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ZASLUGE ZA NAROD S SREBRNIMI ŽARKI

Globlje v jedro pomanjkljivosti

40-letnica
konference
na Osredku

Posavska gospodarska zbornica odločneje posega v gospodarjenje
„,Čas je, da se spustimo globlje, v jedro težav in pomaijkljivosti“ , je na zadnji seji izvršilnega odbora Medobčindce gospodar
ice zbornice Posavje poudaril predsednik Franc Puhner med
obravnavo polletnii rezultatov gospodarjenja v regiji. Enaka misel
oziroma zahteva je prevevala tudi razprave drugih udeležencev.

Prireditev bc 6. oktobra
Komiteja občinske konference
2K in Zveze socialistične mladine v
Krškem vabita v soboto, 6. oktobra
na odkritje spominskega obeležja ob
40-letnici konference poverjenikov
tJasla »Slovenska mladina", ki bo
na Osredku pri Krškem.
To je bila konferenca srednje
šolcev skojevcev iz skoraj vseh
tedanjih slovenskih gimnazij. Trajala
je tri dni od 2. do 5. avgusta. Med
Udeleženci sta bila tudi partizanski
Pesnik Karel Destovnik - Kajuh in
France P o p it Revija Slovenska
■nladina je širila napredne ideje med
siednješdsko in drugo mladino. Na
konferenci so razpravljali o njenem
dotedanjem in bodočem pisanju ter
o mladinskem gibanju. Skojevci so
poročali o razmerah na gimnazijah,
na zaključku pa so sprejeli resolu
cijo s priporočilom, da naj srednje
šolska mladina stopi na stran
delavske in kmečke mladine in
mzen tega naveže stike s srbsko in
hrvaško m ladina
,
Za Še živeče udeležence konference pre(i 40 ieti prirejajo krške druž
beno politične organizacije in
občinska skupščina v soboto ob 10.
url sprejem v avli delavskega doma,
nakar bo skupen odhod na Osredek.
Slovesnost se bo začela ob 11. uri,
davnostni govornik pa bo Andrej
Pengov, glavni urednik revije Mia-

Matilo „na roko’’
Onemogočiti neupravičeno
bogatenje — Ni inšpektor
jev

DOSTOJNE MESTA —Predsednik k tike občinske skupščine
S T o Gorenc je gostom razkazal tudi lepo urejene sejne
dvorane. (Foto: Železnic)

Medrepubliški posvet
Predsednik skupščine SR BiH na obisku v Krškem
28. septembra je v spremstvu
predsednika slovenske skupščine
Milana Kučana obiskal krško
občino predsednik skupščine SR
Bosne in Hercegovine Niko
Mihaljevič s sodelavcih Goste so
poleg
predsednika
Kučana
spremljali tudi podpredsednik
Ludvik Golob, predsednica zbo
ra občin Silva Jereb in drugi. V
prostorih
krške
občinske
skupščine jih je sprejel pred
sednik Silvo Gorenc s sodelavci
Predvideni čas i«zgovora, iz
menjavi izkušenj o delu delegat
skega sistema, so krepko pre
segli. V Krškem so imeli gostom
kaj povedati, saj so že pred
časom opravili vrsto analiz
delegatskega sistem a Letos so
M i- tudi gostitelji republiškega
posvetovanja Pred minulimi
skupščinskimi počitnicam i so

opravili že tudi analizo prvega
obdobja tega m andata
Predsednik Mihaljevič je bil
izredno prijeten sobesednik.
Številna vprašanja je ponazaijal z
izkušnjami iz svoje republike.
Domačini niso zamolčevali tudi
kritičnih izkušenj: osrednja je
nedvomno t a da prihaja iz de
legatskih klopi, predvsem zdru
ženega d ela še vse premalo
pobud. Načelo, da bi iz baze
krojili načrtovanje dela repub
liške skupščine, je zaenkrat bolj
želja k o t stvarnost Goste je
nadrobno zanimal tudi sistem
solidarnosti in usklajevanja med
razvitimi in nerazvitimi krajevni
mi skupnostmi v o bčini
Ugledni gostje so si ogledali
gradbišče krške jedrske elektrar
ne, sodobno šolo v Leskovcu in
Kostanjevica
A. ŽELEZNIK

Izvršilni odbor je nadalje menit,
naj bi tudi SIS vzporedno pri
pravljale analize o gospodarjenju, da
bi te postale sestavni del obravnave.
Predstavnik SDK je pojasnil, daje to
možno za nekatere podatke. Potem
takem bi se morali najprej dogo
voriti, za katere.
Kal zadeva priks? produktivnosti,
pa so predlagali, da bi bil v prihodnje
16 izražen ne le v številkah, ampak tudi
v količinah. V brežiški občini so se
na primer že do govorili, da bo
izvršni svet prek svojih služb poiskal
način za tako ugotavljanje. Uspeš
nost gospodarjenja bi bilo razen tega
laže primerjati tudi s pom očjo do
hodka v panogi.
JOŽICA TEPPEY

V
primerjavi z lanskim poiiejjsni Sem.ouDravno obnašajo ali pa si le
prizadevajo, da bi po hitrem po
so letošnji rezultati poslovanja
sorazmerno ugodni, vendar se na to
stopku spravile v žep čim več dene kaže zanašati Številke namreč
narja?
V
Posavju si razen tega 12 do
skrivajo povišane cene, zato ne
delovnih organizacij stalno sposoja
kažejo realnega stanja. Zaskrbljenost
denar za osebne dohodke. Kako
je povsem upravičena, ksgti repro
rešiti njihovo finančno sposobnost?
dukcijska sposobnost gospodarstva
Tudi to vprašanje so načeli n a seji.
je malenkostna in prostih sredstev
Menili so, da bodo tozdi morali
za vlaganje je izredno m ala V delov
razmišljati o dodatnih energetskih
nih kolektivih bodo morali hitreje
dopolnjevati samoupravno organi
virih, ki jim ne bodo čezm erno
ziranost s stabilizacijskimi zahteva
zviševali stroškov.
mi in uskladiti vse oblike porabe z
rastjo
družbenega
proizvoda.
Sredstva za skupno in splošno
22 SLIKARJEV V
CUJNIKU SREBRO
porabo naraščajo, zato naj čimprej
NOVEM MESTU
steče razprava o stanju v SIS, da bi
Na 8. sredozemskih igrah so
V
ponedeljek, 1. oktobra, se je v
se tako dokopali do realnega obsega
se izkazali tudi športniki iz
Novem mestu pod pokroviteljstvom
zastavljenih programov SIS. V
Novega mesta. O uspehih Jasne
tovarne zdravil Krka začela 2. svo
gospodarstvu se namreč niso do
Dokl smo že pisali, z osvojenim
bodna slikarska akademija, katere se
govarjali o programih, ampak o
srebrnim odličjem pa se je z
je udeležilo 22 slovenskih akadem
sredstvih za te programe. Razen tega
mediteranskih iger v m l tudi vse
skih slikarjev iz naše republike in en
naj bi dotekala sredstva v SIS takrat,
boljši jugoslovanski deseterozamejski Slovenec.
kadar jih potrebujejo, ne pa avto
bojec Darko Cujnik. V Splitu je
matizirano k o t do sedaj.
SREČANJE V BEOGRADU
v n zgtežji atletski preizkušnji
Med zgubarji sta v Posavju p ro 
zbral manj točk, k o t je njegov
V
Beogradu bo 11. in 12.
blematična predvsem Jugo tanin v
rekord, vendar je z odličnim
oktobra srečanje pobratenih
Sevnici in Opekama v Brežicah,
tekom na 1500 metrov ponovno
krajevnih dcupnasti. Na srečan
kajti Celuloza bo do konca leta
opozoril na svojo nadarjenost, in
poskušala tešiti se. Problemi bodo
ju, o katerem bomo še poročali,
zasluženo osvojil srebro. Drugi
nastali verjetno še v Pionirjevem
se bodo delegati pogovaijali o
najboljši atlet z Dolenjskega
tozdu v Krškem, kjer bodo prisiljeni
samoupravnem interesnem or
Janez Penca je v teku na 400 m
iskali vzroke za izgube tudi pri
ganiziranju v krajevnih skupno
z ovirami prišel na cilj sedmi.
organizaciji dela. Jugotanin in
Več o nastopu novomeških
stih. Srečanje v Beogradu se bo
Opekama, ki sta stalno v težavah, pa
atletov na športni strani.
verjetno udeležila tričlanska de
se bosta morala vprašati, kako
legacija z Mirne.
dolgo se bo to še ponavljalo.Končno je možna tudi opustitev
neke dejavnosti oziroma preusmeri
tev.
V
Posavju je nadalje problematič
nih tudi tistih 23 o d st delovnih
organizacij, ki niso ničesar vložile v
Praznik, posvečen tudi 60-letnici SKOJ, ZK in sindikatov
poslovni sklad. V brežiški občini je
bJo takih organizacij 10, v krški 7
—Tri dni prireditve
in v Sevnici 8. Tam je nekaj narobe,
pa bo zabavni večer za vse, za
so ugotavljali razpravljalci, če nič
7. oktobra 1941 je čačanski
drugega, kratkoročno gedanje na
partizanski odred, ki je imel vojake in občane. 7. oktobra ob 11.
bo zaključek športnih tekm o
gospodarjenje. Sicer pa: ali se sploh
tudi 4 topove, napadel nemško uri
vanj, ob 16. uri pa bodo v domu
enoto v Kraljevu. Ta dan da JLA prikazovali film ,.Sutjeska".

Topničarji praznujejo

V
metliški občini je že dalj
časa slišati marsikatero pikro na
račun tamkajšnjih obrtnikov.
Tudi na zadnji seji družbeno
političnega zbora občinske
skupščine so precej kritičnih
besed izrekli na rovaš obrtni
vimo zdaj k o t dan topničarjev.
kov, med drugim tudi to, da
Dan topničarjev bodo svečano
Trtnik noče delati občanu, ki
proslavili tudi v ribniški enoti, kjer
^ storitev ne plača „naroko“ ,
bo več zabavnih, kulturnih in šport
^ v e č na žiro račun. Druga
nih prireditev, na katerih bodo
so popoldanski
razen vojakov sodelovali še mladinci
obrtnikr, kr d op old n e n a d elo v  V Novogradu je stanje zaskrbljujoče tako po ekonomski plati, kot tudi glede odnosov
iz Ribnice in Kočevja. Pričakujejo
nih mestih krepko š t e d g o m o č i
Komunisti v kolektivu so prvi poklicani v akcijo za spreminjanje razmer
pa tudi obisk borcev Prve slovenske
za bolj dobičkonosen popol
topniške brigade, katere tradicijo
D
ru
žb
en
i
pravobranilec
danski posel, še bolj žalostno
Ko je komite občinske konference ZK v Novem mestu 27.
nadaljujejo topničarji iz Ribnice.
Pa je, da so med njimi celo septembra razpravljal o končnem poročilu v zadevi Novograd, so samoupravljanja bo preveril,
5.
oktobra ob 16. uri se bodo
nekateri vodilni delavci, ki s menili, da komunisti niso odigrali svoje vloge, zlasti ne vodilni, in kakšne akte imajo, kako so jih
začela športna tekmovanja enote
svojimi »popoldanskimi11buldo da je potreben carski rez v dosedanji praksi. Tri leta so na sestankih upoštevali, oziroma po čigavi
JLA in ekipe Kočevja. Ob 19. uri bo
g i , bagri in drugo gradbeno mleli isto: ugotavljali, sprejemali sklepe o talo pa je vse pri starem. odgovornosti jih niso. Glede
v domu JLA svečana akademija. 6 .
sanacije
pa
ne
gre
prezreti
niehanizacijo krepko polnijo
novljen zato, da bo dobra
Tudi zdaj se v Novogradu, ko
oktobra ob 16. uri se bodo nadalje
svoje žepe. Da bodo lahko teče voda v grlo, še vedno komunalna organizacija.
(Nadaljevanje na 4. strani) vala športna tekmovanja, ob 20. uri
učinkovito stopili na prste ne
vse od nastanka delovne organi
opravičenemu bogatenju, pa bo
zacije dalje. Še vedno pa so
“eba povečati inšpektorsko
tozdi vsak na svojem bregu,
službo. Sedaj je na občini samo
namesto da bi složno in zagna
®n inšpektor, potrebovali pa bi
no skušali voz, naložen s
Sh štiri. Vsekakor sta za ne težavami, poriniti naprej.
opravičeno bogatenje največ
Komite se je strinjal s poroči
.dva
pomanjkanje
dobrih
lom, ki ga je pripravila skupina,
sistemskih rešitev in slab nadzor.
v kateri so bih tudi zunanji
člani. Očitno je, da šo poslovni
rezultati ob polletju 1979 taki,
GRUZINCI PRIHAJAJO
da je potrebno naglo ukrepati.
Izmenjava kulturnih dobrin
Tudi v samoupravnem pogledu
gruzinskim Tbilisijem in
zadeve niso čiste, saj šo nekate
Hubljano je čedalje živahnejša,
ri sklepi le kos papirja brez
do koščka te. kulturne pogače
vrednosti. Politične sile v kolek
a bodo 10. oktobra prišli tudi
tivu pa niso odločno posegle v
tovome ščani. Tega dne ob
dogajanje, marveč so dopušča
19.30 uri bo v Domu kulture
le, da so na sestankih ZK ali
Koncert vokalno-instrumentalkolektiva kar naprej ugotavljali
ne skupine iz Tbilisija. Ni še
stanje, dlje pa niso prišli. Prav
?hano, pod kakšnim skupnim
tako poslovna politil.a ni bila
Uhenom bodo nastopili gra vodena preko samoupravnih
j s k i glasbeniki, predvidevajo
organov, ampak je ostajala v
Pa, da bo nastop zabavnoglasbe domeni ozkega kroga vodilnih.
n a značaja.
Očitek Novogradu je tudi
v tem, da niso upoštevali
resolucijskih in stabilizacijskih
načel, in kot je bilo že ob prvi
VARNI V LASTN IH ROKAH - Gasilci iz Brežic, ki so reševali življenja prebivalcev,porušenega‘
razpravi o stanju v tem podjetju
stanovanjskega bloka (na sliki), so bili le droban delček dogajanja, k i je v soboto in nedeljo
rečeno, spuščali so se v visoke
gradnje, gradili bloke in jih
razgibalo našo republika Ta dneva je preko milijon Slovencev sodelovalo v sklepni vaji akcije N ič
Tudi v dragi p (Joviči
dograjevali celo pred rokom,
nas ne sme presenetiti, s katero sm o dokazali, da znam o stvari prijeti na pravem koncu. Naj bo
tedna pričakujemo suho vre
medtem ko je od 11 prevzetih
naravna nesreča ali zlo, k i ga prinaša človek, nič nas ne bo našlo nepripravljene, naj pride
me, deloma bo sončno z
komunalnih objektov samo
zmerno oblačnostjo in p o 
kadarkoli, kjerkoli in karkoli Več o poteku vaje lahko preberete na 5. strani v Phlogi (Foto: J.
eden dograjen, pa še ta ni bil v
Teppey)
stopoma bo hladneje.
roku. Novograd pa je bil usta-

Premalo je le ugotavljati

S

Doklej pastorka?
V Novolesu problemska
konferenca o zdravstve
nem varstvu in medicini
dela
27. septem bra je republiški
sindikat lesnih in gozdarskih
delavcev v Novolesu organiziral
problemsko konferenco skupaj z
Gozdnim gospodarstvom, kjer so
obravnavali zdravstveno varstvo
in osnutek novega zakona na
tem področju.
Živahna razprava je poudarila
zlasti nekatere pomanjkljivosti,
ki jih zaposleni »lesarji" v novo
meški občini najbolj čutijo.
M enli so, da je zlasti primeren
predlog, po katerem nag bi
obratne ambulante ustanovili v
čimveč delovnih organizacijah,
in da je posebno preventivi in
medicini dela treba dati več
poudarka. Tako so ugotovili, da
je na primer v Novolesu zdrav
stveno varstvo zaposlenih dokaj
ugodno urejeno, ker imajo
lastno ambulanto, posledica p a
se kaže tudi n a zmanjšanju staleža bolniških do 30 d n i
Veliko več pozornosti kaže v
bodoče
posvetiti poklicnim
obolenjem in zdravstveni vzgoji
na delovnem mestu, saj je bilo to
področje dela doslej zanemarje
n a Precej so govorili tudi o
alkoholikih, za katere se v delov
nih
organizacijah
premalo
menijo, dokler pri njih bolezen
še ni dosegla kritične točke.
Za medicino dela pa je bilo
slišati več pripomb, da jo
marsikje štejejo za pastorko, v
interesu gospodarstva pa bi
morali imeti prednostni pomen.
Predagali so, n j se v Novem
mestu ta služba kadrovsko in
tudi sicer okrepi, da bo lahko
kos svojim nalogam.

R. &

tedenski

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
Zaradi tega, ker v sklepni
dokum ent šeste konference
predsednikov držav ali vlad v
Havani niso uvrstili nobene
izm ed poslanih pripom b in
stališč burmanske delegacije,
je Burma sporočila m ed
debato v generalni skupščini
Združenih rurodov da izsto
pa iz gibanja neuvrščenih.
Ta izjava vsekakor vzbuja
presenečenje, toda zagotovo
ne bo ostalo zgolj p ri tem ,
zakaj burmanska poteza je
zares povsem neobičtjna in
nenavadna V vsej zgodovini
gibanja neuvrščenih se na nreč še ni zgodilo, da b i
katerikoli č im ztp u stil to
veliko družina

Izstop Burme
Iz gibanja
neuvrščenosti
Bilo je sicer nekaj posku
sov, da bi skupina članov
gibanja izsilila izključitev
neke države. To se je zgodilo
na prim er prav m ed šesto
konferenco
predsednikov
držav ali vlad neuvrščenih v
Havani, ko je to poskušala
(brezuspešno) skupina m b skih držav. Mimogrede reče
no, so to poskusili že prej,
na zasedanju organizacije
afriške enotnosti v Monro
eji, kjer jim to prav tako n i
uspelo.
Sporm im o se lahko tudi
Cila, k i je p o sm rti predsed
nika A llendeja po run/pisa
nem pravilu doživel su^rertz
m ga vse od septembra 1973
niso vabili na nobeno sejo ali
konferenco
neuvrščenih.
Tocb Cila vendarle niso
izključili in č e b i se kdvj
zgodilo, da bi v tej deželi
prišel na oblast znova na
preden režim, bi Čile prav
zanesljivo zasedel svoje
m esto v sleherni konferen
čn i dvorani neuvrščenih.
Burma pa je, četudi sicer
odštejemo različno naravo
zadeve, hstopila p o svoji
volji in ne p o d pritiskom .
Seveda je najbolj zani
mivo vprašanje, zakaj je
Burma to naredila - in takoj
je treba reči, da odgovor n i
lahko najti, še zlasti zato,
ker jih je več.

Nedvom no je res, da je
bSa Burma prizadeta zaradi
tepi, ker niso upoštevali
nobenega njenega predloga v
Havani - čeprav je kajpak
takoj treba dodati, da so v
sklepno listino vendarle pri
šla vsa tista stališča, za ka
tere se je Burma v Havani
zavzemala Prizadeta je tudi
zato, ker je doživela precej
nenavadno ravrumje gosti
telja, k i burm anskanu pred
stavniku n i in n i dal besede v
%Aašni razpravi na šestem
vrhu.
Vse to so gotovo razlogi
za burmansko odločitev,
vendar pa zelo verjetno ne
edini Burma je namreč že
knudu p o proglasitvi neod
visnosti leta 1948 sklenila,
da bo zač
d a rn?v:jzti p o 
začela
vsem samosvoj m odel soadtizma. To Ka/paK m ntc
nenavadnega, zakaj ruposled
počne to vsaka dežela
Tisto, kar je bilo v burman
sk i p o ti v socializem ne
navadno, je b ia velika za 
p rto st in odklanjanje sleher
nih ( d i skoraj vseh) tujih
vplivov.
Sam o za iustracijo je
m ogoče navesti, da so
B u im a td S i v tej izključno
sti in navezanosti na lastne
m oči tako daleč, da so pom aget iz državnih služb vse
IruSjce in vzeli Kitajcem vse
uglednejše položaje v trgovi
n i E tnične skupine Karenov
in Sanov (obojih je skupaj
15 odstotkov od okroglo 31
m ilijonov prebivacev Burme)
si že ves čas o d proglasitve
neodvisnosti zaman prizade
vajo (četudi pogosto z
orožjem v roki), da bi si
izborili enake narodnostne
pravice, kakršne u živijo
Burmanci Ih še lani je, na
primer, sosednji Bangladeš
o b to ži budistično Burmo,
da je izgnala prek meje
150.000 muslimanov.
Torej je tudi v tej zeprtosti mogoče najti razloge (ali
vsaj del razlog®)) za bur
mansko odločitev v Združe
nih rurodih.
Ta odločitev pa za gibanje
neuvrščenih
nikakor ni
dobrodošla in nemara tudi
ne nevarna
JANEZ CUCEK

m ozaik

_

Z levo roko prislužen denar
Družbeno najbolj škodljive uravnilovke ni pri nagrajevanju proizvodnih delavcev narveč
je ta predvsem v gospodarski in družbeni režiji, kjer so mnogi prejemki zlahka zasluženi
Pod pojmom uravnilovka najpogosteje razumemo zmanjševanje
razponov med najnižjimi in naj višjimi osebnimi dohodki v
organizacijah združenega dela di pa zoževanje razponov med
povprečnimi osebnimi dohodki posameznih kategorij delavcev,
predvsem med nekvalificiranimi in delavci z visoko strokovno
izobrazbo. Vendar je napak, da razpone med OD posameznih
kategorij dela\cev najpogosteje uporabljamo kot glavni dokaz
uravnilovke in njene škodljivosti. To opozaija na zelo zgrešeno
ugotovitev, da so nekvalificirani in vsi drugi fizični oziroma
proizvodni delavci sploh neupravičeno visoko nagrajevani in
privilegirani v primeijavi s strokovnimi oziroma intelektualnimi
delavci. Dejanska delitev OD p a je prav nasprotna.
Z uravnilovko se v raznih
oblikah srečujejo v vseh katego
rijah zaposlenih, vendar pa je je
še najmanj med proizvodnimi
delavci.
.
1i so že zdavnaj nagra
jevani po individualnem delov
nem učinku in dosegajo so
razmerno visoko individualno
produktivnost dela. Raziskave
kažejo tudi, da prav ti delavci
izkoriščajo svoj delovni čas v
povprečju za tretjino bolje, OD
pa imajo samo desetino večje
kot delavci iste kategorije, ki ne
delajo po učinku. To pomeni,
da so proizvodni delavci že zdaj
pretežno nagrajevani po delu in
da je njihovo delo prej pod
cenjevano kot precenjeno, po
sebno še, če upoštevamo, da je
težko in da nudi malo zado
voljstva.

