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V Kovinarski za jutri

Odprtih src

_Samoupravno bliže delavcu — Nov programi in raziskave
„

nove sam oupravne oreaniziki jo pripravljajo v k rlc i Ko
p r s k i , tovarni industrijske oprem e
Konstrukcij, si obetajo zaposleni
izboljšav. 622-članski kolek_ Je z<%i združen v enovito delov. 0 l8a nizacijo. Po novem se name™ 0Iganizirati v 5 tozdov.
i

*!rv' zbor za ustanovitev tozda so
delavci v o b ra tu na Dolah. V
- tovarni bodo potekali zbori

PIONIRJEV
RAZISKOVALNI
TABO R
V soboto, 4. avgusta, se je
v Podstenah v Kočevskem
Rogu začel raziskovalni ta
bor revije „Pionir“, ki bo
trajal do 11. avgusta. Pod
vodstvom treh mentoric se
tabora udeležuje 16 osnov
nošolcev iz Žužemberka,
Ptuja, Dutovelj in Jesenic.
Program raziskovalnega ta
bora je zelo obsežen, poleg
strokovnega dela pa so precej pozornosti posvetili tudi
spoznavanju zgodovine NOB
m ogledu znamenitih krajev
v srcu slovenskega partizan
stva.

J k a k deseti padel
^ Tržišču p očastili krsjev_______ ni praznik_________
Krajani krajevne skupnosti T rži
šče v sevniški o bčini ne pozabljajo
svojih žrtev za svobodo. 2. avgust,
praznik svoje krajevne skupnosti, so
prijsrčno proslavili v nedeljo.
™ ta dan so Italijani leta 1942
P° vre“ li sedem talcev, naslednji dan
pa se Sest v Trebnjem . T iste usodne
ni so fašistični požigalci upepelili
na Malkovcu 42 hiš in gospodarskih
Poslopij. Do svobode je padel pod
upatorskim i kroglam i vsak deseti
ajan. Spom ine na te težke dni je
T,^..,?Pom en 'k orn T oneta Svetine v
isču obudil podpredsednik sveta
Ivan Pungerčar z Malkovca.

od 31. avgusta d o 3. septem bra,
referendum pa napovedujejo za
okoli 20. septem bra. R ok so'prelo
žili zaradi letnih dopustov. Na D o
lah b o d o imeli tozd T ransportnih
naprav, v Kr9cem pa tozd Tehnoservis (strojno in elektro obdelavo),
G radbeno oprem o, Procesno te h 
niko in Kom ercialo. Od nove organi
ziranosti si v Kovinarski obetajo
učinkovitejšo specializacijo, pred
vsem pa večjo neposredno skrb in
odgovornost delavcev do gospodar
jenja.
Kovinarska misli tu d i na j u tr i
R azen obstoječih program ov razvija
nove. T renutno preizkušajo filtrim e
naprave,
program
zakloniščne
oprem e pa je v zaključni fazi. Pri
program u asfaltnih baz so se odlo
čili za tipizacijo po posam eznih
sklopih. Predpisali so pogodbe za za
stopstvo betonskih črpalk firm e
WIBAU. Kovinarska si je nam reč iz
poslovala registracijo za zunanje
trgovinsko dejavnost. Svoja pred
stavništva b o imela v Beogradu,
Zagrebu, Sarajevu in v Ljubljani. V
prihodnje se b o več posvetila raz
iskavam tržišča, da bi imela svoje
proizvodne zmogljivosti zasedene
vsaj za leto d n i vnaprej.
JO ŽIC A TEPPEY

Občinske rdeče luči za cene
Izvršni svet novom eške o b čin sk e sk up ščin e že sprejel od lok o zamrznitvi cen osnovnih
živil in storitev — Skrb za n em oten o preskrbo ob čanov
S hitrim naraščanjem cen proizvodov in storitev v zadnjih mese izvršni svet prizadeval, da za
cih so se podili vsi dogovorjeni okviri o izvajanju družbenega plana mrznitev cen ne bo poslabšala
in politike cen v letošnjem letu, kar je povzročilo še intenzivnejšo preskrbe občanov.
rast infladje. Zaradi tega je zbor republik in pokrajin zvezne skup
ščine ocenil, da je nujno sprejeti dopolnilne ukrepe, s katerimi
S sprejetjem tega odloka naj
bomo zaustavili tempo rasti cen in dopustih samo najnujnejše bi ob hkratni uveljavitvi podob
spremembe cen.
nih predpisov v federaciji, re
Predlagane ukrepe o maksi
zamrznejo naslednje cene, ki so publikah in pokrajinah dosegli,
miranju cen naj bi sprejeli re v občinski pristojnosti: cene da letos cene pri industrijskih
publiki in pokrajinski izvršni
mleka, kruha in mesa, cene proizvajalcih ne bi presegle 13sveti, vendar je izvršni svet
transportnih in komunalnih odstotnega povečanja, da bi
skupščine SR Slovenije ocenil,
obrtnih storitev vključno s pri rast cen proizvajalcev kmetij
da je ustrezneje, če to nalogo
spevki za priključitev na elek skih proizvodov dosegla največ
opravijo občinske skupščine in
trično, PTT, vodovodno in ka 18 odstotkov, rast cen storitev
njihovi organi
nalizacijsko omrežje ter marže do 17 odstotkov in da se cene
Zato je izvršni svet novo
za sadje, zelenjavo in povrtnine. na drobno ter življenjski stroški
meške občinske skupščine že 3.
Zamrznjene pa so tudi cene ne bi povečali več kot za 19
avgusta sprejel sklep (sledijo mu
sladkorja, moke in olja iz zvez odstotkov.
Z LINDIČ
druge občine), da se do preklica nih pristojnosti Seveda si bo

Ali nas bo pozimi zeblo?
Premoga ni m o č dobiti niti za zlato — Za drva, plin,
m azut in kurilno olje pa se ni bati
m n ? mefen gospodar misli na
e zimske d n i tu d i tedaj, ko
•p ^°n ce najbolj žge nad glavo,
ko^
av8ustovski dnevi čas,
n i prezgodaj za pripravo
ril ° Ee z drvm i. prem ogom , kudanjm °Uem. Govorice krožijo,
kn -?®a a*' oneSa kuriva ni m oč
d a fi
P? vPra *ali smo v pros » j a h m izvedeli, da je stanje
Pri novom eški Kurivoprodaji
mo 03 vfrodaj nikakršnega prek ^ Naročenega imajo na več

<JoSj0JU
jim 63 11si6
0i
^ .J0, 8VlaIije’
v tem 3mesecu
, ,*e m anjšo pošiljko ligniort, , e*enja, to pa bo za vse
torp ju premaJo- Kdaj bodo
nar a •evUni “ ročniki dobili
t l 7 Cn' Prem o8> ni m oč zapisara^iiA3116 pa 50 cene: 23 Premog
odT . ne kakov° sti bi bilo treba
eti (č e bi seVg^a bil m
toto

580 d° 1,120 dinaiiev

V R udniku rjavega premoga
6fln123003 Pravijo, da imajo nad
Pa , Z® n *h naročil, na premog
f *1 čakajo tu d i delovne organir?cije, ustanove itd. Pred krattic?! 80 Premog lahko dostavili
ostan*’ ^ 80 S3 naročili maja,
“ Pa bodo morali čakati
kakšen mesec ali več.
na i ,n ato čil ne sprejem ajo, če
Pa kdo želi prem og vseno
h la č a ti, to lahko stori, toda
J^dnik mu ne m ore zagotoviti,
da
dobil še letosletos.
Nal br>• kurivo
X° dobU
JP «j m orajo prem og dobaviti
"•godbenim naročnikom . In
cena? Kosovec je po 723,
kockar Pa po 678,80 dinarjev.

POLETNO MRA VLJIŠČE V TOPLICAH - Jugoslavija ima skoraj sto toplic in več kot 350
toplih in hladnih vrelcev, pa se z obiskom lahko pohvalijo šele sedaj, ko je že vrhunec
poletne sezone Tuje in domače turiste bolj vleče morje in samo v Dalmaciji sedaj gostuje
skoraj 400.000 turistov. Vročina se je pretekli teden lotila tudi Dolenjske. Črnomelj je imel
v sredo toplotni slovenski rekord z 32 stopinjami Kdor ni našel po dopoldanskem ,,šihtu“
dovolj hladne sence, se je zapeljal v toplice, kjer je bila voda, kljub nekaterim dodatkom še
vedno boljša kot umazanozelena Krka Pretekli četrtek se je v bazenu v Šmarjeških Toplicah
kljub neparni prepovedi nabralo ob in v bazenu več kot tisoč kopalcev in je bilo prostora le
še za tiste, ki se znajo povsod preriniti. (Foto: Janez Pavlin)

Manjša zadrega je z drvm i Pri
novom eškem G ozdnem gospo
darstvu je tren u tn i dobavni ro k
od 14 d n i d o enega meseca, toda
le za šole, knjižnice in podobne
ustanove, ostali m orajo čak a ti
malo dlje. Ni bojazni, da ne bi
vsi dobili želenih bukovih, gabrovih in še kakšnih drv, katerih
cena je za m eter okoli 470
dinarjev. Velja opozoriti še na
to, da pri G ozdnem gospodar
stvu dostavljajo le ’ nad 10 m3
drv, manjše količine (v glavnem
že nažaganih drv) pa je m oč
d obiti pri Kurivoprodaji.
V skladišču plinov N ovotehne
na Cikavi je nekoBkanj večja
gneča le o b ponedeljih in torkih,
sicer pa je plina dovolj. Jeklenka
stane 85,10 dinarjev, pravijo pa,
da težav s plinom tudi jeseni ne
bo, še posebno ne, če bo INA
razširila polnilno proizvodnjo.
S kurilnim oljem in m azutom
je takole: pri novom eški podruž
nici Petrola pravijo, da redno
prihajata na prodajna m esta, in
čeprav povpraševanje ni m ajhno,
je dobava tek o ča. Če se kdaj
ustavi za dan ali dva, to nikogar
ne prizadeva Podobno je tudi
pri brežiškem Petrolu. Mazuta je
dovolj, čak ati je treba največ en
teden, kljub velikem u povpraše vanju pa kurilno olje dostavijo
že v tre h ali štirih dneh. Menijo,
da tu d i čez m esec aU dva, ko sc
b o d o na m rzlo zim o spom nili
tu d i zam udniki, ne b o večje
stiske čeprav P etrol nima več
jih zalog.
D. R.

PRVA N A G R A D A V
HAVANI UČENKI
IZ BRESTANICE
Stanka Kozole, učenka bre
staniške osnovne šole „Adam
Bohorič" je na velikem medna
rodnem otroškem natečaju, ki
ga je organizirala kubanska ko
misija Unesca, osvojila eno pr
vih treh nagrad. Natečaj so
organizirali ob 6 . konferenci vo
diteljev dižav in vlad neuvršče
nih, ki bo v začetku prihod
njega meseca v Havani Na temo
„Otroci rišejo svojo domovino
in svojo hišo“ so organizatorji
prejeli 3850 del iz 41 držav.
Udeležence natečaja so razdelili
na tri starostne skupine in v
skupini otrok, starih od 8 do 1 0 .
let, je prvo nagrado osvojila
Stanka Kozole. Vsekakor lep
uspeh slovenske učenke!

Dolenjci nismo slepi in
gluhi za nesrečo drugih.
Pomagamo, s čimer more
mo. Največkrat takoj, kajti
predobro vemo,' da dvakrat
da, kdor hitro da. Glede tega
smo bili do zdaj vedno
dobro zapisani
Za
Črnogorce zbiramo
denar malone od trenutka,
ko smo zvedeli, kakšno
razdejanje jim je naredil
aprilski potres. Republiški
odbor R K v Ljubljani, na
katerega žiro račun prihajajo
prispevki, lahko sproti ugo
tavlja, koliko smo odprtih
src. Zft zdaj nam ni mogel
dati črne pike.
Iz vseh devetih občin na
našem območju so delovni
ljudje, občani, družbenopo
litične organizacije, društva,
delovne organizacije in drugi
za prizadete v Črni gori do
1. avgusta prostovoljno na
kazali prek republiškega RK
20, 125.15? dinarjev ali
slabo desetino slovenskega
prispevka (251,969.040 di
narjev).
Posamezne občine so se
odrezale takole: Brežice
1,988.93;7 dinarjev, Črno
melj 1,827.27'P, Kočevje
2 , 0 1 6 . 5 2 2 , ■ Krško
3,335.62<i, Metlika 943.951,
Novo mesto 6,340.18p, Ri
bnica 966 038, Sevnica
1,502.67?
in
Trebnje
1,223.92P dinarjev.
Prejšnji petek je začel
veljati zvezni zakon o obve
zni zagotovitvi sredstev za
odpravljanje posledic potre
sa v Čmi gori Zakon dolo
ča, da se tej republiki dodeli
za leto 1979 5 milijard
dinarjev, ne da bi morala
Črna gora ta denar vrniti
Slovenija bo vplačala 804
milijone dinarjev.

Udobnejši dom počitka
V novem prizidku m etliškega dom a p očitk a 5 0 postelj in
ostali potrebni prostori — Sedaj na vrsti druga faza
Od konca prejšnjega meseca;
je metliški dom počitka bogate
jši za nov prizidek, v katerem je
50 postelj, sodobna kuhinja m
jedilnica za ves dom, ambulanta
in drugi potrebni prostori. Novi
prizidek so odprli v torek, 31.
julija, otvoritve pa se je udeleži
lo tudi več predstavnikov javne
ga in političnega življenja dolenjske regije.
Največ so z novim prizidkom
gotovo pridobili gojenci m etli& ega
dom a; sedaj se jih je nam reč okoli
12 0 stiskalo v glavnem neustreznih
prostorih. Novi prizidek je prva faza
adaptacije celotnega dom a počitka.
V erjetno b o d o še ta mesec začeli
nadzidavo prvega prizidka, in če bo
šlo vse po sreči, b o to delo končano

& letos. Za prihodnje leto pa
še
nameravajo a d ap tira ti stari grad.
Prizidek je stal z oprem o vred
okoli 15,5 m ilijona dinarjev, se pravi
kakih 16 tisočakov za kvadratni
m eter koristne površine, ali drugače
povedano, za vsako novo posteljo je
bilo treba od šteti 300 tisočakov.
Povedati je treba še , da se je
gradnja prizidka precej zavlekla, in
to ne samo zaradi objektivnih
okoliščin, saj bi po prvotnih napove
dih m oral biti prizidek kon čan že
maja lansko l e t a
A .B .

HLEV KOT BAKLA — Šnekov hlev na Razboiju je strela v hipu
spremenila v velikansko baklo. Močan veter je na srečo pihal stran
od gospodarjeve hiše. Kljub velikemu pomanjkanju orodja je bila
desetina domačinov izredno prizadevna. En hlev je, žal, spet manj.
(Foto: Železnik)

Neurji izklapljali elektriko
S ob otn i neurji naprtili veliko dela električarjem — Ruvalo elek tričn e drogove in drevesa
— Na Razborju upelilo velik hlev
Muhasto vreme se nadaljuje tudi v poletju. Očitno hodi vrag na
isti kup, kot pravijo med ljudstvom. Sobotni neurji, eno dopoldne
in drugo popoldne, sta hudo zdelali omrežje daljnovodov po
sevni&i občini, tiste proti Mokronogu, Kostanjevici in Brežicam.
Novo &odo ima med drugimi tudi sevniški Kmetijski kombinat,
točaje ponovno padala po hmdjiščih.

HITRO ZO REN JE - Gojitelji bre
skev m orajo letos h iteti z obiranjem .
Izredno visoke majske tem perature,
ki sc jim je pridružila še julijska in
avgustovska vročina, pospešujejo
dozorevanje več sort hkrati. Pride
lek je letos zaradi pozebe manjši.

Najhuje je bilo prizadeto daljnovodno om režje v zahodnem delu
sevniSce občine. D opoldne je ujma
najprej „opravila“ z daljnovodom
proti Mokronogu. N ič bolje ni bilo s
tistim proti Hotemežu. Najbolj
pogoste okvare, od prežganih m osti
čkov, pretrganih vodnikov do izru
vanih drogov, so dale delo ekipam
električaijev. Seznam izpadov zaradi
obeh vihaijev zgolj na daljnovodih je
predolg, da bi ga navajali, nič manj
po & o d b pa ni bilo na tako imenova
nem nizkonapetostnem omrežju. Do
ponedeljka opoldne so prizadevni

m onterji prizadeto
om režje že uredili

daljnovodno

Med popoldansko nevihto je
strela šinila v velik hlev Vinka Sneka
na Ra zboiju. Leta 1955 zgrajeni
hlev (vas je bila m ed vojno požgana)
je u p e lje a Zgorelo je 15 ton sena,
najmanj 4 to n e pšenice, skrbno
zložene v št ant ih. Zoglenela sta bik
in junec, k a te rih prizadevni dom ači
ni izm ed deveterice govedi v hlevu
niso mogli več rešiti Po prvih
ocenah je požar oškodoval gospoda
rja za 600.000 dinarjev.

T oča je ponovno klestila po
loikih in kom poljskih hm eljiščih
sevniškega Kmetijskega k o m b in at^
T okrat je prizadelo vinograde na
Topolovcu, posebno hudo pa je bilo
v goricah na V rheh nad Gabrijelami.,
V nasadih jablan na Čanju pri Blanci
je vihar ruval cela drevesa. Skofla še
ni ocenjena.
ALFRED ŽELEZNIK
▼

v

I ttu J
Manjše poslabšanje, ki bo
danes m jutri, bo le kratko
trajno, saj bo za vikend po
novno ugodno in piecej son
čno vreme.

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
TITOVA POSLANICA
Predsednik
republike
Josip Broz Tito je poslal
svetovni konferenci proti je
drskim in vodikovim bom
bam, ki poteka na Japon
skem poslanico, v kateri
med drugim pravi, da kon
ferenca poteka v času, ko je
za mednarodne odnose še
vedno značilna oboroževal
na tekma, zlasti v jedrskem
oboroževanju. To neposred
no ogroža svetovni mir,
ovira boj proti neenakoprav
nim političnim in gospodar
skim odnosom v svetu ter
prizadevanja za pupuščanje
mednarodne napetosti, kre
pitev medsebojnega sodelo
vanja in zaupanja. Razvoj
različnih vrst orožja, zlasti
jedrskega, je dosegel strahot
ne razsežnosti, ogromne
materialne in človeške po
tenciale ter znanstvene do
sežke pa uporabljajo tako,
da ogrožajo človeštvo, na
mesto da bi pripomogli k
njegovemu napredku.
POGAJANJA
Tuje agencije poročajo,
da so se v Haifi nadaljevala
pogajanja med Izraelom,
Egiptom in ZDA o avto
nomiji Palestincev na zahod
nem bregu reke Jordan in v
Gazi, to je že peti del po
gajanj.
Ameriški podpredsednik
Mondale je poudaril, da je
ostala ameriška politika do
PLO nespremenjena. ZDA in
PL O ne bodo navezovale
nobenih stikov, dokler „Palestinci ne bodo priznali re
solucije ZN štev. 242 in pra
vice obstoja stalne države
Izrael “ Načelnik političnegi oddelka PLO Kadumi je
ob tem dejal, da je „Carter
jeva vlada zavzela protipalestinsko stališče. “
Predsednik
palestinske
osvobodilne
organizacije
Jaser Arafat pa je izjavil, da
bodo Palestinci zažgali naft
ne vrelce na Bližnjem Vzho
du, če bodo ZDA sklenile,
da si bodo s silo zagotovile
oskrbovanje z nafto.
VOLITVE V IR AN U
Še nepopolna poročila o
izidu volitev v iransko usta
vodajno skupščino kažejo,
da so večino glasov dobili
kandidati Homeinijeve stran
ke islamske republike. Vo
litve je bojkotiralo 20 po

litičnih skupin, med njimi
republikanska stranka musli
manskega naroda.
Pet iranskih političnih
strank, ki niso bojkotirale
volitve in ki so nastopile s
skupnim seznamom, so pro
testirale zaradi „prevar“ na
številnih voliščih. Na sploš
no pa volilni rezultati kaže
jo, da je v Teheranu dobil
največ glasov progresivni
verski
voditelj glavnega
mesta Ajatolah Mahmud TeleganL
Po mnenju nekaterih bo
prav Telegani postal pred
sednik „sveta strokovnja
kov“, ki naj pripravi predlog
končne iranske ustave. Boj
kot volitev je prišel najbolj
do izraza v Kurdistanu, kjer
j e glavni kandidat dobil
samo 35.000 glasov od skup
no 1,5 milijona prebivalcev
te province.
GIEREK
PRI B R E ŽN JEV U
Generalni sekretar sovjet
ske partije in predsednik
prezidija Leonid Brežnjev je
sprejel v soboto na Krimu
prvega sekretarja poljske
partije Edvarda Giereka.
Značilnost letošnjih krim
skih srečanj Leonida Brežnjeva z voditelji vzhodno
evropskih držav je poudarek,
da se mora popuščanje na
petosti razširiti tudi na vo
jaško področje. Poročila o
srečanju Brežnjeva s Husakom, Honneckeriem, Ceausescom in Gierekom pravijo,
da so države varšavskega
sporazuma pripravljene pod
preti vse ukrepe za „stvarno
razorožitev“.
ITALIJANSKA
VLADA
V Italiji se je končala
najdaljša povojna vladna kri
za, potem ko je mandatarju
Francescu Cossigi uspelo se
staviti vlado, ki naj bi državi
prinesla politično in gospo
darsko stabilnost vsaj do
kbngresa krščansko demo
kratske stranke.
V novi vladi soinistri iz
treh strank in sicer iz
krščansko
demokratske,
socialno demokratske in
liberalne stranke ter nekateri
neodvisni „ tehniki".
Vlada je prisegla pred
predsednikom
republike
Pertinijem.
JANEZ CUCEK

tedenski

m ozaik

r-

Blizu Santo Marguride v Portugalski se je na vojaškem ve žbališču zgodila huda nesreča med
uijenjem letalskih enot portugalske aimade. Medtem ko so namreč vadili obstreljevanje v nizkem
poletu, je posadka enega izmed letal zamenjala skupino starešin portugalske armade za lutke ki so
■■

Mrzel tuš za cene
Morali se bomo organizirati, da .bomo
lahko odpravili tudi negativne elemente in
udarce z zunanjega tiga. Tudi v prihodnje
bomo morali vztrajati pri tem, da se bomo v
čim večji meji rešili verbalizma, ki je še
vedno dokaj velik, in splošnosti, da ne bomo
sprejemali stališč ne da bi jih vsak uresniče
val pri sebi, v svoji oiganizaciji.“
Dragosavčeve besede so v preteklem
tednu dobile nekaj konkretnih ilustracij
oziroma odmevov. Tako so se 31. julija
sestali v Beogradu predstavniki izvršnih sve
tov skupščin socialističnih republik in po
krajin ter zvezni sekretar za zunanjo trgo
vino Metod Rotar in podpisali dogovor o
začasnih ukrepih pri omejevanju plačevanja
in uvoza blaga do konca leto 1979.
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Zakaj kršimo zakonske predpise?
Nista sam o nejasnost in n ep opoln ost predpisov kriva za p o goste kršitve - Iskanje »kako
v podobonih primerih ravnajo v drugih republikah" - Ker drugi, tudi m i ne!
Po podatkih zveznega statističnega inšpektorata vsaka druga ali
tretja delovna organizacija krši zakonske predpise. Zakaj?
Nekateri so prepričani, da je eden glavnih vzrokov tolikšnega
obsega nezakonitosti nepopolnost in nejasnost samih predpisov, v
čemer je veijetno precej resnice. Razne zakone res sprejemamo
pogosto na hitro in brez solidnih priprav, zato se kaj lahko zgodi,
da so med njimi tudi slabše oblikovani.
Samo takšna razlaga pa je
organi, zavestno ali nezavestno,
najbolj blago rečeno - eno prispevajo h kršenju predpisov
stranska. Ne gre namreč samo iz raznih vzrokov - od kadrov
za neurejenost v zakonih, mar skih do organizacijskih neureje
več zlasti za zmedo v naših nosti in do arogantne samo
javnih obveznostih. Namesto da volje, ki ni tako redka. Vendar
bi odgovorno in kritično so pa je tudi nad njimi stalna
delovali pri sprejemanju zako skupščinska kontrola, katere
nov, kot od nas zahteva demo ukrepi nikdar niso brez rezulta
kratični postopek, o njih prav tov, čeprav je včasih počasna.
zaprav več razpravljamo šele Pri iskanju vzrokov je očitno
ko jih uresničujemo. ,
treba iti še korak naprej. Če,
Tisti, ki so previdnejši, trdijo, denimo, za vsakim zakonom
da iskanje vzrokov kršitev ni stoji avtoriteta države in organi
preprosta stvar. Za kon namreč ziranega
samoupravljanja,
zadeva nas vse, zato smo vsi potem mora za kršitvijo zako
njegovi možni kršilci, vendar pa nov gotovo stati moč raznih
nimamo vsi .enakih možnosti za skupnih in vplivnih posameznito, Kot kršitelji se na primer
pogosto
pojavljajo delovne
TELEGRAMI
organizacije. Dobro so znane
njihove „koristne malverzacije“, ne le posameznih članov
PARIZ - Glasilo KP Francije
vodstev, marveč celotnih delav „H um anite“ je p o d naslovom „zaniskih svetov. Čeprav je ta ne m anje delegacije generalne konfede
varnost resna, pa je vendarle racije dela in sam oupravljanje" ob
omejena, če proti njej odločno javilo izjavo generalnega sekretarja
konfederacije Geoigesa Seguya, k ije
nastopijo organi in družbene
organizacije, ki so sposobne nedavno vodil delegacijo naj večjega
francoskega sindikata n a obisku v
zlorabo omejiti. .
Jugoslaviji. V zvezi s pogovori, ki jih
Možno pa je, da sami upravni je delegacija im ela z vodstvom Zveze

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
Ko se je Dušan Dragosavac, sekretar pred
sedstva CK ZKJ, 19. julija pogovaijal z
novinarji o sklepih CK ZKJ ter o aktualni
problematiki na področju družbenoekonom
skih odnosov, je med drugim poudaril tudi
tole:
»Zaostrovanje vseh oblik porabe nad
rastjo dohodka je velik problem. To je
vplivalo na zviševanje cen in življenjskih
stroškov. Seveda na to vpliva tudi neugodno
gibanje v zunanjetrgovinski menjavi, še po
sebej podražitev nafte in drugih surovin.
Tako je inflacija višja, kot smo predvidevali.
Tudi cene so se zvišale bolj kot je bilo
predvideno v resoluciji. Vprašanje je, za
kakšno aktivnost in ukrepe se bomo odlo
čili, da bi zaustavili negativne težnje v
gospodarski politiki.
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Bistvo dogovora, do katerega je spričo
prevelikih presegov pri uvozu prej ali slej
moralo priti, je v tem, da vse republike in
obe pokrajini z 31. julijem sprejmejo ob
veznosti, da z ukrepi in politiko uravno
vešanja odnosa uvoza in izvoza na svojem
področju odpravijo motnje v planirani pla
čilni in devizni bilanci Jugoslavije. Sistemska
novost je predvsem v ten) da bodo republike
in pokrajini ukrepe uresničile selektivno in
ne z linearnimi posegi federacije kot doslej.
Tudi drugi ukrep, ki je nam ga je „princsel“ minuli teden, je v določenem smislu
novost: odlok o zamrznitvi cen, ki ga je v
petek sprejel ZIS, je na ravni s 3. avgusta
zadržal cene le tistih izdelkov in storitev, ki
so v pristojnosti zveznega izvršnega sveta,
ostale pa so „zamrznile“ republike oziroma
občine — vsaka s svoje ravni oziroma primstojnosti.
Tako je povsem linearen in splošen le
tretji ukrep v zvezi s spremenjenimi pogoji
najemanja potrošniških kreditov. Poslej
bodo namreč vise banke od občana, ki bo
hotel posojilo, zahtevale udeležbo, ki bo za
50 odstotkov višja od doslej veljavnih znes
kov. Izjema so le štedilniki in peči na trda
goriva, pri katerih „polog“ ostaja pri 1 0
odstotkih.
Vsi navedeni ukrepi so seveda začasni
in jih bomo morali v najkrajšem času
zamenjati z učinkovitejšimi, samoupravnimi
posegi na področju ekonomske politike.
Predvsem pa si bomo morali v slehernem
okolju „izračunati“ svoj delež med razlogi,
zaradi katerih smo prišli v takšno gospodar
sko situacijo in ki je pripeljala do omenjenih
nepriljubljenih, toida še kako nujnih ukre
pov. . .

sindikatov
Jugoslavije,
Seguy
poudarja, da so „ugotovili široko
skladnost m nenj o večini obravnava
nih vprašanj, k o t so vzpostavitev
nove svetovne gospodarske ureditve,
razorožitev, mir, evropsko in m ed
narodno sindikalno sodelovanje . 11
Pri tem je Seguy poudaril: „ to d a
zanim anje naše delegacije je veljalo
predvsem
sam oupravni
izkušnji
Jugoslavije. P od ro b n o in n a kraju
samem smo jo proučevali in sm o
lahko ugotovili, da sc v m arsičem
ujem a z našimi idejam i o dem okra
ciji z a dclavce.“
LA PAZ — Sklep, da postane
predsednik bolivijskega kongresa
VaUer Gevara, začasni p redsednik te
države, so že p o nekaj urah raz
veljavili. To se je zgodilo zaradi
nesoglasja revolucionarnega gibanja
nacionalistov, ki m u prip ad a V ictor
Paz Estonssoro, tor dem okratske in
narodne unije Mernana Silesa Suaza.
K a/alo je, da b o sklep kongresa o
postavitvi začasnega predsednika niti Estenssoro niti Suazo nam reč
nista osvojila p o treb n e večine vnesel m alo več harm onije v p o 
litičn i položaj v državi. T ako p a je
razveljavitev sklepa prinesla nove
težave.
N IK O ZIJA - O dnosi m ed obem a
skupnostm a na Cipru, grško in tu r
ško so sc spet približali vrelišču.
Kiprijanova vladaje nam reč zavrnila
pogoje voditelja ciprskih T urkov
D enktasa za nadaljevanje pogajanj.
H krati p a je opozorila OZN in vele
poslanike v Nikoziji, d a se turška
skupnost ukvarja še z zadnjim i p ri
pravami z a razglasitev sam ostojne
države. Denktas zahteva ustanovitev
federacije dveh con in jam stvo za
varnost ciprsko turške skupnosti.
Ciprska vlada p a m eni, d a D enktas s
tem dejansko zahteva p o p o ln o lo 
čitev obeh skupnosti, ki bi ju pove
zovala sam o centralna vlada z zelo
m ajhnim i pooblastili.

kov, ki jih ni tako lahko
identificirati, jih pa lahko po
določenih okoliščinah slutimo.
Znano pa_je, da nekatera
tožilstva zavlačujejo s po
stopkom, kadar pride do prijav
o konkretnih prekrških. Iščejo
namreč naknadna pojasnila,
,Jcako v podobnih primerih
ravnajo v drugih republikah, da
bi lahko zavzeli svoje stališče14.
V nekaterih republikah in po
krajinah pustijo enostavno zvez
ni predpis „počivati“, razumlji
vo, samovoljno, nekateri pa ga
nočejo izvajati zato, „ker ga
tudi drugi ne izvajajo11, kot
pravijo. Pri izvajanju istih pred
pisov prihaja že celo do različne
sodne prakse. Ta ko so na
primer na tožilstvu neke re
publike zavrnili prijavo, ,Jcer je
dejanje nenevarno*1, drugod pa
za isti prekršek izrečejo ostre
kazni "
Takšno obnašanje nedvomno
ustvarja klimo, v kateri nastaja
pojmovanje, daje vse dovoljeno
in možno, če je v korist lastne
republike, pokrajine ali kake
druge skupnosti To so okolišči
ne, v katerih morda ni najbolj
bistveno, ah imamo manj ah
več kršitev zakonov, marveč
predvsem dejstvo, da takšno
obnašanje spodkopava sam
pravni sistem. ,
VINKO BLATNIK

ZA ZAČETEK p oglejm o ta te*
v sosednjo Italijo, kjer so piebiM*
m ajhnega m esta Filago minuli
začutili v zraku č u d n e vonje,
zatem p a se jih je lotila
N ihče ni znal pojasniti
dogodka, dokler ni neki
ugotovil pri več ljudeh
kemikalijam i. Izkazalo se je,
prišle iz bližnje kem ične
zaradi okvare na neki napravi,
sicer m orala im eti varnostne
ve, ki bi preprečile ali vsaj opoz°
na nevaren o d to k kem ičnih P1'
- toda k o ntrolni ventil se je p0'
ril in kem ične snovi, nevarn«
organizem , so prišle v zrak. • ■
varnost pride tudi od zgoraj. • •
ZATO PA se skuša Jo rd a n ija ’
varovati vsaj pred nevarnostjo, »•
prišla nadnjo p o zem lji - ^
vsaj bilo m ogoče sklepati po n0’,
da se je ta država odločila, da
okoli 300 izboljšanih tankov M'
iz Z druženih držav Amerike.
tank bo stal okoli milijon dolw
pogodba p a je sklejena pod čud«*'
pogoji. A m eričani so namreč P
pravljeni pro d ati te tanke (pod j1
ugodnimi kreditnim i pogoji) v
prim eru, če se Jordanija obvefr
bo z a vsak nov tank iz ro č a j
enega svojih, starih bojnih vozil'
p a z ato , da bi se ravnovesje v o
na tem p o d ročju ne pokvarilo '
sicer v korist Izraela. Ta ima ot> (
še vedno (kljub navideznih ^
m orda celo globljim nespor
z ZDA o vlogi in usodi Palestin ^
z A m eričani vendarle im e n ih
noše . . . skrb zazaveznike .. • ,
TAČAS p a prihaja Moža"1
dežele na vzhodnem južnem ^ >
Afrike, v vse težji položaj' z;M
navala beguncev, ki prihajajo/
deželo iz sosednje Rodezije. Mi”
nekaj mesecev je nam reč pribe*',
M ozambik še okoli 30.000
cev, s čim e r se je število rodtfir
brezdom cev v M ozambiku dvir
že na 150.000. Pri tem p a tn 0^
bijska vlada še z a „stare“ beg
dobila dovolj p o m o či od me&$.
ne skupnosti - ker je bila f j
zadnjem času vsa pozornost
m erjena na begunce na Indo^,
skem. In k o sm o že pri tefii |
dajm o še, d a je teh sedaj sicer n'e
manj (le še okoli 1 2 .0 0 0 v primf
vi z okoli 60.000 še pred n‘
tedni), da p a predstavljajo še vej
hud problem . ... tehten made
vesti odgovornih. . .

• ••

RIO DE JA N EIRO - Skitf
trinajstih latinskoam eriških bef,
cev, je zasedla švedki konzufn
Riu. Begunci so zahtevali izh1
vize z a skupino političn ih beg1
iz Argentine. S kupina deseti)1 ‘i
raslih in treh otrok je p o v e d # J
ne nameravajo zapustiti konz^J
dokler ne bodo izpolnili nje1* /
hteve. V konzulat so vdrli jj^j
nasilja, kar je p o trd il tudi
generalni konzul.

t
M0 BSKI JEŽKI

— Zdaj že prav teiko tekam na dopust!

PARTIZANSKE MAGISTRALE - Cestno
ohni* ,^ ovo mesto je pred kratkim začelo
C
°koli 800 m ceste pred Žužemberkom.
PredvM
®a ^odo raz^r^ za 2 m, bo
reniikra 1 3 nared dokonča avgusta. Investitorje
* a skupnost za ceste. (Foto: J. Pezelj)

PREMALO t i r o v
Ko je v krški tovarni
Pulija in celuloze Djuro
na vrhuncu dovažanje
J-luloznega lesa, je treba
« « dan razložiti od 60 do
vagonov. Vagoni s tem
som zastajajo po tirih
evilnih železniških postaj,
fotnet se bo še povečal z
2 »°
cannsko izpostavo v
rsKem. Že sedaj, še bolj pa
prihodnjih letih, bo v tem
lu Posavja vsak meter
železniškega tira vse bolj
aragocen, zato so začeli o
rešitvi te stiske izdelovati
Posebno študijo. SamoCelu°za bi ob konicah potreboa 6 do 7 km tirov
O

oejmisca
•

»

v

NOVO MESTO - Na sejmu ni
bilo bistveno novih cen. Na prodaj je
bilo 338 praSčev, prodanih pa 142.
321 je bilo starih od 6 do 12
mesecev m 17 do 6 mesecev Prvi so
bili po 700 do 1.100 din d r l i na
PO 1 .1 0 0 do 1 1 0 0 din ’ S
L
Prignali tu d i 35 glav goveje živine,
prodali pa so jih 16. Za vole je bilo
weba o dšteti od 26 do 28 din za
23 ° ? am žive teže> za krave 18 do

do i t 1!. m *ada živina pa je bila po 24
kilogram,
reici ^ ICE - Na sobotni sejem so
staji* PnpeljaU 332 do 3 mesece
Prort i - prašičev; 0(1 4ega so jih
tej , . 1 218. Cena za kilogram žive
^
bila do 40 din.

ŠE BO TEKLO - Naftni krizi navkljub rastejo
nove črpalke, npr. tale Petrolova pod Boštanjem.
Doslej mimovozeči po obsavski cesti polnijo
blagajne drugod. Ta še „nerojena“ črpalka je ,žaf
obsojena na izolacijo, ko bodo gradili pretočne
dekrame. Do takrat se naj bi že izplačala!?

Železna cesta pelje v lepše dni
Na Dolenjskem že načrtujejo razvoj železniškega omrežja do leta 1 9 8 5 — Elektrifikacija
proge Ljubljana — Trebnje — Sevnica — Se enkrat bolj zm ogljiva novom eška postaja
Čeprav srednjeročno obdob
je 1976 - 1980 še ni zaključe
no, se v železniški transportni
organizaciji Novo mesto že
pripravljajo na novo do leta
1985. Hitri industrijski razvoj,
povečanje količine tovorov in
energetske težave namreč prina
šajo za železnico nove možnosti
in zahteve.
Osnovna naloga, ki se je bodo
lotili v Ž T O Novo m esto v nasled
njem srednjeročnem obdobju, je
m odernizacija proge L ju b ljan a T ieb n je-S ev n ica Zmanjšali, o ziro
m a ublažili bodo ostre ovinke, d a bi
lahko dosegli hitro sti do 100 km na
uro. Prav tako b o d o ojačili tire, da
bi zdržali 2 0 -tonski osni pritisk
(sedanja proga zdrži le 14 do
16-tonski osni pritisk). Proga bo
razbrem enila do skrajnih m ožnosti
izkoriščeno zasavsko železnico in
ljubljansko postajo tak o v lokalnem
k o t tranzitnem tovornem in p o tn i
škem p ro m etu . Č eprav b o železnica
zaenkrat „obšla” Novo m esto, b o
velikega p o m en a z a celotno Dolenj
sko in pri Ž T O predvidevajo, d a bo
upravičena tudi elektrifikacija te
proge. Nadalje n ačrtu jejo m oderni
zacijo ozirom a 100 -o d sto tn o p o 
večanje zmogljivosti železniške p o 
staje v Novem m estu in izgradnjo
novega sistema signalnih varnostnih
naprav.

