, nesem r o ž e “

Kmetica ne sme odnehati

i

Rada ima zem ljo, delo na
vrtu, na njivi, v vinogradu in
v sadovnjaku. Poklica p o d
m ilim nebom kljub vsem
tegobam ne b i zamenjala za
d elo p o d streho, v p o k riti
tovarni
Anica Š etin c iz Brežic je
km etica s srcem, pa tu d i o d 
ločna borka za dru žben o
ek o n o m sko
uveljavitev
k m e čk e žene. Včasih se sa
ma sebi čudi, da j i ne zm anj
ka volje, da ne vrže pu ške v
koruzo. Toda p o te m ona ne
b i bila več ona, kajti umika
ne pozna. Veseli se vsakega
še tako majhnega napredka,
vsakega koraka iz odvisnosti
v neodvisnost. Zase se j i ni
treba boriti, m orda prav za
to laže vztraja. Im ela je ure
jen o družino, razum evajoče
ga m oža in pridna otroka.
„N ajbolj b i bila srečna, “
je dejala, „ č e b i m lade žen e
na km etijah dosegle to, kar
se starejše ž e vsa leta zavze
mam o, za ekonom sko osa
m osvojitev, za njeno prizna
nje s strani družbe. K m ečka
ženska ne bo izenačena z
drugimi, d okler bo na km eti
ji ena sama pokojnina,
d o k le r žena ne bo dobila na
d om estila za porodn iški d o 
pust, d o k le r n e bo mogla p o 
šiljati svojih o tro k v vrtec in
d o k le r se ne bo do vo lj
izobrazila za poklicno in
d ru žb en opolitičn o
delo.
Prav zaradi nezavidljivega
položaja ženske na km etih,
ostaja toliko km ečkih fan 
to v brez nevest. Čim d lje so
odm aknjeni o d središč, tem
te že privabijo dekleta na
km etije. In manj k o so
izobražene, tem te že se znaj
dejo. Danes ni dovolj, č e
znajo računati, zn ati morajo
pridelovati, p o zn a ti kem ijo,
sodobn o živinorejo, vedeti
marsikaj o strojih in še tiso č
drugih stvari, veliko več k o t
delavka za strojem. “
M ojo sobesednico j e naj
b o lj prizadelo, da so k m e čk e
ženske p ri nas d o nedavnega
v uradnih listinah vodili k o t
gospodinje. „ Kakšne gospo
dinje neki? “ je vzkipela.

G ospodinjsko delo opravim o
d o sedm e ure zju traj in v
pozn ih večernih urah, čez
dan pa smo r proizvodnji. In
kljub tem u so nas im eli celo
za vzdrževane osebe. Po
n ekod so ženske res še v ta
kem položaju, tam, kjer
m oški razpolagajo z vsem
denarjem, tu d i s tistim o d
mleka in jajc. jn kako te žk o
taki m oški enkrat na le to iz
pustijo žen e zdom a na
ekskurzijo, o tem sem se
n ičkolikokrat prepričala. “
Anica Š etin c je dom a s
km etije. M edvojna leta je
preživela v izgnanstvu blizu
Berlina. Po vrnitvi se je po
ročila na km etijo. Drugam
tu di ne b i šla. Z m ožem
prvoborcem sta začela sku
paj gospodariti in snovati ve
likopotezn e načrte. Takrat
sta imela še d o sti v e č zem lje
k o t danes, ko je že pozidana
z industrijskim i o b ra ti V za
če tk u sta pridelovala vse p o
vrsti, celo hmelj. P otem sta
spoznala da to nikam or ne
pelje, da se m orata speciali
zirati. Vrsto le t sta redila ko
koši, gojila jagode, pa ob o je
sp et opustila in se lotila
sadjarstva, vrtnarstva. „N ičkolikokrat sva bila razočara
na p ri cenah, “ je potožila.
Tudi danes je žal tako, da
pridelovalec d o zadnjega ne
ve, koliko bo d o b il za sado
ve svojih žuljev. K ljub vsemu
pa k m et ne sm e odnehati,
čeprav je grenko spoznanje,
da nima nobenega tozda, k i
bi mu solidarno pomagal
p reboleti izgubo. Takrat, ko
sta bila najina sinova še v šo
li, k m etijstvo ni im elo pri
hodnosti, za to nisva nobene
ga silila, naj ostane doma.
Študirala sta in si izbrala
vsak svoj poklic. N i m i žal,
da je tako. Sama pa sem le
najbolj srečna tam, kjer sem.
N i večjega užitka k o t gleda
ti, kako nekaj ustvarjaš z
lastnim i rokami, ko obču du 
je š lepo pšenico, lep sadež
na drevesu ali pa lepo cvetje
na oknu. “
JO ŽICA TEPPEY I

Žalostni konec Ucmanovih fan
tov z Velikega Cerovca 12 pri
Novem mestu se je začel konec
minulega leta. Slab teden pred novo
letnim praznovanjem je začel mlajši
Jože, avtoklepar, tarnati o slabosti in
zobobolu. V zadnjem dnevu starega
leta ga je zob bolel tako močno, da
je moral k zobozdravniku. Zob so

Klic lovske družine
Tako kot vsi občani smo tudi lov
ci dolžni, da čimveč prispevamo k
varstvu narave, to je skrb za zdravo,
čisto in lepo okolje. Zal se ni po
trebno posebej potruditi, da ugoto
vimo, kako malo naredimo na tem
področju. Povsod odpadki, stari šte
dilniki, karoserije, plastika. . . Po
sebno žalostna je slika, ko v zgodnji
pomladi gledamo kako gorijo celi
kompleksi posušene trave, meje,
grmovja pa tudi gozdovi. Ni potreb
no posebej poudarjati, kako nevarno
je to za požarno varnost, za gozdo
ve, poslopja in ljudi. Le malo kdo pa
se pri vsem tem spomni, da je prav
tu veliko neboljenih malih živali, ki
se iz ognjenega pekla največkrat ne
morejo rešiti (zajci, fazani, jerebice
itd.). Dokazano je, da se zemljišče s
takimi požigi ne izboljša, temveč se
doseže ravno nasprotni učinek. To
rej, če zemljišča ne obdeluješ, ga ne
obdeluj z ognjem.
Radi bi spomnili tudi na zakon
ska določila, ki obravnavajo to zade
vo. Zakon o varstvu, gojitvi in lovu
divjadi ter o uporabljanju lovišč, Ur.
list SRS št. 2 5 /7 6 , govori v 49. čle
nu ,,Prepovedano je spomladansko
zažiganje suhih trav, grmišč, živih
meja in podobnih površin, ki nudijo
zavetišče divjadi" in 50. člen „Prepovedano je uničevanje in razdiranje
legel ter uničevanje gnezd in pobira
nje jajc pernatih divjadi. Prepoveda
no je prijemanje in prilaščanje mla
dičev divjadi".
Varstvo narave je zakonsko ureje
no tudi z drugimi predpisi in odloki,
ki jih posebej ne naštevamo. Posebej
pa vabimo mlade, da z nami sodelu
jejo tudi na tem področju.
CLAN1 LD OTOCEC IN ŠKOCJAN

Naslednji torek so prejeli
tudi Repičani Zapozneli glas.
S predzadnje strani se je sme
jal Jožič R epič, pri direktorju
vseh direktorjev pa je pozvo
nil telefon.
„Ste brali današnji za
pozneli glas? Odprite pred
zadnjo stran, pa vas bo zvilo,”
so prihajale ogorčene besede
iz sekretarjevega grla.
„Bom ,” je bil kratek hitrotkalski direktor vseh direktor
jev.
Že isti popoldan je bil v sej
ni sobi sestanek.
„Z objavljenim intervjujem
ne moremo biti zadovoljni,”
je rekel direktor vseh direk
torjev.
„Iz pogovora je izzvenelo,

Doma v Podgorju pa so nestrpno
čakali na njuno vrnitev. Mati je
postajala vse bolj nestrpna, mala
Saška je vsake toliko časa jokala.
Okoli 20. ure so se tolažili z mislijo,
da sta Ivan in Ivica najbrž ostala v
mestu, kjer so živeli Rezika, Jože,
Ivica in Saša. Dve uri kasneje so bili
ravno v postelji, ko je tišino v hiši
zmotilo ropotanje po vratih. V vas
so prišli miličniki. Ucmanovi materi
je ob vesti, da sta njen drugi sin in
snaha hudo poškodovana, postalo
slabo.
Življenje pa je teklo naprej. Jože
je v bolnišnici kaj kmalu opazil, da k
njemu ni več žene in brata. Ucmanova: „Potolažili smo ga s tem , da
smo se mu zlagali. Ob zadnjem
obisku pa sem videla, da se njegov
smrtni boj končuje. Komaj enain
dvajsetletni fant je bil močno shuj-

K D O IM A Č A S
ZA R O Č N A DELA?

Ko gori trava,
gorijo živali
Marija Kastelic: „Oba Ucmanova fanta smo imeli v vasi vsi
radi.“
Drugi del drame Ucmanove druži
ne se je začel 25. januarja. Ivan je
sklenil, da bo na ta dan - bil je
četrtek - obiskal brata. Z njim je
odšla tudi Jožetova žena. Z obiska
sta se vračala žalostna, njuno pot pa
je na višnjegorskem klancu prepreči
la huda prometna nesreča. Kazalca
na Ivičini uri sta se ustavila ob
17.15.

V N ovoteksu k o t p retež
no ženskem kolektivu so
sklenili, da bodo za dan žena
v tovarni razstavili ročna
dela svojih delavk N a prvi
p o ziv je prišla samo ena
pošiljka: šest gobelinov, k i
so jih naredile spretne roke
- Danila K ovačiča. K o t ka
že, so ročna dela postala
dom ena moških, ženske pa
se m orajo p o službi lo titi
bolj koristnih in nujnih go
spodinjskih poslov. Dobrega
kosila, opranega perila, na
krmljene živin e ali posprav
ljenega stanovanja pa ni m o č
p o k a za ti na r a z s ta v i.. .

šal. Niti piti ni več mogel sam.
Zadnje besede, ki sem jih lahko
razumela, so bile namenjene njego'
prvorojenki. Ko sem to kasneje
pripovedovala mami, se je v mojem
naročju zjokala kot majhna deklica.
Oče si je nataknil klobuk in namrščen izginil. Ko sem v soboto,, 10
februarja, okoli pol desete telefoni
rala v Ljubljano, so mi povedali, da
je brat ob 8. uri umrl."
Tačas sta se za življenje borila
Ivica in Ivan. Zdravniki so poved:
da za Ivičino življenje ni bojazni. I:
te napovedi so Ucmanovi slutili, da
je z njihovim drugim sinom močno
hudo. Samo nekaj dni po Jožeti
smrti so na vaškem pokopališču
kopali grob. Tokrat za 25-letnei ’
Ivana, ki je umrl v četrtek, 15.
februarja, ob 23. uri.
In ko .svetlolaso Saško vprašaš,
kam nese s teto rože, pove, da očiju
in stričku, ki spita.
J. PEZELJ

OBČNI ZBOR
S E K C IJ E A M D
4. marca je bil v Dolenjskih Topli'
cah občni zbor sekcjje AMD, ki šte
je že 120 članov. Sprejeli so poroči
lo o delu in društveni program M
letos in prihodnje leto. Izvolili so
ifeodbor sekcije in delegate za konfe;
renco AMD Novo mesto. V razpra’
so poudarili, da so zelo slabo vzdr:
nih
valne ceste krive mnogih prometnih
uia
nesreč, prav tako pa tudi nekultur*
udeležencev v prometu. Po občnem
zboru so si ogledali film o kodeks*
udeležencev v prometu.
I. LUKSIČ

i

S IM U L T A N K A
L A Z A R E V IČ E V E
Letošnja prvakinja Jugoslavije i®
velemojstrica Milunka Lazarevič j*
minuli teden v brežiškem domu JLA
odigrala simultanko na dvajsetih
deskah. Nasprotniki so bili člani
šahovske sekcije doma JLA. Breži'|
čani so desetkratni prvakinji povzroi
čili precej preglavic, saj je bul
rezultat 14,5:5,5. Zmagali so: KR?*'
naš, Kranjc, Urek, Solač in Dimovic,
remiziral pa je Valančak.
D. MARAŠ

M A R T I N S IM P S O N
V ŠE N T JE R N E JU

IN N O V E M M E S T U

BREZ OČETA IN BRATA - Rezka Ucman in Saša, hčerka
umrlega Jožeta Ucmana, ki bo 2. rojstni dan praznovala brez očeta.

Po enem letu bomo na Do
lenjskem spet lahko prisluhnili
glasbi angleškega folk glasbeni
ka. Tokrat bomo pozdravili Mar
tina Simpsona, ki igra akustično
kitaro, bendžo ter poje ameriške
in angleške tradicionalne ljudske
pesmi. Poleg tega pa tudi moj
strsko zaigra poskočne skladbe.

Niso le lovci na zveze
Sevniški radioamaterji lani na 16 tekmovanjih

M LADI ZA M LADE
V ponedeljek, 12. marca, bodo
ob televizijski oddaji „ Mladi za
mlade" ob 18.45 nastopili tudi člani
Društva slušno prizadetih v folklor
ni, ritm ični .in pantomimni skupini.
Medobčinsko Društvo slušno priza
detih iz Novega mesta opozarja, da
bo v oddaji prikazan tudi del življe
nja v Zavodu za usposabljanje slušno
prizadetih v Ljubljani in v učni
delavnici. Vse bo spremljano z gestikulacijo.
F. KREN

Med organizacijami tehnične kul
ture v sevniški občini se podobno
kot raketarji uspešno uveljavljajo
tudi radioamaterji- Niso prizadevni
le za svojimi radijskimi postajami,
temveč tudi kot udarniški graditelji:
letos za dan mladosti nameravajo
izročiti namenu lep dom.
Pri gradnji bodočih delovnih pro
storov so tvorno povezali večino
sevniških delovnih kolektivov in vse
kakor opravičili podporo občinske
ga štaba teritorialne obrambe. Iz
nekdanje razpadajoče grajske konju

mladega delavca, tudi ne me
če najboljše lu či na našo de
lovno organizacijo,” je prista
vil v pogovor svoj lonček
\
da smo nedelavni, neodgovor sekretar.
ni, da naši mladinci niso so 
„Kritika glede preobširnega
delovali v mladinskih delovnth in nerazumljivega gradiva za
brigadah,” je pogrevala mla seje delavskega sveta je tudi
dinka.
nepremišljena, ker Repič ne
pozna stiske s pisanjem m ate
„Besede, ki so letele na de
rialov,” je rekel predsednik
lo sindikata, so bile le pre vseh predsednikov.
ostre. Le kaj si bodo mislili
Odrešilno bilko sestanku je
bralci ob izjavi, da naš sindi
kat niti enkrat ni nastopil v ponudil Jožič R epič, ko je
pravdi za zaščito delavčevih povedal, da se ne spominja na
pravic? ” je bil zaskrbljen sin tančno, če je novinarju Za
poznelega glasu res govoril kaj
dikalist.
o rdečem sukancu. Sestanku
„Ne vem, če je primerno,
jo či so zato sklenili poklicati
da se Škraba po časopisih, ka
pisca pogovora v Hitrotkal,
ko je proizvodnja v konfekciji
kjer bodo na sestanku raz
stala teden dni samo zato, ker
čistili, ali je Repič res kaj go
ni bilo rdečega sukanca za ši
voril o rdečem sukancu ali pa
vanje rdečih nogavic? ” je je 
je to prišlo iz katerih drugih
zilo tehničnega direktorja.
ust. In kar je najvažnejše: iz
,P a odgovor, da lani nismo čigavih!
TONI GAŠPERIC
sprejeli v naše vrste niti enega

