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^ soboto v D o m u JL A
uPni koncert Krkinega in
0r°škega pevskega zbora

N a tridnevnem seminaiju za sekretaija občinskih komitejev ZK
Dolenjske in Posavja, k i je bil v Dolenjskih Toplicah od 16. do 18.
maja in na katerem so sodelovali tudi sekretar predsedstva CK ZKS
Franc Šetinc, član predsedstva Lojze Briški ter izvršni sekretarji
Majda Gaspari, Bojan K lem enčič, Martin Mlinar, Roman Ogrin,
Franc Šali in Peter Toš, so preučili delovanje Zveze kom unistov ter
analizirali nekatere slabosti.
nosti, pa tudi objektivne težave in

t>evski zbor novomeške
Mne zdravil „Krka“ in slovensko
urno društvo Danica (oz. njegov
pevski zbor) iz Šentvida v Podjuni
že več let ter si izmenjuin nastope. Tokrat bo
zborov na njunem skupnem
»astopu v Novem mestu.
Koncert pevskega zbora Krke, na
.. erem bodo sodelovali pevci s
Q, . '—o“> bo v soboto, 26. maja,
19.30 v veliki dvorani novome^ D ° ma JLA. Na sporedu bodo
j
e> revolucionarne, umetne in
^raovinske pesmi. Na prireditvi,
P°wečeni 60-letnicam KPJ, SKOJ
li
sindikatov, bodo počastiBevn* živbeni ska jubileja skladate^
kovana Gobca in Matije Tomkoncerti in z vso svojo
vnostjo pevski zbor Krke v celoteil v “je .naročilo, ki je zajeto v
n e z a d rf
de®ev‘ misli: „Pesem je
drzna emocionalna m oč povele)? nja med ljudmi". V zadnjih
. j* Pevci to poslanstvo še posebno
očutno izpolnjujejo.

Praznik knjige
avli Krke o d p r t d r u g i
k n již n i s e je m
dolenjski ki

v razstavni vli novomeške
novomeš] tovarne
Iravil Krka so v ponedeljek,
poned
21.
aja, po nastopu mešanega
mešane
pevskei b o r .- « ,v , odprli drug dolenjski
»jan! sejem, posvečen d
mla3stl m 60-letnicam KPJ. SKOJ in
nvirioi —““ sindikatom. Na sejmu soU/t
dvajset slovenskih založb,
njimi tudi Založništvo tržaškeProdajni del obsega več kot
Zaokrožen del predstavela Edvarda Kardelja. Družboliteratura je obogatena z
'POnati. ki jih je posodila Studij:njižnica Mirana Jarca. Na raz- odprta bo še jutri - so vsa
ki so izšla zadnje leto.

s
S
,4
'

Bolj zaostriti odgovornost

V Novo mesto

seim POmenu dolenjskega knjižnjega
eovr^i ki P °staJa tradicionalen, je
in n , "r^nik Cankarjeve založbe
skeor^Sednik Slovenskega pisateljsk^ro ^
3-Tone Pavček, dolenjJ
Njegovemu pesniškemu
je bil namenjen recital v
otvoritvene sejemske
;snosti. Pesnika, ki je že četrt
tja eno
.
"osilnih imen sodobne
obisk-, e °rnosti na Slovenskem, je
č r t a h * 1? " 1 v nekaj značilnih
noVOmeS- u StaVl1 prof' Jože Sevel z
Dramil, n
gimnazije. To je bil
avtor n e £ ? k° Ve1,POezije: najprej je
vedaL
Jlh P65*1"' ^
P°'
ni
rem pa mu jih je ob glasbe-

IZ .

a k c ij a
t a b o r n ik o v o b
d n e v u m lado sti

Danes, nekaj minut pred 18. uro,
Po posebnem pozivu ra druProgramu ljubljanskega radia
nski taborniki z akcijo „Taborpra
7 naš pozdrav Titu" začeli
Akcij,^*' tolcratni dan mladosti,
dino i’ klu“ iruiuje tabornike, mlaleto ™ občane se odvija že tretje
27 r* ,Vsej Jugoslaviji. Od jutri do
tia d irt-^ , pa h ° v Cerknici tudi
paitj- "fmi slovenski tabomiškobo soj”?"' mnogoboj, na katerem
*kin , e*ovalo blizu sto taborniških
* vseh koncev Slovenije.

Titovih sedeminosemdeset let
Tito pooseblja vse vrednote, iz katerih je stkana samo
upravna socialistična stvarnost jugoslovanskih narodov in
narodnosti Tito je pojem miru, svobode, bratstva in
enotnosti, varnosti in vsega, kar je in še zmeraj nastaja na
njegovi revolucionarni p o ti Sledijo mu pokolenja, ki jih
oplaja njegov človečanski duh.
Radi ga imamo! „ Takega možakarja ni med vsemi bivšimi
in sedanjimi velikimi osebnostmi na svetu Zame bi bila
največja sreča, če bi mu lahko plačal Štefan vina in katero
rekel z njim. “ Iskrenejših besed, k o t jih je izrekel Jože Papež
iz Dolenjega Boštanja pri Sevnici, očanec Titovih let, bi
stežka našli Pa tudi polnejših, kot so pokojnega Edvarda
Kardelja besede o Titu, ni:
„ Titovo itpe je že zdavnaj prestopilo tudi meje naše države
in postalo lastnina vseh tistih, ki jim je mir eksistenčna
potreba, ki nastopajo v obrambi svoje nacionalne biti in
obstoja, neodvisnosti, graditve enakopravne skupnosti naro
dov, osvoboditve izpod vseh oblik izkoriščanja, podrejanja in
zatiranja, odstranjevanja sile v odnosih med državami in
narodi. Titovo ime je postalo simbol borca v vojni in miru in
izraz humanistične vizije novega sveta, rešenega strahu pred
uničenjem človeka po človeku in naroda po narodu, sveta,
ki bo rodil rodove, ki ne bodo poznali vojnih strahot in
pustošenja, živalskosti v človeku ter med ljudmi in narodi “
In besede iz pesniškega dnevnika deklice Malči iz Mokro
noga so besede vsakega od nas: „Ob dnevu mladosti želim
mu, naj dolgo, še dolgo živi."

V BREŽICAH SPET
RAZSTAVA
FOTOGRAFIJ
V brežiškem Domu JLA bo do
27. maja odprta fotografska razstava
„Mladi fotografirajo 79“. Na njej
sodeluje dvajset mladih posavskih
avtorjev (iz Brežic in Krškega) s 102
fotografijama. Največ fotografij ob
deluje temo „Narava - zdravje lepota", večje število pa jih je z
motivi iz življenja in dejavnosti
otrok. Na otvoritvi 19. maja je
pokrovitelj polkovnik Rade Japundžič poudaril, da je fotografiranje
zelo pomembno tudi za SLO, zato
bi morali v to dejavnost pritegniti še
več mladih.
V. S.

<,t„hn«ti zlasti ko ere za

PRETRES DELA — Vztrajno je treba odpravljati slabosti, ki
hromijo delo kom unistov, so ugotavljali v Dolenjskih Toplicah

V Gabru bogatejša šola
V V elik em Gabru je bila tu d i osrednja proslava jubilejev
KPJ in SK O J - P od elili priznanja sin d ik atov in ZK
V okviru počastitve 60-letnice KPJ, SKOJ in združenih
revolucionarnih sindikatov je
bila 18. maja v Šoli dr. Petra
Držaja v Velikem Gabru slav
nostna skupna seja občinske
konference ZK in ZSMS ter
občinskega sveta Zveze sindika
tov Trebnje.
Na slavnostni seji, ki je bila v novi
dvorani gaberške šole, so med dru
gim podelili knjižne nagrade vsem
članom Zveze komunistov v trebanj
ski občini, ki delujejo v njej že 30 in
več let. Na seji, katere se je kot gost
udeležil tudi Roman Ogrin, izvršni
sekretar ZKS, so podelili srebrne
znake sindikatov in priznanja ZSMS.
V kulturnem programu so sodelovali
kulturniki trebanjske občine in do
mači pevski zbor.

Z zasedanja

sk u p šč in e

p o slo v n e

sk u p n osti

za sadje krom pir in vrtnine v Krškem

Sporazum o združitvi v Poslovno skupnost za sadje, krompir in
vrtine Slovenije je gotovo najučinkovitejša pot do trajnejše
• '
'
-------- -v kateri
-------- bodo našli
povezave v celotno reprodukcijsko
verigo,
skupen jezik pridelovalci, trgovci in predelovalci. Udeleženci
nedavne skupščine skupnosti v Krškem so to nekajkrat poudarili.
Do zdaj so edinole v sadjarstvu že
poskušali ugotavljati vsak svoj dinar
od maloprodajne cene, vendar so
tudi tu naleteli na odpor dveh naj
večjih slovenskih blagovnih hiš, ki
sta tak način odklonili. Za trgovino
je namreč administrativno določa
nje marž še vedno bolj dobrodošlo
kot dohodkovna povezava. Spora
zum obeta v prihodnje več uspehov,
toda če ga ne bodo vsi disciplinirano
upoštevali, se bodo ponovile težave
v novi obleki. Pri povezavi torej ne
sme odpovedati noben člen in vklju
čevati je treba še nove, če bo

potrebno. Transport je že zraven, saj
morajo biti pridelki čimprej na trži
šču.
V sadjarstvu so pa hujše druge
težave, saj plan do zdaj ni bil dose
žen.
Pred vrati so že priprave na
drugo srednjeročno obdobje. Real
no lahko planira samo družbeni
sektor, so pa tudi v kooperaciji
velike m ožnosti. Razen tega je pro
blematična obnova. Pogoji za kredi
tiranje za večino niso sprejemljivi,
zato sadjarstvo počasneje napreduje

kot vinogradništvo. Tam, kjer je
pozeba spet uničila pridelek, imajo
tudi naprej možnost, da obnavljajo
brez lastne udeležbe. Potem so tu še
hude administrativne ovire pri uvo
zu mehanizacije. Ti mlini se vedno
zelo počasi meljejo.
Sadjaiji so se sklenili organizirati
tudi proti pozebam. Nekateri se
namreč že dokaj učinkovito varuje
jo pred njimi, kar pa je spet poveza
no z investicijami. Kljub temu so se
sadjaiji odločili ugrizniti še v to
kislo jabolko.
JOŽICA TEPPEY

POMISLEK PRED STARTOM — Prek dvesto mladih s e je pomerilo
na obm očnem tekmovanju mladih iz dolenjske in posavske regije
ob 30-letnici obrambne vzgoje mladih v SLO.

KNJIŽNA DARILA - Sekretar
občinskega komiteja ZK v
Trebnjem Janez Zajc je komu
nistom, ki so že 30 in več let
člani ZK, podelili knjižna dari
la.
Naslednji dan so v Velikem Gabru
slavnostno predali namenu nove
prostore, ki jih je pridobila Sola dr.
Petra Držaja. Poleg telovadnice in
dveh učilnic so zdaj na tej šoli
bogatejši še za večnamenski prostor,
v katerem bodo lahko prirejali tudi
kulturne prireditve. V novi dvorani-

Mladi dobro pripravljeni
3 4 ek ip iz d olen jsk ih in posavskih o b č in se je v N ovem
m estu p om erilo na orien tacijsk em p o h o d u
V kasarni Milana Majcna v
Bišljinu je bilo 18. maja pod
ročno tekmovanje osnovnošol
skih, srednješolskih in mladin
skih ekip v orientacijskem po
hodu, posvečenem u 30-letnici
organizirane vzgoje mladih za
SLO.
Tekmovanje je pripravil Medob
činski svet za pripravo proslave v
počastitev jubileja vzgoje mladine za
SLO in se ga je udeležilo 34 ekip s
po petimi člani iz vseh dolenjskih in
posavskih občin. Osnovnošolske eki
pe so se na orientacijskem pohodu
pomerile v streljanju z zračno pu
ško, prvi pom oči, reševale so naloge
iz NOB, topografije in orientacije,

ci je še istega dne gostovalo Šentja
kobsko gledališče, k ije pred prepol
no dvorano uprizorilo Županovo
Micko.

Večina „ZA”
R eferendum
v
novo
m eški o b č in i uspel — z
6 9 ,0 7 o d sto tk i — Izgla
sovan je tu d i sam op ri
sp evek za 2 7 krajevnih
sk u p n osti,
o
čem er
p o r o č a m o na n ovom ešk i
strani
Po podatkih občinske vo
lilne komisije je na referen
dumu za 1-odstotni krajevni
samoprispevek v korist grad
nje šol glasovalo 33,691 vo
lkcev ali 9 1 ,6 6 odstotkov
vseh upravičencev. Za se je
od ločilo 2 5 .3 8 8 občanov,
proti je bilo 7275 glasov,
neveljavnih pa je bilo 1028.

Ce en člen odpove, veriga poči

Ki
nrX (*5ugi polovici tedna bo
Z ^ o
sončno vreme,
o,.-.1 Koncu tedna so m ožne
v popoldanskem
krajevne nevihte.

V praksi se namreč pojavljajo
razkoraki med politično aktivnostjo
in njenimi rezultati, zlasti ko gre za
spremembo položaja delavca. Raz
mer ni m oč le ugotavljati, tob tem
pa
še naprej puščati takšne
kakršne so bile, to je neustrezne
stopnji družbeno ekonomskega raz
voja. Slabosti se pojavljajo tudi v
idejnopolitičnem usposabljanju in
kadrovanju Izobraževanje kadrov še
vedno ne sledi dovolj političnim
potrebam. Težave se pojavljajo zlasti
pri številčno šibkih osnovnih organi
zacijah, ki velikokrat niso kos nalo
gam in postajajo „zlepljenke“ z vod
stvenimi strukturami. Če pa se po
javljajo slabosti, to so v Dolenjskih
Toplicah posebej poudarili, potem
je potrebno tudi zaostriti odgovor
nost komunistov. Pri tem se mora
mo zavedati, da je pasivnost tudi
rezultat slabih metod dela, zaprtost^
odločanja v ozkih krogih, slabo pri
pravljenih sestankov in podobno in
se jih mora ZK čimprej otresti.
Izredno zanimiva je bila tudi raz
prava o investicijskem načrtu Indu
strije motornih vozil. Kaže, da tu
obstajajo še nekatere ovire in nejas-

nadaljnje investiranje. Zato so v
Dolenjskih Toplicah sklenili, da bo
do o tem spregovorili na prihodnji
skupni seji medobčinskih svetov ZK
Posavja in Dolenjske, na kateri bodo
razpravljali tudi o gradnji šol v obeh
regjjah ter o drugih skupnih vpraša
njih.
IVAN KRAŠKO

srednješolci in delavsko-kmečka
mladina pa so se pomerili tudi v
streljanju s pravo puško in v metu
bombe.
Največ točk med ekipami iz
osnovnih šol so dosegle ekipe: o. š.
Mirana Jarca Črnomelj, o. š. Katja
Rupena I Novo mesto, o. š. Bratov
Ribarjev 1 Brežice. Med srednjimi
šolami je največ točk dobila ekipa
gimnazije Brežice I, za njo pa so se
uvrstile: ekipa Krško II in gimnazija
Brežice 11. Slabše so bile pripravlje
ne ekipe izvenšolske mladine. Med
petimi ekipami je največ točk zbrala
skupina D KM Sevnica.
Imenovane ekipe se bodo 27.
maja pomerile pri IJrhu pri Ljubljani
z najboljšimi slovenskimi ekipami.
J. P.

V četrtek, 17. maja, ko je bil
referendum v delovnih organiza
cijah za zaposlene, je ob
92,20-odstotni udeležbi na voli
ščih glasovalo za samoprispevek
13.307 občanov ali 69,24 odst.
vseh volilcev. Proti je bilo 3973
glasov, neveljavnih pa 441. V
vsej občini ni niti ene delovne
organizacije kot celote, kjer refe
rendum ne bi uspel.
Kar stoodstotni uspeh je bil
na referendumu dosežen v več
šolah, in sicer v Stopičah, Mirni
peči, na Prevolah, v Šentjerneju,
Šmarje ti, Vavti vasi, Žužember
ku, na šoli ..Dragotin Kette", v
D o l Toplicah, na ESS v Novem
mestu ter na Glasbeni in zdrav
stveni šoli. Prav tako je bil
100-odstotni uspeh zabeležen še
v nekaterih drugih kolektivih,
medtem ko so v IMV, kot naj
večjem kolektivu dosegli v Tehnoservisu smo 49 odstotkov gla
sov ZA, v nekaterih tozdih IMV
pa preko 90 odstotkov Z A V
„Krki“ je bilo najboljši rezultat
v tozdu ISIS (97 odstotkov ZA),
najslabši pa v Tehnoservisu (55
odst). Novoles ni imel ne blešče
čih ne slabih rezultatov, gibljejo
pa se med 52 in 79 odstotki v
posameznih tozdih. V Labodu se
poprečni rezultat ZA giblje
okrog 80 odstotkov, v Novoteksu pa je v posameznih tozdih
med 66 in 81 odstotki.
Na nedeljskem glasovanju v
krajevnih skupnostih je bil naj
boljši rezultat dosežen v Brusni
cah, kjer se je za samoprispevek
za šolstvo izreklo 86,39 odstot
ka volilcev, v mestu pa je bila
glede tega najboljša Žabja vas s
84,77 odstotki glasov za gradnjo
šol

tedenski
m ozaik

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
Obisk predsednika SFRJ
in ZK J Josipa Broza Tita v
Sovjetski zvezi pravzaprav
samo potrjuje nadaljevanje
dosedanje prakse v medse
bojnih odnosih, za katere
moramo reči, da so izredno
bogati ter da praktično ni
področja, na katerem ne b i v
takšni ali drugačni obliki so
delovali obe državi oziroma
ZKJ in KP SZ.

Predsednik Tito
na obisku v SZ
Predolg b i bil spisek vseh
vezi, ki jih m ed seboj vzpo
stavljajo tudi posamezne re
publike, mesta, gospodarske,
kulturne, znanstveno-tehnič
ne in še mnogo druge organi
zacije. Poseben pečat medse
bojnim stikom pa dajeta
prav predsednika Tito in
Brežnjev s srečanji in pogo
vori N aj samo omenimo, da
je tokratni dialog našega
predsednika s sovjetskim vo
diteljem že šesti p o vrsti, kar
samo dokazuje zanimanje
obeh držav za razvijanje in
krepitev sodelovanja.
S ovjetsk o -ju g o slo va n sk i
odnosi so, k o t vemo, zasno
vani na načelih beograjske in
moskovske deklaracije ter na
mnogih drugih skupnih do
kumentih, v katerih je p o 
udarjeno spoštovanje neod
visnosti, enakopravnosti, nevmešavanja, spoštovanje raz
ličnih p o ti To se je znova
potrdilo tudi v slednjih p o 
govorih, na koncu katerih je
bilo poudarjeno, da so bili
plodni in konstruktivni ter
da predstavljajo nov korak k
še stabilnejšim odnosom
med obema državama

Prijateljski obisk jugoslo
vanskega
predsednika
v
Moskvi poteka tudi v času,
ko svet doživlja pretrese za
radi številnih nevarnih ža
rišč, ko je svetovni mir ogro
žen spričo dogodkov na
Indokitajskem,
Bližnjem
vzhodu, na jugu Afrike pa
tudi drugod. Torej tudi ni
čudno, če sta gost in gosti
telj pretresla tudi mednarod
ni položaj, da sta se lotevala
tem, k o t so splošni napori za
krepitev miru in varnosti,
popuščanje napetosti, raz
orožitev, odpravljanje kriz
nih žarišč itd., pa ima za
voljo tega njuno srečanje tu
di širši pomen.
Predsednika seveda nista
obšla tudi tiste tem e pogo
vorov, ki govore o razlikah
med državama. Podobno,
k o t že mnogokrat prej, sta
tudi tokrat potrdila, da ne
katere razlike, ki so glede na
neenak mednarodni položaj
Jugoslavije in Sovjetske zve
ze razumljive, nikakor ne bi
smele b iti ovira za poglablja
nje vsestranskega sodelova
nja ter prizadevanj za mir,
varnost, stabilnost in medna
rodno sodelovanje.

..GRADBIŠČE STOLETJA"
SO V SOVJETSKI ZVEZI po
imenovali dela na bajkalskoamurski železniški magistraliDolga bo kar 3.000 kilometrov,
do zdaj pa so položili okoli
1.000 kilometrov tirov. Nova
železniška proga bo povezala
Bajkalsko
jezero
s
Tihim
oceanom , speljana pa bo skozi
ogromna sibirska prostranstva,
ki se ponašajo z velikimi naravni
mi bogastvi. Nova proga bo po
vezana tudi z znano sibirsko
železnico . . . Za 160.000 gradi
teljev je ena tretjina dela že za
njimi.

TITOVO SREČANJE Z VESOLJCI — Po pogovorih z Leonidom Brežnjevim je predsednik T ito ostal
še krajši čas na oddihu. V tem času si je tovariš Tito ogledal znamenito konjušnico v Uspenskem, v
zvezdnem mestu pa je obiskal vesoljce. Tamkaj se je Tito tudi poklonil spominu prvega vesoljca Jurija
Gagarina. N a sliki: prisrčno srečanje z vesoljci. (T elefoto: Tanjug)

Polje, kdo bo tebe ljubil?
K do b o prevzel n e o b d ela n o zem ljo: družbena p osestva ali km etje sosed je?

Poudariti b i še veljalo, da
je bil pogovor m ed Titom in
Brežnjevim dialog enako
pravnih sogovornikov, pred
sednikov držav, katerih ena
je veselila, druga pa aktivna
članica velike družine ne
uvrščenih držav. S tako obli
kovano oceno naj še zapiše
mo, da Jugoslavija sodi med
tiste redke države na svetu,
ki imajo razvite odnose s
skoraj vsemi deželami sveta,
predvsem pa tudi z velesila
mi, k o t so Sovjetska zveza.
Združene države Amerike in
Kitajska.
VASO GASAR
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Naše kmetije se starajo. N e le kmetje, Id so na starost ostali sami,
tudi gospodarska poslopja, ki jih ne obnavljajo. Celo zemlja, ki jo
preraščata plevel in grmovje, je videti starejša ko takrat, ko je bila
dobro obdelana. Kaže, da tegp ne znam o zaustaviti. Ali je sploh
možno?
G otovo je. Mora biti, sicer bo
gatdjev ne pride do jedra, kako
veliko kmetijske zemlje šlo v
urediti.
izgubo, čeprav bo treba nahra
Pokojninsko in invalidsko se
niti vsak dan več ust. Na pre lahko zavaruje vsak združeni
ostali izboljšani zemlji bo sicer
kmet, ki ima dovolj veliko pro
m oč pridelati več — a tudi tam
izvodnjo. V ečina kmetijskih
im ajo visoki hektarski pridelki
del: setev, žetev, spravilb krme,
svoje meje. Potrebno bo veliko
sadja, trgatev, je sezonska in bi
obdelane zemlje.
med njimi bil m ožen tudi ne
kajdnevni dopust, če bi si delo
Bilo je že veliko predlogov in ustrezno uredili, če ne za vse
poskusov, kako km ečke otroke
družinske člane naenkrat, pa
zadržati na kmetijah. Pred dve ločen o.
ma desetletjema so kmetje za
Poglavitni vzrok tiči drugod,
trjevali, da bi sin ali h či ostala kar se kaže zlasti na modernizi
doma, če bi im eli traktor. Zdaj
ranih kmetijah. Tudi na večji
imajo že veliko kmetijskih stro modernizirani kmetiji običajno
jev - a tudi na nekaterih m o ni dovolj dela in dohodka za
derniziranih, sodobno urejenih
očeta, ki je star šele okrog 50
kmetijah ni mladih, ki bi se po let, in sina, ki bi se rad poročil,
svetili kmetijstvu. Nekateri sicer
ter za dve ženski. O če je pre
še pomagajo staršem, a kako bo
star, da bi šel iskat drugo delo,
pozneje, se ne ve.
torej mora sin. Toda ali se b o
Kmetje iščejo nove vzroke za
sin vrnil na kmetijo, ko bo o če
to. Menijo, da bi mlade zadrža ostarel in oslabel? Morda bo
lo na kmetijah tako pokojnin ostal v očetovi hiši, za obdelavo
sko zavarovanje, k ot ga imajo
kmetije pa ne bo imel dovolj
delavci, letni dopusti in druge
časa in z leti tudi volje ne.
ugodnosti. Vse to je pomembno
Zato kaže resno razmišljati,
za mlade — toda večina predlakako usmerjati to kmetijstvo in

razvoj podeželja. Ali postaviti
še več tovarn, da bodo vse
km ečke družine hkrati delav
ske, ali nam bodo potrebni tudi
taki kmetje, ki se bodo posvetili
kmetijstvu? Poleg socialne plati
podeželskih ljudi bo namreč
treba skrbeti tudi za pridelo
vanje hrane. Mnoge kmečkodelavske družine menijo, da je
dovolj, če pridelajo le za lastno
gospodinjstvo.
Ali bodo neobdelano zem ljo
lahko prevzemala družbena po
sestva ali bo treba zanjo navdu
šiti km ete sosede? Začeti bo
treba seveda pri mladih, že ta
krat, ko se odločajo za poklic.
Na kmetiji bodo o std i le, ko
bodo imeli dovolj zemlje za
polno zaposlitev in ustrezen do
hodek.
JOŽE PETEK
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Na skupni seji obeh zborov skupščine
SFRJ so objavili sestavo novega predsedstva
Jugoslavije. Predsednik predsedstva je tovariš
Tito, člani pa so: Sergej Kraigher, Vladimir
Bakarič, Stevan Doronjski, Fadil Hodja, La
zar Koliševski, Cvijetan Mijatovič, Petar
Stambolič in Vidoje Žarkovič. Za podpred
sednika predsedstva so izbrali Lazarja Koliševskega.

TELEGRAM I
SINGAPUR - Predsednik singa
purske republike Benjamin Sheares
je sprejel člana predsedstva SFRJ
Vidoja Žarkoviča, ki je na uradnem
obisku v Singapuru. V prijateljskem
pogovoru je Vidoje Žarkovič sporo
čil predsedniku Shearesu pozdrave
predsednika
Tita.
Predsednik
Sheares je poudaril, da singapurska
vlada pripisuje velik pomen bližnjim
konferencam neuvrščenih. Sobesed
nika sta ugotovila, da se stališča
obeh vlad glede mesta in vloge
gibanja neuvrščenih v današnjem
svetu ujemajo.

Razumljivo pa je , da je treba zagotoviti
ustrezno stopnjo gospodarske rasti, saj brez
tega ne moremo uspešno reševati problemov,
ki jih imamo kot država v razvoju. Ta
stopnja rasti pa ne sm e biti takšna, da
povzroča resnejše težave v družbeni repro
dukciji in še posebej v gospodarskih odnosih
s tujino. To je zdaj ključna točk a našega
razvoja.

DOGOVOR

Le v mejah možnosti

!
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Na seji skupščine je podal delegatom
obširen ekspoze tovariš T ito, ki je med
drugim dejal:
,.Zahvaljujoč dinam ičnemu razvoju v ce
lotnem povojnem obdobju, vključno tudi v
zadnjih letih, je naša država dosegla visoko
raven družbenoekonomskega razvoja. Druž
beni proizvod je skoraj 2 .000 dolarjev na
prebiralca. Zagotovili smo zelo pomembno
materialno podlago na nadaljnji socialistični
samoupravni razvoj. Stopnja industrijske
rasti je med najvišjimi v svetu, dosegamo pa
tudi visoko stopnjo zaposlovanja. V prvih
treh letih tek očega srednjeročnega obdobja
se je na novo zaposlilo 9 4 0 .0 0 0 ljudi. Od
tega, če izvzam em o delovna m esta, ki se
izpraznijo z odhodom v pokoj ali podobno,
predstavlja resničen porast števila zaposlenih
6 3 0 .0 0 0 ljudi. M očno se je dvignila tudi
življenjska raven prebivalcev. Realni osebni
dohodki so v prvih treh letih tega srednje
ročnega obdobja rasli po stopnji ok oli 4
odstotke, samo lani pa so narasli za 6
o d sto tk o v . . .
Na kongresu sindikatov, je nadaljeval to 
variš Tito, sem dejal, da te politike ne bomo
uresničili brez določenega odpovedovanja.
Dodal sem tudi, da nimam v mislih nekda
njega »zategovanja pasu“ . Gre za to , da
moramo živeti v mejah naših m ožnosti.

D OLEFJSKl LIST

V Sloveniji so potekli seminarji, ki so jih
organizirali v CK ZKS, v Postojni pa se je
k ončalo posvetovanje najodgovornejših de
lavcev Socialistične zveze.
V ospredju dogovorov je bil aktualni
gospodarski trenutek ter nekatera organiza
cijska vprašanja delovanja ZK in SZDL,
posebej po pobudi tovariša Tita o nadaljnji
demokratizaciji političnega vodenja in od lo
čanja.

PRAZNIK LETALSTVA
2 1. maj je bil praznik vojnega letalstva.
Slavili smo ga v počastitev dneva, ko je 21.
maja 1942 KPJ izdala direktivo, da pilota
Franc Kluz in Rudi Čajevec ugrabita sovraž
nikovo letalo in priletita na osvobojeno
ozem lje. Dva dni nato sta nalogo izpolnila.
D o osvoboditve je partizansko letalstvo
opravilo 9 0 0 0 borbenih poletov.

SLO V EN ŠČ IN A
V Portorožu je sklenilo delo posvetovanje
uglednih družbenopolitičnih, kulturnih in
javnih delavcev, ki so spregovorili o rabi
slovenščine. Posvetovanje je organizirala RK
SZDL, ki se že nekaj let zavzema za pravilno
rabo slovenskega jezika kot pomembnega
dejavnika slovenske kulturnopolitične, ek o 
nomske ter socialne sam obitnosti in osvobo
ditve.
MILAN MEDEN

PEKING - Kitajska je izpustila
120 vietnamskih ujetnikov, prvo
skupino od 1600 ujetnikov, ki jih
nameravajo osvob od iti To je doslej
edini rezultat kitajsko-vietnamskih
pogajanj, ki so bila po petih plenar
nih sejah v Hanoiu prekinjena in ki
naj bi se nadaljevala v Pekingu.

■
■
■

MADRID - Osemindvajseti konres socialistične delavske stranke
panije se je končal tako, kot ni
nihče pričakovaL Delegatom ni
uspelo izvoliti novega centralnega
izvršnega komiteja stranke. V takš
nem položaju, ki je bil videti tu in
tam že skoraj brezizhoden, je kon
gres sklenil da izvoli začasno iz
vršno komisijo sedmih članov. Vodi
la naj bi stranko v naslednjih petih
mesecih z nalogo, da v tem času
skličejo nov izredni kongres stranke.

f

SAN SALVADOR - Venezuelski
veleposlanik v San Salvadoru Santiago Ochoa Antich je s petimi usluž
benci veleposlaništva pobegnil iz
ambasade, v kateri so že deset dni
zabarikadirani pripadniki gverilskega
gibanja
»Ljudski revolucionarni
blok".
Veleposlanika in osem uslužben
cev veleposlaništva so imeli gverilci
za talce in so v zamenjavo za njiho
vo izpustitev zahtevali, da oblasti
izpustijo tri voditelje gibanja, o ka
terih trdijo, da so zaprti.

NENAVADEN REKORD PO
SKUŠA POSTAVITI 25-letni
Peter Snyman iz okolice Johan
nesburga. V družbi z najbolj
strupenimi kačami namerava iz
boljšati rekord svojega rojaka, ki
je s strupenjačami živel 36 dniPeter je doslej preživel v kletki
že več kot štirideset dni, a
vztraja . . .Brrrr . . .
OSEMDESET ODSTOTKOV
DOLARJEV, ki nezakonito za
puščajo ZDA, pripada tihotap
cem mamil, ki na vseh možnih
koncih sveta kupujejo nove koli
čine najrazličnejših drog. To je
ugotovila carinska služba po več
letnih izkušnjah. V zvezi s tem je
ameriški kongres sprejel ustrezne
zakone . . . Razigrani predpi
si? . . .

SK U P N O ST PO K O JN IN SK E G A IN
IN V A L ID S K E G A

ZA V A R O V A N JA V

SR S L O V E N IJI—S T R O K O V N A S L U Ž B A
OBM OČNA DELO V N A ENOTA
N O V O M ESTO

4i

objavlja
naslednja prosta deta in naloge:
1.

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED

DVE
AMERIŠKI
MESTI
TEKMUJETA med seboj, katero
bo dobilo prvo atomsko pod
mornico „Nautilus“. Tako Groton v Connesticutu kot Annapolis v Marylandu bi rada imela ta
zgodovinski spomenik. „Nautilus“ praznuje »četrt stoletja" in
je nedavno zaključil plovbo kot
sestavni del ameriške vojne mor
narice. Znamenita podmornica
je zdaj v vojaški ladjedelnici v
Kaliforniji, kjer bodo odstranili
radioaktivno jedro iz reaktor
ja . . . Razstavljeni a to m i. . .

2.

S O C IA L N E G A D E L A V C A
R E F E R E N T A ZA SA M O U P R A V N O D E JA V 
N O ST
A D M IN IST R A T O R JA V M A TIČN I EVIDENCI

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje:
Pod 1. točko: višja šola za socialne delavce in 2 leti delovnih
izkušenj
Pod 2. točko višja šola pravne ali upravne smeri in 3 leta
delovnih izkušenj
Pod 3. točko: srednješolska izobrazba (administrativna,
gimnazija) in 6 mesecev delovnih izkušenj.

Kandidati naj pošljejo prijave z ustreznimi dokazili na
naslov:
SKUPNOST POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZA
VAROVANJA V SR SLOVENIJI—STROKOVNA SLUŽBA
-OBM OČN A DELOVNA ENOTA NOVO MESTO, Prešer
nov trg 9, Novo mesto.
Prijavni rok je 15 dni po objavi.

K om isija za d elovn a razmerja pri
PROM ETNI SEKCIJI Z ID A N I M OST

objavlja
—
—

prosta d ela in n aloge V E C T R A N SP O R T N IH
DELAVCEV
prosta dela in n aloge 3 Č IST IL K

P OGOJI:
Zaželena končana osnovna šola
Poskusno delo traja 1 mesec.
Osebni dohodek po pravilniku o osnovah in merilih za
delitev sredstev za OD Prometne sekcije Zidani most.
Prošnje dostavite v roku 15 dni po dnevu objave na ŽZP
Ljubljana, Prometna sekcija Zidani most, 61432 Zidani
most.
Kandidati bodo o izbili obveščeni v roku 30 dni po p o te k u
objavljenega roka.

t. 21 (15541 24. rnajs W • (-n i!

I
K

_
PRIZNANJA k u l t u r n i m s o d e l a v c e m ^ P°Bedeljek zvečer so se v Domu JLA z
Jooljšiini kultumo-zabavnimi točkam i predsta• vojaki kasarne „Milana Majcna“ in mladina
v®ga mesta. Ob tej priložnosti so kulturnim
r j a v c e m podelili priznanja. P r iz n a le je prejel
1 ravnatelj Glasbene šole Zdravko Hribar.

STISKA ZA VODO - Minulo soboto v delu
Kočevja ni bilo vode od 16. do 2 2 . ure. Težave so
bile s kuhanjem, uporabo stranišč in celo zob si
občani pred spanjem niso mogli umiti. Nekateri
so se znašli in šli po vodo na najnižjo to čk o v
Kočevju, na tržnico. (F oto: Primc)

t

V vsakem tozdu drugačen vatel

VIKENDARSTVO
PROTI
v in o g r a d n iš t v u
v
5 tnomaljski občini je nekaj
* kot 800 hektarov možnih
"nogtadniških površin, vseh
pogradov pa je 617 ha. Vino
gradništvo pa je precej manj
*cot v sosednji metliški
Dcuii, kar pove tudi podatek,
a Je obnovljenih le nekaj več
.
200 ha vinogradov. Vendar
v Zadnjem času čutiti tudi v
rn°maljski občini vedno večje
^nimanje vinogradnikov za obnov°> saj metliška Vinska klet
Za®°tavlja odkup vsega ponujenf8a grozdja tudi iz sosednje
Opčine. Vendar se vinograd
ništvo v črnomaljski občini sre
n j e z večjimi težavami, proiz
vodnja je otežena predvsem zara
di razdrobljenosti parcel, kamni
tih površin in vikendarstva.

'jmisca
MESTO: Cene pujskom so
at izjemoma popustile, saj je
Ponudba precej presegla povpraševanJe- Naprodaj je bilo 343 prašičev,
° tega 42 starih od tri do šest
esecev. Kupčija je bila sklenjena
dn V « repov; puJski 50 biU P° 750
1n/
din- starejši prašiči pa po
‘•060 do 1.750 din.
- BREŽICE: Omejitev vožnje vozil
* "eParnimi številkami je prizadela
u®i brežiško sejmišče, saj je bilo
“ k a t naprodaj le 4 3 9 prašičev,
Podanih pa le 292. Pujski so bili po
2, f 0 42 din, starejši prašiči pa od
“° 27 din kilogram žive teže.

Program usmeijenega izobra
ževanja predvideva v novomeški
občini 6 0 študijskih smeri na
srednji in višji stopnji ter 15
novih poklicev na zahtevo zdru
ženega dela. Tako je zagotovlje
no, da bosta šolstvo in gospo
darstvo stopala z roko v roki,
medtem ko so se v preteklosti
šole razvijale neodvisno od
potreb in želja gospodarstva.
S programom izgradnje šol bo v
naslednjem petletnem obdobju tudi
zagotovljen prostor, medtem ko
ostaja odprto vprašanje učiteljskega
kadra. Najteže je dobiti na sredi\jih
in višjih šolah predavatelje za teh
nične poklice. Gospodarstvo ima
premalo teh strokovnjakov, dogaja
pa se, da posamezne šole nagovarja
jo k temu, da bi si službo prebrali ali
pa posamič sklepajo pogodbe o
honorarnem delu z inženirji in eko
nom isti
Kot se je pokazalo nedavno na
pogovoru, v katerem so sodelovali
direktoiji največjih delovnih organi
zacij v občini, bi lahko tudi ta
problem uredili z boljšim sodelova
njem in dogovorom, ki pa bi moral
trdno obveljati. Predlagali so, naj
med šolami in gospodarstvom posre
duje glede kadrov Komisija za
usmerjeno izobraževanje pri medob
činski gospodarski zbornici, da bo
prelivanje kadrov in tudi honorarno
delo posameznikov potekalo organi
zirano.
Z dogovorom med delovnimi

Kemija čisti koruzno njivo
J ž g j *
ve*ja več> kar je veljalo pred desetletji, ko je
takrat c*r a, m ot^ rodila". Celo troje okopavanj so priporočale
plitveišp ° , e ^ j i 8 e > vsako kasnejše okopavanje naj bi bilo
okopainji. • preJžn-)eSa>da ne bi poškodovali korenin. M otiko ali
2jd, lahko J 6* f* nadomestila uporaba kem ičnih sredstev, ki,
ga učinka k? i plevele’ ne morej ° Pa nadom estiti blagodejneveliko no
, anja- K njihovemu zmagovitemu pohodu je
o b d e lo v a n ji tUcii račun, saj s0 herbicidi cenejši kot težaško
PriporoetH;^?ruzeJ e frenutek, ko je uporaba herbicidov najbolj
fastlina nek l-"
••
To je takrat, k o ima posamezna
visoka Č p i m ? št*r* l'ste ® je približno deset centimetrov
dež> ki bo h J i ° : , l kratk,e ") času po škropljenju pričakujemo še
06 more i» f . c^ ^P1-3* globlje v zem ljo, h koreninam, uspeh
Vsaj 8 mm d ej|a
^*casne-*e v ^ dneh po uporabi naj bi padlo
koru-j^3 ^ 0. P°lj.ec*elci m islili, da bo najbolj znani herbicid za
treba
ču<*eže- Kmalu pa se je pokazalo, d aje
^ ^ seb o in i u V•
.^.ru8e vrste pripravkov, posamič ali v
IWok
,
h očem o obdržati koruzno njivo
prosaste tr ° , ve^ ° težav lahko naredijo tako imenovane
r a z m n o ž i31? (™uhvič, srakonja, kostreba), ki se nenavadno
slak
J°> ce nismo uporabili njim nevarnega herbicida. Tudi

je li

P ^ k rn «

:

■— v i j v m u

u u u v id iiia n a u iu g a , iti u o o e s e a n o

zaduši koruzo.
priP O f o č lI ? p f o s a s t ih trav in pirnice ter drugih plevelov je
k a z in a U . ratiu “poraba Iassa (4 I/h a ) in atrapina ali
Pošastih
*n to takoj po setvi oz. pred vznikom
Uporab, J * ’razrasti le-teh ne pričakujemo, zadošča že
ben ugin TraP,na> ki zatre običajne širokolistne plevele, podofa2rast
pa 'm*ta tudi atrazin in dapin. Č e pričakujemo
deheiban a ’ “Porabimo poleg atrazinskih pripravkov tudi
°Pozorii0 h • ^e*le* an forte (2 k g/h a). N ikoli ni odveč
>aa je treba b iti s herbicidi nadvse pazljiv.
i.*ž. M . L.

24. maja 1979

organizacijami pa nameravajo nare
diti tudi več reda in enotne politike
pri študiju ob delu. V novomeški
občini se te oblike študija poslužuje
okrog 450 ljudi, v vsakem kolektivu
pa imajo zanje različna merila in
usmeritve. Na vsak način bodo sku
šali preprečiti, da bi se nadaljevala
praksa, po kateri so iz dobrih tehni
kov nastajali pravniki ali iz trgovcev
administrativa in inženirji. Predlaga
no je, naj bi delovne organizacije
podpirale in om ogočale študij samo
tistim dobrim delavcem, ki želijo
nadaljevati študij v svoji stroki ali pa
v poklicu, ki je za kolektiv koristen.
R. B.
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negospodarske dejavnosti. Problem
je v tem: vsi prispevki samouprav
nim interesnim skupnostim in mno
go ostalih dajatev je vezanih na
osebne dohodke. Prav Iskra v Žu
žemberku pa ima sorazmerno mno
go vloženega živega dela, se pravi
število zaposlenih je veliko, ker ima
jo še vedno premalo avtomatizacije.
To je ilustriral tudi s številkami.
V obdobju 1977 - 1978 so povečali
obseg proizvodnje za 50 % in pro
duktivnost za 41 %, tako seje celot
ni prihodek dvignil za 44 %■ Stroške
so ob takem tempu zmanjšali in so
se ob tako povečani proizvodnji
dvignili le za 18%. S takim delom
so ustvarili 60 % več dohodka, pri
spevki pa so se povečali za 131 %■
F. K.

HRIBČEK
BOM
KUPIL...
* Ureja-Tit Doberšek
J
Namesto modre galice (kilo
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Kaj manjša uspeh
Z d e lo v n o sk u p in o CK ZKJ
o žu žem b eršk i Iskri
11. maja je delovna skupina CK
ZKJ obiskala Iskro — Industrijo
elementov za elektroniko v Ljublja
ni. V to delovno organizacijo spada
tudi TOZD Iskra Žužemberk.
Na pogovoru so ugotovili, da se je
Iskra zelo dobro konstituirala po
zakonu o združenem delu. Samo
upravna organiziranost om ogoča sle
hernemu članu tega 28000-članskega kolektiva, da dejansko odloča o
svojem delu in sadovih tega dela.
Seveda pa Iskra kot renomirana
proizvajalka elektronike skrbi za ne
nehen napredek tehnologije, avto
matizacije in novih tehnoloških po
stopkov.
Ob teh razpravah se je oglasil tudi
Dušan Lavrič iz Iskre v Žužemberku
in opozoril člane CK ZKJ na ne
vzdržno dejstvo, da se vse preveč
sredstev iz godspodarstva preliva v
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gram stane 17,10 din, kar je
tiskarski škrat v zadnji št. D o
lenskega lista spremenil v 71,10
din), o kateri smo že pisali,
uporabljajo vinogradniki danes
za varstvo vinograda druga zašči
tna sredstva, med katerimi so v
prodaji naslednja:

Dithane M 45
je koncentrat za suspenzijo (su
spenzije so kemična sredstva v
prahu, ki jih mešamo z vodo).
Za škropljenje z navadno škro
pilnico uporabljamo 0,20 do
0,25-odstotno koncentracijo te
ga sredstva (na 100 litrov vode
20 do 25 dkg tega sredstva).
Škropivo je treba točn o odtehta
ti, ne pa jemati sredstvo na
pogled ali z dvomljivo merico.
Vsebuje 80 % mankezeba, 20 %
mangana, 2,5 % cinka. Na hektar
ga rabimo okrog 2,5 kg. Sred
stvo uporabljajo zlasti sadjarji,
učinkuje pa prav tako proti
peronospori v vinogradu, pred
vsem pri mladem trsju in v za
četku rasti, veliko ga rabijo pri
delovalci krompirja za zatiranje
krompirjeve plesni. Rok uporabe
je 2 leti od dneva proizvodnje.
Dithan stane 79,74 din kg. Pri
uporabi 0,25-odst. sredstva stane
100 litrov škropiva 19,94 din.

Na Blanci pri Sevnici usta
navljajo rudnik n ekovin
V Sevnici ustanavljajo rudnik ne
kovin na Blanci. Znana so prizadeva
nja dosedanjega konzorcija in občin
ske skupščine pri raziskavah velikan
skih zalog kremenčevih peskov. Za
te raziskave so združevali denar po
samoupravnem sporazumu za finan
ciranje krajevnih skupnosti in ne
gospodarske naložbe, sodelovala pa
je tudi republiška raziskovalna skup
nost.
Za začetek pričenjajo izkoriščati
mivko pri Lončarjevem dolu. Ta
material uporabljajo gradbena pod
jetja za om ete in betone. To je samo
začetek. Letos naj bi pripravili 8 do
9 tisoč ton tega peska. Podpisana je
že pogodba za 100.000-tonsko sepa
racijo. Ta naj bi letno izločala po
80.000 ton peskov v dveh frakcijah:
z zrnci nad sto in pod sto mikronov.
Načrtujejo tudi polindustrijsko na
pravo za pridobivanje steklarskega
in livarskega peska. V večjem obse
gu nameravajo preizkusiti dosedanje
izključno laboratorijske izsledke.
Porajajoči se rudnik je torej le
stopnička za nadaljnji razvoj. Za
leto 1982 že načrtujejo gradnjo
velike separacije za milijon ton
peska. Po vsej verjetnosti se bodo
usmerili na steklarske peske. To naj
bi bila zopet vmesna stopnja za
nadaljnji razvoj izdelave posebnih
elementov za gradbeništvo.
A. ŽELEZNIK

Antracol

i

je prav tako koncentrat za su
spenzijo kot Dithane M 45. Upo
rabljamo ga zlasti v vinogradu v
0,20-odst. koncentraciji. Proti
peronospori deluje kot zaščitno
sredstvo 10 do 14 dni, nakar je
treba škropljenje ob n oviti U či
nek škropljenja je za nekaj dni
daljši kot pri Dithane M 45.
Karenca traja 42 dni, pomeni, da
42 dni dni pred trgatvijo mora
mo nehati s škropljenjem. Rok
uporabe je 2 leti od dneva proiz
vodnje. Antracol stane 79,20 din
kg. Pri uporabi 0,20-odst. sred
stva stane 100 litrov škropiva
15,84 din.

Bakreni antracol
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Siniša Davidovič
(Glas, Banjaluka)
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Obetajoči rudnik

KRITIČNO O DELITVI - Na
posvetovanju zastopnikov CK
ZKJ in Iskre.

M

■

P odpora k olektiva naj velja sam o nadaljevanju študija v stroki

Kmetijski nasveti

^

•” * ■

OGENJ TAHITIJA - Pesmi in plesi plesalcev z OČISTILI BREGOVE KOLPE - Kočevski ribiči
daljnega Tahitija so v sredo
zvečer navdušili so pred kratkim izvedli prvo letošnjo očiščevalno
številne obiskovalce v novomeški športni dvorani. akcijo na Kolpi od Fare do Dola. Bregovi so bili
Polegplesalkbrez zgornjega dela je bila še posebna predvsem v bližini vasi precej onesnaženi s
paša za o či nastop plesalcev z gorečim i baklami. polivinilom, plastičnimi steklenicami in drugim.
Na fotografiji: „ulov“ (Foto: Primc)
(Foto: Janez Pavlin)

i

je koncentrat za suspenzijo. Pred
cvetenjem uporabljamo 0,25-od
stotno suspenzijo, po cvetenju
pa 0 ,30 do največ 0,50-odstotno
suspenzijo. Vsebuje 45,5 % propineb-cinka in 17,5 % bakra; to
pomeni, da je sredstvo enako
učinkovito kot galica. Karenca
traja 42 dni. Rok uporabe je 2
leti od dneva proizvodnje.
Bakreni antracol stane 71,70 din
kg. Pri uporabi 0,25-odst. su
spenzije stane 100 litrov škropi
va 17,93 din, pri uporabi
0,30-odst. suspenzije pa 100 1
škropiva 21.73 din.

I
Bakreni kreč - bakreno
apno
je koncentrat za suspenzijo. Vse
buje 25 % bakra. Uporabljajo ga
zlasti sadjarji za zatiranje fuzikladija. Vinogradniki uporablja
jo to sredstvo v manjši meri,
čeprav zelo dobro učinkuje pro
ti peronospori v 1-odst. suspen
ziji. Rok uporabe je 5 let. Pri
1-odst. suspenziji stane 100
litrov škropiva 34,20 din; prav
tako je cena 1 K sredstva.

Cuprablau Z
Vsebuje 35 % bakra (popolnoma
nadomsti galico) in 2 % cinka.
Uporabljamo 0,30-od st razto
pino tega sredstva v vinogradu.
Karenca je 7 dni. Rok uporabe
je neomejen. Cuprablau Z stane
36,90 din kilogram. Pri uporabi
0,30-odst. raztopine stane 100
litrov škropiva 11,20 din, kar
pomeni, da je to sredstvo naj
cenejše izmed vseh, kar jih upo
rabljamo
za varstvo vinograda
proti peronospori. Zato se ču
dim, zakaj vinogradniki zlasti po
cvetenju
tega bakrenega
sredstva ne uporabljajo v večji
meri. Priprava škropiva je eno
stavna.

%
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%
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Kosan
vsebuje
80 % elementarnega
žvepla. Rok uporabe ni omejen.
Ker drugi fungicidi delujejo le
kot varstvena zaščita trte proti
peronospori, ne pa proti plesni
oidiju, je treba ta žvepleni pri
pravek dati k vsakemu škropivu,
s katerim škropimo trte proti
peronospori, sicer bom o imeli
plesen v vinogradu. Za oidij so
občutljive predvsem bele sorte
(zlasti laški rizling in muškati).
Kosan ločeno pomešamo v
manjši posodi z vodo, da dobi
mo rjavo kašo brez grudic: To
kašo nato vlijemo v ostalo škro
pivo in dobro pomešamo. Med
škropljenjem moramo škropivo
večkrat metati, ker se kosan rad
seseda in pade na dno posode.
Za 100 litrov škropiva popolno
ma zadošča 0,3&odstotna, naj
več 0,40-odst. raztopina kosana.
S škropivom, kateremu je prtmešan kosan, ne smemo škropiti
v vročini nad 28°C, ker b i pri
večji vročini, kakor tudi pri večji koncentraciji kosana trte
posmodili, kar velja predvsem za
nežne grozdiče, katerim je Kosan posebej namenjen, ug so
ravno grozdiči najbolj izpostavljeni napadu oidija. Kosan stane
21,15 din kilogram, 100 litrov
škropiva stane 6,11 din. Kosan
lahko mešamo z vsemi drugimi
zaščitnimi sredstvi, razen s škro
pivi v obliki olj (DNOC sred
stva).
DT.
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Poštarji solidarno za Kostelsko

NAŠE O BČINE
ZA CRNO GORO
Po najnovejših podatkih,
ki jih je v posebnem poroči
lu zbral republiški odbor
Rdečega križa, je na skupen
žiro račun za prostovoljno
p om oč prizadetim po potre
su v Črni gori do 15. maja
prispelo 4 6 .8 3 0 .7 2 1 ,8 5 di
narjev. Denar so prispevali
delavci z enodnevnim zasluž
kom , iz sklada skupne pora
be ali rezervnega sklada, na
to družbenopolitične organi
zacije, skupnosti družbenih
organizacij in društev ter
drugi občani. Iz poročila je
razvidno, da so do om enje
nega datuma v brežiški o b č i
ni zbrali 9 1 0 .5 8 4 ,8 0 dinar
jev, črnomaljski 594.305,10,
kočevski 2 4.603,90, krški
1 .8 0 4 .5 6 0 ,2 0 ,
m etliški
26 9 .9 8 8 ,3 5,
novomeški
1 .8 2 0 .1 9 9 ,5 0 ,
ribniški
7 5 .8 2 3 ,3 0 ,
s e v n iš k i
5 2 7 .7 2 7 ,6 0 in v trebanjski
občini 4 2 5 .1 7 0 ,9 0 dinarjev.
Denar za p om oč še prihaja,
številka skupnega žiro račun a
p a
je
5 0 1 0 1 -6 7 8 -5 1 5 7 9 .

Izkopali 4 7 0 m etrov jarka in p o lo žili te le fo n sk i kabel
Solidarnostno soboto, ki je obvezna po zakonu, so ljubljanski
ptt uslužbenci izkoristili 19. maja tako, da so organizirali delovno
akcijo na Kostelskem, in sicer na obm očju pošte Vas. Polagali so
lokalni telefonski kabel in visokofrekvenčni kabel za zvezo s
Kočevjem. Skupno so izkopali 4 7 0 m jarka, položili kable in jarek
zasuli.
Delovne akcije se je udeležilo 290
članov kolektiva tozda Telekomuni
kacije podjetja za PTT promet Ljub
ljana, 10 iz tozda Kočevje in 10 iz
skupnih služb v Ljubljani.
Za akcijo na Kostelskem so se
odločili zato, ker sodi med manj

razvita obm očja v Sloveniji, ker je
Kostelsko v NOB veliko žrtvovalo in
ker je tu že zgrajena stavba, v kateri
bo tudi nova pošta z novo centralo
za 200 naročnikov.
Nova centrala
bo začela delati jeseni, se pravi, ko

bo Iskra dokončala centralo v Ko
čevju.
Podobno delovno akcijo bo PTT
Ljubljana organizirala letos še v Savi
pri Litiji, lani pa so jo na Kozjan
skem in v Cerknici. Za take akcije
na solidarnostno soboto se odločajo
zato, ker bi sicer v Ljubljani v
glavnem pospravljali le pisalne mize
in tako pravi namen solidarnosti ne
bi bil dosežen. Tako pa pomagajo
tudi k razvoju telefonije, predvsem
na manj razvitih območjih.
J. PRIMC

FA R A :
NIC N A S N E SME
PRESENETITI

Martin Dolinšek: „Dom na
Mrzli {Janini naj bi postal
m ost m ed našimi delavci na
tujem in dom a!“

Bogata revolucionarna
tradicija na Dolenjskem
Piše: Franček Saje
. flkoli devetdeset od
stotkov km ečkih volilnih upravi
čencev
pa
je
nasprotovalo
meščanskim volilnim komedijam.
Tako velika večina km etov je torej
zavestno obstinirala, ker se je
upirala
oportunistični, drobtiničarski politiki slovenskega meščan
stva.
Ko pa so nekateri štajerski
mladoslovenci leta 1868 začeli po
češkem zgledu organizirati tabore,
zborovanja na prostem, in na njih
razpravljali o perečih narodnih in
gospodarskih zahtevah, je radikal
nejše taborsko gibanje razgibalo
km ečko ljudstvo. Na taborih se je
zbiralo precej več ljudi, k ot pa je
bilo na tistem obm očju volilnih
upravičencev. Dolenjci so se leta
1869 udeležili tabora v Sevnici in
tudi v Vižmarjah pri Ljubljani.
Spomladi 1871 so pripravljali tabor
v Novem mestu, do katerega pa ni
prišlo, ker je dunajska vlada v strahu
pred širokim ljudskim gibanjem
tabore prepovedala.
S prepovedjo taborov je taborsko
gibanje k o t enotno slovensko po
litičn o gibanje pod meščanskim
vodstvom razpadlo. Konservativna
duhovščina je začela ustanavljati
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katoliška politična društva, vendar
ta, prvi poskus klerikalizma ni našel
godnih tal na Slovenskem. Ko so se
ti in za njimi še Bleiweisov krog
priključili novi stranki avstrijskih
katoliških fevdalcev, so slovenski
liberalci v sodelovanju s krogom
liberalnejših duhovnikov nastopili
samostojno na državnozborskih vo
litvah leta 1873. Na Dolenjskem, v
celjsko-brežiškem okraju in na Not
ranjskem so bili s km ečkimi glasovi
izvoljeni slovenski liberalni kandi
dati, v kočevskem km ečkem volil
nem okraju pa je zmagal nemški
liberalni kandidat.
Ker so po vseh slovenskih mestih
takrat propadli slovenski liberalni in
konservativni kandidati, so slovenski
liberalni in konservativni poslanci
obnovili slogaštvo in nadaljevali
oportunistično politiko.
K m ečko ljudstvo, ki se je m no
ž ičn o vključilo v radikalnejše tabor
sko gibanje, se je skoraj v celoti
znova umaknilo iz sloven sk e^ me
ščanskega političnega življenja, saj
x je volilna udeležba km etov do
devetdesetih le t zoper sukala le
okoli desetih odstotkov. Hkrati pa
so se km etje v stiskah zatekali k
uporom , ker je v njih še živelo

P ogoji:
K e le k tr ič a r
5 let d e lo v n ih
a v to m a tik e ).

izk ušenj

E L E K T R IC A R SK A

(z a ž e le n a

praksa
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E L E K T R IC A R SK A O PR A V IL A

III. Z A H T E V N A K L JU Č A V N IČ A R S K A O PR A V I
LA — 1 0 d elavcev
Pogoji:
končana poklicna šola
3 leta dleovnih izkušenj
IV. K O N ST R U K T E R — elek tro sm er — 1 d elavec
Pogoji:
T S S elektro smer-jaki tok
1 leto delovnih izkušenj

in

Nelahka naloga je zbiranje
denarja za ureditev doma. „Za
nedeljo pripravljamo izlet na
Mrzlo planino. Odhod bo ob 7.
uri izpred Hotela Ajdovec v Sev
nici. Kar največ ljudi naj bi se
seznanilo s to okolico. V načrtu
imam o tudi razna športna sre
čanja, npr. kegljanje in podobne
prireditve. Izkupiček bi namenili
za dom . Predvsem si prizade
vamo najti pokrovitelja v eni od
pomembnejših delovnih organi
zacij. V akciji želim o povezati
vsa društva naših delavcev v za
hodni Evropi.**
A. ŽELEZNIK

ZELO
ZAHTEVNA
O PR A V I LA — 2 delavca

Pogoji:
K električar
3 leta delovnih izkušenj (zaželena praksa na področju
avtomatike)

ii Dom kot vez z domovino
Skupina naših delavcev na za
časnem delu v tujini je že leta
1971 ustanovila SKUD Triglav v
Stuttgartu'. Letos so ustanovili
Planinsko društvo Triglav v Sev
nici, sekcija tega društva pa je še
v Stutgartu.
Delavci v tujini se z dom oto
žjem spominjajo naših naravnih
lepot, posebno gora. Zato je sku
pina zdomcev še v času dela v
tujini iskala primemo planinsko
točk o, kjer bi postavili svoj
dom. „Leta 1974 sm o kupili
opuščeno kmetijo na Mrzli pla
nini blizu Zabukovja. K tej od
ločitvi nas je vodila lepota zasav
skih goia,u pojasnjuje predsed
nik Planinskega društva Triglav
Martin Dolinšek z Vrha nad
Boštanjem. »Leta 1975 nas je
bilo v Nem čiji že okrog 200 čla
nov. Novoizvoljeni odbor dru
štva smo zastavili tako, da so v
njem zastopani zdom ci-povrat
niki iz mnogih krajev Slovenije:
Maribora, Ptuja, Domžal, Lju
bljane, Posavja, Trebnjega in
Mirne.
Najprej
nameravamo
obnoviti hišo, kasneje pa želimo
na mestu, kjer sedaj stoji hlev,
zgraditi nov dom. Poleti bi lahko
prihajali sem na počitnice otroci
naših zdomcev, pozim i so tam
okoli lepi tereni za smuko.
Dobro sodelujemo s Planinskim
društvom Lisca. To društvo
namerava letos julija vključiti v
svoj planinski tabor tudi otroke
naših zdomcev.**

SOP KRŠKO

objavlja naslednja prosta
delovna opravila oz. naloge:

II. Z A H T E V N A
— 2 delavca

Krajevna skupnost K ostel in kra
jevna konferenca SZDL sta pripravi
li informativno-študijski sestanek,
na katerem je predaval polkovnik
Vlado Kraševec. Namen predavanja
je bil seznaniti in pripraviti občane
na akcijo „N ič nas ne sme preseneti
ti". Predavatelj je najprej orisal
politični položaj v svetu in v Jugo
slaviji, nato pa še cilje in smotre
akcije „N ič nas ne sme presenetiti"
Po predavanju so sprejeli delovni
program KS za to akcijo.
F. C.