Kmetijski nasveti

Smrt se vozi s traktorjem
reinibrLse res vse pogosteje vozi s traktorjem. Po podatkih
SIovp
e®a sekretariata za notranje zadeve je pred petimi leti v
tesne" z8 ukH° življenje pod traktoijem 33 ljudi, dve leti
Poškod
^eta 1977 se je smrtno ponesrečilo ali huje
jej0 , 0 y^° 6 6 voznikov, lani pa 72. Raziskave nesreč dokazubil
krvavi
stvu 1 a,
DU k
m v i davek naraščajoče mehanizacije v kmetij■ Wco nneprimerno
maniši, če bi poznali, predvsem pa
uPoštevr
ePr*m em o manjši,
prepoštevilne okoliščine, ki pripomorejo, da se traktor
qi^_ •
daria
0 -f*v*iuiija
sPreniinja iii
iz uuuivga
dobrega aiu*.avnu\.a
služabnika v slabega gospo-

_
J
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TraW
? morU“av * * ‘°r je nevaren zaradi svoje konstrukcije. Je križanec med
visok m * (k*ovn*m strojem, ima kratko medosno razdaljo,
niajhn te^*šče, da je spod prehoden, je sorazmerno lahak, ima
zay0 ”a ®Prcdnja in velika zadnja kolesa, velik zasuk volana,
Ha razi’a -*no *e na zadiijih kolesih itd. Voziti in delati mora
ZaSČiS*
terenih, v hribih in na ravnini Voznik običajno ni
jah
na delo mora ob različnem vremenu. Na naših kmetiv°lano
Podcenjujejo zahtevno traktorsko vožnjo, sicer za
0*n
_ egio osnovnošolskih fantičev. Lahkom ne
n« jjj vjdg^ajj
Pred SJarŠ' ?a So nani e ponosnt
Knjgtj. ^ tk im je inž. Marjan Mrhar, sodelavec ljubljanskega
naj
inštituta izdal priročnik, v katerem opisuje, kako
g3 moSe.zavarovali pred nesrečami s traktorji. Vsak traktorist bi
b°čnora‘ Prebrati Svetuje, naj bi, če je le mogoče, povečali
poin:e ?tabi|nost traktoija (namestitev uteži na zadnja kolesa,
z®ŠČita Pnevmatik z vodo, razširitev koloteka ipd). Najboljša
okvir w?r6d Prevračanjem traktoija je vama kabina ali močan
5
Dre nrptfi Ha
A nH ral vr»7nilfQ
Opozori
prePreč^
da Ki
bi traktor pod coKni
seboj nnm
pomendral
voznika.
kabl^ ?
in s*8 nalne naprave ne morejo nadomestiti varnih
s e V o ’ t ® več; pogosto dajejo le lažen občutek varnosti, tako da
SeveH POC*aja ^ v večjo nevarnost.
la^ko • khko največ nesreč prepreči skrajna previdnost.
sobnor861"0* ’ Površnost. malomarnost, precenjevanje spo^roki V0Zn,^a a** traktoija, neznanje .itd., to so najpogostejši
ravnaj-neSre^* ’n hkrati opomin, kako se sem in kako se ne sme
Inž M. L
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POČITNICE V BELI KRAJINI - V Metliki
preživlja počitnice 19 otrok iz pobratenih mest,
italijanskega Ronchija in avstrijske VVagne. Veseli
dnevi, ki jih preživljajo ob topli Kolpi in na
izletih — obiskali so Kumrovec, Bazo 20 in druge
kraje — se jim bodo iztekli v sobota

Že sedaj obnavljajo belokranjsko
železnico, n a kateri so tračnice
ponekod šc iz z a č e tk a tega stoletja,
k o je bila proga zgrajena. K
povečanju železniških zmogljivosti
bosta prispevala tudi industrijska
tira trebanjskega T rim a - dograjen
bo predvidom a septem bra letos - in
novom eške IMV v Šm ihelu.
„ 0 upravičenosti investicije go
vori p o datek, d a železnica že prevze-

m a del cestnih prevozov tovora, saj
se je letos železniški tovorni p ro m et
samo v Novem m estu povečal z a 27
odstotkov in da bo železnica letos
prepeljala 900.000 to n tovora. Pro
m et p a b o še nadalje naraščal,” je
povedal direk to r Ž T O N ovo m esto
Jože Sim onič.
Največ tovora prepe
lje novom eška železniška transport
na organizacija z a vse večje, p a tudi
manjše dolenjske delovne oiganizacije in velja pou d ariti, da p o
železnici uspešno prevažajo tu d i
blago, za katero je dolgo veljalo, da
bi se z železniškim transportom
pieveč poškodovalo.
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Dolenjski vinogradniki, člani
Društva vinogradnikov Dolenj
ske, se odpravljajo na obide
Pomurskega sejma v Gornji
Radgoni, ki bo o d 18. do 26
avgusta. Poleg sejma bodo do
lenjski vinogradniki obiskali ne
katera vinogradniška posestva
tega obm očja. Z ato je prav, da
vinogradnike seznanim o z ne
katerim i značilnostm i tega seve
rovzhodnega vinorodnega o b 
m očja Slovenije.

Pri načrtovanju razvoja se v Krški
o bčini nem alokrat ustavljajo tudi
pri misli o plovnosti Save. Po doslej
znanih planskih izhodiščih države
om enjajo, naj b i usposobili Savo z a
plovbo d o Zagreba do leta 1985.
Naslednji kolik o r toliko dosegljiv
pristan naj b i bil v Krškem .
Pridobitev bi bila neprecenljiva.
C elulozni les iz Sovjetske zveze bi s
tem lahko pripeljali brez preklada
nja vso razdaljo p o vodni p o ti. Ker
je v novih planskih dokum entih
Krško om erjeno tu d i k o t eno
m ožnih izhodišč nove dolenjske
proge p ro ti N ovem u n tstu , b o tod
nastalo lahko še veliko vozlišče.
V odna p o t ne b o nekaj povsem
novega: ostanki pristanišča Neviodunum a (D m ovcga) p otrjujejo, da
so se vodne p o ti uspešno poslužili že
kim ljani.

Dom belih vin

V soboto popoldan se bo v Šen
tjerneju
zaključil
tradicionalni
12 -dnevni m ladinski raziskovalni ta
b o r Slovenije. 50 srednješolcev,
študentov in m entorjev bo do 1 1 .
avgusta nadaljevalo raziskovalno
delo v šestih skupinah (biologija,
kemija, fizika, geografija,
arheolo
gija). Minulo soboto so raziskovalci
obiskali Krko, tovarno zdravil, Novoteks (pokrovitelj tabora) in si
ogledali
Dolenjsko galerijo te r
muzej.

T o obm očje zajem a vinograde
v porečju reke Drave, po kateri
uradno (po starem ) ta predel
im enujem o ..Podravski vinorod
ni rajon". T u se alpsko podnebje
s svežimi poletji in ne preostro
zim o sreča s celinskim podneb
jem Panonske nižine z vročim i
poletji in ostro zim o. Me šanica
tega podnebja vpliva na razvoj
arom atično ali b uketno izrazito
kakovostnih sortnih belih vin
severnega tipa, ki jih nimam o v
drugih vinorodnih o bm očjih Slo
venije in Jugoslavije.
O bm očje je s pravilnikom
republiškega
sekretariata
za
km etijstvo, gozdarstvo in prehra
no (Ur. L SRS š t 1 8 /7 7 )
razdeljeno na več vinorodnih
okolišev

STROKOVNI IZLETI
VINO G RADNIK O V
D ruštvo vinogradnikov Bele kra
jine organizira 18. in 19. avgusta
dvodnevni izlet v Avstrijo (v Wagno)
in vinograde o b m adžarski meji. O b
povratku si bodo izletniki ogledali
še Radgonski sejem. Cena izleta je
800 din, v znesku pa je zajet prevoz,
večerja s prenočiščem in zajtrkom .
Prijavljenec brez polnega lista m ora
o d d ati osebno izkaznico tajniku
podružnice ali tajn ik u društva F.
D ergancu najkasneje d o 10. avgusta
dopoldne, za vse ostale pa je zadnji
ro k prijave 16. avgust.
18. avgusta priredi društvo tu d i
enodnevni izlet v Z e tn o pri Zagre
b u , ogled kleti vinoprodukta, sejma
v Gornji Radgoni ali ptujske k le ti
Cena izleta je 250 din, hrano in pija
č o plača vsak posebej.

LJUTOMER S K O ORMOŠKE
GORICE
štejemo poleg Brd med najlepše
in najboljše vinorodne predele
Slovenije. Zajemajo pretežno
m očje
o b č in
L jutom et
in
O rm o ž ,
kjer
je
okrog
1740 ha vinogradov, od tega 870
ha (50 %) v družbeni lasti
Vidimo, da je na tem obm očju
največji o d sto te k družbenih vi
nogradov v Sloveniji Vinogradi
v družbeni lasti so bili po vojni
obnovljeni in zasajeni s kako
vostnimi in visoko kakovostnim i
belim i sortami trt. Prevladuje
kakovostna sorta šipon poleg
laškega razlinga, m ed sortam i za
vrhunska sortna bela vina pa
pridelujejo beli burgundec, ki ga
danes imenujejo beli pino, renski
rizling, sovinjon, ki ga na Štajer
skem im enujejo m uškat silvanec,
tram inec, rum eni mu9cat, m uš
kat ottoncl, v manjši meri pd
tudi rulandec.
Ceste skozi gorice
so začeli asfaltirati, kar danes
imenujejo vinske ceste. Ena
najlepših vinskih cest je tista, ki
pelje skozi jeruzalem ske gorice
od Orm oža v smeri Železnih
dveri ozirom a Ljutom era.
Središči okoliša sta m esti
Ljutom er in Ormož, kjer so
sedeži sodobnih družbenih vi
nogradniških posestev z vzorni-
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V Krškem b o nastalo p o 
m em bno prom etno v ozlišče

500 VINOGRADNIKOV
IKOV - Na tretjem srečanju belokranjskih vinogradnikov na Ra dovici pri Metliki seje zbralo 500 vinogradnikov
iz Bele krajine in sosednje Hrvatske. Po uvodnih informacijah o
odkupu grozdja, ki jih je dal ing. Janez Gačnik, so vadili strokovne
razgovore ing. Jožee Maljevic in ing. Julij Nemanič. Po uradnem
deluje rajanje trajalo
o pozno v noč. (Foto: F. Derganc)
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ZDENKA LINDIČ

Odprta vodna pot

NI ZASTOJEV - Gradnja industrijskega tira za
tovarno IMV v Novem mestu se uspešno nada
ljuje, in četudi poteka ob dokaj prometni cesti
proti Šmihelu, zaenkrat ne povzroča zastojev.
Občasno za nekaj minut zapro cesto le, ko dvi
galo prenaša težji tovor.

5

n

mi družbenim i vinogradi in so- ^
dobnim i vinskim i k le tm i
^

R A D G O N SK O KAPELSKE
GORICE
zajemajo v glavnem vinograde v
o b čin i Gornja Radgona, kjer je
840 ha vinogradov, od tega 400
ha (4 8 %) v
družbeni lasti
posestev v G ornji R adgoni in
Ka pelah. T udi tu je o d sto tek
družbenih vinogradov zelo visok.
D ružbeni vinogradi so bili po
vojni obnovljeni in zasajeni s
kakovostnim i in visoko kakovostnim i belim i sortam i tr t k o t v
L ju to m ersk o -o rm o šk ih goricah
(laiki rizling, Spon, od sort za
vrhunska, sortna bela vina pa
renski rizling, beli burgundec,
sovinjon in tram inec). Od tu je
tu d i v 50 letih zelo širjena (po
vinarskem
strokovnjaku tov.
Z orčiču) in priporočjiva radgonska ranina in rizvanec - te sorte
sadimo danes le v manjši m e ri
Izraziti ožji vinorodni okoliši,
ozirom a vinske gorice so Police
in Janžev vrh, kjer so v glavnem
družbeni vinogradi Radgonskega
kom binata, nadalje Zbigovci ter
Kapela z družbenim i vinogradi
kapelskega kom binata in Svobodni vrh. T udi tu se že
asfaltirajo vinske ceste med
vinogradi
V i n o g r a d n iš k o
posestvo
G ornja Radgona poleg kakovostnih in vrhunskih sortnih belih
vin slovi še po pridelovanju
naravnih p enečih vin - šampanjcev. To posestvo je edini
pridelovalec naravnih šampan}cev v Sloveniji in Jugoslaviji.
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HALOZE IN OBROBNO j
POGORJE
S

spadajo pretežno pod o bčino J
Ptuj, delno pa tudi pod ob čin o £
Slovenska Bistrica. T u je 1650 4
ha vinogradov, od tega 330 ha J
(20 %) v družbeni la s ti Odsto- 4
te k družbenih vinogradov je tu d i £
tu še vedno za 5 % nad povpre- J
čjem družbenih vinogradov v
Sloveniji ' K ot v že opisanih J
vonorodnih okoliših so tu d i tu 4
bili družbeni vinogradi obnovlje- J
ni s kakovostnim i in visoko £
kakovostnim i belimi sortam i trt. Jj
Me d vini izstopa vrhunski ru m e • J
ni m uškat iz Haloz. Od to d . 4
izvira sorta ra n fo l ki so ga £
Dolenjci prekrstili v š ta je rs k o ,^
belino.
1j
Izraziti ožji okoliši so: T u rš k i’ J
vrh, Hrastovec, Zavrč, P o d le -. Sj
hnik, Majski vrh, C irk u lan e,; J
G orca, J a n i Sitež.
Km etijski kom binat Ptuj je 1J
središče naprednega vinogradni- ‘ /
štva in kletarstva (z v in sk im i;#
kletm i v Ptuju) za Spodnje £
Haloze, m edtem ko so G ornje 0
Haloze (Majšperk, M akole, Po- J
ljčane) prepuščene same seb i
'£

DOLENJSKI LIST

Največ na Jadran

»Zeleni plan” obveza za vse

Istra in srednji Jadran
privlačna za naše leto 
valce

Prekiniti m oram o z „m ačehovskim " odnosom do kmetijstva — Zagata tudi v zunanji
trgovini

Poletna tu ristič n a sezona se
že nagiba v drugo polovico, ven
dar dopustniška mrzlica še ne
pojenjuje. Veliko Dolenjcev se
odloča za letovanje v lastnih ali
najetih zm ogljivostih delovnih
organizacij vzdolž jadranske o b a 
le. Kaj pa vsi drugi? Po p odat
kih o b e h novom e& ih tu rističn ih
poslovalnic so želje zapečkarskih
in za sprem em be ne najbolj na
vdušenih D olenjcev še vedno naj
m očneje usm erjene v Istro in na
jadransko obalo d o Zadra. Po
re č , Umag, Mali Lošinj so Meka
za naše dopustnike, žal' pa so
zmogljivosti v te h krajih razpro
dane navadno že v z ačetk u leta.
Za ju žn i Jadran, črnogorsko pri
m orje, kjer je letos dovolj pro
stora, zelo ugodne pa so tu d i
cene - m ondenost Sv. Štefana
lahko letos uživamo že za 28
starih tisočakov dnevno - zani
m anja ni niti pri tistih, k i bi si
ra d i uredili l e to v a le le d a n ali
dva pred odh o d o m na dopust.
O d tu jih obm orskih dežel naše
ljudi najbolj privlačita Španija in
Tunis, kjer letovanje ni bistveno
dražje o d aranžm ajev v hotelih
na naših otokih. Precej zanim a
nja je za potovanja v vzhodno
evropske dežele, čem ur p a so
verjetno vzrok nizke cene v te h
deželah
Z. LINDIČ.
v.
>

S „PRINCEM “ V SMRT
V č e trte k zvečer je prišlo pri
G robljah do hude pro m etn e nesre
če, v k a te ri je izubil življenje
29-letni Stanim ir Kraševič iz Malih
V odenic nad Kostanjevico. Kraševič
je tistega dne vozil neregistriranega
„ princa ‘ p ro ti Kostanjevici, na
ravnem delu ceste pri G robljah pa je
iz še nepojasnjenega vzroka zapeljal
s ceste, vozil nekaj časa po njivi in
se slednjič pod nasipom obrnil na
kolesa. Krafevič je zaradi poškodb
še isto noč
um rl v novom eški
bolnišnici, m edtem k o je na vozilu
za 20.000 din Scode.

V sredo, 1. avgusta, so delegati izvršilnega odbora medobčinske
gospodarske zbornice za Dolenjsko na seji posvetili največ
pozornosti pereči problematiki kmetijstva v dolenjski regiji. O
gradivu za to sejo smo v našem listu že poročali, zato naj na kratko
povzamem le ugotovitve izredno živahne razprave.
N ačelnik za gospodarstvo pri
skupščini o b čin e N ovo m esto R o
m an Rajer je pojasnil stališče
izvršnega sveta o sanaciji m ešalnice
m očn ih krm il, ki naj še naprej
ostane v sklopu km etijstva, seveda
pa b o d o m orale p ri sanaciji sodelo
vati vse dolenjske km etijske zadruge
in delovne organizacije. O program u
razvoja agroživSstva na Dolenjskem
do leta 1985, so si bili delegati
enotni, da je zelo am biciozen,
vendar zaradi izredno k ritičn e situ
acije v dolenjskem km etijstvu po
vsem realen, in so ga v celoti
p o d p rli Nosilci nalog iz program a
so km etijske zadruge s tega podro
čja, k i p a same ’ ega ne bodo
sposobne iz p e lja ti iro b le m niso
samo sredstva - zbrali naj bi jih s
prispevkom 0,90 o d sto tk a od b ru to
osebnega dohodka, nujno pa b o
zagotoviti km etijstvu tu d i nepovra
tn a sredstva - tem več tu d i k a d ri
O m ejiti je treba beg z zem lje, da
b o d o km etijski strokovnjaki, ki jih
n iti ni tak o m alo, ostali v k m eti
jstvu.
,
K m etijske zadruge so se za
usklajevanje svojih akcjj že organizi
rale v k m et js k o poslovno skupnost,
zaživeli pa naj bi tu d i družbeni sveti
ki bodo skrbeli za izvajanje zasta
vljenih nalog. Z adnji čas je že, da se
zavemo, da hrano potrebujem o vsi,
in da poskrbim o za razvoj tak o
prim arne km etijske proizvodnje v
družbenem in zasebnem sektorju
k o t izgradnje skladišč in predelo
valnic te r zagotovim o boljšo preskr
b o trga s km etijskim i p rid elk i
Miha Krhin, d irek to r novom eške
KZ Krka, je p o u d a ril da b o treba
m isliti tu d i na gradnjo zunaj cen
trov. S, tem naj bi zaščitili dobro
zem ljo, dosegli pa bi še nekaj:
ljudje, čeprav polkm etje, bodo ze

mljo obdelovali, dokler bodo na njej
živeli
Delegati so bili seznanjeni tudi s
stanjem na p o d ročju energetske
preskrbe in sm otrnostjo gradnje
plinovoda ter s problem i integralne
ga transporta. Sprejeli so sklep, da je
na p o d ročju dobrega gospodarstva
nujno spem enhi stru k tu ro vlaganj,
saj im am o na prim er preveč avtopre
voznikov, za ostale storitve pa ni
zanimanja.
Stane D olanc je delegate opozoril
na problem e deficita v zunanjetrgo
vinski menjavi, k i znaša že 1,8
m ilijarde dolarjev, zaradi česar so
uvedeni ostri om ejitveni ukrepi za
celoten uvoz, v katerem veliko
preveč deviz „požre” uvoz kave,
kozm etike, obleke in obutve — torej

prem alo,” opisuje težavne delovne
pogoje starešina Svetozar Vulikič.
„H rib, ‘ki nam ga je ob cesti z a
gramoz razstrelil ljubljanski G eolo
ški zavod, je dom ala že izg in il”
N ajvečja ovira, ki jo priznavajo, je
voda. „Le trije dnevi so bili doslej
resnično s o n č n i sicer je bilo vedno
kaj padavin,” pravijo vojaki. Kdor
koli je že imel opravka s težkim i
zem eljskim i deli, ve k a k o težk o je v
takem delati.

Bogata revolucionarna
tradicija
na D
Piše: Franček Saje
Doslej se jih je posrečilo
odpravit i d olžnost nove vlade pa bo
z železno ro k o zadušiti vsako tako
gibanje. Pti tem pa m orajo vlado
podpirati vsi, kajti sama z orožniki
ne b o dosegla nič (p o d č rta l F . S.).
T o je dolžnost vseh d o bro misleč ih,
na katere vlada apelira, ako hočete,
d a bo butnila vašo čast, vaše im etje,
vaše življenje.” .
M edtem so se vse tri slovenske
stranke sporazum ele za sestavo dež elne vlad:-, za katero je JSDS d o lo 
čila desničarska voditelja A ntona
K ristani in Albina Prepeluha te r sc
tako pridružila »dobrom islečim ” .
Z ato je „N aprej” na opozorilo kleri
kalnega , .Slovenca” , da je -la h k o 
m iselnost prihajati s takim i gesli ob
tem č asu ”, preklical jasno form uli
rano o dločitev za revolucijo, č e š da
je mislil na - ,,duševno revolucijo”.
T ako se je nam reč izrekla konferen
ca JSDS 19. januarja 1919.
Cez nekaj dni je »N aprej” ubral
srednjo pot, k o je pojasnil, da je
strankina konferenca ..odklonila
boljševiško tak tik o ” , s čim er se je
„v sedanjem važnem zgodovinskem
tren u tk u priznala k načelu evoluci
je, ne da bi seveda zavrgla za vedno
in povsod revolucionarna nače
l a . . . ” H krati je začel objavljati
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članke o boljše vizm u, ker je hotel
..om iliti nazor, da so boljševiki lopo
vi in propagandisti grozovitosti” ,
k o t so poročali m eščanski listi.
Na sosednjem Madžarskem so 22.
m arca 1919 prevzeli oblast delavci
in km etje, ki so vzpostavili d ik ta tu 
ro proletariata in ogrsko proletarsko
revolucijo postavili pod zaščito
m ednarodnega socializma. Vesti o
m adžarski revoluciji so vplivale na
radikaliziranje slovenskega delavske
ga gibanja. D,r. Milan K orun je v
pozdravnem govoru v im enu izvršovaLncga odbora JSDS na konferenci
železničarjev 23. m arca izjavil, da
„plam en, ki je izbruhnil v Rusiji, je
prešel N em čijo in pred dvem a dne
vom a tudi na Ogrsko. S trepetom in
upanjem pričakujem o to d udi pri
n a s .. . “ Zoiga pa je v svojem poro
čilu železničarjem razlagal: „K o iz
gubim o revolucionarno smer, nismo
več so cialisti. . .
Socialistični klub v narodnem
predstavništvu v Beogradu je 26.
m arca sklenil da bodo socialistični
zastopniki izstopili iz centralne vla
de in pokrajinskih vlad. K oncentra
cijska osrednja vlada jc nato z izred
nim i ukrepi še bolj preganjala radi
kalno delavsko gibanje. O b tem jc
..Najprej” zatrjeval da se ..stranka
zaveda ob vsakem tren u tk u svoje

Prosvetno d ru š tv o ,,L o jzeK o šak “
iz Kostanjevice na K rki sekcija
„Selm arjev“ pripravlja za soboto,
11. avgusta, tradicionalno , .Beneško
n o č ” . Po o b čn em zboru „Prforcenhausa” bodo o b ognjem etu po Krki
vozili dom iselno okrašeni čolni
dom ačinov. N a jlepše m ed njim i bo
posebna kom isija nagradila z dena
rnim i nagradam i „Se lm arji“ za to
edinstveno dolenjsko prireditev pri
pravljajo tu d i ples šem na vodi,
bogat srečelov in k u ltu rn i program.

ZADNJIC PO BENCIN — Novomeška črpalka ob Cesti herojev, k*
je skoraj dvajset let oskrbovala žejne jeklene konjičke in medte®
doživela prav toliko podražitev, je v nedeljo še zadnjič služi#
svojemu namenu. Slavko Trente in Jože Božič sta točila v zadnji
izmeni, od ponedeljka naprej pa ima Novo mesto le eno črpalkoNi še znano, kdaj a bodo vozniki lahko natočili bencin na no«
črpalki, ki bo najverjetneje stala ob Ljubljanski cesti (Foto: J. P)

Lončarstvu in suhorobarstvu štete ure? - Odgovor na to in ostale problem e ribniškega
malega gospodarstva naj bi dal program razvoja d o leta 1 9 8 5
Med obrtiuki ribni&e regije potekajo ta čas žgoče razprave o
osnutku programa razvoja malega gospodarstva v občini do leta
1985, ki ga je pripravil oddelek za gospodarstvo in finance pri SO
Ribnica. Kajti tega se obrtniti sami zavedajo, tradicija suhorobar
ska in lončarstva počasi izumira, neustrezna struktura v ostalih
vejah malega gospodarstva ribniške občine pa nalaga sestavljalcem
in izvajalcem programa ogromno odgovornost.
N ekaj potrditev. Število zaposlenih v m alem gospodarstvu se je v
lanskem letu povečalo za vsega 8 ,
tak o da skupna številka 1 1 2 delav
cev predstavlja le bore 4 odstotke
vseh zaposlenih v ribniškem gospo
darstvu. Servisnih en o t trgovskih in
industrijskih organizacij v o b č in i n i
nujno potrebno bi bilo p o večati sto
ritveno ob rt in obrt, vezano na
stavbno dejavnost, o d p re ti kakih

E nota starešine V ulikiča pri Spodnjih Vodalah na letošnji trasi obm irenske ceste ima za
seboj že najtežja dela

Po novem se trasa ceste n e bo
stiskala v naravni tesni Mirenske
loline. Vojaki in starešine im ajo ob
p o m o či m ogočnih strojev z a seboj
že več k o t dve tretjin i najtežjih del
na letos d o lo če n i trasi. Z a voznike
težkih tovornjakov, bagerjcv in
drugih gradbenih strojev so se
usposobili v vojski. Zanje ni nobena
ovira prehuda. „V sako izkopano
lopato m ateriala je treba prepeljati,
bodisi da je tam preveč ali je je

K O STANJEVIŠKA NOC

Suha roba »zašla” v proizvodnjo?

Inženirce zadržuje le mokrota
Predlani začeto posodabljanje ceste od Mokronoga proti Sevnici
se letos nadaljuje. Cestarjem je na odseku v dolžini 4 km priskočila
na pomoč inženirska enota starešine Vulikiča iz Celja.

predm eti, k i niso življensko nujni.
O pozoril je-tu d i na novost, da lahko
odslej vsaka delovna organizacija po
lastni presoji uporabi svoja devizna
sredstva, k d o r pa ne izvaža, m ora
sam poiskati poslovne in dohodko
vne povezave s tistim i, ki to
m ožnost imajo.
ZDENKA LIN D IČ

V skrbno urejenem taboru za
Flajsovo dom ačijo p o te k a življenje
brez običajnega vrveža. C as m ora
vseeno b iti z a o b iča jn o vojaško
urjenje. Veseli so stikov s krajani.
Ob 4. juliju so se srečali z m ladim i
iz Tržišča. V taboru so že predavali
družbenopolitični delavci iz Sevnice
in borci. Marljivi inženirci b o d o n a
delu do konca oktobra. Ponovno
bodo prišli prihodnje leto, da bi
sodobnejši in predvsem širši cesti
utrli p o t do Jelovca, kolikor se je
obvezala JLA.
a l f r e d Ž e l e z n ik

v elike naloge in da zna vedno pri
m erno uravnati svojo tak tik o .” ,.Na
prej” je postal o d k rite jši V uvodni
ku „Pred prevratom ” je 10. aprila
pisal:
,» . . Resnica je, da stojim o v celi
Jugoslaviji pred velikanskim delav-.
skirn p re v ra to m .. . Preveč smo zata
jevali sebe in ljudstvo, ki ga zastopa
mo, v prid d r ž a v e ...” Socialistični
predstavniki v vladah so „im eli po
šten nam en ugladiti m irnim polom
ncpreprečljiva,
vsaki
meščanski
družbi lastna socialna nasprotova
n ja .. . . Socialni dem okrati smo d o 
slej mirili m a so .. . Prebujeno de
lavstvo, ki hoče danes v boj, ima za
seboj argum ent, spričo katerega je
vsa dobra volja sodrugov in nesodrugov brez m o č i Je praznega želodca,
je izkoriščano in prezirano, m esto
prehrane in svobode se m u daje
batine.
Liberalna buržuazija je želela, da
bi s policijsko kon tro lo om ejili svo
bodo zborovanja. T ako je podpred
sednik deželne vlade dr. Gregor Žer
jav na seji vlade 16. aprila 1919
p o ro č a l „da se pristaši njegove
stranke (JD S) prit užu jejo, da se na
shode, o k aterih se vnaprej ve, da
bodo velikega političnega pom ena,
da utegnejo povzročiti n e m ire .. . ne
pošiljajo policijski o rg a n i Prosi po
verjenika za notranje zadeve, naj
o d re d i da se na vse, zlasti na velike
javne shode v Ljubljani in po celi
deželi pošiljajo policijski kom isarji,
da se nekoliko regulirajo jeziki. Im e
li bi napravljali beležke, sestavljati
Zapisnike in po ro čati političn i oblasli v avtentični obliki o poteku
shodov. V skrajnem prim eru bi k o 
m isar shod tudi z a k lju č il”
Poverjenik za notranje zadeve pa
je o p o z o ril da za tako odredbo

dvajset delavnic za krojaštvo, čevljarstvo, frizerstvo, Sviljstvo itd. S to
vilnim takšnim problem om pa se po
stavlja o b b o k tu d i slaba teh n ič n a
oprem ljenost obrtnikov, nesolidni
tehnološki posto p k i in m etode dela
ter stalno pom anjkanje obratn ih
sredstev.

SMRT MED TIRI
Do hude železniške nesreče je
prišlo v nedeljo popoldne na železniSci postaji Brege pri Sevnici
6 8 -letni Janez K rem žar iz D obrave
pri R ad ečah je tega popoldneva stal
na peronu in se, k o je pripeljal vlak
iz Zagreba, o d m a k n i Pri te m pa je
spregledal vlak iz ljubljanske smeri,
ki je pripeljal za njim. Vagon ga je
zadel in potegnil podse. Krem žar je
podlegal poškodbam na m estu ne
sreče.

In izhod? Upajmo, da novi pro
gram razvoja malega gospodarstva in
kreditna politika v zasebni o b rti
Slednja p o tek a na podlagi družbe
nega dogovora o kreditiranju malega
gospodarstva in na osnovah p ra v il
nika o posojilih o b č an o m na podlagi
vezave dinarskih ali deviznih sred
stev za pospeševanje zasebne gospo
darske d e ja v n o sti k o t tu d i pravil
nika o kreditiranju sam ostojnih
o brtnikov za občasna obratna sred
stva. Pri uveljavljanju k reditiranja pa
je banka upoštevala še veliko število
naS h delavcev na začasnem delu v
tu jin i ki lahko o b vrnitvi ustvarjal
no nalože privarčevana sredstva.
Ali b o takšna politika h k ra ti tudi
zdravilo nekdanjem u ponosu rib
niške ob rti: suhorobarstvu in b n čarstvu? S slednjim se danes nam 
re č ukvarjata samo še dva lončarja,
m edtem k o za suhorobarstvo lahko
zapišemo, da je ponekod že presto
pilo mejo, ki označuje proizvodno
in dom ačo o b rt. V ečstoletna trad i
cija, k i je R ibnico tu d i ponesla v
svet, bi si ta k o klavrnega konca prav
gotovo ne zaslužila.
fl. BUD JA

NO V A Ž R T EV
TRAKTORJA
V petek, malo pred sedmo uro
zvečer, je 53-letni Stane B arbo iz
Malega Kala pri Mirni peči peljal
neregistriran tra k to r po poljski po ti
na njivo. Zaradi deževja pa je oila
p o t m okra in povrhu še strm a, tak o
da je tra k to r pričel drseti nazaj, pri
tem pa s kolesom zapeljal na nasip,
se prekucnil in se prevračal po
strm in i Barbo se je pri n esreči h udo
poškodoval in je že m ed prevozom v
bolnišnico podlegel poškodbam .

nima zakonite podlage, ker je bil 15.
novem bra 1918 razveljavljen avstrij
ski shod ni zakon in uvedena svobo
da zborovanj.
Kljub tem u so začeli okrajni gla
varji ukrepati po svoje nc glede na
zakonitost.
V začetku maja so bile razbite
slovenske čete na K oroškem , ker je
deželna vlada v Ljubljani ukazala
ofenzivo, k o vojska nanjo še ni bila
pripravljena. Mnogi vojaki so se raz
bežali na dom ove in pripovedovali o
polomiji na Koroškem . Med rudarji
v Velenju so izbruhnili n e m iri ker
so uradniki zaradi razpada k o ro & e
fronte hoteli odnesti denar, nam e
njen za plače rudarjem . R udarji so
za to zvedeli, denar našli, si ga
razdelili in začeli stav k ati
De žclna vlada pa je uvedla nagla
sodišča, sklenila p o d a ti zanesljivo
v ojaštvo v Velenje in po vsej Slove
nyi razorožiti prebivalstvo. H krati
so sc klerikalna, liberalna in so c ial
nodem okratska stranka sporazum e
le, „n aj prenehajo strankarski boji v
časopisju, na shodih in v zasebnem
ž ivljenju— V K onec maja je beograj
ska vlada om ejila v Sloveniji še
zborovalno svobodo in svobodo
tiska ter Slovenijo razglasila za voj
no področje. S pričo tega je so c ial
nodem okratdea stranka nehala prire
jati shode, s tem pa tu d i širiti svojo
organizacijo.
Do prepovedi shodov konec maja
1919 jc bilo na D olenjskem kar
precej socialnodem okratskih sho
dov, na katerih so zbirali n aročnike
za časopise in se z zaupniki dogovar
jali za ustanovitev krajevnih organi
zacij Vendar so jih v tem času
ustanovili le v Kočevju, Šentjanžu in
R adečah, v nekaterih krajih pa so
izbrali šele pripravljalne odbore.

GASILSKE
„BREZ MEJA“
m ed gasilskim društvom Veliki
O brež in gasilskim društvom Kapele
v o b čin i Brežice bodo v nedeljo, 12.
avgusta 1979 ob 14. uri v Kapelah.
Med tekm ovanjem bo igrala Gasilska
godba Kapele, ki bo prihodnje leto
praznovala 130-letnico svojega ob
stoja in delovanja. Gasilske igre ob
segajo sledeče discipline: gasilska
štafeta, plezanje p o vrvi, pripravlje
nost gasilcev z a akcije, reševanje
ponesrečenca, pionirska spretnost z
b ren tačo , tekm ovanje veteranov z
ro č n o brizgalno in vlečenje vrvi,
dekleta p a se bodo p re sk u sile v
spretnosti nošenja vode.
DAMJAN VAHEN

M ALA ANKETA

Namesto Krke tuš
V te h p o čitniških dn eh , k o je
vreme k o t nalašč za poletno
nam akanje, m nogi razmišljajo,
kje naj se ohladijo, da b o najbolj
zaleglo. Poleg precej zasedenih
bazenov v Šm arjeških in Dolenj
skih T oplicah in nekdaj čiste
K rke ostaja še K olpa in seveda
morje. Zanim alo nas je, kako
Dolenjci preganjajo vročino, ki
bolj ali manj povsod ustvarja
p očitniško razploženje.
MAGDA BR.SEC, Kostanjevi
ca: „O k o p ati se skoraj ni kje. V
kopališčih je gneča, Krka pa je
kriminalna. Posebno pri nas v
Kostanjevici je zelo um azana,
ker prinese um azanijo iz tovarn
o b toku. Največ se osvežujemo
kar dom a. “ ,
TONE VA LENTIČ, Novo m e
sto: ,, Kopam se v K rk i R es je
um azana, am pak to je naravna
umazanija. Voda v T oplicah je še
bolj um azana, ker je preveč
lju d i” ,
CVETKA TRAMTE, N ovo
m esto: ..T oplice so zasedene,
lju d je se kopajo sicer tu d i v
K rk i čeprav je um azana, a sama
sem največ dom a pod tušem .”
IV O PANJAN, N ovo me
sto: „ Bil sem na dopustu na
morju. D rugače hodim n a K o
lpo, ker je K rka um azana za
kopanje. V T oplicah je preveč
lju d i Mislim, da bi m orali nekje
nad m estom u rediti prostor za
kopanje.” ,
BOZO NAHTIGAL, Trebe
lno: „ V Toplice ne hodim , reke
so pa preveč um azane. D om a
grem pod tu š z mrzlo vodo, pa je
vred u .
M. LUZAR

EKSPLOZIJA
PRI VARJENJU
V petek popoldne je 4 4 -letn*
V iktor Božič z Dolnjega Suhadol*
nameraval z varilnim aparatom razi*"
zati 200-litrski sod. Eri tem je n#’
stala m očna eksplozija, ki je soo*
odtrgala d no, ta pa jc zadel Božic8'
H udo ranjenega so odpeljali 1,9
zdravljenje v novom eško bolnišnic0'

En zakon za vse davke

—■***"

--

Po sedm ih letih v Sloveniji nov zak on o davkih občan &
Davki sodijo v zvrst tako
imenovanih vročih tem, zato je
zdaj, ko nam je v pasjih dneh
vroče tudi brez opominov in
izteijevalcev, že razmišljati o
njih kar majhna pregreha. Kaj
se pripravlja na področju zako
nodaje?

skem do zdaj in na podlagi izhodi^:
ki upoštevajo družbenoekonom 8#
razvoj in odnose. O analizi, izh 0“ _
ščih in drugih vpraša njih je
m ed drugim beseda na regij8*5*,
posvetih z občinskim i davčn®”
upravam i tu d i na našem o b m o c j.
Z nani pa so tu d i že prvi od® e’_
na predlog za izdajo novega davc°
N aprej za tole: v Sloveniji naj bi ga zakona, saj so imeli to P a~Le
po sedm ih letih dobili nov zakon o delegati zbora o b č in repub**®
davkih občanov. In d o zdaj poveda skupščine že v obravnavi Deleg®*1^
nega in objavljenega je m oč povzeti, Posavja so m ed drugim menili, da
naj bi ta d okum ent ne uzakonil m orali evidentiranje ozirom a res
zgolj sprem em b, k i so nastale v stracijo (obrtniških in drugih) r* y
družbenoekonom skih odnosih in nov o h ra n iti m edtem ko j«
p otreb n ih uskladitev na p o d ro čju predlogu za izdajo zakona ° merjL)
davčnega sistem a z drugim i republi no, naj b i to o p u stili „Sam o P° 8 v
kami, m arveč naj bi bilo njegovo v poslovodne krgige zavezan _
besedilo povsem novo in celovito.
največkrat ne bi bil dovolj, r
D obili naj bi zakon, ki b o hkrati tak o so prem alo le gole številke
urejal vse vrste davkov in enotno računa, zato pa je velikokrat p® ^
urejal vpraša nja sistemskega pom e ben pogled v dokum entacijo, ^
na. O bdelal b o odn o s občanov k o t utem eljili tu d i iz nekaterih drug
davčnih zavezancev, davčne vire, o b č in p o d p rto stališče.
. . :0
vrste davkov, davčne stopnje, o pro
Odmevi na predlog za
stitve in vpraša nja tak o im enovanih novega zakona so dokaj raz '
o dm ernih postopkov. O bčinam naj Stališča ob čin se tu d i kr - ,.a
b i bilo om ogočeno, da olajšave in Za voljo tega je pričakovati
druge o prostilne ukrepe sprejemajo usklajevalni
_ _ _ _ _ postopek.
r_.._£k. Predvid^
v okviru lastnih m o žn o sti
pa, da to ne b o bistveno vpliva
Novi davčni zakon nastaja na rok, v katerem naj bi bil pripra
podlagi tem eljite analize o uresniče o snutek zakona.
I.Zvanju davčne politike na Sloven
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jemo najdražji kruh
^ Loškem potoku ne vedo, kakšen kruh plačujejo in
kakšnega jedo — Zagotoviti u čin k ovito inšpekcijo
p re b iv a lc i Loškega p o to k a sprašuSlav*’
-iem o najdražji kruh v
emji. Osnovna vrsta kru h a nam

preprečili mnoge
kruhom . ,

šofslf* •aZpo^a8° ’ *cel J0 d °b ij°
in tovarniške kuhinje. Kruh
doln?em° p o ceni- ki Je verjetno
nrui -na Za *cru*1 posebne vrste. Do
iw]oraf ’tve 26. julija sm o plačevali
hlebce kruha p o 11.15 din,
es že, kar 13,10 din. E n a k n a č in
i i? .n ostalih vrstah kruha. PotroProd * tevamo’ naJ se tu d i p ri nas
kruh -i P rcdvsem osnovna vrsta
namfa^
ne dovolim o, d a bi še
iim l . ne*cdo živel n a ra č u n delovn% človeka.
dovor/6
P ^ ‘na o bčine R ibnica
|.
‘Ia prodajo le po seb n e vrste
vitn a\ m ora zagotoviti tu d iu č in k o ui>nt 1,nSPe'ccijsko službo, k i b o
W tert/alaj ali je kruh p o kvaliteti
do 5ov.°S^°P^u obdelave res kruh
nn. ne v*ste. Takšna v rsta k ru h a se
P ‘r° šm<ku nc sme vsiljevati,
bi im f
ke prodajalne k ru h a naj
dovoljenje z a p ro d ajo k ru h a
le ocn
e * ^ r0daJaie naj di
liudfc ° Vin ° vrsto» saj si k m eč k i kruh

Podatki****0 spcčej° dorna- Po
, Je v ribniški o b čin i še
J krušnih- peči. S tem bi

dnvA r

m anipulacije s
Alojz Car
R etje 113
Loški p o to k

pisma
in
odmevi

Kriv pes ali gospodar?