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
Na konferenci neuvrščenih v Havani je
Jugoslavija ponovno izpričala svojo zvestobo
misli, da Jjudje delajo svojo zgodovino** v
okoliščinah, ki so dane in prevzete. Jugoiavija hoče zato prispevati svoj pošten in
enakopraven delež za svet brez kulturnega,
pditičnega in ekonomskega nasilja. Naša
samoupravna samobitnost pogojuje jugo
slovansko zunanjo politiko, ki je enaka, ko
gie za svet v celoti ali sosede. Po teh merilih
so po svojih pravicah in dolžnostih izenačeni
tudi vsi narodi in narodnosti Jugoslavije: za
(svoje) narodnostne maj šine terjamo enako
praven položaj z matičnimi narodi. Za nas so
manjšine dejanski in ne deklarativni most
prijateljstva med narodi Bodi ko gre za
Avstrijo, Italijo, Bolgarija

Dejstva ostajajo
Teh vprašanj ni mogoče reševati s sflo.
VsakrSen poskus v tej smeri je zgodovina
tisočkrat zanikala, odtod je zgodovina tako
življenjska učiteljica kakor breme, ki pritiska
na možgane novih rodov prisiljenih, da
oblikujejo svojo zgodovina Ampak tudi v
novih rodovih je našla odmev menka
Vorančeva dika: tam ob moji Zfljici, ki jo
nosim v svojih nedrih, so koroški deželni
stanovi pred več k o t 600 leti pozdravih
cesarskega odposlanca s slovenskimi beseda- ■
mi: buh te prim i.. .
Spomin — nič več k o t to. Toda tudi
dokaz o bivajočem slovenskem življu
onstran Karavank. Dokaz o manjšini, ki
hoče biti enakopraven subjekt avstrijskega
žitja in bitja. Zoper to hotenje občasno
izbruhnejo strasti včerajšnjikerv, ki še slišijo
odmev (svetih) korakov, ki so nabrali
'domala po vsem evropskem ozemlju. Se
včeraj.

DOLENJSKI LIST

Osake je prizadejal najhuiši vihar
škodo. V silovitem neuijn je izgubilo
huje ranjenih. Na sliki: razdejan most, ki ga je vihar

Dejstva ostajajo: Drava teče po germani
ziranih deh, toda mimo mest in vasi, ki se
jim pravi Goritzen, Gummem, Pusamitz,
Feistritz.. .
Župnik Jurij Trunk je bil leta 1919 s
slovenskim izdajalcem dr. Ehrlichom na
mirovni konferenci v Parizu ko t strokovnjak
za Koroško. Ko sta zvedela, do bo o usodi
koroške odločal plebiscit, je Ehrlich po
kleknil in začel moliti k bogu, Trunk pa je
zaklel: hudič naj vzame vso to bando.
Spomini. Drobci. Utrinjanje. ..
Jugoslavija se nikoli po drugi vojni ni
odrekla pravici, da visoko zastavi svoj ugled
za pravice svojih narodnostnih manjšin. Ne
more zanikati korenin. Tako razume nacio
nalno politiko tudi zveza komunistov. Vse
do svoje prezgodnje smrti je Edvard Kardelj
posvečal narodnostnemu vprašanju izjemen
pomen. Zveza komunistov, vsa naša politika
teži k mirnemu, strpnemu, odločnemu,
vendar dostojanstvenemu razpletanju teh
vprašanj. Silo odklanjamo, ne glede na na
mene, ki jim sledi.
SBa se danes uveljavlja v svetu kot tero
rizem, ki ni večvrsten. En sam je - črn,
odbijajoč. In če je del avstrijskega tiska videl
v nedavni velikovski eksploziji spekulativno
priložnost, da vplete Jugoslavijo v politično
— teroristično sprego, lastno mrtvoudni
politiki — potem se je uštel.
Nam ni za solzavo obujanje spominov, niti
nočem, da bi Dunaj izbrskal iz svojih kleti
močne atribute slovenske prisotnosti, čeprav
bi se s tem sočil tudi s svojo resnico.
Hočemo pa, da Avstrija danes uveljavi svojo
demokratičnost in svoje mednarodne ob
veznosti pri potomcih tistih stanov, ki so
pozdravljati cesarske odposlance s slo
venskimi besedami: buh te priipi. Potem bo
manj nesporazumov. Mostovi bodo trdnejši.
MILAN MEDEN

Nasprotno pa so intelektual
ni delavci nagrajevani pretežno

rabi načela delitve po delu in
delovnih rezultatih, marveč
tudi na ostanke razrednih odno
sov v družbeni delitvi dela,
oziroma na ostanke monopola
umskega nad fizičnim delom.
Eden osnovnih vzrokov takš
nega stanja je nedvomno seda
nja socialna struktura in dejanslca delitev družbene moči zno
traj najpomembnejših družbe
nih dejavnikov, od ZK in drugih
družbenopolitičnih organizacij
do samoupravnih organov in
delegatskih skupščin. V njih
prevladujejo - številčno in
glede na vpliv - predstavniki
tistih družbenih oziroma delav
skih slojev, ki so zaradi svojega
pridobljenega družbenega polo
žaja objektivno manj zainteresi
rani za spremembo družbenih
odnosov in delitve po delu.
\V em o pa, kako se v takšnih
razmerah organizirana družbena
zavest — tudi komunistov —
težko dvigne nad kratkoročne,
delne in skupinske interese.
VINKO BLATNIK

po pavšalnih in za delo premalo
spodbudnih osnovah. Razlike v
OD teh delavcev istih poklicev
so zato zelo majhne. Tako
največje in družbeno najbolj
škodljive uravnilovke ni pri,
nagrajevanju proizvodnih delav
cev oziroma zmanjševanju raz
pona med OD fizičnimi in
intelektualnimi delavci, marveč
pri nagrajevanju vseh vrst stro
kovnih in administrativnih de
lavcev v celotni gospodarski in
družbeni režiji. To ne pomeni,
da so njihovi OD absolutno
visoki, ampak, da so v primeija
vi z dohodki proizvodnih delav
cev precej lahko prisluženi.
Takšno stanje ne opozaija
samo na nedoslednosti pri upo-
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MEDTEM KO SE V FRAN
CIJI VLADA ZAGOVARJA za
radi tega, ker se je poslala pa
dalce v Centralnoafriško republi
ko (naziv cesarstvo so odpravili)
in je bilo v svetovni javnosti
veliko kritičnih besed na rovaS
te francoske intervencije, j«
nekdanji centralnoafriški cesar
Bokasa 1 naposled le našel po
litični azil - in sicer v glavnem
mestu Slonokoščene obale. Tu
mu najbiž ne bo dosti hudega,
vsekakor pa bo vsaj ostal živ, kar
se ni posrečilo nakdanjemu
diktatorju ekvatorialne Gvineje,
ki so ga ujeli nekaj tednov po
uspelem državnem udaru in
ustrelili v začetku tega tedna
pod obtožbo, da je kriv genociadn, psscVciu k! Š5 niaricsšž- • *
Vsak naposled enkrat plača
račune. . .
TACAŠ PA SE PRECEJ
SLABO PIŠE tudi ameriškemu
predsedniku Jimmyju Carterju,
ki še kar naprej izgublja popu
larnost in zaupanje svojili volilcev - in to prav v času, ko
nenehno rastejo možnosti ne
kemu
njegovemu
tekmecu.
Senator F.dvvard Kcnnedy sicer
ni rekel, da se bo potegoval za
položaj predsednica Združenih
držav Amerike, toda njegove
možnosti, da bi prišel v Belo
hišo, so vsekakor zelo velike,
kajti med votilci uživa veliko
zaupanje.. . Ni vsakomur dano;
da bi prišel v Belo h iša . .
IN CE SMO ŽE PRI SLO
VITIH OSEBNOSTIH, recim o še
besedo ali dve o britanskem
prestolonasledniku,
princu
Charlesu, ki ima že dobre tč
križe na grbi, pa se še vedno
noče (tako vsaj pravijo nekateri)
p o ro čiti Stvar je sedaj po
mnenju nekaterih časnikarjev v
Veliki Britaniji že taka, da meji
skorajda na brezupnost In da bi
svojim bralcem vendarle imeli
postreči s kakšno zanimivostjo
iz kraljevske družine, so se sedaj
začeli ozirati po dekletih, s
katerimi hodi ali pa se vsaj druži.
Charlesov mlajši brat, devetnajst
letni princ Andrew. Pri njem pa
se menda prijateljice (prav obrat
no k o t pri starejšem bratu) kar
vrstijo in imajo novinarji druge
težave: namreč kako slediti, kdo
je kdo. . . Nikoli p a ni z a nikogar

prav, še posebej če gre za plavo
kri in se to dogaja v Veliki
Britanci, ki je občutljiva za tra
dicijo. . .
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TELEGRAMI
HAVANA - Kubanski predsed
nik Fidel Castro je izjavil, da se v
zadnjih sedemnajstih letih ,,ni abso
lutno nič spremenilo v zvezi s
sovjetskimi napravami in sSvjetskim
osebjem na otoku". VVashington
ustvarja umetne probleme, je dejal
Castro skupini ameriških časnikarjev
v Havani. Na vprašanje, ali bi se
pogovarjal s Carteijcm, je kubanski
predsednik ameriškim novinarjem
odgovoril: „K ako naj se pogovaijam, če pa vi s Kubo ravnate
tako, kakor da je sploh ne bi bilo,
kakor daje sovjetski satelit? “
MADRID. Tu je končal z delom
izredni kongres španske socialistične
delavske stranke. Sprejel je politič
no resolucijo ter izvolil novi izvršni
komite, ki ga bo vodil mladi soci
alistični voditelj Felipe Gonzales.
DUBLIN - Papeža Janeza Pavla
2., ki je dopotoval v Dublin,, je v
tamkajšnjem mestnem parku po
zdravilo okrog milijon ljudi. Pri
padniki irske republikanske armade
poudanajo, da papežu sicer izkazu
jejo versko spoštovanje, vendar je
iiski boj politično vprašanje. „Če pa
bo papež lahko Irski ponudil pra
vično rešitev brez nasilja bomo z
veseljem položili orožje," Udi spo
ročilo IR A

— Glej ga, no! Francelj pa ima zadnje čase vsak večer
nočne vaje.
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Letošnji pridelek grozdja v Beli krajini bo tako
Po kakovosti kot po količini nad povprečjem. V
metliški Vinski kleti, Iger so do začetka trgatve
usposobili novo sprejemnico za grozdje, računa
jo, da bodo odkupili okoli 300 vagonov grozdja.
dobro

M'-

g r o z d je ,

sladko

V IMPERIALU
MANJŠI
STROŠKI
o < ;)

Delovni kolektiv Im periala v
Krškem šteje 250 delavccv. Letos do
julija m u je uspelo zm anjšati m ate
ria ln e stroške za 9,7 odst. D o h o d e k
,so v tem obdobju povečali za 21.
,°d st., čisti d ohodek pa za 23,10
odst; Celoten prom et je ta čas
narasel za 2,1 odst.
Dobro gospodarjenje je kolektivu

omogočilo, da je obračunal amorti
zacijo nad normalnimi stopnjami in
‘jo , povečal za 68,3 odst. Osebne
doiiodke so dvignili za 12 odst.,
tako da je zdaj povprečni zaslužek
$,554 dinaijev. Pri tem je treba
upoštevati,' da v tovarni delajo
večinoma ženske brez kvalifikacije .\

Sejmišča
NOVO MESTO: Na sejmišču je
bJo kar živahno, še posebej na
prašičjem, medtem ko na govejem
ni bilo posebne gneče. Na sejem so
pripeljali 390 prašičev, prodali p a so
jih 227. Mlajši prašički so b li p o
750.00 do 1.150,00 din, večji p a po
1.160.00 do 2.200,00 din. Goveje
živine so prignali 29 glav, prodali pa
15 glav. Vedi so bili po 28,00 do
30.00 din kilogram, krave p a 19,00
do 25,00 din.
BREŽICE: Zaradi samcEaščitnJi
Vi*i sejem ni bil močno obiskan,
tudi kupcev ni bilo veliko. Na
m? 1*1 so pripeljali le prašičke do 3
starosti. Od 180 glav so
din^v
prašičkov po 42,00
Jev 1 kilogram žive teže.

vdmce

TUM NAJMLAJŠI PRISPEVALI SVOJ DELEŽ
- Svoje so k uspešnemu zaključku akcije NNNP
v novomeški občini prispevali tudiučend osnov
ne šole Katja Rupena. Niti kislo vreme ni z
njihovih obrazov spralo navdušenja nad parti
zansko šolo v naravi. (Foto: Mateja Cvelbar)

SLABO IZKORISTIL GOSTE - Prvi sklic
posveta o novih kolektivnih pogodbah delavcev
pri zasebnih obrtnikih v Sevnici je propadel
zaradi slabega obiska, ob drugem, minuli četrtek,
je bilo delavcev le dvakrat več kot gostov. Slišali
pa so lahko m aiskaj koristnega. (Foto: Železnik)

Enomesečna zamuda priganja
M ed ob čin sk i o d b o r za sprem ljanje priprave sred n jeročn ega n ačrta ocen il d elo

Še pred kratkim na Dolen
jskem močno zapostavljeno pla
niranje je ob številnih drugih
dejavnikih povzročilo, da akcija
pri sestavljanju novega srednje
ročnega načrta v črnomaljski,
metliški, novomeški in treban
jski občini nekoliko šepa.

Načrtovalce bodo opozorili na
tiste izjeme, ki so se dela lotili resno
in ne s prevelikimi apetiti. Ena
izmed injekcij, s katero bodo pospe
šili delo, bo tudi pom oč Medobčin
ske gospodarske zbornice, ki pa se
zaenkrat pritožuje, da nima od
občinskih koordinacijskih odborov
nobenih podatkov. V kratkem naj bi
sestavili branžne skupine, s katerimi
bi pospešili delo, po delovnih orga
nizacijah bodo poskušali okrepiti
planske službe, o vsem naj bi natan
čneje in pogosteje obveščali delavce,
tako da bodo sodelovali pri važnem
delu itd. Za krajevne skupnosti bi
morali ustanoviti nekakšne inštruktažne skupine, ki bi preprečile, da bi
sestavljali spiske nerealnih želja,
zbuditi bi se morali tudi v samo
upravnih interesnih skupnostih itd.
J. PEZELJ

Vzroke za tridesetdnevno zamu
do so člani koordinacijskega odbora
za spremljanje aktivnosti pri pripravi
srednjeročnega plana, ki deluje pri
MS SZDL, našli povsem v po
manjkanju strokovnjakov, denarja in
ne nazadnje tudi zaradi neresnosti
nekaterih odgovornih služb. Prav
tako so člani odbora ugotovili, da je
šel tok načrtovanja nckolko nelogi
čno pot. Namesto da bi z delom
naprej končali v tako imenovani
bazi, so še na najboljšem na občin
ski ravni. Najbolj zamujajo v sam o
upravnih interesnih skupnostih (izje
ma so Črnomaljci), kjer so domala
na začetku, in to v času, ko se
približuje odločilna faza.
Nič bolje ni po krajevnih skupno
stih, vendar je njihova zamuda delo
ma opravičljiva, saj imajo najslabše
možnosti za delo. Dokaj slabo je
tudi po delovnih oiganizacijah. In
zato se lahko zgodi, da bo akcija po
nekaterih • delovnih organizacijah
zgrešila namen. Da bi preprečili
zgolj dviganje rok in sprejemanje
dokumentov po prekratki javni raz
pravi, so člani koordinacijskega od
bora, ki ga vodi L ojze Ratajc, ob
koncu sestanka p rejeli vrsto skle
pov.

Kmetijski nasveti

Traktorji za bregove
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Obrnjena slika
V Ribnici upadlo zanima
nje za kmetijska posojila
I
Na lanski razpis KZ Ribnica
posojil za urejanje hlevov in nakup
mehanizacije se je prijavilo 87
kmetov. Vsem je KZ posojilo
odobrila, in sicer v skupnem znesku
18 milijonov dinaijev.
Do septembra letos pa je posojilo
dobilo le okoli dve tretjini prosilcev,
in sicer v skupnem znesku 7
milijonov. Banka vseh posojil nam
reč ni dala - zaradi pomanjkanja
denarja - čeprav je hranilno-kreditna služba KZ za te namene
rezervirala potrebni denar.
Posojila za nakup mehanizacije so
kmetje izlo ristili. Zataknilo se je pri
posojilih za gradnjo
popravila in
oprsmo hlevov. Kljub temu si bo
KZ prizadevala, da bodo dokončali
tudi nekatere gradnje. Hlev za 50
krav molznic v Slemenih za hlevsko

5S

»Traktor zateguje kmetov pas” , tako smo naslovili v našem 5
listu prispevek, ki je s številkami dokazoval, da smo šli v
nakupovanju traktoijev predaleč in da jih imamo že preveč na
enoto površine, kar zelo zmanjšuje donosnost kmetovega dela.
Ker se nekritično nakupovanje, kot je videti na cestah, marsikje
^ nadaljuje, bo koristno slišati mnenje izvedenca mariborske
Višje agronomske šole dr. Milana Novaka o izbiri traktoija za
hribovske kmetije, ki jih pri nas ne manjka.
Za dinarje je na našem tržišču mogoče kupiti hribovski
fa k to r Fiat - Štore 404, ki ga, kot ime pove, izdelujejo v
Štorah pri Celju po licenci italijanske firme. Ima pogon na vsa
štiri kolesa, vendar ni tako vsestransko uporaben, kot nekateri
tuji izdelki, ki pa so žal, dosegljivi le z devizami.
Odličen traktor, ki bolje zadosti potrebam hribovske kmetije,
je izdelek zahodnonemške tovarne Holder, po imenu Cultitrac
A - 55 in A — 60. Ima štirikolesni pogon, primerno moč in
spada med traktorje zglobnike. Tip A — 60 ima celo dve
Priključni gredi, da lahko žene dva stroja hkrati, razen tega je
primeren za delo v gozdu, ki je običajno pomemben
Ustavni del hribovske kmetije. Na žalost so Holdeijevi traktoiji
Precej dragi.
.Dr. Novak priporoča tudi traktor SAME Deifino s
štirikolesnim pogonom, ki sicer ni zglobnik, je pa vseeno dosti
boljši od običajnega traktoija, primernega za ravninski svet. I
Tudi do tega stroja je običajno mogoče priti le z devizami, saj
s° le redko naprodaj za dinarje.
Za hribovski traktor velja, da je potrebno pri njem še bolj s
P°skrbeti za voznikovo varnost. Brezkrbnost in lahkomiselnost
>z tedna v teden pobira med vozniki hud krvni davek. Traktorje
Postal pravi morilec in vse opominjanje kaj malo zaleže. Že ob
Nakupu je potrebno misliti na nevarnost. Traktor brez jeldenega
ov itja oz. utijene kabine ne bi smel na nagnjene hribovske
nJ've. travnike, košenice in v gozd.