Na Mrzli planini d o m d ela v cev na d e lu v tujin i
p ov ra tn ik o v — V n ed eljo iz le t na t o t o č k o

„SO P" K R ŠK O ,
S v et za d elovn a razmerja
T O Z D IK O N , K ostanjevica na Krki,

TELEFONSKI KABEL ZA KOSTELSKO - Člani kolektiva PTT
Lj ubljana so na solidarnostni akciji na Kostelskem položili kabel za
zvezo s Kočevjem in lokalni kabel za 2 0 0 m ožnih telefonskih
naročnikov. (F oto: Primc)

Boljši stik s terenom
V e č o b isk o v d e leg a to v zveznega zbora izven sred išč
Delegat v zveznem zboru
skupščine Jugoslavije in član
odbora za družbenopolitične
odnose Janez Roškar je podal
poročilo o d d u delegatov v tem
zboru d degatom vseh treh zb o
rov občinske
skupščine v
Krškem na zasedanju 9. maja.
Njegovo poročilo je lahko zaje
malo dejavnost zveznega zbora za
pet zasedanj skupščine. Delegat
Janez Roškar, direktor krške To
varne celuloze in papirja Djuro
Salaj, je večino svojega razmišljanja
ob poročilu delegatom občinske
skupščine posvetil temu, kako iz
boljšati stike delegacije v zveznem
zboru z vsemi sredinami, kjer ljudje
živijo in delajo.
Nedvom no so lahko neposredna
pom oč delegatom v zveznem zboru
zbori občinskih skupščin. Tovariš
Roškar omenja usmeritev slovenske
delegacije za pripravo kar največ
delovnih pogovorov izven republi
škega središča po občinah. Takšen
neposredni delovni obisk delegatov
v zveznem zboru je til v Posavju ob
ogledu gradbišča naše prve jedrske
elektrarne v Krškem. To je bila, kot
na splošno ocenjujejo, dobra prilika

puntarsko izročilo.
Tako so se leta 1871 uprli kmetje
v Bohinju, ker so jim kratili staro
pravico do pašnikov. Širina upora je
vidna že iz tega, da so po zadušeni
vstaji kar 150 km etov aretirali, 59
pa jih obsodili. Leta 1874 so se uprli'
kmetje okoli Knežaka, napadli goz
darske objekte v Mašunu in jih
razdejali. Zaradi tega je prišlo pred
sodišče 74 kmetov.
V Posavju so se 13. julija 1883
uprli km etje iz občine Sromlje pri
Brežicah. Čeprav je imela občina le
okoli 250 hiš, se je zbralo okoli 300
kmetov, ki so se „oborožili s koli,
palicami in kamni**. V obrambo
svojih vinogradov so zaprli pot
komisiji, ki je hotela ugotavljati
trtno uš in uničevati trte. Orožniki,
la so pod vodstvom okrajnega
komisarja spremljali komisijo, so
začeli streljati na uporne kmete,
enega ubili in drugega hudo ranili.'
Upor je zadušilo šele dvesto voja
kov, ki so jih poslali iz Maribora,
epilog pa je bil na sodišču, ki je
obsodilo trinajst kmetov.
Medtem je tudi delavsko gibanje
na Slovenskem dobivalo prva opori
šča. Po industrijskih krajih so
nastajala delavska izobraževalna in
strokovna društva, ki so organizirala
vrsto stavk. Mnogo stavk pa je
nastalo sp ontan a Te so bile pravi
krajevni ljudski upori, ki jih ni
moglo zadušiti samo orožništvo,
temveč je maralo pogosto klicati na
pom oč tudi vojaštvo.
Z razvojem industrije in rudarstva
na Slovenskem v drugi polovici 19.
stoletja je nastajalo in rastlo tudi
delavstvo, ki je večinom a prihajalo z
dežele. Propadli kmetje in km ečki

za boljši vpogled v delo tudi ostalih
kolektivov in skupnosti. V zveznem
zboru je v pripravi resolucija o na
daljnjem razvoju krajevnih skupno
sti, gradiva o podružbljanju bančni
štva. To so vprašanja, ki jih morajo v
svoje delovne programe vnesti tudi
občinske skupščine.
A. ŽELEZNIK

V . K O N T R O L O R V PR O IZ V O D N JI -

1 delavec

Pogoji:
srednješolska izobrazba — strojna smer
1 leto delovnih izkušenj
V I. Z A H T E V N A V A R IL S K A O P R A V IL A lavca
Pogoji:
opravljen varilski tečaj
1 leto delovnih izkušenj

2 d e

VII. Z A H T E V N A S T R U G A R S K A O P R A V IL A -1
d ela v ec
Pogoji:
končana poklicna šola
1 leto delovnih izkušenj

V lil. T A JN IŠ K A O P R A V IL A -

1 delavec

Pogoji:
končana 4-letna upravno-administrativna šola
1 leto delovnih izkušenj
2-mesečno poskusno delo
Pod točko I, II, III, IV, V, VI in VII sta še pogoja:
— odslužen vojaški rok
- 2-mesečno poskusno delo
se združuje za nedoločen čas s polnim delovnih
časom. Osebni dohodek po samoupravnem sporazumu o
delitvi OD. Kandidati naj vložijo prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi na naslov:
„SOP" Krško, kadrovska služba CKŽ 141, 68270 KRŠKO.
O izbiri bodo obveščeni v 30 dneh po objavi oglasa.
D e lo

.
,
J a n ez Roškar: »Delegati v zvez-

nem zboru skupščine SFRJ se
zavzemamo za čim več neposrednih stikov na terenu.”

sinovi so prinašali s seboj še živo
puntarsko tradicijo. Le tako je mož
no razložiti, zakaj je bilo v tem
času, ko mnogih podjetij še ni zajelo
organizirano delavsko gibanje, toli
ko spontanih stavk. Vse pa so bile
velike in silovite, da so bile podobnejše ljudskim vstajam, kot pa stav
kam.
Zatorej so bili delavski boji in
revolucionarno
delavsko gibanje
sploh dedič in nadaljevanje štiristoletnega uporniškega gibanja in
km ečkih uporov slovenskega ljud
stva. To potrjuje enako Cankarjevo
spoznanje, ki je doslej ostalo pre
zrto.
Ivana Cankarja je leta 1900 skrbe
lo, „kakšna prihodnost se pripravlja
našemu km ečkemu narodu", ker
„gineva in izumira" zaradi gospodar
skega propadanja, ponemčevanja in
izseljevanja. Ukvarjati se je začel z
zamislijo, da napiše žaloigro iz časov
kmečkih uporov. Toda načrt se mu
je zataknil, ker je zgodovinopisje
m olčalo o slovenskih kmetih in o
tem, „kaj je delalo in mislilo ljud
stvo". Po enostranskih opisih je
sprva celo menil, da kmet ni bil
„nikoli revolucionar, tudi takrat ne,
ko je požigal gradove . . . “ Sprejetje
nekritično trditev meščanskih zgo
dovinarjev, da je tlačanstvo privzgo
jilo slovenskemu km etu hlapčevsko
ponižnost. »Uživel se je pod suženj
stvo kakor konj pod komat. Tako se
je udal in ponižal, da se ni mogel
misliti več ne sebe ne svojega soseda
brez valpta z bičem v r o k i. . . “
Sele leta 1908 se je Cankar
dokopal do prikrite zgodovinske
resnice. Tedaj ni več pisal o suženj
ski in hlapčevski dediščini, ampak le

o revolucionarnih izročilih sloven
skega ljudstva od prvih kmečkih
uporov pred dobrimi štiristo leti:
„Nalogo boja za osvobojenje iz
pod vsakega duševnega in telesnega
jarma je prevzelo že zdavnaj ljudstvo
samo.
Le ono je dedič in zvesti varuh
vseh naših revolucionarnih tradicij,
le v njem živi vroča želja, mogočna
volja po svobodi. Drugačen bo v
prihodnosti ljudstva boj za svobodo;
višji in daljši bodo cilji tega boja,
nego so bili pred štiri sto leti.
Ampak naši bojevniki iz davnih
časov bodo gledali ta boj, spoznali
bodo v borilcih svoje sinove in
dediče. Spominjajmo se preteklosti,
mislimo na prihodnost . . .“
V osemdesetih letih so se Mahni, čevi privrženci med duhovščino, ki
jih jc podpiral ljubljanski škof
Missia, prizadevali, da ustanove kle, likalno stranko. O duhovnikih na
Dolenjskem je Trdina, ki jih je
dobro poznal, leta 1891 sodil:
„V svojih glasilih se klerikalna
svojat strašno baha, da je baš ona
rešila slovensko narodnost, vzbudivši v nižjih stanovih ljubav do slov.
jezika in rodu. Ta hvala je precej
prazna. Iz ust mladih kapelanov sliši
narod sim pa tamo res kako dom o
ljubno besedo ali pravi agitatorji,
kar bi duhovščina povsod mogla in
morala biti, niso bili ni oni nikjer in
n ik oli O župnikih ni VTedno govori
ti, brigajo se skoro le za svoje
gospodarstvo, narodnost jim je deve
ta briga. . . “
Po ustanovitvi Katoliškega poli
tičnega društva v Ljubljani (leta
1890) je bil 1892 prvi katoliški
shod. Pripravljalni odbor je zatrje

val, da so nastopili »izredni časi
„imajo izredne potrebe, kat®
zahtevajo izrednega, nenavadni
delovanja . . . Današnjo dobo s#
mo imenovati nekako pripravljaj
na odločilni boj med Kristo«1 I
Antikristom med načeli krščanski
in protikrščanskim i. . . Nevarno5*.^
vedno večja, zato treba delovat'
pravem času . . . “
J
Po tem shodu so klerikalni 01*,
nizatorji na Dolenjskem, ki ji%
vodil dr. Josip Marinko, pr°^j|
verouka na gimnaziji, feb r^ ,
1894 ustanovili v Novem P t*
Katoliško politično društvo za
lenjsko, ki je začelo pridno s k li ^
ti klerikalne shode in zborov*1^
hkrati pa se je nadaljevala klerik**
propagandna ofenziva v časop1^
ki je navalilo z vso silo na svob°
mislece.
Prvo odkrito merjenje sil ^
klerikalci in liberalci hkrati pa n «
ugotavljanje, kako o tem misli ,
lenjsko ljudstvo, je bilo na deŽe‘ *
zborskih volitvah novembra
dolenjskih mestih je večina voli*,
upravičencev izvolila libersujj
kandidata. V km ečkih volilnih o •
jih pa je bila še nadalje
nizka volilna udeležba: Novo & A
11 %, Črnomelj 12 %, Kočevje 1 ^
in Trebnje 17 %, povsod pa so y
izvoljeni klerikalni k a n d i d a t i - J
novomeškem in črnomaljskem 0 t
ju liberalci niso niti kand id ir*^
trebanjskem okraju je liberalni j
didat dobil tretjino glasov, v
skem okraju pa je z majhno
propadel.

(Nadaljevanje prihc
Š t. 21 (1F.54) 24. maja

ljubljanska banka
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LJUBLJANSK A b a n k a
TEMELJNA P O S A V S K A B A N K A
KRS KO
Komisija za d elovn a razmerja

" v odseku blagajne in likvidature:
2 • K O N T R O L O R JA V P L A Č IL N E IN IZ P L A Č IL 
NE D O K U M E N T A C IJE ~ V O D JA R E F E R A T A D IN A R S K E L IK V ID A 
TU R E

v oddelku računovodstva:
3 - R E F E R E N T A Z A O B R A Č U N IN P O R A V N A 
VO P O SL O V N IH S T R O Š K O V
Pogoji za zasedbo delovnih opravil:
P0*1 1*' upravno-administrativna srednja šola z zaključnim
izpitom in tri leta ustreznih delovnih izkušenj
P0*1 2: ekonomska srednja šola ali gimnazija z zaključnim
izpitom in tri leta ustreznih delovnih izkušenj
Pod 3.
ustrezna srednja šola in tri leta ustreznih delovnih
'zkušenj
Kandidati za objavljena delovna opravila naj prijavi s kratkim
'Vljenjepisom z navedbami o dosedanjih zaposlitvah priložilo dokazila o šolski izobrazbi.
r|jave sprejemamo 15 dni po oglasu.
obja^'^316 130,110 0 iz^ 'r’ oljvestiii najkasneje v 45 dneh po

Organizacija ZB Kostanjevica
113 Krki obvešča, da namerava
urediti lokalno zbirko NOB za
Področje Kostanjevica—Podboč
ju- Zbirka bo v novem delu šole
v Kostanjevici in bo vsebovala
slike padlih in preživelih borcev,
slike žrtev fašističnega terorja,
dokuinntt.,. spomine in druge
predmete iz NOB. Zbrano je že
Precej tega materiala, vendar žeT 10 ponovno obvestiti vse pre
živele borce in aktiviste oziroma
nJih svojce, ki še niso oddali
omenjenega materiala, naj to
°re čimprej in oddajo organioiji ZB NOV Kostanjevica n^jKasneje do 30. junija 1979.
Postavitev zbirke bodo opraviu strokovnjaki muzeja revoluci
je-

v

TEDEN RK V
ŽUŽEM BERK U

do it-fdnu KK, ki je potekal od 6.
osno«. J113!3, so mladi člani RK
akcii p i le Žužemberk izvedli več
naše hiM i
so za čiščenje okolja
tej akn?"Je in ^irše okolice šole. V
naše šoi« ? , sodelovali vsi učenci
stili c v etic
80 odpadka, očiuredili . j n£L Sredice pred šolo in
80 Značke D ,?užem bei^u. Prodajah
lOOOnn j
^.ln zanje zbrali okrog
°dpadnegim; 3 r-a li ™ okrog 500
stovoline nr^
i3 ln Pobirah proci fPrvih
^
rV, V
e krajanov.
Krajanov.
*yui razredov
u : i : ___ Učen•
organizar
o v . so bili sprejeti v
no
mladih
članov
RK
šoli, učeni- j a a i h članov RK na
na
redne čk n eS<R?''h7razredov pa med
,u.£enci m ir!
Za ta sprejem so
kinodvorani
burni program v
Ta n j a K a s t e l i c , 6. b. razred
osnovna šola Žužemberk

5V>

Artiško osnovno šolo so pred
kratkim obiskali dr. Marija Makaro
vič in predstavniki Nedeljskega
dnevnika, ki objavlja „K m ečko abe
cedo” . Etnografinja Makarovičeva
nam je predavala o starih km ečkih
orodjih. Na diapozitivih smo videli
veliko stvari, ki na kmetih še zdaj
ležijo pozabljene, na podstrešjih. Se
pred omenjenim obiskom smo člani
novinarskega krožka sprožili akcijo
zbiranja starega orodja in goste pre
senetili s svojim mahm „muzejem”
Nekatere predmete bomo za stalno
razstavili v šob.
MARINKA SOTLER
novin. krožek

Komisija za delovna razmerja
Trg Matije Gubca
68270 Krško

5. maja smo pripravili tekmovanje
v znanju iz splošnega ljudskega od
pora. Nastopilo je pet ekip, iz
osnovnih
" in šest ekip iz_srednjih
ijin fšol.
Pomerili smo se v prvi pom oči,
zgodovini, orientaciji, poznavanju
puške M -4 8 in streljanju. Zmagala
je OS Podzemelj, med srednješolci
pa so bili najboljši tekmovalci s št.
11 iz Poklicne šole „Beti“ . Nato
smo imeli še krajši kulturni pro
gram.
v ,
ALENKA STE FANI C
Metlika

KRŠKO: VIDELI
SMO TITA
10. maja se ie skozi Krško peljal
Tito. U čenci OŠ Milke Kerin smo ga
čakali ob ..Kovinarski". Pionirji smo
stali na levi, delavci iz Kovinarske pa
na desni strani ceste. Ko je prišel
maršalov avto, smo navdušeno plo
skali, mahali, nekateri pa so tudi
zapeli. To je bilo moje drugo sreča
nje s Titom.
KATJA LAVRENČIČ
OS Milke Kerin

Na metliški osnovi šoli ie bilo 11.
maja občinsko - tekmovanja v zna
nju iz »vesele šole". Pomerili so se
učenci iz Podzemlja, Suhorja in
Metlike. Čeprav so bila vprašanja
težka, je bilo znanje, zgodovoljivo.
Iz tretjih razredov je zmagala Marija
Tomac iz Metlike, četrtih Mateja
Jakša (Podzemelj), petih Sanda
Matjašič (Metlika), šestih Branka
Urh (Podzemelj) in iz sedmih razre
dov Alenka Stefanič (Metlika).
Učenke, ki so zmagale, bodo konec
maja zastopale metliško občino na
republiškem tekm ovanja
LIDIJA JERINA
novin. krožek
OS Metlika

Člani dramatskega krožka naše
šole so 7. maja pripravili uprizoritev
griče »D eček z dvema imenoma".
Solarji smo z zanimanjem sledili
dogajanju in uspešen nastop vrstni
kov nagradili s ploskanjem. Na igrico nas bodo spominjale
spominjale tudi fo to 
grafije, ki so jih posneli člani šolske
ga foto krožka.
CVETKA RAJER
novin. krožek
OŠ Metlika

VADIMO
ZA TEKMOVANJE
3. junija bo na Klasincu gasilsko
tekmovanje, na katerem se bodo
med seboj pomerila vsa belokranjska
gasilska društva. Tekmovali bodo
tudi pionirji, ženska ekipa in starejši
gasilci iz Radoviče, zato že prizadev
no vadimo.
JOŽICA LILIČ
novin. krožek
OŠ Metlika

5-

Bila je sreda. Po zvočniku smo
zvedeli, da bomo šli prihodnji dan
na cesto, kjer bomo lahko videli
tovariša Tita. Srečanja z njim smo se
zelo veselili. Najprej so prišli motori
sti, nato pa avtomobili. Maršalov
avto smo vsi prepoznali in navduše
no mahali. Žal se je avto hitro
oddaljil. Upamo, da se bo prihod
njič, ko bo šel skozi Krško, Tito
ustavil tudi pri nas.
MOJCA BOŽIČ
OŠ Milke Kerin

;
d
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V lokostrelstvu se MČ niso po
merili; člani Odreda mladi kurir iz
OŠ Bršljin so prikazali streljanje s
sodobnim športnim lokom, kakršnih
pa taborniki 4 drugih odredov v
občini zaradi pomanjkanja denarja
ne premorejo. To jim onem ogoča
tudi nastopanje v republiškem ta
borniškem mnogoboju MČ. Navdu
šeni mladi taborniki bi v soboto

Preteklo jesen je bil v Dolenjskem
listu objavljen članek z naslovom
»Mladi v Kočevju proti elitizmu", ki
je izzval burno reakcijo. V članku je
novinar razgovarjal z delegatom 10.
kongresa ZSMS, ki ga je izvolila
kočevska mladina, in beseda je na
nesla tudi na nekatera področja dela
telesne kulture v kočevski občini. S
to izjavo pa so bili prizadeti nekateri
telesnokulturni delavci in že takoj
drugi dan po izidu članka so začeli
skoraj pravo besedno vojno ter se
pri tem obračali le na delegata in ne
tudi na OK ZSMS v Kočevju, kljub
temu da je predsedstvo OK ZSMS
izjavo delegata novinarju Dolenjske
ga lista v celoti podprlo. Z zmago
močnejšega se je ta »nesporazum"
končal na sestanku aktiva ZKS te
lesne kulture skupnosti, kjer delegat
sicer osebno ni bil spoznan za krive
ga, temveč le njegove besede, oseb
no pa je bil spoznan za krivega v
raznih gostilniških razpravicah na to
temo, ki pa so bile poleg tega še
polne laži in podtikanj ter celo
nekoliko žaljive.
Toda zakaj vse to zopet pogreva
mo? V omenjenem članku je bila
TRS »obsojena" za premajhno skrb
pri razvoju te dejavnosti v KS izven
središča občine ter za nekatere ne
pravilnosti pri nudenju možnosti
vsem mladim za enak telesnokulturni razvoj. In kot da se ti tovariši
posmehujejo vsem po vrsti, so v
publikacijo, ki je bila izdana pred
referendumom za novi samopri
spevek v občini Kočevje, zapisali, da
imajo za cilj graditev velike telovad
nice - hale! Kočevje že ima dve

Z iztekom šolskega leta je tudi
konec
gimnazijskega
filmskega
abonmaja. Novomeški gimnazijci
smo si lahko ogledali 6 filmov.
Najprej smo se seznanili z domačim
filmom Hajka, potem s Tišina, sme
in Voj
,jemo
------- se„ ...
Vojno zvezd, ki sta
angleške proizvodnje. Ogledali smo
si tudi dva francoska filma: Žena na
oknu z Romy Schneider in Vse
življenje pred teboj s Sim one Signoret. Zadpji film, katerega smo si
ogledali, je bil Nashville.
Med gimnazijci so filmi naleteli
na ugoden odmev, k temu pa je prav
gotovo pripomogel tudi spremni
filmski list, ki smo ga dobili ob vsaki
predstavi.
IRENA GRAHEK
gimnazija
Novo mesto

Učenci od petih do osmih razre
dov ribniške osnovne šole, člani
Rdečega križa, so imeli 16. maja
delovno konferenco. Najprej so po
slušali poročilo o delu RK v tem
šolskem letu, zatem so se seznanili z
delovanjem higienske komisije, za
dali pa so si tudi naloge za vnaprej.
Posebno skrb bodo namenih varova
nju zdravega okolja. Na konferenci
so nagradili najbolj vestne člane in
sprejeh tudi nekaj novih.
IRENA BOJC

~"

O čistem okolju veliko beremo.
Zal ne nekateri iz Žužemberka. V
gozdu pri Rebri je namreč pravo
smetišče vencev, nedogorelih sveč,
odpadkov. Le kdo je odgovoren za
tako stanje? Nekateri menijo, da
grobar, na to vprašanje pa bi najbrž
lahko odgovorila žužemberška kra
jevna skupnost. Čas je že, da odpad
ke umaknejo iz gozda.
R. O.
Žužemberk

Mladi še vedno proti elitizmu

13. maja je bilo v Brestanici
občinsko gasilsko tekmovanje za
pionirje, stare do 14 let. Štirinajst
ekip iz krške občine se je pomerilo v
eč gasilskih veščinah. Zmagali
Zrna
več
so
mladi gasilci GD Veliki Podlog, dru
ga je bila ekipa iz Zdol, tretja pa
brestaniška.
MIRKO URBANIC
OŠ Leskovec

SREČANJE S TITOM

'

KAMERA ODKRIVA — V Sevnici se n ič kolikokrat zgodi, da
delavci vse opravijo polovično. Da je to res, je dokaz današnji
posnetek: jama, ki povrhu vsegp ni niti zaščitena, grozi že več kot
tri tedne. Cesta ob njej pa je m očn o prometna, saj vodi tudi na
pokopališče. (Foto: Stane Jazbinšek)

OGLEDALI SMO SI
6 FILMOV

DELOVNA
KO NFERENCA RK

mlajši medvedki: 1 . Šentjernej, 2.
N. mesto (K. Rupena), 3. Straža, 4.
in 5. N. mesto (Grm);
mlajše čebelice: 1. šmaijeta, 2.
Šentjernej, 3. Straža;
starejše čebelice: 1. Šentjernej, 2.
in 3. Bršljin;
star. medvedki 1. Šentjernej, 2.
in 3. N. mesto (Katja Rupena), 4.
Straža, 5. Bršljin in 6. N. mesto
(Šmihel).

'

TEKM OVANJE
MLADIH GASILCEV

Obfij
lr'skega m n o gob oja m ed v ed k o v in č e b e lic se je u d eležilo 17 e k ip s 8 5 tek m o v a lci —
■—
L etos n iso d o b ili tab orn ik i še niti dinarja d ru žb en e p o m o č i
bratstva
*'** in enotnosti
VHU VUU Oll
niaja 2a, mestu ->e bil° v soboto, 19.
lo kot * , Vroče: s°n ce je pripekaPaje dvion i3^ ’ VIo£’no dopoldneva
^ vedkn
tekmovalno vzdušje
tabomiknJ ‘n £ebelic, najmlajših
občini. P J2 .v s e b petih odredov v
m pomerili a*^em dasu so se srečali
spretnostih, ki so
Pred
Pisane
' tej n r i i,w mnog°boje najmlajših
dinski o n i
specializirani mlaMkiŠi
? c ®i'
tekmova]i'!!e,dVeclki in čebelice so
8?vanju o«;
03 bsieo, v premaniu ognjev ’ Postavljanju in kurje'z šotork
V Postavljanju šotorov
Panoge ,1 "tarejši so imeli enake
80 jim 'še
maJ° težje^ dodali pa
0gnjema” v Z žogo ”Med dvema
Posamezna rstni red zmagovalcev v
— ‘ «*n starostnih skupinah:

■

ŽUŽEM BERK:
OČISTIMO OKOLJE

K očevje: besedna vojna po objavi član k a, predvsem v slogu gostiln išk ih razpravic

Sentjernejski taborniki trikrat prvi
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USPEŠNE LE UČENKE

USPELA PREDSTAVA

TEKMA IN K ULTU RA
ZBIRKA NOB

odmevi

ŠOLSKI „MUZEJ”
KMEČKEGA ORODJA

ST E N O G R A F A - Z A P IS N IK A R JA

no va k r a je v n a

in

lija /

~~ v odseku splošnih poslov:

Krško

Jk

tJbtOoUvijiboo'

oglaša
Za nedoločen čas s polnim delovnim časom
naslednja prosta dela in naloge:

Prijave pošljite na naslov:
Ljubljanska banka
emeljna posavska banka

pisma

~~

dopoldne ostali na stadionu tudi
brez malice, če jim je ne bi podarili
DO »Dolenjka” in Mercator-Standard, ki sta podprli tekmovanje
medvedkov in čebelic s sendviči in z
malinovcem.

Občinska zveza tabornikov v
Novem m estu letos še ni dobila
niti dinarja družbene pom oči.
Svojevrstno financiranje »mej
nih organizacij” v občini, ka
mor štejejo na TKS tudi tabor
ništvo s 6 5 0 člani in z družbeno
verificiranim vzgojnim in vse
stransko koristnim programom,
tako hromi uresničevanje števil
nih načrtov in opremljanje ta
bornikov s prepotrebno opre
mo.
TONE GOŠNIK

SPOMIN
N A JANKOVIČA
V Livoldu pri Kočevju smo se 4.
aprila poslovili od družbenopolitič
nega delavca Jožeta Jankoviča iz
Bele krajine. Rodil se je leta 1897 v
Velikih selih pri Adlešičih. V začet
ku 11. svetovne vojne seje vključil v
NOV in dobil tudi red zaslug za
narod in druga odlikovanja.
Po osvoboditvi se je preselil na
Kočevsko ter opravljal vrsto odgo
vornih nalog. Prav tako je bil dela
ven v organizacijah in društvih, do
bil je priznanje in zlati znak Rdeče
ga križa itd.
J. GRABRIJAN,
Livold 45

telovadnici, pokrit plavalni bazen in
sodobno opremljen stadion, na kate
rega so nekateri tako ponosni. Kje
so bili ti tovariši, ko se je načrtovala
izgradnja nedavno zgrajene telovad
nice z bazenom, zgrajena celo s
samoprispevkom? N e zanikam po
trebe po vseh teh objektih, toda ali
ni potrebna telovadnica tudi pri
losnovni šoli v Fari pa v Stari cerkvi,
da bom o sedanji celodnevni šoli res
lahko rekli celodnevna šola, pa ver

jetno še kaj, kar ne sodi na področje
telesne kulture?
Predstavniki
telesnokulturne
skupnosti pa so v publikaciji zapisali
tudi, da bi s tako zgrajeno telovadni
co - halo v Kočevju lahko organizi
rali večja tekmovanja, kar bi om ogo
čilo večjo množičnost na področju
telesne kulture. Ali ni cenejših in
enostavnejših metod za dvig telesnokultume dejavnosti? LADo OREL
KOČEVJE

Kateri Črni potok je pravi?
In vendar je pravi Crni p o to k pri č a b r u in ne pri Ko
čevju — V zapisu v D o len jsk em listu torej ni b ilo napake
Lojze Lavrič, akademski kipar, se
je rodil v Črnem potoku 6 pri
Cabru, takrat občina Osilnica. Lut
ke je začel delati že doma. Nato je
šel na kiparsko-rezbarski oddelek
tehnične šole v Ljubljani. Po konča
ni šoli je odšel v Zagreb na umetni
ško akademijo, kjer mu je študij
prekinila vojna. Spominjam se ga
leta 1943, ko je pomagal kot parti
zan razoroževati italijanske vojake.
Pozneje se je tudi pri partizanih
ukvaijal z lutkarstvom in grafiko.
Ena najbolj znanih njegovih lutk iz
tega obdobja je »Fašist Pepe". Po
vojni je končal študij na akademiji
upodabljajočih umetnosti v Ljublja
ni.
Pozneje je imel atelje v takratnem

ZMAGALI GOSTITELJI
19. maja je novomeški Dom Maj
de Šilc prepravil republiško tekm o
vanje v orientacijskem pohodu, na
katerem se je v streljanju z zračno
puško, orientaciji na terenu, v po
znavanju prve pom oči in SLO pomerilo osem ekip iz slovenskih dija
ških domov. Med tremi ekipami
deklet je zmagala novomeška pa
tudi med petimi ekipami fantov so
bili najboljši
ljšiddomačini.
MILENA HROVAR

Menu ali kosilo
Č u d n e razlike v
»S re m ič u "
Če ne veste, kakšna je razlika
med menujem in kosilom, pojdi
te v novi hotel »Sremič” v
Krškem, pa boste kmalu vedeli.
Tja poleg drugih delavcev hodi
mo na kosilo tudi delavci
Nuklearne elektrarne, plačamo
zanj z bloki za topel obrok.
V četrtek, 17. maja, sem s
kolegicami šla na »kosilo” ali
kakorkoli že naj imenujem ta
ot.-ok, ki se streže opoldne. Na
ročile smo vsaka po en menu, in
ko smo prosile za račun, debelo
pogledale ob ceni 85,00 din.
Normalno smo vedno plačale
45,00 din. Razložili so nam, da
je cena 45,00 din za kosilo, a
menu je 85,00 din. Vprašale
smo, kakšna je razlika, in zvede
le, da je razlika v tem, da bi pri
»kosilu” imele samo en kos me
sa, pri »menuju” pa smo imele
dva Plačale smo, pripomnile, da
bi nam to lahko prej povedali ali
nas kako drugače opozorili, saj
prihajamo sem že več mesecev
na kosilo. Nato smo odšle. Na
vratih iz jedilnice nas je strežnik
zaustavil in povedal, da imamo
pri »menuju” tudi sladoled, ki
ga lahko še dobimo ali pa ga
imamo v dobrem za drugič (1).
Že m ogoče, da hotel prodaja
dve različno kvalitetni kosih.
Menim pa, da na podlagi igre
besed ne bi bilo potrebno varati
gostov, oz. nasilno prodajati te
ga, česar gost noče.
V ID A -A N A KARAMUJA,
Senovo 96 A

Jakopičevem paviljonu, kjer sem ga
kot študent akademije večkrat
obiskal. Vedno me je poklical »Hej,
Osilničan!" ker sva oba doma iz iste
občine Osilnice.
To pišem zato, da bf ohranil
pripadnost človeka, ki je nekaj
ustvaril in v naši družbi nekaj pom e
ni, kraja kjer se je rodil in kjer je
odraščal. Osilniška dolina je zaradi
odmaknjenosti in tudi revščine
vedno odrinjena v pozabo. Zato je
toliko bolj boleče slišati trditve, da
je eden izmed tako maloštevilnih
pomembnih mož iz našega konca
pripisan drugemu kraju, in sicer
Cmemu potoku pri Kočevju.
Torej: slovenski kipar Lojze
Lavrič se je rodil v Črnem potoku
pri Čabru na Slovenskem, bivša ob
čina Osilnica, hišna številka 6. V
Kočevju živijo njegovi sosedje Dolfe
Urh, Osvald in drugi, ki lahko to
dejstvo potrdijo.
STANE JARM
KOČEVJE

Božičeva mama
Naše vrste je v teh pomladnih
dnevih zapustila partizanska mati
Terezija Božič iz Prušnje vasi pri
Podbočju.
V skromnih razmerah težkega
kmečkega življenja v hribovitih Gor
jancih je vzgojila svoje otroke v
značajne in poštene ljudi, sebi v
oporo in domovini v ponos. Kot
zavedna slovenska žena in mati šte
vilne družine, je za slovenski narod
težke dneve 1941. leta pričakala
pripravljena. Njen dom je bil zbirali
šče prvih aktivistov Osvobodilne
fronte, ki so pripravljali oboroženo
vstajo v vzhodnem delu Gorjancev.
Med prve aktiviste je sodil tudi njen
mož Janez, priključile pa so se jim
vse njene hčere in sinovi. Božičeva
mama je bila vsa štiri leta narodno
osvobodilnega boja močna opora
aktivistom in borcem, s katerimi
je delila dobro in slabo. Pomagala je
vsem, tudi materam in otrokom

družin, ki jih je preganjal okupator,
pa četudi je bila zato pogosta tarča
preganjanj. Svoje z delom izpolnje
no bogato življenje je dotrpela!
Ostala pa bo vedno in povsod v
spominu kot osebnost slovenske
žene, kot vzor sedanjim in prihod
njim rodovom, vzor svobodoljubja
in razdajanja za naše največje bo
gastvo, za našo svobodo 1
OBČINSKI ODBOR
ZZB NOV KRŠKO

DOLENJSKI 1/iST
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■" Broz in vsem m ateram

N ova šo la v B istrici ob S o tli želi
ž
p o sta ti resnična šola za današnjo rabo, šo la , ki se ne bo n ik oli zapirala, ki bo postala
v zg o jn o in d r u ž b e n o p o litič n o ža rišče kraja
Bistrica ob Sotli je z novo
šolo kot prerojena. Krajani so
ponosni nanjo in ponosni na
ime, ki ga nosi. Šolo so poim e
novali po Titovi materi Mariji
Broz. V pismu, ki gaje krajevna
konferenca SZDL poslala pred
sedniku Titu, so takole zapisali:

„S tem poimenovanjem želi
mo postaviti spomenik vsem
materam, ki so si odtrgale zad
nji košček kruha o d lačnih ust
in ga dale svojim otrokom,
vsem tistim, ki so utrujene
prebedele noči ob posteljah
svojih otrok, vsem, ki so trepe
tale, ko so njihovi otroci odha
jali v svet, ki je bil tako neusmi
ljen in krut. Še posebej tistim
materam, ki so s svojim telesom
varovale otroke pred streli oku
patorjevih pušk, vsem, ki jim je
krvavelo srce za otroki, katerih
kri je pojila zemljo Pohorja, trdi
kraški kamen Primorja, Kozaro
in rdeče obarvala Sutjesko in
Neretvo; vsem tistim materam,
ki jim je sin sporočil, ko je
umiral za našo svobodo: , Veš
mama, za kar sem umrl, bi
hotel še enkrat umreti!' Srečni
smo, ker si nam dovolil, da ta
spomenik nosi ime tvoje mate
re, ker si želimo dostojno in z
globoko hvaležnostjo oddolžiti
ravno njej, materi sina, ki je vse
svoje življenje, znanje in revolu
cionarni žar namenil boju proti
zatiranju in izkoriščanju, za
pravičnejši in prijaznejši svet,
da se ne bi nikoli več ponovilo
Pohorje, Sutjeska in Neretva, in
k i nas vodi po p o ti miru, na
predka
in
samoupravnega
socializma “
Za mladi rod in vse krajane je
nova šola znanilka hitrejšega
razvoja Bistrice in drugih krajev

Titove m ladosti, ki jih je asfalt
na cesta pred kratkim odprla
svetu. U čenci so se komaj ta
mesec preselili pod novo streho,
vendar ko človek prestopi šol
ski prag, sploh nima občutka,
da se šele privajajo. Vsepovsod
je živo, najbolj pa v delavnici za
tehnični pouk, k ije zanje nekaj

MARIJA BROZ - Po risbi aka
demskega slikarja Božidaija
Jakca jo je upodobil veliki hrva
ški kipar Antun A ugustinčič.
Kip stoji pred vhodom v šolsko
poslopje.
novega, prav posebej privlačne
ga, saj je do zdaj sploh niso
imeli. Za stroji so se učenci
neverjetno hitro znašli in na
vdušenje je fantičerfi kar žarelo
iz o č i. Uživali so, da vse brni
ok oli njih, da je kot v pravi

N A PO D LA G I 3 3 . IN 3 4 . Č L E N A Z A K O N A O
U P R A V L JA N JU IN R A Z P O L A G A N JU S S T A V B 
NIMI ZEM LJIŠČI (U R A D N I LIST S R S ST . 7 / 7 7 )
T ER P O O B L A S T IL A SO K R ŠK O

delavnici. Jožek je spretno stru
žil les, Janko pa mi je ves
nasmejan pokazal, da že zna
delati za Titovo stružnico, za
zdaj seveda še po navodilih uči
telja tehničnega pouka Jožeta
Uršiča. Ta je pohvalil izredno
spretnost predsednika Tita, ki
je v dveh, treh minutah po
zagonu stružnice že napravil za
nimiv izdelek. „Za nas vse je
dragocen spomin na njegov
obisk v šoli. Shranili ga bom o v
vitrini, da si ga bo vsak lahko
ogledal." Jože Uršič je še pove
dal, da se je tovariš Tito samo
ozrl po delavnici in že opazil,
kakšna oprema manjka. Za
stružnico, ki jo je poklonil šoli,
so mu zelo hvaležni. Hvaležnost
so mu izrazili z albumom, ki so
mu ga poklonili. Ogromno tru
da so vložili vanj. Irena Kunej
in Irena Romih sta ure in ure
vezli ovitek in prvo stran. Nato
so tovarišu Titu na izviren na
čin posvetili po eno stran mala
šola in vsi razredi. Ko je Tito
listal po albumu, je bil nadvse
zadovoljen. Zelo mu je bil všeč
šopek suhega pomladanskega
cvetja z bistriških travnikov,
šopek maijetic, trobentic, vetr
nic, vijolic, podleska in kalužnic, spretno vkomponiran na
srednjih listih. Ob tej priložno
sti so predsedniku Titu izročili
tudi njemu posvečeno številko
šolskega glasila „R ožce“ .
V avli bistriške šole se je
predsednik Tito zadržal skoraj
celo uro, so pripovedovali u č i
telji. Bil je izredno dobre volje.
V pogovoru s sestrično Ano
Kostanjškovo iz Trebč (ona je
leta 1977 položila temeljni ka
men za šolo) je obujal spomine
na svojo mladost, pripovedoval,
kako so se v šali zbadali Kranjci
in Zagorci in se ob vinu, ki mu
ga je Franci Rautner poklonil v
imenu
krajevne
skupnosti,
spom nil, kako mu je v kleti na

18.
19.
20.
21.
22.
23.

lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija
lokacija

št.
št.
št.
št.
št.
št.

Brionih nekoč „izhlapelo“ iz
sodčka, še preden ga je lahko
poskusil. Zato je predlagal, da
bi podaijeno kapljico kar spili,
sicer se kaj lahko pripeti,,da bo
tudi ta „izhlapela“ po neznanih
žejnih grlih.
Srečanje s Titom je bilo za
Bistričane veliko, nepozabno
doživetje. Ta dan je bil praznik
tudi za Draga Javerška, ki živi
na kmetiji pet kilom etrov stran,
blizu doma Titove sestrične
Ane. Na tej domačiji je Tito
preživel štiri leta svojega otro
štva, dokler ni šel v šolo. Bila je
materin dom . Ded in babica sta
imela vnuka Josipa zelo rada.
Vzela sta ga k sebi, da bi
razbremenila mater, k ije komaj
zmagovala breme številne druži
ne, breme revščine in garanja na
kmetiji, ki ni dajala dovolj kru
ha za vsa lačna usta. Petnajst

KLJUB TREMI JE
PO SREČI — U čenca Miran
Kunst in Bernarda Babič sta
vesela, da so šolaiji preživeli
tako lepe trenutke s tovarišem
Titom in da je ta z zadovolj
stvom sprejel njihovo darilo.
otrok je rodila, vendar je le
sedem ostalo živih. Drugi so
pomrli že v zgodnji mladosti.
Taka je bila usoda siromašnega
Zagoija, kjer je tedaj pomrlo 80
odst. otrok, še preden so dopol
nili petnajsto leto.
Javerškova
domačija
na
Trebčah je preurejena v muzej.
Drago Javeršek je sin Titovega
bratranca in nečak Ane Kostanjškove, ki je njegova bližnja
soseda. Preživlja se s kmetova
njem, pravzaprav z živinorejo,
ker ta na odmaknjenih kmetijah
največ donaša. Ostal bo torej

DRAG SPOMIN - Daljni so
rodnik Drago Javeršek je nadvse
vesel darila, ki mu ga je poklo
nil predsednik Tito ob zadnjem
obisku na domačiji svoje mate*
re. Dal mu je dva zlatnika i*
srebrnik, na katerih je sam upo
dobljen.
zvest čudovitemu domu
zelenim hribovjem, na katereg*
ima tovariš Tito lepe mladostih
spomine.
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SREČEN ROD POD NOVO STREHO - Bistričani so gradili šolo s samoprispevkom in tako tudi sami
dodali svoj delež k oživljanju spominskega parka K um rovec-T rebče. Šola naj bi postala kovačnica
novih odnosov, saj se bodo tako najlepše oddolžili spominu na mater velikana naše revolucije.

em ona posavje

9 v velikosti 1373 m 2
10 v velikosti 1200 m 2
11 v velikosti 1199 m2
12 v velikosti 1196 m2
13 v velikosti 1198 m2
14 v velikosti 1604 m2

n .s o io .

brežice

delovna skupnost
skupnih služb

RAZPISUJE
SAMOUPRA VNA ST A N O V A N JSK A SKU PNO ST
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OBČINE KRŠKO
EM O N A P O SA V JE , n .so l.o . B R EŽIC E

JAVNI NATEČAJ
za od d ajo stavnih z e m ljišč , sk la d n o s sprejetim i
zazidaln im i n a č r ti, na naslednjih o b m o č jih :
A. STANOVANJSKO NASELJE KRŠKO - NARPELJ
1. lokacija št. 1 v velikosti 602 m 2
B. STANOVANJSKO NASELJE KRŠKO - STARA VAS
2. lokacija št. 1 v velikosti 637 m2
C. STANOVANJSKO NASELJE BRESTANICA - DORC
3. lokacija št.
4. lokacija št.
5. lokacija št.
6. lokacija št.
7. lokacija št.

3 v velikosti 609m 2
11 v velikosti 688 m 2
12 v velikosti 676 m 2
13 v velikosti 672 m 2
14 v velikosti 643 m 2

I

D. STANOVANJSKO NASELJE KOSTANJEVICA
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.
lokacija št.

51
52
53
57
58
59
60
75
76

v velikosti 570
v velikosti 568
v velikosti 568
v velikosti 567
v velikosti 570
v velikosti 571
v velikosti 685
v velikosti 760
v velikosti 603

m2
m2
m2
m2
m2
m2
m2

m2
m2

E. POSLOVNO - STANOVANJSKO NASELJE LESKOVEC
17. lokacija št. 8 v velikosti 969 m2

DOLENJSKI LIST

POGOJI
1. Zlicitirano ceno za zemljišče in pripravo zemljišča plača
najugodnejši ponudnik v 15 dneh po pravnomočnosti
pogodbe.
2. Izklicna cena za zemljišče znaša pod točko:
A - 4 7 ,2 0 din 1 m2
B - 47,20 din za 1 m 2
C — 43,50 din za 1 m2
D — 30,00 din za 1 m2
E — 43,50 din za 1 m2
3. Stroške delne komunalne- ureditve plača ponudnik po
pogodbi in znašajo pod točko:
A - 119.856,00 din za parcelo
B - 111.072,00 din za parcelo
C - 119.856,00 din za parcelo
D — 118.500,00 din za parcelo
E — 119.856,00 din za parcelo
4. V stroških delne komunalne ureditve je vračunano
priključek na elektriko, vodovod, kanalizacijo in ceste,
vključno z vsemi soglasji.
5. V odškodnini za zemljišče ni vračunan davek za spre
membo namembnosti zemljišča, kot tudi ne prispevek za
vodni sklad.
6. Fizično posest pridobi najboljši ponudnik po pravno
močnosti pogodbe in plačilu stroškov za zemljišče in
komunalno opremo.
7. Varščino v znesku 5.000,00 din je treba nakazati na TR
št. 51600-781-86015, izkazilo o plačani varščini pa mora
biti priloženo ponudbi.
8. Rok za dostavo ponudb je 15 dni po uradni objavi v
Dolenjskem listu.
9. Odpiranje ponudb bo 20. dan po objavi.
10. Ponudbe morajo biti zapečatene ter označene z oznako
„Javni natečaj". Ponudbe pošljite na naslov: Samouprav
na stanovanjska skupnost občine Krško, CKŽ 12, Krško.
11. Vsa pojasnila in dokumentacija se dobe pri SSS občine
Krško.

Na podlagi sklepa komisije za delovna razmerja TOZD
trgovina na malo in določil Pravilnika o delovnih razmerjih
in varstvu pravic delavcev objavljamo

RAZPIS
za opravljanje naslednjih del in nalog:
1.
2.

V O D E N JE PO SL O V N E EN O TE 14 »U SN JE
PL A ST IK A " V B R E Ž IC A H
V O D E N JE PO SLO V N E ENOTE 17 »M A R 
KET" V B R E Ž IC A H

Za objavljena dela in naloge se zahteva od kandidatov poleg
splošnih pogojev še naslednje:
Pod točko 1: da so VK trgovski delavci s 3-letnimi delovnimi
izkušnjami in da so najmanj 1 leto samostojno opravljali dela
in naloge ali: da imajo izpit za visoko kvalificiranega delavca,
opravljen po predpisih, ki so veljali pred uveljavitvijo zakona
o srednjem šolstvu.
Pod točko 2 :Da so VK trgovski delavci z 8-letnimi
delovnimi izkušnjami in da so najmanj 5 let samostojno
opravljali dela in naloge ali: da imajo opravljen izpit za
visoko kvalificiranega delavca, opravljen po predpisih, ki so
veljali pred uveljavitvijo zakona o srednjem šolstvu.
Poleg strokovne usposobljenosti in delovnih izkušenj morajo
kandidati izpolnjevati še naslednje pogoje:
— da so državljani SFRJ,
— da imajo moralno-politične vrline in organizacijske spo
sobnosti,
— da niso kaznovani in niso v kazenskem postopku za
kazniva dejanja zoper družbeno premoženje, ljudstvo in
državo in zoper samoupravljanje.
Kandidati naj svoje vloge z dokazili, da izpolnjujejo splošne
in posebne pogoje, pošljejo v 15 dneh po dnevu objave na
gornji naslov.
O rešitvi vlog bomo kandidate obvestili v 15 dneh po poteku
razpisa.

Št. 21 (1554) 24. maja

Med izbranci Talij e
N ovom eški g led a liščn ik i po skoraj d esetletju in pol
spet na rep ub lišk em srečanju gledaliških sk up in

V D olenji vasi je bil trad i
cion aln i
nastop
pevskih
zb orov iz ribniške o b č in e
—

V Ljutomeru se bo čez
nekaj dni začelo zadnje deja
nje letošnjega 22. srečanja
gledaliških skupin Slovenije:
tradicionalna zaključna pri
reditev z nastopom skupin
nepoklicnih gledališčnikov,
ki so jih republiški selektorji
izbrali kot najboljše v izteka
joči se sezoni 1 9 7 8 /7 9 .
Med skupinami, ki bodo
na ljutomerskem odru pred
stavile najboljše dosežke gle
dališkega amaterizma na Slovenskem in se potegovale za
nastop na jugoslovanskem
srečanju, bo tudi novomeška
" iz Kulturnega društva Du-

Vladimir Bajc
Sana Jereba. Uprizorila bo
Petra Ustinova komedijo
.»Komaj do srednjih vej“ , ki
1° je režiral Vladimir Bajc.
Vrnitev
Novomeščanov
fiied
najboljše preseneča
tembolj, ker skoraj dve leti
niso stopili na oder, pa tudi
Pred tem dolgo časa niso bili
zmožni dati v sezoni kaj več
k o t e n o premiero in nekaj
ponovitev. Ni pa ta vrnitev
inezaslužena, o čemer se je
l lahko prepričal vsak, kdor si

je ogledal njihovo letos na
študirano predstavo.
Priznati je treba, da se je
skupini pod Bajčevo t a k t ir 
ko" posrečilo to, kar so
skoraj desetletje in pol za
man poskušali igralci in reži
serji. Trdo in resno delo, kot
ga prej ali niso mogli ali ne
znali spoštovati, je naposled
moralo dozoreti v užiten in
republiško dopadljiv sad.
Ob novici, da pojdejo v
Ljutomer, so se novomeški
gledališčniki še bolj zresnili
in disciplinirali. Z veliko
vnemo so se lotili odpravlja
nja pomanjkljivosti in na
pak, kakršne rade spremljajo
amaterske predstave. Odlo
čili so se, da bodo pred
občinstvo v Ljutomeru, ki
pričakuje kvalitetne predsta
ve, stopili s kar najbolj izde
lanimi vlogami tudi zato, ker
se zavedajo, da na republi
škem srečanju ne bodo pred
stavljali le novomeško, mar
več tudi pokrajinsko dolenj
sko gledališko tvornost.
Uvrstitev novomeških gle
dališčnikov med najboljše v
Sloveniji je tudi osebni
uspeh režiserja Bajca, ne na
zadnje zato, ker je predstavo
prvič v celoti sam režiral,
brez zunanje strokovne po
m oči. Pravi, da je zado
voljen, saj mu je veselje dela
ti s kolektivom, kot se je
oblikoval prav za to predsta
vo. „Zadovoljen sem tudi s
predstavo, akoravno sem še
le na gostovanju v Žužem 
berku, kjer sem igro prvič
gledal iz dvorane, odkril nje
ne šibkosti. No, mislim, da
še pravočasno, tako da b o 
mo hibe lahko odpravili.11
1. ZORAN
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V dvorani družbenega centra
v Dolenji vasi je pred kratkim
spet zadonela zborovska pesem
iz deset in deset grl. Dvorana je
bila polna, poslušalci pa so bili
zadovoljni. Že petič so se zbrali
pevski zbori na tradicionalni
vsakoletni reviji pevskih zborov,
ki jo organizirata KUD ,,France
Zbašnik” iz Dolenje vasi in Zve
za kulturnih organizacij občine
Ribnica.
Čeprav je bila to le revija, težko
ocenjujemo, kateri zbor je bil naj
boljši, kateri pevci več znajo, lepše
zapojejo. Ekipnega zmagovalca torej
ni bilo in ga na taki reviji ne more
b iti Lahko le ocenimo, da je zmaga
la zborovska pesem, ki postaja vse
bolj priljubljena.
Na letošnji reviji so nastopili mo
ški pevski zbori iz Dolenje vasi,
Sodražice in Loškega potoka, moški
in mešani pevski zbor iz Slemen,
pevski zbor DKUD Svoboda Kočev
je in oktet „Ivan Prijatelj” iz Zapotoka, „ Donit” iz Sodražice in
Lovski oktet iz Sodražice.
M. G-č

PAVEL PREDANIČ
RAZSTAVLJA RISBE
V krški Tovarni celuloze in papir
ja „Djuro Salaj" razstavlja svoja
slikarska dela Pavel Predanič iz Sta
rega grada. Avtor, ki se je udeležil
tudi nedavnega prvega slikarskega
ekstempora v Novem mestu, je po
stavil pred krške celulozarje in papirničarje na ogled nekaj nad 30
grafik - risb. Otvoritev je bila v
soboto, 19. maja, s kulturnim spore
dom, razstava pa bo odprta do 1.
junija.

Na šestem srečanju lovskih pev
skih zborov Slovenije, ki je bilo
minulo soboto v Vipavi, je nastopilo
štirinajst zborov, med njimi tudi
nekateri s Tržaškega in Koroškega.
Z našega obm očja so na tem sreča
nju sodelovali rogisti iz Semiča ter
lovska pevska zbora iz Sodražice in
Globokega.

^ j ° venŠčina je jezik gospodarjev — je b ilo p o u d a r j e n o n a p o r t o r o š k e m p o s v e tu _____
je
jezik kaže, koliko smo resnično gospodarji na svoji zemlji,“
0 "ejal predsednik republiške
remibliške konference Socialistične zveze Mitja
Mi«a
KSbfi.lč 113 nedavnem portoroškem posvetu o slovenščini v javnosti,
n„.Je o usodi naše materinščine razmišljalo in nakazovalo rešilne
skoraj petdeset razpravljalcev.

prida razvnelo njihovo jezikovno zavest. Po portoroškem po
svetu pa vsaj lahko upamo, da
jo bo.

V2em Ribičičeve razprave poPrjjgi3?110 še naslednje misli:
m0 Je skrajni čas, da prekinePrid Samotokom , ki ne deluje v
bes 2C*ravemu razvoju domače
lepot '
za razumljivost in
na$ v? . sž e n š č i n e naj postane
in Sn ^ n >del našega življenja
m0 ^VaJ^a’ P °trilditi se mora
n j ’ “a bomo vsemu, kar dela-

Udeleženci so se namreč za
vzeli za to , naj bi se posvetova
nje spremenilo v stalno sekcijo
republiške konference Sociali
stične zveze, v sekcijo, ki bi
skozi vse leto obravnavala druž
bena jezikovna vprašanja, tudi
dejavnost za višjo jezikovno
kulturo družbenih organizacij
in skupnosti. Po večjih delovnih
organizacijah in krajevnih skup
nostih naj bi zaživeli posebni
jezikovni odbori, večjo pozor
nost pa naj bi namenili šolam in
drugim ustanovam. Vsi se zave
damo, da bo samo iz temeljev
izhajajoča jezikovna zavest ro
dila boljši odnos do materinšči
ne.

rnenw*UstVa^ arno’ dali najpriko. ^ dom ačo izrazno oblinosn ^aJie: Samoupravljala so
njej*01, oblasti, urejevalci seda»n načrtovalci bodočega
PoSf
i° dela v naši republild.
‘Skit,! . Pa naJ bi tudi nosilci
ten, *n razvoja slovenščine s
^ nenehno širili in
t?a/^ali obm očje svojega iz
vit . • Tako bi postali osnovni
k o v n e g a navdiha; naš jet4rHo° sv° j ° življenjsko in liteVsem m oč poslej črpal pred
e n jih .
c ^ o v n o nemarnost govorlt«bn ? ^ °čih Slovencev je poizkoreniniti. Če tega ne
storili, je menil Mitja
‘s ne bom o imeli nikakrš
n o °Pr^vičila ne pred zgodoPre<* obrazom svojega
^ ^ »Hoteli bi, da bi se v
\
Pasteh slovenskega ljud\ P°8lobila zavest, da smo
V . *n sodoben, svobode
•Ndj 'n spoštovan narod, tudi
H a , ega 0(^n0sa d ° svojega
S d j <?a Pa Je P? Levstikovi
V°, ij. Slovencem živ jezik dre^ te. vedno poganja." Kaj bo
drevesu - lesnike ali
le8a , sadovi, pa je odvisno od
f^iii ^ako bom o drevo gojili,
na njegovo rast.
je^ n ščin a ni jezik hlapcev,
Sospodaijev, jezik naroJsv0
'Jo zgodovino in kulturo.
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Pretresljivo
V N ovem m estu na
ogled razstava d o k u m e n 
to v o talcih

TUDI MOJČIN JUBILEJ - Mojca Hrastar, dijakinja 4. letnika
novomeške gimnazije, je ostala baletni vzgoji zvesta vseh deset let.
Na četrtkovem baletnem večeru se je občinstvu predstavila s
solističnim i točkam i. (Foto: J. Pavlin)

Jubilej p rv ih ko ra ko v
D e se tle tn ic o b a letn e vzgoje so v N ovem m estu p o č a stili
prejšnji te d e n z b aletn im v e č e r o m v D o m u kulture
V Novem mestu so 17. miga
z baletnim večerom v Domu
kulture
počastili
10-letnico
baletne vzgoje. Nastopilo je 47
gojenk, nekatere s solističnim i
točkam i. Sodeč po prireditvi,
šteje ta skupina med najkvali
tetnejše v Sloveniji, ki gojijo
klasični balet.

LOVCI KOT PEVCI
IN ROGISTI

/P ro ti jezikovni nemarnosti!

V tem jeziku se da izraziti prav
vse, kar človek misli, občuti,
ustvarja in snuje. „Po svoji
gibčnosti slovenščina ne zaosta
ja za najbolj razvitimi svetovni
mi jeziki,“ se je glasila ugotovi
tev na portoroškem posvetu,
vprašanje je le, ali se vsi tega
zavedamo. Dosedanji odnos
Slovencev do svoje materiščine
ne kaže, da je to spoznanje kaj

Spominska
razstava
Ob 5 0 -le tn ici sm rti pisa
telja M ilana Puglja
V novomeški študijski
knjižnici je že več dni od
prta knjižna razstava, posve
čena 50-letnici smrti pesni
ka,
pisatelja,
publicista,
urednika in dramaturga Mi
lana Puglja, rojenega leta
1883 v Novem mestu (Kandiji). Razstava obsega samo
stojne izdaje Pugljevih lite
rarnih del, kaže pa ga tudi
kot urednika in sodelavca
revij in drugih publikacij.
Milan Pugelj je pisal pesmi,
novele, slovstvene ocene, poroči
la o kulturriih dogodkih in dru
go. Novele je izdal v osmih
knjigah: „Mali .judje", „Ura z
angeli", „Brez zarje", „Mimo
ciljev", „Zakonci“, „Črni pan
ter", „Naša leta" in „Popotniki“ . Nekaj časa je urejal »Slova
na", sourejal ..Ljubljanski zvon"
in urejal »Gledališki list", ko je
bil namestnik ravnatelja ljubljan
ske Drame. Leta 1920 je postal
prvi tajnik Društva slovenskih
književnikov.
Novomeška študijska knjižni
ca se je edina na Dolenjskem
spomnila
obletnice
Pugljeve
smrti in jo obeležila.

Kerblerjevi,,Otroci”
D anes v D olenjski galeriji nova fo to g ra fsk a razstava
ZDAJ PA DOMOV - U čenke
celodnevne osnovne šole na Bi
zeljskem čakajo na kom bi. Na
loge so napravile v šoli, tako da
zdaj nimajo več nobenih skrbi
za naslednji dan. (Foto: J.
Teppey)

TUDI KNJIGE
V ANGLEŠČINI
Metliška matična knjižnica je ku
pila 176 različnih knjig v angleščini.
V glavnem so to otroške slikanice,
skrajšane in poenostavljene izdaje
znanih romanov in povesti ter izvir
ne izdaje romanov in poljudnoznan
stvenih knjig. Šolska in druga mladi
na si bo lahko s pom očjo teh knjig
izpopolnila znanje angleščine. Knjiž
nica ima na svojih policah tudi vrsto
knjig v srbohrvaščini, v kratkem pa
bodo kupili še gramofon m razne
plošče.

kultura
in
izobra
ževanje

P r a z n ik p e s m i

Danes ob 19. uri bodo v
Dolenjski galeriji v Novem me
stu odprli razstavo fotografij
znanega slovenskega umetnika,
fotografa inž. Stojana Keibleija

SEVERIN ŠALI
V CARIG RADU
V Carigradu (v Turčiji) se
je začel 21. maja posvet
književnikov iz balkanskih
držav o skupnih literarnih
temah. Tega delovnega sre
čanja, ki bo trajalo do n e
delje, 27. maja, se udeležuje
tudi pet jugoslovanskih knji
ževnikov. V naši delegaciji je
tu d i'p esn ik , prevajalec in
urednik Severin Šali iz Nove
ga mesta, v njej pa so še Ivan
V. Lalič, Emin llhami, Enver
Džerdžeku in Husein Bašič.

iz Ptuja. Pod skupnim naslovom
„Otroci“ bo na ogled 41
Ketblerjevih fotografij. Glavna
tema, ki jo obravnava medna
rodnemu letu otroka posvečena
razstava, je haloški svet z vasmi,
vinogradi, polji in ljudmi.
Stojan Kerbler je od leta 1970
najuspešnejši jugoslovanski razstavIjalec doma in v tujini. Za njim je 35
samostojnih in skoraj 450 skupin
skih razstav. Za svoja dela je prejel
345 nagrad in priznanj, letos za
fotografske zapise o Halozah tudi
nagrado Prešernovega sklada. V
Jugoslaviji si je pridobil naziv moj
stra fotografije, mednarodna organi
zacija za fotografsko umetnost pa
mu je dodelila naslov ..Odličnik
I-IAP".
Vsi ti podatki napovedujejo, da
prihaja v novomeški umetnostni
liram mednarodno uveljavljen umet
nik, ki ima obiskovalcem tudi kaj
povedati.

Baletna vzgoja v Novem me
stu je začela svojo pot pri Zavo
du za kulturno dejavnost. »Štu
dij plesov in baletnih pravljic je
z več kot 6 0 gojenkami potekal
v kletni garderobi, ki je bila s
komaj 15 površinskimi metri
prostora vse prej kot ustrezna,”
se spominja Milica Buh, duša in
srce novomeškega baleta.
„Skopo odmerjena sredstva
niso zadostovala za izdelavo
kostumov, zato sem jih večino
naredila sama iz svojih, ki sem
jih osemnajst let uporabljala
kot baletna plesalka ljubljanske
ga opernega gledališča,” pravi.
Buhova ves čas ni bila samo
učiteljica prvih baletnih kora
kov, ampak tudi koreografinja,
scenografinja in kostumogra
finja. Gojenke je za vsakoletne
nastope pripravljala pravzaprav
sama. Ni šlo vselej brez težav.
Najhuje je bilo leta 1977, ko se
je zaradi nerazumevanja ZKO z
baletom znašla malone na cesti.
Baletno skupino je tedaj vzela
pod svojo streho Glasbena šola
Marjana Kozine. Pri tej šoli
delajo baletniki še zdaj.
V desetih letih so mlade no
vomeške balet ;iice pod vod
stvom Buhove za vsako sezono
pripravile po nekaj baletnih
večerov in gostovale malone na
vseh kulturnih odrih v novo
meški občini.
J. P.

V glavni razstavni dvorani
novega oddelka NOB D o
lenjskega muzeja v Novem
mestu so od 18. maja na
ogled dokumenti o streljanju
talcev in usodi njihovih svoj
cev v letih 1941 - 1945 na
slovenskem Štajerskem. Raz
stavo je ob sodelovanju celj
skega Muzeja revolucije pri
pravil Muzej narodne osvo
boditve v Mariboru. Do zdaj
je bila že v dvaindvajsetih
krajih, ogledalo pa si jo je
več kot 100.000 obiskoval
cev. Na otvoritveni slovesno
sti v Novem mestu je pel
moški zbor kulturnega dru
štva Dušana Jereba pod vod
stvom Franceta Mileka, reci
tatorji iz gimnazije pa so
prebrali nekaj poslovilnih
pisem na smrt obsojenih.
Razstava je avtentično
pričevanje o strahotah, ki so
jih zagrešili nacistični oku
patorji nad slovenskim živ
ljem, še posebno nad sode
lavci in organizatorji osvobo
dilnega gibanja in njihovimi
svojci. Na njej se vrstijo
grozljivi dokum enti o sku
pinskem ubijanju v celjskem
„Piskru“ , na dvoriščih mari
borskih sodnih zaporov in v
drugih krajih. Iz ohranjenih
pisem na smrt obsojenih, pi
sanih nekaj ur pred ustrelit
vijo, veje uporen duh naših
ljudi, ki ni klonil niti pred
vanj naperjenimi nacistični
mi cevmi v zadnjih sekundah
življenja.
Kot je zapisal že predsed
nik Tito po ogledu razstave
v Velenju, so ti dokumenti
dovolj prepričljiv odgovor
vsem, ki še vedno nočejo
priznati našega deleža k po
končanju nacistične pošasti
tako, kakor je izpričan v
resnici, zgodovinsko in z do
kazi. Razstavo bi moral vide
ti vsakdo, predvsem pa mlaj
ši rod. V Novem mestu je ta
možnost vsekakor dana, saj
bo razstava odprta do konca
junija.
I. Z.

Brošura o Špeharjih
N ova edicija B elokranjskega m u z ejsk e g a d m štv a
Pred kratkim so v krški Papirkonfekciji v 5 0 0 izvodih na
tisnili brošuro „Špeharska dolina“ , ki jo je napisal upokojeni
profesor zemljepisa Ivan Sim o
nič (dom a z Vinjega vrha pri
Sem iču), izdalo in založilo pa
Belokranjsko muzejsko društvo
v Metliki. T o je že druga poseb
na edicija tega dejavnega dru
štva; prva (s št. 1) je izšla z
naslovom „Dr. Niko Zupanič**
- ob odkritju spomenika leta
1973, sledile pa bodo še druge v
istem formatu.

več opom ogel in je povsem propa
del. Ohranil seje le sramotilni steber
z verigo. Auerspergi so kasneje zgra
dili nov grad. Med vojno je bil ta
grad požgan, kasneje pa obnovljen.
Do leta 1976 je bila v njem tudi
šola.
Z izdajo te brošure pisec in izda
jatelj Belokranjcem in svetu nista le
om ogočila podrobnejši vpogled v
del obkolpskega živjja in zgodovine,
marveč om ogočila vsem naslednjim
raziskovalcem in popisovalcem Bele
krajine, da si bodo prek tega dela
krajšali pot do novih spoznanj.
1. Z.