UGOTOVITI, ČE JE RES REKEL
V R epičevo drago je prišel
novinar Zapoznelega glasu, da
bi napisal za časopis kakšno
vrstico o tem zamaknjenem
kraju.
Namen
njegovega
obiska je bil pogovarjati se s
preprostimi ljudmi, kajti obra
zov funkcionarjev in drugih
velikih občinskih m ož je bil
sit do grla. Pa je tako naletel
na Jožiča Repiča, neposrednika iz delovne organizacije
Hitro tkal, in mu zastavil nekaj
vprašanj o samoupravljanju,
poslovanju pa še o delu orga
nizacij v njihovem podjetju.
Jožič Repič je odgovarjal po
časi, preudarno, pri tem je po
kazal s prstom na nepravilno
sti inna osebe, k ijih počenja
jo. Novinarje bil s pogovorom
zadovoljen, odpeljal se je v
Belo m esto, R epič pa je odšel
v bife na brizganec.

mu izdrli, toda kri se ni in ni hotela
ustaviti. Drugo jutro je imel lice
močno otečeno. Odpeljali so ga v
bolnišnico, od tam pa so ga po prvih
pregledih hitro prepeljali v Ljublja
no. Začel se je prvi del drame
Ucmanove družine.
20-letna Jožetova sestra Rezika,
ki dela v novomeški bolnišnici,
pravi: „Bali smo se za fanta, vendar
smo menili, d a jo bo odnesel. Nikoli
namreč ni bil bolan resneje. Ko pa
mi je dr. Starc dejal, da ima levkemi
jo, sem se prestrašila. Opozoril me
je, da belokrvnost ni kronična, pač
pa akutna. Ta pa se konča s sm rtjo v
nekaj mesecih ali celo tednih. Začeli
so se težki dnevi. Še najhuje je bilo
očetu in materi, ki sta se vse bolj
navezovala na malo vnukinjo."

šnice s o . prišli do lepega objekta, ki
je vreden okrog 850 tisočakov.
Na skupščini kluba minuli petek
so se izključno z delovnimi dosežki
predstavile posamezne sekcije. Člani
primopredajne sekcije se že vrsto let
udeležujejo številnih republiških in
državnih tekmovanj.
Pri uvrstitvah ponavadi segajo v
sam vrh, čeprav se v državi za take
lovorike poteguje naenkrat tudi po
250 klubov. Predlani, denimo, so v
tekmovanju za pokal Zveze radio
amaterjev Jugoslavije osvojili 3* (hesto, lani četrto. Na evropskem tek
movanju UKV postaj so bili v
državnem merilu četrti, v UKV
tekmovanju za dan mladosti pa
četrti. Po njihovih stopinjah gre tudi
podmladek v izredno prizadevnem
krožku pri sevniški osnovni šoli. Ne
moti jih dotrajana postaja niti zasil
ni prostor v siceršnji šolski prostor
ski stiski: lani so z amaterji doma in
po svetu člani tega krožka vzposta
vili 9.000 zvez.
A. Z.

znane najbolj iz kavbojskih fil
mov, ter blues. Na Dolenjskem
bo imel dva koncerta, in sicer v
Šentjerneju v soboto, 10. marca,
v Kinu ob 18.30, ter v novo
meški športni dvorani v nedeljo,
11. marca, ob 19. uri.
Vsekakor imamo redko pri
ložnost slišati glasbenika, katere
ga glasbena pot se strmo vzpenja
in je danes eden najobetavnejših
britanskih folk glasbenikov, ki
bo svojo turnejo po zahodni
Evropi zaključil ravno z nastopi
pri nas.
D. VOVK

Z UDARNIŠKIM DELOM - V vrsti priznanj so na skupščii^
sevniškega radiokluba v petek podelili zlato priznanje Zvež'
radioamaterjev Slovenije vodju gradnje in ž. Stanetu Kočevarj11'
(Foto: Železnik)

K O STA N JEV IŠK I
BOG ŠELM A
Šelma, šelma, šelma—ma,
bistri oče Abraham,
naši Kurent je bedak,
m i smo pa vsi glih tak!
Med tistim i slovenskimi mesti, ki so prav do
današnjih dni ohranila najbolj žive pustne o b ič a
ja, je Kostanjevica na Krki s svojo sedem stoletij
dolgo zgodovino prav gotovo edinstven primer.
Od p u stn e nedelje do pepelnice živi to, sicer
tiho, idilično m estece ob Krki prav nenavadno
življenje. S taro in mlado, vse je našem ljeno in
včlanjeno v svojevrstno d ružbo pustnih norcev,
ki jim pravijo „P erforcenhaus".
Beseda, k o t ugotavlja dr. Niko Kuret, izvira
se iz fevdalnih časov. „P erforce—H atz" pom eni
lovski pogon in prav po tem opravilu so poim e
novali tudi svoje pustovanje. Po drugi inačici pa
naj bi ta nem ška popačenka pom enila tudi pri
taknjeno hišo.
Za začetek pustovanja in pustnih norčij šteje
jo leto 1854. Praznovanje pusta je bilo tedaj
Preprosto. Brez mask so razigrani purgarji
spremljali po ulicah svojega vodnika, ki je nosil
na kolu n ataknjeno b u č o in mu je bilo ime
„Schelm envater". Buči, v kateri je gorela sveča,
so kasneje rekli kar „Š elm a", nosil pa jo je
„O če Šelm e". Šelma naj bi postal utelešen bog
pustnih norčij v Kostanjevici. Nekateri dom ne
vajo, da je naziv Šelm a prinesel v Kostanjevico
Čeh.J. Ressel, ki je iz bližnjega sam ostana Ple
terje hodil tja na obisk. Tak sprevod norcev s
Šelmo na čelu se je vedno končal v gostilni, kjer
so na šaljiv način obirali drug drugega. D ostop
tja je imel m enda celo konj, na katerem je jahal
„o č e Šelm e". Po prvi vojni so takem u sprevodu
dodali še znam eniti „ o b čn i zbor" društva beda
kov danes pa so iz nekdaj enostavnega pustova-

nja naredili pravo tu rističn o zanim ivost, ki je
skupek starih izročil in običajev te r jedka kriti
ka Kostanjevičanov.
Današnji kostanjeviški pust se p ričn e že v ne
deljo zgodaj zjutraj, ko prav za pustovanje se
stavljena godba „P erforcenhausa" zaigra b udni
co skoraj pri sleherni kostanjeviški hiši. Že v
sobotni noči pa m eščani, ki ne žele ta k o zgodaj
vstati, skrijejo pri hiši steklertico „ ta kratkega"
ali vina, d a jo godba lažje ureže. Naloga n o čn e
ga čuvaja in sprem stva je, da to steklenico naj
de. Ko obredejo še zadnjo hišo, zavijejo skupaj
v Jevnikarjevo gostilno, kjer jih že čaka trad i
cionalni golaž.
Oklic K urenta je v nedeljo p opoldan na „ ta
malem plac". Danes bobnar, nekdaj m estni
„ta m b u r", v sprem stvu stražarjev, oblečenih v
cesarsko-kraljeve uniform e nekdanje m eščanske
garde, razglaša m eščanom in tu jim radovedne
žem, da se je K urent odločil za zakonsko življe
nje. Vsako leto im a K urent tu d i svoje ime, saj v
pepelnični sredi za njim izginejo vse sledi. Do
sedaj so imenovali že trideset kurentov: nosili so
taka imena: Mirko Radirko, V odovodar, Rudi
Zamudi, Jan Teleban, letošnjega so im enovali
Feliks Ašempehar.

plamenice, narejene iz kolov, na koncu pa so
nabite konzervne škatle, v katerih je z nafto
prepojeno žaganje. Tisti, ki nosijo maske, glasno
skandirajo pustno geslo: „Šelm a, Šelm a!" S pre
vod se k o n ča pred D om om kulture, kjer je na
vrsti znam eniti „ o b č n i z b o r" članstva „Perforcenhausa". Tam s pristnim dolenjskim hum or
jem o k rtač ijo vse javne grehe preteklega leta.
Spored v vezani in nevezani besedi pripravijo že
mesec dni prej. Po končani javni kritiki pride na
vrsto najvažnejše: volitve novega predsednika.
Pri tem gre za najstarejši princip rotacije na slo
venskih tleh, saj je predsednik lahko izvoljen le
en k rat in samo za eno leto. Biti predsednik je
zelo odgovorna naloga, zato se tem u naslovu vsi
izmikajo. Pri volitvah vsi moški zbeže iz dvora
ne in tedaj pridejo d o veljave purgarji. Lovijo
najpočasnejše pri um iku, in kogar ujam ejo, je
zapečaten. Ž enejo ga na oder in tedaj moški
spet pridejo v dvorano gledat kronanje novega
predsednika, ki m ora tu d i zapriseči: ..Prisegam
pri svoji časti bedaka . . Le enkrat, takoj po
zadnji vojni, se je zgodilo, da je bila predsednica
nežnega spola, naslov pa je pripadel učiteljici
Anki Rus.

Po oklicu je na vrsti karnevalski sprevod, v
katerem p okažejo m estne slabosti in obdelajo

Na pustni torek sta na sporedu dva nastopa iz
davnih časov. Prvi je nastop medveda, kosm ate
prikazni, z gonjačem , ki prepeva starodavno

aktualne zadeve k ra ja Sprevod se strne na trgu,
kjer vsi prisluhnejo „flavzam ", ki so jih med
letom pripravile agencija O.P.A. (O toška poročevalna agencija), F. B. P. (Ena baba pravi) in
KO. DO. MA. (K ostanjevica, D obe, Malence).

pesem: „T ancaj, tancaj mi, kocin, za p o tico za
cekin . . . " Medved, ki teka za o tro ča d jo in jo
m aže z globinom , predstavlja prebujanje pom la
di. Kmalu za njim se prikažejo „o rači in sejači".
Plug vleče po m estnih ulicah m nožica fantičev,

Nedelja se zakljiuji z nagrajevanjem otroških
mask.
S lovesni sprevod Š elm e in ,,Perforcenhausa"
je v ponedeljek zvečer. Spremljajo ga preproste

muhasti plužar pa od časa d o časa snam e v leč
n o vrv.^da vsa vprega z oračem vred popada po
tleh. To številni gledalci komaj čakajo. V spre
vodu hodi tudi šem a z jerbasom na glavi, v

katerem ima polno ropotajočih stvari. Kjer je
največ zijal, pade in vrže jerbas visoko v zrak.
Pri padanju vsebine po tleh nastaja velik tru šč.
Včasih naj bi se ta običaj imenoval ..razbijanje
loncev", kar je prinašalo srečo. V brazde, ki jih
naredi orač, sejalec v starodavnem šlemu iz
žakljevine m eče pepel, ki ga velikokrat posipa
tu d i po firbcih. Pustni to rek in starodavna
o bičaja se zaključita s prom enadnim nastopom
pustne godbe in plesom mask na trgu.
Za pepelnični K urentov pogreb v sredo po
poldan pravijo, da ni kostanjeviška posebnost,
saj je ta oblika povsod po Sloveniji, kjer p ustne
tradicije še žive. Od blagopokojnika se že ves
dopoldan pred Domom kulture poslavljajo
' meščani, potem pa ga nalože na ..lafeto " in ga
peljejo v slovesnem sprevodu. Na čelu stopa za
stavonoša, sledi mu vodja obredov, ki iz m ogoč
nih bukev bere litanije, žalujoča vdova in ves
„P erforcenhaus" na čelu z novim predsednikom
in „o č e to m Šelm e". Sprevod se ustavi pred vsa
ko gostilno (postaj je osem), in če gostilničar
takoj ne pride, s pijačo za pogrebnike in sprem
stvo, p ričn o s kram pi kopati jam o za pokojnika
pred gostilniškim pragom. Ni se še zgodilo, da
bi moral K urent konec d o čak ati na tem mestu,
pa tudi za gostilničarja bi bila to velika sramota.
Sprevod se ustavi na m ostu, kjer opravijo še
zadnji obred, nato pa grešnega K urenta, ki je bil
za vse kriv, polijejo z vnetljivo te k o čin o in ga
vržejo v Krko.
Kostanjeviškega pusta bi bilo ta k o lahko ko
nec, kaj pa vesela sedm ina? Če so prej godbeni
ki igrali: ,,N e boš ti žrl kruha več .
igrajo,
sedaj, ko goreči K urent že plava proti Krškemu,
veselo koračnico. Pustne norčije vsi veselo
praznujejo do zore, kar je geslo kostanjeviških
šelmarjev.
JA N EZ PAVLIN

Rjavčkom odpravila v neznani svet. Bilo je prvo
leto po vojni. Star sem bil enajst let, brez
denarja in brez prijateljev. P rak tičn o brez vsega.
V razcapanih irhastih hlačah sem zlezel na
kočevski vlak, Rjavček pa je ostal na postaji in
žalostno cvilil. T oda vlak je bil počasen in
Rjavček je dirjal za njim, kolikor so ga nesle
noge. V Velikih Laščah, ko so tudi m ene vrgli iz
vlaka, ker sem bil brez karte, sva se z Rjavčkom
spet sešla. Dobri ljudje so nama dali nekaj
d robiža in nam esto kruha sem si kupil orglice."

DOBER
DAN,
DOLENJCI

V
Laščah se je začelo novo trim esečno
romanje. Lado se spominja: „T o je bil boj za
ohranitev golega življenja. Nagonski boj prem a
gati zlo. Z Rjavčkom sva po km etijah kradla
jajca, molzla krave in tu d i beračila, sam o da sva
ostala živa."
Lado je prišel do Starega trga pri Ložu in tam
se ga je usmilila neka ženska. Organizacija A FŽ
se je zavzela za izgubljenega d ečk a in tak o s e je
za nekaj časa ustavil v dečjem dom u, kjer so bili
otroci iz vseh koncev sveta. Pozneje ga je
posvojila neka rudarska družina iz Kočevja. Ko
so ga v šoli vprašali, kateri razred osnovne šole
je končal, se je zlagal, ker ga je bilo sram , da do
tedaj pravzaprav še ni prestopil šolskega praga.
Vpisali so ga v č e trti razred in tu se je pokazala
njegova življenjska volja. Bil je nepopustljiv. V
Kočevju je tudi m aturiral. Tu je našel svoj pravi
dom . Tu je pognal svoje korenine. Najraje je
risal. Z Jo žeto m C ento sta bila ponos gimnazije,
toda Lado se je pozneje premislil in se je vpisal
raje na arhitekturo.