S

proizvodno skupnost, ki jo sestavlja
jo trije kmetje, je pod streho.
Opraviti je treba še zaključna dela in
ga opremiti. Uredili bodo še okoli
100 stojišč za živino v manjših
hlevih. V Jurjeviči pa grade hlev za
160 prašičev.
KZ je razpisala tudi že posojila za
prihodnje leto. Rok za prijavo je bil
15. september. Do roka se je
prijavilo le 15 kmetov. Zanimanje za
kmetijska posojila je močno upadlo.
Prav bi bilo, da bi ugotovili, kje je
vzrok. Se kmetovanje več ne izpla
ča? So kmetije že dovolj posodob
ljene? Je kriv tradicionalni kmetov
strah pred zadolževanjem?
J. P.
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UrejaTit Doberšek
Smo v začetku vrenja mošta, ko
lahko še marsikaj storimo za
dobroto vina. Ob tej priliki bi
opozoril na:

Vrelne vehe

Zaradi vrenja sod, v katerega
damo mošt, napolnimo le do
9/10, pomeni, da ostane 1/10
soda prazna za razvijajoči se plin
ogljikov dvokis, ki nastaja med
vit njem. Sod zapremo z vrelno
veho, s katero preprečimo ško
dljivi vpliv kisika iz zraka na
mošt, kakor tudi dostop mušic
in drugih insektov do mošta.
Lepi dnevi v septembru, ki so
bili brez dežja, niso dali grozdju Vrelna veha zapre sod pred vse
mi navedenimi škodljivimi vplivi,
toliko sladkoija, kot smo priča
pri tem pa omogoča odvajanje
kovali. Nastalo deževje, v kate
rem so vinogradniki potrgali ve nastalega oglikovega dvokisa, ki
čino grozdja, je na kakovost se sprošča z vrenjem, ko vinske
kvasnice spreminjajo sladkor v
vplivalo negativno. Zato grozdje
alkohol. Vrelne vehe so glinaste
ni doseglo potrebne količine na
(izdelujejo jih tudi Šentjemejski
ravnega sladkoija, ki naj bi bila
za žametno črnino 15 % sladkor lončarji), steklene ali pa iz pla
stične mase (izdeluje jih tov.
ja, za m odro frankinjo in bele
sorte za 17 % sladkorja p o klo- Frelih v Šentrupertu). V vodo,
stemeuburški mostni tehnici. Da ki jo damo v vrelno veho, je
dobro dodati 5 do 10 gramov
bi vinogradniki lahko odstotek
sladkoija ob trgatvi točno dolo kalijevega metabisulfita, ki pre
čili, je Društvo vinogradnikov preči, da se voda v vehi ne
Dolenjske svojim članom p o p o  zasmradi Vodo v kipelni vehi
med vrenjem mošta večkrat kon
sameznih vinorodnih okoliših
troliramo in po potrebi dolije
Dolenjske razdelilo več moštnih
tehnic, ker se le na okus ni mo. Vrelne vehe-odstranimo in
mogoče zanesti. Sladkor v mo sod zabijemo s pilko šele po
štu je treba točno ugotoviti z končanem vrenju.
moštno tehnico, ker je le tako Če m ošt ne vre
mogoče določiti pravilno količi
Da mošt vre, vidimo po me
no sladkorja za doslajanje, to je hurčkih ogljikovega dvokisa, ki
popravek mošta. Da povečamo prihajajo iz vrelne vehe. Ce se
odstotek sladkorja v m oštu za
mehurčki po več dnevih le ne
1 %, je treba dodati 1,25 kg pojavijo, pom eni da vinske kva
sladkoija na 100 litrov mošta.
snice niso začele delovati, mošt
Odmeijeno količino sladkorja ne vre. Zato je potreben poseg
raztopimo v manjši posodi, pri kletarja - vinogradnika, da spra
čemer mošt nekoliko segrejemo, vi mošt v vrelno stanje.
da se sladkor hitreje topi. Pri
V primeru, ko smo grozdje
rdečih sortah sladkamo v kad,
trgali v hladnem vremenu in
če je to prepozno, tudi v sod,
imamo prav tako hladno klet, se
dokler mošt še ne vre, pri belih
zgodi da mošt zaradi hladnoče
sortah pa v sod, dokler mošt vre.
ne vre. Glavni vzrok, da mošt ne
Potrebno dovoljenje za slad vre, je največkrat prevelika ohlakanje mošta izdajo pristojni ob jenost mošta. Vinske kvasnice
činski upravni organi Po dose mirujejo, če ima mošt manj kot
danjih meritvah sladkorja bo
15°C toplote. Najbolj ugodnaI
treba povečati odstotek sladkor
toplota mošta za neorirano de
ja v moštih povprečno za 2 do 3 lovanje vindcih kvasu ic je 20 do
odstotke; to pomeni, da b o tre 25°C Prevelika toplota mošta
ba letos dodati 2,5 do 4 kg
(nad 40 ”C) prav tako preprečuje
sladkorja na 100 litrov mošta.
delovanje vinskih kvasnic, pri
K popravi m ošta z dodatkom 60 C pa vinske kvasnice sploh
sladkorja nas sili med drugim odmrejo. Ce mošt nima ns^nižje
predpis o določenem odstotku začetne toplote 15 do 17 C, je
alkohola v vinu. V lanskem letu treba. del m oš^ sodu odvzeti,
je na primer Kmetijski inštitut segreti ga do 40 C in vliti nazaj v
Slovenije negativno ocenil zelo sod. To ponavljamo tako dolgo,
dober cviček z Malkovca samo dokler mošt ne doseže za vinske
zato, ker je imel prenizek odsto kvasnice ugodne začetne toplote
tek alkohola. Izgovor na naravo 15 do 17°C.
V primeru, da mošt kljub
tu nič ne zaleže, smo pač prisi
ljeni naravo dopolnjevati, če segrevanju ne vic, kar je moeda
nam ta ne da tega, kar je po posledica premočnega žvcplanja,
merilih za vino v prometu dolo mošt pretočimo, da ga prezrači
čeno. Alkoholno nekoliko m o mo, pri čemer izpuhti odvečni
čnejše vino je tudi bolj stabilno, žveplov dvokis. Zatem moštu
se manj kvari in je bolj p o ln a
dodamo nastavek vrelega mošta
Seveda ne smemo zaiti v drugo iz drugega soda, ki normalno
skrajnost in mošte preveč slad vre, ali pa dodamo nastavek či
k a ti ker bi s preveliko količino
stih vinskih kvasinic, ki smo si
sladkoija spremenili naravne se jih nabavili od pristojnih zavo
dov ali iz družbenih kleti.
DT
stavine bodočega vina.

Izboljšanje mošta
s sladkorjem

Slovenski statistični zavod podat
kov o cenah kajpak ne zbira zaradi
lepšega, pa tudi izmišlja si jih' ne,
zato iz mesečnega pregleda julijskih
cen na drobno v Kopru, Ljubljani,
Mariboru in Novem mestu lahko
povzamemo verodostojno ugotovi
tev, da dolenjska metropola v
poprečju še zdaleč ni najdražje
mesto, kar občasno ugotavlja cena t.
i. živilske košarice iz večjih jugoslo
vanskih krajev.
Pri petdesetih stvareh smo morali
Novo meščani julija najgloblje seči v
žep samo v šestih primerih (orehova
jedrca, jajca, teletina s kostmi,
jedilno olje, tkanina za ženske
obleke in moški čevlji). Malo manj
ko v tem ali onem od naštetih mest
je bilo treba v Novem mestu plačati
za osem potrebščin (npr. čebulo,
zeleno solato, moške srajce, kavče,
60-vatne žarnice ali vstopnica za
kino). Na predzadnjem mestu so
bile julija novomeške cene osemnajstkrat (na primer za riž, fižol v
zrnju, jabolka, limone, svinjsko
mast, vino, pivo, zidno opeko idr.),
prav tolikokrat pa smo morali
Novomeščani
odšteti
najmanj
(krompir, špinača, mleko, črna
moka, sir trapist, moška srajca,
moške nogavice, spalnica, cement,
deske itd.).
Za koliko so se cene za posamez
ne stvari podražile v primerjavi s
februarskimi ali aprilskimi podatki,
o tem mesečni pr«gled julijskih cen
ne govori. Da pa so se, o tem ne
more biti dvoma.
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—Pomagajte! Utonil bom!
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Novo mesto ni najdražje

S

I

S

Še ena potrditev

V VODAH EKONOMIKE

BELGIJCI V NOVOLESU - Enajstčlanska
belgijska delegacija kmetijskih strokovnjakov je
bOa v petek na obi&u v Straškem Novolesu.
Gostje so a po razgovoru ogledali proizvodnjo,
zatem pa še krčenje gozdnih poviški nad So
tesko. (Foto: J. Pavlin)
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Obrt res že malo gospodarstvo?

Premalo je le...

(Nadaljevanje s 1. strani)
dejstvo, da je Novograd že pred
dvema letoma dobil izdatno Ob razstavljenem na nedavnem celjskem sejmu ob tem ni bilo dvoma, so pa zato obrtniki imeli še mnogo kritičnih
pomoč iz občinskega sklada pripomb — Ugotovitve pomembnega republiškega posveta in koristne pubude iz posameznih občin
skupnih rezerv, ko se je znašel v
načrtovanje je treba predvsem real
resnih težavah, in da se tovrstni
Mojstrstvo, obrtniška miselnost, to je le nekaj od rstaznačnic z
Novomeški predstavniki so samo
kronični bolniki ne morejo v negativnim prizvokom, podobno, Jkot to velja za kmeta. Vendar p a no oceniti stanje. Planerji bi morali potrdili ugotovitve drugih sogovor
' r a n )ne bi imeli kaj jesti; če ni mojstra ali vsaj pomočnika, samo dovolj natanko prisluhniti nikov. „če bo samoupravno spora
nedogled zdraviti z blagimi brez slednjih
sredstvi, če ta ne pomagajo.
je lepa hladilna skrinja le nerodna omara, kjer se kvarijo živila.. . vsem: zasebnemu obrtniku, bodisi zumevanje o namerah razvoja male
zadruge ali samostojne
ga gospodarstva tako načelno kot
V
kolektivu je potrebno Jasno je torej, da je obrt ali malo gospodarstvo, k o t temu danes kooperantu
mu nosilcu, delavcu pri njem, tistim,
spraviti v red vrsto zadev, ki pa učeno pravimo, dejavnost, brez katere niti ostalo zdmženo delo ne 1ci poslovno sodelujejo z njimi, ob doslej, čez pet let ne bo nobene
spremembe,” je dejal predsednik
jih po mnenju komiteja ne bo more.
čanom, predvsem organiziranim v
izvršnega sveta. „Zakaj se ne dogo
To
je
na
posebnem
posvetu
o
možno izpeljati brez nekaterih
skim poklicem. Te številke niso rav
potrošniških svetih, ne nazadnje pa
vorimo, da obrtniki, ki poslujejo vsi
tudi krajevnim skupnostim.
kadrovskih sprememb. Posebno načrtovanju in vključevanju samo no najboljši pokazatelj, saj je število
preko žiro računov, tega ne morejo
pa so poudarili, da se mora stojnega osebnega dela v gojpodai- obrtnih obratovalnic doseglo zenit
pripisati v dobro k svojemu kredi
ski razvoj naše republike s podatki v nekako leta 1964 (!), ko jih je bilo
Na posvetu je bila večkrat omen tnemu potencialu bodisi-po krajev
odkrita razprava iz kroga osnov
dvorani Golovec ob celjskem obr
jena novomeška analiza malega nih skupnostih ali občini? ” je bila
ne organizacije ZK preseliti v tnem sejmu (zaprli so ga v nedeljo) že precej preko 12.000, medtem ko
se je število delavnic vztrajno zma
gospodarstva. Opazni so bili zgledni naslednja koristna pripomba.
sindikat in ves kolektiv.
lepo ponazoril predsednik republi njševalo vse do lani, ko smo se z
primeri sodelovanja vseh dejavnikov
RIA BAČER škega sveta za gospodarski razvoj ih muko povzpeli zopet na 12.000.
Domžalčani so posredovali izku

VEC ZAPOSLENIH
Nove delavce sprejemno le
tos vse gospodarske panoge ra
zen gozdarstva, gradbeništva in
komunalne dejavnosti. Od lan
skega do letošnjega junija se je v
brežiški občini na novo zaposli
lo 743 delavcev, od tega 727 v
gpdpodarstvu in 16 v negospo
darskih dejavnostih.
Največ novih moči so sprejecije: Ju
le tele delovne organizacije:
tranjka—tozd Orlica 36, Tozd
za popravilo voz v Dobovi 25,
Tovarna pohištva v Brežicah 14,
Agraria — tozd Flora 22, Emo
na Posavje — tozd trgovina na
malo 13, Zdravilišče Cateške
Toplice 16, Tozd Agroservis 12
inPOZD Regulator prav tako
12. Odpiranje delovnih mest je
usklajeno s srednjeročnim pro
gramom razvoja občine.
Trenutno je v gospodarstvu
zaposlenih okoli 4775 delate ev,
v negospodarstvu pa 957, sku
paj torej 5.732.

NAŠA POMOČ
ČRNI GORI
Do 26. septembra se je na ,
skupnem žiro računu Rde
čega križa Slovenije za pro
stovoljno pomoč prizadetim
v potresu v Črni gori zbralo
281.450.568,95 din. Pregled
o naših občinah je takle:
režice 2.046.783,10 din
Črnomelj 2.298.419,35 din,
Kočevje 2.161.539,55 din,
Krško 3.433.748,90 din,
Metlika 943.951,20 din,
Novo mesto 6.197.864,10
din, Ribnica 1.000.371,10
din, Sevnica 1.508.564,35
din, Trebnje 1.444.905,40
din.

g

ekonomsko politiko izvršnega sveta
slovenske skv^pščine Vladimir Kle
menčič. Po lanskih podatkih je bilo
v vseh vejah obrtništva zaposlenih
nad 42.000 ljudi, 6.000 se jih je s to
dejavnostjo ukvarjalo k o t postran

ZARES IN ZA ŠALO — Na igrah lesarjev z območja občin
Kočevje in Ribnica so bik na programu resne in šaljive disci
pline. V žaganju hlodov je bila najboljša ekipa GG Kočevje.
(Foto: Glavonjič)

Lesarji za šalo in zares
Združenje inženirjev in tehočevjc-F“
nikov KCočevje-R
ibnica organi
zira vsako leto tu ristič n o športno tekmovanje, v katerem
nastopajo tekmovalci Inlesa Rib
nica, G G-ZK GP, LIK Kočevje
in ..Snežnika” . Letošnje 6 . sre
čanje je bilo v Glažuti, ogledalo
si ga je pa tudi precej gostov.
Tekmovali so v nekaterih čisto
športnih disciplinah, nekaterih
azdarskih in nekaterih neobiajnih oz. zabavnih.

f

Rezultati:
Štafetni tek na 200 m: 1.
Inles 1,45 min, 2. LIK 1,48, 3.
GG 1,54, 4. Snežnik 2,00; žaga
nje hloda GG 1,48, LIK 1,5*
Inles 2,04, Snežnik 2,07; žaganje
K, GG,
okroglic (ženske): LIK,
Snežnik, Inles; vlečenje vrvi:
Inles, Snežnik, GG, LIK; pikado

Medvedovi mami
v spomin

V soboto so se številni Dolenjci
na ločenskem pol® pališču za vedno
poslovili od Franco Pera, enega
najbolj znanih novomeških gostilni
čarjev.
Perova gostilna je v desetletjih
pred zadnja vojno veljala za lokal, v
katerem ni nikoli manjkalo dobrih
jedi in prvovrstnega vina, pa tudi
prenočišča so bria na voljo. Po
prihodu tujih zavojevalcev je Per
gostilno zaprl, a jo je moral zaradi
italijanskih groženj spet odpreti.
1943 so v lokalu našli razstrelivo,
zato so Pera odgnali v internacijo na
Avstrijsko.
O vlogi Perove gostilne in družine
.ed narodnoosvobodilnim bojem so
ovolj zgovorne tele besede Viktorja
Avblja-Rudija, predsednika pred
sedstva SR Slovenije: „Med tiste
hiše in tiste družine, ki so bile v
celoti naše, kjer so bili vsi člani na
en ali drug način naši sodelavci in
kje so bili njihovi prostori stalno na
razpolago za naše potrebe, spada
odločno hiša in družina Perovih...
Kar se tiče sestankov v Perovr hiši,
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za povsem določne rešitve. Trenu
tno je vsekakor največja cokla raz
voju novih obratovalnic poslovni
prostor. Kako naj mlad človek po
stane obrtnik, če ni bil zdomec
dolgo vrsto let, če nima vplivnih tet
in stricev, ki imajo kaj pod palcem?
Da bi se sploh odločil postati obr
tnik, ima že tako malo možnosti,
ker mu tega običajno že poklicni
svetovalci ne svetujejo. Slovenjgrad
čani se predlagali rešitev: v ceno
kvadratnega metra stanovanjske
površine velike soseske je treba
vključiti tudi kakšen sold za razvoj
uslužnostne dejavnosti v soseski.

PTT SE MODERNIZIRA

lahko rečem, da so bili vsakodnevni,
v različnem obsegu in z različnim
namenom. Važnejše kot to pa se mi
zdi aktivno sodelovanje te družine,
od gospodarja Pera, ki je poleg
gega iz mesta ali pa obratno vozil
drugega
za nas razni material, do otrok, ki so
ustno prenašali obvestila oz. naro
čila. . . Nič manj važno ni, da so pri
njih prenočevali ali pa stanovali naši
naši aktivisti in ilegalci.”
Po vojni ie Franc Per tako rekoč
do smrti v 84. letu starosti ohranjal
staražitnost svoje gostilne.

Franc Per

V
javni razpravi je osnutek repu
bliškega zakona o sistemu družbene
ga načrtovanja. Pri zastavljanju
trdnih planskih ciljev pa ne bi smela
prevladovati nestrpnost in nezado
voljstvo. V pričujočih pripravah na

27. septembra popoldne smo
pospremili v zadnji dom na pokopa
lišče v Otočcu Medvedovo mamo z
Runčeca nad Grčevjem. Z njo je
odšla od nas še ena tistih slovenskih
kmečkih mater, ki so svojo in usodo
svojih družin povezale z usodo slovensKega osvobodilnega boja. Njena
nesreča je toliko hujša, ker je zgu
bila moža zaradi prekoračitev
pooblastil vodje partizanske pat
rulje. Toda duševno in telesno
vzravnava osebnost, kakršna je bila,
ni klonila. Se bolj čvrsto se je
posvetila skrbi za svoje štiri nepreskrbljene otroke. Partizanom p a
so ostala vrata njene hiše prav tako
na široko odprta kot prej. Nihče ne
more točno povedati, koliko jih je
bilo deležno gostoljubnosti njenega
skromnega doma. Ko je gromladi
začelo zmanjkovati sadov skope
hribovske zemlje, si moral verjeti
njeni besedi, da ni več krompirja v
kleti, pa je topel pogled in prijeten
sprejem veliko pome nil.
Razen gostoljubnosti njene hiše je
vilne poti v
treba omeniti še številne
dolino, ki jih je opravila po naročilu
aktivistov OF. Te poti so bile včasih
prav tako nevarne k o t oborožen
napad na sovražnika, včasih še bolj,
saj se je podajala v kraje sovražnih
postojank sama in neoborožena. Za
opravljanje takih nalog sta bila
potrebna pogum in razum. Imela je
eno in drugo. Zdaj, k o je potegnjena
črta pod njenim življenjem in

(ženske): GG, Inles, Snežnik,
LIK; m et krogle: GG, Inles, LIK
Snežnik; vrtanje: Inles, GG,
Snežnik, LIK; navijanje volne:
GG, Snežnik, Inles, LIK; uživa
nje jajc: GG, Snežnik, LIK, In
les; stepanje snega: Lik, Inles,
GG, Snežnik; zabijanje žebljev:
Inles, GG, LIK, Snežnik; strelja
nje : Lik, Snežnik, Inles, GG; tek
v vreči: LIK, GG, Snežnik, Inles. .
Vse discipline so bile zelo za
nimive, posebno p a uživanje jajc,
ko je moral tekmovalec čimprej
pojesti p et jajc. Razburljiv je bil
tek v vrečah, najzanimivejše pa
žaganje hlodov. Tekmovanje je
bilo precej podobno , Jgram brez
meja . Tudi navijanje je ustvar
jalo tako razpoloženje in vzdu
šje. Po tekmovanju je bilo razgla
šeno še ljudsko rajanje.
M. GLAVONJIČ

šnjo, ki bi jo bilo dobro uporabiti še
kje. Dokler niso ustrahovali sklada
za pospeševanje malega gospodar
stva, so, k o t so dejali, vedno nekaj le
načrtovali, toda e tega ni bilo za
tem nič. V občini so se dogovorili,
da tisti, ki gradi, nameni del poslov
nih prostorov tudi za o b rt Izvajalci
gradnje so tako od občinske skup
ščine in tamkajšnjega obrtnega zdru
ženja že iskali predlog in priporoči
lo, kakšne lokale graditi. Prednost
ima kajpak deficitarna storitvena
obrt. Prvi blok s takimi lokali se že
gradi Takšna spodbuda — prav
pride lahko predvsem obrtnikom
začetnikom, katerim dela poslovni
prostor največ preglavic, je vredna
posnemanja.

Na celjskem posvetu so se pogo
Na novo krajevno avtomatsko te vorili tudi o davčnih olajšavah kot
lefonsko centralo čakata v brežiški spodbudi. Nobena skrivnost ni, daje
občini samo še pošti v Kapelah in v to bolj blažev žegen, k o t prava
Cerkljah. V Brežicah je do konca pomoč. Če iz leta v leto samo
1980 predvidena dokončna izgra ugotavljamo, da obtnikov ni, imajo
dnja kabelskega telefonskega omre od tega škodo davkarija, predvsem
žja ter medkrajevna zveza s Trdino pa krajani, marsikje pa tudi združe
vim vrhom. Za vse te in še nekatere no delo, ker ne najde kooperantov.
druge objekte je rezervirana investi
cijska vsota 17 milijonov dinarjev.
A. ŽELEZNIK

Sredi oktobra
tudi pivo
Union grand
Na svetavni paradi piva v
Bruslju prejelo zlato od
ličje — 115 let pivovarne
Na letošnji mednarodni poku
šnji piva z vsega sveta v Bruslju
je ljubljanske pivovarna „Union”
prejela zlato odličje za novo
pivo Union grand. Zlatorumeno
tekočino lahko pričakujemo na
domačem tržišču že sredi okto
bra.
Novo pivo vsebuje 12 odsto
tkov slada, ki je iz boljših vrst
ječmena, varijo ga ločeno od
konzumnega piva. Hmelj je laški
golding. Računajo da bodo prvo
leto napolnili 5 milijonov stekle
nic po 0,33 litra. Steklenic ne bo
mogoče vračati Maloprodajna
cena piva Union grand bo med
9,60 in 10,50 din, tovarniška pa
4,4;
Pivovarna „Union” slavi letos
115-letnico obstoja. Razen z
novim pivom bodo jubilej pro
slavili tudi z novim blokom fer
mentacije, ki bo skrajšal čas
varjenja od 21 na 4 ali 5 dni
Lani je pivovarna zvarila kar
760.000 hektolitrov piva. Letos
ga bodo prodali 800.000 hekto
litrov ali 160 milijonov stekle
n ic „ Union” bi posloval še uspe
šneje, če ga ne bi' bremenili'
davki ki znašajo kar 76 odstot
kov. Tovarniška cena za steklen^,
co svetlega piva je le 2,32 din, v
maloprodaji pa jo plačamo več
kot 6 dinarjev. V Italiji je obdav
čitev piva le 11-odstotna, v sicer
dragi Avstriji pa vzame država
nekaj več kot tretjino.