S to brošuro sta pisec in izdajatelj
obogatila belokranjsko narodopisje
in zgodovinopisje, saj pripoveduje
brošura o delu tistega obkolpskega
obrobja, ki je bilo do zdaj v sicer
številnih delih o Beli krajini obrav
navano bolj mimogrede. Ob prebira
nju stopi pred nas zanimiva podoba
Speharske doline, ki s svojo polkrož
no obliko leži v južnem delu Poljan
ske gore, z naravnimi in drugimi
zanimivostmi, z natančnim popisom
življenja, dela in usod, od najstarej
ših, kakor jih je pisec lahko zasledil
v dokumentih, do dandanašnjih, ki
jim je kot popisovalec tudi priča.
Vsebino brošure končuje samo
stojen opis nastanka in življenja
gradu Poljane ob Kolpi. Zgodovinski
viri prvič omenjajo grad leta 1325;
ko so ga 1809 Francozi požgali, si ni

PRIČEVALEC USOD - Sra
motilni steber je vse, kar je
ostalo od starega poljanskega
gradu. (Foto: arhiv Belokranji e g a muzeja v Metliki)
DOLENJSKI LIST

NOVI PROGRAM OKEN IN BALKONSKIH VRAT
JELOBOR 78 s termoizolacijskim steklom

Samo za 902 DM lahko
kupite stereo H I-F I kombi
nacijo HITACHI (2 x 40 W),
model SDT 7675, z radij
skim sprejemnikom s 4 va
lovnimi dolžinami (za vsako
valovno področje elektron
ska skala), kasetofonom po
DIN 45500 (Dolby) in s pol
avtomatskim gramofonom z
magnetno glavo in diamant
no iglo ter s pogonom na jer
men. Hkrati lahko kupite tu
di zvočnike po ceni 359 DM
za par. Dinarske carinske da
jatve znašajo približno 70 %
od devizne dinarske proti
vrednosti (tečaj ZIS).

0 H IT A C H I
Aluminijasti profil
Zanesljiva površin
ska zaščita z glo
binsko delujočimi
lazurnimi premazi

Specialno 4
debelo steklo

mm

Ko nas boste obiskali, si
lahko ogledate tudi ostali
.
program HITACHI.

Prikrito kvalitetno
enoročno okovje

emona Commerce ljubljana
titova 21

Permanentni sili
konski kit za zaste
klitev

Informacije in prodaja:
Emona Commerce, Ljublja
na, Titova 21, telefon: (061)
3 2 6 -6 7 7

J
r

KIT - KZ „K R K A " N O V O M ESTO , TZO M IR N A PEC
Sušilno sredstvo
Specialni alumini
jasti odkapni profil

O BV EŠČ A

Optimalno
pro
filiran zunanji del
okvira, ki omogo
ča vgraditev zuna
nje
in notranje
okenske police

a - vrednost 0,3
m 3 /h ml
k - vrednost 2,5
cal/m 2h °C
zvočna izolacija 30 dB
Tesnilni profil iz traj
no
elastičnega
materiala

Akustični podlož
ni trak omogoča,
da je TERMOTON
steklo
elastično
vloženo

cen jen e k m eto v a lce, da
im a sp et na zalogi
M LA TILNICE
za ž ito s p o p o ln im č iš č e 
njem

Izbran les (smre
ka/jelka) posušen
na optimalno lesno
vlago 12% ± 2 %

N U K L E A R N A E L E K T R A R N A KRŠKO

D V O S O B N A , T R IS O B N A IN Š T IR ISO B N A

Š k o f j a l o k a tei. (0 6 4 ) 6 1 - 3 6 1
Z A G R E B — S esvete tel. (0 4 1 ) 2 5 3 - 2 5 9

*>JELOVICA

TECTYL CENTER H

IŠČE

P R O D A JN A M ESTA Z N O V IM PR O G R A M O M :
----------------

V

stanovanja v Krškem in o k o lic i
za strok ovn jak e firm e VVESTINGHOUSE.

lesna industrija, ŠK O F JA LO K A , K idričeva 5 8 ,
te l. (0 6 4 ) 6 1 - 3 6 1

P on u d lje v pism eni ob lik i pošljite na
k
arr)? elektrarna — v ustanavljanju
Krško, ulica 4 . julija 3 8 .

naslov:
68270
u

v

FO T O K O PIR A N JE form at A 3 in manjši na nava
d en papir „paus papir" ali folijo; zm ogljivost
3 0 .0 0 0 izvod ov na dan.
R A Z M N O Ž E V A N JE — O F F S E T in cik lostil
Lahko tu d i na vaših listih papirja z o d tisn jen o glavo
firm e.
S ortiranje, spenjanje, m apiziranje.
D elo lahko p revzam em o ali d o sta v im o .

KMETOVALCI!

mmmmm
m
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Za devize, fco SKLADIŠČE ZAGREB, s takojšnjo dobavo
po vplačilu prodajamo traktorje „Universal", po licenci
FIAT, 42 KM, ki so sedaj znatno cenejši
STANDARD: 3.275 USA dolarjev in 23.900 din
Z DVEMA DIFERENCIALOMA: 3.748 USA dolarjev in
25.800 din
Dobava iz skladišča prodajalca:
Prodajajo:
- AGROOPREMA, Zagreb, Maksimirska 70, tel. (041)
2 2 3 -8 8 3
KMETIJSKA ZADRUGA „KRKA", NOVO MESTO, j
Cesta kom andanta Staneta 10, tel. (068) 2 1 -7 5 6
- KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ, tel. (068)
7 6 -0 6 3
!

PROTI RJAVENJU
AVTOMOBILOV!

POCENI

TECTYL je do danes naj
popolnejše zaščitno sred
stvo za zaščito spodnjega
'dela
avtomobilov.
Od
znotraj navzven pa ščiti tu 
di karoserijski del pločevi
ne.
Naša oprema za zaščito s
TECTYLOM je prvovrstna
m najsodobnejša. Jamčimo
za kvalitetno opravljena
dela.

P ovše J o ž e , Ljubljana, M oste, Ribniška ul. 2 4 tel
(0 6 1 ) 4 3 -6 0 3 .

ivan bobic
soboslikarstvo
in pleskarstvo
n o v o m e s to , p a rtiz a n s k d c e s ta
(o b i z I i v j T e ž k e v o d e v K rk o )
N A R O Č IT E SE O S E B N O '
IN F O R M A C IJE
tel 2 1 - 1 1 5 (0 6 8 )

H ITR O

K V A L IT E T N O

/

—

Takoj sprejm em dva d e '
lavca — avtoličarja ali
nekvalificirana
delavc
za z a šč ito vozil z V al voline T e c ty lo m . M ožn ost
dobrega z a s l u ž k a . Petor
Perdec — avtom ehanika
in zaščita vozil. N ovo
m esto, Pod Trško goro
9 0 , te le fo n 2 2 -3 7 2 .

TECTYLCENTER

----------------------

SV E T D E L O V N E SK UPN O STI
O SN O V N E ŠOLE
J 0 2 E S L A K -S IL V O , T R E B N JE ,

razpisuje prosta dela in naloge

SAVNA
V H O TELU M ETROPO1

V A R U H IN JE N A DOM U
za varstvo otrok v starosti od 8. meseca do 2. leta.
Delovno razmerje bo sklenjeno za določen čas.
Poleg splošnih pozitivnih osebnostnih lastnosti mora kandi
datka imeti smisel za delo z dojenčki in ustrezne stanovanj
ske pogoje.
Podrobnejša navodila lahko dobite v VVE Trebnje vsak dan
od 7. — 14. ire.
Rok za vložitev prijav je 15 dni po objavi razpisa. Prijave
sprejema komisija za delovna razmerja pri Osnovni šoli Jože
Slak — Silvo Trebnje.

o d p rto v torek , četrtek
in v p etek o d 16. d o 20ure
Inform acije p o telefoni*
(0 6 8 ) 2 1 - 4 4 7 ali oseb
no na recepciji hotela.

MASAŽA
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NUDIMO VAM KOMPLETEN PROGRAM:
-

VHODNA VRATA
G A R A 2N A VRATA
SO BN A V R A T A
OBLO GE
ISO - SP A N
O P A 2 N E PLO ŠČ E
PO H IŠTV O
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lip bled

OBIŠČITE POSLOVALNICE:
H

5

lesna industrija )

64260 bled, ljubljanska c.32|
telefon:064-77384,
|
=
telegram:lip bled
telex:34525 yu lipex

j;-,
m
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— LIP B led na Z agrebškem velesejm u Bulevar
Borisa
K idriča
2
te le fo n :
(0 4 1 )
5 2 3 -0 6 6
—LIP B led na R eč ici — Bled
te le fo n : (o 6 4 ) 7 7 - 9 4 4
—LIP B led v Murski S o b o ti
C vetkova 1 a
te le fo n : (0 6 9 ) 2 2 - 9 4 1
te le fo n : (0 6 9 ) 2 2 - 9 4 2
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ŠPORTNI KOMENTAR

Slepci naj spregledajo
Tudi zadnji sestanek članov novomeške organizacije
košarkarskih sodnikov je do
kazal, da večino dolenjskih
klubov, ujema je K K Novo
mesto, kaj malo zanimajo
želje in načrti sodniške orga
nizacije. Medtem ko so pred
stavniki klubov na primer v
lanski sezoni po vsaki tekmi
2 veseljem pisali na račun
sodnikov pritožbe, so za to
mlado organizacijo napravili
bore malo.
Ne samo da niso poslali
svojih predstavnikov na šte
vilne tečaje za zapisnikarje,
časomerilce in sodnike, pač
Pa so v mnogih primerih z
nešportnim
obnašanjem
Igralce spodbudili, da so se s
sodniki prepirali, jih žalili in
se jih mnogokrat lotili celo s
Pestmi. In sodniki so bili
razdvojeni. A li nadaljevati
ali obesiti piščalko na klin.
Skromna sodniška posadka
se je okrnila. Prav na letoš
njem prvenstvu je mnogo delilcev porotice odnehalo.
Vendar so prve tekm e na
pravkar začetem prvenstvu
dokazale, da so sestanki ro-

_____

\

diti sadove. Udeležba na te
čajih je bila še zelo pričla,
igralci in trenerji pa so le
bolj disciplinirani. Tako je
na primer veliko lažje soditi
na metliškem igrišču, ki je še
pred dvema letoma veljalo
za nekakšen, Teksas ‘.
Na minulem srečanju sod
nikov pa je ponovno največ
kritik letelo nad igralci in
gledalci z Mirne. Tam menda
ni srečanja, da se ne bi po
porazu domačih
sodnik
ukvarjal z menjavanjem iz
puščenega kolesa pri avto
mobilu, ni pa tudi redko,
kjer mu ne bi grozili Celo v
republiškem merilu uveljav
ljeni in cenjeni sodnik lahko
mimogrede stakne krepko
mirensko klofuto!
Vsekakor je dolenjska ko
šarka, ki ne more več napre
dovati zgolj zaradi navduše
nosti, za eno leto starejša in
bolj izkušena. To pomeni,
da bodo morali za sodniške
težave doslej .slepi' klubi
končno spregledati Zakaj
lig je vse več - in tako je
prav! - mož v belem pa vse
manj.
J. PEZELJ

Drugi, a še mislijo na prvo mesto
K on ec ted n a 'veliki' derbi m ed Inlesom in Z agrebom , ki še lah k o o d lo č i o 1. m estu v II.
zvezn i lig i- z a h o d - K o čev k e še naprej druge
Minula rokometna sobota je prinesla ekipam z Dolenjskega 8
zm ag in 4 poraze. Ribničani so osvojili dragoceni prvenstveni točki
in bodo po končanem prvenstvu zagotovo drugi, Še vedno pa raču
najo na spodrsljaj Zagrebčanov in na 1. m esto. V slovenskih ligah
našim ekipam ni šlo najbolje, tako da se po končanih ligaških bojih
skoraj zagotovo niti ena ne bo mogla potegovati za dokončnega
zmagovalca.

JELOVICA - INLES

BREŽICE - MARIBOR

2 2 :2 7 (1 2 :1 3 )

2 9 :2 3 (1 3 :1 2 )

Čeravno Ribničani v Škofji Loki
niso igrali tako, k ot znajo, so brez
težav dobili slovenski ligaški derbi
Medtem, ko je bilo srečanje v 1. pol
času izenačeno, so v nadaljevnju do
mači popustili in gostje so zanesljivo
dosegli svojo štirinajsto letošnjo
zmago. Dobro sta igrala lic in
Ambrožič.
Inles: Kljubn, Kos, Fajdiga 1, Ilc
6, S. Kersnič 1, Kalajžič, Karpov 3,
Andoljšek 4, Ambrožič 8, Tanko 4,
Mete, I. Kersnič.
M. G.

Okoli 200 gledalcev je v minulem
srečanju videlo dva različna polčasa.
V prvem so gostje vodili že 9:3, v
nadaljevanju pa so se razigrali strelci

NOVO MESTO SLAVONIJA D l
2 0 :1 3 (1 1 :6 )
Srečanja 20. kola II. zvezne roko
metne lige - zahod si je ogledalo
okoli 50 gledalcev. Novomeške igral
ke so tekmo s Slavonkami dobile
presenetljivo lahko. Igrale so spro
ščeno, domiselno in od časa do časa
zelo lepo, tako da je tekma zadovo
ljila redke obiskovalce. Navzlic zma
gi je ekipa Novega mesta na pred
zadnjem mestu z l i osvojenimi to č 
kami.

Ribnica: plakete za
vzorne voznike
Sredi maja so imeli člani rib
niškega AMD redni občni zbor,
na katerem so presedali delo v
minulem letu, sprejeli statut, iz
volili novo vodstvo, podel3i pla
kete „Vozni voznik" in si zasta
vili delovni načrt.
V uvodnih besedah je predsednik
Vlado Mihelič poudaril, da je imelo
društvo ob 1975 do 1979 v delu

Za člani Plesnega kluba iz
N ?vega mesta je še ena uspešna
Prireditev, na kateri pa se Doenjci niso izkazali sam o k ot odIčni o rg an izato rji. V eč k o t
000 gledalcev je v skoraj

osmih urah glasbe in plesa vide
lo, da eno najmlajših in najbolj
delovnih tovrstnih društev v
državi ta čas najbolj misli na
prihodnost.
To je dokazalo predvsem več kot
sto naraščajnikov, ki so svoje znanje
pokazali med odmori. Zlasti gostje,
pa tudi domačini so bili presenečeni
nad odlično organizirano plesno šo
lo, ki mora že v kratkem postreči z
lepimi rezultati.

ZA KAJAKAŠE - Hrvat
ic i ' 11 slovenski kajakaši so odo J - da je zgornji tok Kolpe
vod k 28 te^ movanje na divjih
“^ •Z a d n ja leta je tu v maju
"
tekmovanj, eno
sat«]-movanj e v spomin na pior» 8 .Toneta Ožbolta - pa
/JPoizira tudi KS Osilnica.
lF° ‘o: Primc)
d r u g ič z m a g a

Hr a s t n i č a n o v
kaiev^ na drugem tekmovanju kajatojjL ln kanuistov v slalomu na deKoiDi v°.dah, ki je bilo 19. maja na
iz lft P° Osilnici, je zmagala ekipa
kal, Ir nika in osvojila prehodni podrugo mesto se je uvrstila
'ca /v.5"svinje iz Zagreba, 3. Studcn
£ C ^ jev° ) in T. Rade Končar
’ Najboljši posamezno: K 1

f' Brusak (Slavija), C 1 mlaKelek v(Hrastnik),
člani
t ’ Bril
TU u i II1IK J, C L2 Gl
M ei ^ (Slavija), C 1 mladinci 1.
K
(Hrastnik), C 2 člani 1. par
L
- 'Halzer
(Hrastnik)
j-—
t n i a s u u r .) C L2 mmla
ra
Sit
• Par Sporiš-Juriša (Slavija).
i. Italau i e tekmovanja udeležilo
i in i5 v ln kanuistov iz SloveniHrvatske. Osilniška krajevna
'S e
organizira tako tekmo'Jhn D ***o leto ob svojem krajevm*cu’. Posvečeno pa je spo
dita, pok°jnega pisatelja Antona

Ti t o

Rezultati - standardni plesi — ka
tegorija A: 1. Rebula-R ebula (Tine
Rožanc), kategorija B: 1. KrižnarHorvat (Študentski plesni klub), ka
tegorija C:
1. Dežman - *Počkaj
'i* *•
UVAaj
(ŠPK), 5. Šavlovič - Jeršin, 6. Moro
- Derlink (oba para PK Novo me
sto), kategorija D: 1. Ule - Berberovič (Tine Rožanc), 2. Radež - Der
link (PK Novo mesto), latinsko
ameriški plesi: 5. razred: 1. M o r o Papež, 5. Cavlovič - Jeršin, 6. Ra-

GOSTOL N. MESTO
7 0 :7 9 (2 2 :5 2 )
V 2. kolu republiške super košar
karske lige za mladince so novo
meški igralci gostovali v Novi Gorici.
Pomerili so se s tamkajšnjim ,Gostolom ‘ in brez težav srečanje d ob ili
Tekma je bila izenačena v drugem
delu, ko so v glavnem igrali novo
meški igralci z rezervne klopi. Po
hvalo zaslužijo vsi gostje. V 3. kolu
i r n n i A M A tr/im aJA n M i S n ■■-n _ .. 1 *__ _
igrajo
Novomeščani doma z ekipo
,Loka invest* iz Skofie Loke.
N ovo mesto: Kek, Beg, Cerkov
nik 24, Lekše 6, Zupanc 6, Kramar
1. Hrovatič 8, Grandovec 2, Svent,
Zupevec 25 in Jerman 25.

N a občnem zboru AMD Ribni
ca so pregledali in ocenili m inu
lo delo ter se dogovorili za pri
hodnje naloge. N a sliki: udele
ženci zbora.
precej težav, da pa je navzlic temu
dobro opravljalo svoje poslanstvo.
Delo v društvu je zaživelo zlasti v
času, ko so nastavili poklicnega se
kretarja. Kmalu so povečali število
inštruktorjev in vsako leto so pri
pravili 10 tečajev za kandidate za
voznike motornih vozil. Se naprej
bodo brezplačno pripravljali tečaje
za osnovnošolce, ki bodo opravljali
izpit za kolesa in motorje itd. V mi
nulem letu so povrhu vsega pripravi
li vrsto prireditev, najbolj priljublje
na pa je gotovo vožnja v Jelenov
žleb, še naprej bodo pripravljali ob
činsko tekmovanje „ Kaj veš o pro
metu", sodelovali bodo pri urejanju
cestno prometne signalizacije v rib
niški občini, pripravili razna preda
vanja itd.
Ko so se pogovajrali o delu, ki jih
čaka, so vsi podprli lepe a zahtevne
načrte. Cimprej bi radi zgradili nove
društvene prostore (učilnice, pisarne
in garaže), v društvo bi radi pritegni
li Še več članov (lani 565 članov)
itd. Društvo bo poslej delalo s po
m očjo treh temeljnih enot: v Sodra
žici, Loškem potoku in Ribnici. Za
enote so se na zboru, ki je bil, mi
mogrede povedano, slabo obiskan,
odločili zaradi tega, da bi postalo
članstvo aktivnejše. Ob koncu uspe
lega zbora je predstavnik sveta za
vzgojo in preventivo v cestnem pro
metu pri ribniški občinski skupščini
16 voznikom podelil plakete »Vzor
ni voznik".

V REPREZENTANCI
ŠTIRJE
NOVOM EŠČANI
Atletska zveza Slovenije je skleni
la, da bo posala na tradicionalno
tekmovanje treh dežel najboljšo
ndadinsko vrsta Na pot je odšla
včeraj dopoldan, nastopila pa bo v
avstrijskem Gradcu. V ekipi SRS, ki
se bo pomerila z izbrano vrsto
avstrijske Štajerske in Madžarske
Železne županije, je 33 tekmovalcev
in 19 tekmovalk. Največ atletov in
atletinj je iz ljubljanske Olimpije
(11), iz Kladivarja jih je 10, po pet
iz AD Maribor in AK Gorica, po štiri iz Kranja, Novega mesta itd. Re
publiški dres bodo obleki Kraljeva
(daljina), Košmerelj (1000 m),
Kranjčič (daljina) in Okleščen
(disk).

r

tovanš r ateiih P°krovitelj Je

C - --

M EDNARODNI
KARTING
27. maja bo v Ljubljani v Javnih
skladiščih velika mednarodna dirka
v kartingu za nagrado mesta Ljublja
ne. Poleg najboljših Jugoslovanov
bodo nastopili tekmovalci iz Zahod
ne Nemčije, Češkoslovaške, Avstri
je, Italije in Španice. Dan poprej bo
Avto-moto društvo Moste, organiza
tor tradicionalne prireditve, pripra
vilo republiško prvenstvo.

3 4 :2 6 (1 6 :1 1 )
Ljubljančani, ki so večji del
prvenstva vodili, so razočarani zapu
stili Ribnico. Domači igralci so jih
namreč nadigrali v vseh pogledih in
so dosegli novo pomembno zmago,
ki dokazuje, da je ribniška rokom et
na šola zagotovo med najboljšimi v
republiki. V tekmi se je izkazal
Andoljšek, ki je dosegel 15 zadet
kov.
M. G.

ČRNOMELJ - KAMNIK
2 3 :1 8 (1 3 :8 )
Pravzaprav so Črnomaljci v boju z
najslabšo ekipo v ligi razočarali.
Okoli 5 0 0 gledalcev je namreč pri
čakovalo lažjo pa tudi izdatnejšo
zmago. Po 20. kolu v SR L -zahod
so Črnomaljci na petem mestu in
imajo 4 točke manj kot vodilna Li
pa.

4 6 :1 6 (2 6 :7 )

in šp o r t

C ? * j e izšla knjiga »Tito in
h »J.? sta j ° pripravila direk
tiva
Split 79 in založba
fcje j"J,°st“ iz Zagreba. V delu,
(°dov ■ v teeh Jezikih naših najl v u’ Je z bogatimi ilustracijami
H J ^ d i prikazan velik pnspe?*Voif,e<!*?dnika Tita športu in
i kn-- f .e sne kulture pri nas.
'PorJ1,? Je tudi pregled vseh
{'fe,., "Pnreditev in velikih ma-

0%E

Novomeščani so v soboto popoln f £ aP uPS vili v Športni dvorani kvaturnir v standardnin in latinsko-ameriških plesih. Naj
boljši z novomeških kvalifikacij se
bodo uvrstili na državno prvenstvo.
Tudi na sobotnem turnirju so po
novno največ znanja pokazali ljub
ljanski plesni pari, saj so domala v
vseh konkurencah pobrali prva me
sta. Tokrat sta prijetno presenetila
še neizkušena, a vse boljša predstav
nika domačega kluba, Milan Moro
m Nataša Papež. Na zahtevni turnir
sta se pripravila izredno dobro, njun
trud pa so sodniki poplačali tako,
v
mzredu latinsko-amenških plesov prisodili prvo mesto.

Člana novomeškega kolesar
skega društva Novoteks sta se
konec prejšnjega tedna udeležila
tradicionalne kolesarske dirke, s
katero so organizatorji počastili
dan mladosti. Udeleženci so v
dveh etapah prevozili pot od
Zagreba do Kumrovca (7 0 km)
in od Kumrovca do Krapine (30
km). Bojan Štih je bil v prvi
etapi 7., v drugi 8., tako da je v
skupni uvrstitvi osvojil 8. mfesto.
Nastopil je še Zagorc, ki je imel
večje težave, a je dirko z borbe
no vožnjo vseeno dokončal in se
uvrstil okoli 15.m esta

3 0 :2 4 (1 3 :1 3 )
Srečanje republiške lige-zah od je
bilo izenačeno vse do 50. minute,
ko je borbenim gostom pošlo moči.
Nato je domača vrsta, ki sta jo vodi
la razpoložena Svažič (8) in Barič
(7), s hitrimi protinapadi dosegla ne
kaj zaporednih zadetkov in zaneslji
vo zmagala.

Novomeška rokometna vrsta igra
vse slabše, v srečanju z Lipo pa so
Dolenjci povsem popustili in dožive
li najtežji poraz v nekaj zadnjih le
tih.

dež - Derlink (vsi PK N ovo mesto),
4. razred: 1. Križnar — Horvat
(ŠPK), 3. razred: 1. Pavlin—Petek
(lin e Rožanc).
J. P.

KOLESARSTVO:
ŠTIH OSMI

SEVNICA - F U Ž IN A R

U P A - KRKA

I

Sevničanke so zamudile lepo pri
ložnost, da bi dosege precej lepšo
zmago, kot pa so j a Sodnika sta
namreč v njihovo korist dosodila
kar 8 sedemmetrovk, vendar jih je
gostujoča vratarka zaradi slabih in
nenatančnih strelov obrnila. Lisca je
po 17. kolu na 4. mestu.

STOPICE - PREDVOR
1 3 :2 9 (4 :1 7 )
V srečanju s favoritkami so do
mače igralke nastopile oslabljene.
Odpovedala so zlasti v prvem delu,
ko so gosije domala vse zadetke do
sege iz hitrih protinapadov. V nada
ljevanju so Stopičanke uredile
obrambo in srečanje je bilo precej
bolj zanimivo.

DOLENJSKA KOČEVJE
1 2 :1 6 (6 :7 )
Srečanje med Šentjernejčankami
in Kočevkami je bilo odigrano že
med prejšnjim tednom. Ogledalo si
ga je okoli 50 gedalcev, ki so videli
zanimivo tekm o, v kateri so zasluže
no zmagale gostje.

KRŠKO IN M IRNA
Igralke in igralci rokometa v mla
dinskih republiških ligah gredo na
igrišče samo še dvakrat Prvo mesto
so si zaenkrat zagotovili samo Krča
ni, ki v svoji skupini zanesljivo vodi
jo. Odlično igrajo tudi rokometašice
z Mirne, ki bodo skoraj zanesljivo
zmagovalke v južni skupini. Izidi
zadnjih kol - mladinci center: Jelo
vica - Inles 3 1 :9, jug: Črnomelj Rudar 30:24, Usnjar Krško
15:21. Mladinke — center: Kočevje
- Kranj 22:11, jug: Lisca - Zagorje
16:7, Mirna - Stopiče 24:7, Novo
m esto - Brežice 16:8:

BREŽICE - MARIBOR

LAPAJNE ZMAGAL

7 :2 1 ( 4 :1 1 )

Novom eški šahovski klub je v le
tošnjem letu pripravil vrsto dobro
obiskanih turnirjev. Zelo zanimiv je
bil turnir tretjekategornikov, na ka
terem so se zbrali dobri in izkušeni
igralci. Zasluženo je zmagal Lapajne,
poleg njega pa sta drugo kategorijo
osvojila še Sašek ter Golobovičeva.

Pomlajena ekipa domačih igralk
se je pomerila z Mariborčankami, ki
bodo skoraj zagotovo osvojile drugo
m esta Srečanje je bilo nezanimivo,
saj so gostje večina zadetkov d osege
iz hitnh protinapadov.

Novomeščan
v Kaliforniji?
V Glamoču je bila 19. maja
na mestu, kjer je padel Ivo Lola
Ribar, otvoritev tradicionalnega
modelarskega tekmovanja. Na
njem so nastopile vse republiške
reprezentance in ekipa Vcjvodine.
Na 10. pokalu bratstva in enot
nosti sta za najboljšo slovensko re
prezentanco nastopila tudi člana no
vomeškega Aerokluba Janez Grošelj
in U nč Brudar. Dolenjca sta bila ze
lo uspešna, slasti Grošelj, ki se je z
odličnim nastopom uvrstil v izbrano
državno reprezentanco. Jugoslovan
ska ekipa naj bi nastopila na bliž
njem svetovnem prvenstvu v Kalifor
niji. Tine Brudar, ki je v najboljši
republiški vrsti nastopil prvič, je v
m očni konkurenci presenetil in se
uvrstil na dobro 13. m esta

V skupni uvrstitvi je zmagala eki
pa Voj/odine. Slovenska reprezen
tanca e imela veliko smole, a je nav
zlic tf mu osvojila drugo mesta
Posamični 'izidi: F-l-C, motorni
modeli: 1. Oto Velunšek (Ptuj), 3.
Janez Grošej (Novo mesto); F-l-B,
modeli na pogon z gumo: 5. Dušan
Peček (Ptuj), 13. Tine Brudar (Novo
m esto); F -l-A , jadralni modeli: 1.
Branko Leskošek (Celje), 3. Tone
Videnšek (Ljubljana).

MKZ DOLENJSKA:
2 2 EKIP
Prejšnji teden so se začele tekme
v ligah, ki jih vodi Medobčinska ko
šarkarska zveza Dolenjske. V članski
ligi - igrajo jo ob sobotah - nasto
pa 6 ekip: Straža, Marof, Podbočje,
Mirna, Žužemberk in Loka. V mla
dinski ligi - potekala bo ob petkih
- nastopajo Straža, Žužemberk,
Podbočje, Mirna in Beti. V kadetski
in rekreacijski ligi pa igra sedem ozi
roma pet eldp. V prvih kolih ni bilo
večjih presenečenj, saj so zmagovali
favoriti.

RUD I BLAS PRVI
DOBRI ORGANIZATORJI IN OBETAVNI PLESALCI - N ovo
meški Plesni klub je pripravil 19. maja v športni dvorani na Marofu
kvalifikacijski turnir, na katerem se je v dobrih sedmih urah pred
stavilo kar 6 5 parov iz Ljubljane, Trbovelj, Rijeke, Maribora in
Novega mesta. Prireditev si je o^edalo okoli 1000 N ovom eščanov
in je lep o uspela, izkazali pa so se tudi novomeški plesalci. Na sliki:
skupina plesnih parov v popoldanskih kvalifikacijskih nastopih.

LISCA - RADGO NA
1 3 :1 2 (7 :4 )

INLES - PRULE

Ure glasbe, plesov in zabave
Novomeški Plesni klub je v s o b o to p o p o ld a n u sp ešn o pripravil kvalifikacijski plesni
turnir, na katerem so se izkazali tu d i d o m a č i tek m o v a lci — 1 0 0 0 gledalcev

Buzančič (9), Zagode (7) in Vervega
(5) ter dosegli prepričljivo zmago.
Za nov uspeh gre pohvala vsem igral-

i 1J 1 J 1 J I I

Sevniški šahovski klub Milan Maj
cen je pripravil 20. maja redni me
sečni hitropotezni turnir, na kate
rem je nastopilo 10 tekmovalcev.
Tudi tokrat so bile igre lepe in iz
enačene, zasluženo pa je zmagal Ru
di Blas, ki je zbral 8 točk. 2. in 3.
mesto sta si razdelila Jože Blas in
Manfred Majerle.

21. kolo v II. zvezni rokom et
ni ligi bo za Ribničane in Za
grebčane izredno pomem bno.
Tekma bo v Ribnici, kar pa ne
pomeni, da bodo zavoljo »osm e
ga igralca", občinstva, zmagali
domačini. V primeru, da bodo
slavili gostje, bo boj za 1. mesto
končan. Drugi dolenjski zvezni
ligaš, igralke Novega mesta, v 21.
kolu gostujejo pri Koki.
V 18. kolu S R L -vzh od Sevničani gostujejo pri Veliki Nedelji.
Dom ov bi se morali vrniti z
zmago, kar pa se ne obeta Brežičanom, ki igrajo v Šoštanju z
istoimensko ekipo. V zahodni
ligi se obetajo zanimivi boji,
zlasti v srečanju med I lesom in
Tržičem. Gorenjci, ki se potegu-

Kaj, kje, kdo?
jejo za najboljša mesta, pričaku
jejo zmago, ker igrajo Ribničani
vse bolje, bodo morda poskrbeli
za novo presenečenje. Novo
meška moška ekipa bi lahko po
;em času prišla do novih
, j igra doma s slabo Oba, Črnomaljce pa čaka zelo
težka tekma v Ljubljani, kjer se
bodo pomerili s Prulami.
V obeh ženskih ligah čaka v
prihodnjem kolu vse ekipe huda
preizkušnja. Brežičanke igrajo s
Šmartnim v gosteh, Lisca pojde
k Savinjski, vrsta Dolenjske k
Tržišču in Stopičanke k Eti. Že
vsak neodločen izid bi pomenil
za naše vrste lep izkupiček. N o
vo zanesljivo zmago lahko priča
kujejo samo Kočevke, ki se bo
do doma pomerile z najslabšo
ekipo v ligi, z Zagorjem.
Novom eški nogometaši so
Pprvenstveno srečanje s Primor
je odložili, konec tedna pa se
jem
bodo pomerili z vrsto Kranja. V
1- kolu so z Gorenjci izgubili,
doma pa imajo lepo priložnost,
da se jim oddolžijo in na prven
stveni tabeli napredujejo.

KOČEVJE:
86 TEK AČ EV
Na minulem občinskem prven
stvu v krosu so bili najboljši nasled
nji tekmovalci in tekmoralke: ml.
pionirji: Košorok, Tekavec, Martič,
Lipovec, Dmulc in Maček; mL
pionirke: Rus, Pugelj, Mohar in Plajnar; s t pioniiji: Merhar, Kovač,
Rajh, IGjun, Gorše, Pugelj Kotlar;
s t pionirke: Rus, Knavs, Šobar, Zu
panc, Magdalenič, Pertinač; ml. mla
dinci: Devjak, Jelenovič, Pust, Bri
ški; ml. mladinke: Dragoš, Krašovec,
N o s e ;s t mladinci: Žilevsld, Bundet
la, Celec; člani: Papež, Struna, Slejpič; članice: Rezka Mlakar; vetera
ni: Pogorelc, Prelesnik, Blažič
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iJe navadna voda,
pa vendar ne
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S o v je tsk a
z n a n stv e n ik a
sta o d k r ila „ v o d o življe• //
nja
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SVETU OKOLI
ČRNA TELEVIZIJA - Ne
davna ameriška raziskovalna
študija je pokazala, da pretirano
gledanje televizije povzroča pe
simizem, strah, malodušje in
povečuje občutek ogroženosti
pri posamezniku. Največ naj bi
bilo krivo prikazovanje nasilja
na malih zaslonih. Poslej torej
ne sprašujte prijateljev, zakaj so
žalostni, pesim istični in nedružabni. Predolgo so buljili v
ekran!

GOJZAR NAD GOJZARJI
Edini preostali čevljar med Zasavjem in Senovim na tej
strani Save, Milan Jančič iz Sevnice, je bil sredi aprila dele
žen nenavadnega naročila: A nton Štricelj je posredoval naro
čilo s Primorskega za planinski gojzar, nič manjši in nič večji
kot številke 90.
Mojster Jančič se je lotil dela z običajno vestnostjo. Karl
Mrvič iz Dolenjega Boštanja sej e sicer branil, a je nazadnje le
izdelal kopito te mere. Čevljarji si pri krojenju vrhnjega dela
obuvala pomagajo še z raznimi šablonami; tudi te je moral
Jančič za to priliko posebej pripraviti. „D elo ni b ilo lahko,“
priznava Jančič, saj tehta čevelj sedaj celih deset kilogramov.
»Kolikor je bilo treba usnja za vrhnji del, bi bil lahko izdelal
tri podobne goj zarje običajnejših mer. Samo drete je šlo za
dva para!“ pravi mojster o svojem izdelku. Za delo je porabil
21 ur. Še najtežje je bilo najti kaj primernega za vezalke.
Zaenkrat ga ni silaka, ki bi imel stopala takih mer. Tudi ni
šlo za nikakršno stavo. Gojzar je bil namenjen le planincu, ki
se je bil te prvomajske praznike odločil za zakonski jarem. V
čevlju je prostor za kar obilno pletenko.

SIKAJOČE OROŽJE - V
Sao Paulu se je neki indijanski
poglavar obranil policajev na
nenavaden način. Za orožje je
uporabil kar svojega dva metra
dolgega pitona. Kačo so jezni
policaji seveda ustrelili in pogjavarja prijavili sodniku. Ta pa, ne
bodi len, je tožil policijo, češ da
mu je uničila edini vir dohodka.
Če je bil piton res njegov edini
vir dohodka, je kaj grdo ravnal
z njim.
ZADUŠNICA ZA ŽIVIM Italijanskemu mornarju nezna
nega imena se je hudo stožilo;
ko je njegova ladja plula kakih
4 0 km daleč od obal Trinidada,
je skočil v morje z namenom,
da konča žalostno življenje. V
njegovi rodni Genovi so sam o
morilca objokovali, k ot se spo
dobi. Ob zadulnici pa so prejeli
pismo, v katerem „mrtvi“ spo
roča, da je živ in zdrav. Ko je
namreč usodni trenutek skočil
v morje, je hipoma odkril, daj e
lepo živeti. Preplaval je 4 0 km
dolgo pot do obale. Poznavalci
trdijo, da je to še toliko bolj
čudežno, saj v vodah okoli
Trinidada kar mrgoli morskih
psov.
MARATONKA — Med štiri
nožnim i popotniki gotovo ne
spada na zadnje mesto črna
muca Vaška iz Moskve. Mačka
je namreč prehodila 850 kilo
m etrov od Kijeva do sovjetske
prestolnice. Na neprostovoljni
maraton jo je prisilila pozablji
vost deklice Ele. Pozabljivka je
muco vzela s seboj na p očitni
ce, na avtobusni postaji pa je na
žival pozabila. Vaška je dolgo
pot pretekla v 72 dneh.
SKOPI TEČAJ — Čeprav je
snega na južnem zemeljskem
tečaju obilo, pa ga pade na leto
le okoli 12 cm.

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Kaj je mački poklic in naloga?
( M e d n a š e ) dom ače, v kmetijskih go
spodarstvih gojene koristne živali, spada tudi
mačka. Ona je kmetijstvu jako koristna, kajti
poklic in naloga ji je, kmetijske škodljivce miši
in podgane loviti. Slovenci imamo že star prego
vor, ki veli: Vse kar mačka rodi, miši lovi. S
tem pregovorom označujejo se pa navadno sla
be, izjemoma pa tudi dobre človeške lastnosti,
katere so baje otroku od svojih starišev, osobito
od matere prirojene. Istina je, da ne love vse
m ačke jednako rade miši in podgane, da, istina
je clo, da jih nekatere nočejo loviti. Tukaj pa
nimamo v mislih tistih m ačk, katere si po me
stih priletne gospe in sploh priletne ženske le
tako za svojo zabavo rede ter s kofkom pridno
krmijo. Take m ačke, ali recimo jim, take gospo
ske mucke, utegnejo celo pred miško zbežati.
( N o v a h i š a ) , ki jo m esto zida za stano
vanja, je zunaj razun pritličja že vsa ometana in
pročelje dogotovljeno, ter stori prijeten vtis; tu
j i po velikosti prav ponosno izgieda. Za sodnij,ko hišo kopljejo temelj ter so že silno veliko

zemlje premaknili, s ktero zaravnavajo zemljišče
zunaj obzidja in proti vodi. Pod vrtovi našli so
kosti človeškega trupla v krsti, ktera je pa koj
razpadla. Od kterega časa utegne biti, se ne da
določiti.
( N o b e n e g a c i g a n a ) , kteri ni v dotični občini pristojen, se ne sme trpeti niti v
vasi niti na isti pripadajočem zemljišču; vsakega
je odgnati, naj si bo moški ali ženska, star ali
mlad, in ako treba, v to svrho pozvati v pom oč
žandarmerijo.
( T r g o v i n a z o t r o k i . ) Minoli mesec
je v Rimu policija že drugič zasačila brezvestne
ljudi, ki so na južnem Laškem kupovali otroke
in jih oddajali na Francosko. Tam so bili neka
teri otroci določeni za delo v steklarnah, drugi
za to, da bi z lajnami hodili okrog. Policija je
vodnike zaprla, otroke pa poslala nazaj. To je
pravo pravcato suženjstvo.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. maja 1899)

Sovjetska znanstvenika iz
Kazahstana, brata dvojčka
Igor in Vadim Zalepuhin, sta
odkrila vodo življenja, kakor
bi jo lahko nazvali. Z njo sta
oškropila semena bombaža
pred setvijo, nato pa na po
skusnih kosih zemlje pridela| la do 12 odstotkov večji pri
delek, poleg tega pa je bilo
vlakno m nogo boljše. Preden
sta brata to vodo priporočila
v uporabo, sta izvedla veliko
poskusov. Pri sajenju krom
pirja, sejanju žita in koruze
sta d o seg a lepe uspehe: se
mena, oškropljena z njuno
vodo, so bolje rodila. Največ
uspeha so dosegli pri gojenju
| sladkorne pese; tej so težo
povečali za polovico.
D o zanimivega odkritja
sta prišla, ko sta ugotavljala,
kakšno vodo listje rastlin
najhitreje vsrkava. Snežnica
se je izkazala za najboljšo,
nato ji je sledila deževnica.
Rasdine najtežje vsrkavajo
prekuhano vodo.
Med poskusi je prišlo do
nepričakovanega naključja.
Ko sta raziskovalca po ne
sreči prevrnila pripravljeno
toplo vodo, sta zavrela n ovo
in jo na hitro ohladila z
mrzlo do 2 0 stopinj. Vsa
presenečena sta ugotovila,
da so rastline posrkale hitro
ohlajene vode do šestkrat
več kot običajne. Preiskala
sta, kakšna je sestava hitro
ohlajene vode, in prišla do
zaključka, da vsebuje taka
voda m alo plinov, ima
zmanjšo električno prevod
nost, povečano gostoto in
viskoznost ter površinsko
napetost.

V zapuščenem rudniku zlata v Južni Dakoti poskušajo
pretok nevtrinov z ogromno napravo. V hranilniku je več
peikloretilena.

Sonce je postalo (u
Kaj se dogaja v term on u k learn i p e č i naše zvezde?
P etn ajstletn i lov na nevtrine ni rodil uspeha
Vse je kazalo, da je moderna
znanost zaokrožila svoje vede
nje o vesolju, da je pojasnila
osnovne procese, ki se dogajajo
z energijo in snovjo. Astrofiziki
so na osnovi spoznanj jedrske
fizike izdelali m odele termonuklearnih reakcij, ki naj bi pote
kale v zvezdnih jedrih, se pravi
tudi v Soncu. In prav Sonce,
naša matična zvezda, se noče
teoretično pravilno obnašati.
Ko naj bi dalo zadnji dokaz o
pravilnosti sprejetih teorij, je
postalo spet zagonetno.
Po splošno sprejeti teoriji je
m ogoče, da zvezde sevajo tako
veliko energije skozi strahotno
dolga časovna obdobja le zaradi
vrste termonuklearnih reakcij.
Nikakršna drugačna razlaga ni
m ogoča, saj bi vsako drugačno
pretvarjanje snovi v energijo po
m enilo, da bi morali Sonce in
njemu podobne zvezde že zda
vnaj sami sebe skuriti. Cb om e
njenih reakcijah se sproščajo
nevtrini. Na Zemlji bi pretok

Dvojčka polhih
Mlada Američanka #
fom ije je želela izvedeti, 1
o če njenih dvojčkov. Odp|
se je k imunologu Paulu 1,
sakiju na medicinskem od«4,
kalifornijske univerze. Ters
je namreč izdelal nov način t
tavljanja očetovstva s prinif
no analizo tkiva. Ko je pro/‘
opravil že utečeni test, ni fl>'
verjeti rezultatu. Vendar j'
točen: mamica je rodila <*1
čka od dveh očetov.
Gre za izredno redek priri
Zgodovina medicine pozna
slej le sedem preverjenih su
oploditev, kot pravijo poj2
Prvi znani primer, d a je mat}
dila dvojčka, zaplojena od d

te h d e lc e v v sek a k o r m o ra li za

Po mnenju bratov
Zalepuhinov ima taka voda
velike zaloge potencialne
energije.

beležiti. Prav tu je kleč; znan
stveniki že petnajst let zaman
poskušajo zabeležiti nevtrine s
Sonca.

Zanimivo je tudi, da sta
začela delati poskuse, s kate
rimi naj bi ugotovila, ali d e
luje hitro ohlajena voda tudi
na živali. Zaenkrat sta opra
vila le nekaj poskusov na
podganah. Prvi izsledki so
spodbudni: poskusne živali,
pojene s pripravljeno vodo,
so prerasle živali, pojene z
navadno vodo.

Preostane torej izgovor, da
Sonce ni normalna zvezda,
oziroma da s,e z njim dogaja
nekaj nenavadnega. Nekateri
znanstveniki zagovarjajo za
misel, da je do prenehanja od
dajanja nevtrinov prišlo zaradi
mešanja snovi v Sončevem
jedru. Potovanje Sonca skozi
oblake
kozm ičnega
prahu
(menda smo iz gostejšega pred
desettisočletjem izstopili) naj bi
povzročalo to mešanje, katere
ga posledica je ugašanje termo-

( d o le n js k i l i s t

nuklearnih reakcij in PreC
nje oddajanja nevtrinov.
Če je res tako, potef
Sonce pripravlja še kakšfl0
senečenje.

namreč popolnoma očitna,^**
je bil eden od dvojčkov P
belec, drug1 Pa mulat.
• ,
Sedanji primer super
ditve je strokovno n a ^ j
preverjen. Terasaki i e P?Jrc
antigene belih
mnevnega očeta z
g
j
čkov. Pri enem so se uj ,
pri drugem pa “®j Jjfl
nilo, d a je v e r j e t n i oče en ,
dvojčkov, da Pa zanesljj,
o č e
drugega- A m enčankiSI
znala, da je imela spolne j
š e z enim moškim. Ko s°j
merjali sestavo antigenov^, j
ga očeta, j e t e s t p o trd il,
pravi oče drugega dvojčK®"

pred 20 leti

Kmeta bo zatrl močnejši
V KMETIJSTVU je opaziti premajhno sodelovanje kom uni
stov, ki na vasi stanujejo. Vse ukrepfe, uredbe in zakone, ki
imajo namen spremeniti dosedanjo naturalno kmetijsko proiz
vodnjo v blagovno, morajo komunisti kmetu pravilno tolmačiti.
V gospodarstvu uvajamo načelo: kolikor si gospodarsko sposo-*
ben, toliko pomeniš. V kmetijstvu ne m oremo delati izjeme.
Kmeta lahko ali prepustimo usodi, da ga bo zatrl močnejši in
sposobnejši sosed, ali pa mu nudimo pom oč družbe. Pravi
način, ki se je uveljavil povsod po svetu, je za našo ureditev
nesprejemljiv, zato smo izbrali drugega. Toda kmet mora vedeti, da naša kmetijska proizvodnja zaostaja za drugimi in se mora
zato vključevati v boj za večje pridelke.
NALOGE, KI JIH stavi prosvetnim delavcem današnja druž
ba, so lepe, velike in odgovorne. Trenutno je med najvažnejšimi
sodelovanje pri uresničevanju šolske reforme. Nekdanja intelek
tualistična šola je mladini vsiljevala prepričanje, da pripada
šolanemu človeku pri/ilegiran položaj v družbi, spričo česar ima
pravico gledati na ostale državljane zviška. Sledi te napačne
miselnosti je zaslediti še danes.
VOLILCI SO OBSODILI prepočasno delo pri popravilu m o
stu v Podbočju, ker prizadeti ne dajejo prav nobenega vzgleda,
kako je treba delati. Mnenja so, da bi se morala cestna uprava za
to delo nekoliko bolj zavzeti in urediti vse potrebno.
POVPREČNA MESEČNA PLAČA enega zaposlenega v go
spodarstvu je predvidena v okrajnem družbenem planu s 13.703
din. Po evidenci Narodne banke pa so bile v prvih treh mesecih
letošnjega leta povprečne m esečne plače 12.769 dinarjev.
NA NOVOMEŠKEM živilskem trgu je bilo živahno. Češenj je
povsod takoj zmanjkalo, čeprav so bile po 100 din kilogram.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
21. maja 1959)
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Sluga še vedno uravnava zavitke in akte uradnih dopisov
in
sodnik deje, malomarno odpirajoč svoje pismo;
pokojni
p rin esite mi današnji komisijski akt — tisto pravdo gori v *
kitaj.
s
voditelj
grobeljskih fužinah - sam pojdem tja!“
s
tulij
✓
Vtem stopi k oknu in radostno pogleda proti temnosinjei* mu jesenskemu nebu.
gr.
s
*
pesnik
*
„Krasen dan!“ deje sam v sebi, odhajajoči sluga pa, m i sH
T rrrr
*
a m .in s to f j
JW - I d v o i i v k a
*
aeronav.aod
* sleč, daje namenjen ogovor njemu, pristavi:
r a s tlin a
N
astronautic
*
„Lepo je, lepo, samo burja se nekoliko sili!“
2 m e sn a ti
*
mi lis ti
p lakat
s m e tn ja k
„Dajte, dajte urno tisti akt!“ veli so d n ik .*
b ruto
*
Ko se vme sluga z zahtevanimi spisi, najde Vrbanoja sklju
*
lo šč
umetnosti
čenega v stolu pred pisalno m izo in strmečega na odprto
g o s tija
pisemce.
. v rsta
žirafe
no rd .
S
„Tukaj so spisi!“ deje sluga pokorno.
zasto p n ik
*
bogo v i
Sodnik ne odgovori in sluga zre strahoma na njega bledi,
sk ala
^tnrt dda ljudi prizanesljivejše.
prepali obraz.
P. BOŽIC
■ J e to p is
alfi
„Gospod - gospod sodnik! Vam je li slabo? “
ni p i d
drago
„Kaj? “
Sfeča naj bi dišala po zemlji in
JUMUl.
„Vode? - Ali h očete vode? “ hiti sluga.
ne P° zaničevanju zemlje.
grozdni
Zdajci se vzdrami Vrbanoj kakor iz spanja.
garJner
F. NIETZSCHE
sladkor
„N ič, nič - le pojdite!" veli s hripavim glasom, osorno in
Bol*«t in slast sta v isti krožni
zapoveduje, kakor ga ni čul sluga še nikoli. Preplašen odide,
dolina
potom ec
pod
Črti
zunaj v prvi sobi pa pripoveduje pisarjem, da je moral sodnik
triglavom
prejeti čudno pismo — kdo ve — kdo zna? In vse ugiblje,
A. GRADNIK
naposled pa si tudi vsi sporazumno namežiknejo.
V svoji sobi pa je Vrbanoj zopet strmel na list, ki ga je
držal v tresoči se roki.
na organizacija.
Tukaj je bilo napisano tudi s tisto okroglo pisavo, po ka
Jadranske karale so kaj borno j
teri pisca ne moreš zaslediti:
bogastvo, če jih primerjamo z i
p r e č a stiti gopod sodnik! Ako si domnevate, da ste prvak
1 v Grobljah, je to popolnoma upravičeno; zakaj d o sedaj ondi
obiljem dragocenih koral v Pacifi
ku. Tihi ocean je leta 1970 zajela
še ni bilo nikogar, ki bi nosil takšno krono, kakršno pleteta
2 e 2 5 t is o č let č lo v e k o b č u d u je fin o k am n ito tk an je koral - V se glob lje po prava zlata mrzlica, zapisati bi mo
vam Ančka in Pavel. Z najodličnejšim spoštovanjem
rali koralna mrzlica. Tega leta so
d ragocen o koralno cvetje - R d e č e korale nabirali tudi pri nas___________ namreč odkrili ogromna ležišča
Resnicoljub".
,
„Kje je adjunkt? Kje je Pavel? “ je vzkliknil Vrbanoj, ko ^
rdečih, rožnatih in črnih koral ob
verjamejo,
da
rdeče
in
rožnate
ko
Človek
je
dragocene
korale
2e davno preden soljudje zače
otokih Bonin blizu Japonske. Kot
£ je sluga odšel, in skočil kvišku. Potem pa je naglo premeril ^
rale prinašajo srečo.
li z združenimi m očmi postavljati uporabil za nakit že pred dobrimi
i S
se običajno d o^ ja, so tudi ta le
4 sobo, ne da bi stopil k vratom in je ponovil svoje vprašanje. >
Seveda je razumljivo, da so lju
25.000 leti. V votlini Wildscheuer
Piramide ali graditi veliki kitajski
žišča na hitro izropali
dje iskali dragoceni okras tekšnih
* „Ančka in Pavel? “ je zašepetal in potem so se mu silili v **.
z'd, nad katerega veličino se čudi- severno od nemškega mesta WiesZ razvojem podvodne tehnike
n
čudovitih m oči. V srednjem veku
spomin razni dogodki, o katerih še ni premišljal: prvo sez- *
m°> so drobna bitja gradila cele baden so arheologi leta 1908 izko
*
je človek segel še globlje. Zdaj po
so se trgovske poti okrepile, dra
pali najstarejši znani dokaz o upo
8°re, otoke, tisoče kilometrov
*
nanstvo
z
A
nčko,
opomnje
Pavlove
in
notarjeve,
spremljesebne majhne podmornice s člove
gulji, med katere so šteli tudi dra
dolge grebene. Mali polipi, združe rabi koral. Paleolitski človek, ka
vanje adjunktovo, sestanki pri Krači, dom ači, mnogokrat *S
ško posadko ali brez nje nabirajo
gocene korale, pa so-postali zelo
1 | ni v kolonijah, so kot neutrudni terega okostje so izkopali, je nosil
tako neutemeljeni prepiri - vse mu je šumelo po glavi. Nato S
korale, ki rastejo v velikih globi
iskano blago. Arabci so bili v 12.
arhitekti milijone let gradili kam ogrlico iz drobcenih koralnih kam
se domisli raznih zbadljivih opazk, katerih osti d o sedaj ni
nah. Zlate korale, ki so izjemno
stoletju
glavni
dobavitelji
koralnih
nov.
Drobce
rdeče
korale
so
v
no
> ■§ nita skrivališča, iz njih pa so nasta
cenjene zaradi velike trdote in
nikdar umel ne čutil, a sedaj - sedaj mu rasto v spomin okraskov. Iz tistega časa izvira tu
jali ogromni skladi koralnih kame tranjost Evrope zanesli z medite
praktične neuničljivosti, iščejo
bujno in košato kakor koprive ob senčnatem zidu in peče ga
di prva znana naprava za nabiranje
ranskih obal, lahko pa tudi z obal
nin. Ti naravni arhitekti so korale.
preko 300 metrov globoko. Kilo
koral. Izdelali so vlačilke v obliki
Jadranskega morja. V Sredozemlju
do dna srca.
Kot vzbujajo spoštovanje njihove
gram zlate korale v neobdelanem
križa; dva težka kosa lesa so pre
^ a - saj ni res, vse to ni res! To je zgolj grozno obreko
fosilne gradnje, vzbujajo občudo namreč rdeče korale rastejo soraz
stanju je vreden okoli 100 dolar
križali in pričvrstili nanju mrežo.
merno plitvo, medtem ko v boga
vanje njihove prefinjene, filigran
vanje — zlobnost, da ji ni enake!“
jev, ko pa pride iz draguljarjevih
Pri vlačenju vlačilke po morskem
tih predelih Tihega oceana ni mo
ske kamnite vejice in drevesca.
Tako se tolaži. Ali kadar vzame tisti usodni list in vnovič
rok, se cena dvigne na 50.000 do
dnu je leseni križ tri korale, drobci
Draguljarji po vsem svetu zelo ce goče dobiti rdečih koral nad sto
čita
njega vsebino, mu zopet vzkipi kri.
larjev. Še večjo dragocenost pred
pa so se nabirali v mreži. Naprava
metri globine.
nijo nekatere vrste koral, saj se v
r
Dvakrat, trikrat je že postal pred svojo m izo, prečital list,
stavljajo
črne
korale,
ki
so
precej
je
ostala
skoraj
nespremenjena
vse
V sumerski vazi, stari okoli 5
prodaji dragocenih koral obrne
ga vrgel divje nazaj na drug papir in potem zopet segel po
redkejše. Med ležišči črnih koral
do današnjih časov. Da je bila
tisoč let, so našli vstavljene drobce
°koli 5 0 0 milijonov dolarjev na le
slovi Lahaina. V dvajsetih loletih
' njem.
kljub preprostosti zelo učinkovita,
koral, prav tako v številnih pred
to.
od odkritja je lov za črnimi kora
Zdajci mu obstane pogled na spisih, ki mu jih je nekoliko s
zgovorno priča podatek, da so v
metih minojske kulture, ki je cve
Najstarejše
poznane
fosilne
lami terjal 15 človeških življenj.
19.
stoletju
z
njo
hitro
izropali
bo
prej prinesel sluga. Ustrezajoč hipnemu nagibu, pozvoni in *
tela
od
3000
do
1450
pred
našim
vrste koralnjakov so stare že več
%
Ta čas je na svetu le osem potap
gato ležišče rdeče korale med Si
štetjem. Vse to dokazuje, da se je
veli vstopivšemu slugi: „Gospoda adjunkta prosim, naj
kot pol milijarde let. V najem
cilijo in Tunisom. Na lovu je bilo ljačev, ki se upajo nabirati črne
naš prednik že v zgodnji dobi civi
pride
sem!“
Gorskem kotaru so nekateri hribi
korale pri Lahaini.
tudi po 2000 čolnov naenkrat.
N ekoliko pozneje si stojita nasproti: sodnik bled, trepe
P° poreklu koralni grebeni; poseb lizacijskega razvoja potapljal za
Stari
Dubrovčani
so
bili
pozna
dragocenim okamenjenim grmi
no znani so mezozoiski grebeni
tajoč od divje razburjenosti - adjunkt, malomaren in pov
ni lovci na korale, prav tako pa so
čevjem.
blizu Zlobina. Mnogo več fosilnih
sem radoveden, kaj pomeni ta redki poziv k načelniku sod
sloveli kot izdelovalci nakita iz
Starim Grkom so rdeče korale
ln še ,.delujočih” naravnih koral
nega urada.
njih.
Za
lov
in
obdelavo
koral
so
v
pomenile simbol nesmrtnosti. Ve
nih tvorb je v območju toplih mo,N a - beri!“ pravi sodnik in vrže tisto pismo na m izo,
Dubrovniku izdajali posebna do
rovali so, da obeski iz rdeče korale
nJ- V Tihem oceanu, Indijskem
j |
stoječo sredi sobe. Z zelenim prtom je bila pregrnjena in na
voljenja. Za časa avstro-ogrske vla
ščitijo lastnika pred različnimi
^eanu koralni grebeni pokrivajo
njej je stal med dvema voščenima svečama težek železen križ
de in stare Jugoslavije je bil lov na
nadloj^mi, boleznijo, uroki in
na milijone površinskih kilomekorale vsakomur dovoljen. Po
s podobo Odrešenikovo. Tukaj so ob pravdnih dnevih prisestrupom. Imeli so jih celo za tako
tr°v. Koralam v čast je poimeno
osvoboditvi so pri nas lov na kora
napolnjene z božansko m očjo, da
vano celo morje. Med Avstralijo,
gele stranke in priče in tu je ob prižganih svečah govoril
s podmornicami H
' L s Novo Gvinejo in otočjem Solo- so odvračale še'tako hud in zlo
le uvrstili med gospodarske dejav
sodnik vselej prisegale stranke in priče in tu je ob prižganih i
prihaja
po
globokomorsko
=
nosti in se z njim lahko ukvarja le
nameren čarovniški pogled. Še da
nion leži Koralno morje z zname
| svečah govoril sodnik vselej tiste že malone doslovno priučecvetje — korale.
za to dejavnost registrirana delov
nes k vraževerju nagnjeni ljudje
nitim Dolgim koralnim grebenom.
1 ne in privajene opom ine, naj govori prisežnik resnico in nič
| drugega nego - resnico.
i
|
Pismo, ki ga je vrgel Vrbanoj iz rok, je padlo pod razpelo
* med svečnika in adjunkt je nehote odtegnil roko, ko ga je že
\ hotel prijeti.
i
| „Kaj je? “ vpraša osuplo.
.
1
,Beri to — pravim!“ veli Vrbanoj z glasom, ki mu skoraj
! ni m oči ugovarjati.
*
Pavel prečita list in ga nato hladnokrvno položi namizo.
S
Kaj je7 “ ponovi - potem pa pristavi, ko Vrbanoj le
* srepo gleda vanj: ,.Kaj hočeš od mene? Kaj hočeš na to l
S nesramnost? “
ind.
dtohi?
natelol?

!

prgišče
misli

i

5

Okameneli podmorski vrtovi
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liL *!Za* S te z a sle d e c .
in z b e ž a la v

86.

87.

S te z o sle d e c se je z e lo z a č u d il, ko je z a 
g le d a l T u sk a r o r o v o že n o in s tv a r se m u je
z a z d e la su m ljiv a , ta k o da je sk rb n o p reisk a l
v s e p r itlič je . M ab el m u je h ite la p r ip o v e d o 
v a ti, k ak o ji je In d ija n k a re šila ž iv lje n je , in
to ga je n e k o lik o p o m ir ilo , v e n d a r se m u je
z d e lo varn eje? da o d m a k n e ta l e s t e v , ta k o da
J u n ita u ni m o g la sa m a d ol in ju s čim n elju b o
p r e s e n e titi.

T a ča s je M a b el k r o tila sv o jo sk rb za o četa .
S te z o s le d e c ji je zd aj p o v e d a l, da ga je za 
p u stil č ile g a in zd r a v e g a , h k r a ti pa n i z a m o l
čal, da tu d i sa m eg a sk rb i se r ž a n to v p o v ra tek .
»O h, u p a m , da ga b o v a la h k o k a k o o p o zo rila .
N a jb o lje bi b ilo , če b i m u o d v e s la la n ap roti!«
je v z k lik n ila M ab el, a N a tty ji je p red o čil, da
se n e m o re ta iz m u z n iti iz trd n ja v e.

„Odgovori je li res — ali ni res? “
Da je mogel Pavel v tem trenutku vzklikniti: „Ni res, to je
laž, grda laž!“ - ali daj e dejal vsaj kdaj podobnega - Vrbanoj bi ga bi bil objel v svoji prostodušnosti in pritisnil nase;
adjunkt pa tega ni mogel reči. Poglegal je na steno, kjer je
tikala stara ura, in dejal malomarno:
„Ali se brigaš za tako klepetanje - zatake nesramne dopise? “

£
Kratka tišina'nastane, toda predolga, da bi Pavel vedno
Z gledal na stensko uro. Obrne se k sodniku, ali prestrašeno
* odstopi za korak, ko ugleda njegov prepadli obraz.
£
„Torej je vendarle res!“ šepne Vrbanoj
£
,A k o tem veruješ —“ hiti Pavel.
/
, .Molči - lopov!"
t
Ta p so v k a je padla kak or skala skozi stro p m ed oba. Vrba^ noj jo je izb ru h n il p o tih o m a , da jen i b ilo slišati v dm go sobo,
£ Pavel pa j o je p o b o ta l le z divjim sovražn im p o g le d o m .
*
Vrbanoj stopi k pisalni mizi in vzame spise, ki mu jih je bil
2 prinesel sluga.
*
,,Gori pri fužinah - tisto pravdo - današnjo^komisijo - I
£
to opravite vi - gospod adjunkt! Evo vam aktov!"
s
£
Rekši vrže ves zavitek na zeleno m izo pred adjunkta.
£
Pavel se nekoliko obotavlja, ali bi segel po aktu ali ne; s
*
£ naposled vzame akt.in odhaja.
s
Z
P o ča k a jte!" vzklikne Andrej za njim. „Ono - ono Kra- *
£ čevo A nčko tudi lahko vzamete kar s seboj; odslej je
2 vaša!"
£
Adjunkt se ne.obm e,-celo vrat ne zapre prenaglo za seboj.