LADO
TROHA
Prestrašeni deček je strmel predse in poslušal
s tra h c in o preklinjanje svojega pijanega o četa. V
tisti rahli deški dobi je bilo vsenaokrog veliko
grobosti. Bil je strašni čas kriz in revščine tu d i v
A rtičah pri Brežicah, in ko je nebogljenim
o tro k o m um rla še mati, jih je o če spravil na
zasavski vlak in jih pustil s kartonskim i
tablicam i, kjer so bila zapisana njihova imena,
pred vrati nunske sirotišnice v Ljubljani.
Laho Troha se spom inja tistih let kakor hude
m ore. Prišli so neki ljudje in ga otipavali, č e bi
bil dovolj m očan za pastirja ali hlapca. Potem je

„V letih šolanja v Ljubljani sem se preživljal s
slikarstvom. Slikal sem pokrajinske m otive in
jih nosil v pasažo pri Daj—Damu. Za čuda sem
vse svoje slike z lah k o to prodal, za to sem v
tistih časih kar d o b ro živel."

bil v resnici hlapec v neki vasi blizu Ljubljane.
Spal je v seniku pozimi in poleti, in ko je prišel
oče, da bi ga odpeljal s seboj, je pobegnil v gozd
s psičkom Rjavčkom . Romala sta do G rosuplje
ga in Lado je postal spet hlap čič na veliki
km etiji pri km etu Ivanu Rusu.
, , Spali sm o v hlevu pom ešani z deklam i, in da
se ne bi pohujšal, so m e vsak dan napili, da sem
skoro nezavesten obležal na tistih dilah. T akrat
sem premišljeval: Celo življenje bom hlapec. Še
je čas, da se uprem tem u neznosnem u
življenju." In neko no č sva se s psičkom

Po vojaščini, ki je prišla nepričakovano, se je
preusmeril in se odločil za študij televizijske
režije na AGRFT. Tam je 1966 napravil
p rak tičn i del diplom e pri profesorju M irču
Kraglu in dobil za kratki igrani film Kriza vesti
štu d en tsk o Prešernovo nagrado.
T a zgoščeni življenjepis Lada Trohe, režiserja
in scenarista pri RTV Ljubljana, sm o zapisali
zato, ker je v resnici nenavaden, gorkijevski in
sam orastniški in odzvanja v vseh njegovih
početjih. Zasleduje ga in naseljuje v njem
ustvarjalno radost in neugasljivo vero v življenje
in človeka.
Za ustvarjalca, za ta k o občutljivega in
nežnega človeka, kakršen je Lado T roha, pa je

ta svet vseeno velikokrat pretrd. Želja, da bi
delal filme, da bi izpovedal svoj notranji nemir,
je žal velikokrat sam o njegova zelo intim na
želja. In potem m inejo leta, ne da bi prišlo do
realizacije že sprejetih projektov. Kljub vsemu
pa je ustvaril že vrsto del: Pravljica na
podstrešju, M em ento mori, Brata in predvsem
uspešno in pri občinstvu izredno toplo sprejeto
televizijsko nadaljevanko U tonilo je sonce po
rom anu pisatelja Pavleta Zidarja - Kukavičji
Mihec.

VOJAŠKI KOTIČEK

MOSTOVI
IN POTA MIRU

Tudi inženirske enote, ki delujejo v okviru
vojaških garnizonov JL A na Dolenjskem , se
lahko pohvalijo s takšnim sodelovanjem . Naj
om enim o nekaj njihovih prispevkov zadnjih let:
zgradile so za prebivalce 65 m dolgi leseni m ost
čez K rko z nosilnostjo 18 ton; m akadam sko
cesto s podlogo za asfaltiranje, dolgo 5 ,4 km in
široko 5,5 m; sodelovali so pri gradnji

7. marca 1943 je po nalogu tovariša TITA
pionirska č e ta Vrhovnega štab a opravila zgodo
vinsko nalogo: o b ruševinah pravkar zminiranega m ostu č e z N eretvo pri Jablanici je zgradila
zasilni m ost, preko katerega se je n ato um aknilo
iz sovražnega o b ro ča okoli 4 0 0 ranjencev
skupaj z enotam i NOV in V rhovnim štabom .
Inženirske en o te JL A slavijo 7. m arec k o t svoj
praznik v spom in na om enjeni zgodovinski dan
preboja. Naj o b tem dodam o, kar v Novem
m estu bržčas m alokdo ve, da živi m ed nami
upokojeni podpolkovnik JL A Lazo Gogič, ki je
7. m arca 1943 bil v sestavu Pionirske če te
Vrhovnega štaba NOV in je sodeloval pri gradnji
m ostu čez Neretvo.
Inženirske e n o te JL A so se rodile ob
človekoljubni nalogi v dneh strašne vojne vihre:
zgradile so m ost za ranjence. V veliki meri so
ostale zveste takšni tradiciji ves povojni čas in
tu d i še danes.
V
času boja so rušile proge in m ostove (v
NOB je bilo izvedenih več k o t 10.000
inženirskih akcij, in pri tem u ničenih 1700
železniških p fo tj* $ 4 0 železniških postaj, 3200
m ostov, :1.7#0 vlakov, 2 0 0 0 lokom otiv, 2 0 0 0
vagonov'in 700 raznih industrijskih objektov), v
času m irne graditve pa so prav inženirske enote
JL A s svojim delovanjem om ogočile začetek
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DOLENJSKI LIST

SPREGA TOPOV
IN RAKET
Še pred nekaj leti so mnogi vojaški
strokovnjaki zatrjevali, da je protiletalskim
topovom odzvonilo, ker jih b o d o izpodrinile
mnogo bolj u čin k o v ite protiletalske rakete. Te
so res zelo učin k o v ite na srednjih in velikih

j

„T a zgodba je bila pred leti nagrajena k o t j
najboljša m ladinska povest. S p om očjo dram a
turga Marjana Brezovarja sem prišel v k o n ta k t s j
Pavletom Zidarjem , ki je samosvoja in zaprta j
osebnost, in od ta k ra t se najino sodelovanje j
uspešno nadaljuje. Pri zgodbi sem skušal
ohraniti zgodovinsko-folklorni okvir tistega j
časa. Osnovni motiv v zgodbi je večno aktualen
in sodoben. G re za razkol družine, za odnos
med m aterjo in sinom , za staro miselno
tradicijo o odnosih m ed ljudmi, ko lahko ena
sama neprem išljena ali zlobna beseda sproži
plaz, ki nezadržno drsi v tragično. Na prim er:
govorice, da je Mihčev pravi o če neki brusač !
nožev, odvrne o če ta od sina in ga napravi za
kukavičjega: Tragičen konec te nadaljevanke
izzveni k o t transcendenca današnji vsega siti J
mladini, da življenje le ni tak o prep ro sto in da
je lepo velikokrat tudi v trpkem .
S
Pavletom Zidarjem sva napisala televizijsko
dram o Poslednja luč, ki govori o tragični
podobi ostarelih in osam elih kmetov. Metafo- J
rično in fabulativno m očni Zidarjevi dialogi so
kot nalašč prim erni za televizijo, poleg tega pa
m e pri Zidarju vznem irjajo tu d i njegova
tem eljna eksistenčna in filozofska vprašanja."
„R ad imam Dolenjsko in še posebej Kočev
je," pravi Troha. „Č e je le m ogoče, napravim
kaj za te kraje. Pred leti sem posnel film sko
reportažo o 500-letnici m esta Kočevje. Tu
imam prijatelje, v Prezidu so m oje sestre, s
katerim i sem se spoznal šele v zrelih letih. V
Kočevju je Jože Zalar, stari gledališki igralec, ki
živi že od nekdaj sam. V prvi svetovni vojni je
bil šestnajstkrat ranjen, zaradi teh ran so mu
odrezali nogo, pa je vseeno neuničljiv. On m e je
prvi usmerjal v igralstvo, dal mi je tu d i idejo za
kratki film M em ento mori.
Lado Troha dela tre n u tn o v izobraževalni
redakciji pri kmetijski oddaji Ljudje in zemlja in
pri oddaji Z besedo in sliko.
LADISLAV LESAR

proizvodne dejavnosti v porušeni dom ovini:
vod ovod ov v N ovem m estu in Trebnjem ,
čistile so m ine in m inska polja, ki jih je
zgradili o b v o zn o ce sto z dvema arm iranobeton
skima propustom a itd.
sovražnik razsejal povsod. Pri tem so odkrile in
uničile več k o t 2 3 0 .0 0 0 min.
Letošnje slavje naših inženircev je p otekalo v
V
Sloveniji poznam o vojaka k o t v uniform o
znam enju počastitve 60-letnice ZK J in SKOJ,
oblečenega človeka, ki ga tu in tam srečujem o
17. in 18. februarja pa so v D om u JL A v Novem
na cesti, kaj bolj poglobljeno in pobliže pa se z
m estu priredili d o b ro organizirano šp o rtn o
njim ne ukvarjam o. Vse drugače je z vojaki
tekm ovanje v petih disciplinah. 7. marca so v
inženirci: ti so v številnih akcijah sodelovanja s
Domu JL A za svoj praznik priredili k u ltu rn o
prebivalstvom , zlasti s podeželskim , stkali
svečanost. Razen naše iskrene zahvale za vse
m noge tesne vezi. Inženirske e n o te JL A so po
dobro, ki so ga naredili prebivalstvu, naj
vojni zgradile ali preuredile in posodobile več
inženirci prejm ejo za svoj dan tudi našo
k o t 6 .0 0 0 km cest, 7 0 0 km železniških prog,
čestitko!
9 30 m ostov v skupni dolžini 25 km, 116
M. JAKOPEC
predorov v skupni dolžini 7,5 km te r številna
letališča in podobno.
Razen tega so sodelovale pri sanaciji tisočev
vodnih izvirov, pri gradnji sto tin kilom etrov
vodovodov, stotin športnih objektov, spom eni
kov NOB, pri pogozdovanju dotlej golih površin
in so bile vedno med prvimi, ki so priskočile v
velikih naravnih nesrečah prebivalstvu na
pom oč.

i

višinah, zato so začeli uporabljati letala, ki
lahko letajo in napadajo „v višini m arjetic", kot
pravijo letalci, in to ob hitrosti 900 do 1100 km
na uro. T aka letala so ameriški F—111,
angleško—italijansko—nem ški „ to rn a d o ," sov
jetski „ S u - 1 9 fen cer" itd. Za boj z nizko
letečim i letali je m orala protiletalska obram ba
najti nova sredstva. T o pa so sp et protiletalski
topovi in protiletalske rakete, ozirom a kom bi
nacija topov in raket.
Takšna sprega je tudi švicarski protiletalski
sistem „S kyguard—sparrovv". Srce in ožilje tega
sistema je najsodobnejša elektronska oprem a,
med k atero spadajo predvsem radar za-o d k ri
vanje ciljev (nadzoruje o bm očje s prem erom 20
km), radar za sprem ljanje ciljev, televizijska
kamera za sprem ljanje ciljev in elektronski
računalnik, ki vse p o d atk e analizira in dostavlja
p o treb n e elem ente raketam in topovom .
Švicarsko podjetje Contraves je v sodelovanju
z am eriško firm o R aytheon izdelalo četverno
lansirno napravo, s k atero je m ogoče avtom a
tič n o ali ro čn o izstreljevati rakete „S p arro w ."
Sistem ima tu d i dvocevne protiletalske topove
kalibra 3 5 m m ,,-O e rlik o n ." Vsak tak to p
lahko na m in u to izstreli te o re tič n o 550
nabojev, njihov učinkoviti dom et pa je 4 0 0 0 m.
D om et protiletalskih raket ja d v a k ra t večji.
Sistem „S k y g u a rd -sp a rro w " zagotavlja do
kaj zanesljivo obram bo pred letali na višinah od
2 0 do 5 0 0 0 m etrov. O rožje pokriva obm očje s
p rem erom 12 km. Trdijo, da sistem jam či
9 0 -o d sto tn o verjetnost sestrelitve, če leti letalo
naravnost.

wa g r a a D i s c u je vsa« aan se vean o po ava tisoč
delavcev. Največ je zaposlenih pri m ontaži. Ti
im ajo polne roke dela, saj so ga doslej opravili
komaj 60 o dstotkov. Glavni deli oprem e so
vgrajeni. M ontirali so jih brez večjih težav. Ovire
se pojavljajo pri dro b n ih delih, na prim er pri
m ontaži m ajhnih cevovodov. Zanje prim anjkuje
nerjavečih cevi iz uvoza, ventilov in prirobnic,
V
Jugoslaviji b om o im eli do leta 2 0 0 0 dvanajst razen tega za mon iž o teh cevi nim ajo detajlnih
n a č rto v . Tudi varjenje cevi ne napreduje dovolj
jedrskih elektrarn. Prva b o seveda elektrarna na
Krškem polju, vendar se bo za četek njenega h itro, ker imajo prem alo varilcev. Težav in
težavic je več k o t dovolj. Navidezno m alenkostna
obratovanja zavlekel najmanj za poldrugo leto v
dela so zahtevna in obsežna. Speljati in povezati
Veliko jezo investitorjev in v zadovoljstvo vseh, ki
jih je strah atomske pošasti ob Savi.
je treba na kilom etre jeklenih niti, da bo jedrsko
srce lahko norm alno utripalo.
Kako daleč so torej že napredovali z gradnjo?
Tisti, ki so seštevali gradbena, m ontažna,
Pa se sprehodim o še do Save, kjer so zgradili
(nagonska in adm inistrativna dela ter preizkušanje
p reto čn i jez in kjer jim je narasla reka ob zadnji
Projektov, so izračunali, da je opravljenih 65
poplavi zalila gradbeno jam o je iu v Stari strugi in
°dstotkov vseh del. Najdlje so prišli gradbeniki.
črpališče hladilne vode za elektrarno, ter
Spolnili so 97 odstotkov sprejetih nalog,
graditeljem prekrižala račune za preusm eritev
d o k o n čati m orajo le dela na jezu in opraviti
Save iz obto čn eg a kanala. Upali so, da b o d o reko
neM finih gradbenih del, potem se lahko
speljali nazaj konec januarja ali v začetku
Poslovijo.
februarja, kjer je njena gladina v tem času

ZAKAJ ZAMUJA
ELEKTRIKA
IZ ATOMSKE

navadno zelo nizka. Po vsem tem računajo, da
bodo zam ujeno delo opravili še ta mesec.
Graditelji hkrati zagotavljajo, da nepredvideni
zastoj zaradi podivjane Save ne bo povečal
zam ude pri gradnji elektrarne.
Tam , kjer je novi obto čn i kanal, bodo po
vrnitvi Save v staro strugo zgradili vodnjake za
teh n o lo šk o vodo. T o bo rezerva! za sušna
obdobja, ko se bo p retok Save zmanjšal na 25
k ubičnih m etrov v sekundi ali celo na manj.
T akrat se bodo za hlajenje reaktorja vklapljale
hladilne celice. Hladilnih stolpov bo dvanajst,
vendar jih še ne gradijo. Hladilno vodo bodo
spuščali v Savo pod jezom . Zaradi njenega
d o to k a sme rečna tem peratura po mešanju
narasti največ za dve stopinji Celzija in nikakor
ne sme preseči m eje 28 stopinj C.
Jedrska elektrarna v Krškem bo veljala 14
milijonov dinarjev. Republiki Slovenija in Hrvatska si delita stroške na polovico. V vsoti 14
milijonov so že vračunani stroški kapitala, obresti
za čas izgradnje te r gorivo za prvo leto
obratovanja. Jugoslovanski delež v tej investiciji
je 8 milijonov dinarjev. Zdaj že vemo, da je v
ob jek t vgrajene manj d o m ače oprem e, k o t je v
pogodbi zagotovil VVestinghouse. A m eriška d ru ž
ba razen tega zam uja pri izpolnjevanju svojih
obveznosti in nosi precejšen del krivde za
poldrugo leto dolgi odm ik obratovalnega roka.
JE Krško je sto ta VVestinghousova elektrarna, ni
pa sto ta elektrarna na ključ.
Junija bo prispela na gradbišče prva pošiljka
goriva, o k tobra letos pa zadnja. Za leto dni
obratovanja zadostuje šestnajst to n goriva, kar je
komaj za dober tovornjak. Iz A m erike ga bodo
poslali z ladjo na Reko. To gorivo sicer ni še
nevarno, ni radioaktivno, vendar mora biti kljub
vsemu prepeljano po vseh predpisih m ednarodne
konvencije za prevoz radioaktivnih snovi. Ob poti
od Reke do Krškega torej ne bo nihče pasel zijal,
saj ljudje ne bodo imeli kaj videti, pa tu d i vedeli
ne bodo, kdaj bodo prevažali dragi tovor.
Prvo energijo iz jedrske elekrarne v Krškem
bom o dobili konec leta 1980. Do ta k ra t se je
zaradi m nogoterih zam ud pom aknil začetek
kom ercialnega obratovanja, m edtem ko bo
poskusno obratovanje steklo p rihodnjo pom lad.
Zagon je pri jedrskih elektrarnah dolgotrajen in
o b čutljiv proces, povezan z zapletnim sinhroni
z ira n e m in natančnim i meritvami.