PRAZNIK MLADIH - JPioniiji vseh osnovnih šol so 28. septembra praznovali dan pionirjev. Na
odiednih konferencah so ocenili delo preteklega leta in se pogovorili o bodočih nalogah, ki jih čakajo
v letošnjem šolskem letu. Domala vsi bodo letos sodelovali v JPI pod geslom „Narava, lepota, zdravje",
množično pa so se že pretekli teden vključili v akcijo NNNP. Na sliki: pionirji 7. razreda o. š. Vavta
vas na poti s petkove konference. (Foto: J. Pavlin)

Še: Kakšen kruh jemo Novomeščani
Novomeški peki: „Kruh je žal res pacast, toda povejmo še , zakaj

-------------------------------------------------------------------- — ------------------------------------ ------ F
pekarne. Ob tem n»s tarejo še
pacavost kruha boli: ugotovili smo,
V zadnji številki Dolenjskega lista
problemi obratnih sredstev m brez
da nova moka ob umešavanju testa
smo prebrali kritičen zapis o kako
internega prelivanja sredstev (to je
za
4
odst.
prejema
vase
manj
vode,
vosti kruha novomeških pekov
medsebojne pomoči) raznih TOZD
še te vode pa škrob med peko ne
Očitek, da opravljamo naše odgo
v okviru ŽITA bi dostikrat naša
veže nase tako kot pri moki iz stare
vorno delo na »lahkoten in celo
občina ostala brez kruha.
pšenice. Do mešanja stare in nove
malomaren način” , nas hudo priza
pšenice
ob
mletvi
je
letos
prišlo
Upamo, da bomo dve leti še
dene, ker ni resničen. Žaljivo je
mesec dni kasneje, zato je bil
namigovanje na »lahek zaslužek";
vzdržali, 12 let pa je zgomja meja za
prehod
na
novo,
se
pravi
na
slabšo,
pisec si ga je privoščil na naš račun
uporabnost te vrste peči za peko
moko toliko bolj pereč.
verjetno v jezi, ko je v prodaji res
kruha. Na 5-letni investicijski kredit
Očitek, da je naš kruh »vse slabši
naletel na pacast, slabo pečen kruh.
novih zmogljivosti ne bomo mogli
in slabši", je pretiran, zlasti ob
kupiti. To pa je vprašanje,ki zadeva
Tudi pri tem pa je treba slišati
našem gomjem pojasnilu. Izbira
širšo skupnost in ne le skrb 105
obe plati zvona. Žal ni bilo k nam
kruha je normalna, dopolnjujemo jo
delavcev v naši TOZD. Na očitek o
nobenega človeka, ki bi vsaj povpra
še s proizvodi iz črnomaljske pe
»lahkem zaslužku" pa le toledelom, je treba reči, da smo izgubili
šal, čem u in od kod slab kruh.
karne. Kupci imajo na izbiro fran
kvalificirani peki delajo v Novo;
častivredno delovno ženo, skrbno
Letošnji pridelek pšenice je bil
coski in belokranjski zmesni kruh,
mater in zavedno Slovenko. Njeni
teksu na bencinskih črpalkah, P*1
izredno slab, zato nova moka ne
pečemo krompirjev, ajdov, rženi,
otroci in vnuki, s katerimi iskreno
transportnih podjetjih in še kjeustreza pogojem, ob katerih lahko
sočustvujemo, so na svojo mamo in
koruzni, ovseni in »domači kruh"
Naporno in nedopadljivo nočno
spečemo
dober
in
vsem
zahtevam
staro mamo lahko ponosni.
po 1 in 2 k g Ovseni in ajdovi kruh
delo jih odbija od pekarije; delam0
ustrezen kruh. Huda suša med bujno
Na pokopališču na Otočcu se je
je že od nekdaj »težak", saj ga
pretežno s priučeno, polk valiti
rastjo
pšenice,
nato
pa
še
dolgotrajni
pridružila svoji sosedi sotrpinki in
moramo pripraviti s parjenjem
cirano delovno silo. Ob »lahkem
sodelavki Murgljevi mami z Nove
dež med žetvijo sta kriva, da je
moke, zato tu rado prihaja do bolj
zaslužku" v stroki takega stanja ne
gore, ki je odšla tri leta pred njo. Za
pšenica preklila. Škrobna zrnca v
vlažnega kruha.
bi bilo, mar ne? »Govorice" 0
aktiviste OF novomeškega okrožja * njej so poškodovana. Zato ne
Zelo veseli bomo obiska pristoj notranjih razprtijah pa so navadno
sta Runčcc in Nova gora prazna.
zanikamo, da je zlasti črn kruh
nih inšpekcij in delegacij katerega podtikanje, ki ga zavračamo; organi'
J. PENCA - DEČKO
pacast. Peka je počasnejša, in 1®
koli potrošniškega sveta. Do danes
zacija ZK in sindikat v naši TOZD 0
pečemo kruh dalj časa pri nižji
ga še ni bilo pri nas, a bi mu radi tem ne vesta ničesar.
temperaturi
(da
ga
ne
bi
prežgali),
KOČEVJE: 30 LET
razložili tudi ostale pogoje, v kakr
pride do nižje teže, kot je predpi
šnih moramo delati. Pekarna in ena
FILATELISTOV
sana Pacavost kruha pa je odvisna
TONE REMS, predsednik DS
peč v njej sta stari 10 let, druga peč
od posameznih pošiljk moke; zaradi
Filatelistično društvo Kočevje
ing. Bogomir Kralj, direktor
pa dela 4 elta. Največ 2 leti bomo s
tega je kruh včasih slabši, drugič
proslavlja te dni 30-letnico obstoja.
TOZD Pekama Doleniska
staro pečjo še zmogli peko kruha za
Ob tej priložnosti so pripravili . spet boljši.
obsežno področje novomeške in
razstavo, z otvoritvijo katere sc je
Opisana težava nikakor Tri samo
večjega dela trebanjske občine,
začelo tudi praznovanje praznika
naš problem: pekarna v Krškem je
potem pa bo z vso silo pritisnila na
občine 3. oktobra. Pokrovitelj
peko črnega kruha za nekaj časa
nas nova investicija. Vso sedanjo
razstave je podružnica Ljubljanske
celo zmanjšala TV Beograd je pred
akumulacijo daje novomeška pe
banke v Kočevju.
tedni javno načela vprašanje pacakarna sedaj za anuitete črnomaljske
vosti kruha iz nove moke, s temi
pekarne in novozgrajene trgovine za
POPRAVEK
vprašanji pa se po naših zahtevah
prodajo kruha v Metliki O čitek o
K zapisu »Ko si je slovenski
ukvarja tudi Žitna skupnost Slove
slabi kvaliteti kruha bi lahko izpod
narod pisal sodbo sam” želim dati
nije. Z uvoznim preparatom bi
bijali tudi s stanjem naših naprav.
popravek. Bil sem udeleženec ko
pacavost kruha sicer lahk asmanjSamo letos bomo iz naše akumu
čevskega zbora kot poslanec iz
šali, a za to nimamo na razpolago
lacije dali 220 milijonov starih
Dobrniča, vendar moje ime ni Alojz
potrebnih deviz. Ponavljamo, da nas
dinarjev za anuitete črnomaljske
Lesar, pač pa Alojz Lužar.

pisma
in

odm evi
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POVSOD NA VSE
PRIPRAVLJENI

Zadnjo soboto v septembru se je na našo republiko
zgrnilo toliko nesreč k o t še nikoli. Veliki požari so zajeli
stanovanjska poslopja, hotele, industrijske obrate, na
cestah je prihajalo do katastrofalnih prom etnih nesreč, v
mnogih krajih se je uničevalno zganila zemljska skorja,
strašna neuija s poplavami so zdivjala ob obali, pokali so
jezovi zbiralnih jezer, nekaj mest je ostalo brez pitne
vode, mnogi manjši kraji pa so bili odrezani od oskrbo
valnih središč. Za nameček so se na nebu nad nekaterimi
kraji pojavila še sovražnikova letala, ki so sipala sm rtono
sni tovor, da bi ob napadih diverzantov ustvarila čim
večjo zmedo med ljudmi ter strla odpor.
Bila je le vaja, dogodki so bili namišljeni, vendar p a so
ljudje, več kot milijon v vsej Sloveniji, vajo vzeli zares,
zato lahko na osnovi izkušenj te vseslovenske vaje
zapišemo, da še taka apokalipsa vojnih in naravnih nesreč
ne more do konca zlomiti slovenskega človeka Pripra
vljen je ne samo vsak posameznik, ampak družba k o t
celota, saj imamo izdelan zelo učinkovit sistem družbene
samozaščite in obrambe, v katerega je vključen vsak
delček družbe od hišnega sveta do občine in republike.
„Nič nas ne sme presenetiti!” — tak naziv je imela
septembrska vaja, katero zdaj, ko je zaključena, lahko
preimenujemo kar v „Nič nas ni presenetilo” .
Novinarji našega tednika so takole zabeležili dogodke
n a Dolenjskem, v Posavju in na Kočevskem.

,

ČRNOMELJ:
POTRES IN BOMBE

BREŽICE:
POŽARI IN
BOMBNI NAPADI

V Brežicah je v soboto dopoldne
Ato k o t iz škafa prav tedrg, ko so p o
"dtnbnem napadu izbruhnili številni
in ko so gasilske ekipe, ekipe
P.ompči ter civilne zaščite moe ^tovati ljudi in objekte.
Bombe so porušile dva stanovan
jska bloka v Kettejevi ulici. Do
enega od njih so se morali skozi
gosto dimno zaveso prebiti prav v
26°m ja nadstropja, od koder so p o
Rševalni preprogi spravili na varno
najbolj ogrožene stanovalce. Akcijo
v Kettejevi ulici je spremljalo nad
‘noč krajanov. Tudi gašenje velikega
Požara v Tovarni pohištva in Jubanjki so ljudje z zanimanjem sprej^Jali. Mesto je doživelo nov bomn' napad zvečer. Ob tej priložnosti
80 bile hiše zatemnjene. Na cesto so
občani le z zasenčenimi lučmi
avtomobilih.
Enako zavzeto k o t v Brežicah so
opravili preizkušnjo obrambne pri
pravljenosti v vseh drugih krajevnih
skupnostih. Vsaka je imela svoj nart za svoje akcije.

I

Na Bizeljskem so na primer v 45
Jninutah pripeljali na travnike ob
s °tli 270 traktoijev s priključki, da
s° skupaj s tovornjaki zasedli ozetnlje in preprečili pristanek sovra
žnih letal in padalski desant na to
območje. Ugotovili so, da so se
razporedili na prevelikem ozemlju,
Saj bi v ,,luknjah” lahko pristali
helikopterji. V krajevni skupnosti so
‘nieli tudi pet požarov, V V itni vasi
Pa spopad z desetimi diverzanti, ki
Ph je odvrglo sovražno letalo.
Akcije „Nič nasnesm epreseneti1’ so se končale večinom a v sobo
to, nekaj pa so jih predvidevali tudi
* za nedeljo. V njih je aktivno
Sodelovalo 8505 občanov, v pripravah nanje pa 14.500. Politična ooe?* je bila izredno ugodna, pri stro
kovni pa so vsak za svojo delovno
osganizacijo oziroma krajevno skuPnost analizirali napake, ki so jih
"“Pravili. Pri tem so si edini, d a je
š) treba še več, tudi takih brez
"“Povedi.
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V črnomaljski občini je v skle
pnem delu akcije sodelovalo več kot
12.000 občanov, se pravi nad, 70
odstotkov vseh prebivalcev. V kra
jevnih skupnostih je delovalo 73
enot civilne zaščite in 18 štabov
civilne zaščite. Enote narodne zašči
te so povsod skrbele za zaščito
premoženja, osnovali pa so se tudi
številni odbori, za socialno skrbstvo,
sosedsko pom oč in drugi.
Sirena je ob 8.30 Viničanom
oznanila nevarnost zračnega napada.
Prebivalci kraja, šolarji in delavci
tamkajšnjega Novoteksa so se hitro,
organizirano in brez panike zatekli
na bolj vam a mesta: krajanom so za
zaklonišča služile kleti trdneje graje
nih hiš, kakih 280 otrok pa se je iz
viniške šole zateklo v bližnje Sečje
selo.
Avionske bombe so poškodovale
del osnovne šole, porušile dve hiši v
kraju in del Novoteksove tovarne.
Enote civilne zaščite, narodne zašči
te in njihovi oddelki so takoj po
končanem napadu začeli delati.
Povsod je delo teklo hitro, učinkovi
to, odlično organizirano. Tri šolske
gasilske ekipe so same pogasile p o 
žar, izkazali pa so se tudi reševalci,
ki so iz šole rešili dva učenca, ki ju
je zasulo. Učence, katerih starši so
bili ranjeni pri napadu na kraj, so
evakuirali na Sinji vrh, kjer je bilo
poskrbljeno za njihovo namestitev,
hrano, vzpostavili pa so tudi radij
sko zveza
Podobno je reševanje potekalo v
naselju samem in v tovarni. Gasilci
so se spopadli s požari, ekipe prve
pomoči pa so na kraju samem po
skrbele za ranjence, ki so jih, brž ko
se je dalo, prenesli v zdravstveno
postajo, od tam pa so težje ranjene
odpeljali v bolnišnico.
Aktivno je v številnih enotah v
KS Vinica v vaji sodelovalo preko
800 ljudi, zvečer, ko so pred nevar
nostjo ponovnega zračnega napada
zatemnili celotno območje krajevne,
skupnosti, pa tako rekoč vsi krajani.
Močan potresni sunek je hudo
prizadel Dragatuš in okoliške vasi.
Da ni bilo hujših žrtev, gre zasluga
predvsem hitri in učinkoviti pomoči

Ribnica. O vajah oziroma akciji
NNNP v tej občini bomo obširneje
poročali prihodnjič.

KRŠKO:
„NESREČA” ZA
„NESRECO”

V senovški krajevni skupnosti v
soboto niso dopustili niti najmanj
šega odmora. Že ob treh zjutraj je
vseh obrambnih dejavnikov v krajev
narodna zaščita zavarovala vse vodo
ni skupnosti. Tudi najmlajši krajani,
vodne zbiralnike in podobne na
učenci tamkajšnje šole, so v nevar
prave. Ob sedmih je ta rudarski kraj
nosti pravilno ravnali: iz šolske stav
.prizadel” potres. Najhuje je bilo v
be so se organizirano umaknili na
stari rudarski koloniji. Prvi so
dvorišče, kjer so takoj ustanovili vse
prihiteli na pomoč gasilci. Čeprav so
potrebne ekipe. Iz goreče šole so
tokrat prvič uradno razvili reševalni
rešili preostale učence, odstranili
prt, se je nova pridobitev izjeazala na
ruševine, izklopili elektriko, vodo in
moč koristno.
plin. Takoj so vzpostavili zvezo s
Pripadnik dvilne zaščite z detek
krajevnim štabom civilne zaščite. Na
torjem za iskanje ponesrečencev v
dvorišču so pripravili ambulanto za
ruševinah ie imal nekaj težav pri
prvo pomoč, takoj pa je začela
iskanju „žrtve“, saj le-ta ni dajala
delati tudi infoimativno-propaganniti običajnih knapovskih znakov
dna služba, ki je izdala posebno
zasutega, ker je očanec med čaka
številko šolskega glasila s poročili iz
njem v kleti na moč neslišno raje
vseh krajev, kamor so evakuirali
prebiral krompir.
učence. Kurirji so sproti prinašali
Med številnimi organizacijami so
poročila tudi iz številnih vasi, ki jih
se izkazali tudi senovski planinci, ki
je prav tako prizadel potres.
so kos taborniškim veščinam. V
takem vzdušju jih resnično ni mogel
presenetiti niti bombni napad ob
KOČEVJE:
10. uri.
Podobno je bilo v vseh krajevnihPR
JAVLJALI SO SE
skupnostih. Zavzetost ljudi je pre
PROSTOVOLJCI
segla pričakovanja ne glede na to, da
se je v vinorodnih predelih začela
Komaj je zatulila sirena in opo
trgatev. Delovni kolektivi s „Celuzorila 28. septembra zvečer Ko
lozo” na čelu so bili od 6. ure
čevce na zračni napad, že se je
zjutraj v pripravljenosti. V Celulozi
mesto zagrnilo v temo, prom et je
zastal, zavladala je popolna tišina,
je že navsezgodaj izbruhnil požar,
da smo iz parka sredi mesta prvič po
po bombnem napadu na Krško ob
10,30. dopoldne pa so povsod stekle
mnogih letih slišali glas črička.
Pripadniki narodne zaščite so
gasilske, reševalne in druge akcije. V
zaprli promet in opozarjali tiste
Podbočju so imeli na primer
redke posameznike, ki niso zatem
potres v Brestanici veliko eksplo
nili oken - to so bile predvsem stare
zijo, tako da so imeli reševalci polne
mamice - naj za temne okna ali
roke dela. Ranjence so najprej vozili
ugasijo luč, kar so tudi hitro
v zdravstveni dom, po bombnem
naredile. Vse mesto je sodelovalo v
napadu na Krško pa v zdravstveni
vaji. Se posebne naloge pa so imeli
stadonarij pod šotori na vojni
razen narodne zaščite pripadniki
lokadji. Šotore so postavili v parku
teritorialne obrambe, ki so stražili
pri otroškem vrtcu v starem delu
nekatere pomembnejše objekte, m i
Krškega. Na gradbišču jedrske elek
ličniki, k i so prizadevno patruljirali
trarne so se uspešno spoprijeli z
po mestu, dokler ni bilo konec
diverzanti in jim preprečili povzro
alarma, in taborniki, ki so postavili
čitev večje škode. Povsod so bili
nekaj šotorov za potrebe vodstva,
nadvse previdni, da se s še tako
prve pomoči in drugih.
premeteno zvijačo ni bilo mogoče
Glavna vaja v mestu je bila 29.
izmuzniti za nobeno tovarniško
septembra, ko je sovražnik bombar
ograjo.
diral najbolj naseljeni del mesta.
Takoj po končanem alarmu je prišla
na bombardirano območje ekipa
METLIKA:
RBK, k ije ugotovila, da zemljišče ni
zastrupljeno. Nato so nastopili ga
ZNOVA ZAVZETI
silci, pogasili ogenj in pripravili vse
IN SKRBNI

MRTVEC JE
SPREGOVORIL
„Ranjencem ’’, ki so jih v
Kočevju vozili v ambulanto,
so menda obljubili požirek
slivovke
za
okrepčilo.
„ Mrtvece ” pa so zanesli kar
za šotor in jih pokrili čez
obraz z odejo. Nekaj časa je
bilo vse v redu, potem pa si
je neki „m rtvec” odkril
obraz in vprašal:
- Kaj pa šnopsa ne bom
nič dobil?
potrebno za reševanje iz višjih
nadstropij. Za njimi so prišli reše
valci in ekipe prve medicinske
pomoči, ki so odnašali ranjene in
nep okretne v prevezovališče, od tam
pa so najhujše primere vozili v
ambulanto.
Podobno k o t v KS Kočevje so
delali 29. septembra tudi v dnigih
KS, s to izjemo, da so v nekaterih
KS lovili in uničevali diverzante, ki
naj bi rušili in minirali razne
objekte, zastrupljali živino ipd.
(Poljanska dolina, Kostel, Draga),
ukrepali, k o t daje poplava (Struge),
itd. V KS Osilnica so v akcije
pritegnili tudi prebivalce nekaterih
bližnjih hrvatskih naselij.
Prve ocene o akcijah NNNP v
občini govore, da je bil odziv
delovnih ljudi in občanov nad
pričakovanji, čemur je botrovala
tudi dobra obveščenost. Nekateri
občani, ki niso bili mobilizirani v
oddelke, so se želeli prostovoljno
vključiti vanje.
Med pomanjkljivostmi naj ome
nimo, da enote CZ in prebivalci niso
še primemo opremljeni in oskrbljeni
Za primer vojne ali drugih izjemnih
okoliščin. Še se je tudi dogajalo, da
so nekateri ljudje razporejeni hkrati
na več dolžnosti.
V. vaji so zelo uspešno sodelovale
OZD, šole, lovci, strelci, RK, radio
klub in drugi, slabše pa so bile
vključene SIS. Poudarimo naj, da so
bili delovni ljudje in občani v akcijo
in njen zaključni del množično
vključeni ter da so zavzeto, požrtvo
valno in odgovorno opravljali dol
žnosti
Posebne vaje so imele tudi enote
po KS, v ribniški občini. Največja je
bila prav v KS Ribnica, med OZD pa
so imeli eno največjih v Inlesu

vojne skrili 70 traktorjev, kaj je v
njihovem naselju najbolj izpostav
ljeno plamenom itd. Prva ocena
novomeškega deleža ,N ič nas ne
sme presenetiti” je zelo ugodna.
Med takoj ugotovljenimi sla
bostmi je Uroš Dular omenil dej
stvo da so nekatere krajevne skup
nosti in temeljne organizacije zdru
ženega dela zožile vajo samo na
obrambne strukture, delavci so sko
rajda pasivno stali ob strani. No,
prva ocena dvodnevnega dogajanja v
novomeški občini je kljub temu
skorajda odlična. Ce seveda ne
upoštevamo, da je alarmi sistem v
Novem mestu dobesedno zatajil.
Siren ni bilo slišati ali pa niso
delovale. Slednje pa konec k tecev
ni malenkost.