!
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VARNO S KOLESARSKIMI IZKAZNICAMI — Da bi ublažili nesreče kolesarjev na naših cestah,
skrbe tudi po šolah. Pretekli četrtek je 51 pioniijev od 3. — 5. razreda na O.Š. „Katja Rupena“
uspešno opravilo praktični in teoretični d el izpita. Komisija je dokaj stroga, zato ne manjka takih, ki
bodo izkaznico dobili šele po drugem ali celo tretjem preizkusu znanja. (Foto: J. Pavlin)

DRUGI DAN ŽE PRI LASTNI
KU - 14. maja so prometni milični
ki pri Drnovem opazili osebni avto
.,Skoda“ zagrebške registracije, ki je
odklenjen in imel razbito trikot
no okence. Kaj kmalu so ugotovili,
da je avto ponoči izginil v Zagrebu,
v Drnovem pa so ga tatovi zapustili
Že drugi dan je lastnik dobil ukrade
ni avto v Novem mestu.
VSE JE PREMLATIL - 17. maja
zjutraj so miličniki posredovali v Šegovi ulici v Novem mestu in odpelja
li na ohladitev Anteja Dabeliča. Ta
je sredi noči v stanovanju razgrajal,
pretepal ženo in svakinjo, tako da so
stanovalci posredovali in poklicali
milico. Čaka ga še pogovor pri sod
niku za prekrške.
PONOČI NE DA MIRU - V
'Črnomlju so imeli miličniki spet
opraviti z Ibrahimom M azičem. To
krat se je sredi noči s kam nom lotil
vrat hiše Janka G. in z razbijanjem
motil nočni počitek stanovalcev.
Miličniki so ga odpeljali na iztreznitev, s sodnikom za prekrške pa bo
sta imela kar dolg pogovor.
NASMOLIL SE JE - 17. maja
popoldne je bilo vlomljeno v želez
niško postajališče Velika Loka. Vlo
milec je vdrl skozi okence za proda
jo kart in iz predala odnesel 190
djn. Plen ni Ml velik, ker na tej po
staji ni veliko prometa.
Z NOŽEM JE MAHAL - Sentjerjski miličniki so 20. maja zvečer
pndržali do iztreznitve 18-letnega
Alberta Pavliča iz Šentjerneja. Srboriti mladenič je, očitn o opit, razgra
jal pred gostilno Lampe m zelo ko
rajžno vihtel nož. Moral bo k sodni
ku za prekrške.
STALNA STRANKA - Brežiški
miličniki so 18. maja zvečer odpe
ljali na iztreznitev 32-letnega doma
čina Marjana Kolana. Z avtom je
drvel po Vodnikovi ulici, večkrat za
peljal na pločnik in ogrožal pešce.
Sploh je divjal, kot M Mie vse ceste
njegove. Moral bo k sodniku za pre
krške, s katerim sta že stara znanca.

OB D V O JN A VR A TA
V noči na 7. maj so z gradbišča
stanovanjske hiše Zagrebčana Tomi
slava Grgiča v Jesenicah na Dolenj
skem odnesli dvojna hrastova vrata.
Med brati so bila vredna najmanj
5.000 dinaijev.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
KOT BI VEDEL ZA POT Pri belem dnevu je bilo 18. maja
vlomljeno v hišo Franca Bukov
ca v Loški vasi. Nekdo je splezal
na streho, odkril nekaj opek in
skozi podstrešje prišel v stano
vanje. Tam je odnesel lovsko pu
ško z naboji, potem pa po isti
poti zapustil tujo hišo. Verjetno
se gre divjega lovca.
ZRAVEN PISCANCA SO SE
VNELE SE TAPETE - Branko
' akner iz Kanižarice je 18. maja
popoldne opravljal dva posla
hkrati, pa mu ni uspelo. Medtem
k o je na štedilniku pekel piščan
ca, je pred hišo popravljal mo
ped. V ponvi pa se je mast vžga
la, ogenj je šinil na omarico in
osmodil tudi tapete. Ko je Lak
ner poklical na pom oč sosede,
da so skupaj pogasili, se je pre
pričal, da se ne da Mti hkrati ku
har in mehanik.
SO PRIŠLI S KAMIONOM?
- Slavku Kopini v Beli cerkvi je
p on oči 18. maja izginil traktor
ski obračalnik, vreden 15.000
dinarjev. Sodeč po sledovih, so
se tatovi pripeljali z vozilom, na
ložili plen in izginili v neznano.
Ni pa to prvi primer motorizi
ranih tatinskih obiskov. O čitno
je posodobitev zajela tudi stranpotnike.
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23-letna M omčilo Soldat in
Josip Topal sta 16. maja zvečer
na nastopu folklorne prireditve
Tahiti v novomeški športni dvo
rani verjetno hotela konkurirati
nastopajočim. Uprizarjala sta
svoj program s petjem, preriva
njem in vpitjem. Nikakor jima
ni bilo po godu posredovanje
m iličnikov, saj sta se tudi do
njih nespodobno vedla.
Prireditev se je lahko nem o
teno nadaljevala, ko so m ilični
ki oba rogovileža odpeljali v
Jerebovo, da sta si hladila vročo
glavo. Pri tem nastopu bo zad
nje dejanje režiral sodnik za
prekrške.

Dve sta se zares poboljšali
D om ala pol Ž abjeka je b ilo 1 7 . maja na h od n ik ih n o v om ešk ega tem eljn ega so d išča ko
__________ so se zaradi tatvin m orale zagovarjati tri stare zn an k e za to žn ih k lopi
Pred senat so stopile Berta Brajdič, Tatjana Brajdič, znana pod
im enoni Zlatka, in Olga Brajdič, ki ii pravijo Cica, obtožene več
tatvin. Nekaj žlahte in sosedov iz Žabjeka je prišlo zraven kot
priče, ostali iz radovednosti, tako d a je bŠo pohod nik ih spet slišati
jok otrok pa glasno in živahno romsko govorico, ki je nihče ne
razume.
Berta in Tatjana sta namreč junija
1976 pred mrakom v Mali Bučni
vasi pri Janezu Gramarju vzele 6.
kokoši in 2 petelina ter krompir, vse
skupaj vredno
1.000 dinaijev.
Obedve sta štiri mesece kasneje sredi
dopoldneva prišli v stanovanje Fran-

ca Vajsa na Grmu v Novem mestu in
iz denarnice smuknile 4 6 0 dinarjev.
Olga Brajdič pa je aprila lani skupaj
z mladoletno rojakinjo stopila v
nezaklenjeno hišo Ivanke Brulc v
Bršljinu, in iz omare v spalnici spret
no izbrskala 2.000 dinaijev.

Meril veslo,
zadel pa glavo

Medtem ko sta Tatjana in Berta
zlasti prvo očitano dejanje skesano
priznali in bili pripravljeni povrniti
tudi škodo, pa sta se glede obiska na
Grmu izgovaijali, da sploh ne vesta
za Vajsovo hišo in da ju takrat ni
bilo v mestu. Priče pa so ju videle in
prepoznale, tako da so vsa očitana
dejanja tudi dokazana. Olga je vse
tajila z gostobesednim i „pravljica-

Toplo popoldne 16. maja
se je Rudi Kaligarov s svojim
bratom in prijateljem vozil s
čolnom po Lahinji v Črnom
lju in užival lep dan ter
p očitek . Ob bregu se je isto
časno m otal 18-letni doma
čin Anton Mohorovič z
zračno puško v roki.
Ko se je čoln približal, je
M ohorovič verjetno hotel
fante na čolnu prestrašiti,
zato je pomeril v veslo in
ustrelil. Žal pri metjenju
fant ni bil natančen, zato je
njegov zadetek pristal v čelu
Kaligarova. Čeprav je šlo le
za zračno puško, je bil Kali
garov ranjen in so ga morali
prepeljati v novom eško b ol
nišnico.
M ohoroviču
so
puško vzeli, moral pa se bo
tudi zagovarjati pred sodni
ki. Šale z zračno puško so
nevarne, in kdor je neresen,
zanj tudi zračna puška ni.

Kaj nam pa morejo...
1 h u d o , 2 laže ranjena je bila p osled ica prekrokane n o č i
in d rzn e vo žn je, ki se je v Rum anji vasi k o n ča la
„Se čutim kriv in vse pri
znam", je povedal obtoženi
A nton Bonča, 30-letni optik iz
Ljubljane, ki je pred novo
meškim temeljnim sodiščem
odgovarjal za hudo prom etno
nesrečo, ki se je zgodila 17. ja 
nuarja v Rumanji vasi.
P očilo je v levem, nepreglednem
ovinku pri zaviranju na zasneženem
cestišču, kamor je glede na cestne
razmere drzno priletel Bonča, na
proti pa je pripeljal z osebnim
avtom Alojz Senica. Korajžo za tako
drzno vožnjo na zasneženem cesti
šču je Bonči dajal akohol, kajti vso
n o č je prekrokal in bil nekaj ur pred
nesrečo tako pijan, da sploh ni mo-

Črna dneva za kolesarje
V d veh d n eh se je na d o len jsk ih ce sta h huje p o šk o d o v a lo
v e č kolesarjev — N jihova vožn ja k o n ča n a v b oln išn ici
Ima precej kolesarskih nesreč
zadnjo sob oto in nedeljo kaj
skupnega z neparnimi številka
m i na avtomobilih? Ti so nam
reč dva dni počivali v garažah,
zato pa je bilo na cestah več ko
lesarjev.
19. maja zvečer sta trčila kolesar
ja v Dol. Stari vasi pred gostilno Lu
zar. Komaj 18-letni Slavko Zulič iz
Vratna je v križišču zavil proti go
stilni z motornim kolesom , naproti
pa se je pripeljala na navadnem kole
su 11-letna Jožica Vide iz Dol. Stare
vasi. Pri trčenju je Mia Jožica laže
ranjena.
Hudo telesno poškodbo pa je 20.
maja popoldne utrpel 17-letni Ciril
Tratnik iz Irče vasi. Z motornim ko
lesom se je peljal čez Ratež, zapeljjal v ovinek po levi in trčil v osebni
avto, ki ga je naproti pripeljala Ani
ca Siler iz Novega mesta. Takoj za
tem se je Tratnik zaletel še v avto
Stanka Jordana iz Kostanjevice. Po
dveh trkih so hudo ranjenega Tratni
ka prepeljali v bolnišnico, naredil pa
je tudi za 25.000 din škode.
20. maja zvečer si je pri padcu s
kolesa zlomila roko 7 1-letna Ivana
Lisec iz Raden. Peljala se je na kole
su z Loga proti domu, pa kar nena
doma padla. Tudi ona je morala v
bolnišnico.
Zadnja nedeljska nesreča kolesar
jev pa se je zgodila v Trebnjem. Do
mačin Franc Zaplata se je pripeljal
na kolesu v križišče Kidričeve in
Rimske ulice in zavijal v levo, ko je

mi
pa tudi ona ni ostala neopažena.
Senat pod predsedstvom Milojke
Gutman je Berti in Tatjani prisodil
pogojno kazen 3 mesece zapora za
preizkusno dobo 2 leti, plačati pa
morata vsaka po 500 din in ostale
zahtevke odškodovancev. Olga Braj
dič je bila obsojena na 2 meseca
zapora. Sodišče je pri odmeri kazni,
ki sicer še ni pravnomočna, upošte
valo, da so vse tri že večkrat sedele
na zatožnih klopeh zavoljo tatvin,
da pa je prevzgoja pri Tatjani, delno
tudi pri Berti, dosegla namen. Tatja
na se je medtem že zaposlila, za
pustila Žabjek in urejeno živi. Pri
Oigi-Cici pa ni videti nikakršnega
kesanja in poboljšanja, zato ji je
odmerjen zapor.
Pri vsej tej pravdi bi kazalo vno
vič opozoriti na pregovor, da prilika
dela tatu. Ce so hiše ali stanovanja
odklenjeni, potem je za Romke izkušnjava najbrž prehuda . . .

po stranski cesti pripeljal z osebnim
avtom Božidar Režek in kolesarja
zadel. Zaplata je padel na pokrov
motorja, nato pa na tla in oMežal
huje ranjen. V bolnišnici je ostal na
zdravljenju.

gel sesti za volan, ampak ga je pre
pustil slučajnemu znancu, Stanetu
Kotarju, s katerim so se v zgodnjih
jutranjih urah s Francem C inkdem
vred našli v Mfeju na Otočcu. Vsi so
že tja prišli okajeni, se tam še nali
vali, potem pa z Bončevim avtom
kolovratili naokrog po širni Dolenj
ski. Najprej na Ratež, potem v Hru
šico, v Novo m esto pa v Dolenjske
Toplice. Iz Toplic proti Novemu
mestu je potem spet vozil Bonča, ki
je povzročil nesrečo in Ml tudi spo
znan za krivegaBončo so že na O točcu prestregli
miličniki in mu odvzeli vozniško do
voljenje, ampak brž ko so se odmak
nili, je brez knjižice sedel za volan.
Senat novomeškega tem eljne^
sodišča je pri odmeri kazni Antonu
Bonči upošteval njegovo skesanost
in priznanje, k ot obtežilo pa to, da
je vozil brez vozniškega dovoljenja
in vinjen. V nesreči je bil namreč
njegov sopotnik Stane Kotar hudo
ranjen, Cinkale laže, prav tako pa je
lažje poškodbe utrpel voznik na
proti vozečega avta, domačin Alojz
Senica. Izrečena sodba še čaka na
pravnomočnost, če pa bo potrjena,
bo moral Bonča za 2 meseca v za
por, razen tega ima prepoved vožnje
za šest mesecev.

___

ZIDANO NAMESTO BARAK — V romskem naselju Šmihel gre h
koncu gradnja romskih hiš, kamor bodo preselili več družin, ki
bivajo zdaj v neprimernih barakah. Romke pa že godrnjajo nad
novo garsonjero, ki jo hodijo ogledovat: p r e te s n o je in ni za vsako
d nižino k o p a ln ice,.. . ” V primeri s tem, kar imajo zdaj, je nova
hiša vsekakor krasna, res pa so bodoča stanovanja videti tesna za
številne romske družine. (Foto: Ria Bačer)

Pretep na d o u o v sk i po

V nedeljo, 20. maja po
poldne, je na dobovski želez
niški postaji prišlo do prete
pa, v katerem je bil 32-letni
Bogdan Čulibrk zaboden v
hrbet in so ga hudo ranjene
ga prepeljali v brežiško bol
nišnico. Zgodilo se je, ko se
je ustavil vlak, s katerim se
iz zagrebške smeri vozijo de
lavci, zaposleni v ljubljan
skih gradbenih podjetjih.
Vlak se je za 10 minut
ustavil, izstopila sta Culibrk
in 23-letni Zaim Šabič ter se
začela prepirati. Vmešala sta
se še dva Čulibrkova sode
lavca, tako da se je Šabič
znašel na tleh in vsi so po
njem mlatili. Napadeni pa je
nenadoma izza pasu potegnil
n ož in Čulibrka zabodel. Po
pretepu sta jo oba Čulibrko
va sodelavca popihala na
vlak, ki je odbrzel proti
Ljubljani, Šabiča pa so pri
peljali V novomeški pripor.

ZALETELA V K RlZlSČU Anton Brulc s Težke vode je 14. ma
ja popoldne vozil ose Mii avto od Lo
čne proti dom u, v Žabji vasi zapeljal
v križišče, ko je sicer gorela zelena
luč, toda z nasprotne smeri je pri
peljala tudi Elizabeta Stangelj iz
Gotne vasi. Ta je zavijala v levo in
Brulcu zaprla poti. Pri trčenju je bi
la Štangljeva laže ranjena, na avto
mobilih pa je za 25.000 din škode.
PLOČEVINA NA KUPU - 15.
maja popoldne je Ljubljančan Slav
ko Filipovič vozil tovornjak čez Go
rjance na novomeško stran in opazil
na Hrastu pred gostilno Brunskole
šolski kombi, iz katerega so stopali
otroci. Filipovič je m očno zavrl, pri
klopnik pa je zaneslo v levo. Prav
takrat je naproti pripeljal avtobus
Novomeščan Jože Zibert, ki je tudi
m očno zaviral in se umikal v desno,
pri tem pa zadel osebni avto, ki gi je
ob cesti parkiral Anton Radoš iz
Boldraža. Poškodovana vozila so bi
la nagnetena na cesti, tako da je bil
promet za uro in pol odprt samo v
eno smer, škoda pa znaša okrog
100.000 dinarjev.
ZANJ RDEČE NE VELJA 48-letni Stjepan Gašperinčič iz Pu
šče se je z motornim kolesom 16.
maja dopoldne peljal v Brežice. V
križišče je pripeljal, ko je že gorela
rdeča luč na semaforu, tako nič ču
dnega, da je treščil v tovornjak, ki
ga je po prosti poti zapeljal v kri
žišče Franc Tomše iz Krške vasi. Ne
previdnega Gašperinčiča so hudo ta
njenega prepeljali v brežiško bolniš
nico, gmotna škoda pa je ocenjena
na 5.000 dinarjev.
PRIDRVEL V OVINEK - Alojz
Gornik iz Škocjana je 16. maja zve
čer vozil tovornjak od Mokronoga
proti Zburam. Pri Spodnjih Lakencah je v ovinku z neprimerno Mtrostjo pripeljal po levi naproti avto
mobilist Željko Ivančič iz Zagreba.
Slednji je v zadnjem hipu m očno za
vrl, pri tem pa ga je zaneslo še bolj v
levo in v tovornjak. Zaradi ran na
glavi in nogi so Zagrebčana odpeljali
v bolnišnico, medtem ko je gmotna
škoda ocenjena na 30.000 dinarjev.
NA LASTNEM DVORIŠČU RA
NJENA - 1 7. maja zjutraj je Novo
meščan Milan Radivojevič vozil z
osebnim avtom proti Mačkovcu, v

ŠE ISTO NOC
JE UMRL
Kdo ve, kaj je pičilo
42-letnega Vukomana Luči
ča iz Ratkova, daje 15. maja
zvečer na avtocesti pri Treb
njem zavil z j,lado” kar poprek na odcep. Ko je bil
b očno na levi, je iz ljubljan
ske smeri pripeljal z novim
osebnim avtom „fiat 125”
Beograjčan Petar Petrovič in
je Lučičev avto odbil na
travo. Ranjena sta bila oba
voznika in Lučičev sopotnik
52-letni Stavro Lepojevič iz
Odžacev. Vse so prepeljali v
novomeško bolnišnico, kjer
pa Lepojeviču ni bilo več
pom oči; še isto n o č je umrl.
Gmotno škodo cenijo na
100.000 dinaijev.

Z MAGISTRALE NA
KRAJEVNO CESTO
Sloboda Fjlipovski iz Skopja je
18. aprila vozil tovornjak s priklop
nikom od Zagreba proti Ljubljani.
Pri Beli cerkvi je opazil tovornjak s
prikolico, ki je zaradi okvare obstal
na cesti. Filipovski ga je nameraval
prehiteti, ko je nasproti pripeljal
drug tovornjak. Zato se je začel
umikati nazaj v desno. Herman
Pelcar iz Ljubljane, ki je nasproti
pripeljal z neprimerno hitrostjo, je
zaviral, zapeljal na rob ceste, nato
pa se s tovornjakom prekucnil na
krajevno cesto, ki teče vzporedno z
magistralo. Promet na lokalni cesti
so morali za nekaj časa preusmeriti.

PREHITRO VOZIL
IN ZBIL ZENSKO
17. maja zjutraj je na Mimi prišlo
do hude prometne nesreče, ki jo je
zakrivil 22-letni Mirko Povše iz
Raven pri Litiji. Z osebnim avtom je
pridrvel v ovinek in m očno zavrl, ko
je videl naproti voziti avtobus. Pri
tem je Povšeta zaneslo, da je zadel
53-ietno Jožefo Cerv, ki je nič
hudega sluteč šla peš ob robu ceste.
Cervovo je odbilo več metrov daleč
in je hudo ranjena obležala v travi.
Odpeljali so jo v bolnišnico.

Ločni pa je z dvorišča pripeljal na
cesto Ljubomir Munih in karambol
je Ml tu. Radivojevič in Munihova
sopotnica Judita Munih sta Mia laže
ranjena, gmotne škode pa je za
50.000 dinaijev.
SEKAL OVINEK IN TRESK Vida Vidmar s Kašče pri Sem iču je
17. maja popoldne vozila osebni
avto skozi Kot, v nepreglednem
ovinku pa je naproti po levi pripeljal
domačin Martin Kump, tako da je
prišlo do karambola. Pri trčenju je
bila ranjena sopotnica Frančiška
Vidmar, ki je morala na zdravljenje
v bolnišnico, lastnika avtov pa imata
za 35.000 din škode.
NAJPREJ V KAMEN, POTEM
NA STREHO - 21. maja ponoči je
Franc Goiše iz Vavte vasi vozil oseb
ni avto od Dol. Toplic proti Straži
Ker ie pri Gor. Gradišču prehitro
pripeljal v ovinek, je treščil najprej v
obcestni kaiTien, potem pa se je avto
prekucnil na streho. Gorše je bil ta
ko poškodovan, da so ga morali od
peljati v bolnišnico, gmotne škdde
pa je za 8.000 dinarjev.
SLALOM PO TRAVNIKU Bogdan Radovič iz Črnomlja je 18.
maja zvečer vozil osebni avto proti
Vinici, v Kvasici pa zaradi nepri
merne hitrosti s ceste zletel na trav
nik. Vozil je cikcak po grivah,
spet znašel na cesti, ampak avto je
obrnilo na streho. Sopotnika Rajko
Adlešič iz Črnomlja in Mirko Milk
iz Kočevja sta Mia ranjena in prepe
ljana v bolnišico, na vozilu pa je za
30.000 din škode.

PRO SLAVA
VARNO STNIK O V
V RIBNICI
Svečanost ob dnevu var
nosti v Ribnici je bila v
domu JLA. Organizirali so
jo kulturna skupnost, ob čin 
ska konferenca SZDL in od
delek za notranje zadeve. O
pomenu tega praznika je
zbranim spregovoril predsed
nik občinske skupščine Sta
ne Kromar. V kulturnem
programu so nastopili učen
ci osnovne in glasbene šok ,
mladinci in nonet „Vitra” M. G-d
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II
Vs referendumi iIS f leli
volilcev, najboljši rezultat pa
je bil zabeležen v Bršljinu, in
sicer 6 5,50 od stotkov.”

N e kaže, da bi kaj zalegla
kritika delegatov na april
skem zasedanju novomeške
občinske skupščine glede
divjanja šoferjev IM V po
grmskih cestah. Še vedno je
videti (posebno mlade) šo
ferje, kako v katrei drvijo po
Grmu, pa pri tem celo
uživajo, ko otroci beže levo
in desno v strahu pred
avtom.

— Katero krajevno skup
nost na podeželju gre najbolj
pohvaliti glede izida glasova
nja?

Kam po kameo?

f »Najbolje so se od rezali v Gabrju, najslabše pa v
[H injah," je p o prvih p od a tk ih povedal D ušan Jarc
..Priznam, da sem se kar
malo bal, da v posameznih
krajevnih skupnostih refe
rendum za samoprispevek ne
do uspel, zato me prvi po
datki o izidu glasovanja toli
ko bolj veselijo.” Tako je v
ponedeljek zjutraj povedal
Dušan Jarc, ki v izvršnem
svetu novomeške občinske
pkupščine odgovaija za kra
jevne skupnosti. Te so 20.
maja izvedle referendum za
novi 5-letni samoprispevek
krajanov.
»Obširnih podatkov o ne
deljskem glasovanju za kra
jevni samoprispevek, na
menjen javnim delom , še ni
mam, pač pa so na razpola
go podatki volilnih komisij,
12 katerih je razvidno, da v
nobeni krajevni skupnosti
niso rekli NE.

„Najbolje so se odrezali v
Gabrju, kjer je referendum
uspel z 7 9,70 odst., sicer pa
so čez 70 odst. glasov ZA
dosegli tudi v Birčni vasi,
Beli cerkvi, Bučni vasi, na
O točcu in v Prečni.”
— Kje je bil najslabši
uspeh?
„Iz prvih podatkov je raz
vidno, da so najmanj glasov
ZA samoprispevek dobili v
krajevni skupnosti Hinje,
med 50 in 6 0 odstotki.”
- Kakšna je bila udeležba
na voliščih?
„Teh podatkov še ni zbra
nih, lahko pa že rečem , da je
bila udeležba razmeroma
dobra. Pozna pa se od sot
nost občanov, ki služijo vo
jaški rok, odsotnost zaradi
službenih potovanj in tudi
že dopustov. Najprej so gla
sovanje zaključili v Bučni
vasi, kjer so že kmalu po 14.
uri vsi občani prišli na voli
šč e.”

Dušan Jarc
Med 31 krajevnimi skup
nostmi v občini jih je refe
rendum razpisalo 27. Povsod
so uvedli 1-odstoten krajevni
samoprispevek za javna dela,
razen v Škocjanu, kjer so
izglasovali 2 odstotka za
potrebe krajevne skupnosti.
ln moram reči, da je bil tudi
Uspeh v Škocjanu kar lep, saj
5® je 67 odst. ljudi izreklo
ZA.”
- Kakšni so bili rezultati
na področju mesta?
„Med 11 krajevnimi skup
nostmi na obm očju Novega
mesta je bil uspeh referenduf113 59,2-odstoten v popreč
ju. sicer pa so se najslabše
odrezali v Kandiji, kjer je
bno ZA samo 5 4,50 odst.

- Ali je glede na uspeh
m ožno reči, da so bile pri
prave na glasovanje resno in
dobro zastavljene?
„Priprave niti niso bile
odlične, če upoštevamo, da
so se v več krajevnih skup
nostih tako rekoč šele v
zadnjem hipu od ločili za
referendum. Pač pa je o čit
no, da so občanom predsta
vili take delovne programe,
ki so za najširši krog ljudi
interesantni. Ker je bil izgla
sovan tudi referendum za
šolstvo, za katerega krajani
prav tako namenjajo 1 od
stotek osebnega dohodka na
mesec, vsekakor drži, da so
prebivalci novomeške o b č i
ne pokazali veliko pripravlje
nost z lastnim prispevkom
pomagati k hitrejšemu na
predku. Tako bo do leta
1984 marsikaj narejeno, na
kar bi sicer čakali še najmanj
pet let.”
R. BACER

.................................................

VRTEC V ZASEBNI HIŠI — Pri Mencinovi Ivanki v Šentjerneju je zasebno varstvo pod nadzorstvom
varstvene ustanove zgledno organizirano. Za 8 varovančkov pomagata varuški skrbeti njeni hčerkici,
prostor za otroke pa je zelo lepo in okusno urejen. N a tak način bi kazalo še v drugih krajih omiliti
stisko v varstvenih ustanovah ali pa tako sploh začeti vaški vrtec. (Foto: Ria Bačer)

Odgovornost je močno opešala
V ažna seja o b čin sk eg a sindikalnega sveta o d lo ž e n a zaradi n e sk le p č n o sti
„Odsotni člani občinskega sindikalnega sveta bodo morali
obravnavi odgovornosti odsot
natanko razložiti, zakaj jih ni, m edtem ko bom o odsotne kom uni
nih naletel na odobravanje. Naj
ste pozvali na partijski odgovor” , je izjavil inž. Stane Ž unič,
brž bo kar držalo, kar je popredsednik občinske sindikalne organizacije, k o je ugotovil ne
tuhtal eden od delegatov, da
sklepčnost.
ljudje manjkajo, ker je petkovo
Sklepčnost je bila tudi že na
V petek, 18. maja, je bila ob
dopoldne mimo in zelo lepo
nekaj prejšnjih sejah komaj ko
12. uri sklicana seja, na kateri je
vreme. Vikend pa se ne začne
maj zagotovljena, zato je pred
bil dnevni red vsekakor važen in
že ob 12. uri - ali pač za
log predsednika Žuniča o
zanimiv za vse sindikalno član
nekatere?
stvo. Obravnavati bi morali sta
lišča in priporočila občinskih
sindikatov glede pogojev, meril
in osnov za nekatera izplačila,
ki bremenijo osebne dohodke
zaposlenih ali one, ki se izpla
čujejo iz sklada skupne porabe.
Priprava srednjeročnega družbenega plana je v n ovom ešk i
Kada gre za izplačila, je gradivo
o b čin i resno zastavljena — U sklajevanje ž e na za č e tk u
prav za vsakogar pomembno,
zato je toliko teže razumljivo,
Iz podatkov, ki so jih na od
Prav zaradi takih pojavov kaže
zakaj je manjkala več kot polo
akcijo za družbeni plan od začetka
delku za gospodarstvo novo
vica članov.
do konca voditi v tesnem sodelo
meške občine dobili v zadnjem
vanju med tozdi, občino in gospo
času, je razbrati, da so v večini
darsko zbornico.
delovnih organizacij odgovorno
V NOVOTEKSU
in zavzeto zastavili akcijo za
MANJ NESREČ
pripravo novega srednjeročnega
Statistika v Novoteksu ugotavlja,
plana. Že zdaj pa izvršni svet
INOVACIJE V
da so imeli v preteklem letu 70 ne
občinske skupščine in Medob
ZDRUŽENEM
DELU
sreč, kar je znatno manj kot leta
činska gospodarska zbornica
1977, ko se je v kolektivu ponesre
opozarjata nosilce planiranja,
22. maja zvečer je bila odprta
čilo 90 ljudi. Vse lanske nesreče so
naj se izognejo napakam, zaradi
v prostorih Temeljne dolenjske
bile lažje, nastale pa so predvsem
katerih je zdajšnja petletka v te
banke v Novem mestu razstava
kot posledica osebne nepazljivosti
žavah.
„Inovacije - združeno delo 7 9 ”,
ali zaradi neupoštevanja varnostnih

Zakasnitev ne sme biti

predpisov. Razveseljiv podatek pa se
kaže v malo manj lepi luči ob izra
čunu, da je bilo lani zaradi nesreč
na delu ali na poti v službo in do
mov izgubljenih 674 delovnih dni ali
blizu 6.000 delovnih ur. To pa je
strošek, ki se v kolektivu m očno po
zna, zato letos prizadevanjem za ve
čjo varnost pri delu posvečajo še
več skrbi.

Hitro bi vsi znali pomagati
19 ekip prve p o m o č i civ iln e z a šč ite na o b č in sk e m tek m ovan ju — N ajboljša Krka!
°sn
18* miga popoldne, je bil prijetni travnik za bršljinsko
1M-*Vno šolo prizorišče tekmovanja, organiziranega v okviru akcije
bj , nas ne sme presenetiti” in dneva civilne zaščite ter jubilejev
Kdečega križa.
Ita
^

kot 100 brhkim tekmoval12 krajevnih skupnosti in delov-

mod°r8aniZac'’’ S le č e n im v enake
'e, Untf°rme, je za začetek spreysak rJ1 dr' Lavo Morela> vodJa
to D • niil Zvrstnih tekmovanj, najj, j® Je 9 ekip iz raznih kolektivov
b
,’z krajevnih skupnosti pokaza
n i °Je Praktične spretnosti v dajaPrve pomoči.
rn vsaki tekmovalni ekipi je stal
bili""1
šolarji pa so
...............................
S t ? * ocenjevalec,
ŽiviiJ . ’>manekene” , kot so rekli
« C *utkam> katere so tekmovalke
UnwZ0Va*e> prenašale, jim dajale
me,no dihanje itd.

D0 PONEDELJKA
»b o š k o b u h a ”
Pred P??ast*tev dneva mladosti
u g a j a j o v novomeškem Domu
“»ure od 22. do 28. maja
•hači fiim „ Boško Buha,” pri
dal^11 M šolarje od 3. razreda
Je- Predstave so dopoldne in
ne^ 'd n e, naročene za posamez3 0nn*e' ®^kup predstave znaša
;ne
din, sicer pa stane posavstopnica 10 dinaijev.
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Ocenjevalna komisija je prvo me
sto prisodila ekipi tovarne zdravil
„Krka” , ki je dosegla 87,5 točke.
Tik za petami sta ji bili na drugem
mestu ekipi iz krajevne skupnosti
DoL Toplice in Novolesa s 85 točka
mi, tretje mesto pa so prisodili
ekipama
novomeških
krajevnih
skupnosti Center in Žabja vas.
Med 9 ekipami iz delovnih organi
zacij so za Krko in Novolesom
Novoteks, nadalje dve Iskri (iz
Šentjerneja in Žužemberka), Labod,
Gorjanci-Straža, Cestno podjetje,
1MV in Pionir.

Pokroviteljica tekmovanja je bila
tovarna „Krka” , v njenem imenu pa
je inž. kem. Rado Cimerman predal
najboljšim pokale in praktična dari
la. Ocenjevalna komisija je menila,
da je bilo znanje vseh sodelujočih
dobro, saj niti ena skupina ni do
segla manj kot 57 točk.

Razvojni načrti posameznih de
lovnih organizacij so kaj lahko papir
brez vrednosti, kolikor predstavljajo
le zbirko želja, ki niso uskladene s
planiranjem v strokovnih združenjih
in seveda z željami in možnostmi
domače občine in regije. Do nevšeč
nosti pri usklajevalnem postopku
planiranja pa prihaja večkrat tudi
zato, ker posamezni kolektivi poši
ljajo na razne forume različne plane,
prilagojene željam naslovnika.
Težko in nehvaležno delo čaka
usklajevalce na občinski ravni, kajti
kdorkoli bo skušal brzdati prevelike
apetite, ki se tudi ponekod pojav
ljajo, posebno zato ker ni dovolj
strokovnih kadrov, bo gotovo na
letel na odpor, morda celo na
očitke, da se skuša kdo vtikati v
prvice, ki jih daje tozdom zakon o
združenem delu.

O G L A Š U JT E
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MARKO OBLAK
OŠ Katja Rupena
Novo mesto

Novomeška kronika
DOKLER BO VZDRŽAL? - Le
seni most v Ragov log vsak dan
prehodi nešteto nog. Čezenj gredo
ljudje bodisi v službo ali na sprehod,
pa jim je neprijetno, ko skozi deske
dobro vidijo pod seboj Krko in ko
morajo mimo podrte ograje. Most je
razen tega tudi že dalj časa vijugast,
kar je gotovo posebnost širšega ob
močja.
STRAN NE BO ŠLO - Pred
nedeljskim referendumom so mestne
krajevne skupnosti poskrbele za pro
pagando z letaki, napisi in parolami.
Vse lepo in hvalevredno, toda po
nekod so i rdečo oljnato barvo
pisali ne le po pločnikih, ampak
tudi po hišah. To barvo odstraniti
ne bo lahko, najbrž pa bodo napisi
kar trajen spomin na ta samoprispe
vek.

DVA FANTA IN DEKLE - Pre
tekli teden so v novomeški porod
nišnici privekali na svet trije novo
rojenčki. Rodile so: Rezka Grčman
s Ceste komandanta Staneta 15 Petra; Lelija Delič iz Ragovske 12 Majo in Marija Močnik iz Ulice k
Roku 17 - Janeza.
Ze n s k e t a r n a j o z a r a d i
SUŠE - Kmetice, ki so v ponedeljek
prinesle pridelke na trg, so rekle, da
je zemlja zelo presušena in da po
nekod seme sploh ne kali. Radič in
berivko so prodajale po 10 din
merico, zavitek domačega surovega
masla je veljal 20 din, jajca 2,5 din,
sicer pa je bilo največ prometa s
sadikami paradižnika in paprike,
zelja itd.

VROČINA PRITISKA - Nagla
vročina, ki je pritisnila, je že pogna
la prve kopalce v vodo. Ne samo v
Toplicah, ampak tudi v Krko. Na
O točcu so se najbolj pogumni že
hladili v reki.

GOVORIL
NAM JE BOREC
Na dan zmage, 9. maja, nas je
obiskal tov. Vinko Bambič, ki je bil
partizanski kurir, obveščevalec in
borec. Ob začetku vojne je bil star
šele 15 let, v težkih letih pa je
doživel veliko hudega. B ilje dvakrat
ranjen v nogo, sodeloval je v števil
nih akcijah partizanov. Na dan osvo
boditve je bil v Ljubljani in pravi, da
takratnega veselja ni m ogoče opisa-

ki je zanimiv prikaz dosežkov.
Razstava je nastala na pobudo
občinske raziskovalne skupnosti
in si jo velja ogledati. Več bomo
o tem še pisali.

Nekako leto dni je od ta
krat, ko so se v občinskem
vrhu dogovorili, da bo v G lo
bodolu odprt večji kamno
lom , ki bo kril potrebe ne le
Pionirja in Cestnega podje
tja, marveč tudi ostalih gra
diteljev v občini. Pregledali
so 12 lokacij in se po nasve
tu strokovnjakov odločili za
G lob od d, vendar so se pri
prave ustavile pri spomeni
škem varstvu. Ne dajo pri
stanka za odprtje hriba iz
naravovarstvenih vidikov.
Medtem pa vsi dovažajo
gramoz, pesek in asfalt iz
Krškega ali pa še iz bolj od
daljenih krajev. Tudi to ne
bo več d d g o trajalo, ker
Krčani že dlje časa opozarja
jo na odpoved gostoljubja.
Da so prevozi silno dragi, tu
di ni potrebno posebej p o 
udarjati, kar se seveda pozna
pri cenah raznih gradenj.
Odprtje lastnega kamno
lom a z m ožnostjo industrij
skega izkoriščanja surovin in
z zadostno zmogljivostjo p o
staja nuja, kajti približuje se
tudi gradnja avtoceste. Krog
strokovnjakov in občinskih
mož je mnenja, da nima smi
sla odpirati nekaj manjših
kamnolomov, ker bi s tem
naredili samo nekaj grdih
ran v naravi več in tudi z
ekonomskega vidika ne bi
bilo smotrno.
Kot nova m ožnost po
enoletnem zastoju se je pred
kratkim pokazal kamnolom
v Lakencu, za katerega so že
narejene študije in atesti in
ga že izkorišča tovarna streš
nikov v Dobruški vasi. D o g o
vorjeno je, da bodo strokov
njaki v kratkem pregledali
dokumentacijo in lakenški
kamnolom, če kvaliteta in
količine ustrezajo, potem
bodo v izvršnem svetu o
kamnolomih vnovič razprav
ljali
R. B.

TEKMOVANJE V PRVI POMOČI — Tekmovalke so hitro ugotovi
le, kako je pomagati ponesrečencu, pri tem pa jih je opazoval
zdravnik in pisal slabe ter dobre to čk e. Vse ekipe so pokazale
solidno znanje. (F oto: R. Bačer)

PIŠČANCI SO LACN1! - V vsem
Novem mestu prejšnji teden nekaj
dni niso imeli kurje piče, zato so
rejci teh domačih živali letali obupa
ni po trgovinah, da bi vendarle
staknili kakšno hrano. Kjer imajo
doma večje število piščancev, je
nastopila lakota, ponekod pa so
začeli kar klati. Čudna stvar: po
manjkanje krmil, ko pa imamo to
varno m očnih krmil v Bršljinu . . .

Ena gospa je rekla, da bo
tudi ona začela delati tako k o t.
nekateri stanovalci v blokih na
Drski, ki stanujejo, a stanarine
ne plačujejo. Ce njim nihče nič
ne more (ali n o če), potem tudi
njej ne bodo mogli nič . . .
DOLENJSKI LIST

Kam bo vzidan občanov dinar?
S a m op risp evek ni ed in i vir, je pa tem elj za vsako n a lo žb o
Do odločitve za nov samoprispevek v brežiški občini je samo še
deset dni. Vsak volivec ve, za kaj bo glasoval, če pa kdo do sedaj še
ni sodeloval v javni razpravi, je iz referendumdce brošure natanko
obveščen, za kaj vse bodo občani zbirali denar v naslednjih petih
letih.
Največji delež so v programu
bratov Ribarjev dozidali poseb
■četrtega referenduma namenili
no šolo. Razen tega bo del
šolam (39,51 od st.), nakar sle referendumskih sredstev name
dijo ceste s 30,24 odst. in njen za dograditev treh učilnic
zdravstveni objekti s 23,41
pri trgovski šoli.
odst. Kulturo bodo sofinancira
Skupnost za komunalno m
li le s 4 ,5 0 odst., otroško var cestno dejavnost je sprejela v
svoj program izpeljavo nedo
stvo pa z 2 ,34 odst.
končanih nalog iz tretjega refe
Naložbe v osnovnem šolstvu
renduma pri modernizaciji ob
predvidevajo dograditev šol na
činskih cest ter soudeležbo pri
Veliki Dolini in v Globokem ter
gradnjo dveh novih šol. V D o izgradnji mrliških vežic v Breži
bovi bodo iz samoprispevka za cah.
gotovili gradnjo prve etape n o
Zdravstvena skupnost bo z
vega šolskega poslopja, v Breži deležem iz novega samoprispev
cah pa bodo pri Osnovni šoli ka om ogočila izgradnjo druge
faze zdravstvenega doma, uredi
tev zdravstvene p o sta j v PišeT E Ž A V E PRI
cah ter dograditev novega bol
nišničnega obiekta. V njem bo
PLANIRA NJU
do dobili svoje prostore otroški
Pred nami je novo srednjeročno
oddelek, kirurgija in oddelek za
obdobje in akcija za planiranje to
krat vključuje v priprave tudi krajev intenzivno nego. V novi stavbi
ne skupnosti. Ponekod se dobro bodo še garderobe, pralnica, ši
znajdejo, drugod pa slabše, odvisno valnica in jedilnica.
od razvitosti samouprave in kadrov.
Planiranje je zahtevno delo, ki terja
veliko usklajevanje pa tudi strokov
no pom oč občinske uprave, interes
nih skupnosti, organizacij združene
ga dela in vseh družbenopolitičnih
'dejavnikov. V KS za sedaj še ne
manjka poguma in volje, saj so
krajani povsod zavzeti za celovit
razvoj svojega okoliša, svoje krajev
ne skupnosti.

MLADI T U R N IR
V počastitev partijskih jubilejev
in dneva mladosti prirejajo športniki
iz brežiške občine v nedeljo, 27.
maja, kegljaški turnir v Cateških
Toplicah. Sodelovale bodo vse ekipe
osnovnih organizacij Zveze sociali
stične mladine.

Mesec mladosti
L etos v čast jubilejev
S ponedeljkovim kvizom, na
katerem so mladi pokazali, koli
ko poznajo zgodovino partije,
SKOJ in sindikatov, so se zače
le letošnje majske prireditve v
brežiški ob čin i. Na kvizu v do
mu JLA so sodelovale ekipe
mladinske organizacije, šolske
mladine in pripadnikov JLA.
Praznovanje se je nadaljevalo
v torek, 22. maja, ko se je nekaj
nad 3 0 0 članov šolskih športnih
društev, osnovnih sindikalnih
organizacij, Zveze socialistične
mladine in vojakov udeležilo
teka po ulicah Brežic.
Osrednja prireditev v počasti
tev dneva mladosti bo danes v
Dobovi. Ob 16. uri je napove
dan sprevod s prikazom dejav
nosti mladih od brigad do dela
v družbenopolitičnih organiza
cijah in društvih. Ob 17. uri bo
akademija, na kateri bodo so
delovala športna društva, tabor
niki, planinci, vrtec ter učenci
osnovne šole v D obovi. Ob tej
priložnosti bo tudi svečan spre
jem pionirjev v mladinsko orga
nizacijo, srečanje šol bratstva in
enotnosti iz vse Jugoslavije ter
srečanje z borci ob tabornem
ognju.

Lepše Brežice?
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VARČEVANJE. Na bencinskih črpalkah občutijo omejitve parnih
in neparnih dni. Precej manj bencina prodajo, kot prej. In ker so
plačani od prometa, se že dogovarjajo za spremembe pri nagrajevanip, je povedal Ervin Kostevc s črpalke na Bizeljskem. (Foto:
jo žic a Teppey)

NOVO V BREŽICAH
CENILCI NA DELU - V pone_ .
*
«
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lejjek, 21. maja, so v brežiški občini
ačeli r opisovati škodo, ki jo je
»JVTMVVUU
v zro čila majska
v vinogra— ipozeba
---------Im
A f A in h n o ca■.«
s ______! 1.
lih,
sadovnjakih
in« vil«
ribezovih
Ali 1, a
ouv »
—
----------- nasalih. Oddelek
5lek aza gospodarske zadeve
e imenoval v komisijo 15 članov. V
ijej so pred! tavniki kmetijskih de
lovnih organizacij in krajevnih skuptosti, občinsko skupščino pa zasto. i referentka za kmetijstvo O.1
upšina. Drugi člani so še: Jože
Irubič iz Agmrie in Jože Vovk iz
>zda kooperantov, Ferdo Šepetave
i TOne Cerjak iz Slovina tozd
rzeljsko-Brežice, Darko Jelčič z
'Kljukove i^ore, Jože K ovačič z
izeljskega, Avgust Molan iz Pišec,
iarl Godler iz Artič, Alojzija Šerbec
! Sromejj, Anton Baškovič s Catea, Franc Ion čarič z Velike Doline,
tfan Dirnbek iz Globokega, Olga
interič iz Kapel in Stanko Molan iz
Cerkelj.
VEC PREHODOV - Na mestnih
ulicah so delavci cestne službe na

novo prebarvali prehode za pešce in
s in
na
l/iin n n o t i
jih
na
pobudo krajevne pskupnosti
označili na več krajih kot doslej. To
je v dobro pešcev in voznikov, saj
oboje sili k večji discipliniranosti.
NAJBRŽ BO ZAMUDA - Za
Prosvetnim dom om ima Pionir novo
■gradbišče za bod oči dijaški dom in
knjižnico. Ta bo dobila pod streho
novega poslopja 450 m2 metrov
prostora, da bo lahko razširila svojo
dejavnost in bodo imeli bralci poslej
vse knjige pri roki. Za knjižnico
bodo občani namenili tudi del
samoprispevka in tako pokrili razli
ko, ki pogojuje udeležbo republiške
kulturne skupnosti. Ta bo prispevala
nekaj nad tri milijone dinarjev iz
referendumske vsote pa bi morali
dodati dva milijona in pol. Pri polaganju temeljnega ,-------kamna so učenr.
učenci
računali, da bo dom že jeseni vseljiv,
vendar zdaj že kaže, da so bila
pričakovanja preuranjcna. Najbrž se
bodo izpolnila šele prihodnje leto.

BREŽIŠKE VESTI
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Iz deleža za kulturo bodo
občani sodelovali pri gradnji
občinske matične knjižnice ter
kulturnega doma v Pišecah,
manjšo vsoto pa bodo dodelili
tudi godbi na pihala iz Kapel za
njen jubilej. Otroško varstvo bo
s samoprispevkom uresničilo
program za razširitev vrtca v
Brežicah, kjer je pritisk staršev
za sprejem otrok največji in
kjer morajo zaradi pomanjkanja
prostora veliko prošenj zavrniti.
J.T.

O O IE H /SK I LIST

P om lajen o,
o č iš č e n o
m esto
Krajevna skupnost Brežice je
pozvala hišne svete, delovne ko
lektive, mladinsko organizacijo,
društva in vse zasebne lastnike
stanovanjskih hiš, naj se pridru
žijo akciji za lepšo podobo
mesta.
Pobudo za prostovoljno čišče
nje okolja je večina krajanov
sprejela z odobravanjem, saj lju
dem ni vseeno, v kakšnem kraju
živijo. Enkratna akcija pod
geslom »Očistimo okolje!" je
bila napovedana za 22. maj, da
bi bile Brežice do dneva mlado
sti po dolgem času spet vzorno
počiščene.
Hišne svete in delovno organi
zacije je krajevna skupnost za
prosila, naj pometajo vsak pred
svojim pragom in uredijo svoje
okolje, druge mestne površine pa
so počistili meščani v skupni
akciji. Organizatorji so poskrbeli
tudi za sprotno odvažanje smeti,
če so udeleženci zaprosili za
izpraznitev polnih posod za od
padke.
Pomladanske
očiščevalne
akcije so bile sicer v mestu tudi
doslej, vendar so navadno v njih
sodelovali samo učenci oziroma
mladinci, ki niso bili vselej kos
obsežnemu delu. Tudi delovni
kolektivi so nekajkrat poskrbeli
za lepše okolje, letos pa so prvič
pritegnili zraven vse krajane, saj
brez m nožične udeležbe ni bilo
pričakovati zaželenega uspeha.
Mestne podobe pa ne kvarijo
samo smeti, ampak tudi nekate
re divje zaraščene cvetlične gre
dice in žive meje. Vsaj travo bi
kazalo pokositi, če že nihče ne
namerava zasajati cvetja. To
velja predvsem za ceslo od gradu
do občine in še nekatere površi
ne ob glavnih mestnih ulicah
brez gospodarja.
Samo enkrat so se v Brežicah
zares potrudili in jih polepšali,
za republiško razstavo cvetja,
potem pa nič več. Letošnje maj
sko prebujenje obeta spet več
zanimanja za okolje. Krajevna
skupnost napoveduje v svojem
letaku, da bodo prostovoljne
akcije postale tradicionalna obli
ka skrbi za urejenost mesta, za
želeno pa bi bilo tudi vzornejše
vzdrževanje okrasnih nasadov
skozi vse leto. kar pa ni zastonj.
J.T.

Ljubezen do trte
V P o d b o čju p oskusi s
trsnicam i pod folijam i
Nekatere vinogradnike je letos
prizadela pozeba že četrto leto
zapored. Med njimi je z enim od
vinogradov tudi trsničar Mirko
Goričar iz Slivja. Vinogradniki
so kajpak prizadeti, ko da bese
da besedo, ne manjka tudi takih,
ki menijo, kako bi bilo treba ob
ponavljajoči se smoli vse skupaj
opustiti. Ko pa spet stopijo med
svoje trtje, ga negujejo še z večjo
skrbjo. Obnova starih vinogra
dov in zasajanje novih je v več
jem razmahu kot kdaj prej.
H Goričarju prihajajo po na
vadi po trsnice na dom. Slej ko
prej postaja to njegova poglavit
na dejavnost v okviru koopera
cijskega sodelovanja z novo
meških Hmeljnikom. Na 54 arih,
kamor so minuli teden vkopavali
skrbno negovane cepljenke, je
tudi nekaj vrst pod črno plastič
no folijo. »Ponavadi se prime le
okrog 35 odst. cepljenk, na Šta
jerskem, kjer so poskusili s tem
načinom, pa so to razmerje
dvignili na 70 odst.," pojasnjuje
ta način sajenja, ki tako prodira
tudi na Dolenjsko. „Pri tem na
činu cepljenkam plevel ne more
do živega, v zemlji ostaja več
vlage. Strokovnjaki zatrjujejo, da
se tako celo temperatura zemlje
dvigne za tri do štiri stopinje. Za
začetek bo treba sajenje zalivati
iz bližnje Krke."
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PONOS SENOVČANOV. Dom Štirinajste divizije na Senovem
(zgoraj) že dobiva jasnejše obrise. Gradnja lepo napreduje in
krajanom ni žal, da so se od ločili za samoprispevek. Zbirajo ga še
za ceste, za telefon in za razširitev otroškega vrtca. Spodnje
gradbišče je v Brestanici, kjer nadaljujejo z gradnjo tovarne
embalažne lepenke. Krajanom brestaniško senovske doline se torej
obetajo še nova delovna mesta. (Foto: J. Teppey)

Podvajajo proizvodni načrt
Marljiv k o lek tiv Iskre v k ostanjeviškem gradu

Milko Goričar: »Med mlajši
mi je že nekaj posnemoval
cev."
Goričar je, kot se dolenjske
mu vinogradniku spodobi, zvest
sortam, ki dajejo cviček. Trsnice
zahtevajo precej dela. »Prihaja
do večjih delovnih konic, ko je
treba vse delo postoriti v nekaj
dneh. Takole je sedaj pri presaja
nju: na vasi si pomagamo drug
drugemu; uslugo vračamo s protiuslugo." Urno je bil pri zabojih
z lepo povoščenimi cepljenkami,
hip nato ponovno na traktorju,
da pripravi novo vrsto. Prihod
njo pomlad, če pojde vse po
sreči, bodo nared za prodajo.

PREMALO DOHODKA
Da pri gospodarjenju v minulem
letu ni bilo najbolje, kažejo podatki
o dohodku. Denar, namenjen za
osebne dohodke zaposlenih v krški
občini, se je lani sicer povečal za 34
odst. pri tem pa so dosegli samo
toliko dohodka kot leto poprej.
Potemtakem na dinar za osebne
dohodke ne ustvarijo niti dveh
dinarjev dohodka Povprečje oseb
nega dohodka zaposlenega v krači
občini je lani znašalo 5.913 dinarjev
ali za 21 odst. več kot v letu 1977.
Ce je znašal lani porast življenjskih
stroškov 16 odst, so se osebni
dohodki realno povečali le za 5
odst., kar je za en odstotek manj
kot v republiki.

Bogat maj mladih
Revija pevskih zb orov
Prireditve letošnjega meseca
mladosti v krški občini so do
kaz velike prizadevnosti mladi
ne. Pionirji in mladinci so 17.
maja sodelovali na tekmovanju
znanja pod naslovom » T ito revolucija-m ir“ . Tekmovanja
so se udeležili učenci osnovnih
šol in dijaki Šolskega centra iz
domače občine. V torek je bil
regijski kviz znanja, za nocoj pa
je na Senovem napovedan mi
ting, na katerega vabijo udele
žence jutrišnjega pohoda po po
teh Štirinajste divizije in drugo
mladino.
V
Delavskem
domu
v
Krškem bo ob 16. uri popoldne
revija pevskih zborov in slo
vesen sprejem pionirjev v Zvezo
socialistične mladine.
V Brestanici bo v soboto
plavalni miting naznanil otvori
tev plavalne sezone v Jugoslavi
ji. Popoldne bo tam tudi osred
nja proslava dneva mladosti, na
kateri bo slavnostni govornik
predsednik občinske skupščine
Silvo Gorenc.

V delu kostanjeviških grajskih zidin v prvem nadstropju se že
nekaj let stiska delovna enota šentjernejskega tozda Iskre. V
letošnji resoluciji o razvoju krške občine je med nalogami zapisana
gradnja novih delovnih prostorov in s tem bo konec p ro sto rjih
težav.
Navkljub utesnjenosti so si za
letos zastavili pogumen proizvodni
načrt. Namesto lanskih 28 milijonov
dinarjev vredne realizacije namerava
jo letos narediti kar za 60 milijonov.
Kolektiv šteje 75 delavcev, v krat
kem naj bi jih bilo še pet več. Vodja
delovne enote Ivan Metelko pripove
duje, kako vedno znova prihajajo

DOBRODOŠEL
V CELULOZI
19. maja so v Tovarni Celulo
ze in papirja v Krškem odprli
samostojno razstavo del likovni
ka amateija Pavla Predaniča.
Avtor sodi med najprizadevnejše člane Likovnega kluba v
Krškem. Je dom ačin iz Starega
grada. Pred kratkim je razstav
ljal v Artičah, 12. in 13. maja
pa je bil tudi med udeleženci
prireditve Ex tem pore v Novem
mestu. Dvoje njegovih del so
takoj odkupili. Tovariš Preda
nič pomaga tudi šolarjem: za
njihove
dramske
prireditve
vselej brezplačno poskrbi za
primerno sceno.

prošnje za zaposlitev. V tem delu
občine so edini, ki zaposlujejo večje
število ženske delovne sile.
Številni elem enti za elektronsko
regulacijo, ki jih izdelujejo, imajo
vse širšo uporabnost v industriji in
tudi gospodinjstvih. Prav zato ima
proizvodni program kostanjeviškega
kolektiva še bodočnost.
Zastavljeno imajo- llmr--— . a„ t p
iz delovne enote preoblikujejo » ~ \
tozd.
A. 2.

SPET
O GOSPODARJENJU
D e le g a ti občinske s k u p š č in «
K rš k e m bodo v sredo, 3 0 . maja,

imeli na dnevnem redu rezultate t
gospodarjenja v p rv e m tromesečju
hkrati s p r e g le d o m splošne in skup
ne porabe. Na seji bodo razpravljali
tudi o delu občinske skupščine v
obdobju od lanskega do letošnjega
aprila, o čemer so poročilo že preje
li Na dnevnem redu je predlog
odloka o m e rilih za razvrstitev ob
jektov, zgrajenih brez lokacijskega
dovoljenja. Gre predvsem za tiste
trn e gradnje, ki so še v uporabiTokrat je pojasnjeno trenutno stanje
v občini, ki seveda zahteva jasna
stališča do izvajanja odloka.

KRŠKE NOVICE
LESKOVCANI PRVI - Med pet
najstimi ekipami, ki so se udeležile
občinskega kviz tekmovanja »Tito
-revolucija-m ir", ie zmagala tista z
)snovne šole v Leskovcu, k ije osvo
jila vse možne točke. Drugo in tretje
mesto
sta
si razdelili OO
ZSMS
iz•
lliw iu a
ta 31
7 T
.
krškega dijaškega dom a in brestani
ške osnovne šole. V torek popoldne
pa je bilo v delavskem dom u še
posavsko tekm ovanje.
DVE PRIREDITVI - V okviru
praznovanja »Dneva mladosti" bo
danes ob 16. uri v krškem delav
skem domu občinska revija šolskih
zborov, svečan sprejem pionitjev v
ZSMS in podelitev plaket »Jugoslo
vanskih pionirskih iger". Zvečer pa
bo na Senovem miting ob tabornem
ognju, uvodna prireditev pred pet
kovim dopoldanskim zborom posav
skih pionirjev na Bohorju.
ŠTIRI NOVE - V tem mesecu so
v krški občini ustanovili še 4 osnov
ne organizacije ZSMS: na Orehovcu,
v Velikem Mraševem, Vodenicah ter
krškem Elektru. Pripravljajo pa se
organizirati
mlade
v
krškem
Transportu in obm očni zavarovalni
skupnosti Triglav.

VELIKA SKODA - Pbzebi 20aprila in 6. maja sta po oceni, ki s®
jo za zasebni sektor dokončno n*pravili v minulem tednu, naredili na
nasadih črnega ribeza, breskev ter v
vinogradih res veliko škodo. Ta pre
sega 48 milijonov dinarjev, še naj
večja pa je v proizvodnih okoliši!
Leskovec in Brestanica.
VELIKO DELA - Zadovinek pr
Krškem bo med 21. in 23. sep
tembrom prizorišče zveznega tek
.
movanja traktoristov oračev. Da b
bilo dotlej vse nared, so se v Krške«
minuli teden prvič sestali člani org*
nizacijskega odbora in med drugi«
potrdili članstvo v sedmih delovni*
komisijah.
TRI »GRADBIŠČA" - Star*
otrok, ki so vključeni v tri kršk'
vrtce, in mladina so v minule« a
tednu zaključili delovno akcijo,
katero so uredili okolje in postav«
lesena igrala ob dve poslopji
s
levem in eno na desnem savske«
bregu. Vsi so hkrati hvaležni kršk
tovarni »Djuro Salaj", Gozdne«}11,
gospodarstvu. Metalni in SOPU, k ,
so dodali svoj delež. , . .

Š t 21 (1S&4) * 24, maja

.

Obeti iz dopolnilnih programov Glasovali bodo za napredek
V Jugotaninu nam eravajo iztržiti iz d o p o ln iln ih program ov d o d atn ih sto m ilijon ov
Lani pred občinskim praznikom začeta poskusna proizvodnja
rekonstruiranega Jugotanina v Sevnici še ni odpravila vseh težav.
*sa tovarna je tako rekoč en sam velik stroj, kjer tudi drobna
pomanjkljivost povzroča večje težave.
Dosedanja zamuda pri zago- gume. Posebno mesto pri teh
nu proizvodnje furfurala in ure- dodatnih iskanjih ima dobro
aitve energetske postaje bo po urejeni tovarniški kemijski labo
vsej verjetnosti povzročila, da ratorij. Levji delež pri obnovi
•etos ne bodo nadaljevali z na tovarne je nosila vzdrževalna
ložbami za proizvodnjo furfuril- delavnica. Pridobljene izkušnje
nega alkohola. V tovarni kajpak pri energetskih napravah jih
resno razmišljajo o izkoriščanju
usposabljajo za izdelavo posa
drugih zmogljivosti in znanja.
meznih elem entov za te napra
Že lani so se uspešno lotili
ve. Kot najbolj dosegljiv proiz
Programa hladne vulkanizacije
vod, ki bi ga lahko izdelovali,
omenjajo razne arome, iskane v
proizvodnji mil, zobnih past,
pralnih
praškov
m
druge
n e po tr e bu jejo
kozm etike. Med bolj odmak
DENARJA?
njen program uvrščajo izdelavo
Na zadnjem zasedanju sevniške
plastičnih transportnih trakov.
občinske skupščine je delegat iz
Po letošnjih cenah računajo,
Loke pri Zidanem mostu, pritegnili
da bi po prihodnjem letu 17
Pa so mu tudi drugi, opozoril, da je
'nkasant pobiral tokovino za čas od
Januarja do julija lani. V pol leta se
kajpak nabere kar izdaten račun,
^ leg ate že pred časom ni zadovoljil
odgovor Elektra, češ da so imeli
ležave zaradi inkasantove bolezni.
Nekateri predlagajo, da 'bi ljudje
Plačevali tokovino po povprečni po
rabi, občasno pa naj bi se poračunar
vale razlike. Če kdo tako neredno
Pobira denar za elektriko, očitn o ne
Potrebuje denarja, so pripominjali
nekateri delegati.

LEPI PROSTORI
S preureditvijo in nadzidavo pro
storov sevniške postaje milice so
Pridobili dodatnih 180 kv. m etrov
delovnih površin. V rednost del je
znaiaUi 2,4 m ilijona dinarjev. Delov
ni pogoji miličnikov na sami postaji
bodo poslej neprimerno boljši. Ogre
vanje stavbe je napeljano iz kotlarne

Lisce.

NOVI RAVNATELJICI
Na zadnjem zasedanju občinske
.kupščine v Sevnici so delegati po.rdUi imenovanje dveh ravnateljic:
za ravnateljico otroškega vrtca Cici
ban so potrdili imenovanje doseda
nje v.d. ravnateljice Hermine Simon
č ič, poklicno šolo oblačilne stroke v
Sevnici pa naj bi poslej vodila dipl.
inž.
tekstilne tehnologije Zoja
Bedračeva.

OB 2IC I
Najbolj množičnega p oh od a.ob
žici okupirane Ljubljane 12. maja se
je udeležilo 115 pohodnikov iz sev
niške občine. Pohoda so se organizi
rano udeležili planinci, člani sevniškega Partizana, poklicne oblačilne
šole in blanške osnovne šole. Tri
ekipe so se udeležile 9. maja štafete
zmage in po dve štafete bratstva.

raznih dodatnih
programov
lahko imeli okrog sto milijonov
dinaijev celotnega prihodka.
A.Ž.