Malo prostorčkov v Novem mestu je v zadnjih
'desetih letih doživelo tako spremembo in tolikokrat®'Pozidavo in prezidavo kot Novi trg. Precej starejših
, čanov š® pomni, da je bilo tu prvotno pokopališče,
aterega obzidje je ostalo tudi še potem, ko so že mrtve
reseli|j v Ločno. Zadnja leta pred vojno so tu uredili
mestni park, ki je imel v sredi okroglo gredo, bogato
s tulipani, okrog pa so bile klopi, da so na njih
mamice z otroki. Sejmišče z dogonom živine je
takrat še pod kostanji, kjer je zdaj novi Dom JLA.
je ?!|stveno se je prvi mestni park spremenil po vojni, ko
Dre
,z9ralena stavba za komando garnizije, ki jo zdaj
*idanaVl'ai° Za Potrek® občinske uprave, izginil pa je ob
Vl
nove pošte. Edinole stara pošta in davkarija, med
2«te-tarei5irni P°sloPj' v mestu, sta še taki, kakor sta bili.
J 50 tudi njima dnevi šteti.
°vi trg bo bržkone že konec letošnjega leta, če ne pa
Ves°t0V° v letu '980* ena sama gradbena jama, zaprta za
l-iuh?r0rnet' Tu k°' Podobno kot pred Maximarketomv
pg lani. velika ploščad za pešce, v polkrogu naokrog
m
trgovine in lokali ter nova blagovnica. Pod
y adj° bodo garaže.
na, 56 t0 ni daljna bodočnost brez podlage, marveč
vide ' ki ga že uresničujejo. Izhodišča o bodočem
i
Novega trga so bila v javnosti razgrnjena že leta
‘^ . in tudi podrobno objavljena, zdaj pa je tako daleč,
naj18 08 osnovi takratnih odločitev narejen zazidalni
!>,/*' ki bo v kratkem razgrnjen in predložen v
" u it e v .
**>t rBJ,6n bodo sploh začeli urejati Novi trg, pa je
^trSh*0 prestaviti a'/tobu*no postajo
postajo (kar
(kar je eden
orehov v izgradnji celotnega kompleksa) in pa
^ r e ti stari, častitljivi poslopji pošte, kjer posluje
C r - in star0 davkarijo. Od zdajšnje nove pošte, ki
fc>sl .bila prizidek, še enkrat večji, kot je sedanje
za goste, v nadstropjih te stavbe pa bodo deloma
rQht?^e' 18 bodo vrstile nove stavbe v polkrogu in ob
0re drevoreda vse do Metropola. Novi venec stavb
pisarne, deloma stanovanja.
ob *avl)a blagovnica; stala bo naproti bivše Industrije
Celotni Novi trg, ki je zdaj zaradi najgostejše
O ? in jo bo zgradila Emona—Dolenjka. Med to
prometne točke v mestu najbolj zastrupljen z izpušnimi
kv ° in prizidano pošto bo le peš prehod proti
plini, bo v bodoče namenjen samo pešcem. Pod
fo«
Od blagovnice proti Metropolu se bo raztezal
ploščadjo bo v dveh nadstropjih okrog 400 podzemnih
O « objekt, ki ga bo Pionir gradil za različne
parkirišč. Vhod v to parkirišče bo z odcepa sedanje
Ulice talcev (pri Košaku), kjer bo nastalo novo križišče.
l°kal*Sente' ^ n*em ^ v pritličju več trgovin in
Kasneje je predvidena podzemna povezava tudi z Loko.
_ ®kov, ki bodo na ploščadi imeli tudi mize in stole

PRAVLJICA BO RESNIČNOST
Povsem novo podobo pa dobi prav tako Cesta
herojev. Ne gre samo za širitev ali novo asfaltiranje te
ceste, marveč za kompleksno novo ureditev. Najprej
mora stran črpalka, ki mora po pogodbi do 1. julija na
novo lokacijo, potem začne tu graditi upravne prostore
Zavarovalnica Triglav. Na Cesti herojev pa je ob
razkopavanju potrebno položiti kabel za mednarodni ptt
promet, električne kable za novo sosesko na Cesti
herojev pri pokopališču, vodovod in od strmega brega

Krška JE bo imela m oč 632 megavvatov (MW)
in bo pošiljala polovico energije na Hrvaško,
polovico pa v Slovenijo. Daljnovodi za odjem
energije so napeljani, eden v Zagreb, drugi v
Ljubljano in tretji v M aribor. Elektrarna bo
pokrivala dve tretjin i slovenskih p o treb po
električni energiji.
Po zagonu bo JE Krško zaposlovala 380 do
4 0 0 delavcev, največ seveda strokovnjakov. Za
obratovanje bo zadostovala stočlanska pogonska
posadka. Delala bo v petih izmenah; v vsaki bo
po dvajset ljudi. Osebje za obratovanje so že
izšolali. Ekipa za vzdrževanje bo štela okoli 200
delavcev. Zanjo še m anjka ljudi. Pri zaposlovanju
strokovnjakov
se porajajo težave
zlasti na
slovenski strani, povečujejo pa jih nekateri
spodrsljaji pri sprejem anju v delovno razmerje.
Tudi stanovanj še ni dovolj, razen tega bi že zdaj
kazalo razmišljati o kreditiranju zasebne gradnje,
saj bi tu d i s tem pritegnili in zadržali
strokovnjake v Posavju, ki je zelo oddaljeno od
razvitih slovenskih središč.
JO Ž IC A TEPPEY

-------------------------------------------------------VARNOST PRED SEVANJEM
Varnost okolja pred radioaktivnim sevanjem ter
onesnaževanjem savske vode in podtalnice zagotav
ljajo v JE s preizkušenimi čistilnimi napravami in
stalnim nadzorom okolice elektrarne. Radioaktiv
nost na Krškem polju merijo že od leta 1974 in jo
bodo redno ugotavljali tudi med obratovanjem.
Merili bodo radioaktivnost zraka, vode in padavin
in jo primerjali z naravno radioaktivnostjo pred
zagonom elektrarne.
Plinaste radioaktivne odpadke, ki nastajajo med
obratovanjem, bodo pred izpustom v ozračje
zadržewli v zbiralnikih, dokler večina nevarnih, a
kratkoživih razcepnih plinov ne bo razpadla.
Tudi tekoči radioaktivni odpadki bodo šli
najprej skozi rezervarje, filtre, izparilnike in druge
čistilne naprave, da odpadne vode ne bi škodovale
Savi. Med obratovanjem bodo nastajali še trdni
radioaktivni odpadki. Te bodo stiskali oziroma
strjevali in jih odlagali v sode iz jeklene pločevine.
Sode bodo začasno shranjevali v skladišču poleg
elektrarne. To so nizko aktivni jedrski odpadki,
med visoko aktivnost pa sodi izrabljeno gorivo, ki
ostane stalno v bazenih. Kje bo dokončno
odlagališče za jedrske odpadke, se še ne ve. V
Jugoslaviji šele zdaj pripravljajo program za
ureditev centralnega skladišča jedrskih odpadkov.
Potrebujemo ga ne le zaradi atomske, ampak že
zaradi naraščajočih količin tovrstnih odpadkov v
^ bolnišnicah.
j

(za Ivanetičevo hišo proti pokopališču) glavni kanaliza
cijski kolektor za vse mesto.
Celoten pas ob cesti do novega mosta v Ločni dobi
pločnike, novo cestno razsvetljavo, več novih škarp,
novih odcepov itd. Sedanji odcep za Koštialovo ulico bo
na primer povsem spremenjen. Urejen bo kot križišče,
kjer bo možno zavijanje tudi proti Ločni, zato pa bo
potrebno odstraniti dve poslopji: stavbo, kjer posluje
zdaj servis ,,Gorenja" in za njo Oražmovo poslopje.
Ulica talcev bo ob zdajšnjem sestopu na Cesto herojev
(pri samopostrežbi) zaprta. Gimnazija in osnovna šola ne
bosta imeli več dostopa z vozili z glavne ceste, marveč iz
nove ulice, ki se bo odcepila od Cankarjeve. Za pešce bo
na novo urejena Cesta herojev lepo sprehajališče.
Pločniki bodo namreč ob cesti, pa tudi nad njo, v višini
stavb, kjer je na primer zdaj gimnazijska škarpa.
Povsem nov prostor, neke vrste trg, bo nastal med
novo zavarovalnico in novo Ljubljansko banko. Z
Marofa bodo prehod za vozila zaprli, naredili pa podhod
pod Cesto herojev proti Vajenski šoli.
Na drugem koncu mesta, čez Krko, bo letošnje leto
prav tako pomembna prelomnica. Ne samo gradnja
novega zdravstvenega doma, pač pa tudi gradnja
ob/ozne ceste od bolnišnice do Broda (kasneje bo
zgrajena vse do Dol. Toplic) bo pripomogla k temu. Pod
železniško progo že več mesecev gradijo podvoz za novo
cesto, ki se bo vila mimo stadiona in bo prišla na
zdajšnjo traso proti Dol. Toplicam pred Brodom.
Trenutno urejajo zninje premoženjskopravne zadeve,
potem bodo zapeli gradbeni stroji. Tudi tu je namreč
potrebno podreti nekaj poslopij, tako v Irči vasi kot na
Brodu. Kasneje bodo to cesto dograjevali ie z druge plati
— pod kandijsko staro bolnišnico do mostička preko
Težke vode. Ko bo vse to zgrajeno — predvidevajo da bo
v nekaj letih — ko bo tudi novi cestni most vzporedno z
železniškim in bo Šmihelska cesta prestavljena, bo
bolniški kompleks zaokrožen, izločen iz prometa in
hrupa.
Če upoštevamo, da se je še vsa novomeika generacija
srednjih let podila po prašnem Glavnem trgu v prvih
povojnih letih, se neovirano sankala vse od grmske šole
do rotovža ali pa od Kapitlja navzdol, ker ni bilo
prometa, potem se zdijo načrti o palačah, podvozih in
podzemnih garažah res kot - pravljica
RIABAČER
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NLP PRIHAJAJO,
NLP PRIHAJAJO
Kmalu po 2. svetovni vojni se je začela na
Z em ljo prava invazija zračnih, celo kozm ičnih
plovil neznanega izvora. Plovila so opažali na vseh
p o d ro čjih zem eljske oble. Oblike, v katerih so se
pojavljala, so bile različne: leteča cigara, valj,
disk, krožnik ipd. Tudi barva te h plovil je bila
zelo različna: nekatera plovila so bila oranžna,
druga vijoličasta, zelena, kovinsko m odra, m noga
med njimi so barvo spem injale. Seveda gre tu za
UFO (unknovvn flying objects) ali za NLP, tj. za
neznane leteče predm ete, ki sm o jih pri nas sprva
imenovali ..leteči krožniki".
Nekaj časa po vojni je pojavljanje NLP nehalo,
za zadnja leta lahko rečem o, da se NLP pojavljajo
nepretrgom a. M edtem ko so imeli sprva prednost
A m eričani — ti so imeli ča st sprejeti največ NLP
- opažajo v zadnjih letih po vsem svetu. V
Jugoslaviji se je pojavil NLP na Jadranu, nad
Sarajevom, celo na K očevskem so se izkrcala
bitja nezem ljske civilizacije". V erjetno so hoteli
p rep ričati o svojem obstoju tudi Dolenjce.
Dejstvo je, da resničnega obstoja NLP do
danes še nihče ni neizpodbitno dokazal. Še manj