razmere, je takoj aktiviral izvršni
svet občinske skupščine, ki je
najprej obvestil centre za zvezo. V
poverjeništva so kmalu odpotovala
navodila, kaj morajo v svojih okoljih
SEVNICA: NAČELNIKA praktično preizkusiti. V delo so se
vključili tudi oddelki za informa
DIVERZANTA
tivno in propagandno dejavnost pri
Med delovnimi predpostavkami
občinski skupščini, občinski štab za
krajevnih
skupnosti
v
akciji
civilno zaščito, služba opazovanja in
.NNNP" zasluži celo v republiškem
alarmiranja. Ob 10. uri pa so že
merilu vso pozornost boj proti
prišla prva sporočila o poteku vaje,”
kužni bolezni — steklini, na katerega
je povedal sredi sobotnega dopol
so se pripravili v krajevni skupnosti
dneva Tone Žibert, ki je bil
Zabukovje. Ko so v soboto zjutraj
zadolžen za informacije.
tej nerazviti KS sevniške občine
Sicer pa so bili v akcijo vključeni
objavili vest, da so še posebej
vsi delovni kolektivi, vse delovne
ogrožene domačije kooperantov
organizacije,
družbenopolitične
Senice, Klenovška in Jazbeca na
organizacije in društva. Se posebno
P od vrhu, so bile ekipe veterinarjev
prizadevno so v akciji sodelovali
in drugega strokovnega osebja mladinci in pionirji. Kurirji pionir
vključili so celo upokojence - na
skih kurirskih odredov so odšli na
vseh izpostavljenih mestih že v
pot že ob 5.30. Živahno je bilo tudi
pičlih dvajsetih minutah. V uri in
na šolah, morda še najbolj na
četrt je deloval ves stroj.
osnovni šoli Mirna. Tam so imeli
^Prepovedano je bilo gibanje, ci
potres in ob tej priložnosti so izdali
sterno za gnojevko so ..preuredili”
posebno število svojega glasila
za razkuževanje in še in še. Vse
Brstje, izdali pa so tudi več biltenov
kakor vzorno izpeljana in koristna
in obvestiL V šoh je namreč
akcija. Če bi se kakršnakoli kužna
delovala prava mala tiskarna. Ži
bolezen na tem kozjanskem ob
vahno je bilo tudi v ostalem delu
m očju resnično pojavila, v ničemer
krajevne skupnosti, saj je posebnim
ne bi mogla nikogar presenetiti.
ekipam uspelo evakuirati vse ranjene
Med akcijami vseh 11 KS in
in ogrožene, svoj delež k varnemu
kolektivov v občini je bila očitna
poteku vaje pa so prispevale tudi
velika prizadevnost in samoiniciativ
enote narodne zaščite. Varovale so
nost vseh, vendar je bilo nekaj
ključne točke, kot so vodovod,
netaktnosti in drugih pomanjklji
trgovine, pošte in druge pomembne
vosti. V Boštanju so se npr.
objekte.
pripravili med drugim na boj proti
V Mokronogu so doživeli zastru
diverzantom. Prišla pa sta dobro
pitev vode, v Trebnjem letalski
znana načelnik oddelka za narodno
napad, v Novolesovem tozdu pa so
obrambo in načelnik štaba TO in
imeli požar, ki so ga pomagala gasiti
predčasno .dvignila v zrak” RTP
tiri gasilska društva. Na vseh teh
Boštanj, ker narodna zaščita pač ni
akcijah so se še posebej izkazale
legitimirala uniformiranih funkcio
enote civilne zaščite, kar je seveda
narjev.
posledica temeljitih priprav in števil
Zal nihče ni vzel za delovno
nih vaj ter tečajev.
predpostavk c reševanje iz vode.
Resnične utopitve so bile pogoste in
doslej vedno na moč tragične pri
gasilcih pa za to ni usposobljene
ekipe. V Sevnici so imeli bombni
napad, napad roparjev z avtomat
skim orožjem na banko, požar v
Kljub temu da so od pom ladi v
Komunali, kjer so blizu tudi vodstva
metliški občini pripravili številne
DPO itd.
akcije v okviru akcije NNNP in da so
Če kdo, so med .igram i” odraslih
vedno številni občani, ki so v njih
bili presenečeni otroci, katerih ma
sodelovali, dokazali, da so se' resno
tere in starši so bili tačas kajpak na
lotili teh aktivnosti, so bili v sobotni
delovnih mestih. Pouka namreč v
in nedeljski akciji ponovno zavzeto
pri delu tako v krajevnih skupnostih
soboto ni bilo.
kot v delovnih organizacijah. V kra
jevnih skupnostih so si za sklepno
vajo izbrali zelo različne predpostav
TREBNJE:
ke, od zračnega napada do hude
TISKARNA V ŠOLI
prometne nesreče, napada diverzan
PO BOMBNEM NAPADU - V
.Sekretariat akcije NNNP pri
tov in drugih.
Vinici so ranjence po zračnem
občinski
konferenci
SZDL
v
Treb
Metličane je ob 7. uri zavijajoči
napadu hitro prenesli v zasilne
njem se je sestal že ob 3. uri zjutraj.
zvok sirene opozoril, da preti nevar
bolnišnice. (Foto: A. Bartelj)
Ob ugotovitvi, da so nastale izredne
nost zračnega napada, in že čez
nekaj m inut je bilo občinsko sredi
šče videti kot opuščeno. Sovražni
kovi avioni so v Metliki porušili več
hiš, izbruhnili so požari, več ljudi je
bilo ranjenih. Številne enote so se še
posebej izkazale pri gašenju poža
rov, reševanju in zavarovanju prem o
ženja. Med najtežjimi nalogami, ki
so.jih zelo uspešno opravili, je bilo
reševanje ljudi iz sto jn ic e ter otrok
iz šole in otroškega vrtca.
V nedeljo so po krajevnih sku
pnostih pripravili številne delovne
akcije, kulturne programe in ocenili
potek te velike akcije.

NOVO MESTO.
RAZEN SIREN VSI
PRIPRAVLJENI
Sekretariat akcije NNNP pri ob
činski konferenci SZDL Novo me
sto je že v nedeljo popoldne na hitro
ocenil potek vseslovenske vaje na
svojem območju. Prve ocene so bile,
da so krajevne skupnosti in nekateri
tozdi obrambne aktivnosti sposobni
sami načrtovati in tudi uspešno
izvajati.
Uroš Dular, predsednik novo
meške občinske konference SZDL,
je povedal, da se je letošnje
slovenske obrambne vaje udeležilo
več kot 22.000 prebivalcev novo
meške občine, prav vse krajevne
skupnosti in velika večina temeljnih
organizacij združenega dela. Po
Dularjevih besedah je bila posebnost
novomeške vaje v tem, da ni bila
vodena iz središča. Vsaka krajevna
skupnost ali tozd sta sami uresniče
vali .d o m a” skovane obrambne
načrte. Nekateri obrambni načrti so
prijetno presenetil s pestrostjo.
Foskušah so odgovoriti tudi na
vprašanja, ki še nikoli niso bila
zastavljena. Tako na primer: kje so
rezervni viri vode, kam bi v primeru

PROTI NEVIDNEMU SOVRAŽNIKU - V KS Zabukovje so se
spopadb z nevidnim sovražnikom - mikroorganizmi. Na kmetiji
Andreja Senice na Podvihu so razkuževali. (Foto: A. Železnik)

ZAKRIVANJE I
— Mladinci so na Bizeljskem ptelepiU vse
table in napise da bi čim bolj zmedli sovražnike. (Foto: V.
Podgoršek)
DOLENJSKI LIST

Lik padle medicinske sestre Pavle
Ob odkritju spominskega obeležja p.i Sodražici, kjer je padla medicinska sestra Pavla Levstik
M edicinske sestre ljubljanske
ga Kliničnega centra, k i so do
življale tegobe druge svetovne
vojne, so lani obiskale L oški
p o to k in tam imele redni občni
zbor, letos pa so si za obisk
izbrale Sodražico ter sodelovale
pri odkritju spominskega obe
ležja na m estu, kjer je pred 3 7
leti sovražni rafal pokosil njiho
vo vrstnico, m edicinsko sestro
Pavlo Levstik in komandanta
III. bataljona Notranjskega od
reda Srečka N em ca Ob tej pri
ložnosti je prvoborica Cita
Bole-Lavrenčič spregovorila o
svetlem liku padle partizanke z
naslednjimi besedami:
Pavla je bila tako nežno, prijazno,
vselej nasmejano dekle, da je nihče
ni mogel klicati drugače kotPavlika
ali Pavlica, k o t so ji rekli v Beogra
du. Rodila se je 19. junija v Sodraži
ci, v številni trgovski družini. Po
mah maturi v Kočevju in dveletnem
čakanju, da doseže predpisano sta
rost, je bila 1936 sprejeta v odlično
šolo za medicinske sestre v Beogra
du. Tamkaj je p o z n a la velike social
ne razlike med nepopisno bedo pre
bivalcev proletarskih naselij in bo
gatini velikega mesta. Na učni praksi
socialne medicine v družinah p o 
gosto brezposelnih delavcev so gos
podarili tuberkuloza, rahitis in vse
nesreče, ki jih prinaša pomanjkanje.
Strokovni ukrepi so kaj malo zalegli.
V bolnišnicah, razdeljenih p o kvali
teti oskrbe na I., II. in HI. razreda
pač glede na možnost plačila, so te
razlike pretresale njen socialni č u t
Na šoli se je spoprijateljila s sku
pino mladih revolucionark, ki so ji
odkrivale vzroke takega stanja. Bila
je med tistimi, ki so videli izhod v
stiski študentske mladine in brez
poselnih mladih intelektualcev v
revolucionarnem delavskem gibanju.
Na lastni koži je občutila, kako!
skopo je družba rezala kruh poklic
no izobraženim, takrat maloštevil
nim medicinskim sestram. Čeprav je
takratna patologija prebivalstva
kričala po strokovnem kadru, so
medicinske sestre morale iskati za
poslitev širom po Jugoslaviji. Kljub
temu da so imele popolno srednje
šolsko izobrazbo, ki je bila takrat še
prava redkost, so jih uvrščali v rang
nižjih pisarjev. Po diplomi leta 1939
se je zaposlila na rentgenskem od

delku vojne bolnišnice v Sarajevu.
Ohranjena ocena njenih predpo
stavljenih izpričuje, da je bila stro
kovno upoštevana moč. Toda delo
je bilo trdo - osemurni delavnik v
bolnišnicah je bil le daljni sen.

povelju 16. junjja 1942 imenoval
„lepi pohod po poljanah in gozdo
vih italijanske Slovenge." Naduti
poveljnik je bil prepričan, da b o v
kaB zatri uporno misel podjarmlje
nega ljudstva.

Ko so po zlomu stare Jugoslavije
aprila 1941 bolnišnico zasedli
Nemci in ustaši, je bil ta dan zanjo
najstrašnejše doživetje, sramotna
klofUta narodnem u ponosu. Odpra
vila se je domov. V službi sovražnika
ni hotela prebiti niti en sam dan.
Vrnila se je, toda z načetim zdrav
jem, poklicno infekcijo pljuč. No
vembra 1941 se je v domačem krjgu
pridružila sk ip in i mladih aktivistk
in jih usposabljala za partizanske
bolničarke. Zaradi zdravljenja je do
bila italijansko dovolilnico „lascia
passare”, za vožnjo v Ljubljano.
Ostala je tam po nekaj dni in se
srečevala s kolegicami iz beograjske
šole, članicami KP. Udeleževala se je
političnih sestankov iz sodelovala na
tečaju prve pom oči za skojevke
kvartnega odbora OF Poljane. Med
temi je bila tudi naša rojakinja,
narodna herojka Marija Majda-Šilc.
2e takoj, ko smo ji nameravali
poiskati zaposlitev, je izjavila, da bo
šla v partizane, ker jo potrebujejo.
Svoj sklep je nekaj mesecev p o
ozdravitvi uresničila. V maju 1942,
ko so partizani zavzeli Sodražico, je
stopila v Krimski odred - v 3.
Abijevo četo.

Začel se je pohod 80.000 voja
kov, ki so jih podpirali bombniki. S
terorjem, požigi, ropi in uboji so se
znašali nad vsem, kar je bilo živega.
Ob napadu na Iško se je odred prvič
srečal s silovito sovražnikovo pre
močjo. Moral se je umakniti pred
močnim ognjem. Zatekli so se v
neko jam o in naprej n a N o v ip o t, od
koder je Pavlika z grozo zrla v
plamene z bombami zasutega rodne
ga kraja. Prebili so se v manjših
dcupinah na Travno goro, od tam p a
je krenila v skupini 6 borcev proti
Loškemu potoku. Sovražni obroč se
je bolj in bolj ožiL V Belo so prišli
premočeni, sestradani Pavla je šla
na ogled položaja v bližnji Travnik
in se vrnila s slabimi novicami.
Gruča žensk z otroki, ki je pribežala
iz Sodražice, ji je povedala, d a se za
njimi vali ogromna vojska, ki pretika
vsako kotanjo in vsak grm ter išče
partizane. Najhujše od vsega p a je
to, da jih vodijo dom ači izdajalci belogardisti, ki poznajo skrivne poti
in ljudi, posebej naklonjene partiza
nom. Takrat ni bilo mogoče storiti
drugega, kot poskrbeti da ne bi
padli v pest sovražniku. Pavla bi že
dobila zavetje v kateri izmed družin

3. junija, k o je odred odšel iz
Sodražice v gozdove nad Želimljem,
je nastopila težko p o t partizana.
Utaborili so se v zaselku Rogatec in
od tamkaj odhajali v bojne akcije.
Znašla se je hkrati med prebival
stvom, ki so ga brez zdravnika in
zdravil pestile črevesne bolezni in
garje, pač bolezni, ki jih prinašajo
izjemne razmere ob pomanjkanju
osnovnih higienskih pripomočkov.
V odredu, ki je imel za sanitetnega
referenta mladega študenta medici
ne, je bila Pavla gotovo najbolj
sanitarnega referenta mladega štu
denta medicine, je bila Pavla gotovo
najbolj usposobljena, da tudi prakti
čno ukrepa. Ljubljana je bila bloki
rana in stiki z mestom zelo oteženi.
Vendar je Pavla našla način in si
oskrbela zalogo zdravil ter sanitarne
ga materijala iz mesta. V vsem hu 
dem je doživela tudi droben svetel
dogodek, ko je pomagala n a svet
otroku v vasici Gradišče. Toda bliža
la se je velika italijanska ofenziva, ki
jo je general R obotti v dnevnem

domačinov, saj je bila velika večina
prebivalcev Loškega potoka naklo
njena narodnoosvobodilnemu boju.
Sama bi bila, preoblečena v dom ačo
hčer, neopazna Morala bi se izogni
ti le srečanju z domačimi belogardi
sti. Prigovarjanje dobrih žensk, ki so
jo hotele rešiti stiske, je zavrnila:
..Tovarišev ne smem in ne morem
pustiti!"
T a žalostni dan je bilo, k o t bi
tudi nebo jokalo nad okrutnostjo
tujcev. Domačinke so ji le segale v
roke in žalostno gledale za njo, ko
seje izgubljala iz vasi.
Ko se je vrnila k svojim tovari
šem, so požigalci dosegli že vas Hrib.
Noč je skupina prebila na robu
gozda. Nastopil je 27. julij.
Se pred svitom so se umaknili na
bližnji hrib Mošnjevc. Razprostrli so
premočene odeje in obleke, zakurili
in se nameravali p o dolgem času
okrepčati s toplim obrokom. Tedaj
je iznenada počil strel in podrl
stražarja. Skočili so na noge, zgrabili
za orožje, Pavla pa za svoj veliki in
težki sanitetni nahrbtnik (ker ni
hotela izg u b ili dragocenih zdravil).
Pritekli so na rob jase tukaj pred
nami in skočili prek skal, da bi
čimprej dosegli bližnjo goščo. Po
čilo je drugič in tretjič Pavlo je
strojnični rafal sm rtno zadel v hrbet
in jo vrgel med skale. Drugi rafal je
prebil čeljust bataljonskemu ko
mandantu Srečku Nemcu, ki so ga

OB SPOMINSKEM ZNAMENJU - Svojci medicinske sestre Pavle'
ob skali, kjer je bila 27. julija 1942 smrtno zadeta

zavlekli v kopo sena in m u pustili
nabito pištolo.
Ugasnilo je obetajoče življenje,
prenehalo je biti srce 23-letnega
dekleta. Ko se z globokim spoštova
njem in hvaležnostjo za njeno žrtev
klanjamo njenemu spominu, izroča
mo mladim rodovom v varstvo spo
minsko znamenje na skali, ki je bila
sm rtna postelja. Tako se bo v teh
krs(jih, prepojenih s krvjo borcev za
boljše življenje in svobodo, dose
danjim pomnikom pridružil nov, ki

/O

bo spominjal na svetel primer mlade
revolucionarke, padle v najhujši pre
izkušnji narodov, in nas utrjeval v
spoznanju, d a je ljudstvo, strnjeno v
visoki narodni in razredni zavesti,
nepremagljiva
Za nas, medicinske sestre in
zdravstvene delavce, ima zgled naše
kolegice Pavle še poseben pomen:
naj nas spodbuja k p o k l i c n i požrtvo
valnosti in hum anizm a Nas vse pa
naj znova in znova utrjuje v ljubezni
do domovine in uči, kako dragocena
je svoboda.

ljubljanska banka

LJUBLJANSKA BANKA
Temeljna dolenjska banka
Novo mesto
Komisija za delovna razmerja

objavila za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom naslednja dela oz. opravila:
1. OPERATIVNO VODENJE SEKTORJA - 1
izvajalca
2. PLANIRANJE IN ANALIZIRANJE SREDSTEV
in naložb prebivalstva - 1 izvajalca
3. VODENJE DEVIZNIH TEKOČIH RAČUNOV 1 izvajalca
4. VODENJE SPECIMNOV IN ŠIFRIRANJE - 1
izvajalca.
Pogoji za sprejem:
pod š t 1: visoka šola ekonomske ali pravne smeri, 4 leta
delovnih izkušenj
pod š t 2: višja šola ekonomske smeri, 4 leta delovnh
izkušenj
pod š t 3: štiriletna srednja šola ekonomske ali splošne smeri,
3 leta delovnih izkušenj, 2 meseca poskusnega dela,
pod š t 4: štiriletna srednja šola ekonomske, splošne ali
administrativne smeri, 2 leti delovnih izkušenj, moralno
politična neoporečnost pasivno znanje dveh tujih jezikov
(prednost ima kandidat z aktivnim znanjem angleškega
jezika), 2 meseca poskusnega dela
Kandidati za objavljena dela in naloge naj prijavi s kratkim
življenjepisom z navedbami o dosedanjih zaposlitvah
priložijo dokazilo o šolski izobrazbi.
Prijave sprejemamo 15 dni po objavi. Kandidate bomo o
izbiri obvestili v 45 dneh po zaključku objave.
Nepopolno in po objavnem roku prispelih prijav ne bomo
upoštevali.
Prijave pošljite na naslov:
Ljubljanska banka
Temeljna dolenjska banka
Novo mesto
Komisija za delovna razmerja
N ovo mesto 6 8 0 0 1
Kettejev drevored 1
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Malo je lahko dovolj za srečo
_________

Drobci iz življenja popotnega fotografa in poklicnega glasbenika Franca Modica

„Ne slikam, kar vidim,
ampak kar čutim . Tako ne m o
rem slikati prevzetnega človeka,
preprostega pa lahko,” pove
fotoam ater France Modic, ki že
30 le t fotografira vse in vsakoga
od Lašč do Ribnice, Slemen in
Grmade ter nato zastonj deli
fotografije. V zadnjih letih je
pripravil več samostojnih raz
stav, za svoje uspešno, prizadev
no, ljubiteljsko delo pa je prejel
letos tudi bronasto plaketo
Borisa K idriča To visoko pri
znanje „za zasluge pri širjenju
tehniške kulture”, k o t piše v
utem eljitvi, mu je podelila
Zveza ljudske tehnike Jugosla
vije.
Priznanje je dobil pravi člo
vek, saj ves svoj s honorarjem
prisluženi denar vlaga v po
membno delo, ki v sliki ohranja
za zgodovino današnja dogaja
nja in današnje zanimivosti. To
variš Modic je sam kupil foto
aparate, vredne 30.000 din, za
tri „vqence”, ki jih uči, da mu
zdaj pomagajo pri delu, kasneje
pa bodo njegovo delo nadalje
vali.
„Sam zase nimam ničesar in
ne potrebujem ničesar. Imam le
to, kar vidite na m en i” To pa
so fotoaparati in nahrbtnik, v
katerem je obvezno štruca kru
ha, da ne bo lakote kot med
vojno. Pijača se dobi. To je
studenčnica. Sicer pa ga ljudje
povsod poznajo in mu dajo
mošta ali vina, pa tudi kaj
boljšega za pod zob, kakor jim
on daje fotografije.
DOLENJSKI LIST

„Rad imam naše ljudi in
kraje. K njim se vračam, kadar
imam kaj prostega časa. Na
morju nisem bil nikoli, čeprav
je hči v Piranu. Ves prosti čas
sem v Slemenih in na Grmadi".
Modic je pripravil že vrsto
razstav: »Kako žive in delajo

FRANCE MODIC: „Rad slikam
ljudi pri delu in brez olepšav.
Predvsem žendce pa želijo biti
lepe ..,.
ljudje od Raščice do Ribnice",
»Ribniški semenj", »Kočevski
zbor", »Naši obrazi", »Naši
jubileji", »Vsaka glava ima svo
je pokrivalo" itd. Fotografije
objavlja v več časopisih in tudi
v Dolenjskem listu, ki ga ima
najraje in za katerega vedno
dela reklamo. Zdaj že nekaj let
pripravlja razstavo »Teh mojih

50 let” , s katero bo prijateljem,
znancem in sorodnikom prika
zal svoje življenje Od leta 1928,
ko je odšel ko t 14-letni fant od
doma.
Prvi fotoaparat si je kupil
1934. Vendar ni slikal, ker vo
jaškim osebam ni bilo dovolje
no dikati, on pa je bil vojaški
godbenik. Tudi med vojno ni
fotografiral. Na vprašanje, zakaj
ne, je odgovoril, ne da bi po
drobneje razlagal: »Ker sem bil
strahopetec."

porabi le za nakup fotografske
ga materiala.