V SOLIDARNOSTNIH
STANOVANJIH
NE ZA STALNO
Solidarnostna stanovanja izgubijo
svoj namen, če jih stanovalci ne bi
izpraznjevali kot je bilo določeno
ob vselitvi, predvsem mlade družine.
Po vsej veijetnosti s tem ne bo
posebnih težav. Kot dober način
omenjajo pri stanovanjski skupnosti
v Sevnici priinc ,,Lisce“ , kjer so
sklicali stanovalce v solidarnostnih
stanovanjih. Pogovorili so se o
dolgoročnejšem reševanju stanovanj
skega vprašanj.! V „Lisc
imajo
letos pet takih primero\

M LADI
Z A P R A Z N IK
Že ves mesec so mladi sevni
ške občine pobudniki vrste pri
reditev v počastitev 25. maja,
rojstnega dne predsednika Tita
in dneva mladosti. Vrhunec pri
reditev poteka ravno te dni.
Danes popoldne od 15. ure dalje
bo v Sevnici tradicionalni po
ulični tek. Cilj je pri taborni
škem domu. V tem času bo pred
taborniškim dom om potekal tu
di lokostrelski turnir. Ob 19. uri
bo pred tem dom om osrednja
proslava s kulturnim sporedom
in tabornim ognjem. Jutri ob 9.
uri bo na igrišču TVD Partizan v
Sevnici sprejem mladih v mladin
sko organizacijo iz vseh osnov
nih šol v občini. Na ta dan bodo
v sindikalni dvorani izbrali naj
boljšo skupino za udeležbo na
regijskem kvizu „Tito-revoluci-m ir ” . Mladi iz sevniške obči-,
ne se bodo v soboto udeležili
srečanja posavske in zagrebške
mladine v Krškem, kjer se bodo
pomerili v raznih športnih
zvrsteh.

STOLETNICA
ŠOLSTVA NA
R A Z B O R JU
Krajani Razborja, prijazne va
sice pod Lisco, pripravljajo sku
paj s sevniško osnovno šolo v
soboto ob 11. uri proslavo, s
katero bodo počastili vrsto po
membnih obletnic iz razvoja šol
stva v tem kraju. Mineva namreč
že sto let od začetkov šole na
Razborju. Na sobotni proslavi se
bodo spomnili tudi 35-letnice,
ko je bila v kraju partizanska
šola ob pohodu slavne 14. divizi
je. Ze nekaj let je razborška
podružnična šola zaprta zaradi
premajhnega števila otrok.

Začeti pri malih
Boj 7 ^
b0: A TOČKE — Pionitji gasilci z vso vnemo preverjajo znanje v
**ona S * ku n d *m i “ pozornostjo za vsako tehnično podrobnost.
Prvm *" "elja zagrizen boj med Sevničani in Boštanjčani. N a sliki:
uvR čena ekipa boštanjskih stargših pionirk. (Foto: Železnik)

SEVNIŠKI PABERKI
SeV n i X ^ Ih'CI NA GOLICO Planin i? " ^ ih sk o društvo Lisca in
dijo v a skupina v Jutranjki prireCVeto<*A?edel-i0 ’ 3- jun»ja, izlet na
Sev-: travnike narcis na Golico. Iz
oh P bot*° o d Peljali z avtobufranr;
Uri zjutraj. Prijave zbirajo
ŠejkVovk v Jutranjki, Tone
flajs n gasilskem domu in Andreja
^do«l? °očin ski upravi. Za prevoz
en stotak- Ker za ta
njo vn-.fi
velja prepoved za vožte« Vo*«l s pamo končno številko
id r sk e tablice, je prilika za lep

VSI NA KOLO - Pod geslom bo
v nedeljo letošnja kolesarska trim
akcija. Podobno kot lani bo treba
tudi tokrat prevoziti 28 km v dolini
Sevnične do gostilne Pipan. Start in
cilj bosta pri Taborniškem domu
med 8. in 10. uro. Vrnili naj bi se
najkasneje do 12. ure. Vsakdo se
lahko prijavi na startnem mestu,
kjer bo dobil tudi kontrolni karton
ček. Komisija bo ta kartonček žigo
sala na eni od kontrolnih postaj ob
poti in v gostilni. Najmanj tričlanske
družine bodo prejele še posebno
priznanje. Če bi jo to nedeljo zago
del dež, bo akcija prihodnjo nedeljo.

■iP^E BREZ mi
MEJA - Jutri po
Poldn«
Pokropit°w

1116

občinskega
5vet a potekale na parJ* W iJ PI° f toru ob mlaju v Sevnici
v^eti kliejse zabavne igre. Najbolj
^sebno
, lahko Plezali na m l«,
'Veni* z r a v e n bo tek v vrečah,
w vivi in druge spretnosti
L**“ ucai

***

re la c ijo

POKRILI KANAL - Kanal od
vajjčnega mlina dalje so te dni spra
vili v velike betonske cevi. Poslej tod
ne bi smelo biti več smradu in
podobnih nevšečnosti Sevnica dobi
va še en lepo urejen del okrog
novega vrtca. Del ulice proti Kopi
tarni bodo ravno tako asfaltirali.

y i : s i \v i i
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K om unalno urejanje krajevne sk u p n osti Mirna bo veljalo 2 7 m ilijon ov dinarjev
V nedeljo, 27. maja, se bodo krajani krajevne skupnosti Mirna bori SZDL, gradbeni odbori po
odločali za uresničitev dolgoletnih hotenj, potreb in želja Na vaseh, ki so poskrbeli za zbira
referendumu, ki bo na ta dan, bodo dali svoj glas za načrtno nje sredstev.
urejanje vseh komunalnih potreb v svoji krajevni skupnosti. Dela,
Sedaj, ko je vse pripravljeno,
za katera bodo dali svoj oglas, bodo stala predvidoma 27 milijonov je odvisno še, kako se bodo
dinaijev.
odločali občani. Toda bojazni
Od tega bodo zbrali z 2,5-od‘
- tako je bilo m oč razbrati iz
Darko Krištof, Maks Kurent in
stotnim
samoprispevkom iz
razgovorov z njimi — da refe
Rudi Žibert, je videti, koliko
osebnih dohodkov, pokojnin in
del je bilo potrebnih, da je rendum ne bi uspel, pravzaprav
ostalih dohodnin 10 milijonov
nastal tak program, kot je. Ven ni. Krajani krajevne skupnosti
dinaijev, Samoupravna komu
Mirna so namreč že velikokrat
dar pri njem niso sodelovali
nalna skupnost bo prispevala
samo strokovnjaki, vanj so bili dokazali veljavo starega prego
tudi okoli 10 milijonov, 2 mili
vključeni tudi številni vaški o d  vora, da je v slogi moč.
jona bodo prispevale delovne
organizacije, 3,5 miljona pa bo
do prispevali občani kot dodat
na sredstva za asfaltiranje. S
tem J maijem bodo asfaltirali
odseke cest Mirna — selo, Sotla
— Mos Helena — V olčje njive,
Zapuže - Stan. Trebnje - Mil
na
Zaordje Gortina - Brezo
vica, Gomila — Vas in Brezovica
— Sevnica. Na Mimi pa bodo iz
teh sredstev uredili javno raz
svetljavo zelenice in otroška
igrišča. Za potrebe urejanja cest
bodo v krajevni skupnosti od
prli svoj peskokop, kar bo grad
njo znatno pocenilo. Asfaltira
TUDI ŠOLO BODO PRENOVILI - Telovadnica osnovne šole v
nje cest se bo začelo že 15.
Šentrupertu bo kmalu dograjena. T edn i Marlesovi delavci dograju
junija, medtem ko bo program
komunalnega urejanja Mirne jejo še prehod, ki bo povezoval obe zgradbi; prehod je veljal
2 0 0 .0 0 0 dinaijev. Ker je tudi stavba osnovne šole kar precej
prišel na vrsto naslednje leto. . .
Iz obširnega in podrobno pri dotrajana, jo bodo še letos temeljito prenovili. Vodstvo šole je že
zaprosilo za spremembo šolskega koledaija. Tako naj bi že po 10.
pravljenega pro :rama, ki ga je
pripravila posebna strokovna juniju, ko bo telovadnica do konca nared, preselili vso opremo
vanjo. Prenova šole, ki bo veljala 5 milijonov dinaijev, naj bi trajala
skupina, v kateri so sodelovali
do 11. septembra, ko bo začela šola običajno delovati. (Foto:
Stane Camloh, Janez Kovačič,
SIMČIČ)

Šola daje utrip
Š ola in tovarna sk u p n o
gradita kraj
Delo in življenje učitelja na
vasi že zdavnaj nista več tako
težka kot včasih. S prizadevanji
vseh krajanov vodijo do vasi vse
boljše ceste, v njih gradijo vodo
vode, nove hiše in tovarne. Mno
gi kraji, za katere se je zdelo, da
bodo izumrli, so spet oživeli.
Tako je tudi na Čatežu pri Veli
ki Loki. Nekak poseben, poživ
ljajoč utrip daje kraju tudi šola
| Vinka Sim ončiča - Gašperja.
Čeprav je častitljive starosti na Čatežu so pred nedavnim
praznovali nieno 120 letnico se
zelo uspešno vključuje v tokove
življenja.
„C e ne bi bilo tovarne elektromateriala, potem bi se prav
lahko zgodilo, da bi naš kraj v
resnici do kraja zaspaL Potem ko
je tovarna začela obratovati, so
mnogi krajani spet našli pot v
svoj dom ači kraj. To pa se je
poznalo tudi na šoli, ki jo je spet
začelo obiskovati vse več učen
cev, “ je povedala učiteljica Mari
ca R eščič. Njenim besedam gre
verjeti, saj Reščičeva poučuje na
njej že sedem let. Danes ji je žal
samo to, da sta se z možem, ki je
prva leta tudi učil na tej šoli,
preselila v dolino.

B oštanj:
tek m o v a lo
15
m ladih gasilskih ek ip
Občinska gasilska tekmova
nja mladih v sevniški občini so
dobro obiskana. Nedeljsko sre
čanje v Boštanju je bilo ena iz
letošnjih akcij „N ič nas ne sm e
presenetiti” .
V društvih, kjer delajo z mladimi,
potrjujejo, kako vneti za to delo so
gasilski pionirji že od prvega razreda
dalje. Občinska gasilska zveza se bo
morala še posebej pogovoriti z vod
stvi petih društev (Studenec, Bučka,
Telče, Poklek in Cirnik), ki na
tekmovanje niso poslala ekip. To
krat tudi ni bilo mladinske ekipe z
Brega in mladink z Blance. Vaška
društva imajo očitn o težave z men
torji. Če v bodoče ne bodo redneje
skrbeli za naraščaj, se jim to lahko
maščuje pri delu z operativo na
sploh.
Pri najmlajših, pionirkah skupine
A, so zmagale Sevničanke, pred
Boštanjčankami, pri pionirkah sku
pine B pa so zmagale Boštanjčanke,
pred Sevničankami. Med pionirji
skupine A so si priborili zmago
Ločani, drugi so bili Sevničani,
tretji Tržiščani. Sevničani so zmaga
li tudi pri pionirjih skupine B, drugi
so bili Boštanjčani. Sevniški mladin
ci tokrat niso imeli konkurence.
Občinska gasilska zveza namerava
v sodelovanju z društvi popeljati
mlade gasilce na družabno športno
srečanje na Pohorje, čim več jih želi
jo poslati tudi na letovanje na Debe
li rtič.
A. Z.

-M

Marica R eščič
Medtem ko na šoli povedo, da
brez tovarne ne bi bilo nič, v
tovarni pa tudi krajani povedo,
da daje močnejši utrip življenju
vse krajevne skupnosti prav šola.
Njeni prostori so na voljo tako
tovarni, krajevni skupnosti in
družbenopolitičnim organizaci
jam. Sola pripravi za kraj vse
proslave, učiteljici pa sta pri njih
več kot samo svetovalki.
Na šoli, katere vodja je Marica
R eščič, deluje vrsta krožkov,
med njimi posebno uspešno
dramatiki in dopisniški. Za le
tošnje jubileje - šola ni prazno
vala samo 120-letnice, marveč
tudi 20-letnico nove šolske stav
be, ki so jo zgradili v spomin na
narodnega heroja Vinka Simončiča-G ašperja - so na šoli pri
pravili razstavo ročnih izdelkov
in slik. V njeno počastitev pa so
izdali tudi posebno številko gla
sila Črički.
J.S.

1.
JULIJA BODO
STA NARINE VIŠJE
Prvi del javne razprave o prehodu
na ekonomske stanarine je v trebanj
ski občini že končan. Tako bodo v
trebanjski občini že s 1. julijem
prešli na povišane najemnine za sta
novanja v družbeni lasti. Predvideva
jo, da bo iz sredstev, ki se bodo
nabrala, letos že mogoče nameniti
več sredstev za investicijsko vzdrže
vanje stanovanj.

POMANJKLJIVI
PODATKI
Sodeč po poročilih republiškega
RK, v trebanjski občini niso zbrali
kdove koliko za pom oč Črnogor
cem. Toda Trebanjci so odkrili, da
je njihova evidenca pomanjkljiva.
Sredstva trebanjskih delovnih orga
nizacij so namreč pripisali drugim
občinam. Zato predlagajo delovnim
organizacijam, da k poslani pom oči
pošljejo še pripis, da je iz trebanjske
občine.

N A JB O L JŠI SPIS
BO N A G R A JE N
V počastitev jubilejev KPJ in
SKOJ ter za rojstni dan maršala
Tita prireja občinska konferen
ca ZSMS v Trebnjem natečaj za
najboljši spis na teme: Od SKO
JA do ZSMJ; Lepo je v naši
domovini biti mlad; Samo
upravljanje - naša sedanjost in
bodočnost; Tito, radi te ima
mo. U čenci, ki bodo sodelovali
na natečaju, morajo poslati spi
se do 23. maja. Podelitev na
grad najboljšim bo 24. maja na
slavnosti akademiji v Trebnjem.

Priznanja delu
Podelili so srebrni znak
sindikata in priznanja
ZSMS
Na skupni slavnostni seji
občinske konference ZK in
ZSMS ter občinskega sveta
Zveze
sindikatov občine
Trebnje (o tem poročamo
na 1. strani), ki je bila 18.
maja v Velikem Gabru, so
podelili srebrni znak sindika
ta Marcelu Gutmanu, zapo
slenemu v KPD DOB, Fani
Jaklič z uprave občinske
skupščine Trebnje, Milanu
Konestabu iz IMV-tozda na
Mimi in Darku Krhinu iz
Dane.
Priznanja za uspešno delo
in sodelovanje je podelila
tudi občinska konferenca
ZSMS. Ta priznanja so dobi
li trebanjski Trimo za pokro
viteljstvo nad mladinsko de
lovno brigado Matija Gubec,
Donit iz Velike Loke za
pokroviteljstvo nad mladin
sko pohodno enoto Milana
Majcna in osnovna organiza
cija ZSMS z Mirne. Med
posamezniki so priznanja
dobile Majda Bartolj za
uspešno vodenje OO ZSMS v
IMV na Mirni, Marta Planin
šek za uspešno delo v OO
ZSMS Velika Loka in Olga
Bartolj za uspešno mentor
stvo mladinske organizacije
na osnovni šoli Mokronog.

IZ KRAJA V KRAJ

ALI SE skriva?
_ Kmečki
muzej pri Šentrupertu bi brez dvo
ma pritegnil še več obiskovalcev, če
bi ne bil tako skrit. Popotnik, ki se
pelje po cesti proti Mokronogu takih popotnikov ni tako malo - bi
se prav rad ustavil tudi v muzeju, če
bi vedel zanj. Tako pa se pelje
mimo, saj ob cesti ni nikjer nobene
ga znamenja, da je nedaleč stran
muzej. Turistično društvo pa molči!

DVORANO SO DOBILI - Dru
štvo Pavel Golia iz Trebnjega, ki
skrbi za kulturne^še ozračje v kraju,
je pred nedavnim dobilo v upravlja
nje trebanjsko kino dvorano. Seveda
je upanje, da bo kulturno življenje s
tem dejanjem mak) bolj zadihalo, v

Trebnjem m očno zraslo. Tudi nova
predsednica obljublja, da ne zaman.
PRIPRAVE SO SE ZAČELE - V w
Dobrniču bodo trebanjski mladinci
pripravili lokalno mladinsko delov
no akcijo. Pripravili bodo naselje za
brigadirje, ki bodo tudi v tem kraju
vihteli krampe. Mladinci so priprav
ljeni na akcijo. Želijo si, da bi bili
tudi Dobm ičani tako, vs<
vsekakor pa
bolje kot Gabrčani.
RAZBREM ENITEV ZA MAMI
CE - Otroški vrtec bodo v Šentru
pertu odprli 2. septembra. Za mami**’
23Posle ne, je september kar
predaleč, saj bi rade čimprej zaupale
svoje malčke varnim rokam vzgojiteHkrati se pa tolažijo, da je
bolje malo bolj pozno kot nikoli.

TREBANJSKE NOVICE

Lagodnost pred skupnimi potrebami

N A JSO D O B N E JŠA
S T IS K A L N IC A

N ekateri stro k o v n ja k i, tu d i č la n i Z K, se branijo v o d iln ih fu n k cij v gosp od arstvu — V ZK
p rem alo žen sk , k m e to v in n ep o sred n ih proizvajalcev
Ko v črnomaljski občini ocenjujejo idejnopolitično, organizacij
sko in kadrovsko krepitev Zveze kom unistov, ugotavljajo, da so v
zadnjem letu, po kongresih ZKS in ZKJ, precej pozornosti posvetili
številčni krepitvi občinske organizacije; tako so po kongresu ZKS
na novo sprejeli 61 članov Zveze kom unistov in ustanovili 12 novih
osnovnih organizacij.
Danes šteje občinska organi
Se vedno se dogaja, da neka
zacija 9 3 2 komunistov, ki delu tere osnovne organizacije stoje
jejo v 55 osnovnih organizaci ob strani, ko gre za določene
jah. Glede na dejstvo, da je v nepravilnosti oziroma negativne
občini od vseh zaposlenih p olo pojave v njihovi delovni organi
vica žensk, niso zadovoljni, da zaciji, to se je videlo predvsem
je v Zvezi kom unistov samo 31
pri prizadevanjih za uresničeva
odst. vseh članov žensk; med
nje zakona o združenem delu,
novosprejetimi člani pa je še tako da je do razčiščevanja teh
vedno premalo delavcev iz ne vprašanj prišlo šele po posegu
posredne proizvodnje. Prav ta od zunaj; taka primera sta pred
ko je daleč premalo km etov vsem OO ZK v Rudniku Kani
članov ZK, vsega le pet od stot žarica in v GOK. Čeprav se je
kov, m edtem ko je v občini še udeležba na sestankih osnovnih
vedno kar 35 odst. kmečkega organizacij v zadnjem obdobju
prebivalstva. Tu so zlasti kom u izboljšala, so razlike med posa
nisti v Kmetijski zadrugi prema m eznim i OO še vedno zelo veli
lo naredili, da bi se to spremeni ke. Tako so v zadnjem letu
lo.
nekatere osnovne organizacije
imele po sedem in več sestan
kov (IMV, GOK, Belt, Rudnik),
druge pa en sam sestanek (Beti,
SPET
Kovinar, Kmetijska zadruga).
,GLAS MLADIH*
Po kongresih je občinska
Po velikem uspehu v lanskem letu
organizacija ZK največ pozor
bodo v soboto, 2. junija, v Črnomlju
nosti posvetila reševanju nalog v
drugič pripravili zabavnoglasbeno
gospodarstvu, saj je črnomalj
prireditev „Glas mladih". Organiza
ska občina še vedno med naj
tor je OO ZSMS Em ona—Dolenjka,
bolj nerazvitimi v republiki.
tozd Črnomelj, v sodelovanju z OK
Hitrejši gospodarski razvoj o b 
ZSMS in Glasbeno mladino Bele
čine je še naprej ena glavnih
krajine. Pokrovitelj letošnje priredit
usmeritev v delovanju Zveze k o 
ve je SOZD Emona; nastopilo bo 25
pevk in pevcev iz Bele krajine, naj
munistov, zato je toliko bolj
boljši pa bodo nastopili na radijski
nerazumljivo ravnanje nekaterih
oddaji „Kar znaš, to veljaš".
članov ZK, ki se branijo vodil-

nih funkcij v gospodarstvu, č e 
prav so strokovnjaki na tem
področju, vendar se ravnajo le
po svojih zasebnih interesih.
A.B

Zadnja sobota je bila v
črnomaljski občini zlasti za
mladino zares delovna. Ka
kih 300 mladih se je ta dan
zjutraj zbralo na šestih kra
jih, kjer so im eli enodnevno
delovno akcijo. V Dragatušu
so v Dobreču urejali Zupan
čičev spominski park, v V e
likih Selih pri A dlešičih so
pomagali pri delu na cesti, v
Paunovičih so delali na cesti
do kopališča, v Črnomlju so
urejali trim stezo pri Seba
stjanu, delovna akcija je bila
še na cesti Damelj — Kot ter
na cesti med Sodevci in Ra
denci v krajevni skupnosti
Stari trg.

O PROGRAMIH
KRAJEVNIH
SKUPNOSTI
Za zadnjo sejo izvršnega sveta
občine Črnomelj - bila je v četrtek,
3. maja - je bil dnevni red zelo
obširen. Med drugim so obravnavali
letno poročilo črnomaljske postaje
milice,
govor je bil o predlogu
proračuna občine za letošnje leto
ter o uskladitvi programov krajevnih
skupnosti v občini za letos ter o
razdelitvi sredstev za krajevne skup
nosti. Člani izvršnega sveta so dobili
tudi informacijo o zdom cih iz črno
maljske občine.

___

ČRNOMALJSKI DROBIR
JURJEVANJE IN PREPOVED
VOŽNJE - Novi odbor za pripravo
tradicionalnega jurjevanja se je že
pred časom lotil svojega dela. Na
letošnji veliki folklorni prireditvi bo
nastopilo najmanj sedem folkom ih
Jcupin iz Bele krajine. Zaradi prepo
vedi vožnje v prvem ozirom a tretjem
vikendu v mesecu bo jurjevanje letos
v soboto in nedeljo, 23. in 24.
junija, ko se lahko vozijo tako parni
kot neparni. Kot vsa leta tudi letos
pričakujemo na jurjevanju veliko
obiskovalcev iz Bele krajine pa tudi
iz drugih krajev Slovenije in bližnje
Hrvatske.
PRVI POLETNI DNEVI - Zadnji
konec tedna je Belo krajino zajela
prava poletna vročina, saj se je živo
srebro povzpelo tudi do 30 stopinj
Celzija. Parni vozniki so se p r
m r
- neparnim;
— ki so za
ivoščljivo
sm -jali
ta konec ted n i bili odvisni zgolj od
svojih nog. K jub temu pa so bila
' copališča ob Kolpi polna izletnikov,
med katerimi >s b ilo nemalo, zlasti
mlajših kopalcev, ki so iskali osvežit
ve v še precej mrzli vodi. Cez tri
tedne bodo pa vloge zamenjane.
Vprašanje je le, če se ne bo obrnilo
tudi vreme. . .
ZANIMANJE
ZA
DOMAČI
FILM - Tako zadnji teden jugoslo
vanskega kot pred časom teden slo
venskega filma sta dokazala, da ni
majo prav tisti, ki trdijo, da v
Črnomlju ni zanimanja za filmsko
umetnost in da ljudi privlačijo le
lažji, zabavni filmi. Obe prireditvi
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sta privabili v dvorano številne gle
dalce pa tudi pogovor s filmskimi
ustvarjalci je bil živahen in zanimiv.

SVEŽE BARVE — Pred začet
kom poletne sezone so se v
grajski restavraciji od ločili, da
bo treba že malo obledeli vod
njak, ki ga krasi kip dekleta z
am foro, na novo prebarvati.
Glede na razgaljenost dekleta je
bilo možaku, k ije opravljal svoj
posel, kar malo neprijetno, saj
so bolj ali manj duhovite pri
pom be prihajale z vseh strani.

m m *

V PARTIZANSKI METLIKI — Maj je tudi mesec šolskih izletov.
Pogost cilj takih izletov je Bela krajina, kjer se mladina na kraju
samem seznam z bogato zgodovino te deželice in njenim velikim
deležem NOB. Prva postaja je Metlika, kjer številne izletnike pot
najprej pelje v Belokranjski muzej, kjer je med drugim tudi oddelek
NOB.

L etos p ričakujejo v Beli krajini z e lo d o b ro letin o - O bnovljenih že tri č e tr tin e vseh
vinogradov v o b č in i - Zadruga poskrbi za cep ljen k e, o d k u p in predelavo
Medtem ko je lanska majska pozeba naredila ogromno škodo v
belokranjskih vinogradih, jim je letos prizanesla, tako da ni pozebia
niti ena trta. Vinogradi so spočiti in strokovnjaki metliške V in ice
kleti napovedujejo nadpovprečno dobro letino. Z dobro letino pa
pričakujejo tudi večje zanimanje za obnovo vinogradov.

Telesna vzgoja
od mladih nog
šp o r tn a d ejavn ost v KS
in d elo v n ih organizacijah

V črnomaljski občini je
uresničevanje
zastavljenih
investicij še posebno po
membno vprašanje, saj je
vsakomur jasno, da se ta
manj razvita občina
iz
dolgoletne nerazvitosti, za
katero je res ves čas več
tako imenovanih objektivih
k o t subjektivnih vzrokov, ne
bo izkopala brez nadvse
disciplinirane oziroma stro
go uresničevane naložbene
politike.
Marsikdaj oziroma celo v
večini dosedanjih investicij
so se v občini srečevali z
zamudami, ki v današnjih
časih pomenijo zmanjševa
nje vrednosti naložbenega
denarja Investicije pa so
kasnile tudi po leto in več in
neredko se je zgodilo, da je
končna vrednost te ali one
naložbe krepko presegla
predračunsko. Zato se v ob
čini zavzemajo, da je treba
takoj ugotoviti razloge za
zavlačevanje investicij. Za iz
vedbo dogovorjenih naložb
je med drugim potrebno
osebno zadolžiti odgovorne
posameznike.
Vse premalo delovne
organizacije vnašajo naložbe
v svoje razvojne načrte To
bo v celotni občinski investi
cijski politiki vsekakor po
trebno korenito spremeniti,
pri uresničevanju sprejetih
naložb pa zagotoviti odloču
jo č vpliv delavcev in zaostri
ti odgovornost vodilnih in
vodstvenih delavcev.
V razpravi o investicijski
problematiki so večkrat po
udarili, da je pomembna ovi
ra pri izvajanju investicij po
manjkanje stanovanj, saj no
ve naložbe zahtevajo tudi
nove strokovnjake, ki pa v
Črnomelj ne bodo prišli, če
jim ne bodo zagotovili sta
novanj. Zato se v občini
zavzemajo, naj vsaka investi
cija vključuje tudi sredstva
za stanovanja za najpotreb
nejše kadre.
A. BARTELJ

TONI GAŠPERIČ

vsaki investiciji tu d i
sredstva za stanovanja

Stiskalnica nemške firme
Willmes je največja, kar jih
ta tovarna dela. Tank lahko
sprejme štiri do pet in pol
vagona belega grozdja oziro
ma 20.000 litrov rdečih od
cejenih tropin. Ta stiskalnica
je narejena za kvalitetno pre
delavo, grozdje je v njej her
m etično zaprto, znano pa je*
da je ravno zrak največji
sovražnik belega mošta; če
je mošt, preden začne vreti,
izpostavljen zraku, njegova
kvaliteta hitro pada.

Spodbuda za obnovo vinogradov

Zapisal bom nekaj vrstic o
športnih društvih v krajevnih
skupnostih ter v delovnih
organizacijah, kajti nepozna
valec razmer dobi kaj hitro
napačno podobo, da je to
vrstna dejavnost skrčena na
minimum. Pa ni tako. Že
lani so ustanovili športna
društva v krajevnih skupno
stih Gradac, Podzemelj, Rosalnice, Radoviča, letos pa še
na Lokvici, Suhorju in na
Jugorju. Člani športnih dru
štev se zanimajo predvsem
za šah, streljanje, nogomet
pa še za namizni tenis. Raz
mah dejavnosti zavira po
manjkanje igrišč, vendar se
tudi na tem področju že
svetlika. Športno društvo v
Rosalnicah na primer se pri
pravlja na graditev košarkar
skega in rokometnega igri
šča Dekleta in fantje so
zavihali rokave in bodo sami
opravili zemeljska dela, de
nar za asfalt pa bo primakni
la telesno-kulturna skup
nost, ki je poleg občinskega
sindikalnega sveta glavna go
nilna sila športne dejavnosti
v občini.
Posebej je treba podčrtati
zamisel o izgradnji prostorov
za igro otrok, kajti s telesno
vzgojo je treba pričeti pri
najmanjših. Odgovorni pri
telesnokulturni skupnosti so
se dogovorili z onimi iz kra
jevnih skupnosti, da bi igri
šča tudi primerno opremili,
seveda v mejah razpoložlji
vih sredstev.
In kako je v delovnih
organizacijah?
Tik pred
ustanovitvijo športnih dru
štev so v Novo lesu in v
Kometu, v Beti pa se ne
morejo odločiti, ali bodo
imeli eno športno društvo ali
pa bo imela vsaka temeljna
organizacija združenega dela
svoje. No, naj bo karkoli že,
dejstvo je, da se rojevajo v
temeljnih organizacijah eki
pe, ki tekmujejo v mladin
skih športnih igrah, srečuje
jo pa se tudi med seboj.
Važno je delo, formalnost
bodo lahko uredili tudi po
zneje.
Za ljubitelje strelstva ob
koncu naj zapišem samo še
to, da bodo v vasi Grm
pričeli graditi športno streli
šče, s pom očjo katerega se
bo gotovo usposobilo lepo
število dobrih strelcev športnikov.

V

SVET OTROK — Prejšnjo sredo so v avli črnomaljske gimnazije
'o d p ili razstavo ob mednarodnem letu otroka. Razstavo sta
pripravila občinska konferenca klubov OZN in gimnazijski klub,
likovne, literarne, fotografske in druge izdelke pa so pripravili
otroci iz vrtca, osnovnih šol in dijaki srednjih šol. Razstava bo na
ogled tudi v nekaterih delovnih organizacijah in osnovnih šolah.

„Vi

DELALO
3 0 0 MLADIH

Čas je denar

5 / ' V-
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V metliški Vinski kleti so
že postavili novo stiskalnico
za grozdje, s čimer so uresni
čili del velike investicije ti
povečanje kapacitet kleti.

Letos so v metliški Kmetijski
zadrugi opazili, da je obnova
vinogradov malo zastala. Č e
prav so proizvedli manj trsnih
sadik kot prejšnja leta, jim jih je
nekaj ostalo. V prejšnjih letih
so
prodali
povprečno
po
100.000 trsnih sadik, letos pa le
kakih 6 0 .0 0 0 . Zadnja obnova
vinogradov traja že od leta
1962 (prva obnova je bila ko
nec prejšnjega stoletja po trtni
uši) in so pri tem dosegli že lepe
uspehe. Od 453 hektarov vino
gradov v o bčini, ki so v glavnem
v zasebni lasti, je obnovljenih že
okoli 350 ha. Vendar je treba
povedati, da zaradi slabšega sa
dilnega materiala sedaj obnav
ljajo že v prvih letih obnovljene
vinograde.
Obnova vinogradov se vino
gradnikom gotovo izplača, kajti
v sodobno obnovljenih vinogra
dih pridelajo precej več grozdja,
prodaja grozdja Vinski kleti pa
je vsako leto zagotovljena, saj se
že ni zgodilo, da bi klet ponuje
no grozdje zavrnila. V Kmetij
ski zadrugi zagotavljajo, da je
usmeritev v sodobno vinograd

ZA VEČJO
PROMETNO VARNO ST
O prometni varnosti v metliški
občini sploh in v občinskem sredi
šču posebej je bilo v zadnjih letih že
več razprav. V občini si prizadevajo,
da bi spričo hitro naraščajočega
prometa kar se le da poskrbeli za
čim večjo varnost.

ništvo v vsej Beli krajini tinesljiva. Dom ača Vinska klej
vzorno skrbi za celoten proces:
od zagotovitve kvalitetne trsu«
cepljenke in odkupa pridelk3
do predelave in prodaje vina.
V sezoni 1 9 7 9 /8 0 načrtujejo
za obnovo komplekse vinogr*'
dov na Malem vrhu nad Bušinjo
vasjo, v Dragomlji vasi in na
Babini gori pri Drašičih.
A-B

PRO SLAVA
N A LOKVICI
Gasilsko društvo in družbenopoli
tične organizacije krajevne skupno
sti Lokvica priredijo v nedeljo, 27maja, proslavo v počastitev dneva
mladosti in 60-letnice Komunistična
partije oz. Zveze komunistov, S KO,
in sindikatov. Na proslavi, ki se b°
začela ob 14.30 na Lokvici, bodo
razvili tudi gasilski prapor. Pokrovi
telj proslave je metliški Mercator. P°
proslavi bo zabava, za ples bodo
igrali ..Planšarji", za smeh bo po
skrbel Toni Gašperič, za dobro pija
čo in jedačo pa domačini.

K ATASTRSKE O BČINE
PO OBČINSKI MEJI
Na zadnji seji vseh zborov občin
ske skupščine Metlika - bila je 11-maja - so delegati sprejeli med
drugim tudi odlok o spremembi
območij katastrskih občin. Gre **
katastrski občini Krasinec in Gra
dac, katerih del je do sedaj bil tudi
na obm očju sosednje črnomaljsk*
občine, po novem pa bosta ti kat*-,
strski občini obsegali samo tisti del,
ki leži na obm očju metliške občineDel katastrske občine Gradac, ki i{
v črnomaljski občini, se bo sedaj
imenoval katastrska občina Vrano^!
či, del občine Krasinec v sosednj1
občini pa katastrska občina Cerkvišče.

SPREHOD PO METLIKI
METLIŠKI PEVSKI ZBOR »BE
TI", ki uspešno deluje pod vod
stvom dirigenta Ibrahima Čoraliča,
bo dobil v kratkem lepe obleke za
nastope, ki so pred njim. Pri tem jim
bo priskočila na pom oč delovna
organizacija „Beti“, saj tvorijo de
lavci tega kolektiva jedro zbora.
Posebno razveseljivo je dejstvo, da
so med pevci tudi fantje in dekleta
iz vaških krajevnih skupnosti Res
je: glasba ne pozna meja.
MESTNA GODBA METLIŠKA
bo dobila v začetku junija obisk iz
Sinja. Tako bodo sinjski godbeniki
vrnili obisk Metličanom, ki so igrali
pred dvema letoma na tradicionalni
Sinjski alki, krajani pa bodo imeli
priložnost poslušati zares kvalitetne
glasbenike. Obeta se zanimivo sreča
nje, ki bo ostalo marsikomu v prijet
nem spominu.
PAMETNE POGOVORE JE PRI
ČELA Matična knjižnica Metlika s
Studijsko knjižnico Mirana Jarca iz
Novega mesta. Gre namreč za to, da
bi novomeški bibliobus vsaj enkrat
na mesec obiskal nekaj krajev v Beli
krajini in tako pokril osnovno knjiž
nično mrežo v deželi na tej strani
Gorjancev. Ko bo prišlo do uresni
čitve zamisli, bodo izginile bele lise,
ki so se sramotno svetile na zemlje
vidu Slovenije.

DAVNO JE ŽE ČAS, ko \e
imela tudi Metlika svojo rokomet*1®
ekipo. Zadnja leta je pač prevlad*”
košarka, pojavljajo pa se zamisli
ustanovitvi rokometnega moštva, **
naj bi prišlo z vestno, redno in
vztrajno vadbo čez dve leti v slov**1"
sko ligo. No, načrti so tu, treba jtjj
bo le spraviti v življenje, da ne b®
odnesla Kolpa ideje, kot se vse
prerado zgodi.
NA POBUDO AVTO-M O T0
DRUŠTVA Bela krajina je bil usta
novljen v Metliki a v to -m o to kro
žek. Predsednik izvršnega odbora,
katerega člani so Jože Matekovič,
Milan Travnikar, Zvone Hauptman*
Maks Vidic, Cveto Rus in J°*?
Peterlin, je postal Peter Guštin- v
kratkem bo izdelal izvršni odbof
delovni načrt, obetajo pa kar pestro
dejavnost. Spet korak dalje.
NA VINOMERU PRI METLlK1
bo posebno živahno 9. junija, k?
bodo proslavljali svoj dan slovenski
gradbinci. V uradnem delu progra
ma bodo nastopili Mestna godba
metliška,
Folklorna
Ivan
-•j
*
v u v iv iiia
.skupina
m upnui
*
Navratil, kvartet Ingrad iz Celja tf*
zmagovalcem
športni*1
irecitatorji,
v v u a tu rji,
A
llld^U V aiLC IU
* •
iger gradbincev pa bodo podeljen* )
priznanja
in ppokali.
n euradne^
L'*
m
unau. V
v iicuiav***
..
delu popoldneva bo igral za p le s 1
zabavo ansam bel Vilija Petriča *
pevko Majdo Renko.

metliški tednik
,
«>t. 21 (1654) 24. maja

Se izboljšati delegatski sistem
Prva leta delovanja so p okazala nekatere pom anjkljivosti

Rii . SNEMAJO - Kočevski jamarji snemajo film o jamah na Kočevskem , predvsem pa o jamah pri
pi. V
eč prizorov so posneli tudi v okoliških
c ............. vaseh. Na fotografiji: snemanje v D olu ob poti za Bilpo.
Več
m bo končan jeseni. (Foto: Primc)

Delegati

izostajajo
Zadnja
seja občinske
skupščine Kočevje je pokaa“ , da delegati in delegacije
edno bolj neresno jemljejo
v°]° osnovno dolžnost: pri^stvovati na sejah. Izmed
v delegatov, ki so jih poslae delegacije na sejo občine skupščine, jih je prišlo le
in še med temi nekateri z
utnudo, nekateri pa so prišli
e 0 brez pooblastil Kaj ta, eJ>a se ni dogajalo niti tac/ aJ'
i e bil delegatski
* ern komaj uveden. Nasto da bi bilo vedno
° j e, ie vedno slabše.
Ogovori oziroma opravi
l a za odsotnost, ki so jih
Padali tovariši odsotnih, so
j tak<*: „Danes ima izpit. “
'je službeno odsoten. “ „Za
eleSata smo ga izvolili, čePrav ni bil prisoten na seji
“negacije." „N i bil obveen> da je delegat. “ Vsi taki
podobni izgovori ne bi
toeli biti opravičljivi Dele
gacije namreč štejejo po 10,
20 in več delegatov, zato
bi lahko pos'ale na sejo tiste
mu oziroma tistih nekaj de( Pegatov, ki na dan seje zbora
oz. skupščine nimajo drugih
nuinih opravit.
o
delegata iz posamezne
JtjVjtoacije združenega dela
‘ k*ajevne skupnosti ni na
J ° :.P ° tem svoje sredine oz.
°Jth volilcev niti ne zasto• nzen tega pa jim niti ne
s. / e Poročati, kaj je bilo v

rfPščini oz. zboru sklenje.
Tako je delovnim ljudem
občanom odločanje od"Mnjeno.
^

.

J. PRIMC

Pokal spet Hrastničanom
Za praznik O siln ice prve z n a č k e in razgled n ice ter te k 
m ovanje kan uistov — V n ed eljo še otv o ritev obrata LIV
Krajevna skupnost Osilnica
praznuje ves mesec maj svoj
krajevni praznik v glavnem z
delovnimi akcijami pa tudi dru
gimi prireditvami. Za letošnji
praznik so prvič izdali serijo
značk Turističnega društva in
značko Osilnice ter tudi prvič
razglednice Osilnice.
Ena glavnih prireditev, tek
movanje kajakašev in kanuistov
v slalomu na deročih vodah, je
bila v soboto, 19. maja. To
tekmovanje, k ije tradicionalno,
je posvečeno spominu pokojne
ga osilniškega rojaka Toneta
Ožbolta, avtoija knjige „Dežela
Petra Klepca". Tekmovanja so
se udeležile ekipe kajakašev in

Srečanje z revolucijo
Na sv eča n o sti o b 6 0 - letnici SK O J heroj Lev, p esn ik F.
O žb o lt, sk ojevci in drugi
Osnovna šola V as-F ara je pripravila tekmovanje na tem o
„T ito-revolu cija-m ir.“ Posvečeno je bilo letošnjim jubilejem
SKOJ, ZK in sindikatov. Vabilu kolektiva osnovne šole so se
odzvali mnogi gostje: narodni heroj A ndrg Cetinski—Lev, udeležniki NOB Veronika K odelič in Zdenka Renko, preživeli skojevci,
predstavnik Centralne tehnike Vlado Jordan, partizanski pesnik
Frače Ožbolt, predstavniki sosednjih KS in mnogi drugi.
V pivem delu proslave so se
spomnili pokojnega partizanskega
pisatelja rojaka Toneta Ožbolta, v
drugem pa je bilo kviz tekmovanje
in razgovor z nekaterimi gosti. Ude
leženci tekmovanja na temo „ T ito revolucija -m ir ” so pokazali veliko
znanja. Zaslužijo čestitke. Prejeli so
bogate knjižne nagrade.
Člani literarnega krožka so se
pogovarjali z Veroniko Kodelič,
Zdenko Renko in Francetom Ožbol-

DROBNE IZ KOČEVJA
^>na J
DLOK - Občinska skup
kih iiv ,r Sp,r,eje.la odlok o reji domateji
v njem so tudi določila o
živaliV ~ mačk in drugih malih
Varuiein ? es,t u' O sebna določila, ki
^tia v J i? ,' Pre<3 živalmi, so nave50 SDrai„ ,. u 'n ho sedaj vsem, ki
nrp^ > »“»ko je urejeno varyse
P®SJ° in mačjo steklino,
PredviH» < kršitelje odloka so
lin. i"£?e. kazni od 200 do 3.000
<*pljeniJ Je tudi razpis za obvezno
^ P » v proti steklini.
IZVIREK - Ovinek na
* ° ti osnovni šoli v Gaju je

vedno razmočen in blaten. Na rob
niku priteka iz zemlje voda. Ugoto
viti je treba vzrok. Ali je počena
vodovodna cev ali pa pronica talna
voda na zelenico.
IZLETNIKI PRIHAJAJO - Šol
ski otroci potujejo v druge kraje,
precej otrok iz drugih krajev pa
prihaja v Kočevje. Konec šolskega
leta je pred durmi. Prihajajo pa z
avtobusi tudi drugi izletniki: upoko
jenci, planinci, člani kolektivov itd.
Letos jih je bilo že več kot lani ob
tem času. Večini izletnikov je cilj
Baza 20 na Kočevskem Rogu, le
redki pa gredo preko Delnic na
Reko.
NOVA SOLA RASTE - Gradnja
nove šole za usmerjeno izobraževa
nje dobro napreduje. Sola je mon
tažna in svojske oblike in se lepo
ujema s sosednjo osnovno šolo, telo
vadnico in pokritim bazenom.

(medved
o d g o v arja
v S ls l* * k o čevski delegati KS

" I r L r tUr° tako vrisM o?
80 ^ c a n sestanek
v, Prostorih krajevne
Okleni
*cer pa je b ilo vse
b ^ g o , so im eli sejo kar v

DIVJE PARKIRANJE - Parkira
nje osebnih avtomobilov za NAMO
je treba končno urediti tako, da
bodo imeli pešci, posebno šolski
otroci, prosto pot. Sedanje ustavlja
nje vozil izven začrtanih parkirišč
vse do vhoda v restavracijo kaže na
nered. Pešci morajo kar spretno
vijugati med vozili, če hočejo priti
mimo NAME, in dobro paziti, da jih
kdo ne podre, ko pridrvi z avtom na
parkirišče, da vse zaškriplje.

KOČEUSKE NOVICE
24. maja 1979

kanuistov klubov „Rade Končar“ in „Slavija“ iz Zagreba,
„Studenice“ (Kraljevo -U š č e )
in Hrastnika. Kakor lani tako so
tudi letos zmagali Hrastničani.
Zmagovalci so osvojili prehodni
pokal. (Rezultate objavljamo na
športni strani).
Svečanosti ob letošnjem pra
zniku KS Osilnica bodo zaklju
čene v nedeljo, 27. maja, ko
bodo odprli prvi proizvodni
obrat v zgornji dolini Kolpe, v
katerem bodo zaposleni moški.
To je obrat LIV iz Postojne v
Osilnici. Istega dne bo sveča
nost v zgodovinski Taborski ste
ni, kjer bo sprejem pionirjev v
mladinsko organizacijo.

tom , ki so pripovedovali svoje spomine iz NOB. Na kraju svečanosti je
prisotne pozdravil še predstavnik
Centralne tehnike in učencem in
učiteljem izročil bogato darilo.
FRANC CIMPRIČ

NASI V ŽIRIJAH —Tekmovanja
na temo „Tito, revolucija, mir“ iz
vajajo zelo uspešno tudi v kočevski
občini. Posebno priznanje kočev
skim prosvetnim delavcem je dano s
tem, da sta zadnja leta v republiških
žiryah sodelovali tudi kočevski uči
teljici Boža Vesel (kar dvakrat) in
Anka Žgajnar, učitelj Vito Savič pa
je bil na tekmovanju v Kumrovcu
minulo nedeljo celo član zvezne
žirije.

Na nedavni prvi seji nove občinske konference SZDL Ribnica so
izvolili za novega predsednika inž. Alojza Marolta, za tajnika pa
ponovno Ivana Petriča. Za delegata medobčinskega sveta SZDL
ljubljanske regije je bil razen novega predsednika in tajnika izvoljen
še Vinko Kersnič.
V razpravi so posvetili poseb
Med razpravo o usmerjenem
no pozornost delovanju delegat
izobraževanju so izrazili podpo
skega sistema v ob čin i in skleni
ro prizadevanju sosednje občine
li, da bodo o tem izdelali anali
Kočevje, da si pridobi pravico
zo, ki jo bodo nato obravnavali
do izobraževalnega centra. Ob
na naslednji seji konference. Že
tem pa so postavili pogoj, da
zdaj pa so ugotovili, da marsikaj
mora biti v občini Ribnica
šepa in da bo treba delegatski
samostojen oddelek šole za
sistem v občini še dopolniti.
področje lesarstva. Nadalje so
Tudi konference delegacij niso
opozorili, da bo malo m ožnosti
dovolj delavne. Izmed vseh SIS
za izobraževanje deklet ter da je
imajo le štiri samostojne delega
majhno zanimanje za izobraže
cije, kar bo treba popraviti ta
vanje za inženirje, tehnike itd.,
ko, da Do imela vsaka svojo.
razmeroma veliko pa za admini
strativne šole in sploh za delo v
pisarnah.
Za celodnevno šolo so ugoto
N O V I M L A D IN C I
vili, da še ni izpeljana nikjer v
Osrednja prireditev ob letoš
občini in da torej zaostaja za
njem dnevu mladosti za ribni
načrti. Vendar so v okviru seda
ško občino bo jutri, 25. maja,
njih učnih programov šol vnesli
ob 20. uri v domu JLA. Kultur
precej dejavnosti, ki bodo olaj
ni program zanjo so pripravili
šale prehod na celodnevno šolo,
mladinci iz Ribnice. Ob dnevu
kot je podaljšano bivanje in
mladosti bodo na proslavi na
podobno.
Travni gori sprejeli v mladinsko
Spregovorili so še o zdravstvu
organizacijo 204 pioniijev iz
in gradnji novega zdravstvenega
vseh šol v občini.
doma. Ob tem so poudarili, da

CELODNEVNA
SOLA ZAMUJA
Po sedanjem programu naj bi
dobili v Sodražici celodnevno
šolo leta 1980. Vendar sedanji
šoli manjka prostorov za kabi
nete, za shrambe za učila in
drugih. Zaradi vsega tega se bo
uvedba celodnevne šole zavlekla
v naslednje srednjeročno ob 
dobje, in sicer po sedanjih o ce
nah najverjetneje v leto 1983.

TOMŠIČ
PREDSEDNIK
V ribniški osnovni organizaciji
ZSM, ki je največja v občini, so te
dni zamenjali predsednika. Doseda
nji predsednik Miran Andoljšek je
namreč odšel k vojakom, za novega
pa so izvolili Iztoka Tomšiča. Ribni
ški mladinci so si uredili prostore
zase, da bodo laže in uspešneje
delali
M.G-č

Za jutri, 25. maja, je sklicana seja
zbora krajevnih skupnosti in zbora
združenega dela občinske skupščine
Kočevje. Zbora bosta obravnavala
poročila o delu sodišča združenega
dela, občinskega tožilstva Kočevje,
družbenega pravobranilca samo
upravljanja, sodnika za prekrške in
postaje milice; sprejeli bodo odlok o
uvedbi novega samoprispevka, spre
menili odlok o sedanjem samopri
spevku, na dnevnem redu pa bo še
več drugih zadev.

Iz KS Struge
CESTA ALI SKLADIŠČE Cesta od Male gore proti Strugam je
tako široka, da se na njej lahko
srečata celo dva večja tovornjaka,
žal pa je zdaj okoli 3 km ceste
začelo uporabljati Gozdno gospo
darstvo za svoje skladišče lesa. Zato
je cesta ponekod tako zožena, da se
ne moreta srečati niti dva osebna
avtomobila, tako da je promet
nevarno oviran. Nekdo bi moral GG
opozoriti, da ta cesta ni njihova last
oz. njihovo skladišče.
KAJ S CERKVICO? - Cerkvico
v Polomu bi bilo treba ali prenoviti
ali podreti, ker taka, kot je, le kazi
videz vasi. Za obnovo ne kažejo
navdušenja ne posvetni ne cerkveni
krogi.

OBNOVA K O NČANA
Kmetijska zadruga Ribni
ca je končala obnovo bifeja,
mesnice in trgovine v za
družnem domu, kar je velja
lo okoli 5 milijonov dinar
jev. Trgovina bo zdaj samo
postrežna, v njej pa bodo
prodajali predvsem živila in
pijače; imela bo hladilnico
in sadje in suhomesnate pro
izvode in še posebno hladil
nico za sveže m eso. Mesnica
in bife bosta povsem ločena
od trgovine.

Očistili" ‘ ~
P oseb n o so se izkazali šo 
larji

V Ribnici so pred kratkim
izvedli obsežno očiščevalno
akcijo, v kateri so sodelovale
organizacije združenega dela,
učenci osnovne šole, občani,
SODRAŽICA:
razne organizacij in društva ter
ostali. Vsak je čistil okoli svojih
KMALU VRTEC
poslovnih oz. stanovanjskih
V bližini šole v Sodražici
prostorov.
bodo začeli graditi nov vrtec.
Uspeh akcije je bil zelo d o 
Sedanji, ki je v kletnih prosto
ber, najbolj pa so se izkazali
rih šole, je premajhen, pa tudi
učenci osnovne šole, ki so čisti
prostori niso primerni. V vrtcu
li glavne ulice, trge, parke in
je sedaj 23 otrok, medtem ko
obm očje gradu. Vedno zasmejih je bilo v zadnjih dveh letih
teni Prijateljev trg je dobil lep
12 do največ 16. Vedno več
videz. Tudi razna divja smetišča
žensk se namreč zaposluje, zato
je tudi prijav za varstvo v vrtcu po mestu so izginila.
Podobne akcije bi morali
vedno več in vsem ne morejo
organizirati
večkrat na leto, in
u streči. Ž e zdaj bi namreč m o
rali im eti za otroke od 3. do 7. ne le pred prazniki. Tako bodo
leta dva oddelka, ki bi sprejela dobili občani čut za zdravo in
čisto okolje.
najmanj po 16 otrok.
M. GLAVONJIC

NOVI K RO ŠNJAR
Izšla je četrta letošnja številka
„ Krošnjarja", glasila mladih ribniške
občine, in sicer v nakladi 250 izvo
dov. Tudi ta številka prinaša mnoge
zanimive sestavke o perečih zadevah
mladih. Uredništvo obljublja prese
nečenje tudi za naslednjo številko,
to presenečenje pa naj bi bilo, kot
smo zvedeli - tudi lepši in prikladnejši Krošnjar.
M.G-C

Praznik Sodražice
Sprejem v ZSM - 7 5 let
T elovadnega društva

JUTRI
OBČINSKA SEJA

patronažna služba nekoliko še
pa. Izražena je bila tudi želja,
da bi za invalide uvedli fiziote
rapevtsko službo na terenu.
J.P.

25. maja ni le dan mlado
sti, ampak tudi praznik kra
jevne skupnosti Sodražica.
Na ta dan leta 1942 je bila
osvobojena Sodražica in ta
krat je odšla v partizane
večja skupina Sodražanov.
Prva prireditev v počasti
tev letošnjega praznika KS
Sodražica je bila 20. maja,
ko je v dvorani osnovne šole
gostovala s komedijo „Kdo
je oče? “ gledališka skupina
KUD Slemena. Ostale prire
ditve se bodo zvrstile od
danes do sobote, ko bo več
športnih tekmovanj, mladin
ci bodo kurili kres na
Strmci, na Travni gori pa bo
proslava ob prazniku, zdru
žena s sprejemom pioniijev v
mladinsko organizacijo. Ob
tej priložnosti bodo podelili
mladincem značke, diplome
in druga priznanja, ki so si
jih priborili na raznih tek
movanjih med šolskim le
tom . Zaključna svečanost je
predvidena za 16. junij, ko
bodo proslavili 75-letnico
Telovadnega društva Sodra
žica.
J.P.

OCENILI LOVSKE PSE — Na dvorišču gostilne ,JPri Cenetu“ v
Ribnici je bilo pred kratkim ocenjevanje lovskih psov z obm očja
Zveze lovskih družin Kočevje, se pravi od Kolpe d o Turjaka.
Ocenjevale so tri skupine, in sicer prva jazbečaije, druga jamaije in
tretja istrijance. (Foto: Glavonjič)

" ZOBOTREBCI
RAZSTAVA TROFEJ - Minulo
soboto in nedeljo je bila v Dolenji
vasi razstava lovskih trofej. Take
razstave lovskih družin z območja
Zveze lovskih družin Kočevje so
postale že tradicionalne.
MANJ CESTARJEV - Cesta
Sodražice-Loški potok je dolga 12
km. Na njej je včasih delalo tudi do
5 cestaijev. Zdaj sta uradno tam le
še dva in še od teh je eden poklican
na delo drugam, da je vse delo
ostalo le enemu cestarju, pa še ta je
bolan.
S TRAKTORJEM V SLUŽBO V Sodražico se vozijo na delo neka
teri tudi po 10 km in več daleč.
Prevoz je razmeroma preprost za
tiste, ki so doma ob avtobusnih
progah in za tiste, ki im^jo osebne
avtomobile. Nekateri, ki so prepu
ščeni sami sebi, pa se znajdejo tako,
da se pripeljejo na delo kar s trak
torji. Vratar enega izmed sodraških
tozdov nam je povedal, da se vsak
dan pripelje v službo s traktorji po 4
do S delavcev iz obm očja Slemen,
Gore in Fodklanca.

DVORANO PREUREDILI - Šol
sko dvorano v Sodražici so preuredi
li. Tako so poskrbeli za novo zatem
nitev, za novo toplotno in zvočno
izolacijo, obnovili pa so tudi vso
električno napeljavo, kar je veljalo
okoli 350.000 din.

- Kje je vzrok, d a je bila tale
gostilna v Goriči vasi včeraj ob
18. uri prvič v svoji zgodovini
popolnom a prazna?
- Ker je bil takrat v njej
sklican zbor občanov.

REŠETO
DOLENJSKI LIST

..

T O V A R N A C E L U L O Z E IN P A P IR JA
„ D J U R O S A L A J " , K R ŠK O D E L O V N A S K U P N O S T S K U P N IH S L U 2 B -

objavlja naslednja dela oz. naloge:
1.

O PR A V L JA N JE
A N A L I T lC N O -P L A N S K IH
D E L III. S T O P N JE

Pogoji:
— končana višja ekonom ska šola
— 2 leti ustreznih delovnih izkušenj

C E ST N O PO D JE T JE N O V O M ESTO
O D B O R Z A M E D S E B O JN A R A Z M E R JA
PRI T O Z D V Z D R Z E V A N J E IN
R E K O N ST R U K C IJE Č R N O M E L J,
O ton a Z u p a n č ič a 4

objavlja
prosta dela in naloge 2 cestarjev:
- C E S T A R J A na o d se k u c e ste 1 1 /3 6 4 V inica-Z iljeB alk ovci
C E S T A R J A na o d se k u c e s te 1 1 /3 3 4 D o b lič e -G r ič

2 . V O D E N J E K N J IG O V O D S T V A
Pogoji:
— končana visoka ali višja šola ekonomske smeri
— 4 do 6 let ustreznih delovnih izkušenj pri enakih ali
podobnih delih
3 . O R G A N IZ A T O R S K A D E L A Z A
M E H A N O G R A F IJ O
Pogoji:
— dokončana višja šola ustrezne smeri
— zaželene nekajletne ustrezne delovne izkušnje
Kandidati pod to č k o 2 in 3 imajo m ožnost rešiti stanovanj
sko vprašanje.
Pismene prijave s kratkim opisom dosedanjega dela in
dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejema kadrovska služba
delovne organizacije 15 dni po objavi. Prijav kandidatov,
katerim ne bodo priložena dokazila o izpolnjevanju pogojev,
komisija ne bo upoštevala. Kandidati bodo pismeno ob
veščeni o izidu izbire najpozneje v 3 0 dneh po preteku roka
za sprejemanje prijav.

„S O P " K R Š K O , D S S S
C K C 1 4 1 , K rško

N A PODLAGI SKLEPA KOM ISIJE Z A ODPRO
DAJO OS
objavljamo
L IC ITA C IJO Z A :
dostavni avto Zastava 4 3 0 TF, letnik 1974 — za izklicno
ceno 5.500 din; v ceno ni vračunan prom etni davek.

L

Licitacija bo v petek, dne 1. junija ob 12. uri v „SO P"
Krško, CKŽ 141.
Ogled je m ogoč od objave dalje vsak dan v dopoldanskih
urah.
K licitaciji lahko pristopijo pravne in fizične osebe, ki pred
pričetkom licitacije vplačajo 10-odstotni znesek od izklicne
cene.

D ELA V SK I SV E T V O D N O G O SPO D A R SK E G A
P O D JE T JA N O V O M E ST O

RAZPISU JE
N A SL E D N JA D ELA IN N A L O G E D E L A V C E V
S POSEBNIMI P O O BLASTILI
IN O DG O VO RNO STJO:
1.

2.
3.
4.
5.

T E H N IČ N I V O D J A
V O D J A O P E R A T IV N E G A S E K T O R J A
V O D J A P R O J E K T IV N E G A S E K T O R J A
V O D JA
G O S P O D A R S K O -R A C U N S K E G A
SE K T O R JA
V O D JA SP L O ŠN E G A SE K T O R JA

Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
1. visoka strokovna izobrazba gradbene stroke, nad 5 let
ustreznih delovnih izkušenj, strokovni izpit;
2. visoka ali višja strokovna izobrazba hidrotehnične, gradbe
ne ali kom unalne smeri, najmanj 5 let delovnih izkušenj
v stroki in strokovni izpit;
3. visoka ali višja strokovna izobrazba (FAGG-gradbenik),
nad 5 let ustreznih delovnih izkušenj in strokovni izpit;
4. visoka ali višja strokovna izobrazba ekonom ske smeri in
najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj;
5. visoka ali višja strokovna izobrazba pravne smeri in
najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj.
Za opravljanje navedenih del in nalog morajo kandidati
izpolnjevati družbenopolitična in m oralno-etična merila.
Poskusno delo je 90 dni.
Kandidati, ki bodo izbrani po tem razpisu, bodo opravljali
dela oz. naloge s posebnimi pooblastili in odgovornostjo 4
leta.
Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj
kandidati pošljejo na naslov: Vodnogospodarsko podjetje
Novo mesto, Trdinova 23, pod oznako „razpis" v 20 dneh
po objavi.
Kandidati bodo obveščeni o sklepu in izbiri v 15 dneh po
sprejemu sklepa.__________________________________

Za obe delovni mesti je zaželeno, da so kandidati dom a iz
om enjenih krajev.
Prijave sprejema Cestno podjetje Novo mesto, TOZD
Vzdrževanje in rekonstrukcije Črnomelj 15 dni po objavi.
O sklepu odbora za medsebojna razmerja bodo kandidati
obveščeni v 15 dneh.

C E S T N O PO D JE T JE
N O V O M ESTO
L jubljanska 8

1. Razpisna komisija delavskega sveta delovne organizacije
razpisuje prosta dela in naloge, združene s posebnimi
pooblastili in odgovornostmi
D IR E K T O R J A D E L O V N E O R G A N IZ A C IJE
Kandidati za zasedbo navedenih delovnih nalog morajo poleg
splošnih, z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
a) visoka ali višja izobrazba gradbene, ekonomske, pravne ali
podobne smeri
b) pet oziroma 10 let ustreznih delovnih izkušenj
c) ustrezne moralno-politične kvalitete in organizacijske
sposobnosti
Kandidati naj svoje vloge, opremljene z dokazili o izpolnjeva
nju razpisnih pogojev, pošljejo v zaprti ovojnici z oznako
„Za razpis" v 20 dneh po objavi razpisa na naslov delovne
organizacije.
Izbrani kandidat bo imenovan za dobo 4 le t
O rezultatih razpisa bomo kandidate obvestili v 15 dneh po
izvršeni izbiri

delovne naloge za naslednje delavce:
a)
b)
c)
d)

R A Č U N O V O D JE
O B R A T O V N E G A K N JIG O V O D JE
B L A G A JN IK A
V O D JE P R IP R A V E D E L A

Kandidati za zasedbo navedenih prostih del in nalog morajo
poleg splošnih, z zakonom predpisanih pogojev izpolnjevati
še naslednje pogoje:
pod a)
— visoka oziroma višja izobrazba ekonomske smeri
— 4 leta delovnih izkušenj
pod b)
— srednja izobrazba ekonomske smeri
— 3 leta delovnih izkušenj v finančni stroki
pod c)
— srednja izobrazba ekonomske smeri
— 2 leti delovnih izkušenj
pod d)
— visoka izobrazba gradbene smeri
— zaželen je strokovni izpit
Izbrani kandidati pod a), b) in d) bodo sklenili delovno
razmerje za nedoločen čas, prosta dela in naloge blagajnika
pa se razpisujejo za določen čas zaradi nadomeščanja
delavke v času porodniškega dopusta, in sicer do konca
januarja 1980.
Kandidati naj svoje vloge o izpolnjevanju pogojev pošljejo v
15 dneh po objavi na naslov delovne organizacije, vabimo pa
jih tudi na predhodni razgovor, na katerem bodo seznanjeni
z vsebino bodočega dela, s sistemom delitve OD in m ožnost
mi reševanja stanovanjskih vprašanj ter dobili informacijo o
drugih zadevah, ki bi jih utegnile zanimati v zvezi z
razpisom.
O rezultatih izbire bodo obveščeni v 30 dneh po poteku
prijavnega roka.

IU V T O Z D U S N JE P L A S T n .s o l.o .
L J U B L JA N A , K o m en sk ega 2 2

VABI
zdrave fante, k i so končali osem letko pa imajo
veselje in sm isel za trgovski poklic, da se prijavijo:

1.
2.

2 .) Z A P R IU C IT E V IN U S P O S O B IT E V V PRO
DA JI B L A G A v sk la d išču ali v p o slo v a ln ici
V poštev pridejo fantje v starosti od 15 do 25 let.

Kandidati naj pošljejo pismene prijave v 15 dneh na qornji
naslov.

objavlja
prosta dela in naloge
1.