dokazov je, da NLP pripadajo visoko razvitim
da so našo civilizacijo začela bitja iz vesolja, da
nezem ljskim civilizacijam, ki ho čejo navezati z
smo mi le poskusni kunci visoko razvite
nami stike, p ro u čiti naše življenje in naše navade.
civilizacije.
Kljub tem u da obstoja NLP ni m ogoče dokazati,
Naravoslovne znanosti, fizika, astronom ija,
m ogoče pa prav zato, se pričevanja o NLP vrstijo
astrofizika in druge, dobivajo m nogo ..dokazov"
in kop ičijo brez pravega reda in smisla. Prihajajo
o obstoju NLP. Mnogi te h dokazov, celo večina
z vseh koncev sveta, iz držav vseh m ogočih
izmed njih, so bili razkriti k o t čista goljufija, laž
družbenih ureditev, posredujejo jih ljudje vseh
in izmišljotina. T ako je neka am eriška znanstvena
m ogočih poklicev in stopenj izobrazbe ter
raziskava odkrila, da
je bilo od okoli 3000
razredne pripadnosti, ras, ver in značajev. NLP so
zabeleženih pojavov NLP vsaj 90 odstotkov
postali svetovni fenom en!
lažnivih, izmišljenih. Od preostalih 1 0 % se jih da
S
pojavom NLP so se začeli ukvarjati sociologi,vsaj 9 % razložiti z naravnimi pojavi, nekaj med
psihologi, filozofi, pisatelji. „P rava", em pirična
njimi pa z m eteorološkim i baloni ipd. Sam o 1 %
znanost ostaja ob fenom enu NLP o b strani, je
o d sto tek pojavov je m ogoče razložiti k o t NLP, tj.
tih o in ne daje uradnih izjav. Vse kaže, da je
k o t leteče 'pojave neznanega izvora. N ikakor pa
znanost zreducirala pojav NLP na d ružbeno
ni m ogoče z gotovostjo reči, da so ti NLP prišli iz
raven. Od to d tu d i razlaga pojava N LP.Družbena
vesolja, še manj seveda, da so se z njimi vozili
znano st in njene posam ezne discipline razlagajo
vesoljski raziskovalci, pustolovci, če ne celo
številne pojave NLP z negotovostjo sedanje
turisti.
zem eljske populacije, z njeno eksistencialno
V endar mnogi zagovorniki NLP, ki se pogosto
stisko, negotovostjo pred b o d o čn o stjo in s
obnašajo k o t fan atičn i verniki, ne popuščajo.
strahom p red svetovnim spopadom , ki naj bi ne
Skušajo se ,,in filtrirati" v vsa sredstva javnega
bil več odložljiv z našimi lastnim i m očm i. Bitja iz
obveščenja, kjer objavljajo pričevanja o srečanjih
vesolja prihajajo z NLP na Zem ljo zato, da bi k o t
z NLP, z bitji iz vesolja itd. U radno znanost, ki se
dobri angeli bedeli nad nami, da se nam ne bi
ne zm eni za njihove propagandne akcije,
zgodilo kaj neprijetnega. Zagovorniki NLP ne
razglašajo za an em ično in okostenelo ustanovo,
dokazujejo, da nas NLP obiskujejo sam o v našem
hkrati pa ji ves čas vsiljujejo svoje „ d o k a ze " o
času. Razvpiti D aeniken, švicarski hotelir, ki je
obstoju NLP. Po drugi strani pa vsemu svetu
obogatel s svojimi psevdoznanstvenim i deli,
razlgašajo, kako da znotraj znanosti obstaja
dokazuje s p o m o č jo svetih spisov starih narodov.
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zastarele. Ti odpadniki baje odkrivajo vrsto
dokazov za obstoj NLP te r resno proučujejo
njihov obstoj. Hereza naj bi bila po logiki razvoj*
spet vir resnice ta k o k o t v času G iordana Brun*
in Nikolaja Kopernika. Celo v NASI naj bi
obstajal krožek raziskovalcev NLP. Da ne
govorim o o podatkih, s katerim i razpolagajo
m noge vlade in raziskovalne ustanove, ki so pod
okriljem vojske. P odatke prikrivajo, torej so ®
podatki zelo pom em bni in dokaz za obstoj NLP
je sp et tu.
Celo pri nas že nekaj časa obstaja v Ljubljani
društvo za proučevanje NLP, ki z dokajšnjo
vztrajnostjo skrbi za svojo pu b liciteto in seveda
za NLP. Žal je dejavnost našega domačega
društva večidel om ejena le na n erodne prevode i*
tujih revij in časopisov. Res pa je, da izdajajo svoj
časopis, kar je tudi že dosežek.
NLP torej so in niso! Bržkom e živijo bolj v
naši zavesti k ot v resničnosti, kar je posledica
nenehnega pritiska sredstev javnega obveščenja
ki so zadnje čase polna NLP. S tem seveda še ni
rečeno, da kje v vesolju ne obstaja civilizacija, s
katero b om o nek o č lahko navezali stik. Do tedaj
pa je kljub vsemu še zelo daleč, zato bi bilo ta
tren u tek veliko bolj prav in sm otrno posvečati
naše m oči zemeljskim vprašanjem , ki jih ni —
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ČLOVEK,
KI SE JE DVAKRAT
RODIL
Da je razočaranje.najhitrejša pa tudi najm učnejša p o t do resnice, kaj rad p o trd i Janez Rus,
človek, ki je m ed zadnjo vojno vihro nekaj časa
nosil belogradistično u niform o in za katerim je 5.
junija 1945 izginila vsaka sled. Vaščani so menili,
da je tu d i Jurjev Janez postal žrtev ta k ra tn e
tragedije slovenskega naroda, in km alu so nanj
pozabili. V resnici pa je Rus ostal njihov sosed.
Postal je skrivač in nerazum ljivo je, da je uro, ko
je ponovno začel norm alno živeti, odlašal vse do
4. januarja 1978. N esm iselnost svojega skoraj
3 3 -le tn e g a prostovoljnega jetništva je, s solzami,
ki se jih ni sramoval, ugotovil že prve ure, ko se je
pogovoril s svojimi znanci.
Ko so prebivalci Žalne, vasi pri G rosupljem ,
zvedeli, da je pogrešani Janez 'o d m rtvih vstal', so
si priklicali v spom in p o d o b o veselega, postav
nega čevljarja. Po slabih 3 3 —letih pa so se srečali
s skorajda neznanim člo vekom . S taro st ga je
m o č n o zdelala: nam esto gostih las je imel plešo,
v ustih le tu in ta m hudo okvarjen zob, oči so
bile kalne, nem irne, bile so oči prestrašene in
izm učene živali, ki so klicale po pom oči, oblečen
je bil v nekakšne desetletja stare cape. Leta pač
m orajo p ustiti sledi. V času, ko je bil ujet v
stisko, v spraševanje svoje vesti, ko se je skrival v
hiši, ki je že m o čn o potrebovala m oško roko, je
življenje vse naokoli sejalo bogate sprem em be.
Janez Rus, ki je svet 'zap u stil' 1945. leta in odšel
v tem n o zatohlo Izbo z m ajhno o d p rtin o ter se

vrnil 33 le t kasneje, je doživel nekaj, kar lahko
doživi sam o človek, ki več desetletij ni bil priča
hitrem u razvoju na vseh področjih.
In zato pravi Jurjev Janez, d o b ro leto po
tistem , ko je vnovič začel živeti, naslednje: „V eč
k o t 365 dni sem m ed ljudmi ponovno svoboden.
Zdi se mi, k o t da sem prišel m ednje pred slabo
m in u to ."
Na vprašanje, zakaj se je odločil za ujetništvo,
Janez še sedaj ne ve odgovora. V o b u p n o dolgih
desetletjih gluhih noči brez spanja, ko je bil lajež
psov njegov edini zaveznik, je poskušal razčistiti
sam s seboj. Odgovarjal si je: ..Prestrašila m e je
vojna, ta krvavi ples m e je usmeril na p o t, na
kateri ni bilo prijatelja, ki bi mi ponudil roko.
Nič k o lik o k rat sem prisluhnil pogovoru pred
hišo. Slišal sem, da so sedaj drugačni časi, vendar
nisem mogel verjeti. Ker pa se nisem mogel
navaditi na tak šn o življenje, je en k ra t m oralo
priti do tega, da so m e odkrili. Kako h u d o mi je,
ker so m e po ta k o dolgem času ."
Rusov Janez se zaveda, da je življenje naše
samo to lik o časa, dokler ga živimo. In sin m raka,
osam ljenosti je sedaj spokojen. Č eravno d o b ro
ve, da ne bo nikoli nadoknadil izgubljenih let, je
sklenil po novi poti. Že slab mesec p o tistem , ko
so ga odkrili, si je poiskal službo. Našel jo je v
grosupljskem Kovinostroju. Ni težka, prinaša pa
mu 4 0 0 0 dinarjev na mesec. Iz gluhih noči, ki so

bile Rusu k ot dan, je odšel v m estni vrvež
Presenetil ga je napredek. Vsepovsod lepe hiše,
zadovoljni ljudje, avtom obili. Hudo presenetil, pa
se je sedaj že navadil. Včasih, pred vojno, ko je
delal v sedanjem M otvozu, delavci niso smeli niti
m alicati. Danes, to ga je v za če tk u najbolj
presenetilo, o usodi tovarne o d lo čajo delavci. V
za če tk u je bil previden, mislil je, da se za tem
skriva zanj kakšna past. V mesecih, odkar odhaja
v dolino, se je prepričal, da je to res.
Ko Rus govori, se neprestano sm ehlja. Pa ne
samo zaradi tega, ker je zadovoljen, da je
ponovno med ljudm i, ker jih sliši, ker se lahko
vmeša v pogovor, pove svoje m nenje. Čeravno se
sliši sm ešno, je vmes še en razlog. Rus je nam reč
dobil nove zobe, um etne. P odobno je z očali. V
zadnjih letih, ko je ves skrušen čemel v izbi in
prebiral časopisje, so mu marsikdaj odpovedale
oči.

prijazno kimajo.
kimajo, dajo prav, ko m e ni, m e grajaj0.
Vem, da sem se preh u d o kaznoval, stokraj
prehudo. Sedaj se p o ču tim čist, povsem čist. ■Rusovega Janeza je strah pred kaznijo ljudstva
zapustil. Zelo vesel je, ker lah k o potuje, kam °r
hoče. Opazil je, da ga ljudje v Ljubljani spl0*1
niso spoznali, in čeravno je pazil, da ne bi
p ločnikih in cestah delal gneče, se je °°
prestolnice h itro poslovil. Begali so ga avtom 0"
bili, m nožice h itečih ljudi. Bil je tudi °s
Javorovici pri Š entjerneju, kjer je obiskal mest°'
kjer je m ed vojno padel njegov brat, p a rtiz ^
Jože.
Janezovo življenje, kakršno koli je že bilo,
nadaljuje. V seeno se še zgodi, da se ponoči
spanju zdrzne, ves prepoten zbudi in, opiraje
na komolce, nap eto prisluhne v gluho n °°-

Spom ni se, da je bil prejšnji dan v službi, spom°'
se na prijazne ljudi, ki so mu pomagali za dobe
V
d o brem letu pa je Rus opazil marsikaj, karm eter dvigniti zid na stari hiši, poma9al
mu ni všeč. Moti ga na prim er, da se delavci zam enjati ostrešje in slam o nadom estiti z opek0.
hvalijo, kako lahko lenarijo in obenem govorijo, In je zadovoljen, malo pa ga še p eče spom in °
da so za to krivi vodilni. Janez meni, kako še izgubljenih 3 2 let, na izgubljeno ženo, ki je 0
lepše bi živeli, če bi delali po vesti in po srcu. nikoli srečal, prijazne ure v vaški gostim1.
Prav ta k o je ugotovil, da so nekateri ljudje
hinavci: „M arsikdo se mi skuša kar preveč
približati in ravno za take sem ugotovil, da so za
h rb to m prav slabi. Ko se pogovarjam z njimi, mi

Vprašanje, zakaj se je skrival to lik o let, Pa
Janezovi zgodbi navkljub zagotovo ne bo nik°M
dobilo pravega odgovora.
,
JA N E Z PEZELJ

PRIMORSKI DNEVNIK
VOJNO
MED EDISONOM
IN TESLO
SO DOBILI
BANČNIKI
V januarju je m inilo 3 6 let od sm rti velikega
znanstvenika in iznajditelja Nikole Tesle. Ob tej
Priložnosti so imeli v Nevv Y orku posebno kom e
moracijo, am eriški tisk pa je posvetil znanstveni
ku več člankov, med katerim i je m orda najbolj
zanimiv članek, ki ga je objavil „N ew Y ork
Times", članek, v katerem ni govor sam o o Tesli,
Pač pa o tem , kako sta se v boju med dvema
konceptom a uveljavila pravzaprav kapital in
Podjetnost, podlegla pa je znanost. Sicer pa pre
pustim o besedo new yorškem u dnevniku, ki je za
pisal :
„ Razvoj električne energije v preteklem stolet
ju so spremljali takšni spopadi med znanstveniki,
da bi jih mogli prim erjati z vojno med pripadniki
različnih verskih skupnosti. Bitke med iznajdite
lji, pravniki, finančniki in vladnimi funkcionarji
so puščale za seboj sledove ogorčenih ljudi, ne
kateri spopadi pa še danes vplivajo na razvoj te h 
nologije.
Začelo se je leta 1878, torej pred izum om žar
nice. T hom as Alva Edison je uporabil denar, ki ga
je zaslužil s svojimi prvimi izumi (fonograf), za
ustanovitev družbe za proizvodnjo te r za razisko
vanja na p odročju električne energije. Že od
samega začetka je m ož nameraval storiti veliko
več od tega, kar je storil, nam reč od o d kritja žarni
ce. Do leta 1882 je ustvaril kar cel sistem, ki je
yključeval generatorje na paro, transm isijski krog
in celo ure ozirom a števce, ki so merili napetost
električnega to k a, s strujo, z električnim tokom
Pa je oskrboval 59 new yorških potrošnikov.
Sistem je bil zasnovan na proizvodnji istosmernega toka.
Električni to k se nam reč deli na istosm erni
to k (pri katerem elektroni tečejo vedno v isti
smeri) te r na izm enični to k (kjer se smer m enja v
d o lo čen em časovnem razm erju). Pri izm eničnem
to k u , ki ga uporabljajo v ZDA, se smer to k a iz
m enjuje po 120-krat v sekundi. Šest let po tem ,
ko je zasvetila prva Edisonova žarnica na isto
smerni to k , se je Edison moral spopasti s konku
rentom , ki je potrošniku dobavljal povsem druga
čen električni to k , to č n e je povedano, električni
to k povsem drugačnega sistema. In to nasproto
vanje, ta spopad je izzval tak o im enovano „vojno
električnega to k a ", k o t so jo imenovali pozneje.
Neki ekscentrični iznajditelj iz Like (sedanje
Jugoslavije) je leta 1884 prispel v ZDA in se za
poslil pri Edisonovem laboratoriju. Toda kmalu
sta se Edison in Tesla sprla in Tesla je Edisona
zapustil in odnesel s seboj svoje velike, svoje od
lične zamisli.
V tem času se je George VVestinghouse, iznajdi
telj zračne zavore za železnice, pripravljal, da s
svojo družbo resno pokvari Edisonove načrte. In
VVestinghouse je takoj uvidel, da je Nikola Tesla
genialen človek, in je od njega kupil vrsto paten
tov za milijon dolarjev, in to patente, ki jih je bil