.Vedno znova sem jezen, k o $topiiji iz prodajalne avtom obilskih de
lov Novotehne v Novem m estu. Ne
samo, d a so slabo založeni, kar je
tu d i sicer bolezen slovenskih trgon, v Novotehni si privoščijo še to,
a prodaj aj 0 le dele avtom obilov,
re sicer prodajajo, to p a so deli
za Zastave. O tem , da v Sloveniji
^ v l j a j o tu d i citroene in renaulte,
držfrn° ' tgovci
vse
Prav‘j°"“ i e rok!

slišati. ,,Tega ne
Pa naj spustijo raje
M. KLUN
N ovo m esto

m ?

M

Krajevna skupnost Šmihel si
že dalj časa prizadeva ohraniti
okolje čimbolj čisto, zato je
skupaj z osnovno šolo „Milke
Šobar — Nataše” organizirala že
številne akcije očiščevanja leve
ga in desnega brega Težke vode.
Vendar je ves trud zaman, saj se
onesnaževalci in odgovorni za
naša opozorila ne zmenijo.
Kljub opozorilom sanitarna
inšpekcija in pristojni občinski
organi do sedaj niso ukrepali.
Da bi preprečili onesnaževanje,
smo krajani nabavili smetnjake
in poskrbeli za odvoz smeti, za
kar plačujemo tudi predpisani
prispevek. Zato ne bomo dovo
lili, da se naše življenjsko okolje
namerno onesnažuje, in zahte
vamo, naj bodo delavci in odgoBODO ZMRZOVALI?
Prebivalci stanovanjsidh blo
kov v Ribnici se že sedaj boje
zime in mraza. Elektrika je
draga, premoga, olja, štedilni
kov na trdo gorivo ni dobiti,
težave pa so tudi s toploto iz
radiatoijev. Stanovanjska skup
nost in hišni sveti bi morali
čimprej ukrepati, da bodo sta
novalcem zagotovili toploto za
zimo.
A SFA L T NA
»NIK O G ARŠNJI”
CESTI
Vsi, ki se vozijo z avtobusom iz
Brežic in Cerkelj na delo v N ovo
m esto, si bodo k o n č n o oddahnili, z
njimi p a tu d i drugi potniki, ki jih je
na m akadam u od Cerkelj do Križaja
vsakič tem eljito pretreslo. V ozniki
so se vdali v usodo, saj že niso več
veijeli, da bo ta odsek zares kdaj
asfaltiran. In vendar je to del ceste I.
reda, ki jo še vedno obeležujejo
kilom etrski kam ni in označujejo
razdaljo od Djevdjelije naprej. Po
zabljena cesta je torej le našla
skrbnika.

Težav bo manj
Gasilsko društvo G abrje deluje
uspešno že okrog 50 let. Lani je po
krajšem zastoju na pubodo Vinka
R ukšeta začelo z organiziranim de
lom, kar je že.rodilo sadove.
Na tekm ovanjih so dosegli eno
Pro^i83 m e s ta j e 1pritisnil na
prvo, tretje in sedem najsto m esto.
Sj!! / fot°grafske kamere v Morda še boljši k o t na tekm ovanjih
J a- .ko je
Je njegov kuža Ara so v resničnem b o ju z rdečim peteli
je viiir. na avču- Hudo utrujen nom. O b nedavnih požarih v Dolžu
s°
!’ Pa kaj tudi ne bi, saj in Brusnicah so prav požrtvovalni
gasilci iz G abija pripom ogli, da ni
Vr0g^ r dnevi prav pasje
bila 3coda večja.
L etos je društvo nabavilo za pri
bližno štiri m ilijone nove oprem e.
POČITNICE
Pred kratkim je dobilo tu d i nov
v
NA MORJU
a vtom obil, k ije stal okroglo 17 mili
f>°ije et|'7!e^ 19- julija sem odšla na
jonov. V eč k o t polovico sredstev je
prispevala SIS za varstvo pred poža
*sdna rim ^ f vn*ce sm o se za dva
ri, ostalo so dali o b č an i in gasilci
7 NaS d e l o S V " 010'
sam i
JUtrai im
311 tu Je zelo p ester;
*bot : 3010 telovadbo, potem je
Novi avtom obil so že preizkusili
o b om enjenih požarih, uradni pre
0(iPeliomr, 2 ^ trlc' Po zajtrk u se
1,10 kosil« na p la ž a O poldne ima- vzem pa b o v nedeljo, 12. avgusta, v
G abrju. Po uvodni slovesnosti, ki bo
I6, spet knn P0Čitek’ P ^ o ld n e p a
ob 14. uri, b o veselica. Prireditev
kovnem kop,anJe - Delam o tu d i v
nameravajo združiti z otvoritvijo
^ o ik ii. ’ rokodelskem in dopisnem
nove asfaltne ceste.
V lz° lim i je zelo všeč.
M. LUZAR

avgusta 1979

i i j v
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V
soboto, 28. julija, sem kotlastnika opozorili, da mora z
zastopnik Invalidskega društva živaljo na pregled. Naslednji
Metlika obveščal člane o izleta dan sem šel k Ambrožiču, naj
Ko sem se zvečer okrog 19,45 mi povrne potne stroške, a se ni
vračal domov, me je napadel zmenil zame. .
pes, ki je last Staneta Ambroži
Pe s, ki me je ugriznil, ni bil
ča iz Gornje Lokvice. Pes me je cepljen niti ni prijavljen. Da ni
ugriznil, vendar se je lastnik bil privezan, se ni zgodilo prvič.
samo smejal, ne da bi mi Žal, primeri, da psi niso pri
pomagal Na srečo sem naletel klenjeni, v metliški občini niso
na znanca Antona Čmuglja, ki redki.
me je takoj odpeljal v metliški
Kje so tisti, ki bi morali te
zdravstveni dom. Dobil sem tri
injekcije in moral ostati tam stvari urejati?
dve uri. Oglasil sem se tudi na
KAROL SEVER
postaji milice, od koder so
Lokwce 27, Metlika

Delavci Gradisa in ŽTP Ljubljana kljub op ozorilom onesnažujejo T ežk o vod o in ok o lico

ČIGAVA
TRGOVINA?

a

„Omejitveni
dejavnik”

Pes napadel in ugriznil zastopnika Invalidskega društva
M etlika — G ospodar ni ukrenil n ič — Ni bil cepljen

Vsa opozorila brez odmeva
^ Delovni organizaciji Gradis in
lavce T ubliana sta za svoje de73
gradijo industrijski tir
»j . \ Novo mesto v Šmihelu,
^stavdi več barak na nekdavod' ^S^ihi njivah ob Težki
s , « , 1:
Kanalizacija je seveda
tggjana v Težko vodo, poleg
na; ?? klavci onesnažujejo z
■^ S n e j š i m i odpadki potok
ba bregova. Večje smetišče
nibsta en°
metrov od

v

vomi delovni organizaciji za
tako početje kaznovani.
Krajani KS Šmihel
in Regerča vas

Maks Zemljak

O jeziku v delegatskih
gradivih
Božidar Jakac: SLAVKO GRUM, črna kreda, 1919. — Z razstave,
prirejene ob 804etnici Božidaija Jakca v Dolenjski galeriji v Novem
mestu.

K ultura na dopustu?
Zakaj ni p oleti na D olenjskem v e č kulturnih prireditev?
Koledar poletnih kulturnih
prireditev na Dolenjskem je že
leta močno okrnjen. Razen
nekaj likovnih kolonij - tre
banjski in dolenjski (Novoteksovi) se je letos prvič pri
družila ribniška — občasnih
razstav in silno redkih glasbenih
ali pev&ih prireditev ( s sreča
njem obkolpskih pevskih zbo
rov, ki obeta postati tradicio
nalno) se pravzaprav ne dogaja
nič takega, kar bi bilo vredno
podčrtati ali vsaj omeniti. Do
damo lahko le še to, da so - na
srečo - odprte vsaj galerije in
muzeji, sicer bi bili, denimo, v
Novem mestu prisiljeni kar
naprej obžalovati one, že precej
davne čase, ko je kulturno
mrtvio bolj ali manj uspešno in
posrečeno „kalilo“ nekaj časa
tradicionalno Dolenjsko (kul
turno) poletje.
Ko se spomin že ustavlja pri
teh časih, povejmo, da so bili
takrat tudi ljudje, ki so znali
prisluhniti potrebam tistih, ki
jih je po kulturi zažgalo tudi v

Bera na ogled
27.
julija sm o n a sevniškem
pokopališču poko p ali M aksa Zem ljaka.
R ojen je bil n a Velikem Kam nu
pri Senovem, v družini malega
km eta. Že p red vojno je k ončal
zadružno šolo. Med vojno je okusil
vse tegobe nasilja. Po osvoboditvi se
je s p redanostjo lo til zadružništva.
Opravljal je odgovorno in h krati
nehvaležno delo vodje revizorske in
inštruktorske službe p ri bivši okrajni
zadružni zvezi v Krškem. Vzgajal je
mlajše kadre, pri č em er je bil do b er
m entor, znal p a je ceniti tudi
izkušnje starejših. Sirom p o Posavju,
Zasavju, Dolenjski in K ozjanskem ,
od Kum a do Gorjancev, od T rojan
do Sotle se m nogi še spom injajo
Zem ljakovega dela
Po reorganizaciji zadružnih zvez
se je naselil v Sevnici. Z aposlil se je
k o t vodja računovodsko-finančne
službe v zadrugi, konfekciji Ju tra n j
ki. Z adnja leta se je posvetil
kom unalno-stanovanjskim
dejav
nostim , nazadnje stanovanjski sam o
upravni skupnosti. Požrtvovalen je
bil pri delu v društvu knjigovodij. Za
vse to delo je žrtvoval vso svojo
življenjsko noč, z a to ni č u d n o , da
si je skrhal zdravje.
R U D IC IM PE R ŠEK

Stanislav Kuzma

L etošnje stvaritve novo
m eških likovnikov od pri
hodnjega tedna na razstavi
v Dolenjski galeriji
Likovniki novomeške skupi
ne Vladimira Lamuta se bodo v
kratkem predstavili ljubiteljem
likovne umetnosti s kolektivno
razstavo v .Dolenjski galeriji.
Razstavo, na kateri bo na ogled
kakih 50 njihovih letos nastalih
del, bodo odpili v petek, 17.
avgusta
Hkrati bo odprta samostojna
razstava del Jožeta Kotarja,
člana te skupine, in sicer v
spodnji galerijski dvorani. Ko
tar, ki se je junija predstavil s
svojimi deli krškemu občinstvu
v Delavskem domu, bo tokrat
postavil na ogled kakih 2 0
stvaritev.
Skupinska razstava novome
ških likovnikov, za katero bo
dela odbrala posebna komisija,
bo odprta do prvih dni sep
tembra. Iz Novega mesta jo
bodo prepeljali na Jesenice,
nato pa se bo vrnila na
Dolenjsko. V Novem mestu jo
bodo postavili v eni od delovnih
organizacij, svojo pot pa bo
končala v krajevni skupnosti, ki
jo bodo do takrat izbrali.
Novomeška likovna skupina,
ki prav ta čas postaja novo
društvo v okviru ZKO, ima v
načrtu podobne razstave tudi v
prihodnje. Poleg skupinske raz
stave bodo poslej vsako lete
onDgočili samostojno razstavo
enemu svojih članov.
NOVI IZOBRAŽENCI

Ugasnilo je življenje našega prija
telja Stanislava Kuzm e; 17. julija
smo ga na zadnjo p o t sprem ili na
dragatuško pokopališče.
Bil je eden najprizadevnejših
članov naše O O ZSMS in neprekosljiv plesalec v folklorni skupini.
Zanj ni bilo ure, da bi ne m o g elp riti
na vajo ali nastop; č e ni bilo
drugače, je vzel dopust, sam o d a je
prišel m ed nas. T ako sm o sc skupaj
razvedrili tudi večer pred njegovo
sm rtjo, potem p a so njegova u sta z a
vedno utihnila.
Prijatelji
iz Dragatuša

Lani je v Jugoslaviji diplom iralo
50.000 študentov, od tega v Slo
veniji 5701. Največ m ladih Jugo
slovanov je doštudiralo na tehniških,
ekonom skih, pravnih in m edicinskih
fakultetah. N ovih km etijskih stro
kovnjakov je 816, v Sloveniji samo
8. Akadem ije in fakultete za u m et
nost je z diplom o zapustilo 475
š-tudentov, m ed njim i pa je največ
glasbenikov in likovnikov. F ak u ltete
(oz. akadem ije) za gledališče, film,
radio in televizijo j e ’ k ončalo 61
slušateljev, o d tega spet najm anj kom aj 3 - iz Slovenije.

pasjih dneh, hkrati pa misliti
tudi na turiste, ki vsako leto
preplavijo našo deželo. Potem
pa kot da je vse zamrlo, kot bi
to našo ljubo kulturo za dva
meseca povsem odpisali. Še
Kostanjevica, ki je včasih dvi
govala kulturno umetniško
temperaturo širše Dolenjske v
j ul ijsko-avgustovskem
ob
dobju, se je tako umirila, da
iskalec poletnih kulturnih do
godkov komaj še pomisli nanjo.
Dogaja se, kot bi hotelo biti
v oda na mlin tistim, ki razglaša
jo, da se poletje in kultura
izključujeta. Ali pa se res
izključujeta? Spet lahko temu
pritrdijo le tisti, ki niso pri
pravljeni s- prstom migniti za
poletne kulturne dogodke, pa
tudi do zdaj se v tej smeri niso
potrudili Ce naj bi bilo to res,
potem poleti tudi delati ne bi
smeli, saj je že zdavnaj dogna
no, da je kultura samo del dela,
če pa imamo v mislih združeno
delo, pa njegova neločljiva
sestavina. Zato kakršnokoli
„dokazovanje“ o medsebojnem
izključevanju poletja in kulture
ne more temeljiti na trdih tleh,
ampak je lahko samo izgovor za
tiste, ki se jim poleti ne ljubi
(ah ne znajo) delati, kvečjemu
je lahko razlog pomanjkanje
denaqa.
S takim stanjem se ne gre kar
tako pomiriti. V imenu kulture
in ljudi, ki ne prenehajo biti
njeni odjemalci niti poleti
L Z.
PES PREDALEČ
V
Kostanjevici so letos prodali
17 tisoč vstopnic za ogled „F orm e
vive“ in Galerije Božidar Jakac.
N ajbrž b i imeli ob norm alnih
razm ereh še več obiskovalcev. Pre
p ričani so, da jim b o rekordno leto
ušlo zaradi om ejitev voženj z m o
tornim i vozili.

Jezik delegatskih gradiv je
bil že nič kolikokrat nabo
den zaradi nejasnosti, tujk,
skratka, zaradi slabe razum
ljivosti. Sestavljalci običajno
podležejo časovni stiski,
domnevni strokovnosti, ko
ničesar ni mogoče po doma
če povedati ali pa se na jezik
enostavno ne misli.
V celoti se zavedamo,
kakšnega pomena so načrti.
V delegatskem gradivu o
načrtovanju v krški občini
(obsega 62 strani velikega
A - 4 formata) mrgoli raznih
cvetk, nejasnosti in tudi
nesmislov. Da je nekaj na
robe z našo avtomobilsko
cesto, zloglasno dolenjko,
nas gradivo „pouči“, da je
,.stanje avtoceste že omejit
veni dejavnik". Pri prometu
se nasplon zatika „v smeri
raznih preusmeritev.
Sestavljalci so očitno
črpali h različnih virov.
Tako je pri kmetijstvu lepo
rečeno, da bo treba pospe
šiti poljedelsko pridelavo.
Popolnoma nedoumljivo pa
je, kakšno proizvodnjo ima
jo v mislih, ko pišejo. „Za
večjo varnost prometa in
nasploh večjo varnost potni
kov, kot tudi za posodobitev
in ohranitev cestne infra
strukture je potrebno s pro
gramiranim in usklajenim
obsegom proizvodnje doseči
čim boljšo kvaliteto na
vzdrževanju, novogradnjah
in rekonstrukcijah cest in
ostalih dejavnosti “
Ali b o d o , .programirano"
in „usklajeno“ proizvajali
potnike, ceste ali mislijo
preprosto na število ljudi, ki
jih bo treba pač prepeljati,
je v tej zvezi težko razložljiv
rebus. Dobro, da gre le za
smernice, sicer bi se nad tem
in podobnim lahko spotikali
že
še vso prihajajočo petletko.
Vsekakor o takšnem gra
divu ni lahko razpravljati. Ni
torej jezik takšnih gradiv za
delegate tudi ..omejitveni
dejavnik“?
A. Ž.

•V-:.: $.;-x
SOLA SLAVISTOV - V Za grebu
je bila pred kratkim že osm ič tak o
imenovana slavistična šola. Okoli
100 slavistov iz Evrope, A m erike,
Avstralije in o d drugod je šest dni
obdelovalo slovstvene in jezikovne
tem e na sem inarjih. Poseben sim
pozij je bil posvečen ustvarjalnosti
književnika Miroslava Krleže.
SCENARIST „ K R C A “ NAGRA
JEN - Ž eljko K ozinc je dobil za
scenarij film a „ K rč “ , ki ga je režiser
Božo Šprajc večji del posnel v
M okronogu, na pravkar k ončanem
puljskem film skem festivalu srebrno
areno in denarno nagrado. Film
„ K rč “ je dobil tu d i posebno pri
znanje m ednarodne žirije, in sicer
diplom o. Na grad in priznanj so bili
deležni tudi ustvarjalci drugih dveh
slovenskih film ov v Pulju
,.Moje
drage Iz e “ in „Iskanj". Za najboljši
film letošnjega puljskega festivala so
proglasili ..T rofejo" v režiji Karolja
Bička (N eoplanta film iz Novega
Sada).

RAZSTAVA IZ A RG EN TIN E Na razstavi v Buenos Airesu se .je
predstavilo 22 likovnikov jugo
slovanskega ro d u /.o k o li 6Q-deli. Ob
koncu leta bodo p -pravili poseben
izbor za razsiavljanje v več jugo
slovanskih i: . lil,. To bo prvič, U a,
'b o d o argentinski um etniki
slovansku;;.’ rodu - med njimi
nekateri
;To znani um etniki razstavlja,li v dom ovini svojih predni
kov.

O BAJNOFU POD
TRŠKO GORO

Kronika, časopis za slovenski)
krajevno zgodovino, objavlja v zad
nji (prvi letošnji) številki zanimiv
prispevek „ S ti3 d Bajr.ct do konca
XVI, stoletja” , ki ga je napisal dr.
Jože Mlinarič. Pisec obravnava naj
prej pridobitev posesti na B ajnotu
pri Novem m estu po st iškem samo
stanu že v letu njegove ustanovitve
(1136), ki je postal gospodarski in
upravni sedež sam ostana za njegovo•
posest na Spodnjem Dolenjskem.
GOSTJE IZ
Jedro članka predstavlja obravna
ZAMEJSTVA
vanje dvorca ob koncu Ib . stoletja
V
nedeljo se bo v KrSkem k o n čalpod Lavrenčijevim opatova njem, ko
je bil bajnofški oskrbnik Pankracij,
enotedenski sem inar za pevovodje,
znan po tem , da je dal dvor Bajnofa
slovenske rojake s Tržaškega. Z
pri Novem m estu prezidati. Na
družinskim i člani se jih jc zbralo
okoli 80. Za vse so v prostem času - Pankracijevo prezidavo še danes
spom inja spom inska plošča, popisa
pripravili pester program obiskov
na v latinskem jeziku, ki jo hrani
k u lturnih in drugih znam enitosti v
Dolenjski muzej.
o b čin i in sosedstva

DOLENJSKI UST

TOREK, 14. VIII.

(TELEVIZIJSKI SPORED
PETEK, 10. VIII.

JUGOBANKA

17.50
17.55
18.10
18.35
1& 45,
LIC

19.15
19.30
2 0 .0 0 ,
prenos

.RIS ANKA
T V D N E V N IK
JADRAN SKA SREČAN JA,
iz Crikveniee

21.25 .COLOMBO
Junaka drevišnje zgodbe se gleda
lci najbrž d o bro spom injajo iz
nanizanke, k i je nosila naslov po
njem. C olom bo je na videz hudo
zanem arjen in celo žalosten, toda za
to krin k o se skriva pronicljiv um,
katerem u ne uide še tak o iznajdljiv
lopov.
2 Z 3 5 PO R O Č IL A

.POROČILA
D O Ž IV L JA JI MAČKA TOSE
PR IL JU B L JE N E ZGODBE
OBZORKflK
22.40 BALKANSKE ATLETSK E
PIHALNA GODBA IZ HOIGRE, posnetek iz A ten
A tleti in atletin je iz balkanskih
držav se bodo letos že petdesetič
pom erili za naslove najboljših teka
čev, m etalcev in skakalcev na tem
koncu stare celine. Za Jugoslovane
bo tekm ovanje drugotnega pom ena,
b o zgolj preizkušnja za bližnje
sredozem ske igre. Seveda pa to ne
pomeni, da se naši tekm ovalci ne
b o d o trudili d oseči čim boljše
rezultate.

SOBOTA, 11. VIII.

JUGOBANKA

15.50 POROČILA
15.55 SN EŽ N I MO Z ZA A FRIKO,
m ladinski film
V zhodnonem ški film pripoveduje
o zapletih okoli nenavadnega darila.
Darilo je nam reč snežni m ož ki je
nam enjen afriScim otro k o m . Slednji
pa ne poznajo ne snega ne snežnega
moža. i
17.15,NAS K RA J: ŠMARTNO PRI
LITIJI
Krajevna skupnost, o k a te ri bo
to k rat tekla beseda, je pretežno
delavska, še zlasti pa prem ore veliko
zaposlenih žensk. Za to se bom o
seznanili tu d i s tem , kako je
poskrbljeno za otro9co varstvo.
Sicer pa so v KS Šm artno pri Litiji
tik pred tretjim referendum om za
sam oprispevek. T ako zbrana sre
dstva bodo še pospešila razvoj.
17.25 Ž E L JE Z N IC A R : CRVENA

NEDELJA, 12. VIII.

JUGOBANKA

910 PO ROČILA
9.15 ZA NED ELJSK O DOBRO
JU TRO : FRA N K O LO V CA N I PO
JO
9.45 625
10.05 S. Stojanovič: VEC KOT
IGRA
11.00 PR IL JU B LJEN E ZGODBE
11.30 KM ETIJSKA ODDAJA

PO SLEDEH BELEGA Ž ER JA V A ,
dokum entarni film
VESELI TOBOGAN: SAVUDRIJA
Z a p o letn i č as sc kajpak spodobi,
da se priljubjena otroška oddaja ne
odvija v kakšnem pretesnem gasil
skem dom u, am pak n a prostem
Tako bo m o lahko sprem ljali ljub
ljanske onovnošolce in m alčke, ki so
ob m oiju pri Savudriji dokazovali.

PONEDELJEK, 13. VIII.

JUGOBANKA

17.45 PO ROČILA
17.50 VRTEC NA OBISKU: SLI
KAJTE Z NAMI
18.05 ZA NAS IN NASE VNUKE,
dokum entarni film
18.35 OBZORNIK
18.45 MI ADI ZA MLADL
19.15 RISANKA
19 30 TV DNEVNIK

D O LEN JSKI L IST

ZVEZDA, prenos nogom etne tekm e
19.15,RISANKA
19.30 T V D N E V N IK
20.00,H lSlC A V N A JE M
2LOO,NEM ORALNEŽ, film
Italija n sk o -fra n co sk i film z go
rnjim naslovom je pred dvanajstim i

JUGOBANKA

23.10
NOČNI KINO: DOBRODO
ŠLI V KRVAVEM MESTU
K ot v litereturi tak o si je
znanstvena fantastika že dodobra
utrdila pot tu d i v svetu filma. Prišlo
je že celo do parodij na ta filmski
žanr. E no tak ih stvaritev si bom o
lahko ogledali nocoj - delo govori o
boju ljudi p ro ti strojem . V. povsem
stehniziranem svetu daljnje priho
dnosti stroji uravnavajo zadeve še
tedaj, k o gre za človeška čustva, to
pa ljudi d o konca zjezi in planejo po
strojih. S .kakšnim uspehom ? Delo
je zrežiral Peter La sdy, glavni vlogi
pa igrata Jack Pa lance in Keir
D ullea

16.45. T e st — 17.00 Balkanske
atletske igre (prenos iz A ten) 20.00 G ost urednik: Tomislav Pinter - 21 . 0 0 , Poročila — 2 1 .1 0
P ortreti — 21.40 Zadarski glasbeni
večeri

težavah. Z aupa se župniku, in bolj
ko dušnem u pastirju razkriva ozadje
številnih razm erij, manj ga prečastiti
razum e. Vozel preseka narava —
violinist doživi srčni napad in um re,
ljubicam pa ostanejo otroci.
22.30 .POROČILA
22.35,625

17.50 POROČILA
17.55 FESTIVA L MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV CELJE 77
18.35 OBZORNIK
18.45 PO LETNI NOMADI
Preseljevanje narodov. Tako v šali
im enujejo p o letn o hitenje ljudi k
m orskim obalam , kjer jih č ak ajo
postreščk i (pred boljšimi hoteli),
iskanje zasebnih s o t, parkiranje p ri
kolic ali postavljanje šotorov v kam 
pih, sploh p a gneče n a plažah. Od
daja bo govorila o tistih dopu stn i
kih, ki ne zd ižijo dolgo na enem
m estu, pač p a se (v glavnem s
prevoznim sredstvom in najnujnejo
oprem o, katere sestavni del je ob
vezno šotor) selijo iz kraja v kraj.

JUGOBANKA

18.00 PO ROČILA
18.05 m a l a Č e b e l i c a
18.20 NF, PREZRITE
18.35 OBZORNIK
18.45 OD VSAKEGA JU TRA RA
STE DAN: VRH, POLJANE, DO
BERDOB
L jubiteljska kultu rn a dejavnost
zam ejskih Slovencev ni bel list papiija, kljub težkim pogojem je zelo
živahna, le da m i .o njej prem alo
vemo. Z ato so se televizijci ustavili v

JUGOBANKA

kako znajo recitirati, p e ti ali igrati.
Z a smeh b o seveda spet skrbel Toni
G ašperič, m enda edini M etličan, ki
nim a dlake n a jeziku.
PO ROČILA
POLETJE NA ADI, posnetek zabav
noglasbene oddaje
SE KAMEN JE POSTAL DENAR
T ako se glasi delovni naslov p o to 
pisne oddaje, ki bo govorila o Elbi,
tretjem največjem italijanskem o to 
ku. T o tu ristič n o središče je manjše
od našega Krka, dolga desetletja je
o to k koval denar s p ro d ajo rudnin,
dandanes p a so rudniki zgolj p o s
transki sestavni del veliko bolj do
nosne turistične m ašinerije. Služijo
zvečine z a to, da iz njih oskrbujejo
stojnice z barvnim i kam ni, ki se jih
je prijelo ime N apoleon, pač zato,
ker je bil ta znam eniti francoski
vojskovodja z a deset mesecev izgnan
prav n a Elbo.
ŠPORTNA P O R '''C lL A
R IŽ , film
Z a h itro razvijajočo se Japonsko
je zn ačilno tudi to, d a veliko ljudi še
zm eraj ostaja v revščini, ki tare
zlasti prebivalce m anjših otokov. Ja
ponski igrani film nam bo prikazal,
kako se v takem življenskem okolju
znajdeva družina. Z aradi revščine se
nenehno seli, saj zem lje, n a k a te ri bi
uspeval riž, ni dovolj z a številna
lačna usta.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 D. Kovačevič: MED NEBOM
IN ZEM LJO
20.45 ŽIVE NAJ VSI N A RO D I:
SLOVENCI V DRUGI A V STRIJ
SKI REPUBLIKI

2 0 .0 0 S .d e Beauvdr: STRTA Ž E 
NA, dram a
Francoski televizijci so d ram o z
gornjim naslovom posneli p o istonaslovnem proznem delu znane fran
coske
pisateljice
Sim one
de
Beauvoir, življenjske sopotnice filo
zofa J. P. Sartra. A vtorica številnih
rom anov, novci, dram , esejev in
spom inskih spisov je za S trto ženo
izbrala dom ala vsakdanjo stvar ločitev zakona. A za tem vsebinskim
izhodiščem se skriva p iu tre sij iva živ
ljenjska dram a strte , na brezciljno
životarjenje obsojene osanljcnc žen
ske. Rcžiseiju Joseeju Dayanu je
uspelo zaobseči večino izpovednih
prvin literarnega dela de Beauvoiijcr
ve, p o katerem je scenarij napisala

17.25 ,Ba Ikanske atletske igre (pre
nos iz A ten) - 19.30 ,TV d n e v n k 2 0 .0 0 , A. A dam : Giselle (1. del
baletne oddaje) - 21 . 0 0 ,Poročila 21.10 F e ljton: K ako nastajajo du
brovniške poletne prireditve

Z adnja oddaja iz nanizanke o
zgodovini Slovencev na K oroškem
b o govorila o položaju slovenskega
življa v današnji Avstriji, ki si jem ed
drugim privoščila tudi krivične
sedm ojuiijske zakone iz 1976, p ro ti
Slovencem p a še zmeraj rovarijo
nem ški nacionalisti. T oda koroški
Slovenci ne stojijo križem rok, p o d 
pira p a jih ne samo m atičn a dom ovi
na, am pak jim stoji ob strani tudi
napredna avstrijska javnost.
21.30 TV DNEVNIK
21.45 RISANKA
21.55 ZABAVNOGLASBENA O D
DAJA
2 2 .1 0

Š p o rtn i p r e g le d

CI L J

'!w<S

15.00 Poletno popoldne - 17.20
Balkanske atletske igre (prenos iz
A ten) - 19.30 TV dnevnik - 20.00
D okum entarna oddaja - 20.45 V če
raj, danes, ju tri - 21.05 C elovečerni
film

Francoise V em y, igrajo p a Malka
Ribowska, Pierre Zim m er, A n n e Marie D escott, France A m el in
Pierre Arditi.
21.40 KULTURNli DIAGONALE
22.20 TV DNEVNIK
2 1 3 5 BALKANSKE ATLETSKE
IGRE, posnetek iz A nten

17.40 PO RO ČILA
17.45 DEDIŠČINA ZA P R IH O D
NOST, dokum entarni film
18.35 OBZORNIK
18.45 N A D O B U D N E Ž I
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 FILM TEDNA: DOLGE POClTN IC E
Dogajanje tega španskega film a je
postavljeno v leto 1936, k o se je z
uporom generala F ranca v španski
republiki začela krvava državljanska
vojna. T udi tisto p oletje se je m nogo
ljudi odpravilo n a letovanje, vojni
dohodki p a so jim č u d n o podaljšali
po čitnice, saj se niso m ogli vrniti

A
treh vaseh
G oriškem , ki sn znane
tu d i p o zagrizenih bojih iz prve

dom ov. V letovišču je ostala tudi
družina m alom eščanskega velikaša
in m ed dveletnim prisilnim d opusto
vanjem so se dodobra razkrojili sicer
trdni družinski o d n o si Režiser
Jaime C am in o je o tem svojem film u
dejal: „R o jen sem 1936 in zato
nim am lastnih spom inov na te d o 
godke. V endar p a sem želel ustvariti
film spominov n a osnovi pripovedi
tistih, ki so to doživljali. Doslej so
državljansko vojno prikazovali na
p latnu povsem uradno, v skladu z
nazori zmagovalcev. Moja zgodba p a
je gledana z drugega, kolektivnega
zom ege k o ta.” Igrajo Abalia Gade,
Ism acl Merlo, Angela Molina, Franciso Rabal, Jose Sacristian in drugi.

L jubljanski televizijci si najbrž
niso m ogli pravočasno ogledati
španskega filma, zato ne vedo, do
kdaj bo trajal. Seveda z ato tudi niso
mogli napovedati točnega z ač etk a
naslednjih večernih oddaj:

svojčas zam an zalezoval dišavaijtv0
ženo, obtožili p a so ga tud i p onevef
be denarja. Kako p a se klobžtf
raz.ije - no, vsega p a res ne srn®15
povedati.
21.45 IZ KONCERTNIH DVORAN
- L. Janaček: TARAS BULJBA .
Sim fonični orkester češkega rad*
je lansko poletje v ljubljanskih k®"
zankah izvedel Leoša Janačka rapsf
d ijo z a orkester Taras B uljba P«®*tek tega nastopa si bom o lahk°
ogledali drevi, om enim o pa naj, <**
je skladatelju z a vsebinsko izhodi#«
služila istonaslovna povest NikoUj1
V. Gogolja.
22.10 TV DNEVNIK
I

17.40 TV dnevnik v m adžarščini'
18.00 TV dnevnik - 18.15 Pionii^
TV studio - 18.45 N arodna glaJt*
- 19.30 TV dnevnik - 2 0 .0 0 Festf1
val srbskih gledališč - 21.30 Poro#
la - 21.40 Z nanost - 22.10 Gla*
bena oddaja

svetovne vojne, zdaj p a si tamkaj!«
živelj trudi za ohranjanje slovenska,
ga p o re k la ftedstavili se bodo
9ci pevski z b o r Kras iz Poljan, deklf
ški pevski zb o r Danica z Vrh1
doberdobska godba na pihala i"
likovnica E m a Lavrenčič.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 MEDNARODNI ATLETStf
MITING, prenos iz Z uericha
22.20 TV DNEVNIK
22.35 SREČA N JE Z. . .

17.40 TV dnevnik v m ad ž arščin i'
18.00 TV dnevnik - 18.15 Tehtnic’
za n a ta n čn o tehtanje - 18.45 P^,
pulam a glasba - 19.30 TV dnev
■— 20.00 D okum entarna oddaja I
21.00 Poročila - 21.10 R em brani

JA DRANSKE RAZGLEDNICE
O blečena Moni K ovačič, K iL
Slabinac in Neda U kraden bod®
zapeli vsak p o tri popevke.
TV DNEVNIK

©
17.40 TV dnevnik v m adžarščini 18.00 TV dnevnik - 18.15 Kapeta
M ikula Mali - 18.45 Kviz - 19.3?
TV dnevnik - 20.00 Neposredfl* ’
stiki - 22.00 Poročila

PRVI RADIJSKI PROGRAM
P ETEK, 10. VIII.
8.08 Glasba za dober dan. 8.30
Glasbena pravljica (V. Pečjak - I.
P etrič: Pobegli robot). 8.47 Naši
um etniki m ladim poslušalcem . 9.05
Z radiom p o p oti. 12.10 Z orkestri
in solisti. 12.30 Km etijski nasveti
(inž. F ranc G rum : Kakovost ko
ruzne silaže na km ečkih gospodar
stvih). 12.40 Pihalne godbe. 13.50
Č lovek in zdravje. 14.05 Klarinet in
godala. 14.25 Naši poslušalci č esti
tajo in pozdravljao. 15.30 N m o tk i
za turiste. 15.35 Zabavna glasba.
18.00 Od arije do arije. 18.30 S
knjižnega trga. 19.45 M inute z
ansam blom Jo žeta Burnika. 20.00
Uganite, p a vam zaigram o! 21.05
Oddaja o m orju in pom orščakih.
22.30 Besede in zvoki e logov
dom ačih. 23.05 L irični u trinki.
23-10
Prostor
za
ponovitve.
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program .

SOBOTA,

11. vm.

8.08 Pionirski tednik. 8.45 P o čitn i
ško popotovanje od strani do strani.
9.05 Z radiom n a poti. 10.05
S obotna m atineja. 11.05 Z apojm o
pesem. 11.20 Svetovna reportaža.
11.40 D om ače viže. 12.10 G odala v
ritni" 12.30 Km etijski nasveti (inž.
T ad » Sluga: Smeri razvoja žlahtnjei - novih sort krom pirja v
Sloveniji). 12.40 Veseli dom ači
napevi. 14.05 G lasbena panoram a.
15.30 Zabavna glasba. 17.00 Zu
n anjepolitični
m agazin.
18.00
Odmevi z naših baletnih odrov.
18.30 Mladi m ladim . 19.45 M inute
z ansam blom bratov Avsenik. 20.00
S obotni zabavni večer. 21.30 O d
daja z a naše izseljence. 23.05 L irični
utrinki. 23.10 Igram o in p o je m a
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program .

NEDELJA, 12. VIII.
1 7 .4 0 ,TV dnevnik v m adžarščini 18.00 Tv dnevnik — 18.15 Iz pravlji
ce v pravljico - 18.30 Živel je car 18.45 Mladi za ntadc - 19.30 TV
dnevnik - 2 0 .0 0 Š p o rtn a oddaja 20.35 A ktualnosti - 21.05 Poročila
— 21.15 Celovečerni film

20.50 H. de Balzac: CESAR BIROTTEAU
Ce si k d o od gledalcev zaradi
dopusta n i m ogel ogledati prvih
dveh delov nadaljevanke, p a ji bo
vseeno sledil do konca; z ato ne bo
napak, č e n a kratko povzam em o
vsebino pripovedi, ki so jo posneli
p o rom anu H. de Balzaca. Torej:
Naslovni ju n ak , dišavar, resda nazad
njaški, a p o šten človek, je p oln
načrtov. V ladar ga odlikuje, poslov
než p a je tega tako vesel, da sklene
pov ečati stanovanje in prired iti velik
ples. Po notaijevem nasvetu vloži
precej denarja tudi v nakup zem lje,
stvari p a se začnejo zapletati, ker
dišavar nim a
sam o prijateljev,
am pak tudi sovražnike. E den sled
njih je njegov bivši pom očnik, k i je

SR ED A . 15. VIII.

ČETRTEK, 16. VIII.

leti posnel Pietro Germ i, ki je za
glavne igralce izbral Uga Tognazzija,
Stefanio Sandrelli in Gigo Ballista
Gre za pripoved o prvem violinistu
nekega orkestra. N enehno potuje na
gostovanja in se zapleta v ljubezen
ska razm erja, čeprav je poročen.
Sčasom a postane tak o razdvojen, da
se več ne znajde v ljubezenskih

M enda je takšno preseljevanje naj
cenejše dopustovanje, ki h k ra ti n udi
največ doživetij.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 ANTIPODI: N A JB O L J O D
DALJENI SOSED

7.30 Zdravo, tovariši vojaki! 8.07
Radijska igra z a otroke (Svctislav
Ruškac: Dedkov ded). 8.48 Skladbe
za m ladino. 9.05 Se pom nite,
tovariši?
10.05 Panoram a lahke
glasbe. 11.00 Naši poslušalci č e sti
tajo in pozdravljajo. 13.20 Za
km etijske proizvajalce. 13.50 Pihal

ne godbe. 14.05 H um oreska tega
ted n a (E. Ionesco: Vrzel). 14.25 S
popevkam i p o Jugoslaviji 15.10
Listi iz n o te s a 15.30 Nedeljska
reportaža. 15.55 Pri nas d o m a
16.20 G rem o v kino. 17.05 Popular
ne operne m elodije. 17.50 R adgska
igra (Ž eljko Kozinc: Oklepniki in
rum ena ruta). 19.45 Glasbene raz
glednice. 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 Skupni program JRT. 23.05
L irični u tn n k i.2 3 .1 0 Mozaik m elo
dij in plesnih ritm ov. 0 .0 5 -4 .3 0
N očni program .

L irični u trin k i 23.10 S p o p e v k i!
po Jugoslaviji. 0 .0 5 -4 .3 0 Noči 11
program .

SR ED A , 15. VIII.