končno pa še oče Jože. Ko smo programom, ki nastaja sproti, in
malicali, se pogovarjali o tem in s tovariškim razgovorom, kjer
onem, so otroci odpili oči, usta France ni vzvišen učitelj,
in ušesa in se niso ganili od nas. ampak tovariš med tovariši, ki
Njihov oče pa je rekel:
, zna zanimivo pripovedovati in
ki mu zato vsak rad prisluhneModic je predsednik hišnega
»Če Franceta ni v Bukovici,
potem pri nas ni življenja, sveta, delegat KS, častni član
družine
Velike
ampak le dolgčas. Ko se odpro čebelarske
okna njegovega bivaka, p a vse Lašče, član Društva glasbenikov
itd. Povsod dela, čeprav ga
oživi, vse je le p o . . . “
zdravje počasi izdaja. Zena je
France je bil med vojno Bosanka iz Tuzle in mu je v
interniran v Bosni, kasneje p a je veliko oporo. Ponosen je na
bil v partizanih. Pred 5 leti jč svoja otroka, ki sta se uspešno
dal tudi pobudo za ustanovitev šolala in dobro opravljata delo.
Turističnega društva Raščica.
»Danes res nimamo še vsega,
Na njegov predlog je društvo a imamo veliko. Ni lepo v življe
pripravilo »Pot Primoža Trubar nju, če imaš vsega dovolj, ker si
ja in narodnega heroja Zdravka potem ničesar več ne želiš. BoJovanoviča". Jovanovič, načel
lje je, če ti še kaj m anjka.. . J®2
nik štaba II. operativne cone, je imam fotoaparat, nahrbtnik,
padel 1942 na Dedniku v KS
štruco kruha in budilko. To je
Rob, 20 km od Raščice.
vse moje premoženje in z njih1
Modic vedno, posebno pa ob
potujem malo z avtobusom ih
državnih praznikih, zbira okoli malo peš. To je življenje!" pr®'
sebe pionirje in mladino. Vsak
vi.
praznik proslave z zastavami,
Besedilo in sliki;
transparenti, kresom, kulturnim
JOŽE PRIMC

»Žal mi je, ker niti krajani
niti žlahta ne vedo, kaj sem.
Mislijo, da sem malo pri
smuknjen. Zato tudi pri
pravljam razstavo »Mojih 50
let” , čeprav sem z njo malo v
zamudi.”
Modic ima pod ljubljeno
Grmado lesen bivak. Postavili
so mu ga sorodniki in prijatelji,
ker sam, invalid, ni mogel dela
ti. Ko nas je oni dan povabil na
obisk vanj, so kmalu za nami
Modic se je rodil 24. oktobra
prišli s flancati trije otroci iz
1914 v Marolčah v Slemenih.
Novakove, edina še z delazmožKot otrok je rad igral orglice in
nimi ljudmi naseljena hiša v
župnik mu jih je zato nekoč, ko
vasici Bukovica, nato njihova
je igral med veroukom, vzel.
Kasneje pa je prav ta župnik, k i’ mama s kruhom, salamo, par
adižniki in domačim kruhom,
je vedel za Francetovo veselje
do glasbe, predlagal materi:
»Veste kaj, Mica, vašega Franceljna boste dali pa v muzkontarje" . . . In je res šel v brez
plačno vojaško šolo, kamor so
jemali glasbeno nadarjene fante,
ki so imeli le enega od staršev.
Oče se je namreč smrtno po
nesrečil, ko je sekal smreko, in
mami je ostalo za njim 7 otrok.
France je končal nižjo in
srednjo glasbeno šolo ter aka
demijo. Vedno je bil med naj
boljšimi, saj je bil rojen glasbe
nik. še danes igra pri orkestru
Radia Ljubljana, honorarno pa
še pri filharmoniji, in sicer
kontrafagot, to je instrument,
ki ga poklicno igra v Sloveniji le
on. Z orkestrom RTV ali Fil
harmonijo gre France Modic MOHČEVA RAZSTAVA — Razstave fotografij Franceta Modica so vedno dobro obiskane, saj na njih
pogosto tudi na gostovanja v ljudje najdejo sebe. Na fotografiji: France Modic razlaga na nedavni svoji razstavi v Ribnici ne le, kako
tujino. Vse svoje dnevnice, ka in kje je posnel posamezne fotografije, ampak tudi krajšo zgodbo ali življenjepis posameznika ria
kor druge izredne dohodke
fotografiji.
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Letošnji tretji festival glasi
la združene socialistične parti
je Katalonije v Barceloni, ki
nosi ime „Treball" ali p o naše
„Delo’\ je potekal v ozračju
izredno razgibane politične
aktivnosti
PSUC
(Partit
socialista unifical de Catalunya) na to slavje vabi za
stopstva kom unističnih partij
Evrope in nekaterih osvobo
dilnih in ncprednih gibanj iz
vsega sveta Ž e drugo leto
sodeluje na tem festivalu slo
venska izdaja „K om unista”, v
zastopstvu Slovenje pa smo
bili vključeni časnikarji tudi
drugih slovenskih novinarskih
hiš. Festival je bil tri dni, od
14. do 16. septembra, in sicer
v barcelonskem razstavišču ob
vznožju slovitega griča Montjuia V dvorani, namenjeni
mednarodnim udeležencem,
je imela Slovenija svoj pa
viljon, k i je vse tri dni spre
jemal na tisoče obiskovalcev,
fned tem i najuglednejše po
litične voditelje katalonskih
naprednih strank, najugled
nejši m ed obiskovalci p a je bil
generalni sekretar KP Španije
Santiago Carrillo. Slovenska
novinarska
delegacija
je
obiskala tudi centralni kom ite
Združene socialistične partije
Katalonije, kjer sta na vpratonja o poglavitnih ciljih in
spletih problemov govorila
Predsednik Gregori Lopez
Raimundo in sekretar A ntoni
Gutierrez Diaz. Bili smo priče
tudi dveh veličastnih spre
vodov po središču Barcelone;
eden je bil manifestativnega,
drugi pa demonstrativnega
značaja. Vmes je bilo dovolj
priložnosti za osebne stike z
delovnimi ljudmi Barcelone,
na festivalu pa iz vse Katalo
nije in ostalih predelov Špani
je.

ZGODOVINA OKVIR
MANIFESTACIJE ZA
AVTONOMIJO
Barcelono smo ob prihodu
našli obiričano v katalonske
zastave. Bil je praznični dan v
spomin na dogodke v 17. sto
letju, ko so Katalonci branili
svojo deželo in Barcelono
pred četami Filipa V., ki je v
■bojih ta Špansko dediščino
pridd V njihov deželo. Obram'V 'd e ž e le in mesta je bila
^ Kava lju b k a vst^a, kije dala
, .ataloniii še en močan pečat
“ “ ji Kataloncev po samo
stojnosti;
Zgodovinski praznik je bil
okvir- z a veličastno manifesta
cijo, ki so jo napredne kata
lonske stranke pod vodstvom
PSUC v večernih urah priredi
le na barcelonskih ulicah.
Sprevod vzklikajočih in pre
pevajočih manifestatov pod
baldahinom plapolajočih za• stav in gesel, je nekaj ur ohrontil ves promet na osrednjih
avenijah velemesta. Ker trg
Pred palačo „Generalitat” ni
mogel sprejeti nepregledne
množice, so besede govorni
kov odmevale po vsem mestu
e zvočnikov, postavljenih po
avengah, kjer se je sprevod
Pomikal. Govorniki so drug za
drugim razglašali zahteve Kar
taloncev za čim popolnejšo
avtonomijo, o kateri naj bi se
1zrekli v oktobrskem referen
dumu. Avtonomija Katalonce
ni več vprašanje, je pa še
Vprašanje, kaj vse bo zaZahteve po avtonomiji vse
bujejo čez trideset pristoj
nosti, ki naj bi jih centralna
vlada v Madridu takoj in po
stopoma prenesla v katalon
sko upravo. Poleg osnovnih
Pravic na področju kulture,
uPorabe katalonskega jezika,
Politične uprave, teijajo na
predne sile Katdcnije, ki je
najbolj
razvit industrijski
Predel Španije, popolno gos
podarsko samostojnost, ki
''ključuje tudi lasten proračun
in samoodločbe o obsegu so

lidarnosti do ostalih španskih
pokrajin in še vrsto drugih
pravic, ki jim kot narodu z
lastno zgodovino, kulturo in
ekonomsko osnovo za celotno
družbeno nadstavbo gredo.
Na trgu „La generalitet” so
za to priložnost postavili
visok stolp iz elementov za
gradbene odre, nanj pa obesili
na stotine srpov, ovitih v
rdeče trakove. Tako so pove
zali eno odločnih bitk za
samostojnost v preteklosti s
kampanijo, ki jo ob podpori
najširših ljudskih množic vodi
močan delavski razred, zbran
okoli svojih naprednih strank.
Manifestacija seveda ni
minila brez incidentov nas
protnikov
avtonomije
in
tistih, ki prehitevajo dejanske
možnosti in pogoje za stopnjo
avtonomije. Tako so na elitni
aveniji Ramblas zagoreli na
kup zmetani stoli in odjeknili
tudi streli.

POGLAVITNE
TOČKE POLITIKE
KATALONSKE
SOCIALISTIČNE
PARTIJE
Nekateri naši kolegi so na
razgovor na Centralnem komi
teju PSUC prispeli z zamudo.
Zadržala jih je množična de
monstracija
pred
palačo
„ Generali tet”.
Paradoksno
sožitje zgodovine in sočasnih
razmer. Cez deset političnih
in sindikalnih organizacij je
protestiralo proti ravnanju
osrednje vlade, ki je namesto
2085 potrebnih učiteljev v
katalonskem jeziku odobrila
le 310 učiteljskih m est Para
doksno je to, daje demonstra
cija potekala pred palačo, v
kateri je bilaleta 1931 oklica
na Katalonska republika in ki
je pod Francovim režimom
ugasnila.
V konferenčni sobi central
nega komiteja PSUC sta na
vprašanja slovenskih novinar
jev odgovarjala predsednik
stranke
Georgi
Lopez
Raimundo in sekretar Antoni
Gutierrez Diaz.
Najprej sta orisala politični
in gospodarski položaj Kata
lonije, ki je močno industrij
sko, trgovsko in finančno
središče države, kar daje raz
rednemu boju poseben p eč at
Del buržoazije je zaradi nere
šenega nacionalnega vprašanj a
Katalonije naprednejši kot v
ostalih delih države.
Statut o katalonski avto
nomiji sta ocenila kot korak
naprej, ki pa katalonskega
naroda, predvsem delavskega
razreda, ne zadovoljuje. De
lavske stranke so se torej
odločile za postopnost zah
tev, programsko pa ne odsto
pajo od popolne politične,
kulturne
in
gospodarske
samostojnosti. Lasten parlament, ki naj bi po referen
dumu oktobra začel delati, bo
v svoji samostojnosti močno
okrnjen, kajti najtežje je vpra
šanje financ, ker statut za
enkrat ne predvideva lastnega
proračuna, marveč le dotacijo
iz državnega proračuna Špani
je. Kaj pomeni samouprava
brez
materi lne
osnove,
Jugoslaviji kot samoupravljalska družba gotovo najbolje
razumemo.
Glede terorizma v Španiji,
ki ni zaobšel tudi Katalonije,
sta sogovornika bila mnenja,
da ne bo tako hitro prenehal,
zlasti ne v Baskiji. Toda po
stopoma bo z zbiranjem
množic dccli uresničitve sta
tuta terorizem opešal. Mož
nost povečanega vala tero
rizma pa pričakujejo ravno v
obdobju referenduma za avto
nomijo Katalonije, ki bo 25.
oktobra.
Vprašanje marksizma in
leninizma je v Španiji po zad
njem kongresu španske KP
prav po zaslugi predloga kata
lonske partije pdarizirano
tako, da se je polovica delega
tov odločila ob marksizmu
tudi za leninizem in za ostala
izhodišča revdudonam e teo. rije in prakse. To pa ni zmanj
šalo zahteve po boju zoper
dogmatizem in sektaštvo.

BARCELONSKA SREČANJA OB FESTIVALU »TREBALLA«

VEZI MED
KATALONCI IN
SLOVENCI

Veličastna manifestacija naprednih sil delavske
Katalonije

tije in ZK Slovenije, so mne
nja, da so zelo dobri in da se
bodo še bolj razvili. So za
politiko neuvrščenosti in
imajo gede havanskega vrha
podobno mnenje kot predsednik Tito, predvsem pa to, da
bi neuvrščenost pod pri
tiskom blokov ne postala
uvrščena.
Oba sogovornika sta orisala
razmere v sodobni Španiji.
Velik problem so brezposelni
med mladino, o k d i 200.000
jih je in zvečine so to mladi
strokovnjaki s srednjih, višjih
in visokih šd . To precej
depditizira mlade, ker tudi
delavske stranke še niso našle
odgovora na programsko reši
tev nastopajoče krize socializ
ma in civflizadje, ki vključuje
tudi kritično stališče do raz
mer v sodalističnih državah.
Na vprašanje, ali bi lahko
samoupravljanje bilo program
sko izhodišče ,za izhod iz te
krize, se odgovor glasi, da je
tole delni izhod? !

KAJ NAS ZBLIŽUJE
S KATALONCI ŠE
POSEBEJ
Ni naključje, da je. bil slo
venski paviljon vsebinsko po
stavljen tako, da je izpostavil
marksistični pristop k rešitvi
narodnostnega vprašanja ka
kor ga je v svoji študiji izobli
koval naš veliki teoretik Ed
vard Kardelj. Katalonski boj
za avtonomijo je prav na tem
vprašanju zbližal katalonsko
revdudonarno misel z zgodo
vinsko polj o Slovencev k
neodvisnosti in lastni državno
sti znotraj SFRJ.
Na velikem mitingu
zadnji dan festivala je pred
sednik PSUC Gregori Lopez
Raimundo sporočil odločitev
PRISRČNO SREČANJE - Gregori Lopez Raimudo - predsednik PSUC, Rudi Čačinovič o pobratenu PSUC z Zvezo
veleposlanik SFRJ v Španiji, Anton Gutierrez - sekretar PSUC in Vlajko Krivokapič - glavni in
komunistov Slovenije, gene
odgovorni urednik slovenske izdaje Komunista med pogovorom neposredno po srečanju s
ralni sekretar KP Španije
dovenskimi novinarji;
Santiago Carrillo pa je v slo
venskem paviljonu dal izjavo,
da je tako sodelovanje med
ZKS in PSUC velik prispevek
k prdetarskem u internaciona
li zmu.
Seveda smo se v stikih s
posamezniki srečali tudi z
drugačnimi pojmovanji inter
nacionalama, tudi takega, ki
je nam spričo naših izkušenj
manj razumljiv in opravičljiv.
Besedila, ki so govorila o naši
samoupravni teoriji in praksi,
so pri velikem delu obiskoval
cev vzbujala zanimanje, pri
nekaterih pa tudi nerazume
vanje. To priča o mnoštvu
ideoloških izhodišč v misel
nosti, pa tudi posnemanju
ukoreninjenih vzorov.
Obisk delavcev enega kata
lonskih rudarskih središč je
izpričal težnjo po konkretni
izmenjavi mnenj in stališč, o
spoznavanju žive prakse. Že
leli so namreč, da bi pri soddovanju z delavd iz Vdenja
prišlo do živih stikov delavcev
z delavd. Rekli so, da se ne
morejo zadovdjiti z povze
manjem poročil uradnih de
je gadj.
In še beseda o komunistih.
Kdo so, kje so viri njihove
opredditve? Najbrž se ne
motim, če po nekaj razgovo
rih trdim, da je velik del
članstva stopil v KP Španije iz
emodonalnfli razlogov. Skoraj
ni bilo komunista, ki bi ne
pričeval o trpljenju pod Fran
covim režimom, o žrtvah med
najbližjimi v času fašistične
diktature. S tem seveda ni
moč zmanjševati razredne
zavesti, ki izhaja iz razmer v
pofrancovski Španiji. In ker
Katalonci, kot tudi Baski, v
svojo revdudonarno akdjo
vključujejo tudi rešitev na
■9mmi
cionalnega vprašanja, so idej
ne različice v tem času mnogo
manj v ospredju. Avtonomija
je osnova, ki združuje k enot
ni akciji in pušča čas, da
dozorijo tudi ideološki in pro
JJAKvfcLUlNA- uuce v gotsKi cetru
gramski dlji delavskega razre
da v Kataloniji in Španiji.
Seveda so komunisti in sociŠpaniji. Seveda sedanja vlada
JURE KRAŠOVEC
Komunisti v okrilju evroiisti odločno proti vstopu v
pod pritiskom ZDA želi v
komunizma vztrajajo na pravi
NATO. Razmišljajo, da bi, če
ari amen tu
izsiliti
vstop
ri do lastne poti v socializem.
bo Šlo tako daleč, zahtevali
panije v NATO, česar pa ne
Vprašanja vstopa Španije v
vseljudski referendum o taki
bo lahko uresničiti, kajti
NATO ne smatrajo za aktu
odločitvi.
španska javnost ni tako zelo
alno. Predvsem se komunisti
Glede stikov med SPUC in
zbirajo v bojne vrste za razvoj
proame riška, je bolj usmerje
demokracije v pofrankovski
ZKJ, zlasti pa katalonske par
na k miru in proti blokom.
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Brezbrižni do možnosti za uspeh
Iz štirih dolenjskih občin se je posveta o inovac jah udeležilo 10 ljudi! Ključ za boljši poslovni uspeh iščejo kolektivi
na razne načine kar se jim ponuja pa ne znajo ali nočejo zagrabiti
ne vpraša in delavcem ne po
Komisija za inovacijsko dejavnost pri Medobčindci gospodarski
zbornici je 28. septembra v Novem mestu organizirala posvet z zelo jasni, koliko prihranka je taka
zanimivim uvodnim predavanjem Antona Ježa. Izkazalo se je , da izboljšava prinesla kolektivu in
bila tako vsem v prid! Koliko se
zelo malo ljudi natančno ve, kaj je to inovacijska dejavnost, in daje
počasnemu napredku na tem področju marsikje kriva skupina v Sloveniji delovne organizacije
sploh bavijo z inovacijami, je
vodilnih.
pokazala tudi anketa. Od tistih,
Že dejstvo, da se je od 60 celo upada. In posledice? Leta
1972 smo uvozili 500 tehno ki so dobile vprašalnik, je 75
vabljenih iz štirih dolenjskih
tovarn
odgovorilo:
občin posveta udeležilo samo logij, delež tujega znanja pa se v odst.
„Nimamo časa za inovacije, ker
10 ljudi, kaže na to, kakšen naši proizvodnji veča Ko so
se ukvarjamo s pridobivanjem
pomen pripisujejo tej dejavno strokovnjaki analizirali 90 takih
dohodka. . . “
sti. Posebno ob letošnjih te licenčnih pogodb s tujci, so
žavah v gospodarstvu, kjer v celo ugotovili, da je bilo samo
NIKJER TAKIH
nemalo primerih pomeni rešitev
11 tehnologij dobrih, 79 pa
POGOJEV
samo izboljšava tehnoloških zastarelih.
Prav
tako
so na posvetu
postopkov, bi bilo pričakovati
poudarjali, da imamo pri nas
več zanimanja, a ga ni. Do
OD „VRHA JEODVISNO
odlične možnosti tako za izume
kazano je, da ni delovne organi
In zakaj je pri nas stanje
in za tehnične izboljšave kot za
zacije, kjer ne bi bile možne
dajanje koristnih predlogov, kar
tehnološke izboljšave in pri tako? Po mnenju, ki ga je
hranki, kar še posebej velja za predavatelj prenesel od Izu vse šteje med inovacije. Ugo
tovljeno je, da je v SFRJ
administrativna opravila, vendar miteljske zveze Slovenije, gre
iskati na prvem mestu krivdo v poldrugi milijon inženirjev in
kolektivi iščejo ldjuč do boljših
tehnikov ter visoko kvalificirarezultatov v povišanju cen in vodilnih ljudeh. Ti se obnašajo
podobnem, ne obračajo pa se v do inovacij kot starokopitneži inih delavcev in da njihovo zna
smer, po kateri hodi ves in ali pa hočejo proizvajati le na nje v smeri raziskovanja in
podlagi izkušenj. Je pa še cela inovacij ni izkoriščeno. Imamo
dustrijsko razviti svet
vrsta drugih vzrokov, kot na čez 100 razvojno raziskovalnih
Tako na primer zlasti v Za primer: slaba organiziranost, institutov in družbeni red, ki
hodni Nemčiji in USA po pre slaba moralna in materialna
daje koristnim pobudam vso
davateljevih navedbah močno stimulacija inovatorjev, brez veljavo. Imamo tudi celo vrsto
upoštevajo ugotovitev znanstve brižnost in neodgovornost, sklepov od partijskih navzdol,
nikov, da lahko inovacije od 70 premalo strokovne pomoči, itd.
kako gre inovacijsko dejavnost
Navedli so primere, ko se je v podpreti, pa vendarle na tem
do 90 o d st vplivajo na rast
neki tovarni pojavil inovator, pa področju še ni zaželenih
produktivnosti. Jugoslavija pri tem Slovenija ni nobena so takoj organizirali skupino
uspehov. Nemci že za leto 1980
izjema — ima na milijon pre ljudi, da bi njegov predlog
planirajo med zaposlenimi kar
pobila, namesto da bi taka 45 odst. ljudi v vrstah inovator
bivalcev poprečno na leto 3
patente, medtem ko jih je v skupina skušala pomagati in jev, pri nas pa jih imamo komaj
Švici, SSSR in USA na isto sodelovati. Tudi zavist igra ve 2 promila! 1
liko vlogo, posebno kadar dobi
število ljudi po 1000. Novatorskih predlogpv je, denimo, v inovator nagrado.
7 A ČFTFK •
Običajno se v tovarni vsi od
manjši Madžarski čez 30.000 na
SAMOUPRAVNI
AKTI
vratarja do direktorja zanimajo,
leto, pri nas pa komaj 8.000.
Predvsem
bi
morali
po
koliko
je
ta
in
ta
dobil
za
Ugotovljeno je tudi, da pri nas
število inovacij" od leta 1970 tehnično izboljšavo, nihče pa občinah z ustreznimi sestanki

in konkretnimi predavanji, pri
katerih bi morali sodelovati
vodilni iz delovnih organizacij,
ustvariti družbeno klimo, ki bi
bila inovacijski dejavnosti zares
naklonjena, ne le na videz.
Potem bi tudi med delavstvo
prodrla zavest, da nima smisla
dohodek iskati tam, kjer ga ni,
ampak kjer gaje možno dobiti.
Potrebno bo z ustreznimi samo
upravnimi akti trdno začrtati
inovacijsko dejavnost, pri če
mer pa inovacij na admini
strativnem področju sploh ne
smemo prezreti. Prav zdaj, ko je
toliko hrupa okrog prehudega
zaposlovanja v negospodarstvu
in administraciji, bi lahko
poizkušali ravnanje s papirji
poenostaviti. Pravijo, da so na
tem področju ogromne možno
sti.
Nov veter, ki bi moral čimprej zapihati tudi čez dolenjske
griče, pa so dolžni loviti ne
samo direktorji in šefi razvojnih
oddelkov, ampak, in morda
predvsem,
družbenopolitični
dejavniki. Novomeško društvo
inženirjev in tehnikov šteje
preko 400 članov, močan
umski kapital, ki gotovo ni
izkoriščen in usmerjen v ino
vacije, razen redkih izjem.
Napredek je za zdaj le v tem,
da so začele delati občinske
raziskovalne skupnosti, doseči
pa bo potrebno še uskladeno
delo le-teh s komisijami za
inovacijske dejavnosti, ki jih
imajo ponekod kar v treh po
litičnih organizacijah, pa ena za
drugo ne ve, kaj dela.
r ia b a Ce r

POVSOD JE MOŽNO ZMANJŠATI STROŠKE - Strokovnjaki
trdijo, da ni delovne organizacije, kjer ne bi mogli z inovacijami
priti do pocenitve proizvodnje. Včasih n i potreben niti izum ne
izboljšava zapletenega tehnološkega postopka, marveč je treba
samo upoštevati koristen predlog delavca.