Edison odklonil. Ideje Nikole Tesle so predstav
ljale tem elj za proizvodnjo izm eničnega to k a,
kakršnega uporabljam o tu d i danes. Spoznal je, da
se istosm erni to k m ore brez večjih izgub prenesti
po žicah le nekaj kilom etrov daleč, m edtem ko se
izm enični to k m ore prenašati preko žice tu d i na
sto tin e kilom etrov daleč, p rak tičn o brez zaznav
nih izgub. Na teh znanstvenih osnovah te r z de
narjem VVestinghousove tvrdke je Nikola Tesla
mogel o brzdati sile slapov na Niagari in od 1903
dalje prenašati izm enični električni to k vse do
oddaljene am eriške države New York.
Izumi Nikole Tesle so bili nadalje še sinhronični elek tričn i m o to r na izm enični to k , neonska in
fluorescenčna žarnica, tran sfo rm ato r za visoko
voltažo in nešteto drugih naprav, med katerim i
tufli nekatere, ki so izredno pom em bne za radio
in televizijo. Njegov je tu d i sistem brezžičnega
prenašanja energije.
V
tem času je njegov laboratorij v Ulici Bleecker v Greenvvich Villageu postal že prava legenda.
Edison je počel vse, kar je bilo v njegovih m o
čeh, da bi razveljavil to , kar je Tesla napravil, da
bi izm eničnem u to k u odvzel veljavnost. Hotel je
uničiti Westinghousa in Teslo. Njegova kam panja
je dosegla vrhunec konec 1880. leta, ko je Edison
plačal javno dem onstracijo, ki naj bi dokazala, da
je izm enični to k veliko bolj nevaren od istosmernega. S tem je napravil še največji vtis na refor
m atorje izvajanja sm rtne kazni, ki so zahtevali
bolj hum an način od dotedanjega javnega obeša
nja in ki so izdelali tudi prvi električni stol ter
vanj vgradili tri generatorje na izm enični tok.
VVestinghouse Electric Com pany je po vsem
tem skušala s sodno p om očjo preprečiti uporabo
teh generatorjev, to d a 6. avgusta 1890 so v zapo
ru v A uburnu usm rtili na električen stolu
VVilliama Kemmlerja. In električnem u stolu so
to k dovajali VVestinghousovi generatorji. Ta
eksekucija je imela tak o širok odm ev med m noži
co, da je Edison slavil zmago proti Teslovemu
izm eničnem u to k u , pa čeprav se je pozneje d o 
kazalo, da je enosm erni to k še bolj sm rtonpsen.
R ezultat Edisonove kam panje p ro ti uporabi iz
m eničnega to k a v gospodinjstvu je bil izreden, saj
je izm enični to k prišel v gospodinjstvu v rabo v
ZDA celih petdeset let pozneje, nekatera newyorška stanovanja pa so imela enosm erni to k vse do
leta 1950, torej še p et let po drugi svetovni vojni.
Ko pa je največji solastnik podjetja General
Electric, ki jo je ustanovil Edison, izgubil zaupa
nje v Edisonovo trditev, da je istosm erni to k naj
boljši, se je p odjetje preusm erilo in prešlo v na
Čeprav je Novo m es to nad sedem let p o b r a t e
sprotni tabor, v tab o r, ki ga je zagovarjal Nikola
no s H ercegnovim , je le m alo kate ri nov om ešk i
Tesla. In tedaj je postalo vsem jasno, da je iz
ro d o lju b vedel kaj več ko to, da je Hercegnovi
m enični to k pripravnejši za distribucijo na velike
t u r is t ič n o m esto in sedež o b č in e z e n a k im im e
razdalje. Iznajditelj Edison je dal ostavko na svoje
n o m v slikovitem zalivu B oke K otorske. To pa
m esto, ki ga je prevzel bančni m agnat J. Pierpont
niti ni ta k o čudrio, saj d o zda) ni bilo z n o b e n e
Morgan. Potem ko je dal svetu žarnico, fonograf,
strani pravih korakov, da bi se p o b r a t e n i vsaj
kinem atografsko kam ero in še vrsto drugih novo
spoznali, kaj šele, da bi začeli sodelovati.
sti, je Edison leta 1921 umrl, ne da bi v svoji
Z ad njič, k o so H^rcegnovci poslali v Novo m esto
veliki družbi zasedel katerokoli vidnejše mesto.
svoje m im o z e in sprem ljajoči karneval, je t o p r i
Ironija usode pa je privedla do tega, da je tudi
znal tud i p red sed nik n o v o m e š k e o b č in s k e sk u p
George VVestinghouse, ki je „vojno električnega
ščine Marjan Sim ič, m e n e č , da so vse d o sed an je
to k a " dobil, izgubil svoj visoki položaj v družbi,
sodelovanje v resnici predstavljali le izmenjalni
ki jo je ustanovil. Njegov prijatelj in zaveznik veli obiski delegacij o b o b č in s k ih praznik ih iri drugih
ki znanstvenik Nikola Tesla pa je preživel kratek
p riložnostih.
čas v velikem bogastvu, ki ga je pridobil s svojimi
( Ž U J C U I I U Ilci I J U U r (
patenti, nakar je skoraj vsa svoja sredstva porabil
turizm a, kjer bi se N o v o m ešča n i lahko o d Herce
za nova raziskovanja in je povsem zapuščen in
sam um rl v januarju 1943 v skrom ni hotelski govcev naučili tu di m n o g o koristnega. H erceg no 
vi n a m r e č slovi v Črni gori p o te m , d a se je tu r i
sobi. Tisti, ki so potegnili iz te „b u rn e vojne"
glede elek tričn e energije največji d o b iček , pa so s tič n o zelo razb oh otil. T o d o k a z u je jo reke d o m a 
čih in tujih gostov, ki m n o ž i č n o iščejo m o ž n o s t
bili bančniki, in ne znanstveniki in iznajditelji.

BRATSKA ROKA
IZ ..NAJLEPŠEGA
FJORDA
NA SVETU”

——

KAMENARI
buelaW

za letni o d d ih prav v Boki K otorski. Še zlasti so
še p o tru dili pri razvoju zdraviliškega tu riz m a , in
ker tu di n o vo m ešk a o b č i n a ni sk o p a s tak im i
zmogljivostmi, sta se Novo m esto in Hercegnovi
začela dogovarjati o
izmenjavi zdraviliških
gostov. To kajpak ni vse, kar lahko zao b se že so
delovanje med p o b ra te n im i, tu di v tu r iz m u ne.

Hercegnovi in c e lo tn a Boka K otorsk a v č r n o 
gorskih tu r istič n ih n a č rt ih nista ria repu, a m p a k
na vrhu. Po p o d a tk i h republiškega zavo da za sta
tistiko, ki ima sedež v T ito g rad u , so imeli lani v
Boki K otorski d o b r o tr e tjin o vseh tu r istič n ih n o 
čitev v Črni gori. Iz p o d a tk o v je razvidno, da se
je zelo p o v e č a lo število d o m a č i h gostov. Pri te m
ne gre prezreti, da se je lani tu ristič n i p ro m e t
povečal v Črni gori za 21, v c elo tn i Jugoslaviji pa
, , le" za 14 o d sto tk o v .
Č rnogorci ugotavljajo, da so ta u speh dosegli z
boljšo in razširjeno t u r is t ič n o p o n u d b o . Pravo
ča sn o so se pripravili na sezono, s cen am i so biti
k o n k u r e n č n i in p ro p ag an d a ni izostala. Zavedajo
se tu di n ap ak in pomanjkljivosti. A n keta, ki jo je
izvedla tu ristič n a zveza B oke K o to rske, je p o 
kazala, da imajo gostje največ p r i p o m b na o p r e m 
ljenost tu r is tič n ih o bjek to v , slabo č is to č o , g n e č o
na plažah in v kam p ih , da č e s t o o d p o v e sta k o m u 
nalni red lin preskrba, pa tud i neljubeznivost in
n estro k o v n o st osebja v hotelih in tu r istič n ih
org an izac i|a h p o g o sto p o v z ro č a ta nego do van je
turistov.
Niso ostali sam o pri ugotovitvah. O cen e in
analize o pom anjkljivosti so v Črni gori razvne
male najrazličnejše posvete, p og ov ore in se s ta n 
ke. Povsod so sprejeli uk re p e , da se g o s to m n elju
be in ugledu č rno go rsk ega tu r iz m a škodljive stva
ri ne bi več ponovile. Č rnogorci so ukrepali d o 
volj zgodaj, da bi pripravljeni pričakali novo se z o 
no, ki se b o vsaj v Boki K otorski začela z n a tn o
prej k o t d ru g o d na obali ali v n o tra n jo sti Ju g o sla
vije. Predvidevajo, d a se b o letos število n o č ite v
p o v e č a lo za okoli 5 o d s t o tk o v , devizni priliv pa
za 8 o d sto tk o v .
Č rn og orci veliko d a jo na tu riz e m , z a to želijo
m a lo n e d o pičice u resničiti s re d n je ro č n i n a č r t
tu rističn eg a g osp od arstv a za o b d o b je , ki se bo
iztek lo leta 1980. E n ak o p o z o r n o s t o d m erjajo
o b m o r s k e m u in g o rs k e m u tu r iz m u , p o n u d b a pa
zajema tudi k u lt u r n e in zgodovinske z n a m e n ito 
sti, p o k aterih slovi ta republika.

Letos b o v Črni gori na voljo 1 2 6 .6 0 0 t u r i s t i č 
nih postelj, o d tega 2 7 .6 0 0 v o b je k tih k o m e r c ia l
nega gostinstva. V sami Boki K otorski bo 4 3 . 0 0 0
postelj: 6 . 8 0 0 jih b o d o pripravili v ho telih ,
1 9 .0 0 0 v tu r istič n ih so bah gospodinjstev, 8 . 0 0 0 v
letovališčih in 9 . 2 0 0 v drugih ob lik ah n am estitve.
Na o b m o č j u B o ke K o to rs k e ustvarijo 8 0 o d 
s to tk o v vseh n o č ite v d o m a č i in le 2 0 o d s t o t k o v
tuji gostje. Z a to p o sv ečajo še p o s e b n o p o z o r n o s t
tu r is to m , ki prihajajo sem na o d d ih iz vseh jug o
slovanskih republik in pok rajin . V vseh o b č in a h
k oto rsk ega zaliva so d o lo č ili letošnje ce n e za
n am es tite v in p re h r a n o go stov pri zasebnih p o 
n u dnik ih . C ene so n e k oliko višje o d lanskih, ta k o
da b o tr e b a za s o b o o d šte ti p o 5 0 d o 8 0 dinarjev,
za p re h r a n o pa p o 1 2 0 d o 1 40 d in a rje v za
po sam ezn ika.
Taka je torej z nekaj p o d a tk i prikaz ana č r n o 
gorska tu r is tič n a p o n u d b a pred novo sezono. Ker
,,g led ajo " naše misli p re d d o p u s t i p r e t e ž n o p ro ti
morju, je prav, da to vemo. N o v o m ešča n i b o d o iz
spoštljivosti d o p o b ra t im o v segli p o p o d ro b n e jš ih
p o d a tk ih o Hercegnovem. In ne b o d o ra zo čaran i!
K ot po v ed o zgodovinski, k u ltu rn i, tu r is tič n i in
najrazličnejši drugi viri, Hercegnovi ni ne?
p o m e m b n a pika na zemljevidu, m a rv eč m e s tg l
pred k a te rim je tr e b a sneti k lo b u k z glave. Lezr
o b v h o d u v zaliv B oke K oto rske, e n e m „n ajlepših
fjordov na svetu". Že leta 1 3 8 2 ga je ustanovili
bosanski kralj T v rd k o . Iz pre tek lih stoletij so se
o h ra n ile trdn jav e, ki so d an es žive p ri č e b u rn e
zgodovine: Kandli-kula, Španjola, F o rte mare,
Sahar kula in Citadela. Z id ane so v tu r šk e m ,
š p a n s k e m in b e n e č a n s k e m slogu. Paša za o č i so
m im oze , ki se razcvetajo pozim i.
Hercegnovi s k o r o d a ne p o z n a snega. P o v p re č 
ne ja n u arsk e te m p e r a t u r e do seg ajo 10 Celzijevih
stopinj. S o n č n ih d n i je včasih n ad 2 0 0 na leto.
T ak rat, ko so na D olen jskem polja p o d sneg om , v
H ercegnovem zori ju žn o sadje in zeleni solata.
B od o p o b ra tim i polnili n o v o m e š k o tržn ico ?

ropotarnica

brez besed
O ZADOVOLJSTVU
Norec ima zmeraj prednost
pred nadarjenim človekom;
vedno je zadovoljen sam s
seboj.

Napoleon
— Zadovoljstvo je tisti
trenutek, ki traja med dvema
nezadovoljstvoma.

Agatha Christie
—
Človek, ki ni več otrok,
ne more več občutiti nobe
nega zadovoljstva v življenju.

Chaplin

O ŽENSKAH
— Ženska je uganka, katere
rešitev se im enuje m ate
rinstvo.

Nietzsche
—
Ž enska
prihodnost.

je

človekova

ZDRAVKO JONCEV
BOLGARIJA

Sumerski izrek
— Če bi bilo vse slabo, kar
je bilo izrečenega o ženskah,
resnično, bi bile blizu dovrše
nosti.

r,<s

Publij Sir

O GLASBI
— Jazz je zmaga črncev nad
belci.

Furlan
— Kjer neha govorica, se
začenja glasba.

Hoffmann
— Glasba usm erja človeka v
globino njegove duše.
Marij Kogoj

BRANKO EFENDIC
JUGOSLAVIJA

za mlade bo kratko
Brin je dvodom na rastli
na, največkrat grm in m alo
kdaj drevo, z rum enim i, v
m ačicah zbranim i prašnim i
in zelenimi cveti, združenim i
v m ajhne storže. Krošnja je
piram idasta, veje so razkre
čene na vse strani, brez
stalne oblike. Rastlina se
odlikuje po značilnem vo
nju. Ozki, bodeči in mehki
listi ali igle ne odpadejo, pač
pa štrle od vej in stoje po
trije v vretencih. Plod je
d robna jagoda, ki dozori šele
v tretjem letu. Brin cvete od

aprila do junija.
Raste po dolinah in plani
nah, po pašnikih in skalovju,
na samem in m ed listavci.
Zrele jagode nabiram o ok
tobra ali novem bra, m ladike
pa spomladi. Ker vsebuje
veliko hlapnega olja, čisti
kri, to p i sluz in pospešuje
tek in prebavo te r izločanje
vode.
Posušene jagode pospešu
jejo prebavo, odstranjajo
slab duh iz ust in zdravijo
glavobol, č e je posledica

slabe prebave. Pri revmi in
nekaterih boleznih ledvic in
m ehurja p rip o ro č a jo jagode
žv ečiti v e č k ra t na dan. V
vodi ali vinu kuhane jagode,
ki jim dodam o to lik o slad
korja, da se zgosti v sirup, pa
p riporočajo k o t zdravilo za
jetiko.
K neipp priporoča za slab
želodec žvečiti brinjeve jago
de 24 dni, in sicer prvi dan
po 4 do 5, vsak naslednji
dan po eno več, da prideš na
15 jagod, potem žvečiš vsak
dan eno manj.

repa s kašo
Z zvončki, ki so že pred
snegom zazvonili po vseh
livadah in tratah , je odzvo
nilo tu d i m ahedrajočim , pre
tiran o širokim krilom , ki so
segale d o m eč. Zraven so
spadali škornji, ta k o da
oblike nog sploh ni bilo
m ožno ugotoviti. Pomla
danska m oda prinaša mla
jšim krajšanje nasploh. T ako
segajo krila le m alce čez
koleno ali pa jih že sramež
ljivo odkrivajo, kratki so
jopiči d o pasu, ozkega kroja
toda širokih ramen. K ratke
so tu d i frizure, le da je to na
videz.
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Dekleta, ki im ajo dolge
lase, jih b o d o začele spenjati
v svitke in kite pa pripenjati
tik cjave, da b o pričeska
videti kratka.
O vratnički na
bluzah in srajcah pa na
oblekah so ozki in m ajhni,
včasih jih sploh ni. Prvim
bluzam , nam enjenim toplej
šem u vrem enu, pa so od
strigli tu d i rokave. Nič več
kratkih rokavov, m arveč ki
m ono, ki sega čez ramena.
T aka oblika zgornjega dela
je značilna tu d i za prve
poletne obleke.