8.08 Glasba za dober dan.
P očitniško popotovanje od strani $
strani. 8.45 Pesmice n a potepu.
Z radiom na p o ti. 12.10 Vej
zabavni orkestn. 12.30 Kmetij8*;
nasveti (inž. Slavko Gliha: O dk$
m leka s km etij v letu 1978). 12-*;
Ob izvirih ljudske glasbene kultu**
14.05
Razm išljam o,
ugotaVV'
PONEDELJEK, 13. VIII.
mo . . . 14.25 Naši poslušalci čeS
8.08 Glasba za dober dan. 8.25
tajo in pozdravljajo. 15.30
glasba 18.00 Škatlica z godpjf
Počitniško popotovanje od strani do
stra n i 8.40 Počitniški pozdravi.
18.30 O dskočna d e sk a 19.45 %
9.05
Z radiom n a p o ti. 12.10 Veliki nute z ansamblom Borisa K ovača?
20.00
Naš g o s t 20.15 L. ^
revijski orkestri. 12.30 Km etijski
Škerjanca k oncert za klavir za le
nasveti (inž. Jože Sile: Nove sorte
roko in orkester. 20.40i S Rahfl1^
oljne ogrščice z zm anjšano vsebnost
ninova variacije na Corellijevo t e i j ,
jo škodljivih snovi). 12.40 Pihalne
21.05 Trije odlom ki iz J. Hayty
godbe na koncertnem odru. 14.05
Pojo am aterski zbori. 14.25 Naši
2 8 ? » ^ P ^ o A s l ® 0* ^
poslušalci č e stita jo in pozdravljajo.
15.30 Z abavna g lasba 18.00 Naša zabavne glasbe. 23.05 L irični utri''
glasbena izročila. 18.25 Z vočni
ki. 23.10 Jazz pred p o ln o č r
signali. 19.45 M inute z ansamblom
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program .
Veseli p lan šarji
20.00 Iz naše
diskoteke. 21.05 Glasba velikanov.
ČETRTEK, 16. VIII.
22.20 Popevke iz jugoslovanskih
8.08 Glasba z a dober dan- 8.3°
studiev. 23.05 L irični u trin k i 23.10
n?
Mladina
poje. 9.05 Z radion 1 i‘jj
Za ljubitelje ja z z a
poti. 12.10 Z nane m elodije. l * v
Knetijski nasveti (dr. A ndrej 0& ■.
TOREK, 14. VIII.
nik: M ožnosti povečanja
8.08 G lasba z a dober dan. 8.30
telet). 12.40 Od vasi do vasi. l 4 ' zS
Mladi k o n c e rta n t 9.05 Z radiom na
Enajsta šola. 14.20 K o n c e r t
j
poti. 12.10 Danes sm o izbrali. 12.30
m lade poslušalce. 14.40 Jezik'o
Kmetijski nasveti (inž. A nton Pre
pogovori. 15.30 Zabavna
lesnik: Nega in varstvo gozdnih
18.00 Vsa zem lja b o z nami zaP ^
13.15 Lokalne radijske postaje #
nasadov). 12.40 Po dom ače. 14.05
V korak z m ladimi. 15.30 Zabavna vključujejo. 18.35 L. J 30®« 45
glasba 18.00 G. Finzija p e t bagatel
sonata za violino in klavir,
M inute z ansamblom Jožeta
za klarinet in klavir. 18.15 Priljub
p ič a 2 0 .0 0 Č etrtkov večer dom
ljeno iz del slovenskih skladateljev.
pesmi in napevov. 21.05 L.ltcp via
18.35 Z borovska glasba v prostoru
večer (Ob 20-letnici s m r t i r jf)
in času (J. Sibelius). 19.45 M inute z
Golie). 21.45 Lepe m elodije..*
ansam blom
Slavka
Ž n id a ršiča
Plesna glasba iz j u g o s l o v a n s k i « .j,
20.00 Slovenska zem lja v pesm i in
diev. 23.00 V gosteh P « $ 0
b e se d i 20.45 Tipko in g o d a la 21.05
radijskih postajah. 23.30
-ey.
Radijska igra (Miroslav Stehlik:
opevk jugoslovanskih
aV‘
Linija zaupanja). 22.20 S plesnim
.05 -4 .3 0 N očni program orkestrom RTV L ju b ljan a 23.05

S

UMETNIKOV

kons C
f eveti Dolenjski slikarski koloniji, ki se je začela 1. avgusta,
FinJ 1 ^ Se b° jutri, 10. avgusta, sodeluje 12 slikarjev: Pavle
Legat
^udi Gorjup, Lojze Kirbiš, Martina Koritnik, Kamilo
Pavln’
*an Lipovec, Marino Mahnič, Vlado Potočnik, Mirna
h ^e°’ ^ afael Potrebuješ, Marjanca Prelog in Tone Tomazin. Na
pooudo Franca Leskoška-Luke bodo prenesli na slikarska platna
J 1710dve partizanskega Roga, Ba ze 20 in ostale kraje, znamenite iz
j mrodnoosvobodilne borbe.

,j
Andrej Pavlovec, rav) n^e!j Skofjelogcega muzeja, ki
1
vodi o enjsko slikarsko kolo-

nijo že deveto leto zapored, je
povedal, da pomeni tematski
okvir letošnje slikarske kolonije

prispevek slikarjev umetnikov k lahko bila. V Novoteksu so
praznovanju letošnjih jubilejev, namreč imeli že vse pripravlje
hkrati pa tudi prispevek k do no za gradnjo in ureditev manj
kumentom o revoluciji in parti še ga razstavnega prostora, v ka
zanskih krajih na Dolenjskem. terem bi lahko slike razstavili.
Prav zaradi tega je letošnja sli Zaradi več razlogov zamisli še
karska kolonija ena femed naj niso uresničili. Seveda namera
bolj zahtevnih za slikarje, saj va Novoteks nadaljevati z orga
bodo morali poleg dokumenta- nizacijo slikarskih kolonij. Tako
rističnega pristopa do motivov je tudi že marsikaj dogovoijepartizanskega Roga in Starih nega za 10. jubilejno kolonijo,
žag ter drugih znamenitih kra na katero bodo povabili vse slijev ohraniti svojo izvirno umet kaije, ki so doslej sodelovali v
niško interpretacijo. Toda letos kolonij ali.
slikarjev ne utesnjuje samo zah
teven in težak tematski okvir,
N A Č EN JA JIH
marveč tudi sorazmerna od
ZOB CASA
daljenost od Roga, kamor se
Pogovor s slikarji je stekel
morajo vsak dan voziti iz Nove
ga mesta. Zato je za nekatere prve dni kolonije, ko se še niso
slikarje to še dodatna obremeni- prav dobro znašli. Motilo jih je,
' tev, še posebej ker je po njiho da so predaleč od Roga, hkrati
vem mnenju 10 dni kar premalo pa so bili vsi mnenja, daje leto
za resnično vživetje v pokrajino šnja tema izredno zahtevna.
in ljudi, ki tod žive. Mnenja so Čutili so se nekoliko omejene v
namreč, da pokrajine in ljudi ne ustvarjalnem zamahu, kljub
spoznaš skozi okno avtomobila, temu pa so se vsi jzrekli tudi za
marveč le tako, da se mednje tak način predstavljanja in
ohranjanja krajev iz NOB. Opaodpraviš peš.
ztli so namreč, da je Rog sicer
drugačen, kot je bil, zlasti tisti
del, ki je urejen za turistične
PREVEC DRU ŽA BN O STI
obiske, hkrati pa so tudi opa
Seveda vse po vrsti izredno zili, da marsikatero obeležje iz
veseli, da so se zbrali v koloniji, NOB vse bolj načenja zob časa.
ki je iz dneva v dan dobivala vse Tako je na primer tudi s Starimi
močnejši ustvarjalni utrip, če žagami, ki jih vse bolj prerašča
prav je bilo po mnenju slikarjev trava, pa je po mnenju slikarjev
kar preveč družabnih obvez škoda, da se z njimi godi tako.
nosti, ki so jih motile pri delu. Vsaj del starih žag bi lahko re
Zlasti, ker je vsem manjkalo stavrirali in jih ohranili za naše
časa. Kljub težavam so bili vsi potomce. Skrb za spomenike in
izredno zadovoljni, ena bistve spominske kraje narodnoosvo
nih pripomb pa je bila, da bi bodilne borbe namreč ni nikoli
bilo dobro, da bi kdaj drugič prevelika.
obogatili program kolonije tudi
In kaj so še povedali slikarji ?
Tone Tomazin z Jesenic, ki
s kakšno problemsko temo, na
primer tudi o vprašanjih, s kate se je že tretjič udeležil Dolenj
rimi se slikarji srečujejo pri svo ske slikarske kolonije:,,Vsakič,
jem delu.
ko pridem na Dolenjsko, sem
Tako kot vsa leta doslej je vedno znova očaran nad Krko,
tudi letos pokrovitelj Dolenjske nad dolenjsko pokrajino. Zato
slikarske kolonije novomeSci se mi 10 dni zdi kar premalo za
Novoteks, katerega predstavnik resnično vživetje v to pokrajino
Darko Urek je povedal, da nji in ljudi Letošnji tematski okvir
hov namen ni samo pobirati je seveda slikarsko nevsakdanji,
delr, ki jih morajo slikarji po hkrati pa tudi kar vznemirljiv:
pravilih pustiti pokrovitelja
pred slikarje postavlja malo
Precejšnje število del tudi odku težje nalog;, v katere bomo mo
pijo in jih potem razstavijo v rali vložiti veliko truda. Tudi
prostorih Novoteksa. Seveda je zaradi tega, ker se do Roga vo
med zaposlenimi za ta dela veli zimo..“
ko zanimanja, vendar pa za zdaj
Kamilo Legat iz Tržiča se
še niso tako dostopna, kot bi
udeležuje kolonije že četrtič:

„Zase bi lahko rekel, da sem
navdušen nad dolenjsko pokra
jino. Tudi ideja za letošnjo sli
karsko kolonijo se mi zdi za
nimiva. Poleg dokumentarističnega pristopa do motivov
bo treba paziti tudi na pravilno
izbiro tehnike. Temačni Rog
namreč ni primeren za olje,
sploh pa ne za barve. Veliko
bolj primerna bi bila kreda.
Kljub temu sem že naredil en
akvarel. Sicer se mi ni preveč
posrečil, naučil pa sem se na
njem, na kaj bom moral paziti.“
NE ŽIVE TAKO
DOBRO
Mirna Pavlovec iz Škofje
Loke se prvič udeležuje koloni
je (pred nedavnim je končala 4.
letnik likovne akademije, čaka
pa jo le še diploma): ,,Kolonija
je največ vredna zato, ker ti ni
treba za nič skrbeti. Yes se lah
ko posvetiš le slikanja Seveda
pomeni kolonija v primerjavi z
akademijo tudi precejšnjo spro
stitev."
Marino Mahnič - Istran se je
prvič udeležil kolonije: ,.Pova
bilo v kolonijo mi pomeni pri
znanje, hkrati pa prijetno
spremembo pri mojem delu.
Naloga, ki jo imamo slikarji, ie
zahtevna, pa tudi potrebna. Ne
toliko zaradi tukajšnjih ljudi, ki
zdaj žive tu — iz urejenosti spo
menikov je mogoče spoznati,
da ti ljudje spoštujejo svojo pre
teklost - marveč zaradi naših
potomcev. In prav zaradi njih je
tudi žalostno, ker Stare žage
tako propadajo. Le po bi bilo,
ko bi jih obnovili, kot je bila
obnovljena Baza 20."
Pavel Florjančič iz Škofje
Loke se je kolonije udeležil
tretjič: ,,Pomen kolonije je tudi
v tem, da lahko svoja dela pro
daš. Slikarji, ki živimo samo od
slikarstva, ne živimo tako dob
ro, kot mislijo nekateri, prav za
radi tega, ker so odkupi naših
slik tako redki. Zato sem bil po
tej strani vesel vabila v kolonijo,
hkrati pa se mi zdi, da se bom v
desetih dneh, kolikor traja ko
lonija, težko vključil v to po
krajino, ki je tako različna od
Gorenjske. Še posebno je to
težko, če svoje delo jemlješ
resno."
J. S.

Kamilo Legat

Marino Mahnič

(\ t l

Mirna Pavlovec

Tone Tomazin

Zbornici drugačno veljavo!
Program medobčinske gospodarske zbornice v Posavju
sicer prepletajo težnje po dogovarjanju in sporazumevanju,
vendar sta moč in vpliv zbornice na hitrejši razvoj regije
odvisna predvsem od dejanske pripravljenosti združenega
dela po usklajevanju interesov na tem območju Začete
ukcije kažejo, da ji priznavajo to vlogo, da se nanjo obračajo
m od nje pričakujejo tudi strokovno pomoč, ne le pobude.
bru z^rnl0
že v sePtem;
s p r e m l j a , ™ne naloge, ki
ddelovno
e lo v n V tvii!««^31^6'
P * an rran je. *>ravP ra v tt0
o
sme r z m ^ ° ^ r ° ^ j e se n a m r e č n e

bi u sk i? UZniti sP°razum evanju
n a v z ^ 7 ^ nj“ znotraj regije in
nePriietniu
1 blJo cim manj
^ a n fu
Presenečenj pri ra-

^ j a v r U t f Sfe0^ B kih 111 drugih
v Svoi _ ’ Je zbornica sprejela
z b o r n in f 10^ 171 sodelovanje z
Celja
Dolenjske, Zasavja,
Hrvatsicp sosednie republike
■ ^ ^ ^ ^ s ^ J c a te rim ^

k a k o j e s s is i

R

v POSAVJU

Pravobranilec samoo d lo e n iJ 1
med drugim tu d i z
s a m o u k “ krfP* lotil republiških
Ob t e
. *b interesnih skupnosti
enak0 ostri
rečeno, naj bi z
p0 °bčini{,n 0D0pravili Preglede tu d i
v°braniiAP ^ osavski družbeni pra**irc se
f lm ouPravljanja Branko
dopustn p
naloge lotil takoj po
norrnaiivn-OZOrnost k ° posvetil tildi
lm aktom teh skupnosti.

v

, Š E DESET
UDARNIKOV

soboto a
Mladinsko’ T ,avgusta’ se je vrnilo z

tke gorice 7o°Vne uakcije ”Sl0Vcno.^evske
V
34 brigadirjev
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zeba, suša in toča. Samo
pozeba je v tej pokrajini pov
zročila za 160 milijonov dinaijev škode, poplava za 40
milijonov, medtem ko za sušo
in točo še ni podatkov. Tajnik
posavske zbornice Boris Malinger je povedal, da se je po
dogovarjala tudi za nekatere sedanji oceni kupna moč kme
skupne akdje. Pri šolstvu seje
čkega prebivalstva zmanjšala za
že r e z a l o , kako nujno potre 40 odstotkov. Ta podatek upra
bno je, da se mejne regije vičeno vzbuja zaskrbljenost
vnaprej sporazumevajo, kakšne Zbornica je o posledicah razpra
oblike izobraževanja bo katera vljala na seji izvršilnega odbora
od njih razvijala, oziroma na in zahtevala čim hitrejše ukre
novo vpeljevala, da ne bi prišlo panje. Zavarovalnici, banki in
do nepotrebnega podvajanja. občinam je priporočila, naj
Česa takega si ne bi smeli poiščejo skupne rešitve s priza
privoščiti, tako bogati še nismo. detimi in pomagajo, da bi
Posavska zbornica bo nadalje čimbolj omilile nastajajoče te
strokovno pomagala pri sesta žave. Prve so seveda na vrsti
vljanju planov in razvojnih občine z ukrepi za davčne
programov OZD, dajala pobude olajšave in odpise. Toda te se
za boljšo organiziranost gospo ponekod vrstijo že tretje leto,
darstva in nudila pomoč pri zato v njih ne vidijo odločilne
izpeljavi integracijskih proce rešitve. Za radi tega so dobrodo
sov. Velik del pozornosti že šle vse druge oblike pomoči,
zdaj velja spremljanju sprejetih take, ki ne siromašijo občinskih
načrtov ter uresničevanju dru proračunov, v katerih je vsak
žbenoekonomskega
razvoja. dinar že razporejen. Pobude
Zbornica si zato prizadeva za zbornice so zato vredne upošte
čim racionalnejše zaposlovanje vanja.
in za ustreznejši kadrovski iz
Posavska zbornica se je do
bor.
sedaj uspešno postavila po robu
Med izredno pomembne na poskusom za podvajanje proiz
log; sodi skrb za skladnejši vodnje asfaltnih baz. Jugoslavija
razvoj območij in krajevnih jih potrebuje deset na lete., zato
skupnosti, kajti prav v Posavju ni potrebno, da bi Kovinarski v
je še veliko nerazvitih krajevnih Krškem ogrozili obstoj, zlasti še
skupnosti Ta regija ima tudi ker se ta le z majhnim odsto
veliko
zdomcev,
predvsem tkom veže na uvoz, novi proiz
krška (1024) in brežiška občina vajalec pa bi baze za začetek
(920). Premalo so izkoriščene samo sestavljal v sodelovanju z
možnosti za razvoj turizma, drugo tujo tvrdka
gostinstva in obrti, zaostajata
Sv ojo usklajevalno vlogo
pa tudi komunalno in stanova bo zbornica uveljavila tudi na
njsko gospodarstvo, trgovina in drugih področjih, da bi prepre
preskrba občanov.
čila poseganje v regijo mimo
Kmečko prebivalstvo v Posa njenih interesov in mimo dogovju so letos močno osiromašile vaijanja.
naravne nesreče, poplava, po
JOŽICA TEPPEY
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Novomešč

Kostanjevici ribiči so sporočili, da je v Krki na njihovem
območju poginilo 8 somov, od katerih jih je nekaj imelo več kot
25 kilogramov. Šest mrtvih somov so našli tudi pri Brežicah. Ribiči
tako imenovanega spodnjega toka Krke, kamor spadajo Kostanje
vica in Brežice, menijo, da je za skorajda množičen pogin somov v
dolenjski lepotici krivo Novo mesto, predvsem njegova industrija.
Dejstvo je vsekakor, da se v ribiči sprejeli v svoje vrste kar
Krki ob suši in temperaturi nad
150ribičev-pionirjev. Kako jih
20 stopinj Celzija prične razkra bodo navdušili za varstvo oko
janje naplavljenih kemičnih in lja, ko otroci na svoje oči vidi
bioloških usedlin. Večino teh jo, da uničujejo okolje starejši
(pametni) ljudje?
usedlin oddajajo večja naselja
Anton Freš, gospodar pri bre
Ni torej skrivnost, da v spod
žiški ribniški družini in član njem toku Krke menijo, da je
izvršnega odbora Ribiške zveze glavni vir onesnaževanja Krke
Slovenije, je povedal, da so zna Novo mesto. V ,,prestolnici"
ke ponovnega onesnaženja Krke menijo, da je tako govorjenje
zaznali predzadnjega julija. Od predrzno, splošno in tako na
tlej ribiči nenehoma dežurajo prej.
Ve rjetno bi se zadeva dala
ob Krki, ki se je na spodnjem
koncu prelevila v smrdečo rjavo speljati na suho. Če drugega ne,
mlako.
bi lahko nevtralni Ljubljančani
Vsa opozorila ljudi, ki žive (Zavod za Ribištvo SR Sloveni
na koncu skoraj 100 kilometrov je) z a začetek in ob suši vzeli
dolge Krke, so po mnenju ribi vzorce Krke pod tovarnami
čev bob ob steno. Zoper one Novoteks, Krka, IMV in še ka
snaževanje ne zaležejo množi tero. Ob „silni“ množici čistil
čna zborovanja, protesti, opo nih naprav bi se najbrž pokazal
zorila, pošiljanje zapisnikov na tudi kakšen spodrsljaj. Pogoj pa
republiške vrhove, tožbe ribičev je, da bi jemali vzorce v sušnem
in turističnih delavcev. V Bre obdobju. Koncentracija odplak
žicah so minulo jesen vložili v je takrat bolj zgovorna.
Ta zgodba seje začela s somi
Krko 4 tone krapov, boje se, da
ta riba kljub prislovični trdoži in naj se z njimi tudi konča.
vosti ne bo preživela ribjega Predstavnik novomeške ribiške
otroštva. Ob tem so brežiški družine Lado Foršek je pove-

dal, da so s pomorom somov v
Kostanjevici in Brežicah sezna
njeni Po sporočilu o pomoru
niso naročili preiskave vzorcev
vode. Novomeščani med dru
gim menijo, da so prenekaterega soma, ki je zaplaval s tre
buhom navzgor proti nebesom,
pospravili ob nizkem vodnem
stanju krivolova z ostmi in ži
cami. Ne samo na novomeškem
območju. So slabo zadeti somi
kasneje poginili zaradi poškod
ali infekcije?
Reševanja uganke množične
smrti somov na brežiškem in
kostanjevišcem območju se to
rej lahko lotimo z več plati,
samo začeti je treba. Ne samo
zaradi nekaj ducatov poginulih
somov (čeprav velikanov), pred
vsem zaradi odnosa do nekdaj
čudovite Krke.
Misel, d? bomo Krko (ko
bomo dovolj bogati) tako kot
Angleži Temzo iz kloake v letu
ali dveh mimogrede prelevili v
studenček, je zaenkrat še zelo
daleč. Najprej, ker še dolgo ne
bomo dovolj bogati, drugič
zato, ker smo industrijska druž
ba v plenicah, ki se bolj kot
nežnega cveta veseli dobesedno
,jia roke" narejenega avtomobi
la.
M. B.
D OLENJSKI L IS T
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Vsako kopalnico
lahko povečate

emonin kotiček
20

m2udobja za nomade

x x . s to le tja

Ne bi bilo prav, č e bi se hudovali, da vam šele ob izteku sezone
vzbujam željo za nakup avtom obilske prikolice s šo to ro m SK IF,
kajti tak e reči se kupujejo tu d i za naprej, ne samo za „ju tri".
Kupiti pa je treb a ta k ra t, ko je, ne pa ta k ra t, k o si želim o, pa ni.
s kopalniškim i elem enti MAJA V A RIAN T
Marlesovi kopalniški elem enti b o d o sprem enili videz vaše kopalnice in olajšali delo pri
čiščenju. M ajhen p ro sto r vaše kopalnice lahko enostavno p o večate z do b ro razporeditvijo
p rak tičn ih kopalniških elem entov MAJA VARIANT.

Elem enti M AJA V A RIAN T, m ontirani nad
kadjo in WC školjko, zavzam ejo m alo p ro sto ra

V sako kopalnico lahko invidiualno oprem ite z
serijskimi elem enti.

— h itra dobava v vseh prodajalnah s po-

KOPALNICE

ljanie

M A IA

— serijska proizvodnja — individualno oprem - p r o s p e k te zahtevajte v trgovini
— tri barvne variante
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Ko sem si pobliže ogledal
razstavljeno avtom obilsko pri:
kolico s šotorom SKIF na
športnem oddelku v kletni etaži
trgovske hiše M axim arket v
Ljubljani, sem ugotovil, da ta
novost v prodajnem asorti
m entu M axim arketa res ne sme
m im o vas, zveste bralke in bral
ci Emoninega k o tičk a.
A vtom obilsko prikolico s
šotorom SKIF lahko pripnem o
na vsak avtomobil katerekoli
znam ke. Preizkušnje so p o k a
zale, da avtom obil, na katerega
je pripet SKIF, ne izgubi svojih
voznih lastnosti in o k retnosti
niti na dobrih niti na slabših
cestah.
Poraba goriva se d ejansko ne
poveča, kar je pri današnjih ce
nah bencina zelo pom em bno.
Vzdrževanje je enostavno. Pre
prosta popravila lahko opravi
mo z avtom obilskim orodjem .
Sicer pa so zagotovljeni servisi.
Zaradi p rak tičn e k o nstruk
cije lahko SKIF spravite v po
končni legi v garaži skupaj z
avtom obilom , saj zavzame le
kvadratni m eter površine.
Poleg tega, d a SKIF u p o rab 
ljamo k o t p ren o čišče na letnem
oddihu, ga lahko uporabim o
tu d i za izlete v bližnjo in daljno
okolico ter k ot tovornjak v m a
lem za oseb n o rabo, saj sprejm e
kar 2 d o 3-krat več prtljage k o t
prtljažnik avtom obila. V tem
prim eru pa je seveda p o treb n o
šo to r sneti, kar lahko opravite v

Skica
SKIF

n o tran je

ra z p o re d ih

Za ceno 30.309,91 din b t^
dobili prikolico, šotor, leži*
in sedežno garnituro. O stala^ ^
d atn a oprem a po želji pa va,T" avt
na voljo na istem oddelku.
nja
Za konec še p o datek,
Pai
SKIF izdelan v Sovjetski zveZ' )e
kar mu brez pretiravanja
tavlja o d p o rn o st zoper razlik ne|
vrem enske pogoje.
I j^s
P rijetne
v am želi

p o čitn ice
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2E LE Z N IŠK O G OSPODARSTVO
ŽELEZNIŠKO
TRANSPO RTNO
PODJETJE
LJUBLJANA
n. sol. o., Ljubljana
PROMETNA
SEKCIJA
L JU B LJA N A -M O ST E ,
TOZD, o . sol. o .
L JU B LJA N A -M O ST E , Kajuhova 51
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KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA
VABI K SODELOVANJU

N ovoles Novo m esto -S tra ža
Komisija za delovna razmerja
TOZD Blagovni prom et objavlja

L
Komisija za delovna razmerja d elovne organizacije
MERCATOR—PRESKRBA, Trgovsko podjetje na

VEČ K ANDID ATO V

prosta dela in naloge

debelo in drobno s p .o. Krško

za opravljanje del in nalog pri nakladanju in
razkladanju blaga v skladišču in železniškem avtoprevozu.

1. PRODAJALCEV v salonu stanovanjske opreti*
z naslednjimi pogoji:

objavlja
prosta dela in naloge

— d o k o n čan a poklicna šola trgovske stro k e,
- odslužen vojaški rok za m oške kandidate.

Pogoj za sprejem: osemletka ali najmanj 6 razredov osnovne
šole. Samska ležišča so zagotovljena.
K andidati se sprejm ejo za nedoločen čas s polnim delovnim
časom in enom esečnim poskusnim delom .
P onudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev sprejem a kom isi
ja v 15 dneh po objavi, kandidate pa vabim o tudi na
razgovor.
Prijavljene kandidate b om o obvestili o izbiri v 15 dneh po
^ seji kom isije.

1. DVEH PRIPRAVNIKOV za dela in naloge v
računovodstvu v strokovnih službah v Krškem
P OGOJI: končana srednja ekonomska šola
2. NAM ESTNIKA POSLOVODJE v skladišču živil v
Krškem
POGOJI: visoko kvalificiran delavec živilske ali mešane
stroke v trgovini z najmanj 3 leti delovnih izkušenj.
Poskusno delo 30 delovnih dni.

Dom Dušana Remiha
K očevje

3 . ADM INISTRATORKE za
strokovnih službah v Krškem

razpisuje dela in naloge

dela

in

naloge v

POGOJI: končana dveletna administrativna šola. Zaželena
praksa. Poskusno delo 30 delovnih dni.

H lSN IK A -K U R JA C A
Pogoj:
KV delavec kovinske stroke, ki je sposoben opravljati razna
hišniška dela.

Kandidati naj pošljejo prijave s p o treb n im i dokazili na gornji
naslov v 15 dneh p o objavi.
O izbiri bom o kandidate obvestili v 15 dneh p o izteku
prijavnega roka.

Nastop dela 1. septembra 1979.
v

10 d o 15 m inutah, odvisno pač
od lastnikove spretnosti.
Na taborjenju d o p u šč a SKIF
številne m ožnosti uporabe. V
dveh d o treh m inutah lahko na
karoseriji prikolice postavite
šo to r s petim i ležišči in s pro
sto rn in o 5 kvadratnih metrov.
Šotorska veranda s površino 7
kvadratnih m etrov je nared v 10
d o 15 m inutah, če pa sonce le
preh u d o greje, lahko v nekaj
tren u tk ih o d p rete b o čn o steno
in razpnete še 7 kvadratnih
metrov dop o ln iln e strehe. Torej
20 kvadratnih m etrov prostora
in le 2 3 o kg teže.
Majhna preureditev spalnice
om ogoča, da ta p ro sto r preure
d ite v u d o b n o jedilnico — kam p
prikolico, ki ima kuhinjske na
prave in k o m p letn o zložljivo
pohištvo.

;_______________________

2 . VEČ UČENCEV V GO SPO DARSTVU
Komisija za delovna razmerja TOZD Tovarna drob'
nega pohištva
in
>
TOZD T eh n ičn o energetske storitve

objavljata prosta dela in naloge
1. STR UG ARJEV
2. DELAVCEV in DELAVK v proizvodnji p o h i ^
z naslednjimi pogoji:
Pod 1:
.
dokončana poklicna šola strugarske smeri in odslužen
ški rok
9 0 ( 1 2:

starost nad 18 let in sposobnosti za opravljanje del z
skimi stroji
Kandidati naj pošljejo p onudbe v 15 d neh po objavi
naslov:
„N O V O LE S", lesni k o m b in at
K adrovsko socialna služba
Novo m e sto -S tra ž a

V___________________________ _______________________

OBIŠČITE 28. MEDNARODNI LESNI SEJEM V CELOVCU,
KI BO NA CELOVŠKEM SEJMIŠČU
OD 11. - 19. AVGUSTA 1979
1600 razstavIjalcev iz 3 0 držav čaka na vaš obisk. Na strokovni razstavi je tudi velik blagovni sejem in sejemska žaga s
sejem sko m izarsko delavnico v pogonu.
E P S D o len jski list“ Novo mesto
\

tif
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P A P E 2 DRUGI,
NO VAK OSMI
ŠAHOVSKO
PRVENSTVO
V Mariboru se j t /a č e 'o 29. re
publiško šahovsko prvens.vo. Ude
ležba je zelo skrom na, saj ne nasto
pa noben velem ojster. Med 18 šahisti je le en m ednarodni m ojster
(Puc) in en m ojster (O sterm an) ter
16 m ojstrskih kandidatov. Zanim i
vejši rezu ltati prvih ''v e h k*.l: Oster
m an - Ivanuša remi, Penko - M ato
vič 1:0, Cvar - O rel re m i O sterm an
- K lem enčič remi, Jo rč n ik - Pen
ko 0:1 in Orel - Ivanuša 1 :0. Vrstni
red po 2. kolu: Penko, Mencinger in
Steiner po 2 to čk i, Puc in Orel po
1,5 itd.

poročajo
m e S ? i° 3 ,STEKLENINA - Novosiedo ^ c m k i , so morali pre;
n ^ ^ t i do iztrezrUtve 28-letStoPičahn 7 ^ a,stelca s Pristave pri
namrefi v ^ S J negotovo držo je
Ien|ra V M detikatesni trgovini DohoL kn
vem m estu zahteval alkoSe ie sn£a -f” 1* H' 50 hoteli postreči,
bo ]r ^P. Vl* nad steklenino. Moral
O sT ^ ^ ^ P rek ršk e.
doPoldnP i ^ Z RADIA avtomohii 7 ^ °, vlom|j eno
Zdenka Hrovata
Parkiran«amo^ oru- Vozilo
j6 ^ ^ C

V I* te k
v osebni
iz Gradje bilo

o r S U’ Vl0mileCPaSi

delovišaYRTAJ0? ~ Istega dne Je z

nega dn«, nov°nieškega zdravstvelast izvaiTf ZIPanjk al vrtalni stroj,
'jane. Mp,
dcl T erm ike iz Ljufiokoli 4 snn j " ec se Je obogatil za
“ režiški

-

m iličniki so v petek
33-*etnega Darka
grajal J !? *?_ Brežine, ker je razvraciii. p„ »
K olodvorski resta^ b i j a t i i n u o l 1’ ko se ^ naveličal
natakarico
’ Se sPrav‘* ^ nad
b° t ? p Š NCA NAŠLI) - V sovem mn£? dne,,.so v ^ P ' pri Perotein so n? na
utopljenca, v kateCurii
eP°znali Alojza Pečariča iz
julija’
80 8a Pogrešali vse od 17.

STR e l a

u n ič il a

po slo pje
jalo v*s^Kd lm neuijem , ki je divrila streh v
P °P °ldne’ Je “ da‘

L

tavba je povsem zgorela, ogenj
Pa je požrl tu d i dva telička, 15
‘on sena, km etijske stroje in
°rodje, rešili pa so 7 krav. Po

600hošo°dtkihje ŠkodezaokoU

TUDI BREZ POGANJANJA GRE — Marsikdo si je že privoščil
tudi tak počitek na kolesu. Enostavno pa še dragocene kalorije
prihraniš. Drugačnega mnenja pa so miličniki, ki vedo povedati, da
so tudi takšni prizori med vzroki za vse večji krvni davek kolesaijev
na naših cestah. (Foto: B. Budja)

Slovo od boljše plače
Milan Gajič p o p o m o ti prejemal višji OD — S od išče
o d lo č ilo , da m ora presežek vrniti Pionirju
Pravdanje med Milanom Gaji
čem iz Novega mesta in Pionir
jevim tozdom Mehansko-kovinski obrat se je pred kratkim
končalo na novomeškem so
dišču združenega dela.
O m enjeni Pionirjev to zd je nam 
re č terjal od Gajiča vračilo 5.887,65
din, ki jih je k o t delavec v tem
to zd u prejel preveč pri izplačilih
osebnih dohodkov. Gajiču je bila
predlani zvišana um a b ru to osnova
na 26,53 din, vendar je zaradi
adm inistrativne napake ostalo zapi
sano število 36,53. Po tej osnovi pa
je Gajič tu d i celih pet mesecev d o b i
val osebni dohodek. P otem , k o so

ZA DVE URI
OHROMIL ŽELEZNICO
Nenavadna prom etna nesreča se
je zgodila v soboto pojpoldne, k o je
51-letni A nton A dlesič iz Vinice
vozil tovorni avtom obil od M etlike
p ro ti Črnom lju. Voznik je pri
Prim ostku prepozno opazil spušče
ne zapornice na železniškem preho
du, zaradi prevelike hitrosti pa
vozila ni mogel pravočasno ustaviti,
zapeljal je na levo čez ro b oeste in
trčil v nasip železniike proge. Pri
tem sta se tračnici zvili, da so ju
m orali zam enjati, zato je bil prom et
oviran za dobri dve uri. Škodo
cenijo za 30.000 din.

Znova v gasilski obleki
Sodišče združenega dela pritrdilo predlogu Jakoba Godče š, da so ga v IMV n ezakonito prem estili
zdn2lat novomeškega sodišča
sed0var t de,a’ ki mu Je Predd°lg0 . v,adimir Bajc, je negu j . 8a razpravljal o predloVasi D*i°5a Godca iz Stranske
da So Žužemberku, ki navaja,
avt<mirJk-iV toz^u IMV Tovarna
zak o n it0

V ^ ovo

m e s to

ne

vestni na
nepravilno preGodec . ‘[“S3 dela in naloge.

t gasil« 1 Je b ' v IMV zaposlen
nekaj
S1 Je leta 1976 prilastU
'fednosti i
,last tovarne, v
I°*ka avt
‘lin- Slo je za dva
12 in ^ mobilskih ključavnic za
g o l i c e . z l! „ i! apenja!ca zavor za
~°dec žp ntf rac** navedenega je bil
[Janje kr<i? Jen’ od b o r za ugotav‘MV pa ®v .delovnih dolžnosti v
n * Piindu
Predlani izrekel še
u8a d e l a •
p prem estitve na
P0 u a ‘n naloge.
j e * 8‘edu sPisov in zaslišanju
d is e in lS .“Botovilo, da ome‘n tudi ne ^ J*
ukrep ni prim eren
^ a , T l k 0 " lt' Nikjer nam reč m
!°vno
1 o dec kršil svoio
svojo cden° dogngjt Qb
kot
Pomn*«?"' yJU dclu’ ki ga ima
gasilec v proizv dnih
Prav slednje pa je pogoj

fim

■J

w -*SwS£
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Novo

za izrek disciplinskega ukrepa pre
m estitve. Senat se je tak o o d lo čil za
izrek javnega opom ina, m edtem ko
se sklep odbora za ugotavljanje
kršitev dolovnih dolžnosti v IM V
odpravi Slednja pa je dolžna G odcu
povrniti tu d i razliko m ed osebnim i
dohodki, k i jih je prejem al k o t gasi
lec, in tistim i, ki jih je dobival za
opravljanje del in nalog, za katere je
bil disciplinsko ra z p o re je a

pri Pionirju odkrili pom oto, so se
hoteli z Gajičem dogovoriti za pro
stovoljno vrnitev neupravičenih pre
jem kov. Kakšnen je bil rezultat do
govorov, ni težko ugotoviti, za
pišemo le, d a je Gajič pred sodiščem
priznal, da je prišlo d o napake pri
ob raču n u in izplačilu njegovih oseb
nih dohodkov, vendar navzlic tem u
meni, da terjanega zneska ni dolžan
po vrniti
Sodišče se po dokaznem postop
ku s takšnim m nenjem ni strinjalo.
Gajič se nam reč ne m ore sklicevati
na to , da ni prekontroliral plačil in
je bil vseskozi prepričan o pravil
nosti izračuna OD, ko pa je lahko
na vsakokratnem obračunskem listu
videl zapisano višjo postavko, k o t je
znašala njegova. Senat je tu d i menil,
da je nedopustno, da bi se k d o bo
gatil na ra č u n drugih delavcev, saj
sredstva, nam enjena za osebne do
hodke, ustvarjajo vsi člani kolektiva.

Utonil med
kopanjem
v Kolpi
Huda poletna vročina v m inu
lem te d n u je m ed kopanje željni
mi dopustniki našla novo žrtev.
22-letni Jože Ogulin iz Krupe pri
Sem iču se je v č e trte k popoldne
pripeljal s pony ekspresom v
Podzemelj na kopanje. Koto,
oblačila in dokum ente je pustil
na travniku o b Kolpi, sam pa se
odšel v reko hladit. K ot neplava
lec je bil po vsej verjetnosti prepogum en, k ajti že č ez dobro uro
ga je nezavestnega našel eden od
kopalcev in potegnil na suho.
Navzlic takojšnji p o m o či je
zdravnik lahko ugotovil le še
smrt.

ORLOVA
ZMAGALA
Na republiškem šahovskem turnirju
so odigrali 3. kolo in prekinjene igre
2. kola. R ezultati: P e n k o -C v a r 1:0,
M ihevc-O rel 0:1 , Mejak - Oster
m an 1:0. T renutni vrstni red: Plesec
3, Penko 3, Orel in Steiner p o 2,5
itd.

KOČEVJE:
NOGOMET
Kočevska m ladina se vrača z
delovnih akcij, dopustov in letovanj
in športna dejavnost je spet zaživela.
28. julija je pričelo s sindikalnimi
tekm am i v m alem nogom etu 10
m oštev sindikalnih organizacij tu 
kajšnjih delovnih organizacij. T e 
kmovali so vsak dan, razen sobote in
nedelje, do konca prvega avgustov
skega tedna na sončnem igrišču na
ro b u gozdov Me stnega vrha pri
Brunarici, kjer hotel Pugled oskrbu
je tu d i okrepčevalnico za vse
obiskovalce.
A. ARKO

ATI FTI V
SZOMBATHELY
A tletska zveza Slovenije je odlo
čila, da b o 2 0 -članska mladinska
atletska reprezentanca, v kateri so
tu d i predstavniki novo me 3cega at
letskega kluba,
odpotovala na
Madžarsko na m očno mladinsko
tekm ovanje „R heim anov pokal".
Tekm ovanje se je začelo včeraj po
poldan. A tleti so se pom erili v 10
m oških in 9 ženskih disciplinah.

KOŠARKARSKI
TABO R
V začetku tedna se je začel v
Tolm inu tradicionalni košarkarski
tabor, na k aterem se srečujejo obe
tavni slovenski košarkarji. V T olm in
so prišli tu d i vsi trenerji, k i jim b o
pri delu pomagal znani ameriški
strokovnjak T om Back. T abor, na
katerem je tu d i trener novomeške
košarkarske vrste Jože Splichal, se
b o k o n č al v soboto.

njak skozi Podgoro. V ovinku je za
vozil na levi rob ceste, ta k o da se je
vozilo prekucnilo po nasipu in o b 
stalo v vinogradu. G m otne škode je
Za 30.000 din.
PREH ITRO NA NADVOZ Jože N ečem er, je istega dne vozil
osebni avtom obil z O točca p roti
Sm arjeti Ker jc na nadvoz p ri Kronovem zapeljal s preveliko hitrostjo,
ga je pričelo zanašati, tak o da je
trčil v nasproti vozeči avtom obil
Franca R usa iz G otne vasi Škode je
za 55.000 din.
KAR ŠTIRJE POŠKODOVANI Emil Žlender iz Zgornje Hudinje pri
Celju je v sredo peljal osebni avto
m obil iz Kr9cega proti R adečam , pri
B oštanju pa ga je zaradi neprim erne
hitrosti pričelo zana&iti Z drknil je
na levo in trčil v osebni avtom obil,
ki ga je takrat pripeljal nasproti
Pavel Miler iz Zaprcšiča. Pri nezgodi
so se poškodovali voznik Žlender in
sopotniki Ferdo, T om až in Mateja
Cavš, vsi iz Stor. Odpeljali so jih v
celjsko bolnišnico. G m otne škode je
za 1 0 0 .0 0 0 din.
MED ZAVIRA NJEM V LEVO V petek zvečer je L jubljančan Jože
Nose vozil osebni avtom obil o d Lo
pate po klancu navzgor. Z nepri
m erno hitrostjo mu je nasproti pri
vozil Ivan Kraševec iz L opate, ki ga
je m ed zaviranjem zaneslo v levo. Pri
trčenju se jc laže poškodovala Nosetova žena Milka in so jo odpeljali v
novom eško bolnišnico. Škode jc za
50.000 din.