KAJ BO Z MEŠALNICO? - Ta h * je v novomeški občini eno
javnih vprašanj, kako pomagati kmetijski zadrugi,
adnigi, da bi izvlekla iz
izgube mešalnico močnih krmil. Ali so tu tehnološke in inovacijske
možnosti že izkoriščene?

ŠOLANJE

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO

„KRKA", tovarna zdravil
n. sol. o., NOVO MESTO

• VAS ZARADI NEUREJENEGA OKOLJA VAŠEGA DOMA BOLI
GLAVA?
• STE POMISLILI NA PRIMERNO OKRASNO GRMIČEVJE?
• BI RADI POLEPŠALI ZADNJE BIVALIŠČE SVOJIH DRAGIH?
• BI RADI VRT, NASAD ALI PARK POSODOBILI S PRIJAZNO IN
UDOBNO VRTNO GARNITURO?
Se vam je ob prebiranju naše ponudbe utrnila ideja? Oglasite se pri Gozdnem jospodarstvu v
Novem mestu na Gubčevi 15 (telefon 068—21—065). Pričakujejo vas naši strokovnjaki s
področja hortikulture. Svoje zamisli boste ob naši pestri ponudbi brez težav uresničili.

GOZDNO GOSPODARSTVO
NOVO MESTO
TOZD »GRADNJE"
HORTIKULTURA IN STRANSKI GOZDNI PROIZVODI
\

OKRASNE DREVNINE
vam nudimo v drevesnici „Rožek" v Podturnu (pri Dolenjskih Toplicah) vsak dan od 8. do
17. ure in ob sobolah od 8. do 12. ure.

OSNOVNA SOLA
BRATOV RIBARJEV
BRE2ICE
razpisuje
prosta dela in naloge
SOCIALNEGA DELAVCA
za nedoločen čas in s polnim delovnim časom.
Nastop dela 1. 1. 1980.
Pogoji za sprejem: končana višja šola za socialne delavce.
Rok za prijavo na razpis je 20 dni. Izbiro kandidatov bomo
opravili v 10 dneh po preteku roka za prijavo. Kandidati
bodo o izbiri obveščeni najkasneje v 15 dneh.___________

V TOZD TEHNOSERVIS
— KLJUČAVNIČARJA v delavnici vzdrževalne
službe
— OBRATNEGA VZDRŽEVALCA na vzdrževanju
klima naprav in toplotnih postaj

KLUB ZA VZREJO
ŠPORTNIH IN SLU
ŽBENIH PSOV NOVO
MESTO
prireja

V DEL O VNISKUPNOS t l SKUPNIH SL UŽB
— POKLICNEGA GASILCA v službi varstva pri
delu

TEČAJ
za šolanje psov v Novem
mestu.
Prijave sprejema do 15.
oktobra 1979 tov. Slav
ko Trontelj, Drska 16,
Novo mesto
Cene
šolanja
1.000,
1.500 in 700,00 dinarjev
Začetek šolanja bo 22.
oktobra 1979

PETRIČ IVAN

Kandidati, ki bi želeli opravljati navedena dela, morajo
imeti:
—
.
—končano poklicno kovinarsko šolo za poklic ključavnt arja,
— 1 leto delovnih izkušenj s p od ročja dela, za katerega
nameravajo kandidirati.
Za opravljanje del poklicnega gasilca želimo pridobiti
kandidata, ki ima poleg na/edene poklicne šole tudi 1-letno
gasilsko šolo.
Vse, ki so zainteresirani za razporeditev k razglašenim
delovnim nalogam, prosimo, da v 7 dneh po dnevu objave
pošljejo svoje ponudbe na kadrovsko splošno službo podjetja
v Novem mestu, Cesta herojev 45

J

V

CBE 46, METLIKA
i

OPRAVLJAM VSA ELEK TROIN ST AL A C IJSK A
DELA IN POPRAVILA GO
SPODINJSKIH
Ap a r a 

^

OD 1. oktobra 1979.
IVAN PETRIČ, CBE 46,
METLIKA

ISTANBUL, letalo, 2, 2 1/2, 3 dni, odhodi od 20. 10.
dalje
MALTA, letalo, 3 in 4 dni, odhodi od 10: 10. dalje
ATENE, letalo, 3 in 4 dni, odhodi od 11. 10. dalje
TUNIS, letalo, 4 dni, odhod 20. in 24.10.
MUENCHEN, letalo, 1 dan, odhod 8. 11.
MUENCHEN, bus, 3 dni, odhod 30.11.
RIM, bus—letalo, 3 dni, odhodi 28. in 30; 11.

LONDON
PARIZ

PADSKA NIŽINA - MUZEJI PINAKOTEKE, bus. 4
dni, odhod 29.11.
STROKOVNA EKSKURZIJA „PRODUCTRONI KA"
MUENCHEN, bus, 4 dni, odhod 7.11.
•^•PRODAJAMO letalske vozovnice za INEX in JAT domače
proge
INEX Novo mesto prodaja tudi letalske karte za naročene
polete z letali DLC Novo mesto

dolenjka
OZIMNICO

VAM V SVOJIH PRODAJALNAH NUDI

tov

Za konec tedna 3 in 4-dnevne variante:

POTOVANJA V TUJINO

m
KRKA

RAZGLASA
dela in naloge

TOZD »GRADNJE«

j
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Prireditve pod staro streho
Za novomeški Dom kulture je občinska ZKO pripravila koncertni in gledališki abonma
- Pičlo zanimanje srednješolcev za igralsko um etnost — Končno tudi filmsko
gledališče?
Tudi Novomeščanom se obeta živahna in pestra kulturna sezona,
®*|Prav ta kraj še zmeraj ne premore stavbe, pod streho katere bi
^hko zadovoljivo spravili gledališčnike pa simfonični orkester,
®l*me umetnike ali baletnike. Novomeški Dom kulture je že tako
dotrajan, da ni primeren za kaj več ko vrtenje filmov, kljub temu
P3, % bosta v njem zvrstila tudi ddopa koncertnih in gledaliških
Prireditev ki jih pripravlja občinska ZKO.
Koncertni abonma bo 15.
sko bo gostovalo z dramama
oktobra odprl zagrebški pianist
»Slavolok" A. Hienga in .Z a
Vladimir Krpan, 19. novembra
zaprtimi vrati“ J. P. Sartra.
J1? gostoval Godalni kvartet
Celjski gledališčniki bodo za
f-isenko iz SZ, mesec dni
Novomeščane izvedli I. Canjasneje bo moč spremljati izva kaija »Lepo Vido“ in W.
janje ljubljanskega Slovenskega
Shakespeara komedijo „LjuKvinteta trobil, predvidoma 11. bezni trud zaman", ljubljansko
•ebruaija prihodnje leto bo ob
Šentjakobsko gledališče pa bo
spremljavi klavirja igral skopski
igralo dramo »Svet brez sovra
violinist Blagoje Dimčevski,
štva" M. Miheličeve. Najprej bo
abonma pa bo 7. aprila zaklju gostovalo SSG iz Trsta, ki bo
čila pianistka Dubravka Tom- 29. in 30. oktobra uprizorilo M.
**£ Zanimanje za te glasbene
A. Bulgakova igro „Ivan Vasilje
Prireditve je dokajšnje, za kar vič", na odru novomeškega
Sre zasluga zlasti učencem glas doma kulture pa bodo igrali še
bene šole.
umetniki zagrebškega satirič
V okviru gledališkega abon nega gledališča Jazavac, in to F.
m a si bo tokrat moč ogledati Hadžiča komedijo »Človek na
devet dramskih del šestih gleda- položaju", domača gledališka
“č- Mestno gledališče ljubljan- skupina KD Dušan Jereb pri-

^GLASBENA ^
W MUKA£oam
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URNIK PA TAK! — Na oddelku h rastn iške glasbene šole v Sevnici
so s precejšnjo zamudo izobesili um ik za novo šolsko leto. Časa za
sestavljanje so imeli dovolj, zato bi bil umik lahko vsaj za kanček
preglednejši, saj zdaj spominja na notni zapis glasbene umetnine.
Otroci se med poukom namreč šele učijo skrivnosti partitur.
(Foto: A. Železnik)

V

Beatli” so navdušili

kultura
in
izobra
ževanje

pravlja uprizoritev J. Kesserlinga drame »Arzenik in stare
čipke", za ljubitelje baleta pa
bodo plesali člani ljubljanske
baletne skupine »Lidija SoUar".
Gledališke predstave bodo ob
ponedeljkih in torkih, ob pone
deljkih popoldne pa bo prvih
pet naštetih del sestavljalo mla
dinski abonma. Slednjega lam
Ljubljanski samorastniki
ni bilo, ker so v srednjih šolah
v Sodražici
menili, da izbor del ni pravšnje
kakovosti. Letošnji izbor takega
Pred dobrim mesecem je bila
očitka gotovo ne zasluži, zato v Sodražici in okolici likovna
preseneča izredno majhno zani
kolonija, ki sta jo organizirala
manje za mladinski abonma, saj Društvo likovnih samorastnikov
iz gostinske in zdravstvene šole Ljubljana, katerega predsednik
ni prišla še niti ena prijava, iz je Franc Smole iz Kočevja, in
centra tehniških šol le dve, Turistično društvo Sodražica.
grmski KŠC je zaenkrat odkupil Pred kratkim pa so slikarji-sasamo 15, gimnazija 25 vstopnic, mo lastniki v prostorih osnovne
izkazali so se dijaki ekonomske šole ,p r . Ivan Prijatelj" v So
šole, saj si jih bo kar 97
dražici ustvarjena dela tudi raz
ogledalo po pet predstav, za stavili.
oddelek pedagoške akademije
lik a rji Jože Zidar, France Smole,
pa še ni podatkov. Zdi se, da Slavica Drev, inž. Branko Weissbachbodo novomeški srednješolci er, Drago Mehora, Milan Merhar,
spet raje odhajali v ljubljanska Vladimir Segalla, Lojze Adamlje,
Ela Bervar, Miro Švigelj in Miloš
gledališča, kajti v prestolnem
mestu je več gostišč in modnih Mehora so razstavili 38 slik, in sicer
hiš pa še z avtobusom ali 5 olj, 24 akvarelov, 3 pastele, 4
gvaše in dvoje olj-pastelov. Upodobi
vlakom se je tako lepo peljati.
Pri ZKO razmišljajo, da bi na li so Sodražico in okolico, predvsem
pa zanimive in stare hiše, prvo šolo v
začetku prihodnjega leta usta Sodražici, mline in žage, ki delajo ali
novili t. i. filmsko gledališče, razpadajo, ter turistično privlačne
filmski abonma pa naj bi krajine Travne gore, Kadic in Izberobsegal premierne predstave ja. S svojim delom niso le ohranili
kasnejšim rodovom to, kar danes še
domačih del sedme umetnosti
imamo, pa čeprav že propada,*
ter filme posebne umetniške
ampak so skušali biti v svojih slikah
vrednosti, ki jih zdaj v okviru
rednega kinematografskega spo oz. sporočilih tudi sodobno angaži
rani. Tako o pomanjkanju energije
reda običajno vrtijo domala in boju za čisto okolje niso govorile
prazni dvorani.
le slike, ampak celo njihovi naslovi
D. R.
oz. podnaslovi Ob razpadlem sta

Slike tudi
za zanamce

SEJA K ULTURNE
SKUPŠČINE
3. oktobra je bila v Trebnjem
seja skupščine občinske kultur
ne skupnosti. Na njej so dele
gati obravnavah finančno po
slovanje v letošnjem letu in
uresničevanje
srednjeročnega
programa v preteklem obdobju.
Sprejeli so tudi smernice raz
voja za obdobje 1981 - 1985.

rem mlinu smo prebrali: “Nekoč so
uporabljali čisto energijo" itd.
Razstavo del likovnikov-samorastnikov. si je ogledalo precej dom ači
nov, največ ob nedeljah in popol
dnevih. Likovne razstave so v Sodra
žici redke, saj je od zadnje minilo že
krepkih p et le t Krajani so z obi
skom potrdili, da si takih in po 
dobnih razstav želijo, člani Društva
likovnih samorastnikov Ljubljana pa
so obljubili, da se bodo že čez leto
ali dve še vrnili v Sodražico.
J. HUMC

Štirje francoski glasbeniki izvajajo dela znamenitih
dolgolascev iz Liverpoola — Kaj pa Domicelj?
Medtem ko je vse več
govora o ponovnem koncer
tu legendarnih Beatlov, in
sicer pod Okriljem OZN ter v
^brodelne namene, smo v
Pe**k v novomeški športni
<!vorani prisluhnili štirim
francoskim glasbenikom z
imenom Those Four (Tisti
katerih program je bil
sestavljen iz večinoma zgod
njih skladb Beatlov. Bfl je
koncert, kateremu smo z
užitkom prisluhnili, športna
dvorana je bila po dolgem
času spet polna.
Glasba je bila presenetlji
vo dobro zaigrana, skoraj vse
skladbe so zvenele tako, kot
jih poznamo s plošč Beatlov,
in verjetno bi jih bolje za
igrali le še avtorji. Namen
teh štirih francoskih glasbe
nikov je predstavljati glasbo
Beatlov tako, kot so jo
nekdaj igrali oni sami, in to
jim povsem uspeva. Ne le po
mStrume ntalni plati, saj
Uporabljajo tudi enake in
štrumente kot nekdaj Beatli,
ampak tudi v pe^u, kjgti
^ a jo izredno uspešno po
snemati celo barve glasov
Posameznih Beatlov. Po
dobnost
z
originalnimi
skladbami je bila res velika.
Tako se poslušalcem ni bilo
težko sprostiti, zaploskati ali
celo navdušeno vzklikniti ob

igranju znanih skladb, kot so
bile „Yesterday“ , „Ticket
To Ride", „Help“ , ,M My
Loving", Nowhere Man",
„Michelle“ itd.
A kljub vsemu prijetnemu
je padel na prireditev čm
madež. Dgstvo je, da je
organizator Hala Tivoli iz
Ljubljane poslušalce ogolju
fal za nekaj denaija. V pro
gramu je bil napovedan tudi
Tomaž Domicelj, ki pa ga iz
nepojasnjenih vzrokov ni
bilo na oder. Organizator
vseeno poslušalcem ni po
nudil nadomestila, tudi raz
like v ceni vstopnice ljudem
niso vračali. Nasprotno, še
ob sami prodaji kart pred
dvorano ljudi niso seznanja
li, da Domicelj a ne bo, če
prav so to vnaprej vedeli!
Vstopnina ni bila m qhna,
(80 din), posebej še če upo
števamo, da so bili med po
slušalci celo osnovnošolci.
Vsekakor je to še ena od
umazanih in neodgovornih
potez naših organizatorjev,
saj smo tako namesto več
kot dve obljubljeni slišali le
dobro uro programa. A ven
dar bo tudi to utonilo v
pozabo, predvsem zaradi več
kot dobrodošlega koncerta,
ki so nam ga pripravili fran
coski Beatli.
DRAGO VOVK

LIKOVNIKI NA PODEŽELJU — Medtem ko so v občinskem
središču Ribnid likovne razstave kar pogoste, jih v ostalih krajih
občine skoraj ni. Tokrat pa le v Sodražici razstavljajo amaterji iz
Ljubljane. Obisk je zadovoljiv, saj domačine privlačijo slike, ki
prikazujejo njihove kraje. (Foto: Primc)

Se peti grajski stolp
V obnovljenem delu žužemberškega gradu bi radi uredili
muzej z dokumenti o NOB v Suhi krajini
Žužembeiški grad obnavlja
mo že nad deset let. Norega je
bolj malo videti, saj so bili do
zdaj temeljitejše „nege“ re
stavratorjev deležni vsega štirje
stolpi. Restavratorska in druga
strokovna opravila potekajo
zavdjo zahtevnosti počasneje
od običajie zidave, poleg tega
pa tudi denarja ni na pretek.
Z denarjem je spomeniškovarstvena služba, ki vodi ob
novitvena dela v Žužemberku,
že vseskozi v veliki zadregi.
Nobena vsota, pa čeprav je Šla v
stotine (starih) milijonov, ni
zadostovala
za
temeljitejši
oseg v grad, ki ga štejejo za
ultumi spomenik prvega reda.
Zato je obnova, ki seje omejila
zlasti na grajske stolpe, pote
kala počasneje, kot bi lahko.
Prihodnje leto bi radi uredili
še en stolp, v že obnovljenem
stolpu pa uredili muzejsko
zbiiko dokumentov iz NOB s
suhokranjskega območja. Dela
cenijo na 1,5 milijona dinaijev.

e

V akcijo se je vpregla ondotna
krajevna skupnost, ki je pri
obnovi gradu že do zdaj izdatno
pomagala. Denaija za to ob
novo ni in tudi novomeška
kulturna skupnost ji ga ne more
v celoti zagotoviti.
O nameravani obnovi petega
stolpa žužemberškega gradu je
prejšnji teden razpravljal izvršni
odbor
skupščine
kulturne
skupnosti v Novem mestu in
menil, da je pobuda žužemberške krajevne skupnosti vse
kakor vredna pozornosti, da pa
kulturna skupnost ta čas nima v
ta namen zagotovljenih sred
stev. Poleg tega je izvršni odbor
podprl že leto dni staro pobudo
ljubljanskega regionalnega za
voda za spomeniško varstvo, naj
bi popravili stopnišče, ki drži
na ploščad kapiteljske cerkve.
Stopnišče je sestavina kulturno
zgodovinskega
spomenika,
kakršnega predstavlja v celoti
novomeški kapitelj.
1. Z.