K V Š O F E R J A C K A T E G O R IJE
S K L A D IŠ Č E N o v o m e sto

za

ENGR0

Pogoji za sprejem:
Končana šola za (kvalificirane) poklicne voznike motornih
vozil
Nastop dela takoj ali po dogovoru

—N

M E R C A T O R —R 0 2 N I K
T O Z D G R A D IŠ Č E ,
T R E B N JE

razpisuje
na podlagi sklepa kom isije za delovna razmerja
naslednja prosta dela in naloge:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

p o slo v o d ja bifeja — Š en tru p ert
natakar — B ife Š en tru p ert
natakar — B ife D o b r n ič
vodja g o stin stv a T O Z D
p rod ajalec, G alanterija, Mirna
n a m e stn ik p o slo v o d je Ž e lez n in a , M irna

Pogoji:
pod 1. gostinska šola in 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
pod 2. in 3. gostinska šola
pod 4. hotelska šola
pod 5. šola za prodajalce
pod 6. šola za prodajalce in 5 let delovnih izkušenj v
blagovnem prom etu

2 Delovna skupnost skupnih služb objavlja prosta dela in

razpisuje prosta
dela in naloge:
NATAKAR ZA NEDOLOČEN CAS
N A T A K A R Z A D O L O Č E N C A S (n a d o m e šč a 
nje d e la v k e na p o r o d n išk e m d o p u stu )
3. KUHAR ZA NEDOLOČEN CAS
Pogoji:
♦
pod 1, 2 in 3 končana gostinska šola za poklic natakar
ozirom a kuhar.

Mercator

Pismene vloge pošljite v 15 dneh po objavi v splošno službo
TOZD Standard Novo mesto, Glavni trg 3
Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi

1 .) N A P R O S T A M E ST A U Č E N C E V V T R G O V I
NI
V poštev pridejo fantje v starosti od 15 do 18 let.
Prijavljencem zagotavljamo stanovanje s hrano v Domu
Ivana Cankarja v Ljubljani in jim poleg nagrade plačam o
v celoti tudi hranarino;

T O Z D T U R IZ M A IN G O S T IN S T V A
P U T N IK S L O V E N IJ A
P E N Z IO N T R E B N J E .

K O M ISIJA Z A
D E L O V N A R A Z M E R JA
PRI M ER C A T O R V ELEPR ESK R BA
n. sub. o . Ljubljana
TOZD ST A N D A R D
n. sub. o . N o v o m e sto

Dejavnost tem eljne organizacije Usnje—Plast je prodaja
izdelkov iz usnja, gume, plastičnih mas, tehničnega tekstila,
varstvenih sredstev pri delu in sredstev civilne zaščite.
Pismene prijave s končnim spričevalom naj kandidati pošlje
jo na naslov IUV TOZD USNJE PLAST Ljubljana, Komen
skega 22. Prijave je treba poslati najkasneje do 25. 6. 1979.
Eventualne informacije dobite po telefonu 061 31 6 —367.

Prijave pošljite do 31. maja 1979 na naslov:
M ercator—Rožnik, TOZD Gradišče, Trebnje, Goliev trg 11

ZAHVALA
Ob nenadni in tako boleči izgubi naše ljube, dobre mame, žene in
stare mame

MARIJE DULAR
iz Krškegp
izrekam o iskreno zahvalo vsem sorodnikom , prijateljem, sosedom
in znancem , ki so nam v najtežjih dneh kakorkoli pomagali, izra
zili sožalje, darovali vence in cvetje ter jo pospremili na njeni
zadnji poti. Iskrena hvala tudi sindikalni organizaciji „Celuloze“
za podarjene vence ter godbi za odigrane pesmi.

Žalujoči: m ož Drago, hčerki Dragica in Janja ter sin
Peter

ZAHVALA
Ob smrti

JOŽETA PAVLOVIČA
iz B ušeče vasi 5 pri Cerkljah ob Krki
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , prijateljem in znancem
za cvetje in vence, za izrečeno sožalje ter vsem, ki so našega očeta
spremili na zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo kolektivom :
Emona Dolenjka, N ovo m esto, Vegrad Velenje — tozd Šmartno
ter kolektivu Kamnik — obrat Skopice. Prav tako lepa hvala du
hovniku za opravljeni obred ter sosedom a Pavlovičevima in Va
lentinovima za nesebično pom oč.

Žalujoči: sinovi Jože z ženo, Francelj z družino, Ludvik z
družino, Lojze z družino, hčerka Cvetka z družino in
drugo sorodstvo

ZAHVALA
Ob prerani izgubi dragega

ADOLFA ŠTIMCA
se iskreno zahvaljujemo vsem prijateljem in znancem, ki so g*
spremili na zadnjo pot in darovali vence ter cvetje. Posebej se
zahvaljujemo kolektivu „Beti“ , družbenopolitičnim organiza
cijam in skupščini občine Metlika, kolektivu Gozdarskega doma
Kočevje ter vaščanom iz okoliških vasi.

Ž alujoči: Sinova Miro in Jožko, brat Milan, sestri Darin
ka in Boža ter ostalo sorodstvo

TELEVIZIJSKI SPORED
PETEK, 25. V.
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18.45 ČLOVEKOVO TELO: MO
ŠKI
Na sporedu bo prva od sedmih
tujih oddaj, ki bodo govorile o
posameznih organih človeškega tele
sa in njihovih nalogah. Ta sklop
oddaj bo še posebno dobrodošel
mladini in kot tehtno dopolnilo
pouka somatologije, to je nauka o
ustroju človeškega telesa,bodo od
daje med drugim nudile tudi primer
no izhodišče za razgovore o spolni
vzgoji. Naslednjih šest oddaj se bo
zvrstilo pod delovnimi naslovi: Zen
ska, Noseča ženska, Pojavi staranja,
Vegetativni živčni sistem, Spanje in
Človek -antena.

A

l
'6-25 POROČILA
‘6.30 PRAZNIČNI

MLADINSKI

SPORED
j 7-30 DECEKSKOK
{'•45 OTROCI KAMNOV
{“•‘0
SLOVENSKI
ROCK:
s o n č n a POT
Ljubljanski trio (sestavljajo ga
{^sofonist, flavtist in pianist Lado
Jakša, basist Jordan Gančev in bobi nar Ratko Divjak) je še dokaj neUveljavljena glasbena skupina, če; PIav ima za seboj že veliko nasto| P°v> z velikim uspehom pa so glas1 j^niki igrali tudi na lanskem ljubJanskem jazz festivalu. Tokrat se
“odo prvič predstavili s samostojno
*efcvizijsko oddajo in posebej za to
Priložnost se jim bo pridružil še
r°š Šečerev, ki igra na različna
tolkala.
l8-35 OBZORNIK

19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
19.55 PRIREDITEV OB DNEVU
MLADOSTI
Na beograjskem stadionu JLA bo
jugoslovanska mladini skupaj z voja
ki izvedla deset vsebinsko zaokrože
nih točk, posvečenih maršalu Titu,
kateremu bo ob zaključku priredit
ve Sanija Hiseni, 22-letna študentka
medicine iz Prištine, v imenu vseh
Jugoslovanov predala štafetno pali

Sobota. 26. v.
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ma letoma posnel tri enourne filme,
Prvi (z naslovom Selišče vran) prika
zuje moške, ki odhajajo na lov,
ženske pa se že ukvaijajo tudi s
poljedelstvom. V središču pripovedi
je deček, ki je ob neki poplavi ostal
sam, medse ga sprejmejo sosedje in
odtlej z njimi deli dobro in slabo. Se
največ je slednjega, saj lov ni zmeraj
uspešen, zime so dolge in hude, zato
lakota ne prizanaša. Glavne vloge
igrajo Bohumil Vavra, Vilem Besser,
Ludvig Hradilch, Vaclav Tvaroh in
Jiri Bartoška.
19.05 NAS KRAJ: BISTRICA OB
SOTLI
Oddaja bo predstavila krajevno
skupnost, ki združuje kraje, v kate
rih je preživljal mladost tovariš Tito.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 OFFENBACHOVE NORČI
JE
21.00 TV ŽEHTNIK
21.35 TV DNEVNIK
21.50 BONNIE IN CLYDE, film
Čeprav smo film o znamenitem
roparskem paru, pred katerim sredi
tridesetih let ni bila vama nobena
ameriška banka, že lahko videli pred
več ko desetletjem v kinodvoranah
(1967 ga je posnel Arthur Penn), si

a

1
^•00 POROČILA
“•°5 GUCIO IN CEZAR
«•15 VRTEC NA OBISKU: ZMA
JEV PLES
Z BESEDO IN SLIKO - O.
"{“Je: MLADI KRALJ, l. del
“■45 Ča r o b n o s e d l o
' is m a l i s v e t
'•45 DRUŽBENA SAMOZAŠČI
T N A
v IZJEMNIH OKOLI| JO. 10 CAS, KI ŽIVI: SOLA ZA
revolucijo
0-40 J. Janicki: POTA POLJSKE
215 625
5-50 POROČILA
15,55'RADNlCKI: DINAMO, pre<Jfcs nogometne tekme
17.55 TRILOGIJA O DAVNIH CA1|® H , 1. del mladinskega filma
K Po Edwarda Stroka romanu, ki
1jj|>vori o prebivalcih kamene dobe,
LČeški režiser Jan Smid pred dve

D E U A , 27. V.
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J-55 POROČILA
ROO ZA NEDELJSKO DOBRO
.UTRO: FESTIVAL MLADINSKIH
IV ŠK IH ZBOROV V CELJU
Cez nekaj dni se bo na celjskem
R iv a lu pomerilo 42 mladinskih
tkih zborov iz več držav, tokrat
telr
televizijci predvajali posneSVoj?astoPov tistih zborov, ki so v
Jih skupinah zmagali pred dvema
din«!!'3' Tako bomo poslušali mlačešlr *- zbora ‘z Niša in Maribora,
' m estonski dekliški zbor ter
9 3 s u / nladinsk‘ zbor iz ZRN

LONDONA3"1'0^ 2' D1CKENS 12
U to ^ z a m o v a u l i c a
u l « R m e tijs k a o d d a j a
£ 3 0 POROČILA

^TASTROFE
oJriJE: L1LIJEIN PERUNIKE
jah. ' ■ 3
80v°rila najprej o linF
•
ki so jih poznali in gojili že v
*

•

•

' •

•

•

•

•

•

•

•

•

PONEDELJEK. 28. V.
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^G LASBENA
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PRAVLJICA:

do°Pica, kozel , osel in medved so se
gori
da
sestavili pravcati
mi kvartet. Opica je nakradla
•nor i'n ^ s b ila , toda ob uri, ko bi
Sode
’gra“ > * Je vsakemu od
hi
kaJ nerodnega. JezKg: bili in kljub nezgodam zaigrali.
haibH
bdo njih°v° igranje še
tako? podobno škripanju, zato so
4teve ° dne‘'a“ ' ko Je z bližnjega
vte» * **zvenel« ubrana pesem praje __umetnika - slavčka. Besedilo
*V>vš^
Krilova priredil Janez
Vodo’ • “lasbo
napisa* Marijan
JU P ^ C, ilustracije pa so delo
17 i t Iblatja.
I8 n t K a t ASTROFE
S d n ieS ^ AVICE 1N DOLŽNOSTI:
^ ‘SCE ZDRUŽENEGA DELA

‘J . 1 ^ 554) 24. maja 1079

srednjem veku, njihove barve in
oblike pa so tedaj zelo presenečale
ljudi, zato so jim pripisovali najraz
ličnejše pomene. Zatem bo tekla
beseda še o perunikah oz. irisih,
cvetju, ki je zelo podobno lilijam in
brez katerega je težko sestaviti me
šan šopek.
AVTOMOBILSKE DIRKE, prenos
iz Monte Carla
TV ŽEHTNIK
25 LET EVRO VIZI JE
POROČILA
AVTOMOBILSKE DIRKE, nadalje
vanje prenosa iz Monte Carla
MINIATURE: IVANA KOBILCA,
SLIKARKA ROŽ IN OBRAZOV
ŠPORTNA POROČILA
PRAVICI JE ZADOŠČENO, film
Ta francoska filmska stvaritev, ki
jo je 1950 zrežiral Andre Cayatte,
pripoveduje o sedmih porotnikih, ki
se morajo odločiti, kolikšna je kriv
da Else Lundenstein za smrt njenega
neozdravljivo bolnega zaročenca.
Med razpravljenjem se vsak od po
rotnikov sooča z lastnimi težavami,
to pa kajpak vpliva na njihovo konč
no odločitev. Film, v katerem igrajo
Claude Nollier, Michcl Auclair,
Antoine
Balpere,
Raymond
Bussieres, Jacques Castelot in drugi,
•

• • • • • • • • • • •
Prva od treh oddaj s skupnim
naslovom Pravice in dolžnosti bo
govorila o tem, kaj je sodišče zdru
ženega dela, kako deluje, odloča
ipd. Izkušnje tovrstnega sodstva bo
prikazal predsednik sodišča združe
nega dela SR Slovenije Lojze Pernuš.

m,
’

x
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18.20 PROMET
18.35 OBZORNIK
18.45 MLADI ZA MLADE
19.15 TV DNEVNIK
20.00 S. Grochowiak: HIŠA IZ
DEŽJA
Scenarij za televizijsko dramo je
po istonaslovnem delu sovjetskega
pisatelja K. Paustovskega napisal po
kojni poljski dramatik Stanislaw
Grochowiak. režiserske posle pa je
1977 zelo uspešno opravil Ryszard
Ber. Dogajanje se odvija v zadnjem

co s čestitkami in pozdravi za nje
gov sedeminosemdeseti rojstni dan.
21.00 MLADINA POJE
21.55 TV DNEVNIK
22.10 625
22.30 FRANK ROSS SPET NA
SVOBODI

17.15 Test - 17.30 TV koledar 17.45 Otroška oddaja - 18.15
Družbena tema - 18.45 Risanke 19.00 Zborovske pesmi - 19.30 TV
dnevnik - 19.55 Prireditev ob dne
vu mladosti - 21.00 Včeraj, danes,
jutri -2 1 .2 0 Človek in čas - 21.50
Glasbeni atelje - 22.50 Zabavno
glasbena oddaja

TOREK, 29. V.
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17.25 POROČILA
17.30 PEVSKI TABOR ŠENTVID
18.00 MALI SVET
18.35 OBZORNIK
18.45 POSLEDEH NAPREDKA
Oddaja bo predstavila tri področ
ja raziskovanja, na katerih slovenski
strokovnjaki dosegajo vidne uspehe.
Četudi se na Slovenskem ne more
mo hvaliti z razvejanostjo telefon
skega omrežja, bo zanimiv prikaz
razvoja avtomatske merilne in testi
rane opreme pri štirižičnih medna
rodnih telefonskih vodih. Drugi pri
spevek bo govoril o tem, na kakšen
način strokovnjaki Pedagoškega in
štituta Ljubljanske univerze prever
jajo zrelost otrok pred začetkom
šolanja. Kaj skriva Triglavsko brez
no? Na to vprašanje bo odgovoril

prispevek, ki sta ga pripravila ljub
ljansko in kranjsko Društvo za raz
iskovanje jam.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNI K
20.00 MEDNARODNA OBZORJA:
SAMOUPRAVLJALEC - DIPLO
MAT
Oddaja bo najprej prikazala delo
zveznega sekretariata za zunanje za
deve ter nekaterih naših diplomat
skih in konzularnih predstavništev v
tujini, zatem pa bo govor še o
zunanjepolitični dejavnosti republi
ke Slovenije oz. o tem, kako se
podružbljanje te dejavnosti kaže tu
di na ravni občine ali krajevne skup
nosti in ne nazadnje celo tozdov.
Govorili bodo Mitja Ribičič, Vida
Tomšič, Matjan Osolnik, Marko
Kosin in drugi.
21.05 A. Haley: KORENINE
21.45 EVROPSKI OPERNI PEVCI:
RAINA KABAIVANSKA
Sopranistka Raina Kabaivanska
sodi v sam vrh bolgarskih opernih
umetnikov, številne vloge pa poje na
vseh koncih sveta. Stalno živi v
Italiji, med krajšim obiskom v Sofiji
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17.10 - TV dnevnik v madžarščini
- 17.30 TV dnevnik - 17.45 Otro
ška oddaja - 18.15 Izobraževalna
oddaja - 18.45 Glasbena oddaja 19.30 TV dnevnik - 20.00 Lillie 20.50 Znanost in mi - 21.20 V če
raj, danes, jutri - 21.40 Dokumen
tarna oddaja

A

17.35 POROČILA
17.40 Z BESEDO IN SLIKO - O.
Wilde: MLADI KRALJ,Z del
Mladi gledalci bodo tokrat lahko
spremljali nadaljevanje pravljice o
mladem kralju, ki je v noči pred
svojim kronanjem spoznal, koliko
ljudi živi v pomanjkanju in bedi, da
lahko manjšina živi v razkošju.
17.55 OD SLIKE DO SLIKE
18.20 NE PREZRITE
18.35 OBZORNIK
18.45 NARODNA GLASBA
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.10 NOTTHINGHAM FOREST:
MALMOE, prenos nogometne tek
me iz Muenchna

ČETRTEK, 31. V.
J U

18.45 Tekst - 19.00 Narodna glas
ba - 19.30 TV dnevnik -2 0 .0 0 P.
Konjovič: Koštana (2. del opere) 21.00 Poročila - 21.10 Feljton 21.40 Športna sobota - 22.00
Zabava vas Viki Leandros

je kmalu po nastanku dobil prvo
nagrado na beneškem festivalu.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 D. Sušič: TALE
20.55 ANTIPODI: TUJCI V SVOJI
DOMOVINI
21.40 TV DNEVNIK
21.50 ZABAVNOGLASBENA OD
DAJA
22.05 ŠPORTNI PREGLED

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja - 18.15 Nove knjige 18.45 Narodna glasba - 19.30 TV
dnevnik - 19.55 Uvod v Igre brez
meja - 20.05 Igre brez meja (prenos
iz Ascone) - 21.35 Celovečerni film
- 23.05 TV dnevnik

SR ED A , 30. V.

1

ga bom o ogledali tudi drevi, saj je to
delo tako rekoč vzorčni primer,
kako je na filmskem platnu moč
prepričljivo upodobiti družbeno po
gojeno nasilje. Nepozabne pa so tudi
vloge Faye Dunaway, Warrena
Beattyja in Gena Hackmana.

pa je s tamkajšnjim televizijskim
simfoničnim orkestrom pod vod
stvom dirigenta Vasila Stefanova po
snela nekaj arij iz del Verdija, Čaj
kovskega, Cilea in Puccinija, ki jih
bodo ljubitelji operne um etnosti
lahko poslušali drevi
22.05 TV DNEVNIK
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O

B

A

N

K

A

1

16.50 POROČILA
16.55 G U a O IN CEZAR
17.05 APOKALIPSA ŽIVALI
17.55 TELEVIZIJA BREZ TREBU
HA
18.35 OBZORNIK
18.45 Č a r o b n o s e d l o
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 OCl KRITIKE
20.45 A. Hačaturjan: SPARTAK
Za ljubitelje baleta bo drevi na
sporedu pravcata poslastica -balet
niki moskovskega Bolšoj teatra bodo
izvedli Arama Hačaturjana balet

V
22.05 ŠPORTNI PREGLED
22.25 TV DNEVNIK

Spartak. Partituro za to delo je
skladatejj napisal 1956, gre seveda
za zgodbo o uporu sužnjev zoper
Rimljane, poznavalci pa strokovnja
ško pravijo: Hačaturjan si je balet
zamislil z ostro glasbeno dramaturgi
jo, s široko razgrnjenimi umetniški
mi podobami in z rom antično raz
gibanim intonacijskim besednim re
dom. Za odkritje Spartakove trage
dije je uporabil vse dosežke sodobne
glasbene kulture, zato je to sodoben
balet, ki skozi zgodovinsko temati
ko kaže, kako mogočen je lahko boj
za zaščito svobode človekove oseb
nosti. Temu primerne so tudi glasbenogledališke o b lik e .. . . Solista
bosta baletnika Vladimir Vasiljev in
Ljudmila Semenjakova.
22.15 TV DNEVNIK
22.35 SEVANJE, dokumentarna
oddaja

16.25 Napredek: Rjjeka (prenos
nogometne tekm e) - 18.15 Znanost
- 19.30 TV dnevnik - 21.00
Zabavnoglasbena oddaja - 22.00
Včeraj, danes, jutri - 22.15 Ženska
danes

PRVI RADIJSKI PROGRAM
PETEK, 25. V.

15.30 - Nedeljsko popoldne 19.30 TV dnevnik - 20.00 Doku
mentarna oddaja - 20.45 Včeraj,
danes, jutri - 21.05 Film tedna
• • • • • • • • • • •
letu druge svetovne vojne v nekem
mestu ob Volgi. V deževni noči
mlado Olgo Andrejevno obišče polj
ski oficir Kulesza, ki ji prinaša
pismo bivšega moža, s katerim se je
spoznal med zdravljenjem v vojaški
b oln ici Za vojni čas je značilno, da
čustva hitro planejo na dan - in
tako se tudi Olga in Kulesza v nekaj
urah popolnoma zbližata, njun od
nos je poln razumevanja, hrepenenja
in upotov.Igrajo Wladyslaw KowaF
ski, Larysa Kaddocznikowa, Barbara
Ludwizar, Aleksander Dzwonkowski in drugi.
21.00 KULTURNE DIAGONALE
22.00 TV DNEVNIK
22.15 MOZAIK KRATKEGA FIL
MA

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja -1 8 .0 0 Mladinska oddaja 18.15 Izobraževalna oddaja -1 8 .4 5
Mladi za mlade - 19.30 TV dnevnik
- 20.00 športna oddaja - 20.35
Izkušnje - 21.05 Poročila - 21.15
Celovečerni film

8.08 Glasba za dober dan. 8.30
Glasbena pravljica (M. in B. Lesjak:
Sončne pomladi na bregovih Sotle).
9.05 Z radiom na poti. 12.10 Z
orkestri in solisti. 12.30 Kmetijski
nasveti (inž. Jože Pratnekal Pomen
govedoreje za obnavljanje kmetij v
hribih). 1 2 4 0 Pihalne godbe. 13.50
Človek in zdravje. 14.05 Glasbene
miniature. 14.25 Naši poslušalci če
stitajo in pozdravljajo. 15.30 Napot
ki za turiste. 15.35 Od melodije do
melodije. 18.00 Od arije do arjje.
18.30 S knjižnega trga. 19.45 Minu
te z ansamblom bratov Avsenikov.
20.00 Uganite, pa vam zaigramo!
21.05 Oddaja o morju in pomoršča
kih. 22.30 Besede in zvoki iz logov
domačih 23.05 Lirični utrinki.
23.10 Petkov glasbeni mozaik.
0.05-4.30 N očni program.

SOBOTA, 26. V.
8.08 Pionirski tednik. 9.05 Z ra
diom po poti. 10.05 Promenadni
koncert. 11.05 Zapojmo pesem.
11.20 Po republikah in pokrajinah.
11.40 Domače viže. 12.10 Godala v
ritmu. 12.30 Kmetijski nasveti (inž.
Zdravko Turk: Lupljenje lubja na
gozdnih lesnih izdelkih). 12.40 Ve
seli dom ači napevi. 14.05 Kulturna
panorama. 15.30 Od melodije do
melodije. 17.05 Spoznavajmo svet
in domovino. 18.30 Iz dela GMS.
19.45 Minute z ansamblom Zado
voljni kranjci. 20.00 Sobotni zabav
ni večer. 21.30 Oddaja za naše
izseljence. 23.05 Lirični utrinki.
23.10
Portreti
jugoslovanskih
ustvarjalcev in poustvarjalcev zabav
ne glasbe. 0 .0 5 -4 .3 0 N očn i pro
gram.

NEDELJA, 27. V.
7.30 Zdravo, tovariši vojaki! 8.07
Veseli tobogan. 9.05 Še pomnite,
tovariši? 10.05 Panorama lahke
glasbe. 11.00 Pogovor s poslušalci.

11.10 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 13.20 Za kmetijske
proizvajalce. 13.50 Pihalne godbe.
14.05 Humoreska tega tedna (E.
Kishon: Ljudje bodo postali bratje).
14.25 S popevkami po Jugoslaviji.
15.10 Listi iz notesa. 15.30 Nedelj
ska reportaža. 15.55 Pri nas doma.
16.20 Gremo v kino. 16.45 Glasba
neuvrščenih. 17.05 Popularne oper
ne melodije. 17.50 Radijska igra
(Predrag Golubovič: Imate radi Pa
riz? ). 19.45 Glasbene razglednice.
20.00 V nedeljo zvečer. 22.20
Skupni program JRT. 23.05 Lirični
utrinki. 23.10 Glasbena parada Ra
denci 79. 0 .0 5 -4 .3 0 N očni pro
gram.

PONEDELJEK, 28. V.
8.08 Glasba za dober dan. 8.25
Ringaraja. 8.40 Pesmica za mlade
risarje in pozdravi. 9.05 Z radiom na
poti. 12.10 Veliki revijski orkestri
12.30 Kmetijski nasveti (inž. Tatja
na Brumat: Potonike). 12.40 Naši
poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
15.30 Od melodije do melodije.
18.00 Naša glasbena izročila. 18.25
Zvočni signali 19.45 Minute z
Dobrimi znanci. 20.00 Kulturni glo
bus. 20.15 Iz naše diskoteke. 21.05
Glasba velikanov. 22.20 Popevke iz
jugoslovanskih studiev. 23.05 Lirič
ni utrinki. 23.10 Za ljubitelje jazza.

TOREK, 29. V.
8.08 Glasba za dober dan. 8.30 Iz
glasbenih šoL 9.05 Z radiom na
r i t i 12.10 Danes smo izbrali 12.30
Kmetijski nasveti (inž. Milica Oblak:
Pridelovanje jagod v Italiji). 12. 40
Po domače. 14.05 V korak z mlad
m l 15.30 Od melodije do melodije
18.00 14 variacij za klavir, violino in
violončelo v Es-duru L. van Beet
hovna. 18.15 Baletna glasba Amerikanec v Parizu G. Gershwina. 18.35
S. in 12. Rukovet S. Mokranjca.
19.45 Minute z ansamblom Sončna
pot. 20.00 Slovenska zemlja v pesmi
in besedi. 20.45 Tipke in godala.

21.05 Od premiere do premiere.
22.20 S Plesnim orkestrom RTV
Ljubljana. 23.05 Lirični utrinki.
23.10 S popevkami po Jugoslaviji
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program.

SR ED A , 3 0. V.
8.08 Glasba za dober dan. 8.30
Pisan svet pravljic in zgodb. 9.05 Z
radiom na p o ti 12.10 Veliki zabav
ni orkestri 12.30 Kmetijski nasveti
(Ludvik Strobl: Letošnji program
pridelovanja semen v Jugoslaviji).
12.40 Ob izvirih ljudske glasbene
kulture. 14.05 Razmišljamo, ugotav
ljamo! 14.25 Naši poslušalci česti
tajo in pozdravljajo. 15.30 Od melo
dije do melodije. 18.00 Škatlica z
godbo. 18.30 Kaj radi poslušajo.
19.45 Minute z ansamblom Vilija
Petriča. 20.00 Naš gost. 20.15 Kon
cert za besedo (Labrador). 20.40 Iz
Slovenske
glasbene
romantike.
21.05 Odlomki iz opere Don uhn
W. A. Mozarta. 22.20 Revija sloven
skih pevcev zabavne glasbe. 23.05
Lirični utrinki. 23.10 Jazz pred
polnočjo. 0.05 - 4 .3 0 N očni pro
gram.

ČETRTEK, 31. V.
8.08 Glasba za dober dan. 8.30
Mladina poje. 9.05 Z radion na poti.
12.10 Znane melodije. 12.30 Kme
tijski nasveti (dr. Jasna Stekar: Kdaj
so pri siliranju trave potrebni dodat
ki). 12.40 Od vasi do vasi 14.05
Mehurčki. 14.20 Koncert za mlade
poslušalce. 14.40 Jezikovni pogovo
r i 15.30 Od melodije do melodije.
18.00 Vsa zemlja bo z nami zapela.
18.15 Lokalne radijske postaje se
vključujejo. 18.35 ftsm om o z jugo
slovanskimi skladatelji. 19.45 Minu
te z ansamblom Jazz-S et. 20.00
Četrtkov večer dom ačih pesmi in
napevov. 21.05 Literarni večer
(Sodobniki). 21.45 Lepe melodije.
22.20 Plesna glasba iz jugoslovan
skih studiev. 23.05 Lirični utrinki.
23.10 Paleta popevk jugo slovanskih
n i program.
avtorjev. 0 .0 5 - 4 .3 0 N ocn
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29. in 30. 5. francoski barvni film

PRODAM obračalnik Maraton 140
B. Anton K lem enčič, Goriška vas
KOSTANJEVICA: 26. 5. ameri
15, Mirna peč.
ški film Serpiko. 27. 5. ameriški
PRODAM grablje za BCS. Anton
film Štirje mušketirji.
Žnidaršič, Roje 17, 68310 Šent
KRŠKO: 26. in 27. 5. ameriški
jernej.
film Sovražnik Apačev. 30. 5. mehi
POCENI prodam košnjo. Lepa vrtna
ški film Jesenija. 3 1. 5 . angleški film
mrva. Orešje 18, Šmarješke Topli
Večni alibi Vicka Dukina.
ce.
MOKRONOG: 26. in 27. 5. film
PRODAM samonakladalko Mengele
Zakaj te očka pušča samo?
(22 m3 prostornine). Anton Plev
NOVO MESTO - KINO KRKA:
nik, Dečno selo 58, Artiče pri
Od 25. do 27. 5. ameriški barvni
Brežicah.
film Vesoljska postaja št. 1. Od 28.
ČEBELE 9 AŽ panjev, zdrave, m oč
do 31. 5. nemški barvni film Grške
ne, prodam. Tratnik, Šentjernej.
smokvice.
PRODAM šivalni stroj Bagat. Slavko
NOVO MESTO - KINO JLA: Od
Marinkovič, Ragovska 8 / VI, N o 
24. do 27. 5. jugoslovanski film Ni
vo mesto ali telefon (068)
nego. Od 28. do 30. 5. iranski film
2 3 -2 7 7 .
Lejla in Mendžu.
PRODAM logaritmično računalo.
RIBNICA: 26. in 27. 5. ameriški
Marija Kočman, Luterško selo
film Novembrski plan.
14, Otočec.
SEVNICA: 25. 5. film Komunisti
ODDAM košnjo za leto 1979 po
Jugoslavije. 26. in 27. 5. film Priti
zelo ugodni ceni na lepem ravnem
pred svitanjem. 30. in 31. 5. film
teren a Bršljin 17.
Obračun pri O K Koralu.
PRODAM dobro ohranjeno 120-basno klavirsko harmoniko Montana
in 70 W ojačevalec. Karlo TopUšek, 68282 Koprivnica, telefon
7 1 - 3 9 4 popoldan.
UGODNO prodam frezo Honda, ve
liko, s plugom, ogrebačem in
prikolico, vse malo rabljeno. Bra
čun. Pavlova vas 9, 6 8 255 Pišece.
PO ZELO ugodni ceni prodam sko
raj novo zamrzovalno skrinjo Go
renje (345 litrov). Leopold Arko,
JAWO KALIFORNIJA 350, L 77 in
Martinja vas, 68239 Mokronog.
čelado
prodam.
Aleksander
MALO RABLJEN športni voziček
G uculovič, Skalickijeva 1, Novo
prodam. Telefon 2 3 -3 5 5 .
mesto.
ZARADI gradnje ceste oddam vgra
PRODAM FORD M 12, letnik 6 8 v
jeni gradbeni material stanovanj
dobrem stanju. Ogled po 14. uri.
ske hiše. Cena po dogovoru. Od
Alojz Klobučar, Dol. Dobrava 5,
padni material ostane na mestu.
Trebnje.
Poizvedbe na telefon 2 2 - 3 0 3 po
KER GRADIM, prodam skoraj
16. uri ali osebno na naslov: Jože
zmontirano katrco, letnik 75
Fink, Ragovska 9 a, Novo mesto.
(zamenjani vsi blatniki, na novo
PRODAM tritonsko harmoniko,
prebarvana,
nove
polosovine,
dobro ohranjeno. Franc Gorenc,
nova maska, novi braniki). Pro
Regerča vas 112. Ogled vsak dan
dam tudi kolutni magnetofon
po 14. uri.
Grundig in skakalne sm uči PC
PRODAM manjšo
kombinirano
dolžine 2,4 m brez vezi. Naslov:
omaro. Starič, Ljubljanska 15,
Viktor Šinkovec, Malkovec 2,
Novo mesto.
6 8 295 Tržišče na Dol.
POCENI prodam globok in športni
otroški voziček ter trajno žareči
PRODAM kombi IMV 1600, letnik
štedilnik Kueppersbusch. Guštin,
1972 ali zamenjam za osebni
Skalickijeva 6, Novo mesto.
avto. Jože Judež, Gor. Vrpolje
PRODAM malo rabjjene grablje za
4 5 , Šentjernej.
BCS po ugodni ceni. Stanko Mi
PO UGODNI ceni prodam zastavo
helčič, Brezova reber št. 8, Sem ič
101, letnik 1975 in 3 m3 suhih
68333.
hrastovih desk. Ogled vsak dan od
PRODAM kosilnico Alpina, rabljeno
6. do 20. ure. Franc Zupančič,
eno košnjo, dobro ohranjeno.
Verdun št. 6, Uršna sela.
Franc Gazvoda, Mihovec 11,
WARTBURG 1965, registriran do
6 8322 Stopiče.
decembra, neparna številka, v
dobrem stanju, ugodno prodam.
1 2 - , 1 3 - , 1 4 - , 1 5 - in 1 6 - COLInformacije vsak dan popoldne in
SKE gumi vozove, nove, za volov
v nedeljo dopoldne pri Barbič,
sko, konjsko ali traktorsko vpre
Dolenje Polje pri Straži.
go prodam. Delam tudi osovine
PRODAM dobro ohranjenega princa
za traktorske prikolice po naroči
1200 C. Naslov v upravi lista
lu. Dostava na dom. Stane Bulc,
(2 0 5 7 /7 9 ).
Jurčkova pot 73, Ljubljana, Ra
kovnik.
PRODAM NSU 1200, registriran do
decembra 1979. Slavko Berginc,
PRODAM rezervno kolo za avto
Drska 46, telefon 21-981.
BMW 2002, letnik 1974, 13 x
165. Telefon 8 5 - 3 7 5 .
PRODAM VW 1200, dobro ohra
njen. Ogled v soboto, 26. maja.
KOSILNICO Mini Padano ugodno
Slavko Bratkovič, Gor. Vrhpolje
rodam. Janez Hočevar, Krka 2,
88
lovo mesto.
PRODAM zastavo 101 L, L
PRODAM električni štedilnik. Niko
1977 ali zamenjam za fiat 126
lič, Kristanova 2.
P z doplačilom. Jože Prešeren,
PRODAM mak) rabljeno m otorno
DoL Kronovo 4, tel. 84 - 925.
kosilnico Rapid Rex Univerzal z
vozičkom , jermenico in plugom.
PRODAM fiat 850 special, letnik
Naslov v upravi lista (2 0 6 4 /7 9 ).
1971, registriran do 1980. Cena
PRODAM prikolico za osebni avto
1,7 milijona, Jože Verstovšek,
in vlečno kljuko za 101. Sadek,
Cikava 6, Novo mesto.
Zagrebška 15, telefon 25-651.
PRODAM 126 P, letnik 1977. Alojz
PRODAM kravo s prvim teletom in
Kločbar, Podgrad 26, Stopiče.
23-colski komat. Krivec, Šentjur
PRODAM osebni avtomobil fiat
je, Mirna peč.
750, letnik 74. Matija Blatnik,
PRODAM mešalec za seno Maraton
Dobindol, Uršna sela.
BCS in smrekove deske 2,5 in 5
PRODAM fiat 126 P. Marjan Maticm. Franc Golob, Mačkovec 12,
čevič, Ratež 10, Brusnice.
6 8212 Velika Loka.
PRODAM dobro ohranjeno zastavo
PRODAM črno bel televizor. Jože
750, letnik december 71, registri
Hrovat, Kolodvorska 2, 68000
rano do 11. 4. 80. Dragan, Mirna
Novo mesto.
peč 16.
KOŠNJO (2 ha) prodam na ugodni
PRODAM avto Mini Moris 1000,
lokaciji. Ogled vsako nedeljo od.
letnik 1972. Perme, Kotarjeva 4,
8. do 12. ure. Gabrijele 23,
Novo mesto.
Krmelj.
PRODAM ali zamenjam za traktor
PRODAM novo kosilnico BCS z
poltovom i avto Hanomag, leto
garancijo, z vozičkom in brusom
izdelave 1967, nosilnost 2000 kg,
ter staro kosilnico Alpino. Anton
vožnja z B kategorijo. Avto je
Jerič, Mali vrh 7, Mirna peč.
popolnoma
obnovljen.
Janez
NA POVRŠINI 1 ha travnika pro
Švalj, Orehovec 7, Kostanjevica.
dam košnjo sena. Cvelbar, ŠmarPRODAM NSU 1200 C, letnik
jeta 5.
1970, registracija 25. 4. 80. Jože
Štupar, Prapreče 7, Žužemberk.
POCENI prodam prikolico za osebni
K
U
P
I
M
avto. Pod Trško goro 99.
PRODAM motorno kolo Tomos 15
KUPIM poltovornjaka skupne teže
SL, letnik 76, dobro ohranjen,
3500 kg. Jože Unetič, Gorica 19,
registriran 7500 km. EdiPečavar,
Leskovec, telefon 7 1 -9 8 9 .
Nestoplja vas 1, 6 8333 Semič.
KUPIM frezo za traktor Ferari.
TRAKTOR FAHR 18 KM ugodno
Alojz Kavšek, Gotna vas 27,
prodam. Alojzija Kambič, Semič
Novo mesto.
10, 6 8333 Semič.
PRODAM PRINCA 1200 C, letnik
70, karamboliran. Zdravko Mi
P
O
S
E
S
T
kec, Mali Slatnik 10 a, Novo
mesto.
PRODAM škodo 110 L, letnik 73.
PRODAM hišo s hlevom, kozolcem ,
Gor. Dole 13, Škocjan.
zid an io., približno 3 Im njiv, trav
T ri 7pnclfp

a

Četrtek, 24. maja — Marija
?etek; 25. maja - Dan mladosti
Sobota, 26. maja — Filip
Nedelja, 27. maja -Avguštin
Ponedeljek, 28. maja - Vojislav
Torek, 29. maja -Majda
Sreda, 30. maja - Ivana
Četrtek, 31. maja —Angela
LUNINE MENE
26.m^ja ob 1. uri - mlaj

BREŽICE: 25. in 26. 5. ameriški
oarvni film Prelomnica življenja. 27.
in 28. 5. švedski barvni film Abba.

SLUŽBO

DOBI

SPREJMEM frizerko brivsko-frizer- ske stroke. Jožica Darovec, Gor.
Straža 7 a, Straža.
TAKOJ zaposlim KV mizarje ali NK
delavce, ki imajo veselje do mon
taže pohištva. Delo je terensko.
Marjan Radej, Boštanj 3, 68294.
VAJENCA za kovinsko pasarstvo
sprejmem takoj.Jožko Pezdirc,
Ljubljana, Petkovškovo nabrežje
ZAPOSLIM fanta, vojaščine proste
ga, z vozniškim izpitom B katego
rije. Steklarstvo Milan Vodopivec,
Smolenja vas 72.
BRIVSKO- FRIZERSKO pom očni
co sprejme salon Pucelj, Novo
mesto, telefon (068) 21-172.
GOSTIŠČE H enčkov dom išče
samostojno kuharico in dekle za
priučitev z veseljem do dela v
kuhinji. Hrana in stanovanje v
hiši, plača po dogovoru. Naslov:
Henčkov dom , N ovo mesto, p.p.
27, telefon: (068) 2 3 -7 7 0 .

STANOVANJA
MANJŠE stanovanje ali garsonjero
na deželi iščem. Šifra „DOLENJSKA“ .
ZAKONSKI par išče stanovanje v
Novem mestu. Mira Ladišič, Visoče 27, Sošice.
IŠČEM stanovanje. V zameno pazim
• i 1 na otroke ali pomagam. Justina
Selan, oddelek Ta R 4, IMV Novo
mesto.
ZAMENJAM stanovanje (46 m 2) v
bloku v Ljubljani za enakovredno
v Novem mestu. Naslov v upravi
lista (2 1 1 6 /7 9 ).
ZA G R EB- NOVO MESTO! Eno
sobno komfortno stanovanje za
menjam. Pogoj: centralno ogreva
nje. Ponudbe na upravo pod šifro
..Z A G R E B - NOVO MESTO".
MLADA DRUŽINA išče kjerkoli v
Novem mestu manjše stanovanje.
Zagotovljena je izselitev v enem
letu. Možnost delnega predplači
la. Ponudbe na telefon 2 3 - 8 8 5
Novo mesto vsak dan po 19. uri
JU v petek 25. 5. 1979 tudi od 11.
do 16. ure ali na naslov v upravi
lista (2 0 8 1 /7 9 ).

Motorna vozila
PRODAM renault 4 L še v garanciji.
Telefon 21-671.
FIAT 125, italijanski, prodam po
zelo ugodni ceni. Trdinova 24,
N ovo mesto.
DOBRO ohranjen motor T 12 pro
dam. Rafko Bratkovič, Gor. Bre
zovica 26, 6 8310 Šentjernej.
PRGDAM po ugodni ceni zastavo
101, letnik 1973. obnovljeno.
Zvonko Peterle, Žadovinek 23,
Krško.
PRODAM PZ 1 2 5 /7 3 , garažiran.
Štefan Grahek, 21.m aja 1, Breži
ce.
PRODAM zastavo 125 P, letnik
1977. Darko Ašič, Majde Šilc
2 2 / IV, Novo mesto.
PRODAM AUSTIN 1300, letnik
1972, registriran do maja 1980.
Informacije po telefonu 2 2 -3 0 0 .
Škrinjar, Kristanova 34, Novo
mesto.
PRODAM motor MZ 250 lux. Milan
Šneberger, Bukošek 30, Brežice.
PRODAM kombi 4 3 0 zastava brez
hiben. Anton Fink, Podturen 38,
DoL Toplice.
PRODAM „LADO’* 1600 staro 4
mesece. Informacije tel. 2 2 - 9 4 2
od 7. - 9. ure.
POCENI prodam moped Tom os na
štiri prestave. Ogled 27. maja.
Darko Bučar, blok 4 8 /c , Sem ič.
PRODAM zastavo 101, letnik 1973,
karoserija 1977. Ogled Pod Trško
goro 90 do 14. ure.
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PRODAM par junčkov, starih 14
neseoev. Franc Hiti, Brezovica
25, Šmarješke Toplice.
P’.<ODAM grablje za BCS. Rudolf
Brulc, Gor. Stara vas 23.
PRODAM kom pletno H I-F I verigo
po enotah. Naslov v upravi lista
(2 1 1 8 /7 9 ).
PRODAM dobro vino po nizki ceni.
Naslov v upravi lista (2 1 2 0 /7 9 ).

nike, gozd skup^ 11 ha, v naselju
Dovško. Dovoz je z vsakim vozi
lom, oddaljeno od Senovega 20
min. Naslov: Julka Krevelj, Dov
ško 46, Senovo.
PODKLETEN vikend z vinogradom
in gozdom v Šutenskem vrhu
prodamo. Informacije na naslov:
Zorko, Brežice, Vrtna pot 5, ali
na telefon št. (0 5 1 ) 2 4 -3 0 4
(0 5 1 ) 3 6 - 9 9 8 Rijeka.
UGODNO prodam 10 ha zemlje z
gospodarskim poslopjem. V hiši
je voda in elektrika. Poslopje je

oddaljeno 200 m od asfalta. Zem
ljišče je primerno za strojno
obdelavo. Ogled ob nedeljah pri
Pavlu Grahku, Otovec 16, pošta
Črnomelj.
ZAINTERESIRANI GRADITELJI!
V zelo lepem sončnem kraju v
Škocjanu z lepim razgledom pro
dam parcelo z vsemi urejenimi
dokumenti. Možnost gradnje ta
koj. Naslov v upravi lista
(2 0 2 3 /7 9 ).
PRODAM vinograd. Alojz Zidarič,
Gor. Stara vas 27.
PRODAM sončno parcelo blizu
Šmarjeških
Toplic.
Telefon
2 3 -3 5 5 .
ZEMLJIŠČE (5800 m2) primerno
za vinograd ali sadovnjak z grad
benim dovoljenjem za (zidanje)
gradnjo zidanice pri Šentjanžu
prodam. Ponudbe pod „GOTOVINA“.
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TOVARIŠICO, ki je potovala 1.
maja iz Stuttgarta do Dobrove in
je povedala, da je zaposlena v
brežiški Jutranjki, prosim, da se
mi oglasi pod šifro »POTOVALI
V TROJE .
ZELO SEM OSAMLJENA, stara 60
let, še uslužbenka, zato želim po
tej poti spoznati kakega osamlje
nega upokojenca. Šifra „JAZ K
TEBI ALI TI K MENI“ .
DVA STAREJŠA iščeta žensko za
pom oč v gospodinjstvu, lahko tu
di mlajšo upokojenko, brez
kakršnihkoli obveznosti. Možnost
dedovanja. Franc Regina, Vel.
Bučna vas 5, Novo mesto.
ODDAM V NAJEM travnik 1 ha
Hrvaški brod (Ščurki) in travnik
60 arov Cezel pri Kostanjevici.
Janez Skubic starejši, G. Prekopa
10, Kostanjevica.
DNE 12. maja 79 se je v Smolenji
vasi Cerovcih izgubila psička
kodrasta črna z belimi lisami
okrog o č i in pod vratom. Najdite
lja naprošamo, da javi proti nagra
di v gostilni „Štefan na Malem
Slatnik u.
IZGUBIL sem traktorsko srednjo
ročico od Imenja do Šentjerneja.
Prosim poštenega najditelja, d ajo
vrne Francu Zupančiču iz Ime
nja.

i a
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MARIJI ŠULC iz Prečne 18 želimo
za dvojni praznik še veliko sreče
in zdravja. Vsi njeni!

PODPISANI JOŽE OLENIK, Kidri
čeva 23, Krško, prepovedujem
vsakemu vožnjo in hojo po delu
larceL št. 6 3 4 /1 , 6 3 4 /2 , 53,
830, 832, 834, 829, 828, k.o.
Anovec - v Bučerci, in povzroča
nje vsake škode na teh parcelah.
Kdor tega opom ina ne bo upošte
vat bom proti njemu zahteval
sodni postopek.
IVANA GORENC, Otavnik 6, Trži
šče, prepovedujem bratu STANI
SLAVU GORENCU, ki živi v
Franciji, da preneha prodajati
zemljo, ki je ostala pri izkopu na
moji njivi. Ce tega ne bo upošte
val, ga bom sodno preganjala.

OBVESTI LA ■
STEKLARSTVO MOJCA PEČEK!
Obveščam cenjene stranke, da po
slujemo v novih prostorih na
Resljevi 1. Okvirimo slike ter
izdelujemo vitraže. Se priporo
čam..
VALILNICA NA SENOVEM obve
šča stranke, da prodaja po ugodni
ceni 1 leto stare kokoši, bele,
težke, dom ače hranjene. Rjave in
grahaste nesnice bomo prodajali
od 10. maja dalje. Dobijo se vsak
dan, razen nedelje. Hkrati obve

ščam o, da se še dobijo enodnevni
piščanci v mesecu maju vsak to 
rek in petek, brez naročila. Pripo
roča se Mijo Gunjilac, valilnica,
68281 Senovo 72, telefon (068)
75-375.
NOVOST! V rtnarska dela, načrtova
nje, novogradnja in vzdrževanje z
večletnim i izkušnjam i v Švici
pričnem izvajati avgusta. Infor
macije: V rtnarstvo Franc Nečemer, Veliki Podlog, 68273 Lesko
vec, ali cvetličarna Kerin, Krško.

IZBR£ŽIŠK£,.:;
PORODNlSNICt^
V času od 12. do 19. maja so v
brežiški porodnišnici rodile: Marija
Lončar iz Ledin - Maijeto, Šarlota
Klokočar z Bizeljskega - Jožeta,
Olga Prosenik iz Sevnice - Judito,
Josipa Žužič iz Gregurič brega dečka, Milena Juratovec iz Drnovega - Petra, Kata Trčak iz Rud Gordano, Marija K lem enčič iz Žej
nega -Martina, Anica Žrlič iz Nove
Vasi - Daniela, Ana Bromše iz Anž
- Melito, Jožica Radej iz Sevnice Davida, Ivanka Bajs s Ponikev dečka, Silva Krejan iz Sevnice Aleksandro, Milena Hribar iz Prilip
- Aleša, Sonja Tunjič iz Zagreba Irino, dr. Zlata Zupančič iz Trnja
- Marka, Tatjana Poljak iz Samobora - deklico, Ana Gramc iz Vel.
Malenc -d e č k a in Nevenka Vitko
iz VeL Jazbine - dečka. ČESTITA
MO!
V preteklem tednu so pri nas
umrli: Ana Kopina, kmetovalka iz
S mečic, stara 78 let; Štefan Horvat,

strojnik iz Ivanca, star 47 let: Marija
Žokalj, km etovalka iz Krške vasi.
stara 76 let in Stjepan Lepej. dela
vec iz Movrače, star 58 let.

V času od 10. do 15. maia sov ; j
novomeški porodnišnici rodile: M*lenu Božič iz Podsrede - Mi<Ja’
Anica Kržičnik iz Kostajevice ' ;
Dejana, Marija Jamnik iz Štajngr^3
- Miha, Mojca Krhin iz Šentjerneja
- Dejana, Marija Kovačič iz R#'
drtega - Ireno, Danica Držaj iz ZO’
rencev - Tanjo, Martina Pacek >z
Gorenje vasi - Tinkaro, Mira Host
nik iz Križev - Leona, Milena Sf
monič z Vinjega vrha — Tadejo.
Anica Kovačič iz Grobelj - Aleša.
Alojzija Murn iz Podturna - Barbaro, Marija Balkovec iz Zilj - Maj0'
Slavka Hrovat iz Žužemberka '
Suzano, Angela Bulič iz Gorenje
Straže — Suzano, Cvetka Bartolj
Dolenje Straže - Sabino, Ivank*
Šušteršič iz Smolenje vasi - Uro&
Marija Blažič iz Štravberka - Mal'
janco, Dragica Brinjevec iz Miri>e
peči - Stanislava, Ljubica Jakših*
Police - Dejana, Ivica Grabnar jz
Krškega - Dejana, Marija Miketič j*
Črnomlja - Ireno, Anica Rajar >z
Dolenjega Podboršta Natašo,
Terezija Kastelic z Dolenje Težke
vode - dečka, Milena Čegovnik i*
Podgore - deklico, Martina Žabkar
iz Imenja - deklico, Nada Meglič iz
Dolenje Nemške vasi — deklico.
Jožica Fine iz Pijavic - deklic0,
ČESTITAMO!

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame,
stare mame in babice

TEREZIJE
BOŽIC
iz Prušnje vasi št. 11
pri Podbočju,
ki nas je v 83. letu starosti za vedno zapustila, se iskreno zahvalju
jem o vsem sorodnikom, prijateljem in znancem za cvetje in izre
čen o sožalje ter vsem, ki so našo mamo spremili na zadnji poti.
Posebej se zahvaljujemo bolniškemu osebju bolnice Novo mesto
za lajšanje bolečin v najtežjih trenutkih. Najlepše se zahvaljujemo
godbi in pevcem, praporščakom, govornikom za lepo izrečene
poslovilne besede pred dom ačo hišo in pri odprtem grobu. Hvala
organizaciji ZB Podbočje in Združenju ZB občine Krško za lepo
organiziran pogreb. Hvala vsem, ki so našo mamo v tako velikem
številu spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: hčere, sinovi, vnuki in vnukinje z družinami
Prušnja vas, dne 13. maja 1979

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
D ^ . 0 “ USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, N ovo mesto, Ribnica,
Sevnica m Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Slavko Lupšina.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Milan Markelj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Matjan
Bauer, Janez Pezelj, Jože Primc, Drago Rustja, Jože Sim čič, Jožica
Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnik. Tehnični urednik Priloge:
DuSan 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 4 8 0 din ali 25 ameriških dolarjev oz. 50 DM (oz. ustrezna druga
valuta
v
tej
vrednosti)
Devizni
račun:
5 2 1 0 0 - 6 2 0 - 1 0 7 - 3 2 0 0 0 - 0 0 9 - 8 - 9.
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 130 din, 1 cm na določeni
r a n i 1 f\C\ /lin
o
1_::
i a a _*•
strani
160 din, 11 cm nna
srednji ali ~zadnji
stranii '200
din, i1 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 š t 10 od 1.
1. 1979 - Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS skupšči
ne SRS (št. 4 2 1 —1 / 7 2 od 28. 3. 1974) se Dolenjski list ne plačuje
davek od prometa proizvodov.
c
P
1* podružnici SDK v Novem mestu:
5^ 100—603—30624 - Naslov uredništva: 68001 N ovo mesto, Ulica
talcev 2, p.p. 33, telefon (068) 2 3 - 606 — Naslov uprave: 68001
N ovo m esto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 2 3 -6 1 1 . - NenaroNenaro
čenih rokopisov in fotc rafij ne vračamo - Časopisni stavek, filmi in
prelom: ČZP Dolenjski ist, Novo mesto - Barvni filmi in tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.
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,

Ob b oleči in nenadomestljivi izgubi naše mame in babice

MARIJE THORŽEVSKIJ
se zahvaljujemo vsem, ki ste jo v času bolezni obiskovali, ji lajšali bolečine in H vlivali upanje v
ozdravitev, ki ni bila mogoča. Iskrena hvala vsem, ki ste v težkih trenutkih sočustvovali z nami, ji
darovali cvetje in jo spremili na zadnji poti, hvala pevcem in govornici za poslovilne besede. Življenje
teče dalje, nam pa ostaja spomin, poln spoštovanja in zahvale naši ljubljeni mami in babici za vse, kar
nam je v življenju dala.

Thorževskijevi

Št. 21 (1554) 24. maja

,

ZAHVALA
Po kratki in težki bolezni nas je zapustil dragi mož, oče, stari oče,
brat in stric

MARTIN KOLENC
iz Kristanove 24, Novo m esto
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znanceni, ki ste ga spremili na njegovi zadnji poti, darovali vence in
cvetje ter nam izrekli sožalje. Hvala lepa zdravstvenemu osebju
* terne ga oddelka splošne bolnice Novo mesto. Posebno sc zahvaIujemo organizacijam sindikalni podružnici TOZD Gozdarstvo
«raža, ZZB N 0 V _ o o s UJV Novo mesto, PPM Novo mesto,
Sodbi, pevcem ter govornikoma za tolažilne besede ob krsti in pri
odprtem grobu. Zahvaljujemo se stanovalcem bloka Kristanova
in sosedama Ruparjevi in Erženovi za vso pom oč.

Žalujoči: žena Angela, sin Tine, hčeika Milena z družino,
^ tr a Micka z družino, sestra Nežka z družino ter drugo
sorodstvo.

ZAHVALA

ZAHVALA
V 74. letu starosti nas je po težki
bolezni zapustila naša skrbna žena,
mama in stara mama

Ob boleči izgubi naše drage žene,
sestre in tete

ANE
KLEPEC

FRANČIŠKA
JENIC

iz Boršta 14 pri Podzemlju

iz Koroške vasi

Najlepše se zahvaljujemo sosedom in vsem, ki so nam kakorkoli
pomagali, darovali vence in cvetje ter nam izrekli sožalje. Lepa
hvala delavcem TOZD Gozdarstva in IMV N ovo mesto, ki so se v
tako velikem številu poslovili od pokojnice. Iskrena hvala proštu
za ganljivo opravljeni pogrebni obred.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom , prijateljem
in znancem, ki so nam izrekli sožalje, darovali številne vence in
cvetje ter pokojnico v tako velikem številu pospremili na njeni
zadnji poti. Še posebej smo dolžni zahvalo družinam Jaklič, Hle
bec in Klepec ter duhovniku za ganljivo opravljeni pogrebni
obred.

Žalujoči: mož Lojze, sestre z družinami, družini Kralj in
Košir ter drugo sorodstvo

Žalujoči: mož Jože, hčerki Vida in Fani z družinama

V

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage mame, stare mame, tete, svakinje in
prababice

ANE STARMAN
iz Sevnice

iz Stare cerkve 8 pri Kočevju
se najiskreneje zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in so
ld o m , ki ste jo v tako velikem številu pospremili na zadnji poti,
Podarili cvetje in vence ter nam ustno in pismeno izrazili sožalje.
Posebno se zahvaljujemo sindikalnim organizacijam delovnih
organizacij Stfllesa, Zdravstvenega doma Sevnica in Zdravstvenega
doma Senovo ter delavcem in delavkam delovnih organizacij Lisce
>n Jutranjke za podarjene vence, moškemu pevskemu zboru Gasil
skega društva Sevnica ter duhovniku za ganljiv nagovor in lep
obred.

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, posebno pa
sosedoma Anzeljc in Bončina, organizacijama ZZB NOV, ZŠAM
Kočevje, govornikoma za poslovilne besede, župniku, ter vsem, ki
so darovali vence in cvetje, ter ga pospremili na njegovi zadnji
poti. Se enkrat vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Micka, hčerki M id, Darinka z družinama,
Nada z m ožem ter ostalo sorodstvo.

Vsi njeni

27. maja bo minilo prežalostno leto
dni, odkar nas je v najlepšem cvetu
mladosti mnogo prezgodaj nepriča
kovano v 20. letu starosti na tra
gični način zapustil naš nadvse ljub
ljeni sin in brat

Po težki bolezni nas je za vedno
zapustil naš dragi mož, oče, tast,
dedek, sin in brat

LUDVIK
DULMIN

FRANCI JORDAN
iz Novega mesta

Dragi naš Franci, zakaj si nas moral tako kmalu zapustiti? Živi
m o v globoki ža lo sti Ni besed, s katerimi bi mogli izraziti, kako
te pogrešamo in kakšna praznina je nastala v našem domu. še
vedno ne moremo verjeti, da te ne bo nikoli več med nam i
Nepremagljive bolečine v naših srcih budijo spomine na tvoje
kratko življenje. Naša žalost in bol do tebe, Franci, pa ostajata
večni. Nikoli te nč bomo pozabili.

Za vedno žalostna tvoja mama, o če in sestra Mateja.

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob pretani izgubi našega dragegi
moža, očeta, sina, brata in strica

ALOJZIJA
VIDMARJA
iz Dolenje vasi
Wie™ T
ahvali ujem. ° / * f m vaščanom, sorodnikom in prijaj.jji m, kt ste nam v tezloh trenutkih priskočili na pom oč, pokojnoi podarili toliko vencev in cvetja, nam izrekli sožalje in ga v
~ * o velikem številu spremili na zadnji poti. Posebna zahvala
Nravstvenemu osebju internega oddelka v Novem mestu, g. župiWou j 2® IePi obred, kolektivu IMV ter govorniku za poslovilne
ede ob odprtem grobu.

žalujoči: žena Joži, sinovi Lojze, Jože, Andrej in mama,
)e Viktor, Jože, sestre Anica, Marija, Cvetka in Marti
na z družinami ter dnigo sorodstvo

ZAHVALA
65. letu starosti je po hudi bolezni prenehalo biti srce naše
drage žene, mame in stare mame

MARIJE GLAVAN
roj. Podoreh (Km etove M id)
z Jame pri Dvoru
Topla in iskrena hvala vsem sorodnikom, znancem in vaščanom,
c **e nam kakorkoli pomagali, izrazili sožalje, darovali vence in
ter spremljali pokojno na njeni zadnji poti. Prisrčna zahvala
odd?u°Valnemu zdravstvenmu in strežnemu osebju internega
j^ Qelka novomeške bolnišnice. Zahvala za obisk in skrb zdravnim zdravstvenemu osebju v Žužemberku, Dragu Jordanu za
v najhujšem, žužembeiškim pevcem in župniku za lepo
Zah
-' cer'weni obred in poslovilne besede ob odprtem grobu.
vk u jem o se dobrim sosedom za izredno pozornost in nego
» u težko boleznijo.
®nkrat vsem hvala!

V 70. letu starosti nas je po težki
bolezni zapustil naš dragi in skrbni
mož, oče, stari oče in brat

JANEZ
PANJAN
iz Podloga 8 pri Dragatušu

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prija
teljem, ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in spremili
pokojnika v tako velikem številu. Hvala govornikoma Evgenu
Cestniku in Jožetu Matkoviču, članom ZB KS Dragatuš, pevcem
iz Draga tuša in duhovniku za opravljeni obred. Hvala tudi vašča
nom za nesebično pom oč in vsem, ki ste darovali vence in cvetje.

Žalujoči: žena Tinka, hčerka Fanika z možem Slavkom,
vnuki Majda, Stane, Sonja, sestri Angela in Kristina z
družinama

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

FRANCA
GOLOBA
iz Birčne vasi
se najiskreneje zahvaljujemo vsem, ki ste nam ob težkem udarcu
stali ob strani in nas tolažili. Posebno zahvalo smo dolžni Kresetovim, Lokarjevim, Hrovatovim in Junčcvim, ki so nam pomagali
v težkih trenutkih. Zahvaljujemo se pevskemu zboru KUD Ru
perč vrh ZSMS NK Birčna vas, delovnim kolektivom KZ Agroservis, Novoles, Krka, tovarna zdravil, Novoteks, Labod, IMV in
Eli Novo mesto. Zahvala župniku iz Šmihela za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Justina, sinovi in hčere z družinami ter
ostalo sorodstvo

Žalujoči: vsi njeni, m ož Franc in otroci z družinami

>voru, dne 16. maja 1979

2C. maja .S7S

Birčna vas, N ovo mesto, Kamnik, Tržič, Ljubljana, Kranj
in Maribor

SPOMIN

ZAHVALA
a
Ob pre.ani in boleči izgubi našega
dragega moža, očeta, sina, brata in
strica

ANTONA
JAKŠE
iz Boričevegp 6
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem in znan
cem , ki ste nam v težkih trenutkih stali ob strani in nam kakorko
li pomagali, izrazili sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnika
v tako velikem številu spremili na zadnji poti. Posebno se zahva
ljujemo družinama Mervar in Gačnik, sodelavcem GG Novo
mesto, učiteljem in učencem OŠ Milka Šobar-N ataša ter OŠ
Bršljin, tov. Pavcu za poslovilne besede ter župniku in kaplanu za
opravljeni obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Anica, otroci Andreja, Toni, Marjeta in
Majdi, o če, brata in sestre ter drugo sorodstvo

ZAHVALA
V 20. letu starosti je dne 29. aprila
1979 tragično preminil naš ljubljeni
sin, brat vnuk in nečak

FRANCI
POGORELEC
z Brega 1 pri Ribnici

Ob boleči izgubi našega ljubljenega sina, brata, vnuka in nečaka
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom in dobrim sosedom za
nesebično pom oč v najtežjih trenutkih naše bolečine.
Zahvala kolektivoma „RIKO“ Ribnica in ,,INLES" Ribnica, sode
lavcem staršev, menzi in roletami „INLES“ , GD Dolenji Lazi,
PTT Ljubljana, tovarišem v. p. 4 8 7 2 O točac, 0 0 ZSMS in vašča
nom z Brega za podarjene vence in cvetje. Posebna zahvala kolek
tivu „R IK 0“ za organizacijo godbe in pevskega zbora. Hvala za
poslovilne besede tovarišu Ivanu Stupici pred domačo hišo, tova
rišu zastavniku Furlanu in Andreju Tomšiču pri odprtem grobu.
Srčna hvala g. dekanu za lepo opravljeni obred.
Hvala vsem, ki ste ga v tako velikem številu spremili na zadnji
poti. Še enkrat hvala vsem.