MEMORIAL
MILANA NOVAKA
Č lani novomeškega kolesar
skega društva N ovoteks se že
dalj časa pripravljajo na 2 .
m em orialno kolesarsko dirko
Milana Novaka. Na tekm i, ki se
bo začela 18. avgusta v Novem
m estu, bodo vozili kolesarji iz
Kranja, Ljubljane, Bleda, Novega
m esta, Kobarida, Zagreba in
Karlovca, drugih prijav pa orga
nizatorji še niso dobili. Predvi
devajo, da b o nastopilo nekaj
več k o t 60 tekmovalcev. Dirko
si b o d o lahko ogledali tu d i
M etličani Črnom aljci, V iničani
in T o p lič a n l Proga je dolga 130
km . D an kasneje bodo N o v o
m eščani pripravili že 6 . dirko
okoli Grma.

PAPEŽ - OSMI
Trije novom eški kolesaiji so se 3.
avgusta udeležili državnega gorskega
prvenstva na Jezerskem . V konku
renci
najboljših
jugoslovanskih
tekm ovalcev - na startu jih je bilo
80 - se je najbolj izkazal Papež med
mlajšimi mladinci: na cilj 5400 m
dolge proge je prišel osm i V k o n k u 
renci starejših m ladincev-sta vozila
(proga je bila dolga 10400 m) Štih
in Novak. Prvi je bil dvanajsti,
Novak pa štirinajsti

ŠKAFARJEVA
ZELO USPEŠNA
Konec minulega tedna so krški
plavalni delavci dobro pripravili
prvenstvo SRS za mlajše pionirje A.
N astopilo je okoli 130 plavalcev in
plavalk iz 11 slovenskih klubov,
m ed njim i tu d i predstavniki dom a
čega Celulozarja.
R ezultati najbolj uspešnih K rča
nov: pionirke - 2 0 0 m kravl: 2 .
Škafar (CK) 2:2 6 ,6 ; 200 m prsno:
1. Škafar (CK) 3:05,2, 3. Jelen (CK)
3:11,9; 400 m kravl: 1. Jelen (CK)
4 :48,2; 100 m delfin: 1. škafar
(CK) 1:15",4; 100 m kravl: 2 Jelen
1:08,4; 3. Škafar (Obe CK) 1:08,5;
prsnm
2. Jelen (CK) 1:29,9; 200
m delfin: 1. Škafar (CK) 2:45,0; 4 x
100 m kravl: 1. R udar 4:50,0 3.
Celulozar 5:18,0.
plavanje Pionirke - 800 m
kravl: 1. Jelen (CK) 10:16,3, 200 m
m ešano: 1. Škafar (CK) 2:40,5.

Lepi uspehi Krčanov
Mavser je postal republiški prvak v speedw ayu — Dobri
tudi Kozmus, Praznik in Gerjevič
Zadnjo nedeljo je bOa v Ljub
ljani zadnja diika za dižavno
prvenstvo v speedwayu. Nasto
pilo je 16 najboljših dirkačev,
ki so se pomerili v 20 vožnjah.
Dobro so vozili tudi tekmovalci
iz Kr&ega.
Ker sta bili 1. in 2. m esto oddani,
so morali Kekec, Pribošek, Mavser,
K ozm us in Zibert še enkrat na pro
go, da bi odločili o tretjem m estu. V
21. dirki je bil najhitrejši Kozm us,
žal pa je m oral v 23. dirki o d sto p iti
V petek je bilo republiško prven-

USTAVIL AV TO STOPA RJU Č m om aljčan Jože Miler je prejšnji
to rek dopoldne vozil tovorni a v to 
m obil od Č rnom lja p ro ti Vranovičem pri pri železniškem podvozu
ustavil avtostoparju. Za Milerjevim
tovornjakom je tačas vozil z oseb
nim avtom obilom D ragutin Badič iz
Č rnom lja
in začel p re h itev a ti
T akrat je pripeljalo nasproti drugo
vozilo; Badič se je pričel um ikati na
desno in trč il v tovornjak. Pri ne
sreči sta se laže poškodovala Badič
in žena Jožica, m aterialno Škodo pa
so ocenili na 2 0 .0 0 0 din.
T R Č IL V PROMETNI ZNAK Istega dne okoli poldneva je A n to n
Z upan z Bleda vozil A lpctourov
avtobus od Učakovcev p ro ti Vinici
in pri križišču z regionalno ccsto
vozilo u stavil da so p o tn ik i izsto
p ili Ko je ponovno zapeljal v kri
žišče, se je tam znašel tu d i m otorist
Josip Bosanac iz Bosancev. Umikal
sc je na ro b ccstišča, pri tem pa
zadel v prom etni znak in padeL Po
škodovanega so odpeljali v novo
meško bolnišnico.
DRAGOCEN TOVO R NA CESTI
— Za okoli 100.000 din škode je
nastalo, k o se je M etličanu M arjanu
Brincu prejšnjo sredo pri D m oveu
prevesila prikolica tovornjaka in sc
prekucnila na bok. Tovor, zaboji s
ploščam i poliranega alum inija, sc jc
tako razsul po c esti
KONČAL V VINOGRADU Prejšnjo sredo dopoldne je Jože Zu
pančič iz Žužem berka peljal tovor

Dižavnega prvenstva v vožnji
na kronom eter, ki je bilo 3.
avgusta na Gorenjskem , sta se
udeležila idi člana novon eškega kolesar ’-ega dru ^v a
andi
Papež in B ranko Novak. Med
mlajšimi m la' inci, ki so vozili na
24 km dolg: p ro g i je bil Papež
zelo dober drugi, pri starejših
m ladincih (40 km ) na je Novak
osvojil osm o m esto.

BRIGADIRSKI ZBOR
ŠPORTA IN KULTURE

stvo, na katerem je prav ta k o nasto
pilo 16 tekmovalcev. Opraviti so
m orali po pet voženj, in sicer po
sistemu vsak z vsakim Najboljši je
bil Kocuvan, Mauser in Pribošek pa
sta zbrala enako število to č k in sta
m orala na progo še enkrat. Zane
sljivo je zmagal Mauser in tak o po
stal letošnji republiški prvak.
R ezultati dižavnega prvenstva: 1.
Žagar (Ljubljana) 15 to čk , 2. Kocu
van (Radgona) 14, 5. Mavser 10, 6 .
Kozm us 10, 7Ž ibert (vsi Krško) 10.
V rstni red za državno prvenstvo: 1.
K ocuvan 56, 3. Mavser 44 itd.
Tekm ovanje v II. ligi: 2. Praznik
(Krško) 13 to č k ; vrstni red po štirih
dirkah: 2. Gerjevič (Krško) 54 itd.
Vršni red za republiško prvenstvo:
1. Mavser (Kr9co) 50 to čk , 2. Kocu
van (Radgona) 49, 3. Kekec (Mari
bor) 40, 4. Kozm us (Krško) 36 itd.

NOVOMEŠKI
KEGLJAČI DRUGI
Č lani novomeSkega kegljaškega
kluba so se navzlic m rtvi sezoni od
zvali povabilu celjskih tovarišev, ki
so o b občinskem prazniku pripravili
m očnejši m edklubski turnir. Do
lenjci so bili na štajerskem dobri, saj
so v konkurenci štirih moštev osvo
jili drugo m esto. K ončni vrstni red:
1. Celje 889 (prvi nastop 410 po
d rtih kegljev, drugi 479), 2. Novo
m esto 826 (403, 423), 3. Sisak 807
(390, 417) in 4. Banjaluka 753
(373, 380).

NOGOMET:
NOVOMEŠČANI
ZMAGALI
Novomeški nogom eta ši so se ude
ležili tradicionalnega turnirja v
Vrbovškem. V prvi tekm i so se po
merili z enajsterico Gom irja in d o 
segli lepo zmago. Že v prvem pol
času so Dolenjci zelo;obro igrali,
imeli so kopico priložnosti za zade
tek, vendar zaradi zelo slabega te 
rena niso bili uspešni V nadalje
vanju so igrali še bolje in dosegli kar
štiri zadetke. Uspešni so bili: V enta,
Salkič, B radač (2) in Pejnovič iz
enajstm etrovke. Za Novo m esto so
nastopili še Mikič (Jerm an), Primc,
Perhaj, Radešček I, Ž nidaršič, (Radešček II), Janežič in Suban.
Prihodnjo nedeljo igrajo Novom eščani finalno tekm o z Vrbov
škim.
M G REGO RČIČ

Korak naprej
Kočevska enajsterica bo
igrala v o b m o čn i zahodni
ligi
Po 11. zasedanju delovne
konference nogometne zveze
Slovenije so bili k očev i i nogo
metaši nekoliko razočarani Ker
so se na novo tekmovalno sezo
no v vseh pogledih dobro pri
pravili, so pričakovali, da bodo
v jeseni zaigrali v najkvalitetnej
ši slovenski nogometni ligi Čla
ni delovne konference pa so
ukrepali drugače.
Na konferenci so nam reč sklenili,
da bom o imeli v republiki ponovno
dvanajstčlansko slovensko nogom et
no ligo. Kočevski nogom etaši bodo
morali tak o igrati zahodni obm očni
ligi Navzlic tem u pom eni to za k o 
čevsko enajsterico vrnitev med naj
boljše slovenske ekipe. Mesto ima
sicer bogato nogom etno tradicijo, a
zaradi najrazličnejših težav ekipi v
preteklosti ni šlo in se nikakor ni
mogla uvrstiti m ed najboljše. V zad
njih dveh letih so bili Kočevci dva
krat tik pred uspehom , uvrstitvijo
med najboljše, pa so vedno na pred
zadnji stopnički klonili.
Ta čas ima m esto ob R inži precej
d obrih igralcev, v m inulih sezonah
so se izkazali zlasti m ladinci V član
skem m oštvu bodo najbrž zaigrali
najboljši igralci iz sosednje Ribnice,
tako da b o imel kočevško-ribniški
konec v jeseni izjemno m o čn o enaj
sterico. Klubska uprava ima ta čas
težave z igriščem, k i je že dolga leta
rak rana kočevskega nogom eta.
Kaže, da b o letos igrišče precej bolj
še, kar je skoraj že zadnji čas.
Povrhu vsega b o d o na tem koncu
dolenjske naredili na nogom etnem
področju k orak naprej. Dogovaijajo
se o ustanovitvi m edobčinske nogom ete lige, v kateri bi igrala najboljša
m oštva iz ribniške in kočevske o b č i
ne, najboljši igralci pa bi sestavljali
vrsto Kočevja. Ce bi v ligi zaigrala
tu d i m oštva iz grosupeljske občine,
bi liga zagotovo pridobila.
M. G L A V O N JlC

Člani organizacijskega odbora za
tradicionalni zbor športa in kulture
m ladinskih delovnih akcij v Jugosla
viji so sklenili, da bo 1 2 . srečanje na
Paliču pri S u b o tic i Na jbolj S šport
niki z dvaintridesetih zveznih mla
dinskih akcij se bodo letos pom erili
v sedmih disciplinah: nogom etu,
rokom etu, o d b o jk i košarki, na
m iznem tenisu, streljanju in šahu.
Srečanja se bodo začela 17. avgusta,
zaključek prireditve pa b o dva dni
kasneje.

ANKETA
NOVOMEŠKEGA
SINDIK ATA
V žcjji da bi pospešili športno
dejavnost po posam eznih delovnih
organizacijah in da bi zvedeli za na
tan čn e podatke, kako je športna
rekreacija p o podjetjih organizirana,
so člani kom isije za šport in rekrea
cijo pri občinskem sindikalnem sve
tu Novo m esto izdali anketo. Poslali
so jo vsem osnovnim organizacijam
Zveze sindikatov, te pa naj bi izpol
njeno a n k eto vrnile najkasneje d o
15. avgusta. S pom očjo ankete b o d o
člani kom isije sestavili bilten, z njo
pa si b o d o pom agali tu d i pri sestav
ljanju nadaljnjih program ov v okviru
rekreacije v novom eški občini.

4r#v,-

KOČEVCI V OBMOČNI LIGI - Nogometaši iz Kočevja bodo
jeseni nastopili v zahodni območni ligi, kjer igrajo še Bela krajina,
Jesenice, Kop^r, Novo mesto, Primoije in Tabor—Jadran. Torej se
obeta v mestu ob Rinži poslej več podobnih nogometnih prizorov.

Kaj si, sreča?
Vrata k sreči se odpirajo
s ključem ljubezni

NAJMLAJŠA DEŽELA Brazilija je gotovo najbolj mla
deniška država na svetu, saj kar
polovica njenega prebivalstva še
nima dvajset let. Če kdaj torej
tam škriplje, se ni čuditi.
BOLNIK — Lastnik manjše
opekarne v ZR Nemčiji je
poslal svojemu delavcu, ki je bil
lani mesec dni na bolniški,
pismo, v katerem mu sporoča
misli slavnega Kneippa, češ da
je od načina življenja odvisno,
ali je kdo bolan ali zdrav.
Bolnemu delavcu priporoča, naj
pač živi bolj zdravo življenje.
Le kaj bi pri nas? Ne Kneipp
ne pisma z napotki namreč ne
zdravita tistih najhujših „bolnikov“.

NALOGE LANSKEGA plana je naše gospodarstvo uspešno
izvršilo. Pri analizi dosedanjega notranjega sestava plana pa še
vedno ugotavljamo nekatere napake. Materialni stroški so se lani
ponekod povečali in tudi letos še rastejo. Deloma je to
posledica nedovršenih rekonstrukcij v podjetjih, ki povzročajo
dabo organizacijo dela, nezadosten porast storilnosti in ozka
grla, ki, na kratko povedano, ovirajo proizvodnjo. To slabost je
opaziti predvsem pri rekonstrukcijah, ki so izvršene (toda ne
dokončno) s sredstvi občinskih ljudskih odborov. Občine ne
razpolagajo z zadostnimi sredstvi, da bi vsem potrebam
zadostile, vseeno pa skušajo z njimi zadovoljiti čim večje število
podjetij.
ZVEZNI IN REPUBLIŠKI zavod za varstvo kulturnih
spomenikov počasi oživljata ruševine kostanjeviškega gradu. Za
restavratorska dela je letos odmerjenih okoli tri milijone
dinarjev. Medtem ko so lani obnavljali južno steno arkad, se
letos zadržujejo predvsem v cerkvi, kjer utijujejo temelje
žlahtnim gotskim stebrom
NAD TRI VAGONE hrane od RK še vedno čaka na transport
v Sevnico. Tu namreč ni primernega skladišča, kjer bi vso to
hrano lahko shranili Da problem zahteva nujno rešitev, kaže
tudi podatek, da je bilo lani na področju občine razdeljene te
hrane v vrednosti nad 11 milijonov dinarjev.
BIZELJSKI VINOGRADI so letos utrpeli znatno škodo
zaradi izredno hude peronospore; ponovno deževje ni
dovoljevalo, da bi izbruh bolezni učinkovito preprečili ali
zaustavili Pridelka bo zato precej manj.
KAVARNA NA Glavnem trgu v Novem mestu je kupila velik
hladilnik. Stal je približno pol milijona dinarjev in so zanj
porabili domala vsa svoja razpoložljiva sredstva. Kolektiv je na
novo pridobitev zelo ponosen.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
30. julija in 6. avgusta 1959)

POJOČI SEMAFOR - Na
križiščih japonskega mesta Nagoye imajo pojoče semafore.
Ko se na teh prometnih napra
vah prižge zelena luč, se zasliši
petje ptic. Na tak način žele
pomagati slepim, da vedo, kdaj
lahko vamo prečkajo cesto. Ni
kaj, domislica! In še lepo je v
mestu, kjer pojejo ptice, četudi
kot semafori.
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PERNATI MEDICINCI Bolnišnica Devonport v angleškem mestu Plymounthu je
imela stalne težave pri prevozu
krvnih in drugih vzorcev, katere
pošiljajo v raziskovalni laboratorij, oddaljen od bolnišnice tri
kilometre. Prišli so na zanimivo
zamisel. Namesto.z avtomobili
prevažajo vzorce za analizo s
poštnimi golobi. Golobi porabijo za pot slabih pet minut,
medtem ko se je avto v
prometni gneči mudil tudi pol
ure v eno smer.
STARANJE — Dragocene
perzijske preproge po novem
starajo na drugačen način.
Finega ročnega dela ne najeda
zob časa, ampak se po svetov
nih znanih preprogah prepro
dajalci vozijo z avtomobili ali
pa jih preprosto pogrnejo po
prašni mestni ulici. K takemu
početju so jih nagnili Ameri
čani, od katerih se da stisniti
več dolarjev za oguljeno kot
novo preprogo. Sicer pa: če je
dobra za ulico, ni vrag, da ne bo
tudi za Američane!

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Novice,

( Z o p e t ) je čas skoro tukaj, kteri je
otrokom silno lep, kajti maline, hruške, jabolka,
češplje itd. bodo kmalu dozorele. Sadje je
otrokom najljubša jed. Kmečki otroci so na
dobrem, kajti krog hše že kaj sadja staknejo, da
si z njim mlado življenje oslajšajo;po mestih pa
si matere bolj skrbi delajo, je li sadje zdravo ali
ne. Tem in onim bodi povedano, da je sadje,
bodisi razne jagode ali drevesno sadje otrokom
posebno zdravo, toda pripomniti je, da mora
biti sadje zrelo, da se zmerno uživa ter da se
grize, ne pa s peško ali pecljem pogoltne. Sadje
ima v sebi mnogo sladkoija, nekaj sadne kisline
in pa tkanine, ki je sadju nekako ogrodje in
tvori tudi kožo ali lupino. Sladkor in kislina so
otročjemu truplu za rast in razvitek silno
prikladni.
( O g e n j ) nastal je 20. t.m. v predilnici v
Litiji vsled vnetja valčkov nekega stroja. Delavci
so to hitro opazili ter spretno in krepko oeeni
pogasili.

(Z a
s t r e l j a n j e ) proti toči postavilo
je vodstvo kmetiške šole grmske že tretjo
štacijo. Prva je na Trški gori tik cerkve;
postavljena je bila vže v proteklem letu. Druga
je na takozvanein Cavzarjevem vitiu nad
vinogradom gosp. dr. Suppana, tudi v Trški
gori. Tretja pa je v Cerovcih pri Smolenji vasi.
Streljanje je, kokor se sploh in to od priprostih
kmetov sliši, prav dobrega uspeha. Zato je le
želeti, da bi se več strelnih štacij postavilo.
( E v r o p s k e ) velesile so si začele razdelje
vati Kitajsko Rusi, Angleži, Francozje, Nemci in
celo Italijani so se polastili lepih kitajskih
pokrajin. Kitajska vlada se hoče upreti temu
razdeljevanju, pa je zato preslaba, zato je
sklenila zvezo z naprednimi Japonci, ki so
mogočni narod v Aziji, in tudi nič prijazno ne
gledajo, kako se evropske države polastujejo
pokrajine, na ktere pridobitev so že sami dolgo
mislili.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
1. avgusta 1899)

Kaj je pravzaprav sreča?
Vsak dan imamo to besedo
na jeziku, njene vsebine pa
ne moremo polno zajeti, saj
je že skoraj običajno, da
govorimo o sreči, kot o
nečem, kar bi dosegli, če
b i . . . Zanimiv vpogled v
pojmovanje sreče predstavlja
nedolgo tega izšla knjiga
„Srečni ljudje" izpod peresa
univeizitetnega profesoija
psihologije Jonathana L.
Freedmana
Freedman je knjigo napi
sal na osnovi obsežne raz
iskave, v kateri je zajel preko
100 000 Američanov, upo
rabil pa je tudi ugotovitve in
podatke drugih podobnih
raziskav, tako da je knjiga
razmeroma zanesljiv vodič v
skrivnostni svet človekove
sreče, kakor jo doumevajo
in vidijo Američani.
Osnovni ključ do sreče
vidijo ljudje v ljubezni. Tisti,
ki ljubijo ali so ljubljeni, so
praviloma srečnejši od tistih,
katerih se ljubezenske pušči
ce ne primejo. Pomanjkanje
ljubezni ne more nadome
stiti niti družbeni položaj,
bogastvo, zdravje, zunanja
privlačnost in tudi bogata in
pestra spolnost ne. ,,Lahko
si srečen brez dobrega spol
nega življenja, lahko pa si ob
dobrem spolnem življenju
nesrečen," ugotavlja Freed
man v imenu aimade stotisočev rojakov.
Razumljivo, da se nadalj
nji pogoji za srečno življenje
vrtijo okoli ljubezni. Tako
zakonski stan precej pri
speva k srečnemu počutju.
Freedman ugotavlja, da so
poročeni ljudje praviloma
srečnejši od neporočenih,
čeprav mora priznati, da pri
moških, starih več kot 40
let, zakonski stan ni več
potreben pogoj za srečo,
medtem ko pri ženskah
vloga zakona z leti celo
poraste. V skladu z napisa
nim je ločencem sreča kaj
oddaljeno duševno stanje.
Kljub razšiijenemu mne
nju, da so srednja življenjska
leta najsrečnejša, kaže študi
ja, da to ni res. Od 25 do 45
leta postaja večina ljudi
manj srečnii, predvsem za
radi skrbi za zdravje.

Izkoriičen veter
Energetska kriza, ki vse res
neje
posega
v
življenje
Američanov in drugih visoko
razvitih držav, je začela spre
minjati celo podobo pokrajia
To lahko mirne vesti trdimo, ko
imamo v mislih velikansko
vetrnico, zgrajeno v državi Se
verna Karolina blizu male vasi
Boone. Postavila jo je NASA,
sicer bolj znana po vesoljskih
dosežkih, da bi na nji preskusila
možnost pridobivanja električ
ne energije iz moči vetra. Kot
poročajo strokovnjaki NASA
bo „vetrocentrala” začela obra
tovati prihodnji mesec
Ogromno vetrnico, katere
propeler meri 60 metrov, so
postavili na 43 metrov visok
stolpi Zračni tokovi jo vrte s
hitrostjo od 11 do 56 km/h. Pri
normalnem številu vrtljajev
lahko proizvede 2000 kilo
vatov, kar bo zadoščalo za
energetske potrebe precejšnjega
okoliša.
„Vetrocentrala” sicer ni
edina te vrste v ZDA je pa
največja, kar so jih doslej
postavili
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Ljudska povest o rakarjih, tihotapcih in zatiralcih trtne
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Majdak je znal povedati, kako sta
5 hodili po njegovi aretaciji Katičeva mati in hčerka solznih
S oči ter prepadeni. Obe sta branili na glas Vinkovo nedolžnost. Gorje pa, če bi se prikazal Vinko na Katičevem
J dvorišču, ko bi bil gospodar doma. Katiča podpihuje
^ Stenjevčan. Pogostokrat je v Kraljevcu in vse govori, da bo
pri Karičevih skoraj gostija, kakršne hrvaško Zagorje še ni
> videlo. Veronika bo morala vzeti Pasariča proti svoji volji,
^ sicer bi jo stari spodil od hiše.

5

ind u str.
rastlina

Larry Slade je dokončal svoj,,umetniku” nastop.

\

starosta
zv ijača

nagrada
prodajna
m iza

V nočnih lokalih je doslej
bilo tako, da so ženske snemale
oblačila, moški pa strmeli vanje
in jih spodbujali sklici: ,,Snemi
vse!” Iz slačenja seje razvil celo
kar dobro plačan poklic, sla
čipunce pa se zanj, če odšteje
mo priprave matere narave, niso
pripravljale v znoju in mukah.
Zdaj je tovrstno „umetniško\
početje dobilo že tudi prve
umetnike; sicer jih je res malo
in se kar izgubijo v morju
umetnic, a pojavili so se in tako
rešili moško čast tudi na tem
področju.

opomba

panoga

Mrtvo mesto pod plaščem džungle

Gre za nočne artiste v nekaj
ameriških lokalih, katerih na
loga je slačenje pred gosti
Razumljivo je, da je občinstvo
predvsem žensko. Kot pri
povedujejo očividci, slačifantje
ne zaostajajo za svojimi po
klicnimi kolegicami; imajo do
volj domišljije pri slačenju in
tudi dovolj dražljivi so menda.
Žensko občinstvo pa je, kar se
odziva tiče, mnogo bolj odkri
to. Dame zagrabijo slačifante za
mišice, jih pobožajo, se jim
pustijo poljubiti, skratka, v
program se bolj zavzeto vklju
čujejo.
Najbolj znani goloriteži so:
24—letni Guy Garrett, 32—letni
Turk Johnson in prav toliko
stari Larry Slade. Njihov za
služek je precejšen, saj pospravi
jo v žepe (ko nadenejo spet
oblačila) po 600 dolarjev na
teden.

Žive tovarnice
Somatotropin je ena naj
važnejših snovi v človekovem
telesu. Proizvaja jo žleza hipofiza, nekakšen možganski pri
spevek, od katerega je odvisno,
ali bo telesni razvoj posamezni
ka tekel po običajni poti. Če
somatotropina v organizmu pri
manjkuje, je rast upočasnjena,
otrok pa ne zraste kot ostali,
ampak ostane pritlikavec. Medi
cina lahko pritlikavost, dokler
je še čas, zdravi le z dovajanjem
manjkajočega hormona rasti
Ta način zdravljenja pa je zelo
drag, saj je za enoletno zdravlje
nje potrebna tolikšna količina
snovi, kot jo lahko pridobijo iz
petdesetih hipofiz. Te žleze pa
zaenkrat jemljejo mrtvim.
Modema genetska znanost
obljublja, da bo tudi to nalogo
rešila. Skupini neodvisnih raz
iskovalcev na kalifornijski uni
verzi je uspelo s posegom v
genetsko strukturo usposobiti
živ organizem, da je proizvedel
zadostno količino somatotro
pina. Zaenkrat so poskuse opra
vili na hroščkih. Do posegov v
človeško telo je še daleč,
predvsem pa stoji na poti veliko
ovir.
Strokovnjaki upajo, da bo
že v nekaj letih mogoče pri
dobivati zadostno količino
dragocene snovi iz živih tovar
nic - organizmov z vcepljeno
verigo genov, odgovornih za
proizvodnjo somatotropina. Z
umetno pridobljenim hormo
nom rasti ne bodo zdravili samo
pritlikavstva, ampak se bo snov,
tako vsaj kaže, obnesla tudi pri
zdravljenju opeklin, ran, zlo
mov kosti in celo zdravljenju
želodčnih čirov.

prebivalstva ni več m oglo kosati z
divjim okoljem , pragozdom , žužel
kami, boleznim i. Divjina je p re 
magala pom ehkužene m eščane;
p o b rati so m orali šila in kopita ter
odriniti v prijaznejše kraje.
Tej dom nevi v prid govori tudi
današnje stanje. O bm očja, kjer so
nekdaj stala m ajevska m esta - še
posebno velja to z a El M irador so nenaseljena, čeprav je G vate
m ala sicer gosto naseljena dežela.
Divjina je pretrd oreh tudi za
današnjega gvatem alskega km eta,
ki se ne upa začeti življenja v
nekdaj naseljenih krajih kljub vsej
sodobni m ehanb.aciji, um etnim
gnojilom in strupom .
Prav s tega stališča so prizade
vanja arheologov še bolj zanimiva.
M orda bo raziskovanje El Miradorja pokazalo, kako so stari Maji
km etovali, krotili divjo džungel
sko rast, kako so ohranili p itn o
vodo, pridobivali gnojila, kultuvirali zem ljo, skratka, kako jim je v
neprijaznih pogojih uspelo razviti
visoko civilizacijo. V sako poznava
nje te vrste bo k oristno sedanjem u
rodu, p a ne sam o v Srednji
Am eriki, am pak v vseh tropskih
predelili sveta.
Kaj več p a od izum rlih m est res
ne sm em o pričakovati!

SO V R A Ž N O
OKOLJE

Uspeh genetikov — Ne bo
v eč pritlikavcev — Tudi
čirov ne
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^
Vinko in Majdak sta kramljala dolgo in zaupno in sta J
S pretaknila vse k otičke ženskega srca. Ob slovesu je moral 4
Johan obljubiti, da bo v njegovem imenu vprašal Veroniko, J
J kje in kdaj bi se Vinko z njo sestal.
4
^
Čez nekaj dni je bil Majdak ponovno pri Lapuhu. Prinesel £
> je odgovor na s solzami om očenem papirju. Iz pisma je 4
> Vinko zvedel, kar mu je že zatrjeval Johan: Veronika je in 0
S ostane v srcu njegova. Niti za trenutek ni dvomila nad £
* njegovo nedolžnostjo. O če ne sme niti slišati Vinkovega 4
^ imena, in to zaradi Pasariča, kateremu je obljubil Veronikino j
N roko zlepa ali shuda. Očetova trma v tem oziru bo 4
nepopustljiva. Omehča in predrugači lahko očetovo voljo £
J samo prst božji. Na kak osebni sestanek ni misliti. O če ve, da 4
je Vinko prost ter na Lipšinetovem, ne gane se z doma in 4
S pazi nanjo s kraguljim očesom . Obiska pri Karičevih naj J
* nikar ne tvega. Lahko bi prišlo do najhujšega in Veronikina 4
^ usoda bi bila za zmeraj zapečatena. Vse je v božjih rokah. J
* Majdak naj bo v bodoče posrednik med obema, a seve 4
* previdno, da ga oče ne razkrinka in mu prepove prestopiti j
J Katičev prag.
4
Pismu je bil priložen vršič rožmarina.
^
Vinko je vedel, pri čem je. Veronika je in bo njegova, ako J
S bo na kak način nadvladala trmastega očeta.
4
^
Vinko je pridno pošiljal Majdaka s pisanimiobvestili do j
> Veronike in redno prejemal odgovor. Dobro je bil poučen o 4
^ položaju na Katičevem domu. Z Veroniko sta že gojila J
N upanje, ker se je snubaška zadeva s Pasaričem umaknila v 4
ozadje, Toda Majdakovo postopanje po Katičevini ie vzbudi- J
J lo pozornost gazde. Lepega dne je videl, kako mu je 4
Veronika stisnila v roko nekaj belega. Johan je hotel kar J
j preko dvorca proti Sotli. Stari je stopil za niim, mu zažvižgal 4
S in ga prosil, naj se vrne, češ da bo opravil zanj neko pot na 4
^ Štajersko.
£
*
Majdak je sledil gazdi v hlev, kjer je hlapec polagal živini, 4
^ Gospodar se je obnašal, kakor bi hotel Majdaku dati iz J
S hlapčeve kamre kos konjske opreme da ga odnese v 4
^ popravilo. Komaj je bil Johan z obema nogama v pregraji, ga £
> je gazda zagrabil in poklical hlapca. Pri tem eljiti telesni J
' preiskavi je priromalo na dan pismo in zginilo v gazdin žep. £
J
Ko je Majdak odhajal, je zagrozil obema iz polnega grla: 4
£ ,.Pravične in nedolžne zapirajo, morilci in tolovajski glavarji J
J pa se nem oteno vozijo okrog v kočijah!"
J
S
Po tem dogodku je bilo dvoje jasno kakor beli dan : 4
^ Majdak se ne bo smel nikoli več prikazati na Katičevem £
N posestvu, Veroniko pa bo odvedel Grga Pasarič iz Stenjevca 4
^ v svoje vražje gnezdo.
£
S
Staremu Kariču je prebral hčerkino pisanje občinski 4
{ tajnik, biležnik, kajti sam je bil nepismen. Drugo jutro se je £
J odpeljal proti Zagrebbu, ne da bi bil doma razodel, kam se je 4
{ namenil in kdaj se bo vrnil.
4
J
Še isti večer se je pripeljal domov najboljše volje in v £
^ družbi bodočega zeta Pasariča. Na njegovo povelje so ženske 4
J klale perjad ter pekle, da je dišalo po celem Kraljevcu. Šele J
S po bogati večerji ter obilnem vinu je gazda sporočil 4
^ gospodinji, da se odpeljeta jutri z Veroniko na Pasaričev £
S dom. Hčerka naj si ogleda bodoči dom.
J
£
O četovo naznanilo je bilo za Veroniko kakor smrtna 4
J obsodba. Tudi mati je vedela, da bo oče to obsodbo koj po J
> ogledih podkrižal in bodo slavili gostijo.
£
J
Tast in zet sta se objemala in pila na b odočo srečo, m ati £
^ in hči pa sta prejokali n oč v zavesti, da je o četov sklep 4
^ nepreklicen.
J
N
Drugi dan je bil ogled Pasaričevega doma. Stenjevčani so 4
^ vsi navdušeno sprejeli b odočo gazdarico. Grega je bil vsem v J
* Stenjevcu kum, lepa Veronika jim bo kumica. Pohod v J
J oglede je bila predgostija, iz katere se je dalo sklepati, da bo 4
Veronika na novem domu nekaj več, kot je bila v Kraljevcu. J
^ Celo mati Katička je pri toliki slavi ter premoženju pozabila 4
J na glavni steber zakonske sreče - ljubezen. Klicala je hčerki £
^ v spomin svojo lastno življensko usodo. Tudi nje ni bil nikdo 4
J vprašal, ali ljubi Hrvata Katiča. Vzela ga je, ker so bili tako £
^ odločili njeni starši. Ljubezen ter medsebojna naklonjenost, 4
^ kolikor sta potrebni za zakonsko životarenje, sta se pridružili £
J sami od sebe in s časom. Danes niti sama ne more reči 4
^ drugače, kakor da je bila zanjo izpolnitev volje staršev sreča. 4
J
Po taki tolažbi je bilo Veroniki jasno, da bo tudi ona J
S deležna usode, kakor pretežna večina podeželskih nevest, 4
J posebno zagorskih. Kaj bi ji koristil odpor in kaj solze? J
* Vdala se je v usodo.
^
Kmalu po ogledih so pričeli na nevestinem in ženinovem J
* domu priprave za gostijo, kakršne ni bilo v hrvaškem Zagorju 4
že desetletja. Ohcet dveh bogatašev naj bi bila pravo slavje, 4
J ki bi ga ljudje še dolgo pomnili.
J
*
Dober teden pred poroko je bilo sveta na Katičevem 4
' dvorišču, da se je kar trlo. Ženske so čedile, klale, pekle ter J
% krasile. Moški so vozili vino, gonili pod nož govedo ter 4
> prašiče, da si bo ob dnevih gostovanja pošteno omastil J
N mustače vsak kumek, ki ga bo zaneslo m imo hiše presrečne 4
^ neveste. Gazda je prosil vozove za prevažanje bale in gostov. J
N Najel je dve bandi muzikantov, nakupil smodnika za 12 4
možnarjev ter vabil vsakega, katerega je srečal, na pogostitev. 4
*
Gostijo so začeli v ponedeljek pri Karičevih. Bilo je J
^ povabljenih in nepovabljenih gostov za tri Kraljevce. Veselja- 4
J če n je o b jed i, pijači in muziki ter bobnenju topičev je trajalo £
^ na nevestinem domu tri dfii. Iz Kraljevca je četrto jutro 4
^ krenil na kolesjih in dolgih lojtrskih vozovih sprevod gostov J
S proti Stenjevcu, kjer so končali ohcet v soboto zvečer.
^
Stenjevec je dobil z Veroniko na največje Pasaričevo 4
N imetje mlado gazdarico, ki bo kumovala vsem f o njenem J
$ prihodu rojenim Stenjevčanom.
4
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naročba

Od laži do politike ni daleč.
Ž. PETAN

*
£
£
£
£

El M arador je spodbudil dom i
šljijo zgodovinarjev in vsak p o
svoje išče rešitev velike uganke. Po
m nenju R aym onda M athenyja je
m esto začelo p ropadati, k o se
zaradi sprem em b v sestavi svojega

Kos stebra iz okrašenega kam
na.

p o s l e d n ji
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radoved

Čez čas je možak stopil iz gruče in ogovo
ril indijanskega sla, ki je slonel ob bližnjem
drevesu. Ta pa je le poblisnil z očesom , ko je
zaslišal angleške besede, in se naredil, kakor
da ničesar ne razume. Možak je nato sko
m ignil z ram eni in odšel k svoji kobilici, ki
je bila skoraj še bolj mršava kot on in ki je
skupaj z živahnim žrebičkom m ulila s kupa
krme.

Tedaj so se odprla vrata poveljstva in na
pragu so se prikazali trije popotniki. B il je
to mlad častnik, ki sta ga sprem ljali dve de
kleti. Pom agal je svojim a sopotnicam a v
sedlo in se še sam zavihtel na konja, potem
pa je v slovo pozdravil generala, ki jih je bil
sprem il do vrat. Indijanski vodič se je postavil
na čelo m alega sprevoda in krenili so z vo
jaki.

■###################*####################■
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/l/l metalna
KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA
METALNA
strojegradnja, konstrukcije in montaža,
n.sol.o., Maribor
TOZD T O V A R N A GRADBENE OPREME, n.sol.o.,
SENOVO
VA S VABI
SMO EDEN NAJVEČJIH PROIZVAJALCEV GRADBENIH ŽERJAVOV
DVIGAL IN OPREME ZA GRADBENIŠTVO V JUGOSLAVIJI, DINAMIČNI
RAZVOJ IN VELIKO POVPRAŠEVANJE PO NAŠIH IZDELKIH NAM
NAREKUJETA, DA NEPRESTANO DOPOLNJUJEMO SVOJE SILE Z NOVI
MI KADRI.
Stim ulativni osebni doho d k i in m ožnost osebnega napredovanja so m om enti, ki lahko
pom em bno vplivajo na našo prihodnjo perspektivo in osebni razvoj
Na p o d ročju tehnologije želim o pridobiti strokovnega delavca za opravljanje del oz. nalog:

1.

SKUPŠČINA KRAJEV
NE SKUPNOSTI ŠE N 
TJERNEJ

Samoupravni organi
ZDRAVSTVENEG A CENTRA in
Delovne skupnosti skupnih služb
NOVO MESTO

razpisuje p ro sto
delovno m esto

razpisujejo

TAJNIKA KRAJEVNE
SKUPNOSTI

za opravljanje delovnih nalog in opravil s posebnim i poobla
stili in odgovornostm i za nedoločen čas in imenovanje za 4
leta

Pogoji:
- srednja šolska izobrazb?
- d ru žb en o p o litičn a aktiv
nost

1. VODJE FINANČNO RAČUNOVODSKE SL U Ž 
BE
2. VODJE EKONOMSKO, ANALITSKO—PLAN
SKE SLUŽBE

Poskusno delo traja 3 mese
ce
Prijave sprejem am o 15 dni
po objavi razpisa.
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POPRAVEK

ANALIZIRANJE DELA IN CASA I. STOPNJE - ena oseba.

Pri oglasu IGM „Sava"
Krško, objavljenem v Do
lenjskem listu dne 2. 8.
1979, se m ora pod I. za DE
PRO JEK TIV N I BIRO o b 
javljena p o treb a p o 1 inže
nirju elektro smeri pravilno
glasiti:

Za k o n struiranje priprav in orodja objavljam o p ro sto delo oz. naloge:

2. KONSTRUIRANJE ORODIJ IN PRIPRAV I. STOPNJE - ena oseba.
V službi

kooperacije želim o p ridobiti eno osebo za delo oz. naloge.

3. SKRBNIŠTVO OBJEKTOV I. STOPNJE - ena oseba.

1
DIPL.
ELEKTROINZENIR - SMER TE
LEKOMUNIKACIJE

Za po trebe proizvodnje potrebujem o delavca za opravljanje naslednjih del oz. nalog:

4. REZKANJE I. STOPNJE - dve osebi
5. STRUŽENJE II. STOPNJE - štiri osebe
6. OPRAVLJANJE KLJUČAVNIČARSKIH OPRAVIL III. STOPNJE - deset
oseb
7. T R A NSPO RJIRAN JE I. STOPNJE - tri osebe

Rok za prijavo kandidatov je
15 dni po objavi tega p o 
pravka.
V ostalem ostane vsebina
oglasa z dne 2. 8. 1979
nespremenjena.