K ravate vseh vrst bodo
tu d i spom ladi poživljale m la
d o stn o garderobo, razen njih
pa beli ovratniki na pisanih
ali kockastih bluzah, pa
„ m ašna", ki jo s trakom
privežem o okrog vratu.
Krila se m nog o k rat zape
njajo po vsej dolžini, lahko
po sredi, lahko pri strani,
krojena pa so tak o , da so
boki poudarjeni. Seveda, če
je bokov preveč, potem tak o
m o d o odpišim o in segajmo
raje po krilu, ki postavi
ustreza.
R. BAČER

Silva Forneci
Da je danes že veliko ljudi
presitih vse m ogočih zrez
kov, im enitnih sladic in
drugega, ugotavljajo v bolj
ših gostinskih lokalih, ko
gostje čakajo v ečk rat do
m ačo jed. Za en o takih,
dom ala že pozabljenih, a
okusnih jedi je povedala
recept Silva Forneci, dijaki
nja III. letnika srednje go
stinske šole, ki prakticira v
gostišču na Loki:

..P otrebujem o (za 4 ose
be)) 1 kg kisle repe, 40 dkg
suhega svinjskega mesa, bo
disi šunke, rebrc ali šinjeka
te r 15 dkg prosene kaše.
Repo operem o in jo ku
ham o, suho m eso skuham o
posebej. Ko je meso kuhano,
ga zrežem o na poljubno
velike kose in dam o v repo.
Jed zgostim o s kašo. T udi to
je najbolje skuhati posebej

in n ato d o d ati repi in mesu,
kolikor želim o gosto jed.
Zabelim o s-p re p ra že n o č e 
bulo, ki sm o ji dodali malo
ocvirkov. K tak i večerji se lepo
poda še sladica. Na prim er
flancati z m arelično peno.
Peno naredim o z m arelične
m arm elade, razpenjene z
jajci, pridam o pa m alo vina.
R.B.

PRaMTnvuAmo vflm

i
prebrali smo
ZBRANA DELA
Z LUKNJAMI
Zbirka „Z brana dela sloven
skih pesnikov in pisateljev," ki
33 let izhaja pri Državni
založbi Slovenije in je pod
glavnim uredniškim vodstvom
dr. A ntona Ocvirka prinesla že
blizu sto trideset knjig, je spet
bogatejša za eno od tem eljnih
del slovenske književnosti: pred
nedavnim je izšla tretja knjiga
Zbranega dela Lojza Kraigherja,
ki prinaša rom an ..K ontrolor
Š krobar".
T o je č e trti natis tega Kraig
herjevega dela, v skladu z
značajem in nam enom zbirke
pa se je urednik DušanM oravec
odločil za objavo prvotnega
besedila, ki je izšlo 1914 in je
razburilo bralstvo s svojo za
takratne pojm e drzno erotiko.
Kot vemo, je pisatelj 1950
pripravil ..popravljen, retuširan
in tu in tam m alenkostno
d o p o ln jen " ponatis tega natura
lističnega romana, ki je zgodo
vinsko stvaren popis
siste
ma raznarodovalne politike na
Slovenskem.
T ako
prirejen
„ K ontrolor Š krobar" je izšel
tudi 1973, Moravec pa je v
opom bah k priču jo či izdaji
opravil n atan čn o prim erjavo
med prvotnim in popravljenim
besedilom. O pom be prinašajo
tudi podroben prikaz nastanka
in odm evnosti tega dela.
O tem , da je zbirka „Z brana
d e la .. . " gotovo največji slo
venski založniški podvig, najbrž
ni m oč dvom iti. Prav zato velja
opozoriti na veliko pom anjklji
vost, ki ji založniška hiša (hote
ali ne) ni kos. Knjige, ki
izhajajo v zbirki, kajpak niso
literarne uspešnice, to d a vseeno
se zgodi, da je ta ali ona knjiga
sčasom a razprodana. Sprašu
jem o se, s kakšnim izgovorom
založba lahko opraviči to, da
knjig, ki so pošle, tudi po petih,
desetih in več letih ne izda še
drugič ali tretjič? !
Tako že vrsto let ni m oč
kupiti vseh Jurčičevih, Levsti
kovih, Stritarjevih, Trdinovih,
Kersnikovih, Tavčarjevih ali
Z upančičevih knjig. Ze več ko
desetletja so docela razprodani
Linhart, Aškerc, G regorčič, le
tos, ko praznujem o stoletnico

O
rojstva Josipa Murna, pa je na
knjižnem trgu le druga knjiga
njegovega ..Zbranega dela", ki
ga je že v prvi polovici petdese
tih let uredil pokojni Dušan
Pirjevec.
Č etudi dela om enjenih knji
ževnikov izhajajo tudi pri dru
gih založbah, to ne m ore biti
opravičilo za nepopolnost oz.
delno razprodanost ..Z branih
d e l .. .
Narod, ki prisega na
svojo kulturno osveščenost (to
pa so mu navsezadnje v največji
meri kalili prav književni klasi
ki), si takega spodrsljaja ne bi
smel privoščiti.
D RUS t j a

knjige
„Vezilja”
Z birka „V ezilja" izhaja pri
Mladinski knjigi in prinaša na
leto sam o tri knjige. Tudi
to k ra t so izšle slab mesec dni
pred dnevom žena. Zveza med
temi knjigami in ženskim praz
nikom je zgolj knjigotržne nara
ve. , , Vezilja" je letos postregla z

..V ražjim d ekletom " like Vaštetove, „ Življenjem hišnega slu
žabnika" Ferdinanda O yonoja
in z dvema povestm a Fjodora
M. D ostojevskega.
Vaštetova, po rodu Novom eščanka, je v slovenski literar
ni zgodovini zapisana predvsem
k o t naturalistično usmerjena
pisateljica življenjepisnih pripo
vedi o velikih m ožeh slovenske
preteklosti (Prešern, Trdina,
Vodnik, Robba). P o v e s t,, Vraž
je dekle" je prvič izšla že v
tridesetih letih in govori o
Valvasorju. Kraj dogajanja je
grad Bogenšperg, osrednji junak
seveda pisec znam enite „Slav e .. . " , ob njem pa navihana
ljubica Marija, „vražje dekle",
pa služničad in še vrsta tedaj

SAMORASLI REZBAR Z VOLJO
Že ko so si otroci na paši
krajšali čas s tem , da so
vrezovali ornamente v leskove
palice in odstranjevali muževno tubje, da se je videlo, kdo
je naredil najlepši vzorec, se je
Martin Črnugelj iz G rabrovca
nad M etliko te otroške igre
lotil z večjo zavzetostjo kot
njegovi tovariši. T udi se ni
zadovoljil le z ornam enti,
m arveč je rad v les vrezal tudi
kakšne podobe. Prav tak o so
^uči t elsiji
j i v šoli opazili, da m u je
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P otreba po knjigi, ki bi združila vsa
besedila partizanskega pesnika Karla Destov
nika—Kajuha, se je pokazala že na začetku
šestdesetih let; do tedaj so se nam reč zvrstili
številni priložnostni izbori (pa tu d i prevodi),
ki po ocenah poznavalcev niso docela
odtehtali pesnikove veličine.

bolj k o t drugi predm eti pri
srcu likovni pouk. In to
veselje, za katero potrebuješ
le oster nožič in večji ali
manjši kos lesa, 2 9 -le tn e g a
trgovskega pom očnika Marti
na Črnuglja do danes ni
zapustilo. Se več, bolj ko je
odraščal, večji so bili kosi
grobega lesa, ki se jih je
loteval z o stro klino svojega
noža, in zahtevnejši motivi, ki
si jih je zamislil in izrezljal iz
neobdelane lesene gmote.

živečih, ki so po m ožnosti tudi
spletkarili. Povest je prijetno
berljiva, ni kaj.
O yono je črnski pisatelj iz
Kameruna, njegov rom an, ki ga
je iz francoščine prevedla Mar
jana Samide, pa v obliki dnevni
ka govori o doživljajih hišnega
služabnika Toundija. Slednji v
času popolne kolonizacije Afri
ke zvesto služi v hiši belega
kom andanta, nehote je priča
spolnim priboljškom gospodar
jeve žene, zato ga prešuštnica in
ljubim ec po krivem spravita v
zapor, od koder pobegne čez
mejo, to d a njegova življenjska
p o t se že bliža koncu. Delo je
m estom a zasukano v groteskno
kom iko, ki presunljivo o črtu je
nevzdržne razm ere črnskega
življa. '
Da Dostojevski ni le velik
m ojster rom anopisja, am pak
h krati tu d i genialen pisec kraj
ših pripovedi, je jasno vsakemu,
ki je bral ..S tričkove sanje",
zbirko črtic, novel in povesti. Iz
te knjige (izšla je pred sedmimi
leti) sta zdaj ponatisnjeni po
vesti ..G ospodarica" in „T uja
žena in m ož pod posteljo", ki
ju je poslovenil Severin Šali.
Prva, polna m rakobnega vzdu
šja, ločuje ljubezen od sveto
hlinstva, pripoveduje o plem eni
ti lepotici in pa ženi bogatega
obrtnika, ki je zadrt pobožnja
kar, sicer pa kolovodja roparske
tolpe. V drugi povesti se je
Dostojevski izkazal k o t hudo
mušen kom ik, ki je opis p retira
ne, a neutem eljene ljubosum 
nosti glavnega junaka prepletel
s satiričnim i ostm i.

mm
Zgodovina o slikarstvu govo
ri, da je dala Španija na p reho
du v rom antiko en sam, a ne
precenljiv prispevek s slikami
Francisca G oye (1746 - 1828).
Kako je tek lo in se izteklo b u r
no življenje um etnika, ki se je
na starost bolan in gluh zaprl
pred ljudmi v m adridsko pred
»L jubezen do lesa in malo
zahtevnejše obdelave tega ma
teriala imamo v naši družini
tako rek o č v krvi," je povedal
Črnugelj. „B rat Ivan je izučen
mizar, ki se prav rad loti
oblikovno bolj zahtevnih del,
za katere ni potrebna le
o b rtn išk o izučena roka, mar
več tudi neke vrste ustvarjalna
volja in bolj izoblikovan o b 
č u tek . Tudi b rat Lojze, ki je
ostal dom a na km etiji, se rad
loti takega dela, čeprav je
čisti sam ouk." In res, na trati
pred Črnugljevo dom ačijo na
G rabrovcu obiskovalcu neho
te uide pogled na nenavadno,
a zelo okusno in izvirno
„ v rtn o garn itu ro ": iz grobega
masivnega lesa iztesano mizo
in stole, ki se je ne bi
sramoval n oben sodoben po
klicni oblikovalec.
, , Bolj resno sem se začel
ukvarjati z rezljanjem pred
kakimi desetim i leti," pripo
veduje Martin. „ T o mi je
sprostitev in konjiček hkrati.
V glavnem delam v lipi in
topolu, poskusil sem tudi v
tršem lesu, pa za to nim am
prim ernega orodja. Vendar
sedaj ne m orem delati toliko,
k ot bi rad, za to je p o treb n o
veliko časa in potrpljenja pa
tudi prostora nim am tukaj v
Metliki, kjer stanujem ."

• /.h r o u o

N ačrtnega zbiranja Kajuhovih del se je
lotil Emil Cesar in tak o je 1966 pri založbi
Borec izšla prva knjiga Zbranega dela, ki je
vsebovala pesmi, nekaj proznih besedil,
urednikovo izčrpno razpravo o pesnikovem
življenju in delu, m anjkale pa tu d i niso
p od ro b n e literarnozgodovinske opom be.
Prvotni n a č rt za drugo knjigo, ki naj bi
priobčila Kajuhov dram ski prvenec „M ati"
(napisal ga je skupaj z Bojanom Š tihom ),
pisma in še kaj, je n ato 1971 prerasel v
m estno hjšo (pozneje so jo ime
novali gluhčeva hiša) te r o n e 
mogel d očakal celo sram otno
pregnanstvo — to popisuje v živIjenjepisnem rom anu Eric Porter, v prevodu Dušane Findeisen pa je delo k o t 39. knjigo
zbirke ..Veliki m ožje" izdala za
ložba O bzorja. Življenjska p ot
velikega Španca, polna vzponov
in padcev, trpljenja in razo čara
nja, ki um etniku ni prizanašalo
v trm oglavem , a poštenem in
nenavadno vztrajnem boju za
resnico, je v p riču jo čem rom a
nu podgna v.luči nazadnjaškega
in um etniškem u snovanju nepri
jaznega družbenega podnebja
španske dežele.

dva romana
Včasih kar preveč rasipno
odm erjam o dolžino časopisnih
stolpcev za zapise o knjigah, ki
zaslužijo komaj kaj več ko
bežno om em bo. Zdi se nam , da
to velja tu d i za Thom asa
VVisemana „D an pred sončnim
v zhodom " in Piera Reyja „Operacijo O u t", se pravi za romana,
ki ju je v zbirki „P esti" izdala
Pom urska založba.
VVisemanovo delo, ki ga je
poslovenil Jože Fistrovič, govo
ri o nemškem tajnem policistu,
ki se pred razsulom tretjega
rajha vdinja ameriški obvešče
valni službi in v vohunskem
slogu igra na karto življenja in
smrti. Vetrnjaštvo, služenje tre
nutnim potrebam visoke poli
tike — to je nravno prazen
smoter takega početja.
Z ato Martin skoraj vsak
dan skoči v Grabrovec, kjer
ima na voljo oprem ljeno de
lavnico, da lahko les grobo
obdela. „M oje glavno orodje
pa slej ko prej ostaja m ajhen
žepni n o ž. Ko začnem delati,
kar si zamislim, počnem to
vedno iz veselja; po tem ko pri
delu začnem dobivati žulje,
ko se stvar včasih precej
zavleče, me, po pravici pove
dano, včasih veselje in prvo
navdušenje tudi mine, vendar
postane takrat za četo delo
nekakšna obveznost, ki jo
moraš d o k o n č a ti."
K ot popoln sam ouk je
M artin pri delu prepuščen
zgolj sam em u sebi. Ni ga, ki bi
mu lahko olajšal delo z
nasvetom , kako naj neko stvar
naredi z manj truda. Z ato se
prav velikih kipov ali reliefov
ne upa lotiti. „Najbolj me
privlači narava s svojimi izvir
nimi oblikam i; seveda mi je
blizu tu d i življenje preprostih
ljudi, ki jih srečujem na
vsakem k o raku." Na lanski
razstavi dom ačih belokranj
skih o b rti v Sem iču je pokazal
belokranjsko nošo, izrezljano
iz lesa. „D a se iz veselja
ukvarjam z rezljanjem , ve kaj
malo ljudi. To res počn em le
zase, nikoli mi tu d i ni prišlo
na misel, da bi lahko kakšen

združeno izdajo s prvo knjigo. Tako
pripravljeno Zbrano delo Karla Destovni
ka—K ajuha, ki predstavlja pesnikovo p opol
no um etniško in človeško podobo, je pred
nedavnim doživelo izpopolnjen ponatis pri
om enjeni založniški hiši; ta, po vrsti že
štiriindvajseta izdaja Kajuhovih pesmi se
časovno ujema s p etintridesetletnico pesni
kove smrti.
Cesarjeva (zdaj še dopolnjena) študija, ki
obsega kar 165 strani, je doslej najtehtnejše,
n atan čn o d o kum entirano življenjepisno be
sedilo o Kajuhu, katerega pesniško delo je
opečatil narodnoosvobodilni boj. V osred
njem delu knjige so Kajuhove pesmi
prio b čen e v dveh zaokroženih skupinah,
sledijo jim pisma, dopolnilni del knjige pa
prinaša pesmi iz zapuščine, om enjeno
dram o, prevode te r prozne sestavke. Na
skoraj dvesto straneh se vrstijo opom be, ki
uvodom a podajajo pregled vseh dozdajšnjih
izdaj Kajuhovega dela (od p rvotnih pesniko
vih zamisli o sam ostojni zbirki prek zbirk, ki
so izšle m ed zadnjo vojno, in vseh povojnih
natisov do p riču jo če knjige), n ato pa
razčlenjujejo nastanek in objave posam eznih
pesmi in drugih besedil.
Brez pridržkov je m oč zapisati, da je
Cesarjeva izdaja Kajuhovega dela po Iiterarnozgodovinski obdelavi povsem enakovredna
knjigam, ki izhajajo v zbirki Zbrana dela
slovenskih pesnikov in pisateljev.
D.R.