Žalujoči: o če Anton, mama Francka, sestra Silva, brat
Toni, sestre Dragica in Menči, ter drugo sorodstvo.

DOLENJSKI U S T
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Po dolgem bo preplaval Krko
M a rtin S tre l, š tu d e n t glasb e (k ita ra ) iz M o k ro n o g a , b o ju n ija v tr e h e ta p a h skušal p o
d o lg e m p re p la v a ti K rko — P ris o te n tu d i V eljo R o g o šič — Išče p o k ro v ite lja
24-letni Martin Strel iz Mo
kronoga se bo ob koncu leto
šnjega junija lotil nevsakdanjega
(in ne nenevarnega) podviga.
Preplavati namerava Krko od
njenega izvira do zliva v Savo.
Vmes bo le dvakrat počival, v
Novem mestu in Kostanjevici.
Že od nekdaj je bil Martin na
gnjen k težkim športom. Kot novo
meški gimnazijec je bil izredno obe
taven član republiške gimnastične
vrste. Vendar ga je motila množica,
gledalci, večkrat neobjektivni sodni
ki. Odločil se je za mir: teke na
nekaj deset kilometrov dolge proge,
vožnje s kolesom in končno je prišel
v redko družbo plavalcev maraton
cev.
Zanj smo prvič slišali lanskega
septembra, ko je na D. plavalnem
maratonu med številnimi udeleženci
iz Italije, Češkoslovaške, Madžarske
in Jugoslavije brez prave tehnike,
trenerja in načrtovanih priprav pri
šel na cilj deveti. Pred tekm o so že
uveljavljeni plavalci fanta, ki je pri
šel z Dolenjskega, gledali s pom ilo
vanjem.

Valovi več kot povezujejo
Razmah elektronike sega
že v vsako vas. Vedno seveda
‘; ni bilo taka Janko Kuselj,
1 predsednik sevniškega radio■! kluba, enega najuspešnejših
«j v državi, se spominja, s
<> kakšno radovednostjo je kot
\ ; kratkohlačnik med šent<<janškimi izgnanci ob padcu
\ | Nemčije v njenem osrčju
■> opazoval ameriške vojake, ki
J ; so poslušali nekakšne „ška• • tlice". Malo več je o tran1; zistorjih slišal po vojni, e/e< ktronika ga je zelo zanimala,
,, vendar je moral za mizarja v
J ►Hrastnik.
i.
Kaj več o radiu je lahko
]; videl kot brigadir v Para<* činu. Takrat si je tudi sesta, v i prvi direktni sprejemnik
« na tri elektronke, kot so to
o takrat imenovali ..Armada
J je bila takrat dobrodošla
> šola za marsikoga, “ se spo; minja mladih let in težavne
ga pionirstv a v radio
amaterstvu. Očitno ga ravno
te težavne izkušnje še bolj
•<! spodbujajo, da mu ni žal
časa ki ga prebije kot men
tor radioamaterskega krožka
J pri sevniški osnovni šoli „ Ta
čas delam na šoli že s sedmo
generacijo mladih amaterjev.
Lani se jih je ob razpisu pri
javilo kar 64. Začenjamo s
J tistimi v petem razredu. Ko
zapustijo šolo, so že mdioamaterji," pravi Janko.
Dandanes si radioamater
pravzaprav lahko vse potreb
1; ‘

no kupi Kuselj in njegovi
tovariši vseeno v marsičem
posegajo na področja, kjer je
še manj znanega, z iznajdlji
vostjo in vztrajnostjo pa pre
magajo prenekatero oviro.
Ena takšnih rešitev je svoj
ska konstrukcija antene na
Lisci, ki jim omogoča izred
no prodornost na UKV
območju. Z izvirnim nači
nom so za primer nevarnosti
brezžično povezali gasilske
sirene v občini. Tisto, kar
tačas še posebno priteguje
Janka in somišljenike v
klubu, so možnosti za
vzpostavljanje zvez preko
meteoritskih rojev, satelitov
in Meseca. „Pri marsičem
smo še gmotno prešibki, da
bi se lahko lotili izdelave po
trebnih n a p ra v p r a v i o teh
načrtih.
Kako radioamaterstvo ni
zgolj konjičkarstvo, potrjuje
zagnanost, s katero so od
lani prišli do lepega doma
pri sevniškem gradu. Grad
beniki cenijo objekt na pol
tretji milijon dinarjev. Svoje
čase pa je bila to vlažna graj
ska konjušnica. Janko Kuselj
je najbolj vesel, ker je delo
kluba doživelo tak razmah,
da fantje v njem vse bolj
samostojno opravljajo razne
naloge Ob letošnji podelitvi
srebrnih priznanj OF na
Lisci je bil med dobitniki
tudi Janko Kuselj.
ALFRED ŽELEZNIK

ZASILNI
PRISTANEK
JA D R A L N E G A
LETALA
21. maja malo pred 15.
uro je pri vasi Breza blizu
Trebnjega na njivi zasilno
pristalo jadralno letalo, s ka
terim je jadral Danilo Star
ček, član Aerokluba Ptuj.
Udeležil se je republiškega
tekmovanja in ob 11.30 startal v Lescah. Namenjen je bil
do Novega mesta in nazaj,
pri Pluski pa je izgubil
pravšnji veter in se od lo čil
za zasilni pristanek. Tik pred
tem , ko bi se m oralo letalo
dotakniti tal, so se prelomila
krila. Pilot Starček pa je
imel srečo v nesreči, kajti
n ič se mu ni zgodilo, pač pa
je gm otne škode na jadral
nem letalu za 7 0 .0 0 0 dinar
jev.

vzbujala posebno pozornost za ama
terske razmere pravcata raketa veli
kanka. V dolžino je „cigara” merila
kar 2,80 metra. Pripravljena za start
je tehtala 6 0 kg. „Klub sam takšnim
nalogam ni več kos. Ta izstrelitev je
plod skupnega dela našega kluba in
novega kluba pri trboveljski Strojni
tovarni,” je o pripravah dejal vodja
sevniških raketarjev Marjan Zidarič.
Vrste natančnih sestavnih delov ne
bi mogli izdelati, če pri svojem delu
ne bi mogli uporabiti strojev v
Trbovljah, tudi za izračune so upo
rabili tovarniški računalnik.
Med najpomembnejšimi, značil
nostm i te doslej največje sevniške
klubske rakete sodi nedvomno to,
da je zmogla 1.415 kilopondov po
tiska. Mešanje posebej sestavljenega
goriva je izredno nevarno delo, saj bi
lahko že majhna iskrica statične
elektrike
povzročila
eksplozijo.
Raketarji so ves postopek do potan
kosti pretehtali, gorivo pa zmešali
šele na poligonu.
Z izstrelitvijo je pod kotom 70
stopinj raketa dosegla višino 1.626
metrov, dom et pa je znašal 4 km.
Največja hitrost je bila 190 metrov
na sekundo. Na tleh je pristala s
padalom. Poleg te rakete so izstrelili
šc dve manjši. Pripravljajo se že na

Martin se je v dolgih in napornih
urah treninga dodobra spoznal.
Trdno zaupa svojim spretnim in
m očnim ter obenem nežnim glasbeniškim rokam, svoji volji, prav
zaprav dolenjski trmoglavosti. V
enem samem dnevu namreč kot za
šalo prevozi s kolesom več kot 180
km, tako na primer zadnjo nedeljo,
ko si je ogledoval Krko od izvira do
izliva.
Sedaj redno vadi v ljubljanskem
Plavalnem klubu. Dobil je trenerja.
Vadi najmanj desetkrat na teden in
samo na enem treningu dvigne več
sto kilogramov, preteče nekaj tisoč
metrov in obvezno preplava najmanj

J. PEZELJ

NAJBOLJŠI RIBICI - Na fot«
grafiji so najboljši trije čil
(stoje) in mladinci čepe), kij
na tekmovanju lova rib s pl<^
cem na Rinži uplenili skup
sami skoraj tregino vseh uje
rib.

Ne plenilci
marveč
gojitelji ril
U plenjene ribe preselili
čiste jšo v o d o — Pri člani
zlata kolajna Prim cu,
m ladincih pa Krivcu
154 rib je ujelo 30 ribičev koč*
ske ribiške družine na tekmovanji
lovu rib s plovcem, ki je bilo mini
nedeljo na Rinži v Kočevju.
uplenjene ribe so preselili iz spo
njega, onesnaženega dela Rinže
zgornji, kjer je voda čista To det
že četrto leto. Pokrovitelj tekmo
nja je bil tozd NAMA Kočevje.
Tekmovanja se je udeležilo
članov, ki so skupaj uplenili 1
ribo, in 16 mladincev, ki so ujeli
rib. Vsaka uplenjena riba je št
točko, ne glede na težo. Tako
namreč izognejo ribiči tudi dod
nim poškodbam rib, ki so v zveZ
tehtanjem ali merjenjem dolžine n
Rezultati: 1. Primc 30, 2. Kne|
vič 21, 3. Klepač 18 itd. Pri mlad
cih je bil najboljši Matjaž Krivec i
rib), 2. Miran Zajc (9 ), 3. M4
Bastar (7 )'itd. Najboljši trije v vsa
kategoriji so prejeli zlate, srebrne i
bronaste medalje ter diplome.

Čudni tabornik
Pri njem našli orožje in
nakradene predm ete

D R A G PRETEP
V RIBNICI
Kar lep pretep je nastal v restavra
ciji „Jelka“ v Ribnici 14. maja nekaj
pred 18.40, ko so preizkusili svoje
m oči Marko Kosič, Rade Dimitrovič
in Duško Mavrič. Razbili so precej
gostinskega inventarja in znaša
škoda več tisočakov. Pri tem „napomern" delu so se tudi sami toliko
poškodovali, da so morali iskati
pom oč v zdravstvenem domu v
Ribnici. Gre torej povsem očitn o za
»delovno nezgodo".

Izstrelili 2 ,8 0 m d o lg o ra k eto — Prešli m eje raketnega m odelarstva — N ovi n ačrti

Konec minulega tedna je pri
sobopleskaiju Valandu v Sevnici

Maratonec Martin Strel

6 kilometrov. Posebej vadi še tehni
ko plavanja in od septembrskega
maratona je m očno napredoval. Pri
pravlja se na zahtevno tekmovanje
na 40 km dolgem maratonu Capri Neapelj, kjer bodo plavali domala
vsi najboljši poklicni maratonci. V
hudi konkurenci skorajda ne bo
amaterjev. Da pa Rogošičeve besede
v tej nekolikanj čudni samotarski
druščini nekaj pomenijo, je dokaz
Martin. Nastopil bo v konkurenci
izkušenih, premetenih in hitrih mor
skih volkov, kjer ima pomembno
vlogo tudi denar.
Ta čas Martin misli zgolj na K rka
Jadran je tako rekoč prijazna kopel,
v Krki pa bo tako kot pod hladnim
tušem. Čeprav je imela le 12 stopinj,
je Strel že vadil v njej. Nazamal se je
s posebno mastjo, ki jo lahko dobi v
vsaki lekarni. Vendar so tube dokaj
drage, Martin pa je štu dent
In zastavljene naloge obetavni
plavalec ne bo zmogel brez denarne
pom oči. Obiskal ga bo namreč tudi
Veljo Rogošič s posebno ekipo.
Zakaj v primeru, da bo Strel izpit, ki
si g i je zastavil, opravil uspešno,
bodo o njem in Krki slišali vsi mara
tonci po svetu. O stotih premaganih
kilometrih mrzle junijske vode bodo
Rogošičevi sodelavci poročali v
Egipt, kjer ima sedež evropska
plavalska maratonska zveza. Tam
bodo novo in lepo maratonsko
progo vnesli v register in za Krko
bodo že v naslednjih dneh slišali
tudi v Chicagu. Tam vodijo tako
imenovano rang listo najboljših pla
valcev in premaganih rek.
Tudi zato potrebuje Strel pokro
vitelja. Maratonska zveza pa bo do
bila novega preverjenega plavalca,
maratonca, doma iz Mokronoga.

KJE SO TISTE ROŽICE? Nekje na vrtu ali okenski polici
lepo cvetijo rože, ki so jih tedaj,
k o je bila v Novem mestu k on 
ferenca m est, posadili v beton
ske lonce pred športno dvorano
pod Marofom. Lonci so zaradi
svoje teže še ostali, pa tudi
zemlji, ki menda ni posebne
sorte, so tatovi posebne sorte
prizanesli, rož pa je iz dneva v
dan manj. (F oto: J. Pavlin)

Sevniška raketa 4 km daleč
Sevniški raketarji so že večkrat dokazali, da presegajo okvire
običajnega modelarstva. Sobotna izstrelitev treh r^cet na vojaškem
poligonu je to še tembolj potrdila.

„Ni vedno vse dober trener, iz
piljena tehnika, kopico klubskega
denarja," je s smehom dajal Martin,
„za maratonsko plavanje moraš
im eti v sebi nekaj več. Jaz to imam,
sicer se zame ne bi začel zanimati
znameniti Veljo Rogošič,“ pove z
odločnim i besedami.

izstrelitev šc večje rakete oktobra,
ki naj bi merila v dolžino 4 metre,
domet pa naj bi znašal 15 km.
A. ŽELEZNIK

PONOSNE LOVSKE TROFEJE — Z mnogimi so se na razstavi v
Dolenji vasi pri Ribnici postavili lovci z ribniško-kočevskega
obm očja. Na razstavi je sodelovalo 14 lovskih družin Zveze LD
K očevje in gojitveno lovišče Žitna gora, prireditelj pa je bila letos
LD Velike Lašče. Razstava je bila odprta 19. in 20. maja in je
požela veliko zanimanja. (F oto: France Modic)

Prva harmonika Dolenjske
F olk glasb en o društvo iz N ovega m esta skrbi za del
kulturne d e d išč in e — V s o b o t o .te k m e harm onikarjev
V soboto, 26. maja, bodo v novo
meški Športni dvorani izbrali naj
boljšega harmonikarja Dolenjske za
letošnje leto. Prireditev, ki naj bi
postala tradicionalna, bo povezoval
Toni Gašperič.
Tudi člani novomeškega „Folk
glasbenega društva", organizatorji
sobotne akcije, iz dneva v dan ugo
tavljajo, da slovenska narodna glasba
vedno bolj tone v pozabo. Zaradi
tega so se odločili za akcijo, ki so ji
dali im e „Prva harmonika Ddenj-

Bo obranil naslov?

ske“ . Na prireditvi, ki se bo začela
ob 19. uri se bodo predstavili Ivan
Pugelj iz Straže, Tone Filak iz Grad
ca, Alojz Frančič iz ^Šmarjeških
To.ilic, Slavko Ogulin iz Mirne peči,
Cveto Pelko iz Družinske vasi, Va
lentin Dolinar iz Uršnih sel, Jože
Avbar iz Trebnjega ter Novomeščani
Franc Bogolin, Danijel Badovinac in
Marija Žefran. Drugi bodo imeli
priložnost nastopiti prihodnje leto.
Prireditev bo imela tekmovalni
značaj. Finančno so jo podprli KZ
Krka, Pionir, Novotehna in Merca
tor, posebno nagrado pa bo prispe
valo uredništvo Antene.

Občani z območja Dolenjih
Podpoljan so pred kratkim o
vestUi postajo milice v Ribnici
da se pri njihovi vasi že dalj ča
zadržuje neki neznanec, ki «u<
vlamlja in krade.
Miličniki so res odkrili v blr
žini vasi zasilen Uvak, v katerefl1
je bilo tudi orožje. Kmalu je pri'
šel še ..stanovalec", 28-letni Mar
jan Bavdež iz Javoija pri Litiji
ki si je za ..kampiranje" izbi®
ribniško občino, kamor se je pri'
peljal s taksijem. Miličniki s°
med preiskavo našli pri nje«1
oziroma v bivaku orožje in vež
drugih predmetov, ki si jih je
Matjan pridobil po načelu ,,mal°
kradeš, malo vlamljaš, pa *
pošteno preživiš*. Sodišče b°
zdaj nadobudnega tabornika pri'
merno nagradilo.
Občani tega obm očja s®
praktično dokazali, kaj p<r
menijo besede ..družbena samo"
zaščita". Spoznali so, da so z*
svojo varnost odgovorni najprej
sami in da se tatov, vlomilcev i*1
potepuhov najlažje znebe, &
sodelujejo z varnostnimi organiJ.P-

I. GRADECKI

S p et sp e ed w a y v Krškem

VSE ZAHTEVNEJŠE RAKE
TE — Ekipa sevniškega kluba
Vega in trboveljske Strojne to 
varne je v sob oto na vojaškem
poligonu uspešno izstrelila troje
raket, od katerih je ta na sliki
letela 4 kilom etre d aleč. (Foto:
Železnik)

V nedeljo ob 15. uri bo na
Stadionu
Matije
Gubca
v
Krškem spet zanimiva dirka v
speedwayu. Dirkači se bodo po
merili v tretjem kolu republiške
ga prvenstva.
Sodelovali bodo tekmovalci
vseh slovenskih klubov: Gornje
Radgone, Gorenja - Varstroj iz
Lendave, Ljubljane, TAM iz Ma
ribora in, kajpak, domačini. Po
prvih dveh dirkah v Lendavi in
Mariboru vodi lanski državni
prvak Štefan Kekec iz Maribora
pred Vladom Kocuvanom iz
Gornje Radgone. Tretje mesto je
doslej v rokah Krčana Jožeta
Mavsarja. Vsekakor se obetajo
zanimive vožnje, kjer niso brez
m ožnosti tudi ostali Krčani Bo
jan Kozmus, Jože Žibcrt in Kre
šo Omrezel, ravno tako lahko
presenetita Ivan Vrbnjak in
Albert Kocmut iz Radgone.

ŠMARJEŠKE NEVSAKDANJOSTI - „Maijetici Z m lad ičk i"
lahko imenovali igro narave z Dežmanovega vrta v Šmaij
Toplicah. Iz cveta velike marjetice je pognal snop manjših cvet®
kar je bilo za gospodinjo Marijo (na levi) in njene sosede izje111*
zanimivost. Pozornost vzbujajo tudi jurčki, ki, k ot kaže, rastejo |
vse mesece v letu. Popolnom a zdravega še z dvema prijateljema JeJ
uredništvo prinesla mati Mladena Krevsa. Jurčkovo družinic0 "
našel te dni v gozdu pri Šmarjeških Toplicah.

24. V.'79

S I PRILOGA

SLA

PO LEPOTI

i.
ne in ***astara zgodba pripoveduje o nekem grškem
Ribarju tole: nekoč je tako realistično naslikal
j p irozdje, da so priletel? lačne ptice in začele
sočne jagode.
a(.Vprašanje zase je, ali tej zgodbi verjamemo
kliuh' ^ar niti ni tako P °membno- Zgodba, ki je

h

ne*

em u P repričljiva, je b o lj zan im iv a zarad i

^ ,esa drugega. Pokaže namreč, da je bil eden
iniul!!*1 ci,jev slikarstva že od nekdaj ustvarjati
dobe po živi naravi.
vjh -r!Vnostna, nnagičnih in drugih nerazumljibufi
•J,BnaP ° ,nJ®na narav a je sk o zi sto le tja
u Ha človeškega d u h a in ga n e n e h n o izzivala.

'n Pritegovala je vse, ki so v njih
',e raziskovalne in ustvarjalne žilice. Pojavi in
^ remembe v naravi so ostali v njihovih delih Vdas'*1 kot odkritje, včasih kot vprašanje, samo
asanje brez odgovora.
Hk^karji so se vselej odzivali na svoj način: z
Žeiepn',ni^Podobitvam i tega, kar so doumeli in
sto, 1 trajneje zaznamovati. V sedemnajstem
Nem
50 se prv'^ načrtno zatekli k pokrajini,
sij^aa.fah 2ato' ker 50 ugotovili, da je krajinska
■fienir 0 odsev njihovih idej in čustev. Znako
krajinar John Constable (neka9°v0 | °*3n'k našega Matevža Langusa) je rad
ril»da mu je „slika druga beseda za čustvo".
Iikovra*'narstvo se ie razvilo v posebno vejo
Pfec r* .Um,e tnost'- Slovenci imamo v njem kar
hjirv,1-^? le v ilo imenitnih zastopnikov. Med
|js, 1 Je nekaj, ki so naše male dolenjske gore
fokr n° 9* 50 c*° sm rt' ostal' zvesti svoji
Do
Dolenjci svoji Dolenjski. „Ko pokrajitjjj I°2IV^ z vsem srcem, je po teb i," je nekoč
vladimir Lamut. Neko noč ga je za vselej
e* val Krke, tiste zelene reke, o kateri je

Kette pel, da se „ovija okrog mesta kot ljubica
zvesta". Za obema, za Lamutom in Kettejem,
so ostala dela. Po Lamutu Dolenjska nima
slikarja lamutovske vehemence.
Zadnja leta prihajajo na Dolenjsko slikarji od
vsepovsod. V njej odkrivajo svojo oazo miru,
lepote, navdihov. „Kdor se enkrat napije teh
njenih barv, njene lirike, dobrosrčnosti njenih
ljudi, tega bo Dolenjska večno žejala," je dejal
udeleženec Dolenjske slikarske kolonije. In res
je tako, pa stopi v Dolenjsko kjerkoli, skozi
katera koli vrata!
Lamutovsko zaljubljenost v dolenjsko zemljo
in ljudi v nekem smislu nadaljuje skupina
likovnih amaterjev iz Novega mesta. Skupina
prav zdaj z vso ustvarjalno zagnanostjo dokazu
je, da si je upravičeno nadela ime po svojem
Vzorniku Lamutu.
Eno zadnjih takih dejanj je bil nedavni
slikarski ekstempore, ki so ga priredili člani
novomeške likovne skupine, udeležili pa so se
ga poleg njih še člani petih likovnih skupin iz
raznih krajev Slovenije.
Tako se je 12. in 13. maja na pot ob Krki
navzgor in navzdol z napetimi platni in paletami
odpravilo slikat nič manj kot 28 slikarjev in
slikark. V slabem dnevu in pol so ustvarili kakih
osemdeset del. Najboljša je odbrala strokovna
komisija pod vodstvom dr. Mirka Juterška,
umetnostnega zgodovinarja in kritika, za raz
stavo, ki so jo drugega dne ekstempora odprli v
menzi tovarne perila labod v Ločni, pokrovi
teljice te po pričakovanju nadvse uspešne likov
ne manifestacije.
Slikati na ekstemporu pomeni ..stresti sliko
iz rokava", brez poprejšnjega študija in drugih
priprav. Nekateri poklicni slikarji so v času

Dolenjske slikarske kolonije po nekaj dni pora
bili samo za to, da so dojeli spreminjaste utripe
dolenjskega sveta. Na tem ekstemporu časa za
tako tuhtanje ni bilo. Slikar se je moral kaj
hitro odločiti, če je želel prenesti del tega
utripa na papir ali platno. Nekateri so se v tej
naglici ustavili pred motivi, ki bi jih sicer nikoli
ne slikali. Marsikoga je poleg vsega dajala
neizkušenost s pomanjkljivim znanjem. Ne sme
mo namreč pozabiti, da udeleženci ekstempora
niso bili akademsko šolani slikarji, ampak „sam o" slikarji po notranjem klicu, ki pa jih roka
in barve ne ubogajo vedno najbolj.
Kljub napornemu delu in priganjaški dirki s
časom, ki je prišel nemalokrat in nemalo
pri kom navzkriž z voljo in navdihom, tistim
enkratnim, se je ta ekstempore v srca in
razpoloženje vseh ustvarjajočih zapisal kot iz
jemno doživetje. Doživetje Dolenjske in njenih
ljudi -prijateljstva.
„Zam e je to sprostitev," je dejala Ida Rebula
iz Domžal, ko so se na razpetem platnu
pojavljali prvi obrisi Rojčevega mlina z jezom in
drevjem, ki si je hotelo podati „roke" z vejami
na drugi strani Krke, kjer stoji Zajčev mlin.
„ Človeka to tako prevzame. Morali bi se več
krat dobivati tako, vsakokrat v drugem kraju."
Tisti lep kot nad Žužemberkom, kjer Krka
šumeč poskakuje čez kaskade, se je prelival v
barve na slikarskih stojalih še štirih domžalskih
ekstemporistov. Emil Mučič, ki je bil do nedav
nega miličnik, je tožil, da je kot slikar doma
preveč osamljen, na takih srečanjih pa se počuti
povsem kot enak med enakimi. Za Mojco Vilar
je bilo nekaj najlepšega približevanje lepoti, ki
jo je odkrila v motivu, in neznansko jo je imelo,
da bi v akvarel prelila tudi šumenje vode.

France Orehek je znan kot portretist in tudi na
novomeškem ekstemporu ni zamudil priložno
sti. „Delam tudi krajine, portrete pa imam
raje," je dejal. Z visokega brega je motrila
počasni tok Krke Brigita Horvat, a nič pravega
ji ni kanita na papir — zaradi duševne stiske.
..Večkrat sem bil na ekstemporih, ta naš,
novomeški, pa mi je najbolj všeč," je povedal
Marjan Maznik, ki je bil kot član novomeške
likovne skupine eden od organizatorjev omenje
nega slikarskega srečanja. ..Izredno sem vesel,
da se je vabilu odzvalo toliko slikarjev. Krajina,
ljudje, Krka — to, mislim, jih je pritegnilo."
Delal je skupaj z Domžalčani.
Za Božo Podrgajs je bil ekstempore ideja in
pol, ki ..človeka prisili, da gre delat. Toni
Vovko je imel kot soorganizator med drugim
dolžnost, da se je službeno zahvaljeval za
udeležbo, naklonjenost pokrovitelja in še za
marsikaj zraven. Poskrbel je, da so si slikarji
napasli oči na barvnem dokumentarcu „ Ljudje
ob Krki", katerega rojstvo je tudi sam nekoliko
zagrešil. Zatrdil je, da bo ekstempore tradi
cionalna novomeška prireditev. „ Letos", je pri
stavil, „imamo v načrtu še tri za člane novo
meške skupine: v Brežicah, Bohinju in Novem
mestu. Na zadnjem mestu se bodo slikarjem
pridružili tudi mladi talenti iz šol."
To je samo nekaj izjav, misli nekaterih v
slikarjev. Podobno bi najbrž povedali tudi drugi,
če bi jih povprašali zanje. Naj zanje govorijo
njihova dela, ki bodo do konca maja na ogled v
Labodu. Pravi namen pa bo ekstempore dose
gel, če bodo razstavljena dela v srca obiskoval
cev dahnila vsaj nekaj tiste sle po lepoti, ki so jo
imeli ustvarjalci, ko so slikali Dolenjsko.
I. ZORAN

ničesar pokazali ne kot trenerji in ne kot
organizatorji zahtevnejši in si zaračunajo vsako
uro. To ja napak in zato naš šport, ki ima sicer
mnogo boljše možnosti za razvoj kakor včasih,
le ne gre tako hitro naprej kakor bi lahko šel.
Šport je nekaj najlepšega. Veseli te, ko vidiš,
kako mladi napredujejo. Kako dosegajo vedno
večje uspehe, če marljivo vadijo in če se z njimi
res strokovno dela. V atletiki delam aktivno že
več kot petindvajset let in sem še posebno vesel,
ko vidim, kako napreduje naša pionirska atleti
ka. Prav po potrditvi dogovorov v Portorožu se
je marsikaj spremenilo. Atletika je dobila
mesto, ki ji v temeljni športni panogi pripada,
zlasti v osnovnih šolah. Resda so še izjeme.
Ponekod so ljubosumni na atletiko, vendar
mislim, da bodo morali slej ko prej spoznati, da
se tam, kjer je razvita atletika, uspešno razvijajo
tudi druge panoge. Atletika daje osnovo, to je
hitrost, dober skok in moč. Znani so primeri
vrhunskih športnikov, nekdanjih atletov. Poglej
mo Anjo Zavadlav, državno prvakinjo v slalo
mu. Začela je kot šprinterka v ljubljanski
Olimpiji. Bila je tudi članica štafete na 4 x 100
metrov. Omenil bi lahko še mnoge druge."

DOBER
DAN,
DOLENJCI

FRANC
MIKEC
Za atletiko, ..kraljico športov", je na svetu
navdušenih na milijone ljudi. Še posebo so jo
cenili v stari Grčiji, odkar pa so se začele
olimpijske igre moderne dobe, je atletika pro
drla domala v vsako deželo, na vse konce sveta.
Za slovensko atletiko lahko rečemo, da je v
polnem razmahu, še posebno po portoroških
sklepih, ko je dobila prednost ne samo v
športnih društvih temveč tudi in predvsem po
šolah. Lahko zapišemo, da smo Slovenci v
atletiki dosegli lepe m ednarodne uspehe. Vse
več pa je atletov tudi na Dolenjskem. O tem in
o atletiki nasploh je pripovedoval sekretar

Atletske zveze Slovenije, aktivni športnik, pred
vsem pa organizator in anim ator slovenske
atletike Franc Mikec.
„V športu sem cenil in še zmerom cenim
idealizem. Spominjam se časov, ko smo delali
vsi bolj ali manj amatersko. Leta 1958 sem
postal profesionalni sekretar takratne Okrajne
zveze Partizan v Novem mestu. Nihče se
ni vpraševal, koliko bo dobil za svoje delo.
Delali smo iz čistega entuziazma in najbrž je
prav tak način dela ohranjal našo vitalnost in
mladost. Zdaj pa je precej drugače. Imamo več
denarja in zato so tudi začetniki, ki niso še

usmerjanje AVVACS, ki ga izdeluje znana
ameriška firma Boeing. Gre za to, kdo naj
izdeluje nove sisteme protizračne obrambe, ki
bodo tovarnarjem prinašali velike dobičke. Spet
so se torej spopadli interesi ameriškega in
zahodnoevropskega
vojaško
industrijskega
kompleksa. Tako na primer naj bi Anglija že
zavrnila ameriški sistem in začela izdelovati
svojega.
Kaj je pravzaprav sistem AVVACS? V
njegovem sklopu je 27 do 34 letal boeing E - 3
A, ki so izdelana na bazi navadnega potniškega
letala boeing 7 0 7 -3 2 0 V. Vsako tako letalo
ima m očno radiolokacijsko postajo, računalni
ški kompleks s sistemom za odkrivanje ciljev,
opremo za navigacijo in zveze ter naprave za
razpoznavanje.

VOJAŠKI

Zunanji videz letala je spremenjen zaradi
aerodinamične gobaste antene premera 9
metrov. Novo letalo ima tudi močnejše motorje
in sistem, preko katerega ga lahko oskrbujejo z
gorivom kar v zraku. Ker potrebujejo vgrajene
naprave veliko električne energije, so štirikrat
povečali tudi moč električnih generatorjev.
Vzletna teža letala je okoli 150 ton, v zraku
lahko nepretrgoma ostane skoraj 12 ur, ne
upoštevajoč naknadno preskrbo z gorivom.

LETEČI
RADARJI
V štabu natovskih strategov se že več kot dve
leti prepirajo o opremljanju severnoatlantskega
bloka s sistemom za zgodnje opozarjanje in
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Vse kaže, da bo boeing E—3 A eno najdražjih
letal na svetu. Zaradi sila zahtevne elektronske
opreme, ki je bo v enem letalu nekaj ton, bo
stal boeing z značilno gobasto anteno okoli 150
milijonov dolarjev, ves program pa več kot 2,7
milijarde dolarjev.
Zakaj je s!stim AVVACS sploh potreben? Ob
tem omenjajo strokovnjaki predvsem tri dejav
nike. Zaradi novih letal, ki se do ciljev lahko
prebijejo s poletom na majhnih višinah, je
potreben radiolokacijski sistem, ki bi ta letala
odkrival „od zgoraj" in jih spremljal tudi z

Ko se takole meniva, se Franc Mikec spo
minja časov, ko se je čisto po naključju
pridružil športnikom na novomeškem starem
stadionu.
„V družini nisem imel športnega vzornika.
Oče je bil delavec. Toda od šestih otrok smo
postali kar trije zagreti za šport. Ena od sester je
postala mladinska državna prvakinja v telovad
bi. Najmlajša, Irena, pa je bila mladinska držav
na prvakinja v namiznem tenisu.
Srečno naključje je bilo tudi to, da smo imeli
hišo le dobrih dvesto metrov od takratnega
stadiona v Kandiji. Sprva sem se ves predal
nogometu, pozneje v gimnaziji pa odbojki in
košarki. V takratni gimnazijski reprezentanci
sem igral z vrhunskimi novomeškimi odbojkarji.
V študentskih letih se je Franc Mikec bolj
zanimal za tenis in namizni tenis. Ukvarjal se je
tudi s šahom. Toda vse bolj ga je vleklo v
organizatorske vode. Bil je tudi aktiven, čeprav
ne vrhunski tekač. Svoj pravi športni talent pa
je izpričal kot organizator v takratni sekciji
TVD Partizan. Že kot gimnazijec je pomagal
profesorju Glonarju, ki je bil tudi njegov prvi
učitelj telesne vzgoje.
In Franc Mikec nadaljuje: „Lepi so bili časi,
ko smo na stadionu nabijali okroglo usnje. Imeli
smo dobro ekipo in mnogi (Tomo Vindišer,
Toni Majerle, Božo Vesel, Borut Kožuh) so
postali kasneje dobri nogometaši. Na stadionu

velikih razdalj. Drugi razlog je, da sredstva
protizračne obrambe niso sposobne usmerjati
prestreznikov v radiju njihovega dosega. In še
tretji razlog: v primeru vojne so kopenske
ra d io lo k a c ljsk e p o sta je b o lj k o t z ra č n e d o v z e t

ne za nasprotnikove napade.
AWACS naj bi potem takem postal sestavni
del novega sistema protiletalske obrambe ZDA,
vseboval naj bi tudi radiolokacijske postaje, ki
bi odkrivale nasprotnikove bombnike tudi
onstran obzorja, poleg tega pa naj bi imel sistem
„ob boku" še izpopolnjenih prestreznikov tipa
F—15 ter omrežje umetnih satelitov za zgodnje
opozarjanje.
Letalo E—3 A naj bi po zamisli izumiteljev
sistema AVVACS patruljiralo kakih 300 kilo
metrov za frontno črto in opazovalo, kaj se
dogaja v zraku do 80 km onstran fronte. Letalo
naj bi na višini 9000 metrov, pri čemer bi
njegova radiolokacijska postaja odkrivala nizko
leteča nasprotnikova letala na razdaljah do 320,
letala na večjih višinah pa na razdaljah do 450
km ter usmerjala proti njim svoje prestreznike.
Trdijo, da lahko vsako letalo sistema AVVACS
hkrati odkrije do 600 ciljev, proti 15 od teh pa

smo improvizirali tudi tenis. Začrtali smo igf'-|
šče in igrali z lesenimi loparji."
Franc Mikec je bil pozneje tudi ten iš k iI
trener. Tečaj prvega razreda je opravil na Bledu j
pri znanem trenerju Vilimu Harangozu. ,,TakratI
smo imeli zelo dobro pionirsko in m la d in s k o
teniško ekipo. Jože Turk in sestra Irena sta bilo|
pionirska prvaka v Sloveniji, tudi drugi, Miro|
Berger, Majda Turk, Florjan Urh in Marjan J
Somrak so se visoko povzpeli v slovenskem in|
jugoslovanskem tenisu. Mladinska akcija MTK|
Novo mesto je sodila v sam vrh Jugoslavije.'1
In pripoveduje naprej: „Ker nisem ime1!
možnosti postati vrhunski tekač, sem se *l
Novem mestu kmalu začel ukvarjati s statistiko
ki je v atletiki izredno pomembna, zlasti l
propagandi. Dopisoval sem tudi v Dolenjski lis1
in Slovenskega poročevalca. Hotel sem posta
športni novinar, zato sem se po končani gimn*
ziji vpisal na pravno fakulteto in jo absolvir
leta 1958.
Postal pa sem neke vrste športni propagafl.
dist, šahovski organizator in tajnik športni^
forumov v Novem mestu. Ko so mi po vrnitvi i*
JLA ponudili mesto selektorja Republiške atlete
ske zveze, sem ponudbo z veseljem sprejeli
Želel sem napraviti kaj več za atletiko in še
posebej za slovensko atletiko. Poklic športnega!
organizatorja je zanimiv, dinamičen, vedno si [
stiku z mladostjo . . . "
Nekaj časa je Franc Mikec delal tudi pri Vibe
filmu v Ljubljani. Pri Vibi se je ukvarjal s|
prodajo filmov in z reklamo. „ Bilo je po svoje
zanimivo. Zlasti pa sem z leti spoznal, da je to J
jabolko le na zunaj lepo rdeče, v notranjosti P*j
je gnilo. Lahko trdim, da je v slovenskem filmU
veliko več gnilega kakor v športu. V Vibi sefi
spoznal vrsto ljudi, ki jim je le do tega, da b |
pokasirali čimveč milijonov. Zato sem se žele
čimprej vrniti nazaj k športu. Takoj ko je bile
priložnost, sem sprejel ponudbo Republiške,
atletske zveze in se vrnil v halo Tivoli na me
profesionalnega sekretarja zveze.
Mislim, da smo v atletiki na dobri poti in ded |
bomo čez nekaj let imeli v Sloveniji kakovostno?
atletiko. Že zdaj imamo nekaj zelo dobrih!
mladih kot so Kopitar, Cujnik, Benedetiče
v a . . . Za temi obetavnimi imeni pa stoji
desetine najmlajših talentov. Tako se dogaja
Celju, Kočevju, Brežicah, Novem mestu. To p«! 3
je tista injekcija, ki spodbuja k še večji zagnano-j
Jm

sti.
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lahko navaja tudi prestrezalna sredstva. Stro- L
kovnjaki menijo, da je sistem AVVACS enako
vreden, kot če bi podvojil število s v o jih ^
prestreznikov, kajti s sic t°m o m bo mogoče
kontrolirati in prestrezati večje število n a s p ru r-^
nikovih letal, zagotovljeno pa bo tudi zaneslji
vejše prestrezanje.
Vsak J e te č i radar" bo deloval približno
takole: centralni elektronski računalnik ki te
lahko opravi 750 operacij na sekundo, bo [*el
obdeloval informacije, ki bodo prihajale z vseh
opazovalnih točk, predvsem pa iz radiolokacijr ust
ske postaje. Ta postaja bo dajala koordinate,
oddaljenost, kot do odkritega cilja in tudi nje
njegovo h itro st Elektronski računalnik pa bo
poskrbel vse potrebne elemente za spremljanj«
ciljev in usmerjanje napadnih sredstev nanje.
Računalnik bo ocenil tudi nevarnost, ki
od napadalčevih sil. Rezultati teh izsledkov,
bodo prikazani na zaslonih v obliki črk,
k, številk
ali slik.
Sredstva za zveze naj bi zagotovila
z letali v zraku, z bojnimi enotami na tleh
kopenskimi usmerjevalnimi točkami. V
namene ima letalo boeing E—3 A
radijskih postaj.

NESLAVNA
GORA
TISOČIH TON
ena modrost ni za vse čase, nekatere med
življenje že docela pohodilo. Če
j f skimi pa je živ
i P na^i stari očetje še pam etno kimali ob izreku,
e r čez sedem let vse prav pride, in marljivo

/Oravtiati_ttuari na
na podstrešja,
|
pa današnjim gene- lciiam Še na kraj pameti ne pade, da bi kakšna
robnarijj, čez
čez 6as
čas lahko prišla prav. Potrošniška
J e|nost je pošte
pošteno zaorala v navade in način
. , JenJa naših ljud
ljudi. Uporabi in odvrzi! Kdor bi
.;?es umival in hranil
hra
plastične vrečke, kot so jih
pred desetimi leti, ne bi ušel sumljivemu
češ da mu v glavi koleščki ne teko po
redu.
in odvrzi! Zelo lagoden način potrošpa prinaša nevarnost, na katero ni

nihče pomislil. Lepše ko smo živeli, se pravi, več
ko smo trošili, večji glavobol so začele povzroča
ti smeti. Njihov kup je rasel tako rekoč iz dneva v
dan. Leta 1975 smo Slovenci ..pridelali" že pol
milijona to n komunalnih odpadkov. To silovito
goro smeti je bilo treba nekam dati. In so jo.
Nekaj so je zvozili na mestna smetišča, kjer so jih
pač imeli, nekaj je je odromalo po rekah in
potokih, nekaj je požrlo grmovje, precej smeti pa
si je pridobilo prostor pod soncem ob vaseh, po
zapuščenih kamnolomih, peskovnikih, v vrtačah.
Poleg rednih urejenih odlagališč odpadkov so
nastala številna divja odlagališča. Na desettisoče
„znamenj boljšega življenja" je v na njivah in
travnikih. Odlagališče ima vsaka slovenska vas.

A kakšna odlagališča so to? Večji kraji imajo
v svoji bližini več metrov visoke kupe odpadkov,
na katerih prihaja do samovžiga, smradni dim pa
se vrača v naselja. V Žabjaku pri Novem mestu
dan za dnevom vstaja modrikast dim v opuščeni
gramoznici pri Dobovi kar naprej tli gora, katero
sproti večajo odpadki iz Brežic, pri Straži,
nedaleč od Novega mesta, se suklja dim s
smetišča, poleg katerega stoji tabla z napisom, da
je odlaganje odpadkov prepovedano. Pri Vranovičih se smrade smeti Črnomlja, Metličani pa
vohajo smrad svojih odpadkov z odlagališča v
neposredni bližini mesta. V Trebnjem na mestno
odlagališče ne odvažajo samo komunalnih odpad
kov, ampak tudi industrijske odpadke iz Novolesove tovarne akrilnega stekla, Donta in iz
Trima; večina teh odpadkov je nerazpadnih.
Odlagališče je nevarno predvsem zaradi številnih
samovžigov, še bolj pa zaradi možnih eksplozij, ki
lahko nastanejo pri kemičnih reakcijah med
odpadki.
Vendar smrad in lepotno skaženo okolje nista
vse. Odlagališča odpadkov so žarišča globljega
onesnaževanja. Nekatera med njimi, kot je npr.
odlagališče v Dobovi, leže nad zalogami podtalne
pitne vode. Ker je med slovenskimi odpadki kar 4
odstotke plastike, v nekaterih plastikah pa se
nahaja tudi strupena kemična snov PVC, poleg
nje pa je v odpadkih tudi nekaj odpadnih olj,
ostankov sintetičnih barvil, kemičnih sredstev za
zatiranje škodljivcev in drugih nevarnih snovi, ni
treba posebne bistroumnosti za ugotovitev, v
kakšni nevarnosti so ljudje, ki vodo iz podtalnic
uporabljajo za kuhanje in pitje: Dovolj je, da
strupene snovi iz odlagališč prodrejo do talnice.

ilk

Večji del Dolenjske leži na kraških tleh, ki so
zelo prepustna. Škodljive snovi s površja lažje
prodirajo v tla in nevarnost, da pridejo do pitne
vode, iz katere zajemajo večja naselja, je toliko
večja.
Nič manj ne ogroža zdravja pisani živalski svet,
ki se zbira ob smetiščih. Podgane in drugi

valovnih snopov. Ni še povsem rešeno tudi
vprašanje, kako bodo v vesolju zgradili te velike
kolektorje, kako bo z dovozom ljudi „na grad
bišče". Tu gre pravzapiav bolj za vprašanje, kako
poceniti pošiljanje materiala in 'judi v vesolje.
Kljub vsem težavam pa v NASA menijo, da so
vsi trdi orehi prehodnega pomena in da jih bo z
nadaljnjim tehničnim napredkom sorazmerno
lahko streti.
Sodobna tehnologija, računajoč predvsem na
možne izboljšave in načrtovani napredek, je torej
sposobna uresničiti projekt, p o . katerem bi
sončno energijo prek vesoljskih zbiralnikov poši
ljali na Zemljo v obliki električne energije. Taka
vesoljska električna centrala naj bi imela moč
10.000 MW, njen zbiralnik naj bi imel površino
do 180 kvadratnih kilometrov. Vesoljska centrala
naj bi bila težka od 50.000 do 100.000 ton.
Izračunali so tudi že ceno tako pridobljene
kilovatne ure: stala naj bi od 6 do 20 par.

Stroški za tako centralo so odvisni predvsem
od velikosti sončnih celic in načina njihovega
prevoza v vesolje. Glede dostavljanja energije na
Zemljo ne vidijo posebnih težav, menijo pa, da
bo treba vprašanje podrobneje preučiti z ekolo
škega stališča.
Uporabljali naj bi celice iz silicija; te bodo
sončne žarke prestrazale, jih spreminjale v mikro
valove in pošiljale na Zemljo. V ta namen naj bi
imela centrala na vsakem koncu po eno anteno.
Antene na Zemlji pa naj bi mikrovalovne snope
lovile in sprejeto energijo posredovale napravam,
ki bi jo spreminjale v električno. Tok bo izmeni
čen.
Zelo pomembno je predvsem vprašanje, kako
zmanjšati stroške za izdelavo sončnih celic. Prve
celice, ki so jih začeli uporabljati pred nekako
desetimi leti, so stale po 500 dolarjev na kilovat.
Menijo pa, da bodo do leta 2000 dosegli pre
cejšnjo pocenitev, od 100 do 300 dolarjev na
kilovat. Zdaj lačunajo predvsem na sončne celice
iz silicija. Z njimi imajo največ izkušenj. Menijo
pa, da bi bile celice lahko tudi iz drugih
materialov, kar bi proizvodnjo pocenilo za 40
odstotkov.
Do omenjenih in drugih ugotovitev so prišli s
proučevanji v inštitutih in laboratorijih. Teorija
pa ne zadostuje. Zato naj bi NASA v kratkem
ugotovitve preskusila v vesolju. Ključ do vesolja
je tako imenovani ..vesoljski taksi", ki pa je tako
rekoč še v plenicah. „ Vesoljski taksi in njegovi
potom ci" naj bi v vesolje tovorili ljudi in material
za sončne energetske centrale.
V prvi fazi bodo v vesolju na manjši višini
postavili sončne celice ali antene z močjo okoli
500 kilovatov. Drugi korak bo močnejša centrala
(do 10 megavatov), na tretji stopnici pa naj bi
usklajevali delovanje velenjske centrale z naprava
mi na Zemlji. Tretja etapa naj bi bila že čez 10
let.
Če bo takrat vse teklo po načrtih, bodo
inženirji NASA delo nadaljevali in v vesolju
zgradili prototip 1000-megavatne centrale. Tudi
ta še ne bo dokončna rešitev, projekt NASA bo
zaključen šele s postavitvijo sistema 10-gigavatnih
central. To naj bi se zgodilo leta 2000.
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bi jo lahko v enakem času in z enako velikim
zbiralnikom lahko zbrali na Zemljini površini. Ko
bodo začeli zbirati sončno energijo z vesoljskimi
kolektorji ter jo pošiljati na Zemljo, bodo antene,
ki bodo prestrezale te ..pošiljke" oziroma mikro
valovne snope, lahko postavljali v neposredni
bližini mest ali objektov, ki bodo uporabljali
energijo. Prenašanje energije bo lahko teklo
podnevi in ponoči ter ob vsakem vremenu.
Če gledamo na problem samo s teoretične
plati, nas rešitev zadovoljuje, saj ima v primerjavi
z drugimi energetskimi viri vrsto prednosti. Ovire
so predvsem tehnološke narave, da bi postal
sistem gospodaren, je potrebna še prenekatera
tehnološka rešitev. Najprej je treba izdelati
ustrezne sončne celice in antene; momle bi biti
učinkovite, lahke in poceni. Poleg tegii je treba
temeljiteje preučiti način, dostavljanja tolikšnih
ko!‘čin erteiaije na Zeinho, in to v obliki rhikro-

Na zadnjem republiškem posvetovanju o
varstvu okolja, ki je bilo v Novem mestu, so
predstavniki dolenjskih občin med viri onesnaže
vanja naštevali tudi smeti. Ni večjega kraja, ki bi
mu odpadki ne čepeli za vratom in ga silili k
ukrepanju. V srednjeročnem programu občin so
vnesli urejevanje smetišč in odlagališč, vendar pa
je treba kar takoj zapisati, da urejeno smetišče ni
tisto odlagališče, kjer se smeti le navaža. Mnoge
krajevne skupnosti tako ustvarjajo lastne deponi
je, ki so ne samo nezakonite, ampak prav nič ne
rešujejo.
Novo mesto ima v načrtu prvo zares urejeno
odlagališče komunalnih odpadkov. Nedaleč od
Brusnic se bodo zbirale smeti na terenu, ki ne
dopušča prodiranja pod zemljo, hkrati pa se
bodo odpadki sproti zagrinjali z zemljo.
Povsem nov veter pa obetajo v ravnanju s
smetmi napori, da bi odpadki postali koristna
surovina druge vrste. V svetu niso nič novega
kurišča smeti, ki poganjajo parne turbine manjših
elektrarn. A še preden smeti zakurijo, jih sortira
jo in star papir, kovine in druge še uporabne
snovi izločijo. Lep primer koristne uporabe
odpadkov imamo v KS Šentrupert, kjer je Kolin
ska z Mirne uredila odlagališče za krompirjeve
olupke. Sčasoma bodo nekdanji nadležni in
smrdeči olupki, ob katere so se spotikali prebival
ci in inšpektorji, koristno organsko gnojilo.
Morda bo spet prišel čas, ko bomo mislili po
starem in bo držalo, da čez sedem let vse prav
pride.
M. MARKELJ
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glodalci, prenašalci nalezljivih bolezni, imajo v
smetiščih rajske dežele. Z divjih in začasnih
odlagališč prenašajo bolezenske klice tudi druge
živali, od divjadi do potepuških domačih živali.
Na videz nedolžne in zgolj estetsko nadležne
smeti so torej stvar, o kateri se splača premišljati
z vso resnostjo. Ne nazadnje k temu zavezuje tudi
zakon o ravnanju z odpadki, ki ga je lani sprejela
republiška skupščina.
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dolenjski uhaja turistični dinar

Jo ž e N ovak

T o n e B u č ar

P R V E L A ST O V K E — Na O to č c u je g o sto v vse več. Pre
v lad u jejo izletn ik i, ki se v d o len jsk e m tu ris tič n e m biseru
n ajp o g o ste je ustavijo za e n d an . T u d i te b o d o poskušali
o b d rž a ti z o rg a n iz ira n o zabavo, zlasti s plesi, k ajti njihov
o rk e ste r b o km alu igral vsak večer.
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A n to n ija B runskole

IZGUBE Z A V O L JO Z A M U D — V jeseni so najbrž o
novi sezoni n a jp o g o ste je razm išljali v Č a te šk ih T o p lica h .
U pali so, d a b o d o ž e v z a č e tk u m aja svoje g o ste p resen e
tili z novim i so d o b n im i sobam i, šp o rtn im i igrišči, p o k ri
tim b azen o m , u re je n im p a rk o m in b oljšo p o stre ž b o . Na
m e sto te g a č a k a o b isk o v a lc e velik o g rad b išče.

turističnih organizacij v večje enote. Še vedno se
dogaja, da en sam hotel ali mesto v turistični
ponudbi nastopata nepovezano, in zgodi se, da se
zaradi vse večje turistične ponudbe lahko .izgubi
ta '," je dejal Pavlič.
O S T A JA PO ST A R E M

T U R IZ E M PO B E L O K R A N JS K O - K aže, da b o d o m e t
lišk o k o p ališč e še lep č a s krasile reg rato v e lu č k e , zakaj
b elo k ran jsk i tu ris tič n i delavci so najbrž p re p rič a n i, d a si
u d o b ja n av eličan i g o st želi le svež zrak, č is to reko, lep
tra v n ik in p rija z n o besedo.

Turizem že dolgo časa ni več pustolovsko
potovanje v neznano. Postaja pomembna gospo
darska panoga, kjer tudi Jugoslavija nekaj šteje,
saj dobi od turistov okoli milijardo dolarjev na
leto. Razumljivo je, da si prizadevamo, da bi bil
izkupiček še večji. Zato mu posvečamo veliko
pozornosti, posebno kritično pa pogledamo nanj
ob koncu sezone, ko vedno znova sklenemo, da
bo prihodnja sezona uspešnejša. Običajno na lep
zastavljene sklepe ..pozabim o". Zbodejo nas tik
pred sezono.
In kako je ta čas na Dolenjskem? Njej v prid
še vedno govorita dve dejstvi tu rističn o je še
vedno dokaj neizrabljena in nezasičena, ob tem
pa čeznjo potekajo važne poti proti Bližnjemu
vzhodu, zahodni turisti pa so tudi preko slikovite
in zelene Dolenjske našli pot proti morju. Še bolj
kot njena slikovitost ji govorijo v prid številni
izviri termalne vode, veliko naravnih, zgodovin
skih in kulturnih zakladov itd. Do konca petde
setih let je bila turistično nedotaknjena, z novo
cesto pa je svetu na široko odprla vrata.
Nemalo zaslug za vse večji prodor tujcev so v
prvih letih imeli zagnani amaterski turistični
delavci, povezani v Dolenjsko turistično zvezo.
Njen dolgoletni tajnik Niko Pavlič je ob pogovo
ru ugotovil, da je Dolenjska turistično izredno
zanimiva, da pa od te gospodarske panoge dobi
odločno premalo dohodka. V zadnjih letih je
turizem v porastu. Vse več je nočitev, gostinskih
lokalov in turistično urejenih objektov. „Vendar
tako kot marsikje drugod tudi pri nas čutim o
veliko pomanjkanje povezovanja gostinskih in

V razgovorih z gostinskimi delavci ni bilo
mogoče odkriti, da so se na letošnjo sezono
posebej pripravljali. Več ali manj ostaja tako, kot
je bilo. Le malo jih je bilo, ki so obljubili, da se
bo izboljšala postrežba, izbira hrane, obseg turi
stičnih informacij itd.
Tako na primer v Čateških Toplicah prav na
začetku sezone hrumijo gradbeni stroji. Po bese
dah poznavalcev se ne bodo ustavili niti do
septembra. Vprašanje je, kako se počutijo redni
gostje. Sekretar tozda Zdravilišče Čateške Topli
ce, ki spada v sklop DO Hoteli Emona iz
Ljubljane, Ivan Tomše je povedal, da so predvide
vali konec del okoli 1. maja. Naložbe v številne
nove turistične objekte so ogromne, in znašajo
260 milijonov. Pridobili naj bi hotel s 300 ležišči,
1400 sedežev v novi restavraciji in nov bazen (10
krat 25 metrov). Postavili bodo tudi 6 teniških
igrišč in več drugih rekreacijskih objektov.
Glavna usmeritev Čateških Toplic, kot pove že
ime, je zdraviliški turizem. Njihove kapacitete so
že 2 leti vse leto v celoti zasedene. V tem
turističnem kompleksu, ki bo največji na širšem
obm očju Dolenjske, bo v resnici poskrbljeno prav
za vse, kar zdraviliški gost potrebuje. Zanje
skrbijo štirje zdravniki in 14 fizioterapevtov, pa
tudi zobozdravnika imajo. Pacienti — tako jim v
Čateških Toplicah pravijo, da bi poudarili svojo
dejavnost — se seveda lahko ukvarjajo tudi s
športom , pri čemer jim pomaga športni referent.
V nasprotju s celo vrsto drugih delovnih organiza
cij, katerih temeljna dejavnost sta gostinstvo in
turizem, se v Čateških Toplicah zavedajo pomena
povezovanja v širše okvire. Vendar se oni žal
povezujejo samo v svoji delovni organizaciji, le
malo pa prispevajo k širjenju popularnosti Do
lenjske z izleti, s spoznavanjem bližnje in daljne
okolice. Upajo si le do Kostanjevice ali do
Posavskega muzeja v Brežicah. Za letos nimajo
predvidenih turističnih prireditev, odpadla pa je
tudi Čateška noč, ki se ni vedno razvila v
pričakovanih okvirih.

P O Z A B L JE N A M O TELSK A PO STELJA
Medtem ko v toplicah domala vse pomenijo le
stacionirani gostje, je v Motelu na Čatežu
obratno. Vodja recepcije Ana Šekoranja je pove
dala, da pričakujejo letos okoli 10 odstotkov več
tujih gostov. Lani je pri njih prenočevalo 14.000
domačih in nekaj več kot 5.000 tujih. Receptor
ka je dodala, da poskušajo pri njih ustreči vsaki
želji, tako na primer ponudijo gostu, ki se
zaustavi le za pol ur&, tudi kopalnico. Zanjo mora
odšteti 30 dinarjev. Sicer pa se na prihajajočo
sezono niso posebno pripravljali.
Če je med našim turističnim okrasjem kaj
biserov, potem je Kostanjevica zanesljivo med
njimi. S tako široko ponudbo turistično zanimi
vih ustanov in zanimivosti se lahko pohvali le
malokateri kraj ne samo na Dolenjskem, tudi
drugje. Tu je domala slavna Forma viva. Galerija
Božidarja Jakca, tu so še druga likovna razstavi
šča. Potem je tu Kostanjeviška jama in Kostanje
vica sama. Pred leti so imeli zelo delavno turi
stično društvo, ki zdaj peša. Menda so na
občnem zboru, ki je bil te dni, že določili naloge
za prihodnost. Vendar sami ne morejo rešiti
glavnega problema, ki jih tare. Čeprav lahko
prenočijo 120 gostov v zasebnih soBafi (ne Brez
napora), bi nujno potreb 9 vali več, ali bolje
rečeno, hotelske postelje. Čeravno je Kostanje
vica z Dolenjskim kulturnim festivalom veliko
dosegla na kulturnem področju, hkrati z njim pa
tudi na turističnem , v njej po vojni ni bila
pridobljena niti ena hotelska postelja.
V bivšem cistercijanskem samostanu, ki je zdaj
skupaj z dvorišči in notranjimi prostori spreme
njen v veliko razstavišče slovenskega pomena, se
je sezona začela 17. marca. „Obisk je zelo padel,
saj je bilo letos le 3.000 gostov, lani ob istem
času pa 12.000," je povedal Lojze Mlakar, ki na
vhodu prodaja vstopnice za v galerijo. Sicer so pri
njem na voljo tudi prospekti, razglednice ipd.,
med njimi tudi informacije, ki so jih imeli le v
hrvaščini.
Dolenjske Toplice, za katere se je še pred nekaj
leti zdelo, da bodo v turističnem pogledu pro
padle, doživljajo razcvet, kakršnega verjetno niti
največji optimisti niso pričakovali.
Že takoj ob prihodu gost lahko opazi, da so se
v tem kraju lepo začeli pripravljati na sezono.
Ulice so snažne, parki lepo urejeni in polni rož,
večina hiš ob glavni cesti je prebeljena. Tudi
gostje so zadovoljni. Franc Cerar iz Moravč, vojni
invalid, se je zdravil v številnih zdraviliščih.
Takole pravi: ,,Na Dolenjsko sem prišel, ker sem
slišal, da je tu strežno osebje vljudno. In res je.
Marsikje sem moral na kosilo čakati po celo uro,
tu pa ga dobim takoj, ko sedem. Na mizi me
ponavadi pričaka vabilo za popoldanske izlete".
Tone Bučar, ki pripravlja in vodi izlete, je
povedal, da so gostje zelo navdušeni nad njimi.
Ponavadi obiščejo Kostanjevico, Pleterje, Šmar
ješke Toplice, Otočec, zidanico na Trški gori itd.
Za izlet morajo „pacienti" plačati 50 din.
O TO Č EC P O G R E ŠA A V TO K A M P
„ Krkina" predstavnika Slavko Plave in Jože
Lampret sta dejala, da so na turistično sezono
dobro pripravljeni. Dogovore so v glavnem že
izpolnili. Najprej so poskrbeli za lepo okolico
svojih objektov, sestali so se z dobavitelji hrane —
tako se pri njih nc bi smelo zgoditi, da bi sredi
sezone na primer zmanjkalo mesa —razmišljali so
o zabavnih prireditvah in s<• pogovorili z redkimi
lastniki turističnih sob. Prav tako niso pozabili na
najvažnejše: propagando. Pri njih že več kot pet
let skrbijo za vzorne prospekte, ki jih je moč
dobiti v vseh turističnih agencijah, razmišljajo pa
tudi, da bi jih poslali na bencinske črpalke, mejne
prehode itd. V tozdu Zdravilišča skrbijo za dobro
zdravstveno službo, v Šmarjeških Toplicah pa že
lep čas uspešno dela tudi nevropsihiater. Na
Otočcu, ki m očno pogreša velik sodoben avto
kamp, še naprej računajo predvsem na tranzitne
turiste, v jeseni pa se bodo lotili novih gradenj. V
načrtu imajo celo bazen s termalno vodo, več
teniških igrišč, površin za košarko in odbojko,
telovadnico, nekakšen bar itd.