Vsi prijavljeni kandidati oz. izbrani delavci imajo m ožnost pom o či pri reševanju stanovanjskih
problem ov.

v
POGOJI:
K andidati m orajo poleg z zakonom d oločenih pogojev izpolnjevati še naslednje:
p od 1
— inženir organizacije dela, 3 leta delovnih izkušenj pri enakih ali podobnih delih ali
— strojni teh n ik , 5 le t delovnih izkušenj pri enakih ali podobnih delih,
pod 2
— strojni inženir, 3 leta delovnih izkušenj pri enakih ali podobnih delih ali
— strojni teh n ik , 5 let delovnih izkušenj pri enaki ali podobnih delih,
pod 3
— strojni inženir, 3 leta delovnih izkušenj na enakih ali pod o b n ih delih ali
— strojni te h n ik , 5 let delovnih izkušenj na enakih ali podobnih delih,
pod 4
— VK rezkalec ali strugar, 2 leti delovnih izkušenj ali
— KV rezkalec ali strugar, 4 leta delovnih izkušenj
p od 5
— KV strugar, 1 leto delovnih izkušenj
pod 6
— KV ključavničar, 1 le to delovnih izkušenj
pod 7
— PK delavec, 3 m esece delovnih izkušenj
Za opravljanje del oz. nalog pod to č k o 5 traja poskusno delo 90 dni
Za opravljanje objavljenih del oz. nalog delavci združujejo delo za nedo lo čen čas s polnim
delovnim č a so m
Pism ene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh po dnevu objave na
naslov: M E T A L N A -T O Z D TO VA RNA GRADBENE OPREME SENOVO, kadrovska
služba, 68281 SENOVO. .
'
Prijavljeni kandidati b o d o o izbiri obveščeni najkasneje v 20 dneh po sklepu o izbiri.
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RTV SERVIS

ZLATKO ŠEPETAVO
C. K. Ž. 11-KRŠKO

RUD NIK R JA V E G A P R E M O G A

SEN O V O

razpisuje v okviru strokovnega in splošnega izobraževanja za
sezono 1 9 7 9 /8 0 naslednje večerne šole in druge izobraževal
ne oblike za odrasle:

1.
2.
3.
4.

O SN O V NA ŠOLA ZA ODRASLE
ŠOLA ZA VARUH INJE
ŠOLA ZA POKLIC VOZNIKA
Tečaj za pridobitev tem eljnega znanja iz
HIGIENE (higienski minimum )
5. Tečaj za V AR STVO PRI DELU ZA
— vodilne in vodstvene delavce
— izvrševalce dela
6. Tečaj tujih JEZIKOV — angleščina, nem ščina
— za odrasle: začetn i in nadaljevalni
— za otroke: začetn i in nadaljevalni
7. STROJEPISNI TEČAJ
8. GOSPODINJSKI TEČAJ
9. Tečaj KROJENJA IN ŠIV A N JA - začetn i in
nadaljevalni
10. PLESNI TEČAJ — začetn i in nadaljevalni
R ok za orjentacijski vpis je 25. avgust, rok za pism ene
prijave in predložitev ustrezne dokum entacije pa 5. septem 
ber 1979.
P o treb n e inform acije o izobraževalnih oblikah d o b ite ne
posredno v pisarni Zavoda Kolodvorska 8 ali p o tel. 7 6 - 1 3 0
vsak dan, razen sobote in nedelje od 7,00 d o 14,00. ure, ob
sredah pa d o 16,30. ure.
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DOLENJSKI LIST

itPP

KOMISIJA ZA DELOVNA RAZM ERJA
objavlja

naslednja prosta dela
in naloge za:
1. INDUSTRIJSKEGA OBLIKOVALCA
2. VEC STROJNIH IN ORODNIH KLJUČAVNI
ČARJEV
3. VEC VARILCEV
Pogoji:
V K ončana šola za oblikovanje
2. K ončana poklicna kovinarska šola in odslužen vojaški rok
3. Opravljen te ča j za varjenje in odslužen vojaški rok
Delovno razmerje se bo s kandidati sklenilo za nedoločen
čas, s 3-m esečnim poskusnim delom.
K andidati naj pošljejo pism ene prijave v 15 dneh po objavi
oglasa na naslov: ITPP Ribnica, Šeškova 17, z oznako
„ Komisiji za delovna razm erja."
K a n d id a te b o m o o izb iri p is m e n o o b v e s tili v 1 5 d n e h p o

PETROL LJUBLJANA
TOZD Trgovina na debelo
Poslovna enota Brežice

VPIS V ŠOLO!

KOMISIJA
ZA
RUDNIKA SENOVO

ITPP — Industrija termičnih
aparatov, žičnih tkanin in
plastike p.o. Ribnica, Seškova 17

zaključnem roku za sprejem anje prijav.

r

ZAVO D ZA KULTURNO PROSVETNO DEJAV
NOST
ČRNOM ELJ

,

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še na
slednje pogoje:
Pod 1:
visoka ali višja izobrazba ekonom ske smeri in najm anj 5 let
delovnih izkušenj
Pod 2:
v isoka izobrazba ekonom ske smeri s 5 let delovnih izkušenj
K andidati m orajo imeti organizacijske sposobnosti, biti
m orajo m oralno p o litičn o neoporečni s posluhom uresn iče
vanja sam oupravnih socialističnih odnosov.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev pošljite v 15 dneh
po objavi z Zdravstveni center, DSSS kadrovska služba,
Novo m esto, T rdinova 2. K andidati b o d o v 30 d neh obvešče
ni o izvidu razpisa.

DELOVNA

OBRAMBO
DRUŽBENI

Poleg splošnih pogojev za izvajanje del oz. nalog se zahtevajo
še :
pod 1:
— dokončana srednja šola tehnične, ekonomske ali admini
strativne smeri ter 2 leti delovnih izkušenj
— moralno politična neoporečnost in čin rezervnega oficirja
pod 2:
— kvalifikacija kopača in 1 leto delovnih izkušenj na pod
zemeljskih rudarskih delih, odslužen vojaški rok
pod 3:
— nekvalificirani delavci brez delovnih izkušenj, 18 let staro
sti
pod 4:
— nekvalificirani delavci brez delovnih izkušenj
K andidatom za zaposlitev lahko
stanovanja.
Pismene prijave z življenjepisom
pogojev sprejem a Rudnik rjavega
po objavi.
O izidu izbire b o d o kandidati
opravljeni izbiri."

razglaša prosta dela
in naloge
DELAVCA NA SKLADIŠČU Kočevje.
Pogoji:
,
— popolna ali nepopolna osem letka
— odslužen vojaški rok
Dela in naloge se združujejo za nedo lo čen čas s polnim
delovnim časom . Poskusno delo traja en m esec
L astnoročno napisane p onudbe s kratkim življenjepisom je
treb a poslati v 15 dneh po objavi tega oglasa na upravo
poslovne en o te Brežice, Lenart 1.
K andidati b o d o o izbiri obveščeni v 15 dneh po izteku
razpisnega roka.

RAZMERJA

oglaša naslednja prosta dela oz. naloge za nedoločen čas:

1. REFERENTA ZA LJUDSKO
DR U ŽB E N O SAMOZAŠČITO IN
ST A N D A R D
2. 6 KOPAČEV V JAMI III
3. 4 VOZAČE V JAMI
4. 5 DNEVNIH DELAVCEV II

PETROL

nudim o skupinska samska
in dokazili o izpolnjevanju
prem oga Senovo v 15 dneh
obveščeni v 15 dneh po

ISKRA AVTOMATIKA, Ljubljana
TOZD ELA
Novo mesto, n.sub.o.

Objavlja prosta dela
in delovne naloge
1. VODJA KNJIGOVODSKE SLUŽBE
2. TEHNOLOG
3. 2 ORODJARJA
4. STRUGAR
5. REZKALEC
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Pogoji:
'm o[!
p od 1)
tal \
višja ekonom ska šola, 2 leti delovnih izkušenj,
ekonom ska srednja šola, 4 leta delovnih izkušenj
/ j '- ; M •i) 1
pod 2)
srednja tehniška šola strojne smeri, 3 leta delovnih izkušenj
|
jl
pod 3)
L
Gt
poklicna kovinarska šola, 1 leto delovnih izkušenj
pod 4)
poklicna kovinarska šola, 1 leto delovnih izkušenj
pod 5)
poklicna kovinarska šola, 1 leto delovnih izkušenj
K andidati naj pošljejo pism ene prijave na naslov: ISK R A "
AVTOMATIKA TOZD ELA Novo m esto, Ragovska c. 7a, v
15 dneh po objavi.
»

Št. 3 2 (1565) 9. avgusta

WW
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V ,puščavi

kopica uspehov
Deliblatska peščara: trak
akcije MDB Katja Rupena
8. julija je odšla v Delibatsko
peščaro 56-članska mladinska
Delovna brigada Katja Rupena
Do 3. avgusta so Dolenjci delali
protipožarne pasove, obrezovali
bore, pomagali pri delu na cesti
itd.

m

55 NOVIH STANOVANJ — Straža bo do 30. aprila prihodnjega
leta dobila še 4 nove bloke (investitor: SGP Novo mesto). Večina
stanovanj bo solidarnostnih, kupci pa so stanovanjska samoupravna
skupnost, Novdes, Gozdno gospodarstvo itd. Na sliki: skelet novih
Straških stanovanj.

Obrtnikova desna roka
bi S ^ \ . D9 BI POŠTO - Na Mimi niso nikoli zadovoljni z doseženim. Vedno znova razmišljajo, kako
sasot •/•en-’e v že tako,ePem kraiu polepšali, naredili bolj.prijetno. V novem poslopju pošte,ki bo po
svoj.
graditeljev dograjen letos, bodo poleg poštarjev gostovali še športniki mirenskega Partizana,
Je Pomožne prostore pa bo imela tudi šola.

Poletni utrip
t

Cestnega podjetja
dni v Trebnjem na vso
°o hitijo s popravilom
^ v n e ulice, ki kljub vročini
npa hitro in veselo: na
je polno ljudi, domačiv m okoličanov, nanjo pa
. a Pa kdaj zaide tudi
ur : en tujec. Prav zaradi
la
k’ Je nekako požgaprehudo delovno vnemo,
seda z Janezom Pavlinom
® stede o prehudo resnih
v . *> novih podražitvah, še
no slabi založenosti trepanjskih trgovin, marveč o
in rekreaciji, torej o
a
rečeh, ki so za poletni
Cas p n m e m e .

„Zal je trebanjski bazen
propadel, tako da se Trebanjci nimamo kje osvežiti v
teh pasjih dneh. Sam se sicer
vozim na Mirno, toda tam
voda ni pretirano čista.
Zlasti bi verjetno m otila
trste, kr v vodi ne prenesejo

IG RIŠČE BODO
ELEKTRIFICIRALI
Na Mimi se že dalj časa
pripravljajo, da bodo elektrifici
rali športno igrišče zraven šole.
Z razsvetljavo nameravajo po
daljšati čas uporabnosti igrišča,
tako da se b o na njem lahko
zvrstilo več ekip. Prav tako pa
elektrifikacija že spada v sklop
priprav na športno srečanje
med pobratenimi občinami.
Sredstva za razsvetljavo bodo
p r isp e v a li
Telesnokultuma
skupnost, Občinska izobraže
valna skupnost in Partizan,
medtem k o bo KPD pripravil
drogove, športniki pa bodo
sami opravili zemeljska dela.

DAN STARO STNIK O V
V D O B R N IČ U
28.
julija so brigadirji v D obrni
č u pripravili dan starostnikov, kate
rega se je udeležilo okoli 70
krajanov. Ob dobri jedači in pijači
ter k u lturnem program u, ki so ga
pripravili brigadirji, je srečanje vse
prehitro m inilo. S tarostniki krajevne
skupnosti D obrnič so sklenili, da se
bodo v prihodnje še udeležili takih
srečanj, zlasti pa bodo pritegnili
tiste, ki za udeležbo na prvem
srečanju niso zbrali dovolj pogum a.

Iz kraja v kraj

Verf3* ]e povedal Pavlin, še
° db?
rauba Tnmo,
kr ar'
pa
d0J a *?ta tudi ne kaže
pavl- z‘vinjskih sil. Janez
na r ^ 23.10 Pogosto „skoči“

se ta

karsko igrišče, kjer

o b cuiov.
č a ^ oPo
v ^njegovem
11 111 StarejŠih
mne-

Partii6 ustanovitev društva
nujna. \ ^ a Trebnje več kot
2dm»v
v niem b* lahko
Srbeli “ dp"!3 dmštva, po
Orear,-L •P
Dl lahko
tudi za
dgan
1 bl
1;* ko tudi
čanovKlrM ° rekreacij ° ob0tEanbprav po
vpa:. E*ranr rekreaciji je vse
Povpraševanje.
vo v T uZa drugačno zabano t
° njem ni poskrbljegoštilni ^ 8821 ie p le s v k a k i

kot
’ kar p a i e b°lj izjema
toHa pr .vd°>“ pove Pavlin,
Pa h .
ne nakaže. Doda

5

h ^ z ito v l rebni e m ’ ki Je
l^ k o
Prehodno m esto,
Priteo ?• ma*° w č zabave
bitiin n • več gostov, ki zdaj
T mrmo Trebnjega.
J
dni nrre{ Trebnje te poletne
delavc? r
kot običajn o>le
s° vena ,tnega podjetja, ki
Lavrin

z a č e li

proda,- .Prom etno

u re J a ti

žilo,

in

Prišeln
breskev, ki je
sko up
na glavno trebanjbojje; '^°> so morda znanilci
MorH.
0v’ zlasti cestarji.
Zaradi
Trebanjci prav
l‘ko Kn^ zadnje dni nekonebrii •J!e vo,Je ’ nekoliko
ni do ostalih vprašanj.
J. S.
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LE ZIDAJ, Z ID A J. . . Vse tako
kaže, da je okolica Č ateža postala
silno zanimiva za „vikendarje” , saj
je po lepih razgibanih obronkih
Č ateža opaziti vse več „zidanie” , ki
jih lahko m irne duše uvrstim o pod
prvorazredne počitniške hišice. Vse
bi bilo lepo in prav, če ne bi bile
med njimi tu d i take, k i jim pravim o
č rne gradnje. Ker je ta pojav v
okolici Č ateža čedalje pogostejši, se
krajani upravičeno sprašujejo, ali so
kazni sodnika za prekrške res edini
način, da se nedovoljena gradnja
zajezi? !
KAJ PA T R ŽN IC A ? - Res je
čudno, da delovne organizacije,
katerih glavni predm et je trgovina, v
T rebnjem ne odkrijejo zlate jam e.
Zlasti v te h vročih m esecih se
krajani Trebnjega velikokrat upravi
čeno jezijo, ker m orajo po želeno
sadje ali zelenjavo v Novo m esto, saj
obstoječe trgovinske kapacitete ne
morejo kriti vseh potreb, zlasti kar
se kakovosti in raznovrstnosti tiče.
Sicer pa - glavno je zdravje,
ostalo pa še pride, m ar ne?
KDAJ, SE NE VE - Stara šola v
Trebnjem po preselitvi marljivih
krojačev ne sameva. Med drugimi je
tu dobila svoj k otiček tudi krajevna
skupnost. O tem vsakogar p ouči
napis n a stavbi, ravno tako na vra
tih. Ž al ni označeno, kdaj je pisarna
o dprta - ali p a je to že toliko
splošno znano?
KMALU BOLJE - Posodobljanje
ceste skozi Brezovico p ovzroča do
m ačinom , zlasti tistim , ki im ajo hiše
ob cesti, nekaj težav. Razum ljivo i e,
da je v času gradnje vsakom ur težko
zagotavljati dostop do hiš. Najbolje
storijo tisti, k i ob kancu razum eva
nja vse težave rešujejo z delavci na
delovišču. Ko bo naposled položen
asfalt, bo vsekakor bolje za vse.

Vročica dopustov
Na zadnjih ločenih sejah
vseh treh zborov občinske
skupščine Trebnje delegati
niso obravnavali pročil o
realizaciji planov samouprav
nih interesnih skupnosti
družbenih dejavnosti, ker so
mnoga poročila manjkala.
Prav tako so zaradi nesklep
čnosti odpadle skupščine
Telesno kulturne skupnosti
in Skupnosti otroškega var
stva.
Očitno je med delegati
teh SIS pa tudi v njihovih
strokovnih službah že zdav
naj zavladala vročica počit
nic, katerih sestavni deli so
neskončni pogovori o do
pustih, morju in zasluženem
oddihu po napornem delu.
Veselo odlaganje delovnih
dolžnosti in obveznosti na
jesen se je že tako razširilo,
da ponekod niti telefonske
slušalke ne dvignejo takoj.
Seveda je vpraša nje, če je
ta počitniška evforija upravi
čena, še večje pa, če je sploh
zaslužena. Trenutni gospo
darski položaj prav gotovo
ni primeren temelj za našo
brezskrbnost, za počitniško
brezbrižen odnos do dela in
dolžnosti Jesen, ki prihaja,
ne bo kaj prida primerna za
tak odnos do dela. Zato bi
bilo potrebno, da bi povsod
tam, kjer zdaj pozabljajo na
delo in na redno opravljanje
d elovnih nalog, malo po
mislili tudi za naprej.
Poletje in vročina, čas
dopustov (nekateri si te
dopuste predstavljajo čisto
po svoje: dva dni so v službi,
potem gredo za 1 dan spet
na dopust i pd) nikakor ne
smejo biti opravičilo za tak
odnos do dela
J. S.
DOGOVOR
Predsednik občinskega izvršnega
sveta trebanjske občinske skupščine
Avgust G regorčič je na zadnjem
zasedanju delegatov zbora krajevnih
skupnosti m ed drugim pojasnil spo
razum m ed trebanjsko km etijsko
zadrugo in M ercatorjem - tozd
Gradiščem . Izdana je lokacija za
gradnjo trgovine v Veliki Loki.
Sklenjena je pogodba z a zem ljišče
Mercatorjeve trgovine v Velikem
G abru in okup zem lje z a trgovino v
M okronogu.

BRIG ADA
JE ODPOTOVALA
Mladinska delovna bri
gada Matija Gubec, ki bo na
letošnji mladinski deLvni
akciji v Brkinih zastopala
trebanjsko občino, je od
potovala na delo 5. avgusta.
Brigada odhaja na pomoč
nerazvitim Brkinom in šteje
50 mladincev in mladink.

TREBANJSKE NOVICE

Obrtno združenje N ovo m esto bo septembra praznovalo
10-letnico obstoja — Vrsto odgovornih nalog
V
začetku letošnjega leta soti dve številki povesta, da imamo
se združenja samostojnih obr dovolj dela."
O brtno združenje Novo m esto, ki
tnikov v Sloveniji preosnovala
in preimenovala. Obrtniki v je m ed najstarejšim i na Dolenjskem,
septem bra praznovalo 10-letnico
novomeški občini so se dela bo
obstoja. V dobrem desetletju je bilo
lotili med prvimi v republiki in vedno nekakšna desna roka o b rtn i
že 19. januarja dobili. Obrtno kom , njihov svetovalec in usmerjeva
združenje Novo mesto.
lec. ,.Razumljivo je ," je dejal Penca,
Ob
reorganizaciji
so
šli v
Novem m estu še
korak dalje.
Zavedali so se, da združenje brez
strokovnega vodenja ne bo odigralo
svoje vloge. Zaradi tega so se
odločili za poklicnega tajnika, nela
hko nalogo pa so zaupali Novomcščanu Janezu PencL
„V združenje se včlanjujejo delo
vni ljudje," je dejal Penca, „ki na
podlagi obrtnega zakona sam ostojno
opravljajo gospodarsko dejavnost
kot redni ali postranski poklic. Ta
čas imamo kar 600 članov, ti pa
zaposlujejo okoli 600 delavcev. Že

Jasno o kadrih
V
novom eški občini sm o prvi
družbeni dogovor o osnovah
kadrovske politike sprejeli leta
1973. Slabo leto zatem je bil
spejet podoben dogovor v re
publiškem m erilu. V m arsičem
je prišlo do navskrižja.
O bčinska skupščina je zato
pred kratkim sna osnovi sklepov
in priporočil, sprejetih na zad
njih sejah zborov skupščine, p o 
slala v-javno razpravo novi osnu
tek dogovora o izvajanju kadrov
ske politike v novom eški občini.
Preštudirali in dopolnili naj bi
ga, čeravno smo v času p o č itn ic,
do 31. septem bra.
Novi družbeni dogovor, n atip
kan na vsega sedm ih straneh, v
veliko večji meri obvezuje p o d 
pisnike (tozde, sam oupravne in
teresne skupnosti in družbeno
politične organizacije) k discipli
ni n a p o d ro čju izvajanja kadrov
ske politike. Z njim bo zagotovo
m inila stara praksa, ko so posa
m ezni večji tozdi po svoje reše
vali kadrovske težave, ko so strokonjake pridobili s prcplačevanjem, nudenjem boljših delovnih
pogojev, stanovanj ipd. Dogovor
bo zahteval n a č rtn o skrb za
kadre, o njih naj bi razm išljali že
pri sestavljanju srednjeročnih in
celo letnih načrtov, pri n a črto 
vanju naložb itd.
Prav tak o so v 45-členskem
osnutku jasno opredelili naloge
kadrovskih služb; osnutek defi
nira naloge n a p o d ro č ju usm erje
nega izobraževanja, poklicnega
usm erjanja, štipendiranja, o p o 
zarja na načela in m erila kadro
vanja z a opravljanje najodgovor
nejših družbenih funkcij itd.
Marsikje so ga že pretresli, dali
pripom be in dopolnitve.
D robni a nepom em bni osnu
tek je p red n a m i V saka pripom 
ba, ki naj bi jo poslali kadrovski
službi občinske skupščine bo
dobrodošla. Do 31. septem bra
seveda!
J. P.
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50 LET GD ŠMIHEL
V p o častitev 50-letnice društva b o 
d o šm ihelski gasilci pripravili 11.
avgusta ob 20. uri slavnostno sejo,
na kateri bodo podelili priznanja.
Dan kasneje bo ob 8. uri občinsko
pionirsko in m ladinsko tekm ovanje,
ob 11.30 m im ohod z godbo na
pihala, pol ure kasneje p a glavna
proslava, na kateri bodo odkrili spo
m insko ploščo padlim v NOV pri
GD SmtheL S prireditvam i bodo
gasilci p očastili tudi vse letošnje
važnejše partijske in druge jubileje.
B. M.

„da bom o še naprej vso skrb
posvečali obrtnikom , jim pri delu
pom agali s strokovnim i n apotki, jim
olajšali zapletena adm inistrativna
dela, z našo pom očjo bodo lažje
prišli do kreditov itd. Vsekakor pa
bo najvažnejša skrb za pravilen in
naglejši razvoj malega gospodarstva,
ki m u, m oram o priznati, v novom e
ški o b č in i posvečam o vse več
p o z o rn o sti"
Najvišji organ združenja je sku
pščina, najbolj operativno telo pa
sedem najstčlanski izvršni odbor, ki
se sestane najmanj enkrat na mesec.
Zapišemo naj še, da ima novom eško
obrtno združenje tu d i dve sekciji, in
sicer za gostinstvo (v o bčini 60
gostiln) in avtoprevozništvo (140
prevoznikov).

Ze p o tradiciji so brigade novo
m eške občinske konference ZSMS
med najboljšimi v državi. T udi MDB
Katja R upena - njen pokrovitelj je
bila Krka, tovarna zdravil - je osvo
jila kopico priznanj in pohval: udarništvo 1. in 2. udarnega dneva,
dosegla je najboljši rezultat v naselju
(292 odstotkov norm e), osvojila je
udam ištvo izrednega udarnega dne,
mladim Novomeščanom je pripadlo
udam ištvo v I. in II. dekadi, osvojili
so trak akcije, povrhu vsega p a so
predlagani z a priznanje pokrajinske
konference ZSM Vojvodine.
Člani MDB Katja R upena so se
dom ov vrnili v soboto zvečer, p riča 
kali pa so jih predstavniki občinske
konference ZSMS. K om andant brigacfc, v kateri je bilo 17 udarnikov,
je bila Darja C olarič.

ŠMARJETA
IN ASFALT
Kot otroci so se razveselili
prebivalci Šmarjete, ko so na
makadamski cesti od Toplic
do naselja zaropotali gradbe
ni stroji, ki naj bi prinesli
asfalt Žal je bilo njihovo
veselje kratka Na tiste dni
jih še vedno spominjajo
samo prometni znaki Pre
pričujejo, da je cesta, čerav
no na njej že lep čas ni ne
strojev ne delavcev - v
gradnji Tprej bo cesta neke
ga lepega dne le asfaltirana.
Domačine sedaj zanima, ka
terega leta.

m

PILOTE ZAMENJUJEJO — Novogradovi delavci so začeli konec
julija obnavljati zaloiki most. Zamenjali bodo pilote ter pod na
lesenem mostu. Predvidevajo, da bodo dokaj obsežna dela nared do
15. septembra,, do takrat pa bo še naprej obvoz skozi Novo mesto
oziroma Stražo. Na sliki: delavci obdelujejo pilot. (Foto: J. Pezelj)

Novomeška kronika
NAJEMNIKI SE M ENJAJO - Ze
čez nekaj dni bo spet o d p rt „lokalček ” na Glavnem trgu, v katerem je
ostovala novom eška podružnica
jubljanskega dnevnika. Odslej b o
to Tobakova trafika, podružnica
Ljubljanskega dnevnika p a se je p re 
selila v D ilančcvo ulico.

f

PROM ETNO OZKO GRLO G radnja nove kanalizacije, zaradi
katere je razkopan del kandijskega
križišča, je še povečala pro m etn o
gnečo v Novem m estu. Se sreča, da
so se z a dela odločili v počitniškem
času, sicer bi bili starši upravičeno v
skrbeh za varnost svojih šolarjev, saj
je obvoz speljan ravno m im o grm ske
osnovne šole.
ZALJUBLJENCI, POZOR! Seidlov mlin, z a katerega se že dolgo
govori, da b o preurejen v gostinski
lokal - zaradi p rijetne okolice bi bil
za goste zelo privlačen - še naprej
vztrajno razpada. Pred kratkim se je
spet zrušil del stavbo, kar je dvignilo
precej prahu. & h o čejo parčki, ki
jim je m lin zatočišče, ohraniti celo
glavo, se ga bodo m orali kar izogiba
ti.
SPET VEC DOJENČKOV - Ta
teden so v novomeški porodnišnici
rodile: Marija R adi iz Slakove 7 Anjo, Radmila Dukič iz Šukljctove,
n. h. - Jeleno, Ines Kirm s Prisojne
po ti 7 - Andreja, Ivanka Drki,,!ič z
Zagrebške 13 - R oberta in tred a
Uren z Ragovske 9 - Tino.

BREZ V EČJIH SPREMEMB Cene sadja, zeleifave in pov rtn in n a
novom eški tržnici vztrajajo, p a tu d i
ponu d b a se bistveno ne sprem inja.
Za kilogram krom pirja je še vedno
treba o dšteti 10 din, kum are so p o 6
do 10 din, paradižnik stane 10 din,
paprika 12 do 25 din, zelje je p o 15
din, stročji fižol p o 20 din, kilogram
,ra d ič a p a je p o 20 do 30 din.
Kilogram breskev lahko dobim o z a
20 din, jabolka z a 25 din, h uške z a
25 do 30 din, groztje p a z a 18 do
25 din.

Ena gospa je rekla, da bi morala
imeti Delikatesa pod arkadami
nasproti Rotovža za pultom
tudi živo kravo. Želen napitek
bi stranke tako dobile hitreje in
po enotni ceni. Sedaj moraš za
2 dd odšteti od 200 do 250
par.
■ T H T T T n
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Nov veter zahteva varčnost Ločani za zgled drugim
Za stanovanje vsak p o svojih m o čeh - ne pa prelagati vse skrbi na ramena družbe
Mimi počitniški avgust naj bi v brežiški občini razgibala javna
razprava o osnutku samoupravnega sporazuma za prehod na
ekonomske stanarine, katere bi postopoma uveljavili do 1985. leta.
Razprava bo potekala do 15.
septem bra. V delovnih kolektivih
bodo organizatorji sindikati, v kra
jevnih skupnostih S ocialistična zve
za, v vrstah m ladih p a m ladinska
organizacija. V dosedanji razpravi o
družbenoekonom skih odnosih v sta
novanjskem gospodarstvu so se tak o
DPO k o t skupščina izrekle za
usm erjeno stanovanjsko p olitiko, za
boljše gospodarjenje s stanovanji in
za to, da bi v prihodnje prispeval za
stanovanje vsak občan p o svojih
ekonom skih zm ožnostih.
O bčinska skupščina je n a zadnji
seji sprejela predlog, naj bi p o d p i
sniki podpisali sporazum o novih

stanarinah do zadnjega oktobra. S
prvim novem brom bi potem takem
že obveljal.
K oordinacijski odbor, ki spremlja
javno razpravo o stanovanjskem
gospodarstvu, je posredoval o b čin 
ski skupščini še več drugih pred-

KAKO SE BOMO
GRELI
Kje so že časi, ko so julija in
avgusta ponujali prem og p o znižanih
cenah. Dobri gospodarji so ga z a to
kupovali v največji vročini. Z daj
pem oga tudi v tem času prim anjku
je. ttz d n o gospodarstvo Brežice in
Trgovsko p o djetje Posavje dobivata
kom aj 10 odstotkov pogodbenih k o 
ličin. Ljudje so upravičeno v skrbeh,
če se preskrba s prem ogom ne bo
popravila.

Novo v
B režicah

y

ZATRPAN O PODNEVI IN PO
NOČI - Na starem čateškem m otelu zm anjkuje p ro sto ra z a parkiranje.
Osebni avtom obili se kom aj prerine
jo m ed počivajočim i tovornjaki, ki
so nagneteni k o t sardine. Poletno
sliko dopoljujejo kupi polivinilastih
vrečk in raznih odpadkov. Družine,
ki počivajo na p o ti k m oiju oz.
dom ov, jih m irne vesti trosijo p o
parkirišču in p o trati na robu gozda.
Pobira jih p a najbrž nihče.

SOBOTNI VRVEŽ - Na tržni
ci v Brežicah je vsako soboto
naprodaj tudi suha roba- Na
izbero je vse, od kuhalnic do
cekarjev, grabelj in škafcev. Po
nudba je pestra, boljša od po
nudbe zelenjave. Kupci negodu
jejo predvsem nad cenam, saj
nanje prav nič ne vplivajo nizke
cene paradižnika in drugih živil
v Zagrebu oziroma še niže pri
pridelovalcih v Makedoniji.
(Foto: Jožica Teppey)

KRKA NOSI SM RT — Izjem no
topli avgustovski dnevi so na kopali
šče pri H orvatiču privabili veliko
kopalcev. Mnogi si niso upali v
vodo, ko so zvedeli za nenadno
poginjanje rib. V oda se je tu d i to 
krat skalila, p o rečni gladini je
plavala um azana p e n a k o t vsakič,
kadar se Krka sepreje nad 20 stopinj
Celzija.
KOMAJ ZA POMETAČE - S
prispevkom od m estnega zem ljišča
zberejo v Brežicah okoli 230 tisoč
dinarjev. Od tega plačajo dva p o m e
tač a (140 tisoč dinarjev), tri tisoča
ke porabijo za izterjavo in tako
ostane bore m alo za vzdrževanje
nasadov, zelenic ipd. Se kosilnice ne
m orejo kupiti.

Več blaga na voljo doma
Ob smernicah zanim ajo delegate že povsem d olo čn a
vprašanja - Razprava o načrtih d o 25. avgusta
Smernice za sestavo novega srednjeročnega načrta niso še pravi
načrt. Ob razpravi o tem dokumentu so delegati v zboru
zdiuženega dela občinske skupščine navajali tudi vprašanja, ki več
ali manj taiejo vsakogar.
obrtnim i uslugami tu d i v prihodnje

Predsednik občinskega izvršnega
sveta inž. F ran c Juvane je m arsi
kom u postregel z jasnim odgovo
rom . Kako da n i uslužnostnih
obrtnikov, kako je z gostinstvom ,
avtobusno postajo, so spraševali
delegati. N esporno dejstvo je tudi,
da preveč denarja od zaslužka
odhaja drugam z a blago, ki b i ga
lahko kupili v krških trgovinah.
Izračunali so, d a z a to sam o občinski
p ro raču n izgubi n a leto p o p e t d o
šest m ilijonov dinaijev. N ekateri
b o d o sicer še naprej raje hodili p o
večjih nakupih drugam, č e bi bila
boljša izbira v trgovinah dom a, p a bi
tu lahko obrnili pren ek ateri dinar.
Predvidena nova blagovnica s
6 .0 0 0 kvadratnim i m etri prodajnih
površin in 300 parkirnim i prostori
b o vsekakor zadržala nekaj tega
bega kupcev. Novi krSki h o te l se že
dokaj pozna, gradnja depandanse bo
dobrodošla, k pravem u razm ahu
turizm a lahko pripom orejo naložbe
v lepe okoliške kraje. Med tem i
om enjejo zlasti Kostanjevico. Z

KRŠKE NOVICE

ne b o la h k a O d 500 „knjigašev“
plačuje davek od svoje dejavnosti le
okrog 130 obrtnikov. Da bi po stala
posebno uslužnostna o b rt vabljivejša, bo treb a še korenitih ukrepov.
Sedaj davkarji p o l leta ne obrem e
njujejo novih obrtnih delavnic. Ni
m alo takih, ki predlagajo dvoletno
olajšavo. Blažji davčni vijak ne bo
zadostna vaba, da bi se ljudje
odločali z a delo v uslužnostni obrti.

GOSPODARSTVO
BREZ DENAR JA
Delovne organizacije, ki so veliko
investirale, so v težavah. V Posavju
sta najbolj prizadeti krška T ovarna
celuloze in Salonit A nhovo - tozd
O pekam a Brežice. T udi M etalno
Krmelj pestijo podo b n e težave, zad
nje čase p a je vanje zabredel tu d i
sevniški Jugotanin, ki ga je doletela
še nesreča z dim nikom . Poletne
izgube v Celulozi in v O pekam i
pokrivajo solidarnostno. Drugod so
večinom a
izplavali,
čeprav
se
povsod pritužujejo, d a jim ostaja
zelo m alo denarja, prem alo z a uspe
šen razvoj.

logov in ugotovitev. T ako naj bi n a
prim er stanovanjska skupnost p ri
pravila tem eljito vsebinsko analizo o
družbenoekonom skih odnosih v sta
novanjski politiki v občini nam esto
dosedanjega nizanja ovir in p roble
mov pri gradnji stanovanjskih objek
tov. O njej b o stekla javna razprava.
R ok za pripravo takega gradiva je
31. avgust
Strokovna služba stanovanjske
skupnosti je dolžna izdelati v tozdih
in krajevnih skupnostih, kjer se prav
pri planiranju najbolj zatika.
J. T.

V šole, tovarne
Posavski m uzej v Brežicah, ki
sicer vedno ponuja roko delov
nim kolektivom in šolam, se jim
bo za svoj tridesetletni jubilej
poskušal še drugače približati.
O dločil se je za več m anjših
razstav, ob katerih bi delavci
spoznavali, čem u vsemu veljajo
prizadevanja muzeja na posav
skih tleh. Za začetek je m uzej
pripravil razstavo o a rh e o lo g ih
odk ritjih na L ib n l Sledilo bo še
več drugih, da bi v delovnih
kolektivih postopom a spoznavali
vrednost kulturne dediščine v
Posavju.
Take razstave si bodo lahko
privoščili m alone v v a k i delovni
organizaciji, ker so poceni in ne
zahtevajo veliko prostora. Pov
sod imajo na voljo kak prazen
del hodnika, jedilnice ali veže,
kam or bi za kratek čas sprejeli
zanimive m uzejske eksponate in
z njim i vzbudili željo po ogledu
stalnih m uzejskih razstav pod
grajsko streho. Razstave bodo
dobrodošle tudi šolam, saj bodo
z njimi m arsikje lahko ponazorili
pouk. Predstavitev a rh e o lo g ih
zanim ivosti Libne je že pri
pravljena in se bo lahko selila od
podjetja do podjetja vsakih se
dem dni, o d septem bra naprej pa
tu d i o d šole d o šole.
J. T.

DOLENJSKI U S T

Med enajstim i krajevnim i skupnostm i sevniške občine bi bilo
m ogoče L oko z okrog 1.400 p reb i
valci uvrstiti m ed srednje p o veli
kosti. Prav lahko bi bil tudi to zgolj
sebi p rep u ščen kraj n a robu občine,
če ne bi bilo tako prizadevnih
krajanov, predvsem p a delegatov.
..D obljeno priznanje ni v ničem er
zasluga našega vodstva," skrom no
pou d arja novi predsednik sveta KS,
prom etnik na zidanom oški postaji
Franc Hočevar. „V raznih delegaci
jah in organih p o krajevni skupnosti
je vključena č e trtin a ljudi," nadalju
je predsednik Hočevar. „Vsi so
izredno delavni Pri nas se ne
ubadam o s tem , ah je kakšen organ
sklepčen ali ne. Pred nedavnim sm o

S e v n išk i p ab erk i
OH, TI UČBENIKI! D opusti pri skrbnih gospodarjih priprava
kurjave z a zim o, pri tistih, ki imajo
tudi šoloobvezne otro k e, skrbi za
šolske knjige in druge potrebščine,
in še bi se našel kakšen večji izdatek
v teh vročili dneh. Sole gredo p o 
nekod na roke z izposojo učbeni
kov. V Sevnici za to m ed starši ni
č u titi zanim anja. V večji m eri segajo
po teh knjigah na p o družničnih
šolali. N ekaterim je o č itn o odveč
priznati „revščino” s takšno izposo
jo. Je p a tudi prav, da si s tem i
knjigami pom agajo na podeželju.
NEVREDNI GOVORILNICE Minuli teden je že gostovala n a tem
prostoru javna telefonska govorilni
ca ob nekdanji p ošti v Sevnici Nič
bolje se ne godi novemu avtom atu
za m edkrajevne pogovore v samem
jedru starega m esta. Od im enika je
namreč ostala le vrvica, in to v
pičlem tednu obratovanja! Le kdo
se dom a guli im enik n a pam et?
NA V RSTI OPAŽI - Prizadevni
gasilci na B učki nadaljujejo z grad
njo svojega dom a. H e n u tn o delajo
opaže z a ploščo nad garažam i. G rad
nja daje tem u vaškemu društvu nov
z a le t

podvojili število vaških odborov na
šest."
Pretežno žckizničarska tradicija
m ed zaposlenim i b o vsekakor šla

Franc Hočevar: ,JLjudje z odgo
vornostjo opravljajo svoje nalo
ge. Posebno pohvalna je zavze
tost, s katero jih iešujejo.“
dalje tudi pri m ladem rodu. Pri
sestavi raznih organov niso zanem ar
jali sUokovnih kadrov. Navsezadnje
lahko tudi tem u pripisujejo m nogo
uspehov. Da b o kraj živ tudi nadalje,
potrjuje porast števila otrok. „V
novem srednjeročnem n a črtu se
bom o vsekakor m orali pozabavati z
otroškim varstvom ," om eni H očevar
eno od novih nalog.
Č eprav v sosednji občini, b o za
L oko pom em ben novi m ost čez
Savo in železnico p o d Radečam i.
Pred časom so z veliko prizadev
nostjo krajanov potegnili telefon
prav na Razbor. Na Bregu in
Šentjurju bi se radi še v tem mesecu
navezali na telefonsko centralo.
Svojih uspehov običajno ne obešajo
na veliki zvon. Zvezno priznanje je
našlo prave.
a l f r e d Že l e z n ik

Stanovalci b o d o
gali z večjim denarjem
V začetku poletja so v Sevnik
in Krmelju po krajevnih skupn0'
stih volili delegate za zb°,e
stanovalcev. Pri kandidiranju lju'
di v te zbore se ni mogo^
znebiti vtisa, da so v večin|
hišnih svetov predlagali ljudi,' kj
že delajo. K dor pač že dela, tni
dela še več, bi lahko rekli.
Hišne svete imajo v sevni*1
o b čin i
organizirane
doiw 'a
1 0 0 -o d sto tn o . Novi zbori
novalcev niso nikakršno nado*
m estilo, hišni sveti bodo,
prosteje povedano, izvršilni org3';
n i Po določilih nove stanO]
var\jske politike naj bi stanoval#
že prihodnje leto razpolagali *
okrog 45 odst. denarja , zbranega od stanarin. Stari, očitek, &
brez denarja ni m ogoče samo
upravljati pri družbenih stanova'
njih, torej ne bo več dolgo držalZatorej se utegnejo ponekod
preveč na hitro skadrovani dele*,
gati še o te p a ti Že leti je le, da «
se odnos do upravljanja s tako
drago dobrino, k o t je stano'_a'
nje, popravil.
A. Z-

kr

11

it!
ni
»Si
Ci

H<

5.1

na
ne
v

c
tec

asf

ne,
Ka
ko
hiš
so

Ka

Pri

gai

se
Pn

ODO BRENE CENE ZA
UPOKOJENSKI DOM

h
Cr

Izvršni svet občinske skupščin*'
Sevnici je dal na zadnji seji sogM*
k cenam za oskrbni dan v n o ^
dom u upokojencev v Sevnici.
bo potreboval ob tem še die®*
p rehrano in d odatno oskrbo, ^
m oral na dan p lač ati v enoposteljni
sobi 2 2 7 ,7 9 dinaijev, v večpostelj"1
sobi p a 1 7 4 ,7 5 dinaijev, če mu P®
tem ne bo pom agala občinska sWT
nost socialnega skrbstva.
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MLADI SEVNIČANI
ORGANIZIRANI

DELO ZA
PREDSEDNIK AE
V sindikatih sevni9ce o b čin e ni.
običajnega dopustniškega prem ora.^
Sredi minulega tedna so predsedniki
osnovnih sindikalnih organizacij pre
jeli posebne vprašalnike, s pom očjo
katerih želijo pri občinskem svetu
priti do jasne slike, kako so delavci
vključeni v priprave na nove planske
dokum ente. Kako je s te m in
drugimi nalogami, b o d o spregovorili
na posebnem posvetu v ponedeljek,
13. avgusta.