T.UIIIE

recenzija
dan
sončnim D RUG ITUJEC
vzhodom
roman

„ G rk " je bil naslov Reyjevega rom ana, po katerem je pred
časom planilo slovensko bral
stvo, založba pa se nadeja, da
bo šlo prav ta k o v denar tudi
p riču jo če delo (dve obsežni
knjigi je prevedel Miro Poč).
P ripovedno izhodišče: dve ma
fijski družini, razpečevanje ma
mil, širjenje prostitucije, um aza
ni igralniški posli, izsiljevanja,
zakulisje švicarskih bank —
n ašteto in še kaj bo najbrž
dovolj sladko jabolko za bralce
s pokvarjenim literarnim oku
som.
P1ERRE REY

f
svoj izdelek pro d al."
Poleg kipov, reliefov m
drugih izdelkov, ki so plod
njegove domišljije in ustvarjal
ne volje, Črnugelj rad obdela
ozirom a dodela tudi nena
vadne igre narave. Z izurjenim
očesom odkrije korenine, ki
jim je že narava sama dala
posebne oblike, zavržen kos
lesa, ki bi ga m arsikdo spregle
dal, z manjšimi posegi ten k o 
č u tn o predela v likovno izvi
ren uporaben predm et: sveč
nik, stojalo za rože. Tako je
Črnugljevo m etliško stanova
nje nekakšna m ajhna, a zani
miva in zgovorna ..galerija",
ki priča, da je ljudska, dom a
ča, samorasla ustvarjalnost
tudi danes živa.
A.B.
,5C ''5 ® S ! P

Menda ni dela Roberta A.
Heinleina, ki bi ne zaslužilo
pozornosti. Tako lahko sodim o
ne samo po poročilih, ki
prihajajo k nam iz angleško
govorečega sveta, am pak tudi
po beri Heinleinovih knjig v
slovenščini. Čeprav imamo so
razm erno malo prevodov znan
stvenofantastične literature (v
zadnjem času je izdajanje to 
vrstnih knjig precej živahnejše),
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pa je R obert A. Heinlein
d o sto jn o zastopan. Zadnji in
najnovejši v vrsti je rom an
Tujec v tuji deželi", fciterega
prevod (delo Borisa V erbiča) je
pred kratkim izdala Tehniška
založba Slovenije.
Pripoved o tujcu v tuji deželi
je zanimiva in svojevrstna, saj je
v svoji zasnovi nekakšen novi
evangelij, lahko bi ga nazvali
kar vesoljskodobni opis življe
nja in sm rti odrešenika. Hein
lein pripoveduje, kako je v 21.
stoletju prišel na Zem ljo človek
z Marsa, potom ec prve človeške
posadke, ki je poletela na ta
planet. V endar je to človek
nove vrste; misli, čustvuje in
..g ro či" (izmišljena nova beseda
za najglobjo vrsto doum evanja)
drugače od ostalega človeštva.
Iz povsem nebogljenega b itja
postane osrednja osebnost b rat
stva ..v o d n ih " bratov in u sta n o 
vitelj nekakšne nove religije, ki
bi pravzaprav tega pojmovnega
naziva ne zalužila več. Po
železnih družbenih zakonih se
seveda zgane posvetna in verska
oblast, ki oznanjevalca nove
družbe, harm oničnejše in bolj
razum evajoče skupnosti, začne
preganjati, na koncu pa doseže,
da ga drhal skam enja in zažge.
M edtem ko drugi veliki o dre
šenik v zgodovini zah o d n e civi
lizacije stopa v „raztelesen je",
še spregovori besede visoke
m oralnosti in velike m odrosti;
drhali pravi: „ Ljubim vasi",
kobilici na travi pa pove: „Ti si
bog!"
Heinlein je na drugo stran
naslovnega lista zapisal: „Vsi
ljudje, bogovi in planeti v tej
zgodbi so izmišljeni". A bralec
bo, dlje ko bo bral „T ujca v tuji
deželi", prepoznaval v namišlje
ni bodoči družbi današnjo druž
bo in v človeku 21. stoletja
človeka današnjega dne. V tem
pa je velika m oč in vrednost
pisatelja Heinleina.
MjM

DOLENJSKI LIST
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ZAKLAD/

KO STA N JEV IŠK A JA M A
Dolenjska slovi k o t dežela zelenih gričev,
prijaznih vinogradov, gostoljubnih zidanic in
radoživih ljudi. Naša dežela je zelena, skoraj
igrivo razgibana, vsa prepredena z rjavimi
progami nji.v, potem pa z vinogradi,
majhnimi in še m alo manjšimi, to večno
radostjo in skrbjo vseh Dolenjcev. Dežela
kot iz pravljice. T oda pod razkošjem
površine se skriva trd a skopost kraških tal.
Tako k o t večina slovenske zemlje tu d i
Dolenjska leži na apnencu in zato pozna
kraške pojave. Brez števila brezen je pri nas,
kdove koliko ponikalnic, kraških v rtač in
kraških jam . T oda sam o dve jami na
D olenjskem sta znani širši javnosti: prva je
T ab orsk a

RESNICA
JE SAMO ENA

1

„ P etintrideset let sm o m olčali, zdaj pa
n o čem o več", pravi petero še živih otrok Alojza
G regorčiča iz O točca pri Novem m estu. ,,Naš
o če je bil rajonski sekretar KPS za Šm arješko
obm očje, strahovito m u čen in u b it septem bra
1942. Oglašam o se zato, ker to, kar je napisano
na spom inski plošči, ni resnično, n am reč, da je
bil naš o če sam o član rajonskega kom iteja. T o
dejstvo nam je potrdil tu d i tovariš V iktor Avbelj,
član predsedstva SRS. Dogodki in to č n e om em be
so opisani v še ne izdani knjigi V iktorja Avblja o
Dolenjski m ed NOB.
Naš o če je bil že v stari Jugoslaviji aktiven
kom unist in eden od organizatorjev upora v teh
krajih. Ž e p red vojno je bil zaradi ilegalnega dela
v eč k rat zap rt in preganjen od žandarjev in
tak ra tn ih oblasti. O njegovem pravem pom enu in
odgovornosti obstaja d o k u m e n t italijanske divizi
je Cacciatori v zgodovinskem oddelku NOB
Centralnega kom iteja KPS, kjer piše, da je bil v
Becelotivi jami u je t vodja kom unistov s še nekaj
oboroženim i m ožm i.
N aša mam a, ki je, žal, od vsega hudega um rla
m nogo prezgodaj, je pripovedovala, da je hodil
veliko na Dunaj, da je bil v zaporu s tovarišem
T ito m , da je dezertiral iz bivše kraljeve vojske in
da je bila nanj razpisana velika nagrada.
D om ačini ga niso imeli radi. Klicali so ga z
im enim „ tisti k om unist", tista baraba, ki je kar
naprej p o zaporih".
Uspešno se je skrival vse do 24. septem bra
1942. D om ačinu Jo žetu Žuri, dom a iz Zagrada,
je uspelo pregovoriti ga in spraviti v njihovo tajno
p o sto jan k o v Beceletovo jam o. Na ta način je
zbral tu d i druge borce: V inka Paderšiča, V inka
Kosa in druge, za katere se je vedelo, da
sodelujejo ali so sodelovali s partizani. T akrat se
je nam reč bližala italijanska ofenziva. Zaradi
izdaje so padli fašistom v roke nosilci upora
našega kraja. V tem neenakem boju je naš o če
ubil italijanskega oficirja, V inko Paderšič pa se ni
predal živ, v Beceletovi jami se je sam ustrelil.
Ostale, m ed njimi tu d i našega očeta, so gnali v
osnovno šolo Š en tp e ter sedaj O točec. Med po tjo
je izdajalec pokazal še na dve aktivisti: Fani
V irant in Meri Becele. Vse skupaj so zaprli v šoli
in jih strahovito m učili. Ker niso ničesar zvedeli,
so dobesedno pobesneli in naslednji dan so jih
odgnali na streljanje. Naš o če je imel še toliko
(noči, da se jim je iztrgal in pobegnil p ro ti Krki,
to d a že po prvih korakih so ga zbila na tla
fašistična kopita. Ubili so jih za vasjo.
Po tej p oti prosim o vse še preživele njegove
sotovariše, da nam sporočijo karkoli o njegovem
predvojnem revolucionarnem delovanju. Te po
d atk e rabim o za muzej revolucije v Novem
m estu."

Mihela in Joža G regorčič, hčerki ubitega
revolucionarja, ki živita zdaj v Ljubljani, sta s
svojimi brati in sestro preživljali prva leta po
vojni h ude in neprijetne o b č u tk e od tistih, ki
tudi m ed vojno niso skrivali an tip atij do
partizanskega boja. Kuštravi otroci so ostali v
najbolj rosnih letih brez o če ta in kmalu tudi brez
m atere. Najbolj boleče pa je bilo poniževanje, ki
so ga bili deležni od nekaterih dom ačinov.
„N jihove grde poglede smo z grenkobo prenašali
in sam o mi otroci vemo, kaj to pom eni. Se danes,
po to lik o letih, so na nas vidne posledice," pravi
Joža G regorčič in dodaja: „V to šolo, kjer je bil
naš oče zverinsko m učen, smo hodili vsi njegovi
otroci. Vemo, da je za marsikoga tisti čas že zelo
daleč, pokopan v sivino zgodovine. V emo in
ču tim o dolžnost, da po svojih m očeh pom agam o
izpričati resnico, ki je včasih skoraj nedosegljiva.
Poskušali sm o že večkrat, zdaj pa mislinrio, da je
zadnji čas, da se krivica do našega o č e ta enkrat
za vselej popravi."
Navsezadnje bi bilo prav, ko bi tu d i d ružbeno
političn e organizacije in krajevna skupnost v
O točcu in Sm arjeti, kjer je Alojz G regorčič
deloval, storile vse, da se ta problem reši. Ne
sam o zaradi peterih o tro k in ne sam o zaradi
pietete do pokojnega revolucionarja, tem več tudi
iz spoštovanja d o zgodovine, do naše revolucije,
do žrtev in izjemnega časa, katerem u dolgujem o
naš današnji in bodoči srečnejši dan.
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Kostanjeviška jama pri Kostanjevici.

Prijazni K ostanjevičani, vajeni obiskoval
cev, povedo, da je jam a za obiskovalce
zap rta. Predsednika Jam arskega kluba Kosta
njevica, ki ima ključ od jame, ni bilo dom a.
K ončno nam je uspelo priti do Martina
Boltesa, ki o jami ve prav vse! Celih 13 let je
bil predsednik jam arskega kluba, sodeloval je
pri odpiranju jam e za javnost itd. Rad pove
kaj več o njej.
Za o dkritje Kostanjeviške jame, ki se je
sprva imenovala Studena jam a, je poskrbela
narava sama. Nad Gorjanci se je 1. avgusta
1937 utrgal oblak. Ker podzem lje ni moglo
požirati vse vode, je voda m arsikje bruhnila
na dan. T ak o je bruhnila na dan tu d i pri
sedanjem vhodu v Kostanjeviško jam o.
Seveda tedaj ni bil ta k o velik, k o t je danes;
podoben je bil lisičji luknji. Celih 17 le t se
za tisto lu knjo nihče ni zmenil. O b
7 0 0 -le tn ic i Kostanjevice, ki so jo praznovali
leta 1954, se je n ekdo spom nil, da bi bilo
d o b ro vhod razširiti. Ni znano, kaj je
porodilo to idejo. Dejstvo je, da so vhod
resnično širili, p o tem pa vse skupaj opustili,
kar je trajalo do leta 1963.
Tega leta so v Novem m estu ustanovili
Jam arski klub, ki si je za prva raziskovanja
podzem skega sveta izbral prav K ostanjeviško
jam o. Med novom eškim i jamarji je bil
pokojni dr. Tršan, s katerim so se v jam o
spustili prvi K ostanjevičani, med njimi
Martin Boltes. Obiski novom eških jamarjev
so navdušili K ostanjevičane za raziskovanje
jam, ta k o da so si kmalu ustanovili sekcijo,
kasneie Da še k lub za raziskovanje iam.

Kostanjeviški jam arji so kmalu začeli
razmišljati, da bi jam o odprli tu d i za turiste.
V priprave za o d p rtje jame so pritegnili vse
razpoložljive sile, med njimi tu d i D olenjsko
tu rističn o zvezo in o b čin o Krško. Organizi
rali so več udarniških delovnih akcij, na
katerih so sodelovali jamarji iz vse Slovenije.
Iz Krakovskega gozda so dobili hrastove
hlode za stopnice in za drogove elektične
razsvetljave, senovski rudarji so jim pomagali
m inirati vhod v jamo, sami pa so pripravili
'p o t in parkirni p ro sto r pred jam o. Pred
slavnostno otvoritvijo, ki je bila 28. avgusta
1971, so pripravili g o to . reklam nega m ate
riala in organizirali vodniško službo. Kostan jevica
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vost, ki je bila dostopna za obiskovalce vse v«
do konca 1975.
Ko vstopiš v 4 3 8 m dolgo Kostanjeviško
jam o — njena največja globina je okoli 2 6 m
— te, ta k o k o t v vsaki jam i, prevzam e nema
tišina. Tesnoben o b ču tek ti povečajo še
dolge sence in večno kapljanje vode.
Tesnoba se še poveča, ko se zaveš, kako
minljivo je človeško življenje v primerjavi s
temi kapniki, ki so se daljšali dolga stoletja,
da so zrasli do tak e velikosti. Potem pa si
pritakneš misel, da si prvi raziskovalec tega
koščka podzem skega sveta, in prevzam e te
radost odkrivanja visečih stalaktitov in iz tal
rastočih stalagm itov. Med kapniškim i stebri
v Kostanjeviški jami je najbolj znan in
najlepši Matjažev prestol, ki stoluje v veliki
Kapniški dvorani. Dvorana je največji
pro sto r v jami, saj je kar 4 5 m dolga in do 12
m visoka. Na koncu jam e je Črni rov, ki
obiskovalcem ni dostopen.
Kostanjeviška jam a je prejkone naravni
zaklad prve vrste. Na leto jo je obiskalo
12.000 obiskovalcev. Z ato je vprašanje,
zakaj je jam a zaprta, nadvse razumljivo.
Vzrokov za sedanje stanje je verjetno preveč,
da bi jih naštevali. Povemo lahko le to , da
kostanjeviški jamarji spet začenjajo vse
znova. J a m o ' bodo ponovno uredili za
obiske; zgradili bodo b etonske stopnice in
prenovili razsvetljavo. Jed ro kostanjeviškega
Jam arskega kluba — vanj prav gotovo spada
M artin Boltes — zatrd n o obljublja, da bo
jam a že letos ponovno odprta.
J