Oba govornika sta ugotovila, da je rak #
dolenjskega turizma pomanjkaje prostorov.
marsikje sploh niso zainteresirani za goste,
v eni postelji trije ne morejo spati. Dodala sta
da smo pri nas v zamudi pri ustanovitvi pošlo'*1
skupnosti za turizem. Ta bi poleg tipično dolef
skih občin zajemala še Belo krajino in ZasaVI
Prav tako bi morali prisluhniti željam turistov P
zasebnih sobah. Še največ jih imajo v Dolenjsk
Toplicah, okoli 200. Tudi gostinski obrati zas^
nikov so večji del neprimerni. Z njimi v glavne*
upravljajo ljudje, ki so si pridobili kvalifikacije”
tečajih in so pri delu še precej nerodni.
P O R A Z N O V METLI KI
Bržkone se na belokranjski strani turist najp,f
ustavi pri Badovincu. Če ga spregleda, žago#
parkira pred gostilno na Hrastu.
..Zaenkrat nismo imeli veliko gostov," je de|J'!
Brunskoletova.
„Pozna se tudi, da vozniki spoštujejo omejih
na cestah. Tudi letos bomo gostom nudili dort'
čo hrano, sobe in seveda informacije. Z beK
kranjskim družbenim sektorjem nismo povezan
menim pa, da je to prej slabo kot d o b r o ."
V Metliki, mestu, ki ]e vCasih slovelo k o t
urejeno, o turistični sezoni še ne razmišljaj?
Mesto je prašno, hiše ob glavni cesti pust*
kopališče povsem zanemarjeno, oskrba v mest
tudi za dom ače skromna. Kaže, da na oni strar
Gorjancev še vedno menijo, da je za turiz^
dovolj, če gostu pokažeš lepega, v belo oblečen'
ga Belokranjca. Turist, ki bi hotel priti na prii^
na Vinomer, bi se brez težav izgubil pt°'
Karlovcu. Jože Novak pravi: ..Vtis imam, daf
bilo včasih bolje. Danes, na primer, turist, kif
rad lovil ribe, ne ve, kje bo dobil dovolilnico.'-' j
V Črnomlju smo se pogovarjali z Nikff
Viktorovskim, predstavnikom tozda Gostinst'
Bela krajina (DO Golf turist, Ljubljana). Dejali1
da pride največ turistov k njim v jeseni, v
trgatev. Takrat bi pri njih potrebovali najmanj*
enkrat toliko postelj, kot jih imajo. Kaže p.aJ
bodo v Beli krajini bolj malo zidali. Sarrii *
prešibki, da bi se lotili večjih investicij. ^
letošnjo sezono se niso posebej pripravljali. NajJ
Ijevali bodo s starimi in pri gostih priljubljen'1!
oblikami ..turizm a". Enodnevnimi izleti so sej
najbolj obnesli in še nekaj časa bodo vztrajali f
njih. Da bi pa poskušali kako drugače privat’1
goste, si zaenkrat ne prizadevajo. V zadnjem
so lep korak naprej naredili v Semiču. P r ip r a v i
jo tradicionalne semiške športne igre, kjer pos^
šajo vse več gostov seznaniti z ljudskimi obi^,
precej denarja jim prinese tudi vinska razstava,1!
kateri pokažejo tudi spretnost belokranjski
tkalk, šivilj itd. V Gribljah bodo pripravili j^1*
srečanje vseh obkolpskih pevskih zborov, naj^j
pa ne bi smeli pozabiti še na Črmošnjice, kjer ,
postavili novo stezo za motokros in kjer s«1,
okol-vasice Brezje pred kratkim zbralo
8000 obiskovalcev. Zal so Črmošnjice turisti^1,
povsem zapostavljene, kaže pa, da se jim ob*’
lepa prihodnost.
N O V O M ESTO R A Z O Č A R A L O
Nekako takšno sliko je ponudil sprehod r
nekaterih turistično večjih krajih po širši Dolejl,
ski. Žal je slika prej žalostna kot vesela, ponavV
pa se iz leta v leto. Na nekaterih področjih s^
resda napredovali, žal pa smo izgubili tisto, r
je bilo dobro, kar je nemalokrat odločilno ,,
dobro počutje turistov. Ponovno bi morali d ob'
nekakšne sprejemne postojanke, omogočiti 9
stu, ki bi si rad ogledal mesto, vodiča. Neka1*'
najbolj je razočaralo Novo mesto, ki je v zadnje,f
času dobilo precej novih objektov. V tu risti^
agencijah, za katere je nekdo rekel, da °3)
turiste predvsem odvažajo, ni mogoče reči,
lahko pohvalijo z dobro založenostjo p rospek^
znanjem o mestu, kjer imajo domovanje-.^
njihovih programih pa je Dolenjska zanin1'
zgolj kot izletniška točka itd. Skratka: velik 0
turističnega dinarja, ki bi lahko ostal pri nas,
tudi letos odšel na Jadran in še naprej.
JI
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JOŽE SlMc '

n
v
d
c
t
f

*
t

f

K u p o lasta g ro b n ic a z ja š k a s tim v h o d o m .

VRATA
SO OSTALA
PRIPRTA
Skoraj m esec dni je vodila
a rh e o lo šk o ekipo
“ °)ehjskega m uzeja p o t v Z lo g anje, g ru č a sto vasico, ki
d o b er k ilo m e te r severno o d Š k o cjan a. Z veseljem
odhajali tja , zad o v o ljn i nad uspešnim d e lo m in še
°9'J nad zanim ivim i in celo izjem nim i najdbam i sm o se
^afiali. V aščani so se nas v te m času navadili, m arsikdo
Ustavil tr a k to r na p o ti na p o lje, d ru g i so si ..krajšali"
P°t m im o novo o d k ritih g ro b o v . Z ačeli sm o p re n e k a te ri
O govor o starih č asih , o časih , o k a te rih se ni o h ra n ilo
niti u stno niti pisano iz ro č ilo , o h ran ili pa so se o njih
^ t e r i a l n i d o k a z i. Bila so to ug ibanja, iz dneva v d a n pa
srr>o ob n o v o o d k r itih o s ta n k ih d av n e p re te k lo sti lahko
J?l,ožili nove in nove d ro b c e n ekdanjega življenja,
^ušali sm o ga p rim e rjati s sed an jim , divjim in h itrim in
k i d a l i sm o jim ., . .
Najdba a n tič n ih g ro b o v na ju ž n e m ro b u vasice ZlogaI8 ni prva arh e o lo šk a n ajd b a v te m k raju . Prvi, ki je v
izkopaval, je bil arh eo lo g sa m o u k Ignac K ušljan,
a°m a iz Š e n tje rn e ja . V svojih ro k o p isn ih zapiskih
0 tlenja, d a je pri k o p a n ju v vasi Z loganje n aletel na
t8melje rim sk e stav b e, ki jo im enuje tem p e lj. N ajdbe je
P°slal na D u n aj, kjer še ved n o hran ijo dv a p re d m e ta iz
teh izkopavanj. L eta 1911 j t izšla d ro b n a knjižica
ZflodbB iajte Š k o c ja n , ki jo je napisal ž u p n ik B ohinjec. V
njih o m en ja, d a je na h rib u nad cerkvijo v Z loganju
p “Zgodovinsko g rad išče.
Naslednja najdba d a tira v leto 1 9 2 7 . Č asopis J u tr o
P oroča 4. m aja, da je p o se stn ik J . P irc n aletel pri
0 Panju tem eljev za skedenj na lo n č e k z dvajsetim i
r |m$kimi, m o rd a av g ustejskim i novci. Blizu hiše je
p l e t e l na zidovje, k a m n ite p lo šč e, človeške k o sti,
Peko jn g lin aste v o d o v o d n e cevi. K asneje so se pojavila
i p o ro č ila o n ajd b ah rim sk ih gro b o v , ki pa niso
Podrobneje o p re d e lje n a .
Pr8gled p o d a tk o v iz lite ra tu re nas navaja na m isel, da
* ? * rala b iti na p o d ro č ju vasi Z loganje v rim sk em č asu
J« Jh n a naselbina ali pa m orda villa rus tič a -p o d e ž e ls k a
! a- V elikost a n tič n ih stavb iz Z loganja nam iz lite ra tu re
o tJ c '6 ^3 ' i e 53,110 d ejstv o , d a so za g rad n jo up o rab ljali
k° m da so si v hišo n apeljali te d a n ji prebivalci vodo
vs e m 'naStih cev eh ' P3 9o v o ri 0 visoki sto p n ji o m ik e. Pri
Kamn 'i8™ V6l*a o p o zD rit' tu d i na p o d a te k , d a je bil
rim L 0 ,n V Z3se,l<u B rinovec pri Z o g a n ju izk o riščan že
erbitek 111 ^6SU' V se t0 ra z m 'sUa n ie ° o s ta n k ih rim sk e
*ure in visoki k u ltu rn i sto p n ji prebivalcev naselbi

v

ne na p o d ro č ju Z loganja, k a te re im ena seveda ne
p o z n a m o , pa zelo d o b ro d o p o ln ju je jo tu d i novo o d k riti
in razisk an i g robovi.

N A Č IN I P O K O P A V A N JA
V času , ko je bilo g ro b išč e na T ič n ic i v u p o rab i, je
b ilo v rab i p o k o p a v a n je m rtv ecev s sežiganjem . M rtveca
so položili na grm ad o na p o se b n em , vnaprej d o lo č e n e m
.sežigališču nekje izven g ro b išč a , ki ga im en u jem o
u strin a . Ravno z a to , ker so bila sežigališča lo č e n a od
g ro b išč , jih ne najdem o p o g o sto . N ek ak šn o izjem o
predstavlja pri te m g ro b išč e na B eletovem v rtu v N ovem
m e stu , kjer je bila v ju g o v z h o d n e m d e lu o d k rita tu d i
u strin a z d eb elo plastjo žganine in v rsto d ro b n ih n ajd b ,
ki so po sežiganju o sta le p o d pepelom .
N ačin p o k o p av an ja s sežiganjem so uveljavili K elti, v
rabi pa je o stal tu d - še v času rim sk e d ržav e vse d o tle j,
d o k le r niso p o d vplivom k ršč a n stv a z a č e li p o k o p a v a ti
z o p e t scelom a. Z razvojem d ru ž b e in z dviganjem
k u ltu re in ne n azad n je tu d i z b o g a te n je m se je v o k v iru
n a č in a p o k o p av an ja s sežiganjem razvila vrsta v a rian t, ki
jih na D olenjskem lahko sprem ljam o o d p re p ro s tih
žganih g ro b o v v o k ro g li, ovalni ali p ra v o k o tn i gro b n i
jam i z zao b ljen im i vogali p rek o g ro b o v , z lo ž e n ih iz
k am e n ja , s p lo šč am i o b lo ž e n ih in v časih p red eljen ih
g ro b o v , d o p ra v o k o tn ih in o k ro g lih zid an ih gro b o v ,
k u p o la s tih g ro b n ic z ja š k a s tim v h o d o m , a n tič n ih gom il
in n azad n je d o skrinj p ep eln ic in sark o fag o v , v k a te rih so
po k o p av ali zo p et scelom a. V te m razvoju o d p re p ro s tih
d o bolj k o m p lic ira n ih g ro b n ih o b lik pa ni imel o d lo č iln e
vloge sam o čas, saj n e k a te re o d o m e n je n ih o b lik
n a sto p a jo so č a sn o , te m v e č tu d i socialni p o lo žaj um rlega
in njegove d ru ž in e . Prav na podlagi o b lik g ro b o v in
seveda g ro b n ih p rid a tk o v lahko z zanesljivostjo g ovori
m o o m o č n i socialni razslo jen o sti ted an jeg a prebivalstva.
Na g ro b išč u v Z loganju, kjer sm o o d k rili dvajset
g ro b o v , je razm erje m ed p re p ro stim i žganim i grobovi
b re z k o n s tru k c ije in grobovi z ra z lič n im i o b lik am i
k a m n itih o blog skoraj 1 : 1 . R azvrstitev g ro b o v je
n e e n a k o m e rn a , lahko pa u g o to v im o , da so večji g ro b o v i,
sezidani iz k a m n o v v te h n ik i suhega zid u , tik pri vrhu
h rib a, večja sk u p in a p re p ro s tih g ro b o v pa je n ek o lik o
niže na se v ero v z h o d n em p o b o č ju . P rav ti g robovi pa so
bili pri d elu z b u ld o ž e rje m m o č n e je p o šk o d o v a n i, saj se
je o d n jih o h ran ila le ta n k a plast žganine na d n u gro b a.
P rid a tk i so bili o d n esen i v d o lin o , s te m pa je izgubljena

m o žn o st prim erjave m ed o b e m a o sn o v n im a sk u p in am a
grobov.
Prvi pregled g ro b n ih p rid a tk o v iz g ro b o v s k am n itim i
ob lo g am i kaže, da so v en g ro b p o lo žili p o v eč žar s
sežganim i k o stm i, to pa p o m e n i, d a gre v e rjetn o za
d ru ž in sk e g ro b o v e o z iro m a g ro b n ic e . P ra v o k o tn a , skoraj
k v ad ratn a zidana g ro b n ic a , ki so jo zgradili na te m e n u
hriba, je im ela m ed šestn ajstim i p rid a tk i najm an j tri
p o so d e s sežganim i člo v ešk im i k o stm i, to rej žare.
G ovorim o lah k o o vsaj tre h p o k o p ih v isti g ro b , an aliza
p rid a tk o v pa bo p o k a z a la , ali je in k o lik šen je časo v n i
ra zp o n m ed njim i. Pri d ru g e m g ro b u sm o m ed izk o p av a
njem n aleteli na dve m o č n i p lasti žg an in e, ki ju loči
d e b e la p last ilovice, k a r k aže na dva časo v n o in
o b lik o v n o različn a p o k o p a na isto m esto . N ajprej je bil
narejen p re p ro s t žgan g ro b z žaro , o lje n k o , b ro n a sto
sp o n k o v o b lik i d e lfin a in d v em a lo n č k o m a . Pri n asled 
njem p o k o p a v a n ju pa so tu d i o k o li prvega g ro b a n aredili
k a m n it ven ec iz zložen eg a k am en ja, ki ga na z a h o d n e m
d e lu niso zak lju čili. Na p o lic i, ki so jo vdelali n e p o s re d 
no v sam zid, sta stali dve širo k i skledi s k o stm i, na
k a te re je b ila v eni p o lo ž e n a še b ro n a s ta fib u la — sp o n k a
te r d n o ste k le n e čaše.
K am n ita o b lo g a se na te m g ro b išč u p o n o v i še p ri d v eh
g ro b o v ih , o d k a te rih je bil ed en izro p a n v e rje tn o že v
a n tik i, zato pa je te m b o lj zan im iv d ru g i. O krogel
k a m n it venec je o b k ro ž a l d eb e lo plas žg an in e, ki je b ila
nasuta p o vsem g ro b u . V ju g o v z h o d n e m d elu je bil g ro b
p red eljen z n a v p ič n o p o sta v ljen im i lo m ljen im i k a m n i v
dva p red ala. V sp red n jem , v ečjem d e lu g ro b a sm o našli
p o so d e , v k a te rih so v g ro b p rilo ž ili h ran o in p ija č o ,
p ro s to r za ste n o pa je bil n am en jen sh ran jev an ju žar s
pep elo m u m rlih . V en e m p re k a tu je sta la širo k a č rn a
sk led a, ki p o g o sto n a sto p a v fu n k c iji žare, v d ru g em pa
sm o našli hišasto žaro z z a k lju č k o m v o b lik i p e te lin a .

N O V O N A JD B IŠČ E H IŠA STIH 2 A R
Prav pri njej pa se m o ram o n e k o lik o u sta v iti, saj gre
za novo n a jd išč e hišastih žar n a D o len jsk em . Ž a re te
v rste p rip isu jem o k e ltsk im L a to b ik o m , ki so se v naših
k rajih naselili o b zad n jem k eltsk e m n aselitv e n em valu
sredi 1. sto l. p r. n. š. N ajdbe te h žar so z red k im i
izjem am i zg o ščen e p rav na D o len jsk em , v n e k d a n je m
m estn e m p o d ro č ju N ev io d u n a, kjer je b ilo , p o štev ilu
n a jd e n ih žar so d e č , tu d i en o o d izd elo v aln ih sred išč.
K rog ra z p ro stra n je n o sti je d r. P e te r P e tru v svoji

SODOBNI
trubadur
sem se p red e n a in trid e se tim i leti na severu
glije v k raju T eessiede. Moj o č e je bil A nglež, m am a
^ P f išla iz irske. Ž iveli sm o v in d u strijsk em p red elu ,
^ 'zo n t je bil p o ln to v arn išk ih d im n ik o v in o b la k i d im a

kitaro Vl Cino P 8501'' k ' i ' h P oje, sprem lja z a k u s tič n o
l «hn>
eprav i° u p o rab lja le za sp rem ljav o , jo ta k o
dan ' 0 *<ot fu n k c io n a ln o d o b ro o b v lad a. Z elo nevsakna |6. *e bilo njegovo igranje: isto m elodijo je pel in igral
pf# ,tar° . h k ra ti pa je s k itaro igral še sprem ljavo.
i{ (j8|lSn*° P ° zo rn o s t pa je v zbudil z igranjem na piščal
"as t 8 p *°^e v ' n e - v A ngliji im en o v an e „ tin w h i s t l e 'P r i
®9a d ro b n eg a in p rep ro steg a in stru m e n ta ne jem lje

O č iš č e n a p ra v o k o tn o z id a n a g ro b n ic a (g ro b 4) s p o lic o o b

d ise rtaciji o hišastih žarah L ato b ik o v razd elil v dva
m anjša dela: na K rško d o lin o z o b ro b je m te r Novo
m esto z o k o lic o . N aše n o v o n a jd išč e Z lo g a n je pri
Š k o c ja n u lahko uvrstim o v prvo sk u p in o , najbližja
n ajd išča v o k o lici pa so B u k o v je pri B u č k i, O strog in
Š en tjern ej.
V g ro b u s hišasto žaro sm o našli tu d i dva b ro n a sta
n o v ca, ki n am b o sta v p o m o č p ri d o ta c iji g ro b a , o k v irn o
p a lah k o r e č e m o , d a sodi v 2. sto l. n. š.
V te m k ra tk e m zap isu pa ne m o rem o m im o d v eh
o k ro g lih g ro b n ic , ki sta bili k u p o la s to zg rajeni, v en d ar se
je v rhnji d el k u p o le p o ru šil. O b e im a ta izd elan jašk ast
v ho d n i h o d n ik , ki je bil na p re h o d u v sam o g ro b n ico
z ap rt z m o č n im i k a m n itim i v rati. P rva, ki sm o jo o d k rili,
je b ila p o p o ln o m a p ra z n a , tik p od p lo šč o , ki je služila za
v rata, pa je bil n ajd en b ro n a s t n ovec. K am n ita p lo šč a , ki
p red stav lja v h o d v g ro b , je b ila sam o p rip rta in p rav
g o to v o je , d a je bil g ro b že v a n tik i izro p an .
D ruga g ro b n ica, ki je o b e n e m tu d i najv ečja m ed
g ro b o v i n a T ič n ic i, saj m eri 2 m v p re m e ru in im a na
se v ero z ah o d n i stra n i 2 m d o lg jašk ast v h o d , pa nas je
navedla n a u gibanja o p o g reb n ih sv e č a n o stih . S prva sm o
zarad i o b ilic e p o ru šen eg a k am en ja d o m n e v a li, d a je bil
g ro b že izro p an . Pri o d stra n je v a n ju pa sm o m ed k am e
n jem n aleteli na d o sti živalskih k o sti, v e rje tn o p ra šič a in
k o ze. D o m n ev am o la h k o , d a je b ila o b g ro b u pri
p o g re b u p o je d in a ali pa d a je b ila na g ro b u o p rav ljen a
d a ritev .
N o tra n jo st g ro b a je b ila z o p e t p red eljen a s p o k o n č n o
p o sta v ljen im i p lo šč a m i, za k a terim i je bita, ta k o k o t v
c e n tra ln e m d e lu , p last žg an in e, p o m e ša n e z o sta n k i
sežg an ih k o sti. M ed p rid a tk i v te m g ro b u lah k o n av ed e
mo le p o p o ln o m a cel r d e č lo n č e k in fra g m e n te h išaste
ž are, ki so b ili ra z m etan i po vsem g ro b u . S k ro m n o s t v
p rid a tk ih v ta k o m o n u m e n ta ln o zgrajeni g ro b n ici pa nas
z o p e t navaja na m isel, da so b ili tu d i t u že p red nam i
n ep o v ab ljen i g o stje. Na t o k aže tu d i d e ln o p o ru šen
o b o d n i zid na z a h o d n i stra n i g ro b a .
Na k o n c u lah k o z g o to v o stjo re č e m o , d a so d i rim ska
n e k ro p o la v Z lo g an ju po šte v ilu g ro b o v sicer m ed m anjša
g ro b išč a , p o m e m b n e n a jd b e in izjem na a r h ite k tu ra
g ro b o v pa jo u v rščajo n a vid n ejše m e sto . N ajd b e in
a r h ite k tu ra zg o v o rn o p o d k re p ijo d o m n e v o , d a je m o rala
b iti na p o d ro č ju Z loganja neka m an jša rim sk a n aselb in a,
k a te re preb iv alci, n av d ah n jen i z le p o to m eh k e d o len jsk e
p o k ra jin e , so to d živeli p red skoraj d v em a tiso č le tje m a .
D A N IL O B R E Š Č A K

E na o d b istv en ih p riv la č n ih la stn o sti njegovega n asto 
pa p a je poleg o d lič n e g a p etja in igranja na piščal še
ved n o h u m o r. Na o d r u se res sp ro sti in d a vse o d seb e,
k a r sm o tu d i v N ovem m estu po zd rav ili. V in im a ves
k o n c e rt vajeti v svojih ro k a h in p u b lik e ne sp u sti d o
k o n ca. Z m esti na o d ru se n e d a , d u h o v itih in sp o n ta n ih
d o m islic m u n ik o li n e zm a n jk a . P redvsem p a njegov
n a s to p n ik o li n e p re id e v m o n o to n o s t.
L ah k o zap išem o , d a im a V in k o t n ep rek o sljiv zab av 
ljač in o d lič e n lju d sk i glasb en ik svoje im e visoko
zap isan o v t e h g lasb en ih k ro g ih n e le v V eliki B ritan iji,
a m p a k v vseh an g lešk o g o v o re č ih d ež e la h . Z a to ne
p re se n e č a p o d a te k , da je že še stk ra t odšel n a s to p a t po
Z D A , bil je n e k a jk ra t v K anadi in A v straliji, zaigral j e v
v ečin i z a h o d n o e v ro p sk ih d rž a v pa p ri nas . . .

p o t u jo č i

delal Wak d a n dvi9 ali Pr° t i n eb u . K m alu sem se zaposlil,
Do
56,11 *<ot stru 9a r . d o k le r se nisem o d lo č il, da
Vec) ®nem P ro fesio n aln i lju d sk i g la sb e n ik ,” je V in pov času b ivanja p ri nas, o b n a sto p u v N ovem m estu .
In G arb u tt se že p o ld ru g o d e s e tle tje ukvarja s
Bri{em.. *n 'O ranjem tra d ic io n a ln ih pesm i in plesov V elike
ie na n '*e ' ®d glasb e pa živi d ev et let in prav v te m času
pij a*VeC dosegel in ustv aril. V njegovem p o tn e m listu
P °d ru b rik o „ p o k lic ” : fo lk lo rist,
zelo
m am a zna 58 d a n e s, k o t vsi Irci seveda zap eti
heiš V6lil<0 U udskih pesm i. K ot o tr o k sem jih najrazličPozo P05luSal vsak d a n , am p a k jim nisem posvečal velike
*ern rn? 5t'- Ko sem imel k ak šn ih štirin a jst, p e tn a jst let,
d o io ra*e P8' pesm i B eatlov in Bob D ylana, ven d ar ne
**ni
ko sem p rv ič šel v večje m esto v fo lk k lu b ,
(pg 1arT1 s ,'šal pevce p eti p esm i, ki jih je d o m a pela m oja
n p ^ f / ,n ted aj sem p rv ič zaslu til njihovo pravo vred- •
■ se sp o m in ja V in.

P rid a tk i v p ra v o k o tn i zid an i g ro b n ici (grob 4 )

m o dovolj resn o , p red stav ljam o si ga le v ro k a h
p a s tirč k o v in o tr o k . V V eliki B ritaniji, še p o se b n o na
Irskem , pa je piščal m ed ljudskim i g o d ci zelo razširjena.
V e č in o m a igrajo n anjo p o s k o č n e lju d sk e plese, na
k a te re tu d i plešejo. P re p ro st in stru m e n t je to : im a šest
lu k en j, č e m o č n e je pih n eš vanj, d o b iš ven višje to n e . . .
V eliko je na Irskem d o b rih igralcev na p iščal, v e č k ra t
sp o zn a kakšnega v fo lk k lu b u in o d njih se tu d i n a u č i
nove m elodije. V časih zaigra na piščal tu d i kakšen
ljudski ples, ki ga k d o d ru g igra na gosli, in ta k e sk la d b e
so zelo h rtre. „R e s im am ra d ta in stru m e n t. N e k o č se mi
je nekaj zlom ilo na k ita ri, in sem imel zvečer n a s to p v
k lu b u . Cel p ro g ram se izvedel le z igranjem na piščal in s

p e tje m pesm i b re z in s tru m e n ta ln e sp rem ljav e! In to je
bil e d e n najlepših v ečero v v k a k šn em k lu b u ."
V en d ar V in ni le izvajalec lju d sk ih p esm i, a m p a k iz te
tra d ic ije piše tu d i svoje sk la d b e. K er ho d i po sv etu
v edno z o d p rtim i o č m i, m u n ik o li ne zm an jk a m otiv o v .
V eliko p o je o svojem k ra ju , p o ln e m je k la rn in k e m ič n e
in d u strije , o te m , „ k a k o lju d em sp lo h ni tre b a k u p o v a ti
c ig aret, saj so ves čas v d im u " , ved n o ima p red o č m i
so č lo v ek a in p o je iz k lju č n o o njegovih te g o b a h in
so c ialn ih tež a v a h . S p o zn al je d e z e rte rje am erišk e vojske,
poslušal je stre lja n je in b o m b e v S everni Irski, in to
v p letel v p esem , ki po n jegovem „ n iso p ro te s tn e , t o so le
m oje p rip o m b e ."

- K akšno je to re j življenje d an ašn jeg a p o tu jo č e g a
tru b a d u rja ?
, .N ik o li se še n isem vprašal po te m . J a z sem ljudski
pevec . . . seveda, lah k o bi se im enoval tu d i p o tu jo č i
tr u b a d u r l V en d ar je b ilo njim p red sto le tji lažje k o t
m eni, saj im am d ru ž in o , m esec d n i sta ro h č e r in v erjem i,
da ni lah k o k a r iti za pol m eseca v A m erik o ali k am
d ru g am . N asto p o v im am to lik o , d a sem m o ra l, recim o ,
na p o r o č n o p o to v a n je t r i m esece p red sam o p o ro k o . (Bil
sem d e s e t d n i v C a v ta tu in D u b ro v n ik u ). Poglej, ko
p rid e m d o m o v , b o m nekaj d n i s svojim a p u n c a m a , pa
m e že ča k a tu rn e ja po Belgiji, d v ajset d n i. In p o te m , saj
niti n e vem . V id iš, ta k o je t o ."
Š est n a s to p o v je im el p ri nas. P u b lik a je d o k a j
ra z lič n o reagirala na njegov o m u z ic ira n je . K o t p ri vseh
g la sb e n ik ih , ki igrajo na a k u s tič n e in stru m e n te , je b ilo
tu d i to k r a t veliko te ž a v s poslu šalci. T a glasba n a m re č
zah tev a zb ran eg a člo v ek a in g lasno p o g o v arjan je, šušljanje ipd. lah k o zelo m o ti.
..M islim , d a je bil k o n c e rt v N ovem m e s tu poleg
zad rsk eg a, ki je bil d a le č n ajb o ljši, d o k a j uspešen.
V sak em u lju d sk em u pev cu je v veselje, č e lju d je p o jo z
njim . In v N ovem m estu so m e p o slu šalci m ed p re
m o ro m pro sili, naj zaig ram še to in o n o sk ia d b o , k ar m e
je p re se n e tilo , saj nisem vedel, da sp lo h p o zn ajo m ojo
g lasb o !" je o b k o n c u d ejal V in.
DRA GO VOVK
F O TO : A N D R E J V IR C

ČLOVEK IN GORA - Ker ta mesec poteka v
znamenju velikega uspeha jugoslovanske odprave
v Himalajo, ki je zasadila našo trobojnico na
najvišji vrh na svetu, smo za tokrat izbrali
fotografijo Jaka Čopa „ Zasnežene strmine", da z
njo pokažemo primer dobrega posnetka. Ne
samo, da je avtor fotografijo izredno t tehnično
dodelal, kar za posnetke v gorah ni najlažje zaradi
spremenjenih svetlobnih pogojev in močnejših
kontrastov, ampak ji je vdahnil tudi čarobno
romantiko. Na zasneženem grebenu se kot pikice
premikajo hribolazci, drobcene figurice, izgublje
ne med silnim skalovjem in vzkipelimi stenami
gorskih očakov. Fotografija poleg določenega
estetskega užitka nudi dovolj asociacij o človeku
in naravi ter je kot taka pripovedno bogatejša od
fotografij, kjer igra estetika prvo violino. Komur
so pri srcu stvari bolj tehnične narave, pa si naj
ogleda bogastvo detajlov tako v sencah kot na s
soncem osvetljenih ploskvah.

PRODAJNA
RAZSTAVAl!
POHIŠTVA
V PO SA V SK EM M UZEJU (G R A D
B R E Ž IC E ) V B R E Ž IC A H P R IR E JA
L E SN IN A ,
P O SL O V A L N IC A
IZ
Z A G R E B A , PR O D A JN O R A Z ST A V O
P O H IŠT V A
IN
ST A N O V A N JS K E
OPREM E

-

B R E Z P L A Č E N PR E V O Z DO H lSE V R A Z D A L JI DO 3 0 KM, ZA
K U PLJEN O BLA G O N A D 1 0 .0 0 0 D IN V R E D N O ST I
P O T R O ŠN IŠK O PO SO JILO D O 5 0 .0 0 0 D IN , BR E Z PO R O K O V
D O D A T N A PO JASNI LA D O BITE N A R A Z ST A V N E M P R O ST O R U

P R O D A JN A R A Z S T A V A JE O D 
PR T A O D 17. DO 3 1 . M A JA 1 9 7 9 .
V S A K D A N O D 10. D O 18. U R E
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volani jemljejo slovo
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Zaradi
hlapnega
olja,
čreslovine in grenke snovi, ki
pospešuje izločanje vode, topi
sluzi in odstranja vetrove, je
betonika -splošno priznana
zdravilna zel. Raste po suhih
in peščenih travnikih in
gozdovih.
Betonika spada v- družino
ustnatic in ima v zemlji trdno
in debelo ter m očno razraslo
korenino, iz katere zraste
okrog 30 cm veliko steblo,
poraslo s trdim i dlakami. Listi

»
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betonika
so podolgovati, pokriti z dla
kami, na robu so narezani,
spredaj zaokroženi, pri dnu pa
srčasto izrabljeni. V vretencih
stoječi rdeči cveti sestavljajo
valjast klas.
Petero zoba čašica
je lijakaste oblike, venec pa je
cevast in razklan na dve enako
dolgi ustni, od katerih je
spodnja trokrpa. Plod razpade
v štiri rožke. Cvete od junija
do avgusta, liste pa nabiramo,
še preden se pojavijo cveti.

V
domačen zdravilstvu
uporabljamo liste betonike za
čaj, ki ga skuhamo iz 3 do 5
gr posušenih listov. Pomaga
pri zasliženih pljučih, katarju,
krvavem bljuvanju, naduhi,
g la v o b o lu in jetiki. Prav tako
je tak čaj dober za revmo,
obolenje ledvic in mehurja.

Iz sveže rastline izstisnjen
sok, pomešan z rožnim oljem,
pa hipoma prežene bolečine v
ušesih.

masleni
jabolčni zavitek
Če so vam šele lani postali
všeč volančki na krilih, na
rokavih, ob ovratniku in ste se
odločili, da si boste za letoš
nje poletje gotovo omislile kaj
takega, potem ste modni vlak
zamudile. Volanov in oblačil
v tako imenovanem folklor
nem stilu letošnja moda ne
priznava več, pač pa ponuja
vrsto drugih možnosti.
Poletne obleke, prikladne
za vsakdanjo rabo, ko gremo
po opravkih, v službo, so zelo
preproste. Pisane ali enobarv
ne so večkrat krojene ravno,
imajo kratke kimono rokavč
ke, šal ovratnik, v pasu pa jih
prevežemo. Suhe si lahko pri
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voščijo zelo širok pas iz elasti
ke, manj suhe pa ožjega, ki je
lahko tudi čisto navaden trak.
Mlajšim bo povsem novo
to, da so poletne obleke več
krat videti kot kombi neža,
imajo pa povrhu bluzo. Taki
kompleti so bili na prvih stra
neh modnih revij že pred dvaj
setimi in več leti, pa so se
izkazali za zelo praktične.
Namesto volan so letos po
letnim ženskim oblačilom za
okras raznovrstne obrobe. K
pisani obleki enobarvna obro
ba, k enobarvni je obroba
lahko iz drobnega cvetličnega
ali črtastega vzorca. Zelo mla

dostno delujejo tudi beli
ovratnički in manšete na oble
kah in tudi bluzah, ni pa
rečeno, da je taka kombinaci
ja samo za zelo mlade. Na
sprotno: ženi v zrelih letih
zelo pristaja.
Nikar pa ne mislite, da je s
temi novostmi vsemu, kar
imate zdaj v omari, odzvonilo.
Z malo dobre volje in iznaj
dljivosti lahko preširoka krila
zožite, ovratnike zmanjšate,
volane odstranite, pa samo z
novim pasom povsem spreme
nite staro obleko in ji daste
letošnji pečat.
R. B.

Darinka Štefanič
Namesto običajnega zavit
ka iz vlečenega testa si morda
enkrat vzamete čas pa pre
izkusite recept Darinke Štefanič, kvalificirane kuharice iz
Hotela Metropol v Novem
mestu. Masleni jabolčni zavi
tek ima poseben okus in je
jed, po kateri si bodo vaši
otroci oblizovali prste.
„ Potrebujemo za 5 do 8
oseb 90 dkg masla ali margari
ne, 20 dkg mehke moke za
kocko. Potem 1 kg mehke
moke, 10 dkg margarine, pol
litra mlečne vode in sol za
vlečeno testo ter 2 kg jabolk,

malo margarine, sladkorja,
cimeta, vanilijev sladkor ter
nekaj drobtin ali mletih piško
tov.
Na deski vmešamo najprej
90 dkg masla in 20 dkg moke.
To oblikujemo v kocko. Po
sebej
pripravimo
vlečeno
testo iz 1 kg moke, 10 dkg
margarine, pol litra (ali malo
manj) mlačne vode in soli.
Vlečeno testo pustimo pol
ure počivati. Potem začnemo
valjati, in sicer tako, da kocko
iz margarine položimo na vle
čeno testo in valjamo na na
čin, da se masleno testo po

razdeli med vlečeno. Kot bi
zlagali knjigo. Valjamo 4- do
5-krat, medtem pa testo
vsakokrat pol ure počiva v
hladilniku.
Končno razvaljamo na ten
ko, namažemo testo s prepra
ženimi drobtinami in polaga
mo nadev iz jabolk, cimeta,
sladkorja. Nadev položimo na
sredo, ob konceh pa ostane
samo testo. To zavijamo,
namažemo povrhu z rumenja
kom in damo za 1 uro v
pečico pri tem peraturi 150 do
200 stopinj."
R. B.
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PRCDrravumno vnm
ecenzija
g ro za b i v a n j a
Novo prozno besedilo Petra
°ziča „Očeta Vincenca sm rt"
'zdala ga je Mladinska knjiga)
1 branje za vsakogar in vsak
kot večina dosedanjih Bo
jčevih proznih spisov zahteva
Pravega bralca. Roman, če ga
^ m o še tako imenovati, name* ne razgrinja zgodbe, ki bi
razvo* določenega do
č a k a ali značaja ali ideje,
J^Pak členi in razslojuje podo7 ° sveta v dostikrat mučno
•J^ihne drobce, povezane med
na neobičajnih ravneh. Z
•'Očeta Vincenca sm rtjo" je
eter Božič dokazal svojsko
hotnost in pristnost. Ni pisec,
1 bi ustvarjal po diktatu novih
m
filozofij umetnosti ali
. lariranih usmeritev. Božič je
r,sten; svet kakršnega izrisuje,
a*te iz njegovih osebnih doži“ ■j. vendar tako, da literarna
^ n ič n o st stopa v čudnem, raz-
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klanem sokoraku z resničnost
jo. Lahko zapišemo, da so ose_ novega romana dvakratno
"dpi? ^ e: *.'ve,e so v vzhodnem
u Dolenjske in živijo v romau> Vendar po zaslugi Boži čeve
l j . Pisanja na povsem drugačen
J«cin. \/ez med onimi iz resničkrhl'
on'm' 'z pripovedi je
ka, osebna in postavljena v
o seben prostor in poseben
Ca$ovni ustroj.
. Ko Božič izrisuje „usodo cevasi od začetka okupacije
K°* taborišče v Šleziji do vrnite 'n vsako zgodbo še podaljša v
anašnje dni, do popolnih
^m ijen o sti in sm rti" (T. KerdnnJ)fir'' 9rmadi podrobnosti,
a°godke, značaje, usode v ko-

maj pregleden kup. Vse koščke
tako zmetanega sveta druži in
osmišljuje groza. „ Nekaterih
stvari, ki so se sčasoma spojile v
lepljivo sirasto gmoto, sploh ni
mogoče več razločiti," je za
pisal v romanu pisatelj, iz siraste gmote vstaja jasno le groza.
Groza umiranja in bivanja. Niso
tisočere smrti in poginjanja le
odraz objektivne vpetosti roma
na v vojna leta, umiranje je v
jedru vsega.
Tako pisatelj sam kot pisec
spremne študije Kermauner me
nita, da je „Očeta Vincenca
sm rt" najboljše Božičevo proz
no besedilo doslej.
mm

DIHAŠ
ŽIVLJENJE
Utrujeni, razrvani in nepotešeni sodobnik išče izgubljeni
mir, vitalnost in življenjsko sve
žino. Zahod je že pred nekaj
desetletji odkril skrivnostni svet
vzhodnjaške modrosti, poveza
ne s praktičnimi napotki, kako
postati vladar lastnega telesa in
duha. Joga kot ena od disciplin
obvladovanja telesa in duševnih
moči je na široko vdrla v dežele
Evrope in v ZDA. Vzniknili so
centri za poučevanje joge, na
knjižnih policah so se knjige s
tovrstno in podobno tematiko
vztrajno širile, praktični duh
joge je zahodnjaka, vzgojenega
za aktivno prisotnost v svetu,
hitro osvojil. Val tega zanima
nja je pljusknil tudi k nam. V
slovenščini smo dobili nekaj
knjig o jogi. Čeprav je bera
hudo p i č l a , p a imamo vsaj to
srečo, da našega knjižnega trga
niso osvojila dela sumljive vred
nosti. Mladinska knjiga se je
zavzela za izdajanje prevodov
del znanega strokovnjaka za jo
go Andreja Van Lysebetha. Ne
dolgo tega se je že izdani knjigi
„U čim se joge" pridružila knji
ga „Pranajama —dinamika di
hanja".
Avtor poskuša v knjigi pove
zati starodavna izkustva indij
skih jogijev z odkritji moderne
znanosti. Joga govori o prani
kot o vseobsegajoči energiji in
življenjski sili, pranajama pa naj
bi bila veščina, kako to energijo
kopičiti v telesu, jo kontrolirati
in z mislijo usmerjati. Dokaza
no je, da izvežbani jogi s kon
troliranjem prane doseže, da za
kratek čas zaustavi utripanje

srca. Do takih dosežkov se
kajpak bralec Lysebethove knji
ge ne bo dokopal, gotovo pa bo
koga spodbudila, da se bo lotil
različnih dihalnih vaj. Z njimi je
namreč mogoče zaužiti dovolj
prane in jo ..skladiščiti" v plek
susu solarisu. Avtor posamezne
dihalne tehnike natančno ob
dela, pove, kateri so njeni dobri
učinki, na katere organe člove
kovega telesa najbolj delujejo,
hkrati pa opozarja na morebit
ne napake, ki utegnejo biti za
tistega, ki vadi zgolj po knjigi,
tudi nevarne. Da pa ne bi prak
tični pripadnik zahodne civili
zacije videl v prani in dihalnih
tehnikah zgolj nekakšen vzhod
njaški misticizem, Lysebeth jo
gijske pojme prevaja v jezik
znanosti. Za prano je našel po
jem elektrike, ki naj bi bila
znanstven odgovor na tisočlet
no izkustvo jogijev.
Tudi za bralca, ki se ne na
merava posvetiti jogijskim di
halnim vajam, bo knjiga zanimi
va, saj med drugim odkriva veli
ko drobnarij, katere se dajo
koristno uporabiti brez stroge
discipline joge. M. MARKELJ

Časovno sega zanimanje Slovencev za
VVilliama Shakespeara v drugo polovico 18.
stol., ko se je z deli velikega dramatika
svetovne knjiženovsti pobliže seznanil A T.
Linhart. Nekaj gledaliških uprizoritev v nem
škem jeziku na začetku prejšnjega stoletja ter
izvirna ali v nemščino prevedena besedila —
po tem je bil ta renesančni mojster dramske
literature še slabih sto let znan na Slovenskem
le kulturniškim krogom. Prvi poskusni prevodi
(in celo razprave) so začeli nastajati v šestde
setih letih 19. stol., na odru ljubljanskega
gledališča so slovenski igralci uprizorili
„O thella" šele 1896, tri leta pozneje pa je v
knjižni obliki izšel še Cankarjev prevod „Hamleta". Odtlej na Slovenskem s Shakespearom
ni več težav, z moderno je trajno proniknil v
kulturno zavest, žUtnejšega slovenjenja, kot
so prevodi Otona Župančiča, pa Shakespeare
na tukajšnjih tleh še ni dočakal.
V pričujočih sedemdesetih letih smo konč
no dočakali dva pomembna knjigotrška dosež
ka: 1973 je Državna založba Slovenije zaklju
čila izdajo Shakespearovih zbranih del v štiri
najstih knjigah, pred meseci pa je Mladinska
knjiga izdala tri knjige, v katerih so „Zbrane
gledališke igre" VVilliama Shakespeara Tokrat
na izdaja naj bi za dalj časa zagotovila knjižno
prisotnost mojstrovih historij, tragedij in ko
medij; sodeč po izredodno visoki ceni (1.920
dinarjev), ji bo to najbrž tudi uspelo.
Doslej znanih Shakespearovih gledaliških
iger je 37 in vse so dostopne slovenskemu
bralstvu. Petnajst jih je poslovenil Župančič,
devetnajst Matej Bor s sodelovanjem Anuše
Sodnik, trije prevodi pa so delo Janka Modra.
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oricu
Jon*
stra h pred
letenjem

Že dolgo ni nič nenavadnega,
da se slovenske založbe ne drži
jo napovedi in izdajajo knjige,
kakor se pač naključi, pogosto
z dokajšnjo zamuJo. Še manj
neobičajni pa so t. i. paketi, ki
morebitnega kupca dobesedno
prisilijo, da ob eni ali dveh
knjigah, katere želi imeti, naba
vi še vse preostale iz paketa;
slednjega redko sestavlja manj
ko pet knjig.
Zapisano velja v celoti tudi
za zbirko „Moj rom an", ki jo

izdaja založba Obzorja. Šest
knjig, predvidenih za lani, je
izšlo šele pred kratkim, kupiti
pa je moč le vseh šest romanov
skupaj —in to za visoko ceno,
saj stane paket v platno vezanih
knig 1.300, polusnjene platnice
pa podražijo knjige še za dvesto
dinarjev. (Greh bi bilo zamolča
ti: v knjigarnah so se pojavile
knjige, ki jih je založba Obzorja
izdala že pred skoraj poldrugim
desetletjem, zdaj pa jih prodaja
po najmanj trikrat višji ceni od
prvotne.) Sploh smo na založni
ške zvijače že po malem neob
čutljivi, zato je bolje posvetiti
se knjigam — iz omenjenega
paketa tokrat delom, ki so na
stala na severni ameriški celini.
Z romanom „Strah pred lete
njem" (poslovenila ga je Seta
Oblak) je Eriča Jong pred šesti
mi leti domala šokirala bralstvo,
nesporna kakovost tega dela pa

Včasih malenkosti odločilno
vplivajo na človekovo življenje.
Kdo ve, ali bi novomeški gimna
zijec Sašo Fuis čutil tako pri
vrženost fotografiji, ali bi se mu
pojavni svet še razgrinjal tako
bogato in izzivajoče, kot se mu
sedaj, če ne bi pred leti dobil
od starega očeta fotoaparata
Agfa, staromodne škatle, ob ka
teri so nekdaj zorele generacije
priložnostnih in bolj zagrizenih
ljubiteljev fotografije. Ko je čez
čas stari oče fantu kamero po
daril v dokončno last, se je
začela ljubezen, ki ji še ni kon
ca. Sašo Fuis je namreč kar
zaljubljen v fotografijo, na ti
hem pa celo kuje načrte —
pravi, da so skoraj neuresničljivi
— kako bi ljubiteljstvo povezal
z življenjskim poklicem.
„Rad bi bil fotograf, vendar
pri nas ni ustreznih visokih šol,
zato bom morali najbrž kreniti
drugam. Morda na arhitekturo,
morda se bom posvetil designu.
To je vsaj nekako povezano s
fotografijo," preudarja Sašo
Fuis.
Sprva je Fuisa mikal pred
vsem svet mrtvih predmetov.
Iskal je zanimive vzorce v starih
ograjah, na zidovju hiš, v obzid
jih. Tisti čas se je še spopadal z
osvetlitvijo filma. Mala spret
nost, ki danes ob avtomatskih
kamerah celo ni potrebna, če se

seveda fotografije človek ne lo
teva skrbneje, mu je zadala ne
malo preglavic, hkrati pa je ob
njih zorel. Spoznavat je, da za
uspeh ni dovolj hoteti, treba je
tudi znati.
„Še vedno me priteguje mrtvi
svet. Zdi se mi, da vse lepote,
vsega bogastva oblik in igre
svetlobe, ki je okoli nas, sploh
ne opazimo. Šele fotografska
kamera nas opozori nanje.
Mislim, da si s fotografijo pri
svajam ta malo poznani svet.
Lepo je čutiti, da vidiš in veš za
nekaj, česar drugi niti ne opazi
jo. Če stvari ne vidiš, jih ni, svet
pa je zanje revnejši, saj so se
stavni del resničnosti okoli nas.
S fotografiranjem dajem stva
rem njihovo čvrstost, prisot
nost, opozarjam nanje," je pre
mišljal Fuis, ko je poskušal po
jasniti, kaj v fotografiji ga tako
privlači.
Seveda pa za novomeškega
gimnazijca fotografija ni le ne
kakšen osebni konjiček. Fuis je
prepričan, da je fotografija
umetnost, da je v tej dejavnosti
lahko toliko ustvarjalnosti kot v
drugih umetnostih.
„Vem, da še nisem segel do
tja, kjer fotografija najbolj pol
nokrvno prebiva. Ne čutim se
dovolj dozorelega, da bi že se
daj poskušal narediti kaj takega,
kot npr. dela poznani fotograf
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V treh zajetnih knjigah dramska besedila
obsegajo 3.535 strani, Bor, Sodnikova in
Moder so prispevali za 181 strani opomb k
posameznim igram, v prvi knjigi pa so objav
ljeni še trije zapisi, ki so nepogrešljivi za,
denimo, prvinsko umevanje Shakespearovega
dela in njegove pojavnosti na Slovenskem.
Tako Bor v besedilu ..Pogledi na Shakespeara"
piše v posameznostih iz dramatikovega življe
nja, pri čemer skuša razkriti tudi nekatere
nejasnosti okoli posameznih del. Razprava
Dušana Moravca podrobno razčlenjuje, kdaj
in kako se je Shakespeare ustalil na slovenskih
odrih in v knjigah, Mirko Jurak pa opozarja na
vlogo in pomeni virov, bodisi zgodovinskih
dejstev, mitov ali drugih izročil, ki so motivno
vplivali
na Shakespearovo dramatiko, ter
dodaja literarnozgodovinske opombe za vse
igre.
D. R.

je prevzela celo H. Millerja in J.
Updika. Pripoved o pišoči žen
ski, ki je dušni mir iskala pri
šestih psihoanalitikih, s sedmim
se je poročila, osmi pa jo je
zapletel v nenavadno prešuštno
pustolovščino, je duhovito raz
glabljanje o vsakršnih razsež
nostih, ki jih prinaša razmerje
med žensko in moškim. Na
ozadju tega se očrtuje še kup
vprašanj o tegobah ljudi, izgub
ljenih v blodnjaku — sodobni
družbi.
Ericha Segala ..Oliverjeva
zgodba" (prevod je delo Vere
Bošnjančič—Turk) je nadaljeva
nje znane „ Ljubezenske zgod
be", ki je pred leti (bodisi
knjiga ali film) razneževala tudi
na Slovenskem. Junak Oliver
nikakor ne more preboleti tra
gične izgube ljubljene Jennifer,
v pričujočem delu jo zaman
skuša pozabiti ob prikupni in
skrivnostni Marcie, zato lahko z
veliko gotovostjo sklepamo, da
bo Segal na račun naslovnega
junaka spisal vsaj še eno, če že
ne dve knjigi. O končnem se
števku bo najbrž odločil —
gospodar dolar.
Sodeč po tematiki, ki jo
obravnava, tudi Morrisa Reneka
roman ..Las Vegas strip" (pre
vedel ga je Branko Avsenak) ne
bo obležal neprebran, saj tu 
kajšnje bralstvo zelo ceni cene
ne pripovedi iz sveta igralnic in
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Stojan Kerbler. Ko sem si pred
časom ogledal njegovo razstavo,
na kateri je prikazal kolekcijo
posnetkov iz kmečkega življe
nja, je šel po meni kar srh. Jaz
česa takega še nisem sposoben
narediti. Premalo poznam člo
veka, premalo izkušenj imam in
nisem osebnostno še dovolj do
zorel," *e Fuis kritično premeril
svoje sposobnosti. Prav takšen
kritičen pristop je eno od zago
tovil, da bo fotograf mrtvih
predmetov nekega dne odkril
prav tako nenavaden, svojski
svet v ljudeh.
Ko je tekla beseda o velikih
mojstrih kamere, o dosežkih,
razstavah in priznanjih, je Sašo
pripomnil, da mu priznanja ne
pomenijo dosti. ..Mislim, da pri
znanja prihajajo iz kuhinje. S
tem mislim povedati, da več
krat v žirijah odloča že samo
ime, avtorjev položaj in podob
no, manj pa dejanska kvaliteta
fotografije. Vem, da nekateri
delajo slike za žirijo. Jaz tega ne
maram. S fotografijo moram
izraziti tisto, kar je v meni, ne
pa narediti nekaj, kar naj bi bilo
po okusu žirije. Sele takrat sem
zadovoljen. Edino pravo prizna
nje je, če ugotovim, da sem se
približal takšni fotografiji, ki si
jo zamišljam in želim doseči."
M. MARKELJ

cip, sveta, katerega obračanje
držijo na nitih gangsterski pobje, ki jim je kajpak le za denar
in užitke. Uspeh pa ima tudi v
takem svetu svoje meje. Na
srečo tudi literarni okus ni brez
meja, čeprav so mnogi založniki
očitno prepričani o nasprot
nem.
D. R.

izročilo v
slikanicah
Pri založbi Borec je izšlo
pred nedavnim pet knjižic dru
gega letnika Kurirčkove zgodo
vinske slikanice. Avtorji teh
b«rvnih slikanic velikega forma
ta so znani slovenski mladinski
pisatelji in izkušeni ilustratorji.
Zbirko je založba namenila
učencem nižjih razredov osnov
nih šol. Zanimive kratke zgodbe
jih ob prepričljivi ..govorici"
ilustracij popeljejo v čas narod
noosvobodilnega boja in sploh
odporniškega gibanja. Tako
otroci na nevsiljen način spo
znavajo resnico o naši revolu
cionarni preteklosti.
Za letošnji komplet zbirke
je Anton Ingolič napisal zgodbo
o izgomu slovenske učiteljske
družine iz Štajerske v Srbijo.
Dramatično pripoved z naslo
vom „Bila sem izgnanka" do
polnjujejo živahne barvne podo
be slikarja Marjana Amaliettija.
Branko Šoemen v ..Gledališču pod smrekami" pripoveduje
o igralcu frontnega gledališča.
Iz pripovedi bralec zve, da se
partizani niso samo bojevali,
ampak so za dobro razpolože
nje v svojih vrstah skrbeli tudi s
pesmijo, mitingi in pravimi gle
dališkimi predstavami. Ilustra
to r Božo Kos je humorni pripo
vedi nadel še bolj humoren vi
dez.
O osvoboditvi (v Ljubljani in
Mariboru) ter o zadnjih bojih
na slovenskem Koroškem je pri
speval zgodbo »Markov maj"
Leopold Suhodolčan, s slikami
pa jo je dopolnil Aco Mavec.
Ivo Zorman je dal svoji pri
povedi kratek naslov „ O F '\
Črki, ki sestavljata naslov slika
nice, pozna malone vsak sloven
ski otrok. Zgodba pripoveduje
o delovanju Osvobodilne fronte
od propagandnih akcij in troše
nja letakov do skrbi za prehra
no borcev in nege v partizan
skih bolnišnicah. Ilustracije so
delo Marjana Amaliettija.
Uporno mesto Ljubljano, ki
je bila obdana z bodečo žico, in
njene prebivalce, ki so se kljub
temu uspešno bojevali proti
sovražniku, pa sta v knjižici
„ Uporno mesto" z besedo in
sliko opisala pisatelj Mile Pavlin
in slikar Matjaž Schmidt.
I. Z.
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O pesmih, o preprostih pesmih naših kmečkih
ljudi, je malo napisanega. Kakor stoletna voda
vro iz neznanih vrelcev davnine in se potem spro
stijo kakor slap ali kakor veter v krošnjah dreves
nezavedno, da so besede, čeprav okorne in nedore
čene, pristna nežna govorica, krik in upor, volja
in tolažba žalostni duši. Tako se izpoveduje veli
ko slovenskih preprostih ljudi in veliko teh pesmi
ni zapisanih ali pa so zapisane z okorno roko na
navadnem škrniclju. Veliko teh pesmi pa ostane v
spominu pesnikov in romajo od pripovedovalca
do pripovedovalca, spreminjajo svojo obliko, veli
kokrat tudi značaj. Veliko takšnih pesmi žal uto
ne v pozabo, nekatere pa se obdržijo in postanejo
ljudske v pravem pomenu besede.

I

Pogovarjali smo se z Rozalijo Francelj iz Ponikev, ki piše pesmi že od svoje zgodnje mladosti
in jih ima s svojo okorno roko napisanih več sto,
saj je stara že čez osemdeset let. Takšna starost
pa je že sama po sebi dovolj zgovorna pesem.
Kakor je povedala, se je rodila v Škocijanskih
hribih in se že zelo zgodaj poročila z Jožetom
Francljem. Potem se je rodilo šest fantov in štiri
deklice. Življenje je na skopi kamniti zemlji bilo
trdo in bilo je potrebno delati od jutra do večera.
Potrebno je bilo delati, toda pesmi so neprestano
silile iz nje.
..Prosile so me te moje pesmi in rojevala sem
jih kakor otroke. Včasih ni bilo ne papirja in ne
svinčnika. S prsti sem grebla po njivi ali po pesku
in tekla potem od doma s svinčnikom, da jih ne
bi zabrisal dež. Včasih pa sem jih recitirala kar

V p o l t r e t j e m le t u s m o n a t e m l e m e s t u
p re d s t a v i l i že b liz u s e d e m d e s e t d o l e n j s k i h
z n a m e n i t o s t i . Pisali s m o še o m a r s i č e m v r e d 
n e m , k a r p re m o re d o le n jsk a d e že la (v k lju č n o
s k o č e v s k i m in p o s a v s k i m k o n c e m ) , k a jt i res
gre z a na še z a k l a d e , t u k a j š n j i živelj p a jih
z v e č i n e s la b o p o z n a . Da n e bi d e la li k riv ic e
D o l e n js k i, ki z e m l j e p i s n o o b s e g a v e č j i k o s
sveta, k o t pa ga s p i s a n j e m p o k r i v a t a l e
č a s o p is , je n e d v o m n o prav , d a m e d z a k l a d i
p r i k a ž e m o t u d i t i s t e iz g r o s u p e l j s k e ali litijske
o b č i n e . Z a t o t o k r a t p i š e m o o c e r k v i sv.

PESMI
TOLAŽBE

naprej. Recitirala sem jih tako dolgo, da jih znam
še zdaj po šestdesetih in več letih in jih ne dam za
nobeno ceno. Saj sem pomislila kdaj na kakšno
objavo, nekaj so mi jih tudi objavili. Imam nekaj
takšnih objavljenih pesmi.
Najbolj pa sem vesela, da jih radi prepevajo
naši domači fantje na vasi. Kadar slišim kakšno
svojo pesem takole zvečer pod dom ačo lipo, mi
je prijetno in toplo pri srcu. „Takrat vem," pravi
Rozalija in kar žari od veselja in ponosa, „takrat
vem, da je pesem nekaj večnega in zaradi tega
sem srečna."
Vesela sem tudi zato, ker nobeden od mojih
otrok ni služil sovražniku in čeprav sem zdaj na
stara leta sama in so mi umrli že trije fantje, me
tolažijo prav moje pesmi. „V idite", pravi Rozalija
Francelj in joka. „Zdaj imam kokoši, zajce in pti
ce. Obiščejo me otroci in včasih jim pokažem
sem in tja kakšno pesem."In tu je ena izmed nje
nih pesmi:
PREJA
Prela je, prela deklica mlada,
v srcu živela pa sladka je nada,
da bo ta preja njena odeja,
ko doživela srečne bo dni.
Prela je, prela in osivela.
Sama brez sreče v svetu živi.
Nič več je ne kliče,
nič več je ne išče,
ker sreča le v sanjah z njo še živi.

I

Martina v Zgornji Dragi.
Ta cerkev, ki leži na močvirni ravnici
približno na sredi poti med Ivančno gorico in
Višnjo goro, blizu nje pa tečeta železniška
proga in glavna dolenjska cesta, sodi med
najbolj znamenite slovenske spomenike roma
nske arhitekture; je ena redkih popolnoma
ohranjenih t. i. enoladijskih stavb s polkrožno
apsido (manjši oltarni prostor).
Med višnjegorskimi podružnicami omenja
Martinovo cerkev tudi Valvasor, sicer pa je
prišla v strokovno literaturo že pred več ko
osmimi desetletji; po Konradu Črnologarju, ki
jo je z nekaterimi zmotami popisal že 1891,
so o njej pisali še mnogi, znanstveno najbolj
pretehtano pa jo je v več knjigah obdelal dr.
Marijan Zadnikar. Seveda bi bilo za poljuden
prikaz presuhoparno naštevati, kaj je slednji v
knjigi „ Romanska arhitektura na Sloven
skem" ugotovil o cerkvi sv. Martina, povzeti
pa moramo tole:
Martinovo cerkev dandanes sestavljajo pra
vokotna ladja, manjši polkrožni oltarni pros
tor ter zvonik in lopa. Slednja dva sta baročna
prizidka srednjeveški stavbi, ki je bila po svoji
skromnosti na zunaj bolj podouna bogatejši
hiši ko pa cerkvi. Zato ni čudno, da so jo v
času baroka dozidali, saj za takratne pojme
sakralna stavba brez zvonika ni mogla veljati
za cerkev. Od vseh tovrstnih slovenskih roma
nskih cerkva pa se cerkev sv. Martina razlikuje
po tem, da ima apsida na zunanji strani
podzidek, pod napuščem zobčasti venec, cer
kev pa je obokana tudi v ladji.
Zaradi naštetih posebnosti je moč določiti
tisto, kar je za mnogo cerkva domala nemogo
če: dokaj točen čas nastanka in celo gradite
lja. Glede na preverjena zgodovinska dejstva je
povsem verjetno, da je Martinovo cerkev okoli
1170 zgradil mojster Mihael, francoski stavbe
nik, ki je vodil gradnjo stiške samostanske
cerkve. Mojster se nikoli ni vrnil na Francos
ko; ni bil redovnik, zato se je lahko oženil z
Matildo, podložnico višnjegorskega grofa. Lis
tina s konca 12. stol. ne omenja, kje si je
Mihael postavil dom, na dlani pa je domneva,
da je bilo to prav v današnji Zgornji Dragi v
bližini Stične.
Arhitektura cerkve, ki se bistveno loči od
vseh drugih,njej podobnih, narekuje domnevo,
da je Mihael cerkev zgradil kot kapelo zraven
svoje domačije, za varuha pa izbral sv. Marti
na, francoskega škofa iz Toursa. Pred dvajse
timi leti, ko je dr. Zadnikar pisal omenjeno
knjigo, se je hiši, najbližji cerkvi, po dom ače
še reklo „pri Mihatovcu", sosednji kmetiji pa
„ Lahovče". Zadnikar: ,,Ali ne govori morda
oboje za tradicijo .laškega' (Lahovče) Mihaela
(Mihatovc)? "
Martinova cerkev je bila nazadnje obnovlje
na pred četrt stoletja. Tedaj so prišle do
polnega izraza njene romanske arhitekturne

p o s e b n o s t i , n a r o m a n s k o o l t a r n o m iz o p a so
p o sta v ili p r e n o v l j e n leseni k i p sv. M a r t in a iz
17. stol. K ip so p r e d s l a b im i d e s e t i m i leti
u k r a d li — in s t e m p o d a t k o m l a h k o z a č n e m o
n a š t e v a ti n a jb o lj sveža, a, žal, z v e č i n e n e lj u b a
d e js tv a o cerkv i sv. M a r t in a v Z g o r n ji Dragi.
3 0 . o k t o b r a lani je d r. Z a d n i k a r v č a s o p i s u
D e lo spra še val s l o v e n s k o k u l t u r n o j a v n o s t,
k d o je o d g o v o r e n za v z d r ž e v a n j e t e g a p r v o v r 
s t n e g a s p o m e n i k a e v r o p s k e g a p o m e n a , ki p r o 
pada. „ N a d n jen im slogovno najprepričevaln e jš im d e l o m , n a d p o l k r o ž n o a p s i d o , se je
u d r la le se n a s t r e š i c a in n i k o m u r n i t i n a misel
n e p r i d e , d a bi j o o b n o v i l . "

Umetnostni zgodovinar tedaj ni dobil odgo
vora, apsida pa do zdaj tudi še ne nove strehe.
O tem smo se prepričali pred kratkim. Vlažna
in zanemarjena (okna so zaščitena le z mrežo,
da bi ptiči v notranjosti ne spletali gnezd)
sameva Martinova cerkev, ena od podružnic
višnjegorske župnije. Tamkajšnji župnik Stani
slav Kastelic pa pravi: ..Župnija je že veliko
storila za zaščito te cerkve. Popravili smo
zvonik, lopo, obnovili ostrešje in
opeko. Spomeniška služba ne dovoli, da bi
apsido prekrili s pločevino, temveč zahteva
skodle. Že dolgo imamo pripravljen les za
ostrešje, na cedilu pa nas puščata tesar in
Zavod za spomeniško varstvo, ki se je obvezal,
da bo preskrbel skodle. Še zmeraj jih ni.
Zapišite tudi, da pred petindvajsetimi leti
cerkev niso obnovili, ampak razdejali. Na
zahodni strani so zazidali okna in tako one
mogočili dobro prezračevanje, zato vlaga ne
ustavljivo uničuje cerkev. Po odstranitvi olta
rnega nastavka in lesenih kipov so okoličani
obrnili hrbte tej cerkveni znamenitosti, sploh
jih ne zanima več, splahnel je tudi njihov
varovalni čut. Posledica: zlikovci so ukradli
kipe, ki so bili shranjeni na cerkvenem podst
rešju, in kip sv. Martina; ta je bil do t. iobnovitve Martinove cerkve v Podsmreki. Na
srečo se je ohranil baročni Martinov kip, ki je
bil v cerkvi do omenjenega razdejanja. Dolgo
časa je bil nato shranjen v stiškem samostanu,
pred nekaj leti pa smo ga dali restavrirat in v
cerkvi, ki se imenuje po njem, bo spet našel
mesto, ko bo popravljena apsida in ko bodo
okna zavarovana z železno mrežo."
Neizpodbitno je umetnostnozgodovinsko
dejstvo, da je cerkev sv. Martina v Zgornji
Dragi vrhunski spomenik, ki slovensko najsta
rejšo arhitekturo povezuje z njenimi evrops
kimi izhodišči, dandanašnja usoda iste cerkve
pa hkrati dokazuje tudi, kako velika je lahko
naša malomarnost pri ohranjanju lastne kultu
rne dediščine.
D. R U S T J A