1

nač
ve
Minulo soboto je bil v sindikat1,1 nač
dvorani ustanovni sestanek krajev^ ti c
oiganizacije m ladih v Sevnici. ^ Priž
začetek se je zbralo okrog 5 0 flil*’
dink in mladincev. Novo izv olje®1’
vodstvo bo skušalo razbiti mrtvil0'
zato pa bodo morali najti r a z u m i
nje tu d i pri starejših in v krajev*11
skupnosti, da bi prišli do prime meč*
p rostora za shajanje. Izvolili so šte
vilne organe, z a predsednika Pa
Damjana Križnika.

tem
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ljičj
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SLABA LETINA?
POMEMBNI
ROKI
Na zadnih ločenih zasedanjih
zborov občinske skupščine v
Krškem je bilo v obliki osnutkov
pred delegati več gradiv. D oloče
ni so bili roki, dokler bodo še v
razpravi, zatem bodo ponovno
prišla pred delegate v obliki
predlogov. T ako naj bi potekala
do 25. avgusta še javna razprava
o analizi izvajanja sedanjega
srednjeročnega obdobja in smer
nic za naprej. Do konca meseca
naj bi podali tu d i pripom be na
osnutek družbenega dogovora o
uresničevanju kadrovske politike
v krški o b č in i

KOMU D ATI POMOČ?
Po posebnem sam oupravnem
dogovarjanju naj bi d o leta 1985
v Krškem prešli na ekonom ske
stanarine. T o pom eni 30,79
o d s t podražitev; v takem raz
m erju se naj b i stanarine dvigo
vale vsako leto d o leta 1985.
Prizadete bodo k ajpak subv encionirali, č e le ne bodo last
niki avta, vikenda, stanovanja,
hiše ali m otornega čolna. Zlob
neži pravijo, da so se nekateri
stanovalci solidarnostnih sta
novanj pred časom prvič spo
rekli ravno na parkirišču, k o ni
bilo kam z vsemi avtom obili

NAJBOLJŠI V KRŠKEM - V
soboto in nedeljo je bilo v bazenu
kr Sc e tovarne „D juro Salaj” republi
ško plavalno prvenstvo za mlajše
pionirje skupine „A ” . To je bila
edina večja prireditev v poletni
sezoni v bazenu, kjer jih je bilo še
pred leti veliko več.
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Na kratko smo žeporočali, da je krajevna skupnost Lokaskupaj
z Artičami ob letošnjem dnevu samoupravljalcev dobila posebno
zvezno listino. To laskavo priznanje podeljujejo vsako leto
najboljšim krajevnim skupnostim v državi.

BREŽIŠKE VESTI m i k i m m r

NIH ČE n e O D REČE - D ruštva
slušno prizadetih za posavsko pokra
jino s sedežem v Krškem skrbi tu d i
za šp o rtn o -rek reacijsk o udejstvova
nje ta čas okoli 200 članov. Za
skorajšnje republiško tekm ovanje je
njihovo ekipo oprem ila krška „Kovinarska” podobno pom oč pa jim
ne odrekajo nikjer, kam or potrkajo
na vrata s prošnjam i

KRSKI
TEDNIK

KS Loki pri Zidanem m ostu zvezna listina ob dnevu
samoupravljalcev -- Pravi ljudje na pravem m estu

Večje pristojnosti

?>r

SOSESKA GRIČ
V krški občini gradijo veliko družbenih
stanovanj. Na Griču raste urejena soseska, zgleden primer organizi
rane gradnje. (Foto: Jožica Teppey)
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KJE SO KOPALCI? - Mirenski bazen dopoldne takole sameva.
Pravijo, daje popoldne na iuegovih bregovih več kopalcev, največ
pa se jih zbere na njegovih bregovih ob koncu tedna in v avgustu,
ko se večina že vrne z morja (Foto: J. Simčič)

Poceni kopanje na Mirni
Mirenski bazen o b išče tudi 1 2 0 0 kopalcev naenkrat —
Dovoljeno p eči na žaru - Reševalna služba je na bazenu
- Med obiskovalci tudi Ljubljančani, Kranjčani
Mirensko naravno kopališče,
eno izmed najlepših in največjih
v Sloveniji, ki ga napaja bistri
Vejar, je bilo kljub vročini
skoraj prazno. Na njegovih
bregovih se je sončil le neki
očka, ki je imel nalogo, da pazi
na dva svoja potomca.
Pravega vzroka, zakaj je tako, ni
vedel povedati n iti dolgoletni uprav
nik kopališča Tom až Plohl, ki
opravlja to dolžnost že deset l e t
Povedal p a je, da-kepališče ni vedno
tak o prazno. V časih se p o njegovih
bregovih zlekne tudi 1.200 kopal
cev, registrske tablice p a kažejo, da
prihajajo tudi iz Ljubljane, Kranja,
Novega m esta in drugod. Za 10
dinaijev na osebo, za otroke 5
dinaijev in z a avto 10 dinarjev si
lahko privoščijo celodnevno kopa
nje, uživajo v prelepi okolici, č e pa
jim zadišijo dobrote z ražnja, lahko
tudi pečejo na žaru.
Bojazni, da voda ne bi bila čista,
pravzaprav ni. Plohl ic povedal, d a >e
bazen p reto čen , hk rati p a p o sk rb ijo
za v ečkratno tem eljito čiščenje.
Z adnje čiščenje so opravili p red
zadnji dan julija. Ker m ajhen po to k ,
k o t je Vejar, sam ne bi mogel v
kratkem času napolniti velikega
bazena, ki je dolg okoli 100 m etrov

in polovico m anj širok, so najeli
čipalko, ki č rp a vodo iz Mime.
Upravnik je povedal, d a b o tak o
bazen poln v enem dnevu, saj
črpalka n a črp a is M im e 3.400 litrov
vode na m inuto.
Ob bazenu im ajo poskrbljeno
tudi za reševalno službo, ki jo
opravljata dva izprašana reševalca.
Sicer so p a p o d jetn i M irenčanipred
nedavnim v bazenu priredili tudi
plavalni trim , p o katerem so uspe
šnim udeležencem podelili bronaste
in srebrne značke. Take in p o d o b n e
akcije ' nam eravajo še nadaljevati.
Radi p a bi videli, da bi k bazenu
prišlo'še več ljudi, saj se n a njegovih
bregovih ni b a ti gneče, k a k o r jo je
sicer videti p o drugih bazenih.

ŠPORTNIKI
ODPOTOVALI V
TAŠALERO
'
V Tašalero pri Pulju je 6. . vgusta
odpotovala skupina 70 športnikov iz
trebanjske občine, kjer bodo ostali
na skupnih pripravah do 15. avgu
sta. Doslej so v Tašaleri izvedli šolo
v naravi prav tako pa se je v kam pu
zvrstilo veliko število občanov tre
banjske občine, ki so tam preživeli
svoj dopust.

Z a izkopavanje krom pirja sicer ^
ni pravi čas, m arsikdo p a si je že i*l
jasnem , da letina ne kaže najboljM
T isti, ki sprem ljajo razvoj gomolj H
v zem lji, so si nam reč vse bolj edii"!
da je bil zarod nadvse pičel. Prste j*j
imela vmes letošnja izredna su^J
Km etijski strokovnjaki svetuj«),
-km etovalcem kar največ pozorno5*!
da ne bi že tak o pičlega prideš
prizadeli še škodljivci. Najbolj
na je plesen, u b raniti se je je
če edinole s pravočasnim škropi,
njem. Posvet s strokovnjaki ni 0
več.

Iz »Biltena”
V Biltenu, glasilu m ladini?!
delovnih brigad, ki so se že ali ?A
bodo zvrstile, so brigadirji objav!
kar precej prispevkov, p o s v e č a j
literarnem u ustvarjanju, ter p o ^
o interesnih dejavnostih in del°v
uspehih.
^
Brigadirji, ki so prišli n a del0^
akcijo v Suho krajino, so doffl3 «
Peči, Reke in Ljubljane. Za*® L
razum ljivo, d a so v B iltenu p f ^ j i
vila svoja dom ača m esta. E>°br jf
del B iltena zavzem ajo tudi Pe* u
posvečene v potresu p o r u š e n ^
K otoru, narodnem u heroju R3*11
in, seveda, ljubezni.
T udi n a p o d ro čju k ulturne
^
nosti so brigadiiji dosegli z
2
uspehe. V prvi izm eni so p ri &
brigadirska večera, infornia®' •
radijsko oddajo, izdali so tri bi
in 6 stenskih časopisov. P0* ^ , .>0
so priredili 2 predavanji, 2t
Istavi. P ri^
večera in 2 kino predstavi.
° ^ ,,0
so tudi večer poezije;
^
e; rrecitira*1
e c i ti ^ |ta,.
brigadiiji sami ob spremljavi '■ .ji
Tečaj z a fotoam ateije je P*?lfT <f
kar 21 brigadirjev. U deležen cis
kar dobro seznanili s fotografij0^
kaj več p a ni bilo m ateri*® «
m ožnosti.
$c
Na športnem p o d ro čju s°*(r'
brigadiiji pom erili v malem (*. jji
m etu, nam iznem tenisu, odk^TjJt«
rokom etu. V konkurenci M l ^ s0
delovne akcije Suha krajina ' ji? 1
brigadiiji iz D obrniča zniag*!. pa
rokom etnem turnirju, v odboj
so se uvrstili v finale.
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TREBANJSKE NOVICE
Št. 32 (1565) 9. avgusta
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Velik prispevek prebivalcev
^ soboto b odo krajani treh črnom aljskih KS praznovali svoj praznik — V zadnjem letu
veliko posodobljenih cest v občinskem središču
\ spomin n a prvo akcijo belokanjskih partizanov, ki so v noči od
U.
i t ...na 12. avgust 1941 napadli
m Janško stražo p ri železniškem
1 pri V ranovičih, praznujejo
tri krajevne skupnosti m esta
Jjtnomeij - KS L oka, G riček in
Sftnn4 '<’tar’tle ~ It* im ajo okoli
nan a lcrai anov' ~ ^ o j praznik. Ta
^ >a“ je pom enil z ačetek oborožepartizanskega boja v Beli

ČRNOMALJSKI
DROBIR
n
— >
i t - i t manjše površi
l^iVse skupaj pa tu d i nekaj znese,
s. e’ da so pred krajevnim praznihoteli im eti pred bloki in
*) alf novo asfaltno prevleko. T ako
K, im itirali prostor pred bloki na
Drpj ovb Pod sm reko, dvorišči
6anb St?.v*50 d ružbenopolitičnih orse i?acii Pa tu d i nekaj zasebnikov
Predl^Za as^
° Prev*e*t°

i
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i
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^PRAVIČNEJŠI PRAVILNIK CrnoJ^v-i ^ asa * pripravljajo v
o snu?
na sprem em bo pravilnika
lo se . am ostnih stanovanjih. Izkazased
so
nekatera določila
zgodl/®8a . neustrezna. T ako se je
uditala j
— .j.
sta z a stanovanje
kandipodip. c*va delavca, ki sta v istem
tako
4clala Pr‘ enakih strojih. In
l ..
J e D r i d n p i t i delavec, k
H ije
i p vveč
p / s in
it.
bnlip^.Pridnejši
toči
. ' n tuc*i več zaslužil, p ri
dohoriiran-*U zaradi večjega osebnega
dobn . . . °dpadel, stanovanje p a je
turi;
je manj delal in, jasno,
“‘ tnanj zaslužil.

načd
DAVKARJI - Pisarna
ve j‘nika črnom aljske davčne upraji nage? Precei tem ačna, zato m ora
„( ti Qi- '.d e si n oče preveč napenja
li i
Pr' delu, im eti tu d i podnevi
, temP"}0 .’u d- Morda pa je vzrok
vkar?
■ Vnema črnom aljskih dalučio
t* '0 Pri belem dnevu z
drupp« eJ° utajevalce davkov in
8 nepridinravp . .

krajini, skupina partizanov, ki je
napadla italijansko stražo, p a se je
kasneje razrasla v Prvo belokranjsko
č eto .
Letošnje praznovanje bo v sobo
to, 11. avgusta ob 17. uri, p ri
črnom aljskem gasilskem dom u, ko
bodo m ed drugim zaslužnim kraja
nom podelil plakete in priznanja
m esta Č rnom elj; v kulturnem p ro 
gramu bodo sodelovali ženski pevski

TABOR
V ADLEŠICIH
V Adlešičih od konca prejšnjega
meseca preživlja del počitn ic pod
šotori 34 tabornikov črnom aljskega
odreda Belih brez. Še posebno
razveseljivo je, da se je za taborjenje
odločilo kar 26 m ladih tabornikov v
starosti od 7 do 12 let. Oživljanje
črnom aljskega taborništva je zelo
uspešno, pozna pa se, da je taborni
ška organizacija dolga leta prespala,
saj najbolj prim anjkuje izkušenih
vodnikov. T abornike so Adlešičani
sprejeli zelo prisrčno, oni pa so se
jim oddolžili tako, da so pripravili
velik tab o rn i ogenj, na katerega so
povabili dom ačine in starše mladih
tabornikov.
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PRVA DELA ZA OBVOZNICO — V urbanističnem načrtu
Črnomlja je zarisana tudi obvoznica, ki bo za mesto neprijeten
tranzitni promet speljala mimo mesta, tekla pa bo od Belokranjske
ceste mimo Belta in se bo pri Kočevju priključila cesti za Vinico.
Pred dnevi je GOK, tozd Komunala, začel zemeljska dela za to
obvoznico na odseku na Čardaku.

prireditve. Najbolj sm o veseli,
kadar gostuje pri nas kakšen
ansam bel iz dom ovine; tak ra t je
dvorana prem ajhna, d a bi lahko
sprejela vse. Pri nas so bili že
Štirje kovači s Tonijem Gašperičem , dvakrat smo gostili Slake,
pa.O tavija Brajka, Franca M ihe
liča in druge. N a naše prireditve
pridejo tu d i Slovenci iz 300 in
več kilom etrov oddaljenih kra
jev. T udi m inister za kulturo
A lberte je bil nekajkrat pri nas
in je celo prispeval denar z a naš
dom .“

SPREHOD PO
METLIKI
Nasploh so Slovenci p ri tam 
kajšnjih oblasteh zelo cenjeni,
saj podpirajo tudi ohranjanje
njihove kulture in ljudskega
izročila. T ako pri društvu v
E m ontonu delujejo folklorna in
igralska skupina, seveda p a imajo
tudi pevski zbor.
A. B.

kuhinje, ambulante in drngih prostorov 'dobili tudi
’^
P° Potreb>lahko uporabljali tudi kot
avgusta 1979

V soboto, 11. avgusta, bo ob 20.
uri na Pungartu v Metliki zanimiva
prireditev. Kljub Venezia danze iz
italijanskega m esta Pianigi pri Be
n etk ah bo predstavil gledalcem
standardne in latinskoam eriške ple
se: dunajski valček, počasni valček,
tango, polko, m azurko, slo\v fox,
quick step, kubansko rum bo, eha
cha cha, brazilsko sam bo, boogie
vvoogie, španski paso doble ter
skupinski paso doble. Skupino Klub
Venezia danze sestavljajo plesalci am aterji, ki pa so si s trd o vadbo
pridobili sloves v svetu in gotovo
tudi m ed M etličani ni malo tistih, ki
si bodo zanimivo prireditev ogledali.
Ce bo v soboto dež, bodo plesalci
nastopili v prenovljenem k u lturnem
dom u.
T. G.

BI BIL VESEL! — Otvoritve novega prizidka doma
^ itk
so
doma, saj bodo poleg lepih
^ ° b n i h sseveda
e v e d a nnajbolj
a Jb 0 ,j veseli
v e se ,i 8gojenci
'-

i

PLESI LA
V METLIKI

PO METLIŠKIH ULICAH JE
v ideti zadnje čase otro k e iz p o b ra 
tenih m est R onchi in Wagne. Pri
dom ačinih preživljajo počitnioe, na
ši otroci p a so odšli v Avstrijo in
Italijo. M edsebojno izmenjavanje
o tro k m ed p o čitnicam i je že tradi
cionalno. Ovirica je le jezik, a
zadeva skoraj ni vredna om em be, če
računam o, da im am o poleg enega
jezika dve roki. S slednjim a se da
tudi sporazum eti.

V INKOPU PRIPRAVLJENI - Kočevska Industrija kovinske
opreme že lep čas posveča veliko pozornost usposabljanju enot
civilne zaščite. Najboljše potrdilo temu je bil obisk in zanimanje za
nedavni seminar gasilskih enot, ki ga je organizirala Delavska
univerza Jože Šeške v Kočevja (Foto: V. Savič)

Zimsko delo pušča izgube
Kočevski komunalci se pri vzdrževanju cest otepajo z
izgubami — Vrsta predlogov za boljšo prihodnost
K očevsko kom unalno podjetje
K om unala, ki skrbi v tre h občinah
(del črnom aljske in novom eške ter
kočevska) za natanko 66,95 kilo
m etrov občinricih cest, se že lep čas
otepa z izgubam i Po besedah
delavcev je primanjkljaj pri vzdrže
vanju cest, ki je v lanskem letu
z n ašal 686.564,42 din, naprtiti
velikim stro& om , ki jih povzroča
zimska služba.
Kje najti izhod? Kočevski kom u
nalci menijo, da bi pri sklepanju
pogodb slej ko prej morali napraviti
nove kalkulacije cen za vzdrževanje
cest, vsaj v višini dejanskih stroškov.

POPUSTI SO ŽE TU - Plakati v
izložbah trgovin že napovedujejo
popuste pri nakupu različnega bla
ga. Ve ndar na nekaterih piše samo
..Sezonski popust” brez oznake
koliko ceneje m orem o kupiti iz
delke.

domač a govorica teč e prav tako,
i j . b i ves ta č as preživel v Beli
tj
..V m estu, kjer živim, je
ln u o n
m oed
/l
n l i m ii
j j . J SSlovencev,
m
njim

Vjjj .
°huioJe

T renutno lahko sladkorni bolniki v
kočevskih trgovinah dobijo nekaj'
vrst živil, ki so jim v pom oč pri
d ie ti Na voljo je nesladkano pecivo
Kreker, ki je dobro nadom estilo za
sveži kruh, poseben m ed za diabeti
ke, keksi Betis in različni sladkor
č k i Ponudba je torej precej om eje
na, to pa zaradi tega, ker izdelki za
diabetike ne gredo najbolje v pro
m et
A ARKO

DROBNE
IZ KOČEVJA

detrf*1*stoletja
5 temU C
*a ie
s*corai
v Kanadi, m u

Dolo* ®elo'cranj cev i" še yeč
Bojcev. Vsi sm o m o čn o pove^10 1 rired seboj. ,,Pred 15 leti so
venci v E dm ontonu ustano^ Slovensko kanadsko društvo
T omcd ustanovitelji je bil tudi
SVQj 0' ..Malo iz m esta im am o
y ^ dom z dvorano z a 4 0 0 ljudi,
v Meri pogosto prirejam o svoje

D ruštvo diabetikov iz Kočevja in
Ribnice je tik pred ustanovitvijo.
Skrbelo bo za zdravniSce preglede,
p otne stroške in zdravila za svoje
(Slane, organiziralo pa bo tu d i več
kratkih predavanj in p raktičnih
tečajev o pripravi diabetične hrane.

'J U

S Trdna vez z domovino
Šest tednov, ki jih je Tone
Tomc iz E m ontona v Kanadi
Preživel v stari dom ovini, ga je
tnova prepričalo, kako velik
Paptedck so doživeli dom ači
**aji v teh 24 letih, kolikor je
Preteklo od takrat, ko se je
°dpravil čez Ocean.
..Neverjeten napiedek! Ne bi
Jpjjel, de ne bi sam videl. Saj
™*aj že bolje in lepše živite k o t
Ameriki," se n i m ogel naču d iti
To,'rnc> ki je sedaj drugič na
Pisku pri sorodnikih na rodnem
^rimostku. „Prišel sem z družij ° ’ 2eno in dvem a sinovoma.
®na je dom a iz Prekm uija, oba
T 10^ p a tudi govorita sloven’ je povedal T om c je v
Edtrn°n to h u v kanadski provinci
^ * * rti delovodja pri m estnem
U j e tj u .

z b o r Miran Jarc, črnom aljska fol
klorna skupina ter godba n a pihala.
Po proslavi bo gasilska veselica.
Za letošnje leto so si m estne
krajevne skupnosti postavile dokaj
zahteven delovni program , k ije bolj
spisek želja in p o treb krajanov in ga
skoraj gotovo ne b o m oč povsem
uresničiti. V rednost vseh načrto
vanih del znaša skoraj šest m ilijonov
dinarjev, dotok sredstev z a krajevne
skupnosti p a je veliko manjši, saj bi
letos te tri KS m orale d obiti za
svojo redno dejavnost 1,55 m ilijona
dinarjev. Seveda p ri delih, zlasti pri
posodobitvi cest in ulic, krajani
prispevajo precej denarja in opravijo
vsa dela do asfaltiranja
T ako so v letošnjem letu do
asfalta pripravili G rajsko cesto, Pri
stadionu, V odnikovo in Nazorjevo
ulico, asfalt p a so dobile vse te in še
Na bregu, Cesta padlih borcev in
Pod gozdom , za katere so krajani
spodnji ustroj naredili že lani.
V rednost vseh del ocenjujo okoli
4,5 m ilijona dinarjev, od česar
odpade 1,18 m ilijona samo na
asfaltiranje.
T ako so z a letos sredstva krajev
nih skupnosti izčrpana in na kakšna
večja dela ni m oč več računati.

POMOČ
SLADKORNIM
BOLNIKOM

MOKRI ŽALUJOČI OSTALI N enadni nalivi in nevihte povzroča
jo precejšnje nevšečnosti pri pogreb
nih obredih. V m ajhni mrliški vežici
je prostora le za pokojnika in vence,
svojci pa m orajo na pokop čak ati na
prostem. T renutno je res najnujnejša
pokopališka ograja, treba pa bi bilo
misliti tu d i na ustrezno čakalnico za
pokojnikove svojce.
A A.

E den nadaljnjih korakov pri od
pravljanju izgub bi naj bila tu d i
predvidena sredstva za nakup ustrez
ne mehanizacije za čiščenje ulic,
p otrebno pa je k upiti še posipalnik
peska in soli za m akadam ske ceste
ter zagotoviti sredstva za zamenjavo
obstoječih, že dotrajanih prom etnih
znakov.
Ob takšnem stanju velja poudari
t i da se delavci Kom unale nikakor
ne morejo pohvaliti s prim ernim i
osebnim i d o h o d k i Z ato je toliko
bolj razumljiva njihova nejevolja, ko
m ora kolektiv pokrivati izgubo, ki
ne nastaja po njegovi krivdi Cemu
p otem sredstva za cestno dejav
nost?
Sicer pa je za vpogled'v razm ere
dela kočevskih kom unalcev, ki
vzdržujejo tudi mestne ulice in
pločnike v Kočevju, potrebno še
o m en iti da je njihov strojni park v
lanskem letu premogel 4 vlečne in 2
prednja pluga, posipalnik soli za
ceste in ro čn i posipalnik za pločni
ke. Nadalje, da poleg vzdrževanja
cest skrbijo še za odvoz sm eti in
industrijskih odpadkov, za kar bi
nujno potrebovali še en avto,
vzdržujejo pa tu d i javno kanaliza
cijo. Slednja je marsikje že dotraja
na, vendar zbrana sredstva kom ajda
zadoščajo za redno vzdrževanje,
manjša popravila in za vračilo
najetih kreditov.
B. BUDJA

Prebivalci Koprivnice že nekaj
časa negodujejo zaradi slabe ceste,
ki jih povezuje s Kočevjem. K ot
kaže, tu d i v bližnji prihodnosti ne
bo kaj prida drugače. Resda so
projekti za rekonstrukcijo ceste na
najbolj k ritič n ih m estih že nared,
vendar rezervirana sredstva ne d o 
voljujejo popravil v večjem o b se g a

i i~ ir*

ZA PRAZNIK LEPŠE - Ne
katere stavbe v Kočevju že do
bivajo lepšo podobo. Upajmo
le, da bo jesenski občinski pra
znik pričakalo v novih oblekah
čim več hiš. (Foto: B. B.)
LE SMRAD -T u ris tič n a sezona
je v polnem t e k a Kako pa jc v
Kočevju Pripravljeni so samo gostinI ski o brati in trgovine. Razen sobot
nih in nedeljskih veselic nimamo
nobenih prireditev ali kratk ih izle
tov v bližnjo okolico Kočevja, ki bi
pritegnili turiste.

KOČEVSKE

RIKO bo gostil 700 delavcev
Ribniški RIKO organizator športnih iger delavcev Združenih podjetij strojegradnje —
Dosedanje izkušnje pri skrbi za lastne delavce v veliko p o m o č
Ribni&i RIKO bo organizator petih poletnih športnih iger
delavcev Združenih podjetij strojegradnje 7. in 8. septembra. Jože
Turk, pravnik v RIKU, je eden izmed organizatoijev prireditve, ki
bo v Ribnico privabila okoli 700 delavcev iz sedemnajstih delovnih
organizacij v Sloveniji.
,Za naš kolektiv je to veliko
priznanje. Že v januarju smo ustano
vili prireditveni odbor, naročili pa
tudi spom inske plakete. T renutno
nam
največ
težav
povzroč
nam estitev tekmovalcev, kajti 9.
septem bra bo v Ribnici že tradicio
nalni sejem suhe ro b e in lončarstva.
Nekaj problem ov je tu d i pri organi
zaciji balinarskih in strelskih tekm o
vanj. Za ti športni panogi v Ribnici
nam reč nimamo ustreznih terenov,
tako da sc bodo morali tekm ovalci
voziti v 18 kilom etrov oddaljeno
Kočevje.”
Jože T urk prav i da bo danes že
4 0 0 - članski kolektiv RIKA kos
vsem težavam, ki spremljajo takšna
tekmovanja. Ne nazadnje tudi zaradi
izkušenj, ki jih imajo pri organizira
nju rekreacije za svoje delavce. Člani
RIKA si lahko poiščejo razvedrila v
ribniški športni d v o ran i zraven tega
pa lahko vsak to rek kegljajo v dom u
JLA. Sicer pa se ta čas v RIKU
ubadajo z vprašanjem, kako zadosti-

dogradili
dom ”

že

obstoječi počitniški

ti vse večjem u zanim anju delavcev
za letovanje na m o rja
„ Letos je bila o b vpisu za
letovanje prava gneča. Razumljivo,
saj ima naš p o č itn i& i dom v
Malinski na K rku le 24 postelj, štiri
pa so v kam p p rikolici Prav zaradi
takšne stiske smo pred kratkim
kupili v Malinski še travnik, kjer
bom o postavili šotore, uredili po
trebna igrišča, v naslednjih letih pa

UPOKOJENCI NA
ŠTAJERSKO
R ibniški upokojenci organizirajo
v nedeljo, 2 6 avgusta, izlet na
Štajersko in K oroieo. Ogledali si
bodo Maribor z novim letališčem,
kopališče in električno centralo,
kosili pa bodo pri upokojencih.
Popoldne b o d o obiskali m esta ob
Dravi vse do Dravograda, Raven in
Kotelj. Vračali se bodo preko
Slovenjgradca in Velenja. Cena izle
ta jc 300 din; odhod iz R ibnice ob
6. uri zjutraj.

ZARAŠČENI IN NEOBRITI č o l
narji, ki so se vrnili te dni s p o ti od
izvira Kolpe do Metlike, z navdu
šenjem pripovedujejo o svoji vodni
poti. Presenečeni so nad lepoto
reke, nad njeno č is to č o in nedotaknjenosto. Zagotavljajo, da denusta
še nikoli niso p te žive h tako lepo in
tudi p o c e n i G otovo ne b o malo
m ladih, ki jih bodo v bodoče
posnemali.
METLIKA DOBIVA ZADNJE
ČASE hvalevredne pridobitve. Pod
arkadam i M ercator,evc trgovine stoji
že nekaj časa telefonska govorilnica,
pred kratkim pa so postavili blizu
sam opostrežnice kiosk, kjer b o m oč
kupiti časopise, revije in podražani
tobak. Slavnostne otvoritve kioska
ni bilo, ker jc občinski praznik šele
novembra.

metliški tednik

ZA KOPRIVNIŠKO
CESTO NI
DENARJA

Jože Turk
V RIK U se zavedajo, da je prav
njihov posluh za delavca tisti, k i jim
je naložil organizacijo takega tekm o
vanja. Z ato so se zastavljenega dela
lotili še z večjo vnem o, tak o da bo
sleherni izmed 700 udeležencev
športnih iger zapuščal R ibnico z
lepimi spom ini
B. B.

ORTNEŠKI
POROČEVALEC
POSKRBETI ZA RED - A vto
busna čakalnica v O rtneku je bila od
začetka kam en spotike vsem, ki je
še nim ajo. Svojemu nam enu dobro
služi saj nudi dobrodošlo zavetje
predvsem v slabem vrem enu, včasih
pa kom u tudi prenočišče. Vse bolj
pa je prelepljena z različnim i pla
k a ti k i jih še dolgo po končanih
dogodkih nihče ne odstrani ali pa
jih samo vrže na tla, tak o da je
okolica vedno onesnažena. V naj
lepšem delu O rtneka bi pa že morali
poskrbeti za red in čistočo!
GOSTILNE POČIVAJO - Kar tri
ribni3ca gostišča - Ulčar, Mihelič in
Pirkarjev hram - so ob ponedeljkih
zaprta. Ker so najbližje avtobusni
postaji, na avtobus pa je prijetneje
čakati v družbi in pod streho, bi
bilo prav, da bi se ribniški gostinci
med sabo dogovorili in bi imel vsaj
eden o b ponedeljkih odprto.

DELAVCI STROJEGRADENJ V RIBNICI - V RIKU si že lep čas
prizadevajo izboljšati pogoje za rekreacijo in razvedrilo svojih
delavcev.. Prvo priznanje jim je naloženo z organizacijo športnih
delav&ih iger. (Foto: B. Budja)

REŠETO
DOLENJSKI UST
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sko brusim o glave (ravnanje
za vse osebne avtomobUe. In p °‘
ročam se za naročila. Informacij
na telefon (068) 8 5 -1 8 0 .
OPRAVLJAM vsa avtoUčarska djP
in se priporočam ! AvtoUčarstv
BORIS UDOVIČ, Ceselnica 2/,
Novo m esto, telefon 2 3 -5 2 9 .

m rn sm
DRAGI m am i ANČKI MRGOLE iz
Klenovika pri Škocjanu vst naj
boljše za 60. rojstni dan žeU sin
Peter z ženo in malo Mojco.

Ktb

Č e trte k , 9. avgusta - R om an
Petek, 10. avgusta - Lovrenc
Sobota, 11. avgusta - Klara
N edelja, 12. avgusta - Hilarija
Ponedeljek, 13. avgusta - Liljana
Tbrek, 14. avgusta - A nastazija
Sreda,i, 15. avgusta - Marija
Č e trte k , 16. avgusta - Rok
LUNINE MENE
14. avgusta ob 20.02 - zadnji krajec

BRESTANICA: 11.
ameriški barvni film
m ost.

in 12. 8.
Kašandrin

BREŽICE: 10. in 11. 8. angleški
barvni film M ister m ilijarder. 12; in
13. & hongkonški barvni film Bruc
Ii p ro ti superm anu. 14. in 15. 8.
am riški barvni film Mali Indijanec.

SLUŽBO

DOBI

ZDRAVNICA išče varstvo dveh
o tro k na dom u. Zaželena je mlaj
ša upokojenka. Zglasite so osebno
od 8. d o 12. ure v am bulanti
IM V-ja.

SLUŽBO
V

ISCE

VARSTVO sprejm em otroka.
M ožnost izmene. Naslov v upravi
Usta (3 1 5 7 /7 9 ).

ČRNO M ELJ: 9. 8. antriški film
C. A. S. H. 10. in 12. 8. ameriški
film V ratolom ni superkaskader. 1 1 .
in 12. 8. ameriški film Ugrizni v
kroglo. 14. 8. ameriški film Po
vratek človeka z imenom Konj. 16.
8. italijanski film Rim, m esto na
silja.
KOSTANJEVICA: 11. 8. ameriš
ki film H erbi znova takm uje. 12. 8.
ameriški film Pirati v m etroju. 15. 8.
jugoslovanski film Ko zorijo jagode.
KRŠKO: 11. in 12. 8. angleški
film Posilstvo. 15. 8. francoski film
Vsi grem o v raj. 16. 8. ameriški film
Sola življenja.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Od 10. do 12. 8. ameriški barvni
film Navijačice. 13. in 14. 8. angleš
ki barvni film Emily. 15. in 16. 8.
ameriški barvni film Dekle z a slovo.
NOVO MESTO - KINO JL A : Od
9. do 21. 8. italijanski film Priprav
nica. Od 13. do 15. 8. amriški film
Manaja.
SEVNICA: 11. in 12. 8. ameriški
barvni film L et nad kukavičjim
gnezdom . 15. in 16. 8. angleški
barvni film Mož, ki je prišel n a '
zemljo.

slov: Slavko Zakšek, Sedem 13,
68281 Senovo.
PRODAM VW 1300, letnik 1972.
Alojz Knez, Platerje 36, Krško.
PRODAM VW 1600 karavan, letnik
1971. Jože Slivše k, Zdole 36,
K ršk a
RABLJENO stoenko 73 prodam
ugodno. Inform acije: 2 5 -7 5 1 .
STOENKO 78 decem ber, prodam .
Inform acije: 2 5 -7 5 1 .
OSEBNI AVTO Vauxhal Chevette,
letnik 1976, prodam , lahko delno
na kredit. Janko Z o rčič, Grego
ričeva 7, telefon: 6 1 -6 4 0 , Bre-

PRODAM zastavo 750 S, letnik no
vember 1978. Vinko Vidmar,
Male Vodenice 10, Kostanjevica.
A N GLEŠČINO in nem ščino za izZ A S T A /O 101, 1974, registriram o
ite vseh šol poučuje profe or.
da juUja 1980, prodam. T elefon:
elefon: 2 2 - 8 7 7 .
(0 6 8 ) 1 3 -1 3 5 .
PRODAM zastavo 101, letnik 1976.
JakUč, Brusnice 5 2.
STANOVANJA
POCENI prodam osebni avto NSU
110 SC. Marjan K užnik, Vrhovo
6, 68216 Mirna peč.
D R U ŽIN A išče stanovanje ali sobo v
PRODAM zastavo 750, letnik 1972,
Brežicah ali Krškem. Ponudbe
v dobrem stanju. A n to n G rubar,
pod šifro: „N U JN O “.
MaU Ba n 6, Šentjernej.
ZAKONSKI PA R z o tro k o m išče
AM3 - 8 prodam po deUh. A vto je
stanovanje v Novem m estu. Pla
razstavljen. Šegova 33, Novo
čam po dogovoru. Naslov v upra
m esto, telefon: 2 4 -4 6 8 .
vi Usta (3 1 5 3 /7 9 ).
PRO FESO RJA iščeva garsonjero aU PRODAM avto Zastava 750, letnik
1975. Ogled vsak dan od 14.30
enosobno stanovanje za dve leti v
ure dalje. Dežan, Mestne njive
N ovem m estu aU okoUci. Naja
blok 1, N ovo m esto.
meva tu d i starejšo k m eč k o hišo.
PRODAM CZ 750, letnik 76. Grm,
Naslov v upravi Usta (3 1 8 9 /7 9 ).
telefon: 8 3 —301 od 14. ure.
IŠČEM sobo v Novem m estu. Pla
PRODAM zastavo 750, letnik 1971,
čam dobro. F o to Cvetko T ram te,
dostavni avto Zastava 1 300, d o 
Breška vas 3, 68220 Šmarješke
stavni IMV 1200. Inform acije:
TopUce.
D olenjka Kovina, Šentjernej.
D ELAVEC nujno išče sobo v N o
PRODAM 125 PZ, letnik 1975.
vem m estu ali okoU ci Javite se na
Polde Fink, Irč a vas 12, Novo
naslov: Č arm an, Ljubljanska ce
m esto.
sta 9, N ovo m esto.
PRODAM avto AMI 8, v voznem
ZAKONSKI par z o trokom išče
stanju, letnik proizvodnje 1972.
enosobno stanovanje v Novem
P odrobne inform acije na telefon:
m estu aU bUžnji okoU ci Naslov v
2 3 - 0 6 0 , Novo mesto.
upravi Usta (3 1 1 3 /7 9 ).
UGODNO prodam dobro ohranjeno
SOBO s souporabo kopalnice aU gar
zastavo 750, letnik 71, neparna
sonjero aU manjše stanovanje
številka. Inform acije na telefon
iščem v Novem mestu. Naslov v
2 3 - 5 8 3 popoldne.
upravi Usta (3 1 2 5 /7 9 ).
PRODAM fiat 124 po deUh. Drago
B on, Zagrebška 6 / a , Novo m esto.
PRODAM avto Mini Moris 1000 po
ugodni ceni ter škodo po deUh.
M o to rn a vozila
F ranc Papež, Šolska 6, Novo
m esto.
PRODAM tra k to r 35 KS Porsche
PRODAM dobro ohranjeno lado
1957, brezhiben ali zam enjam za
1200, letnik juni} 1976, prevo
lažjega. Ponudbe: F ranc Vidmar.
ženih 38.000 km . Ponudbe na na
V rtaža 5, 68333 Semič.

f

DOLENJSKI LIST
IZD A JA : Č asopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
m esto - USTA NOV ITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, C rn o m d j, Kočevje, Krško, M etlika, N ovo m esto, Ribnica
Sevnica in Trebnje.
IZD A JA TELJSK I SV ET je družbeni organ upravljanja. Predsed•m k: Slavko Lupšina.
UREDNIŠKI ODBOR: M aijan Legan (glavni in odgovorni ured
nik), Milan Markelj (nam estnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan
Bauer, Janez Pezelj, Jože Primc, Drago R ustja, Jože Sim čič, Jožica
Teppey, Ivan Z oran in A lfred Železnik. Tehnični u rednik Priloge:
Dušan Lazar. E konom ska propaganda: Janko Saje in M arko Klinc.
JZHA JA vsak č etrte k — Posam ezna številka 6 din, letna n aročnina
238 din, polletna n aročnina 119 din, plačljiva vnaprej — Za m ozemstvo^480 din ali 25 am eriških 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
strarn 160 dm , 1 cm na srednji ali zadnji strani 200 din, 1 cm n a prvi
? "J
din. Vsak mali oglas do 10 besed 50 din, vsaka nadaljnja
f 6* ® 5
~ Za vse druge oglase velja do preklica cenik š t 10 od 1.
o n e 7*. , i ? 3d!a SLmnen-ia sekretariata za inform acije IS skupšči
ne SRS ( š t 4 2 1 - 1 / 7 2 od 28. 3. 1974) se Dolenjski list ne plačuje
davek od p ro m etap ro iz v o d o v .
<
;
J *' , podružnici SDK v Novem m estu:
5 2 1 0 0 - 6 0 3 - 30624 - Naslov uredništva: 68001 N ovo m esto, Ulica
talcev 2, p.p. 33, telefon (068) 2 3 - 6 0 6 - Naslov uprave: 68001
N ovo m esto. Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 2 3 -6 1 1 . - Nenaro^ - ° £ ? A ? e vračam o ~ Č asopisni stavek, filmi in
prelom . ČZP Dolenjski list, N ovo m e s t a - Barvni filmi in tisk: Ljud
ska pravica, L jubljana.
1
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POCENI prodam NSU 1200 C, let
nik 7 0 - 7 1 . Z latko Šket, Ore
hovec 43, 68311 Kostanjevica.
UGODNO prodam zastavo 101 L,
letnik 77. F ran c Mazovec, V Bre
zov log 14 (Mala B učna vas),
Novo mesto.
PRODAM Man 635 Kiper in TAM
2001 4 m, letnik 74. Jože Cvel
bar, Kostanjevica na K rki
PRODAM ah zam enjam za osebni
avto tovornjak šestak kasonar.
A ndrej Le kse, Kalce Naklo n. h.,
Podbočje.
AUSTIN 1300 v voznem stanju,
registriran, prodam po zelo ugod
ni cen i Kaplan, V Brezov log 50,
N ovo m esto.
PRODAM Zastavo 750 luxe, letnik
1975. Z upančič, A dam ičeva 33,
Novo mesto.
DOBRO ohranjen avto Z - 101,
letnik
1976,
takoj prodam.
Ernest Jazbec, Nad Mlini 21, tele
fon: 2 1 -9 5 8 .
PRODAM tovorni avto TAM 5500,
letnik 1972. A nton R ešetič, Sela
pri Ratežu 1, Brusnice.
PRODAM zastavo 101 in ikodo.
Marija Šinkovec, O to č ec 78.
PRODAM osebni avtom obil BMW,
starejši letnik. Piletič, D o l Maharovec 11 a, Šentjernej.
PRODAM avto Opel
pel K adet, star 20
mesecev, e?
prevoženih 30.000 km .
Vojislav fr
Petruševski, Zagrebška
18,
Novo
m esto,
telefon:
2 2 -0 0 4 .
ZASTAVO 750, odUčno ohranjeno,
prodam . Cena 35.000,00 din.
Bevc, D o l TopUce 75.
PRODAM trak to r Z etor 4712 s pri
k lju č k i Inform acije po telefonu
85—768.
PRODAM fiat 126 P (septem ber
78). Cena 47.000 din. Inform a
cije na telefon 2 4 -6 6 6 .
PRODAM m otorno kolo 14 TL, let
nik 1973, v dobrem stanju.
Stanko Ž upan, VeUki Ban 1,
Šentjernej.
KADET LS, letnik 1968. zadaj za
leten, prodam . Alojz Cesar, V
Brezov log 37, Novo mesto.
PO ZELO ugodni ceni prodam za
stavo 101, letnik 1975. Ivan Per
še. Družinska vas 14.
PRODAM zastavo 1300, letnik
1977. Inform acije na telefon
2 2 - 6 1 8 , T rdinova 12 c, Novo
m esto, N enadič.
PRODAM avtom obil Zaporožec,
karam boUran, v nevoznem stanju,
letnik 1977, po ugodni c en i Ja
nez Skuše k, D obliče 18, Č rno
melj.
PRODAM m otorno kolo A vtom atik
3 z garancijo. Inform acije: Šmihel
44, Novo m esto.
PRODAM lado, letnik 1976. Novak,
Kristanova 41, N ovo m esto.
PRODAM zastavo 750 de luxe, let
nik 74, prevoženih 53.000 k m
Ogled vsak dan popoldan. F ranc
T urk, Koroška vas 1, S topiče.
ZASTAVO 101, 43.000 km , pro
dam . Inform acije: VeL B učna vas
38, Novo m esto aU telefon
24—661.
PRODAM tra k to r Z etor 2511 s ka
bino aU Z etor 4911, nov. Jože
Ju rečič, G orica 16, Leskovec.
R — 12 TL, dobro ohranjen, pro
dam aU m enjam za Z 750. Novak,
R aka 58, aU telefon 7 1 -8 0 3 .
PRODAM 101, letnik 74, registri
rano d o 4. 4. 1980. D obro ohra
njena. Inform acije na telefon
81—392, Glavni trg 40, Sevnica.

ka).
Naslov v upravi
Usta
(3 1 0 6 /7 9 ).
PRODAM teUco, 7 mesecev brejo.
Peter Radovan, Gorenja Brezo
vica 10, 68310 Šentjernej.
PRODAM spalnico, hladilnik, pUnski štedilnik, peč, kuhinjsko opre
m o. T elefon 2 4 -2 5 9 , popoldne.
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KUPIM vodno tu rb in o z generator
je m od 8 do 10 kw. Lahko tu d i
samo turbina aU samo generator.
Alojz Zajber, 68280 Brestanica,
TE Brestanica.
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IMATE težave s spravilom lesa —
hlodov? Javite se na naslov:
Janez Sekula, Koroška vas 12,
Stopiče.

T

PRODAM vinograd z zidanico v
Vinjem vrhu. D ostop m ožen z
vsakim vozilom. Naslov v upravi
Usta (3 1 4 1 /7 9 ).
PRODAM dveletni vinograd na
Trški gori (okrog 6 arov) in voja
ški džip Indian najboljšemu po
nudniku. Naslov v upravi Usta
(3 1 3 8 /7 9 ).
PRODAM novo enostanovanjsko
hišo na lepem kraju v Kostanje
vici na K rki Plačilo v devizah.
Inform acije pri Milanu Jordanu,
Grajska 14, 68311 Kostanjevica
na Krki, po 18. uri.
PRODAM parcelo (10 a) z viken
dom v tretji fazi gradnje, oddalje
no 10 m inut .o d Mirne. Kristan
Dim, Mirna 72.
PRODAM parcelo na V rheh - 1
hektar in 34 arov (tri njive, trav
nik in gozd). Ivan Urek, Dramlja
25, Bizeljsko.
PRODAM hišo na prom etnem kraju
na Dolenjskem , tu d i zam enjam
po dogovoru. Naslov v upravi Usta
(3 1 6 1 /7 9 ).

FRA N C BOŽIČ, Š m ih e l 48,; NoW
m esto, prepovedujem parkiranj
avtom obilov pred mojo h150'
K dor tega ne b o upošteval. g
b om sodno preganjal

JO ŽE T U HRIBA RJU z Drske 45
iskrene čestitke za minuU rojstni
dan! Prijatelji.
DRAGI sestri ANICI in možu TO 
NETU SAJETOVIMA z Drske
iskreno č estitam o za 50-letnico
rojstva in 25-letnico skupnega živ
ljenja. Sestre.

IVANKA KUKAR, rojena Petrič iz
Radoviče štev. 96, prekUcujem
neresnične besede, k o sem izjavi
la, da je n d l Stanko Bajuk iz
Radoviče zažgal gospodarsko po
slopje mojega o četa Jožeta Petri
ča iz Radoviče.

[^OBVESTILAI
NOVOST! V rtnarska dela, n a črto 
vanje, novogradnjo in vzdrževanje
z večletnim i izkušnjam i v Švici,
opravljam
takoj. Inform acije:
V rtnarstvo
F ranc
Nečem er,
VeUki Podlog, 68273 Leskovec,
aU CvetUčarna Kerin, Krško.
STEKLARSTVO Drago Lampe, Ko
lodvorska 22, Črnom elj, opravlja
vsa steklarska dela in se pripo
roča!
AVTOM EHANIK JANEZ VIDRIH,
O točec 10, obveščam cenjene
stranke, da brusim o zavorne
diske, zavorne bobne in površin-

V času o d 26. jufija do 1. avgust
so v novom eški porodnišnici *odr
le: Amalija Primc iz Sadinje v a s i'
Jerneja, Jadranka T utnjevič iz
žarice - Dam irja, Mirjam Habe »
Ljubljane - Jaka, Darja Veljkov)«®
Krškega - Vesno, Marna Kambič #,
Cerovca - M oniko, Ma ijana Sin*"'
iz O štrca - Milana, Jožica Bradač«
Dolnjega Polja Katjo, Jo"j*
Uhan z Drske - A ndrejko, StetJ®
Hudoklin iz Dobravice — Božidar"
Marjeta D ular iz Vavte vasi '
Janeza, Nada Škarja iz Sevnice '
Tadeja, Luca Davidovič iz Lokev '
Dragana, Ana ČeUč iz Koroške va>
- Dam jana, Breda Bartolj iz ™ ’
stnega - M artino, Jožica TronteO
Drske - Benjam ina, Dragica Kos
Pristave - Sim ono, Z d e n k a Ivan#Dolnjega Suhorja - Jano, Vesna
Cvetan z D olnjih Kam ene - Dan1”
no, Ljudm ila Kom ljanc s
A ntona, Beba Pe rkovič i?
Verona,
Darmico, a L ivka
„
- Matjaža, Milena Kocjan z Bro
la nka, Sonja Brkovič iz Ljubljani
Lucijo, AmaUja Železnik z Diecffi
vrha — Alojza, Kristina Starin*J"
Leskovca - Lidijo, Terezija
van iz Čadraž — Jožka, Jožefa Krt”
z Brezovice Petro, Darinj'
Kiderič z R oj - Petro, Majda Pa -,
iz Gabrja - Uroša, Sonja Rožanc j*
Jelš - dečka, Enisa HaUlagič J i
MetUke - dekUco, A na Klemen^1,
iz Dolšc - dečka, Darinka Petri«?
Črešnjevca - dečka, D anica Vese#?
z Vrhovcev - deklico, A na VeseUc
iz Drežnika

Z A H V A L A
Ob tragični in nenadom estljivi izgubi našega dragega 23-Ietnega sina in
brata

MARTINA FLISA
iz Studenca 12 pri Sevnici

se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , vaščanom , prijateljem in znancem ki so nam izrekU
sožalje, m u darovali vence in cvetje te r ga v veUkem številu sprem ljali d o njegovega preranega groba.
Najlepše se zahvaljujem) Stillesu iz Sevnice z a podarjene vence, izrečeno sožalje in poslovilne besede
d) odprtem grobu. Lepa hvala župniku z a opravljeni obred.

Žalujoči: mama Neža, sestra Milena, brat Slavko z družino in dnigo sorodstvo

Z A H V A L A
Ž alostni sporočam o, da nas je tragično z ap ustil naš dragi m ož, oče, stari
oče, b rat in stric

p

r

o

d

a

m

PRODAM kosilnico BCS s snopovezalno napravo. Zalokar, Vinica
3, Smaije3ce TopUce.
PRODAM kom plet gostinski inven
ta r in fliper (na 4 igrače). Naslov
v upravi Usta (3 1 4 5 /7 9 ).
GUM IJAST čoln šport Beograd (3,4
m etra) ter m otor T om os 4,5 nov,
ugodno
prodam.
Stokanovič,
Jerebova 20, telefon: 2 1 -3 9 8 .
PRODAM spalnico v dobrem stanju.
Poizve se: T urk, Šegova 1 8 /8 ,
Novo m esto aU telefon: 2 4 -0 4 9 .
PRODAM poltovorno prikoUco,
brusilni stroj Iskra in stabUni re
zilni stroj Maja. Naslov v upravi
Usta (3 1 9 1 /7 9 ).
PRODAM spalnico in kavč s fotelji
po ugodni c en i Kostid, Ba govska
8, Novo m esto, telefon: 23—953.
PRODAM prikoUco za osebni avto
>n prikoUco za živino. Slak,
Šmihel 11, N ovo mesto.
PRODAM 3 kom. lesenih polken
(1 ,4 4 x 1 m) za vikend, 2 trajno
žareči peči E m o na trd o gorivo in
navadno peč s kotlo m za kopal
nico. Ivan Plut, V rtača 15,
Semič.
O TROŠKO sobo prodam . Telefon
23 -1 87.
PRODAM dvom anualne orgle Farfisa VIP 600. Jug, Ragovska 14,
Novo m esto.
PRODAM tridelno om aro in mizo.
Foršek, A dam ičeva 32, Novo me
sto.
PRODAM kravo, 9 mesecev brejo,
staro tri leta, in telico, 5 mesecev
brejo. Vinko M ihelčič, Regerča
vas 82, Novo mesto.
PRODAM knjige za prvi letnik peda
goške gimnazije. Naslov v upravi
lista (3 1 3 4 /7 9 ).
PRODAM dobro ohranjen kom bi
nirani štedilnik in pult. Adam i
čeva 39, N ovo mesto.
PRODAM skobeljni stroj (debeUn-

STANE BARBO
z Malega Kala 3
Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem , ki ste v teh težkih
trenutkih sočustvovali z nami, nam izrekli sožalje, m u darovali vence in cvetje ter ga v tak o veUkem
številu spremili do preranega groba. Z ahvaljujem o se Mariji Jeršin in ostalim sodelavkam te r delovnim
organizacijam K rk a -to z d H otel Grad O točec, Mizarstvo, A ntonu MikUču, Is k ra - tozd napajalne
naprave Bršljin. Z ahvaljujem o se tudi G asilskem u društvu iz H m eljčiča in Mirne peči, duhovniku ter
pevcem za tak o lepo opravljeni obred.
Vsem, ki ste ga v tako velikem številu posprem iU n a zadnji p o ti in njegov grob zasuli s cvetjem , še
enkrat p n srč n a hvala.
■> o o
j i

Žalujoči: vsi njegovi

'

Z A H V A L,A
O b boleči in nenadni izgubi našega dragega moža, očeta,
starega o č eta in tasta

MATIJE GOTENCA
borca NOV
iz Dolnje brige pri Kočevju
se najiskreneje zahvaljujemo zdravstvenem u osebju T orokalne kirurgije v Ljubljani, zdrav
stvenem u osebju kirurškega oddelka novom eške bolnišnice, posebno dr. O stojiču za usluge in
nudeno pom oč pri težki bolezni, vsem sorodnikom , prijateljem in znancem , ki so kakorkoU
pomagali v najtežjih tren u tk ih , podariU vence, cvetje, izrekU sožalje in pokojnika spremiU na
zadnji p o ti Lepo se zahvaljujem o kolektivu posestva , S n e ž n ik " Kočevska Reka, govornikom a,
političnim organizacijam in LD Banja Loka za darovane vence in organizacijo pogreba,
zahvaljujemo sc tu d i KGP ,,N ovograd' Novo m esto in A vtocom m ercu Ljubljana za darovane
vcnce in izrečeno sožalje.

Žalujoči: žena, hčeika, sin z družino in drugo sorodstvo.

Št. 32 (1565) 9. avgusta

Z A H V A LA

ZAHVALA
Ob boleči in nenadom estljivi izgubi
našega dragega sina in brata

Po težki in hudi bolezni nas je v 70.
letu starosti zapustil naš dragi mož,
ata, stari ata in brat

V S POMI N

MICKE
RIFELJ

roj. 18. 2.1957 na Krupi pri Semiču

upokojeni tesar iz Žužemberka 106
iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom , prijateljem , znancem
in sosedom , ki so nam v te h težkih tren u tk ih nudili nesebično
pom oč. Iskrena hvala dr. Janezu Kram arju in strežnem u osebju
kirurgije - splošne bolnišnice v Novem m estu, te r dr. K ocutarju
za la ja n je bolečin v času bolezni Zahvalo smo dolžni vsem
udeležencem pogreba in darovalcem cvetja, posebno pa še pevske
m u zboru in župniku za lepo opravljeni pogrebni obred.

iz Ždinje vasi
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v težkih tren u tk ih stali
n . i Strani’ Posebno ^ tovarišem m iličnikom , delovnem u kolektivu
*MV Semič, OOZSMS Stranska vas, dekanu za opravljeni obred,
godbenikom , sosedom in prijateljem za vso pom oč te r vsem, ki so
uarovali vence in cvetje in ga spremljali na njegovi zadnji poti.

Žalujoči: oče Jakob, mama Olga, sestre Silva, Marija in
Danica ter drugo sorodstvo.

RUDI
KRAŠEVEC

Boleč je spom in na 11. avgust, ko
mineva žalostno leto dni, odkar smo
se poslovili na ljubljanskih Zalah od
naše ljubljene, tragično prem inule

JOŽETA
OGULINA

O,' k ako hitro čas beži, a teb e draga Micka od nikodar ni. Vesela
si odšla o d dom a, k o si nas zadnjikrat obiskala. Nismo slutili, da
je to tvoje zadnje slovo. Mnogo prezgodaj si nas zapustila, saj si
tako rada prihajala v svoj rojstni kraj. Spom in nate je nepozaben.

Žalujoči: žena Marija, sinova Jože in Rudi z družino,
hčerke Magda, Jelka in Anica z družinami, brat Franc z
družino, sestre Tončka in Francka ter drugo sorodstvo.

Žalujoči: vsi tvoji!

Žužemberk, Ljubljana, Kranj in Re ka,
dne 31. julija 1979.

ZAHVALA
Z A H V A L A
V 81. letu starosti nas je z p u s tila
naša draga m am a, stara m am a, sestra
in teta

Ob tragični sm rti in prerani izgubi
našega dragega nepozabnega m oža,
očeta, starega očeta, sina in bra ta

V S POMI N
15. avgusta m ineva tretje leto, odkar
je z a vedno odšel od nas naš

JOŽE
BORŠTNAR
V
našem domu je ostala praznina, v naših srcih
bolečina. Nismo imeli toliko časa, da bi se poslovili in se
ti zahvalili za dobroto, tako nenadoma si odšel od nas, tih
in miren, kot si bil vse življenje.
Žalujoči: žena Majda, hčerki Betka z družino in Zlatka

TEREZIJA
FURLAN

JOŽETA
VIDRIHA
z Mirne, Roje II

roj. Grubar
iz. Vel. Bana 7

se iskreno zahvaljujem o sorodnikom , prijateljem , znancem , sosedom in vaščanom, ki so nudili nesebično po m o č v težkih
trenutkih. Enako se zahvaljujem o vsem , ki so darovali vence,
pevskemu zboru, govornikom a za ganljive besede, kolektivu KPD
Dob, 1MV Mirna. Posebna zahvala tov. Janežiču z a vsestransko
pom oč.

Iskreno se zahvaljujem o vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem
in znancem, ki ste jo sprem ili n a njeni zadnji p o ti, ji darovali
cvetje in nam iztekli sožalje. Posebno zahvalo sm o dolžni
Rotarjevim za nesebično p o m o č. Najlepša hvala tu d i kolektivu
Novoteksa Novo m esto in Iskri Šentjernej ter župniku za
opravljeni obred.

Žalujoči: Žena Anica, hčerka Maijetka, sinova Jože in
Igor, mama, bratje in sestra.

Žalujoči: hčerke Anica, Tončka, Nežka in Marija ter sin
France z družinami in drugo sorodstvo.

Y ečni zakon življenja
je pretrgal vse njegove upe.
želje in vero v bodočnost

V SPOMI N
ZAHVALA

ZAHVALA

31. julija so minila prežalostna štiri leta, odkar m e je zapustil
dragi, ljubi mož

Ob boleči izgubi našega dragega brata, strica in svaka

Ob prerani in boleči izgubi našega
dragega sina, bra ta in strica

JOŽKA
JELENCA
iz Mokronoga 21
se iskreno zahvaljujem o vsem sorodnikom , sodelavcem, p ri
jateljem in znancem , ki ste v teh težkih trenutkih sočustvovali z
nami, nam izrekli sožalje, nu darovali vence in cvetje te r ga v
tako velikem številu posprem ili na zadnji poti. Posebna zahvala
velja tov. Vovkovi in Jevnikarjevi, Tegradu iz Trebnjega, Iskri iz
M okronoga, IMV iz Novega m esta, pevcem iz M okronoga,
predstavniku T eg ra d ain m okronoških fantov z aposlovilne besede
ob zadnjem slovesu od poko jn ik a ter duhovniku z a opravljeni
obred.
Vsem skupaj še e n k rat iskrena hvala.

Vsi njegovi
Mokronog, Domžale, Lottstetten,
Valentigney, dne 26. julija 1979

LUDVIKA MIHALIČA

JOŽE PIRC

s Potovega viha

z Dobrove 2, Dobrnič
Sel si v kraj, odkoder ne moreš več nazaj, daleč si, a živiš
z menoj. Ob tvoji gomili spet in spet obljubim, da pridem
za teboj in ne boš več sam. Spomini nate so vedno boli
boleči
J

ISKRA COMMERCE
LJUBLJANA
TOZD SERVIS

objavlja prosta dela za

RTV M EHANIKA, za popravljanje in vzdrževanje
ojačevalcev standardne izvedbe
Ctelovno razmerje se sklepa za nedoločen čas.

K *•
za medsebojna razmerja DSSS razpisuje naslednja
prosta dela in naloge:
1 / VO DJA T R 2N IH INFORMACIJ
2 / REFERENT PRODAJE
3 / LIKVIDATOR
Pogoji:
1: - višja ekonomska Sola
—4 leta delovnli izkušenj
2: - srednja ekonomska ali tekstilna šola
—2 leti delovnih izkušenj
3: —srečkija ekonomska ali administrativna šola
—2 leti delovnih izkušenj
Razpis velja 15 dni.
Delo se združuje za nedoločen čas.
Prijave zbira Kadrovska služba Beti, Metlika.

Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas.
POGOJI:
-končana Poklicn.' šola - RTV mehanik
- 2 leti delovnih izkušenj v stroki
-opravljen vozniški izpit B kategorije
- 3 mesečno poizkusno delo.

EKONOMSKEGA TEHNIKA, za obračun
zacije in zalog servisne delavnice

Vsi njegovi

Tovarna celu loze in papirja
„DJURO SALAJ" KRŠKO - TOZD PAPIR

vabi k sodelovanju delavce
za p o tr e b e servisa v Prekopi:

B! ! : P KRANJSKA T R IK O T A 2N A INDUSTRIJA
" » E T I" -M E T L IK A

se iskreno zahvaljujem) sorodnikom , sosedom , vaščanom in
prijateljem , ki ste ga sprenili n a njegovi zadnji p o ti, m u podarili
cvetje, nam p a pom agali in izrazili sožalje. Zahvaljujem) se
župniku Petru V rtačiču z a lepo slovo od p okojnika in OOS
N ovotehne z a p o d a rje n i venec.

reali

Delovno razmerje se sklepa za določen čas enega leta.
POGOJI:
— končana ekonomska srednja šola
—zaželene delovne izkušnje
Kindidati naj ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev v
roku 15 dni po objavi dostavijo v ISKRA COMMERCE
Kadrovska služba, Ljubljana, Topniška 58.

6 NK DELAVCEV V TOZD PAPIR
Pogoji:
—nekvalificiran delavec
—delo v treh izmenah
ČISTILKO V TOZD PAPIR
Pogoji:
— nekvalificirana delavka
—delo v dopoldanski izmeni
Pismene prijave sprejema kadrovska služba delovne organi
zacije 15 dni po objavi.
Kandidati bodo pismeno obveščeni o izidu izbire najpozneje
v 30 dneh po izteku roka za sprejemanje prijav.

, ,KRKA"
TOZD HOTEL G RAD OTOCEC
O to če c ob Krki

objavlja
prosta dela in naloge
— 2 SOBARIC — ČISTILK za Garni h o tel O to če c
— 1 ČISTILKE za restavracijo pri Vodnjaku, Novo
m esto
— 1 POMOŽNE GOSTINSKE DELAVKE za restav
racijo pri Vodnjaku, N ovo m esto
— 3 natakarjev
•
Nastop službe takoj ali po dogovoru.
Pismene vloge spnjema splošna služba TOZD Hotel Grad
Otočec, Otočec o d Krki št. 50.
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Na žalitve odgovoril s

SS:

Odkriva bogastvo dela
Sedeč za veliko risalno
desko, osredotočen v neko
S tehniško risbo, ki jo je ravno
*
tisti hip izdeloval, ni Marjan
Šmalc, 18-letni dijak tehni
ške srednje šole v Novem
mestu, sicer pa doma s
Podboršta pri Mimi peči, z
ničimer razkrival, da je samo
na praksi Ta „samo” seveda
ne pomeni omaloievanja
fa k tičn eg a
-.priučevanja
tisočev mladih ljudi, ki si v
teh vročih poletnih dneh v
delovnih organizacijah in
ustanovah nabirajo znanje in
izkušnje za delo, ki ga bodo
opravljali, ko bodo končali
šole.
„Praksa te obogati z ne
precenljivimi izkušnjami, saj
v šoli dobimo le teoretično
znanje, ki pa brez izkušenj
ne pomenijo kdove koliko, ”
je povedal Marjan.. Pravi, da
si je poklic izbral bolj po
občutku kot pa na podlagi
vedenja, kaj je strojni teh
nik. Toda že med proizvod
no prakso p o prvem letniku,
ko je delal v neposredni
proizvodnji, ko se je sezna
njal s tako velikanskim pro
izvodnim organizmom, kot
je avtomobilska in prikoličarska proizvodnja IM V, je
začel odkrivati zahtevnost,
pa tudi bogastvo dela, stroj
! niškega dela. Od preprostih
* ročnih delovnih operacij je v
skladu s programom počit
niške prakse, ki ga IMV
izdela v dogovoru s Centrom
strokovnih šol, prešel do
tretjega leta svoje p oči miške
prakse, ko pride že do
deljenja Prvih 11 delovnih
dni opravijo praktikan ti delo
v neposredni proizvodnji,
drugih 11 dni pa v stro
kovnih
službah.
Marjan
Šmalc je delal tiste dni v
orodjarni prototipne delav
nice, ko so ga poklicali na

pom oč za risalno desko
razvojnega inštituta.
V Industriji motornih
vozil se zavedajo pomena
prakse za bodoče delo svojih
tehnikov, inženirjev in dru
gih strokovnjakov, zato nji
hova izobraževalna služba
pripravi za vsako usmeritev
poseben program, ki je razli
čen tudi po letnikih. Tako
programirana praksa, ki je
nastala na temelju tesnega
sodelovanja med šolo in
strokovnjaki iz IMV, že
vsebuje prvine, ki jih bo
prineslo usmerjeno izobra
ževanje. In v IMV imajo te
dni kar dosti dela, če hočejo
s 360 praktikanti, kolikor
jih imajo, izpeljati vse načrte
in naloge, ki so si jih
zastavili
,,Počitniška praksa je
dobro organizirana in dobro
izpeljana, le povezav med
mladinsko organizacijo v de
lovni organizaciji in našo na
šoli, kjer smo skoraj vsi
dijaki štipendisti IMV, ni
pravih, zato bi želeli, da bi
se stiki okrepili, “ je povedal
Marjan Šmalc, ki je aktiven
tudi v krajevni organizaciji
ZMS.
K ot drugi mladi ljudje se
tudi Marjan ukvarja s špor
tom, kdaj pa kdaj pomaga
doma. Zdaj mu je najtežje,
ker mora vstati zgodaj zju
traj, okoli pete ure, ko ga
avtobus IMV odpelje na
dela Toda zelo dobro ve, da
bo naslednje leto, ko bo
zapustil šolo in odšel v
tovarno, o svojem bodočem
delu vedel že skoraj vse,
tako da bo lahko takoj
prevzel najzahtevnejše delov
ne naloge. In takrat ne bo
več „samo” na praksi, mar
več bo združeval delo s
tisoči delavcev največjega
dolenjskega delovnega ko
lektiva
J. SIMČIČ

:

23-letnem u Darku Z up an čiču , ki je v letošnjem maju v Kočevju ustrelil Boruta
_____________ sod išče naložilo 4 leta zapora - Vrsta olajševalnih ok oliščin

i

*
.
RDEČI LEPOTEC - Na takega
korenjaka ie naletela Marija
Švajger iz Črnomlja v bližnjih
gozdovih. Ne samo, da karželj
te velikosti zasluži vso po
zornost, tudi kaj pogost pojav
ni v tem času. In še nekaj: po
tako velikih karžljih naj segajo
le poznavalci, saj ga slabo po
učen gobar lahko zamenja z
zelo strupeno rdečo mušnico.
(Foto: Slavka Božič)
U M R L D IR K A Č
P R A Z N IK
Č lane krškega AMD, prijatelje in
svojce je prizadela vest o tragični
sm rti Mirana Praznika iz Sevnice.
Praznik je v ponedeljek um rl v pro
m etni nesreči na hitri cesti pri Celju.
Miran Praznik je bil obetaven dirkač
speedwaya- Letos je začel dirkati v
drugi ligi, na nedeljski dirki v Ljub
ljani je bil drugi.

— Motite se. Hotel Večna izguba je postav
ljen ob glavno cesto in gostje se zelo pritožu
jejo zaradi hmpa, ki prihaja s ceste.
— Ste v teh petnajstih letih hotel kaj preurgaK? Mi lahko poveste vsaj nekaj novosti?
— Brez težav. Poglejte: vsaka dva meseca
imamo sveže natakaije, a tudi receptoiji se
hitro menjajo. Lice, ki gleda na cesto, pa
bomo prepleskali za petindvajsetletnico delo
vala.
— S čim najbolj presenetite obiskovalce?
— Marsikomu zapre sapo, če dobi na mizo
zadevo,ki si soje res zaide!.

Omenjenega dne seje Zupan pred prijatelji Slednjemu je
čič pridružil skupini kočevskih prekipelo, potegnil je pištolo in
„punck rockeijev“, med kate dvakrat ustrelil. Eden od strelov
rimi je bil tudi Borut šimec, in je bil smrten. Storilca je vzela
z njimi popival ter na veliko noč. Šele po tridnevnem poti
plačeval Kmalu pa se je med kanju po gozdu se je Zupančič
obtožencem in Šimcem razvnel na prigovaijanje nekega znanca,
prepir, kasneje tudi pretep, ven ki ga je srečal zgolj slučajno,
dar sta se ob odločitvi, da gre predal
sta k Zupančiču po denar za
Na četrtkovi obravnavi je
nadaljnje popivanje vsaj na vi
dez pobotala. Kajti kot je poka obtoženec dejanje v celoti pri
zala preiskava, je Šimec še na znal in obžaloval Kajti kot je
dalje neprestano žalil Zupanči sam povedal, se je s Šimcem
ča, ki je zato doma zraven de veliko družil in ta je pri njemu
celo nekajkrat prespal Sodišče
narja vzel še pištolo (kupil jo je
v Novem mestu od nekega je v Zupančiču videlo slabo pri
lagodljivo in mentalno podpoRoma). Do tragičnega razpleta
je nato prišlo v gostilni Pod
piečno osebnost, ki jo spremlja
Stojno. Tam je začel Šimec
manjvrednostni kompleks. Prav
zaradi tega so ga Šimčeve žalit
omalovaževati Zupančiča tudi

Prem agal mrzle kilom etre in umazanijo
Martin Strel preplaval Krko - Pri startu 14, na cilju osem stopinj v eč - V reki še veliko
rib - L etos bo Martin preplaval skupaj 3 5 0 0 km
24-letni Mokronožan Martin
jez stopil na črepinje in si hudo po
voljo tega je imel Strel veliko dela.
Strel je napovedani podvig ure
škodoval peto;
K prvemu p o č itk u je krenil po 10
„ Z brato m Tom ažem sva precej
sničil. V Krko je nedaleč od
u rah plavanja v Straži ter tak o m oč
časa
razmišljala,
ali
naj
nadaljujem
izvira zabredel 1. avgusta, na
no zaostal za n a č rti
ali ne. Rana je bila globoka, voda
cilj pa je prišel dva dni kasneje.
„ Vendar je šlo naslednji dan
94,5 k m dolgo reko je plavalni
m aratonec prem agal v 27 urah. Za
naporno p o t je potreboval samo dve
uri več, k o t je predvideval B ržkone
bi z malo več sreče Krko prem agal v
dveh dneh, vendar je imel že na za
č e tk u p o ti sm olo: le streljaj od m o
stu v vasi Krka je ob prehodu čez

zelo m rzla (14 stopinj Q . “
Navzlic poScodbi je Strel nadalje
val Počasi, k ajti Krka je m očno
upadla. Spremljeyalci v tre h kanujih
(M arjan H untar, Peter Skrbinšek,
Zdravko Kramar, Slavko Z upančič
in Miran Slana) so h itro izračunali,
da se list na reki v eni uri prem akne
za vsega 300 do 350 metrov. Za-

Kasači na novi progi
Klub za konjski šport v Šentjerneju dobil nov hipodrom
— V nedeljo otvoritev s tekm ovanjem — Dvakrat
avtostart
Konjski šport ima v Šentjerneju
bogato tradicijo. Klub za konjski
šport že vrsto let prireja tekm ovalne
prireditve, na katerih je s svojimi
konji dosegel lepe uspehe. Brez te
žav pa ne gre nikjer; za šentjem ejski
konjeniški klub je bila težava pred
vsem za prostor. Stari hipodrom so
že leta popravljali, a ni dosti zaleglo.
Iskali so m ožnosti za gradnjo novega
tekm ovalnega prostora m jih našli.
S tari hipodrom so precej predelali in
m u dodali še nekaj prostora. Nastala
je 800 m etrov dolga in 12 m etrov
široka tekm ovalna steza.
„SkušaH smo narediti tako, da bi
bili gledalci in tekm ovalci kar naj
bolj z ad o v o ljn i" pravi A lfred Trene,
prizadevni č la n kluba.
P redračun za novi objekt je zna
šal okrog 800 milijonov. Pomagale
so TKS Novo m esto in delovne o rg a
nizacije, nekaj je bilo tu d i prosto
voljnega dela.
12. avgusta ob 15. uri b o pod •
pokrovieljstvom IS SO N ovo m esto

Od turistov se ne da živeti •

— Je tam direktor hotela Večna izguba,
kajne?
— Želite, prosim?
— Če se ne motim, je letos vaš hotel star
petnajst let
— Natančno leta 1964 ga je ob zvokih
godbe na pihala odprf tovariš župan. Lep do
godek je bil to za Repičevo drago. Turizmu so
se odprla vrata.
—Koliko sob imate?
— Petinštirideset in naj poudarim: dve ko
palnici
— Predvidevam, da so sobe trenutno do
poslednje zasedene.

Na zatožni klopi kočevske enote Temeljnega sodišča v Ljubljani
je v četrtek sedel 23-letni Darko Zupančič iz Kočevja, ki ga je
obtožnica bremenila, daje 3. maja letos okoli 21. ure v gostilni Pod
Stojno umoril 19-letnega Borata Šimca. Senat je Zupančiču, ki mu
je _y času dejanja tekla pogojna obsodba zaradi vlomne tatvine,
odmeril enotno kazen štirih let zapora.

— Kako pa je kaj poskrbljeno za zabavo
gostov?
— Dobro. Sedeči na terasi lahko opazujejo
promet, oni v restavraciji pa lahko gledajo
sedeče na terasi Ljudje so videti kar zado
voljni
—Kako pa je ob sobotah in nedeljah?
— Tako kot v ponedeljek, torek, sredo,
četrtek in petek. Veste, ljudje so tega nava-.
jeni Kakršne koli novosti bi jih lahko zmedle.
To pa ni naš interes.
—Kakšni so vaši načrti za prihodnost?
— Veliki. Pravkar bomo dobili iz tiskarne
nove cenfce. Le pe, vezane v usnje. Stare sme
zavrgli, ker so zaradi povišanja cen neuporabljivl
—Mislite kaj na novogradnjo?
— Seveda. Na Zeleni gori imam zidanico
narejeno do prve plošče.
— Mislil sem na zidavo novega objekta.
Družbenega.
— A, to. Ja, bo, bo. Je v načrtu, v planu
razvoja mesta Že sedemnajst let. A je zaple
teno. Od turizma, od turistov, veste, se ne da
živeti.
P. S. Pogovor je izmiMjen Iskanje podob
nosti z resničnostjo gre šteti v zlonamernost.
TONI GAŠPERIČ

uradna otvoritev s tekm ovalno pri
reditvijo, na kateri b o nastopilo 40
konj.
»Program obsega sedem kasaških
to č k ," nam je povedal Trene. Za
nimiva bosta republiško prvenstvo
2-letnih kasačev in krožna dirka, ki
šteje za neuradno prvenstvo Slove
nije. Videli bom o še dva nastopa z
a vtostartom . T o bosta zelo hitri
d irk i ki jim a b o sledila še ena sred
nje kvalitetna. Posebno dirko smo

Alfred Trene

i

pripravili samo za dom ače k o n je."
O prihodnosti v Šentjerneju ne
govorijo veliko.
Urediti b o d o m arali še prostor za
gledalce, notranjost
hipodrom a.
Dela in skrbi je veliko, s prostorom
in konji! V endar šentjem ejskim
ljubiteljem konj ne m anjka delovne
vneme in ljubezni d o živali.
LUZAR

hitreje. Povedati m oram , da sem bil
m očno ž e je a M edtem ko sem jedel
le dvakrat na dan, sem spil veliko
tekočine, ki so mi jo pripravili pri
jatelji iz ,M aratonika‘, izdelka novo
m eške ,K rke‘. N apitek mi je m očno
k o ris til"
Km alu n a to je Strela sprejela pre
cej drugačna K rk a Malce toplejša, a
hudo um azana. Drugič je počival v
K ostanjevici , , Vesel sem bil, ker je
bila , novom e9ca umazanija* za
m ano. Na poti pa sem se srečal z
novimi dogodivščinam i. Zapletal
sem se v velike alge, ki reko obarva
jo nekam na č rn o , ognil sem se belo
uškam , najbolj p a s e m bil p r e s e n o -

PRED STARTOM - Strelovi
spremljevalci so ugotovili, da je
Krka nenavadno mrzla (14 sto
pinj), zato so maratonca dobro
namazali s posebno mastjo.
čen nad številom rib. Nisem si
mislil, da ima Krka še toliko rib .“
N a vprašanje, kako se po nevsak
danjem podvigu p o č u ti je Martin
odgovoril: „D obro, kajti prvi D o
lenjec sem, ki je K rko preplaval od
izvira d o izliva. Med potjo sem
shujšal za več k o t 3 kg, presenečen
pa sem b i l ker so me v soboto po
n o č i tak o bolele roke. Celo noč
nisem sp a l k ajti naša lepotica me je
pošteno zdelala.“
J. PEZELJ

|

ve tolikanj bolj prizadele
nanje je reagiral kakor je
znal
_
fri odmeri kazni — štiri l*j*
zapora - je sodišče upošteval5
vrsto olajševalnih okoliščin. ^
pančič je živel težko mlado*1:
£il je sam z mateijo in že p*1
štirinajstih letih je moral težko
delati Usodnega dne je bil z#2
di vinjenosti bistveno zmanj^
no priseben, bil pa je tudi ti'
zvan.
Poleg zaporne kazni je se$l
Zupančiču izrekel ukrep obvejj’
nega zdravljenja zoper alkohol1
zem, zaradi motene osebno^
pa še socialno—psihološko”
delovno terapijo.

..Dolenjka” boljša
od »Barakude —

N ovom eščani začeli ■*'
delovati tekm ovalne p18" K
m
vuti
V klubskih prostorih na
Seidlovi 1 so člani nov^
meškega Kluba za podvodn£
aktivnosti prvi v dižavi &
čeh izdelovati velike teku*0'
valne plavuti. Do sedaj s0.
bili odvisni kot vsi soroda
klubi v Jugoslaviji od naku'
pa edinih tovarniških plaV1'
ti, ki jih delajo v Hambutf11
(Barakuda), najraje pa &
plavalne pripomočke kup0'
vali od šampionov iz SoVr

gr

žr

V,
je

ne

PLAVUT VELIKANKA Članica novomeškega KPA
in državna reprezentantk*
Zevnkova obdduje prvo do
mačo monoplavut (Foto: f
Pezelj)
ske zveze, ČSSR in Madi8?
ske. Za nemšce ali vzh^’
njaSce plavuti so mof^
odše ti več k o t 2 00 din.
Delo v njihovi delavnici ie
hitro steklo in minuli ted«j*
so prva para doma narejen**1
plavuti testirali Repie#*!'
tant Vohar je v D olenji
Toplicah nataknil m
plovut (obe nogi v el\
plavuti, stil delfin), njegPj*
klubska tovariša (prav taK"
državna
reprezentant
Strniša in Zevnikova pa st*
preizkusila navadni tekn*0'
valni plavuti
...
Po testiranju so ugotovi**’
da sta izdelka, narejena P°
domačih načrtih in z do
mačega fiberglasa (Do1**;’
Medvode), boljša od uvo*f
nih ‘barakud*. Z majhni*?
popravki bo plavut ‘Dolenj!
ka‘, kot so jo poimenovan
zaenkrat, precej boljša tud
od vzhodnjaških ‘sester*.
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STARA PUŠKA - Člani novome&ega Kluba za podvodne
aktivnosti so v kiki na Otočcu
med vajo potapljanja našli starindeo puško. Poznavalci so
ugotovili, da gre za primerek
lovdee puške iz 19. stoletja, vsa
znanost pa je seveda odpove
dala ob vprašanju, zakaj in kako
je orožje zašlo v reka Na diki
je puSdn zaklep, ki se ga les ie
dobro oklepa.

POGUM NA IZPITU - Skoki z
novome&ega kandijskega mo NE BO ŠLA V LONEC - K
stu so prava paša za o či V ne od belih kokoši, ki jih . ^
deljo dopoldan je „poletal“ z Marija Kos iz Orehovice, Je^
mostu Adam Čatič, delavec iz posebno pridna nesnica- .
IMV. Adam je v skokih star ma večkrat je znesla jajce z dv* ..
ček, saj je pred leti skakal tudi rumenjakoma, pred dnevi r L
na tekmovalcu z znamenitega v gnezdu pustila 19 dkg
mostarskega mostu. (Foto: J. jajce. Taka kokoš ne b o k * 1
Pavlin)
la hitro v loncu.
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