Pa brez zamere!

mudam botruje preobreme
Pri vsakdanjem delu se
novinarji nenehno sreču njenost, s tem zlom pa se
bodejo tudi v občinski ZKO,
jemo z obilico pisanega
ki bi rada prerasla v samo
gradiva, ki nam služi, da
stojno delovno organizacijo,
lažje sledimo sestankom, se
da bi bila kos obširni prire
jam, govorom ali razpravam
ditveni dejavnosti, ki , terja
Nato je naša glavna skrb,
kako bomo stvari popisali, zelo veliko organizacijsko
trudimo se, da bi bili naši administrativnega dela in
zapisi vsebinsko in pravo polno angažiranje vseh čla
delovne
skupnosti
pisno neoporečni ter slo nov
govno pestri. Za zadnje (hišnik, snažilka, tehnični
dvoje običajno ne najdemo delavec, bilijarter, kino
nikakršne opore v omenje operater, administrator, ra
nih gradivih, saj po pravo čunovodja, tajnik, vodja de
pisni plati zvečine zaslužijo lovne skupnosti)". Hudo
nezadostno oceno, slogovnih mušno se sprašujem, ali
novot tudi ni pričakovati od stopnja angažiranosti pada
njih; še najmanj težav je z ali narašča v zaporedju,
kakor so našteti člani de
vsebino.
Zakaj to pišem, se bo kdo lovne skupnosti.
Na dokončno obnovo bo
vprašal Pogosto nas ima, da
bi spravili na papir „kozle ", še dolgo čakal žužemberški
bodisi slovnične, leporečne grad. Zdaj ima prekrite le
pa tudi vsebinske, ki jih štiri stolpe To je lepo. Še
streljajo pisci gradiv. Na lepše je, da si krajevna
vadno samo zmignemo z skupnost prizadeva spraviti
rameni, jeziti se ne splača, pod streho še en stolp in
saj tako nič ne zaleže, a urediti muzejsko zbirko
tokrat bom vseeno nanizal dokum entov NOB. Sploh pa
nekaj vsebinskih (pravo ni lepo to, da se Žužemberpisnih in slogovnih je pre čani pri zbiranju „finančne
več) „cvetk", ki so krasile in moralne pom oči" za
gradivo za zadnjo sejo izvrš omenjena dela sklicujejo na
nega odbora novomeške kul nekakšno „ iskrijado 80",
kajti ta bo - potrebna ali ne
turne skupnosti.
V zapisniku prejšnje seje - gotovo uspela tudi brez
berem, da so člani soglašali s gradu, slednji pa ne bo imel
predlogom , delovne skup nič od denarja, ki ga bo
nosti Skupne službe SIS za požrla „iskrijada 80".
Še bi lahko našteval po
razširitev službe za delovno
mesto novega administra dobne „cvetke", a bo zaradi
tivnega delavca“. Uteme zamere morebiti bolj prav,
ljitvi, da je nov „sisovec“ da končam z eno za rekre
potreben ,zaradi povečanja acijo. Ljubljanski regionalni
nalog, zaradi najnujnejšega zavod za spomeniško varstvo
hitrejšega ekspedita dopisov v opredelitvah■in smernicah
in ažurnosti dela administra za zazidalni načrt razvojnega
cije", dodam lahko le to, da prostora tovarne IM V ne
bodo zaradi njene splošnosti govori samo o spomeniškem
še dolgo nastajali novi ,si- območju grmske graščine in
sovci" - pa če bodo po mavzoleja, ampak tudi o
naravnem območju Težke
trebni ali ne.
O „ažurnosti dela" nam vode z okljukom. Četudi je
bil ta predviden „za rekre
reč veliko pove tale primer.
Ljubljanski regionalni zavod acijo s sprehajališčem ob
za spomeniško varstvo je 6. vodi", se gotovo ne bo moč
julija lani izdal odločbo o ogniti temu, da ga ne bi
popravilu
stopnišča
na pozidali s tovarniškimi ha
vzhodni strani ploščadi kapi lami V takem primeru za
teljske cerkve v Novem me vod svetuje, da naj bo
stu ter priporočil, naj bi dela območje Težke vode „še
opravili do znane konfe vedno javnosti odprt naravni
rence mest. Oddelek za ambient s sprehajališčem ob
urbanizem, gradbene in vodi in sicer v pasu, k i naj
komunalne zadeve pri novo bo vsaj 20 m odmaknjen od
meški občinski skupščini je tovarniškega območja". In
šele slabo leto kasneje (25. kaj? Poznam Novomeščane
junija letos) odločbo pripo ki bi IM V najraje obšli na 20
ročil občinski kulturni in km, zato b i res rad spoznal
komunalni skupnosti, kdaj tudi meščana, ki se bo šel v
pa bodo stopnice poprav tovarniškem hrupu in smra
du sprehajat ob Težki vodi
ljene, je težko reči.
DRAGO RUSTJA
Znabiti da takšnim za

Ena knjiga na občana
Pogled na gradbišče za pro
svetnim domom v Brežicah ne
obeta
skorajšnje preselitve
občinske matične knjižnice pod
novo streho, čeprav je tok za
dokončanje doma učencev in
novega knjižnega hrama no
vember 1979.
Gradbinci hitijo, morda bodo
le ujeli rok in se pravočasno
umaknili z gradbišča, toda pre
selitev ne bo mogoča. Central
no kurišče za novi objekt je
predvideno v Prosvetnem domu
in ga bodo adaptirali šele pri
hodnje poletje.
Zaradi tega v knjižnici raču
najo na preselitev sredi pri
hodnjih poletnih počitnic. V
maju in juniju bi bilo to sicer
možno, vendar se tedaj obisk
šolaijev navadno stopnjuje.
Takrat večina pritisne na iz
posojo, zato bi bili mladi bralci
prikrajšani, če bi jim tedaj za
prli vrata. Ob selitvi nameravajo
knjižnico zapreti za mesec dni,
da bi lahko napravili temeljito
inventuro.
Občinska matična knjižnica
v Brežicah bo imela do prese
litve že 25 tisoč knjig aU eno
knjigo na prebivalca Bralci
imajo zagotovljeno celoletno
izposojo z vplačilom članarine.
Dijaki, vojaki, študenti in vajen
ci plačajo po 30, odrasli bralci
po 50, predšolski otroci in

učenci osnovnih š d pa po 20
dinarjev članarine na leto.
Obisk se povečuje in število
bralcev prav tako. Do konca
leta računajo na 1.750 članov.
Knjižnica ima povprečno po 50
do 60 obiskovalcev na dan. Med
bralci je precej cicibanov. Starši
predšolskih otrok si zanje iz
posojajo veliko knjig v pionir
skem oddelku. Knjižnica ima
razen tega še oddelek za od
rasle. Junija je odprla tudi novo
izposoje vali šče v Domu upo
kojencev v Brežicah.__
Letos je organizirala dvoje
literarnih srečanj, v Artičah in v
Globokem, enkrat na leto pa
priredi knjižno razstavo. Po tra
diciji je to za slovenski kulturni
praznik. Tedaj da mladini
možnost za brezplačen vpis
med bralce.
Za letos si je delovna sku
pnost naložila še eno po
membno nalogo. Zaradi bdjšega pregleda nad knjižnim bo
gastvom v občini bo eviden
tirala literaturo iz drugih
knjižnic in omogočila do
stopnost širšemu krogu bralcev
z izposojo med knjižnicami.
Evidenca, ki jo začenja ob
činska matična knjižnica bo
namreč prišla prav za vodenje
centralnega knjižnega kataloga
v občini
J. TEPPEY
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VABIMO VAS

INDUSTRIJA
GRADBENEGA
MATERIALA P.O.
D0BRUŠKA VAS

ZAVOD ZA DRUŽBENO PLANIRANJE
NOVO MESTO, PREŠERNOV TG 8

NA STROKOVNE EKSKURZIJE

vabi k sodelovanju

STROKOVNE KADRE ZA DELA IN NALOGE
NA PODROČJU URBANISTIČNEGA PLANIRA
NJA, in sicer:
1. z visoko izobrazbo arhitektonske in komunalne
smeri
— delovne izkušnje so zaželene
2. z višjo izobrazbo arhitektonske in komunalne
smeri
— 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
3. s srednjo izobrazbo gradbene smeri
— 5 let ustreznih delovnih izkušenj

- FRANKFURT, letalo, salon gradbenih sistemov in ele
mentov, gradbeni material in montažna gradnja, od 10. do
12. novembra in od 14. do 16. novembra,
- MUENCHEN, avtobus, IGAFA - X. mednarodni salon
gastronomije in hotelirstva, od 22. do 24. oktobra,
- DUNAJ, avtobus, IE - mednarodna razstava industrijske
elektronike, od 11. do 13. oktobra.

ZA 29. NOVEMBER V TUJINO:
~ AŽURNA OBALA, avtobus, 4 1/2 dni, od 28. novembra
do 2. decembra,
- DUNAJ, avtobus, od 30. novembra do 2. decembra,
- KAPRUN (Avstrija), avtobus, 5 dni, od 28. novembra do
2. decembra, MOŽNOST SMUČANJA!
DUNAJ - BRATISLAVA - BUDIMPEŠTA, avtobus, 4
dni, od 29. novembra
do 2. decembra,
- PARIŠ, letalo, 3 dni, od 30. novembra do 2. decembra,

NA PRAZNOVANJE DNEVA REPUBLIKE V DO
MOVINI:

RAZPISUJE
vodilno delovno mesto
1. RAČUNOVODJA
—višja izobrazba ekonomske smeri
2 leti delovnih izkušenj na takem delovnem mestu
—srednja izobrazba ekonomske smeri
4 leta delovnih izkušenj na takem delovnem mestu
Kandidati morajo izpolnjevati pogoje, določene z zakonom,
in biti m oralno-politično neoporečni.

objavlja
naslednje proste
naloge in opravila:

POGOJI:
pod 1: PK delavec z izpitom za kurjenje nizkotlačnih kotlov
in 1 leto delovnih izkušenj, poskusno delo 1 mesec, ali:
NK delavec, možnost usposobitve za pridobitev polkvalifikacije;
pod 2: KV izobrazba trgovske smeri in 1 leto delovnih
izkušenj, poskusno delo 2 meseca;
pod 3: KV izobrazba trgovske smeri in 1 leto delovni)
izkušenj, ali
poklicna administrativna šola in 1 leto delovnih izkušenj,
poskusno delo 2 meseca
Kandidati naj pošljejo prošnje na naslov v 15 dneh po objavi.

d e n a r n ih

za kandidate veljajo poleg splošnih pogojev še naslednji:
— višja eobrazba pravne ali upravne smeri, oziroma višja
izobrazba ustrezne smeri,
—3 leta delovnih izkušenj.
Kandidati naj vložijo pismene ponudbe z dokazili o
izpolnjevanju pogojev v 15 dneh po objavi Skupnosti
otroškega varstva. Krško, Cesta krških žrtev 63.
Kandidate bomo o 'izbiri pismeno obvestili v 30 dneh po
zaključku sprejema prijav.
J
--------------------------

ISKRA. INDUSTRIJA ZA AVTOMATIKO
TOZD TOVARNA NAPAJALNIH NAPRAV
NOVO MESTO

OBJAVLJA
PROSTA DELA IN NALOGE:
- KNJIGOVODJE '
Pogoji: ekonomski tehnik, zaželena je praksa.

- TEHNOLOGA ZA TRANSFORMATORJE
Pogoji: elektromehanik, zaželena je praksa.

- TEHNIČNEGA RISARJA

r
SKUPŠČINA OBČINE METLIKA
Svet delovne skupnosti

objavlja
prosta dela in naloge
REFERENTA ZA PRORAČUN, OBRAČUN OD
IN STATISTI KO
POGOJI:
1. dokončana srednja šola ekonomske smeri
2. tri leta delovnih izkušenj
Delovno razmerje se sklepa za nedoločen čas s'polnim
delovnim časom.
Poskusno delo 90 dni.
Prijave z dokazili o strokovni izobrazbi s kratkim življenje
pisom sprejema Svet delovne skupnosti 15 dni po objavi.

Pogoji: praksa v lakirnici.

REFERENT ZA ANALIZE IN PLAN
Pogoji:
Inženir organizacije ali ekonomist ter 4 leta delovni)
izkušenj pri delih in nalogah v planiranju in analiziranju.

REFERENT ZA NABAVO III.
Pogoji:
Ekonomski tehnik ter 2 ftti delovnih izkušenj v nabavi ali
uvozu.
Rok za vložitev prijav je 15 dni. Kandidati bodo obveščeni o
izidu izbire v 15 dneh po sprejemu sklepa.
Poseben pogoj je poskusno delo.

“ “ "N

„SO P" KRŠKO,
specializirano podjetje za
industrijsko opremo
TOZD OPREMA,
n. sub. o.. Krško,
Cesta krških žrtev 141
RAZPISNA KOMISIJA
DELAVSKEGA SVETA TOZD OPREMA
•<

,

razpisuje
delovna opravila
VODJE POSLOVNE ENOTE SPLOŠNO KLJU
ČAVNIČARSTVO, člana kolegijskega poslovodne
ga organa - poslovodnega odbora TOZD.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati ,še
naslednje posebne pogoje:
—visoka strokovna izobrazba strojne smeri,
— najmanj 5 let delovnih izkušenj pri del*« in nalogah, ki
ustrezajo delovnim nalogam na tem delovnem mestu,
—aktivno znanje enega svetovnega jezika
Kandidati morajo poleg navedenih pogojev izpolnjevati tudi
pogoje, določene z družbenim dogovorom o kadrovski
politiki. Navedena delovna opravila se razpisujejo za štiri
leta
Kandidati naj pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
P0 obiavi razj)isa na naslov:

Izvršilna komisija delavskega sveta
TOZD PAPIR KONFEKCIJA KRŠKO
objavlja prosta dela in naloge za nedoločen čas:

Pogoji: poklicna šola za ličarja Zaželena je praksa.

- PRIUČENEGA LIČARJA

' r

::1a
S , ? ! , ™ * K,5ko- CKZ , 4 ’ - * “ "*«>
2,nfcnin b0mi° kandidate obvestili v 30 dneh po preteku
razpisnega roka

- KUHARJA

-L IČ A R J A

Prijave naj se pošljejo v ovojnici z oznako „Zd razpisno
komisijo".
Razpis velja do zasedbe delovnega mesta.

-

Pogoji: tečaj za tehničnega risarja, zaželena je praksa.
Pogoji: poklicna šolaza kuharje in eno leto prakse v poklicu,
te m d ^ u s it
(nadomeščanje delavke naporodniš-

s e s ta v lje n a o rg a n iza c ija z d r u ž e n e g a d e la
z a d e ja v n o s t k m e tijs tv a , in d u strije, trgovine,
g o s tin s tv a in sto ritev,
n. su b . o., lju b lja n a

ZBOR DELAVCEV DO
KNJIGOVODSKI CENTER ČRNOMELJ

objavlja

IZVRŠNI ODBOR
razpisuje:
prosta dela in naloge

10 DOLENJSKI LIST

Mercator

1. KURJAČ - GOSPODAR
2. SAMOSTOJNI PRODAJALEC - 2 DELAVCA
3. BLAGAJNIK

SKUPNOST OTROŠKEGA VARSTVA
KRŠKO

z

___i

..NOVOTEHNA"
trgovsko podjetje na
debelo iil TffmJno,
p.o. Novo mesto
Glavni trg 11
Komisija za delovna razmeija

- v DOMOVINI IN TUJINI
INFORMACIJE IN PRIJAVE:
GLOBTOUR Novo mesto. Cesta komandanta Staneta 19
telefoni: (068) 25-125 in 25-789

p r iz n a v a n je

10 DELAVCEV PRI IZDELOVANJU STREŠNIKA
Poseben pogoj je uspešno opravljeno 3—mesečno poskusno
delo. Kandidati naj pošljejo prijave v 15 dneh po objavi.
O izidu izbire bodo prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh
po izteku roka za prijava

r

NA SMUČANJE:

za

objavlja prosta dela in naloge za

Kandidati morajo biti tudi moralno-politično neoporečni.
Delo boste združevali za nedoločen čas spolnim delovnim
časom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati
pošljejo v 15 dneh po objavi na naslov: Zavod za družbeno
planiranje. Novo mesto, Prešernov trg 8. O izbiri bomo
kandidate obvestili v 30 dneh po končanem prijavnem roku.

- Portorož, Poreč, Vrsar, Primošten, Hvar, Jelša, Kranjska
gora, Luče, lasten prevoz, od 28. novembra do 2.
decembra,
- V NAVEDENIH KRAJIH možnost letovanja VES DE
CEMBER.
- Če boste želeli vaše bivanje podaljšati še preko NOVEGA
LETA boste za SILVESTROVANJE doplačali samo še
Silvesterski menu.

referen ta

Komisija za delovna razmerja

1. petih delavcev za opravljanje delovnih opravil
„uskladiščevanje in transport z viličarjem" za obrat
kartonažev Brestanici.

SKUPŠČINA OBČINE RIBNICA
KOMISIJA ZA VOLITVE, IMENOVANJA
IN KADROVSKE ZADEVE

Kandidati morajo imeti dokončano osemletko ter opravljen
izpitza voznika viličarja. Delo je izmensko.

razpisuje
prosta vodilna dela in naloge

2. Enega delavca za opravljanje delovnih opravil
„razrezovanje papirja in vlivanje svinca" za obrat
tiskarne v Krškem.

RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE s prilagojenim
.programom Ribnica za štiriletno m andatno dobo.
(m reelekcija)

Kandidat mora imeti končano osemletko in smisel za
priučitev delovnega opravila Poskusno delo traja tri mesece.
Kandidati morajo poslati pismene prijave z dokazili o
izpolnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela v 15
dnevih po objavi v zaprti ovojnici na naslov:
Tovarna celuloze in papirja „Djuro Salaj", TOZD PAPIRKONFEKCIJA, Krško, Tovarniška 14.
Kandidate bomo o izidu izbire obvestili v 30 dnevih po
poteku roka za sprejemanje prijav.

Pogoji:
- visoka ali višja strokovna izobrazba - specialni pedagog ali
psiholog
pet let ustrezni) delovnih izkušenj
- strokovni izpit
- ustrezne organizacijske sposobnosti ter m oralno-politična
neoporečnost
Kandidate vabimo, da pošljejo pismeno prijavo s prilogami
na Skupščino občine Ribnica, komisija za volitve, imeno
vanja in kadrovske zadeve, v 15 dneh po dnevu objave.
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Splitsko srebro za vrhunec
Darko Cujnik končal svojo doslej najuspešnejšo atletsko sezono s srebrno medaljo na
mediteranskih igrah v Splitu — Penca zasedel sedmo mesto

VEČURNA BOKSARSKA PRIREDITEV - Člani topliškega
boksarskega kluba so v nedeljo pripravili turnir, na katerem
so se izkazali tudi domači tekmovalci. (Foto: J. Pezelj)

Aplavzi in kri
Ob boksarski prireditvi v
Dolenjskih Toplicah
Da se boksarski kiub Dušan
Tomaž-Kveder, eno najmlajših
tovrstnih športnih društev v
Sloveniji, vse bolj uveljavlja,
iča tudi minuli m očni tu rn a v
olenjskih Toplicah. V nabito
ilni kinodvorani si je boksarske
je, s katerimi so udeleženci
Počastili letošnje partijske in
druge pomembne jubileje ogle
dalo, kot trdijo organizatorji,
okoli 220 gledalcev.
Nastope 26 boksarjev iz Kam
nika, Uubljane, Hrastnika, Beo
grada, Dolenjskih Toplic in pred
stavnika JLA sta pripravila BK
Duša n Tom až-Kveder in BK
Odred. Medtem ko so na lan
skem podobnem tum iiju gle
dalci videli kij malo znanih
boksarjev, je bik) letos drugače.
Gledalci so namreč lahko videli
znane boksarje B. Joviča, J.
Lastriča, Z. Jovičiča, Z. Mijoviča, Grifo in B. Barako*ij*.Vsi
so se predstavili v šestih rundah.
\T-r“'ekm e med njimi so zato

K

postregle z borbami, v katerih
nastopajoči niso varčevali z
močnimi udarci Zavoljo tega v
dvorani ni manjkalo niti aplavza,
v ringu krvi, pri tistih, ki so si
boks v živo ogledali prvič pa
tudi začudenja nad fanti, ki
prejmejo, pa tudi dajo toliko
močnih udarcev samo zaradi
športa.
V
zadovoljstvo organizatonev
je prireditev dobro uspela. Vse
eno pa boks, pravijo mu tudi
plemenita veščina, ni toliko
plemenit, da bi v dvorano lahko
zavile tudi mlade matere s komaj
dve leti starimi o tro k i Povrhu
vsega so ob ringu vztrajale do
zadnjega gonga.
Med glavnimi organizatorji in
sodniki je bil tudi strokovni
sodelavec topliškega kluba, didiplomiral boksarski trener Janez
Gale. O prireditvi meni: „ Ž e lani
sem sodil na turnirju in povedati
moram, da je bil letošnji precej
boljši Tokrat so me presenetili
tudi gledalci saj so se izkazali
k o t dobri poznavalci boksa- y
D olenjske Toplice bomo se pri
šli zlasti zaradi kopice nadar
jenih mladih tekmovalcev, med
katerim i v zadnjem času izsto
pata Špehar in Nardin ”
J. P.

V najtežji disciplini adetskeea programa deseteroboju je
Novomeščan Daiko Cujnik osvojil srebrno kolajno. Pred njim je bil
odlični Francoz Motti, za njim pa najboljši tekmovalci iz petih
sredozemskih držav. Cujnik je v prvi disciplini, teku na 100 m,
dosegel čas 11,30 s z vetrom v pisi, v skoku v daljino je bil zelo
dober (690 cm), čeprav se je odrival pred odrivno desko. V metu
kro^e je dosegel 1339 m , v skoku v višino pa 186 cm. V zadnji
disciplini prvega dne, teku n a 400 m , je zmagal z rezultatom 49,50
s.
Prva disciplina drugega dne je bil
tek na 110 z ovirami, kjer je Darko
dosegel čas 16,08 s. Nato je sledil
m et diska (41,58 m) in skok s palico
(370 cm). Pričakovati je bilo, da bo
v svoji disciplini, kopju, dosegel
rezultat okrog 75 m, vendar si je
nesrečno poškodoval roko in do
segel le 63,06 m. Kljub temu je bil
že po devetih disciplinah na drugem
mestu, čakala pa ga je še zanj
najtežja disciplina, tek na 1500 m.
Če bi Darko tekel okrog svojega
osebnega rekorda, bi ga domačin
Vlašič še lahko potisnil na tretje
mesto, toda Novomeščan je tokrat
prekoal samega sebe in osebni'
rekord popravil kar za 15 sekund ter
obdržal prednost v točkah.
Cujnik je več k o t uspešno končal
letošnjo atletsko sezono. Po ize
načenju državnega rekorda v kopju
je pred tedni postavil nov državni
rekord (79,74 m), prav tako p a je
prvi Jugoslovan v deseteroboju
(7551 t ) . Omeniti moramo, da je
pri osvojitvi srebrne medalje na MIS
zbral 7345 točk, a pri tem postavil
le en osebni rekord (1500 m), in da
je imel smolo s poškodbo pri kopju.
Njegove potencialne možnosti so v
obeh disciplinah, kjer je vodilni
Jugoslovan, zelo velike, vendar bodo
najbrž letošnje vadbene razmere v
Novem mestu odločile, Edi bo v
olimpijsko sezono prišel kot deseterobojec ali k o t metalec kopja.

Črnomaljci še brez tekmecev
Na republiškem prvenstvu v lovu rib in suhih disciplinah belokranjsko zastopstvo
najuspešnejše - Zmaga v moški in ženski konkurenci - Butala prvak
Člani črnomaljske ribSke družine, že vrsto let najuspešnejši
športni ribiči v Sloveniji, so se vrnili z zadnjega republiškega
prvenstva iz Maribora z novimi ekipami in posamičnimi uspdii. Na
Stajeiskem so ponovno dokazali, d a v športnem ribolovu in v suhih
disciplinah še vedno nimajo resnejših tekmecev.
Za to pa je zaslužno predvsem ~ ren cl Razveseljiva je novica, da so
se na zadnjem republiškem prven
dobro sestavljeno vodstvo, ki je
stvu izkazali M etličani predstavnice
večji del svojih moči namenilo delu
iz Brestanice in Krškega ter Brežiz najmlajšimi Torej ni čudno, da so
čanl
Belokranjci ob članskih uspehih
Nekoč močni športni ribiči iz
dosegli nekaj spodbudnih rezultatov
Novega mesta pa v zadnjem času
tudi v pionirski in mladinski konkunimajo dobre ekipe in bodo marali,
če bodo hoteli ponoviti uspehe iz
starih časov, posvetiti tej dejavnosti
še več pozornosti.

V Brežicah
za pokale Dela

Ski.,e&na prireditev

jesensk*b krosov 21. oktobra

Sklepna prireditev jesenskih krobo letos v Brežicah. Tako
•'Uetska zveza Slovenije nadaljuje
E ^ s o , da zaključuje atletsko se
d ijo v mestih, kjer društva nimajo
«1bolj Jih možnosti za pripravo
**Jih prireditev.
Letos bo „K tos občinskih reprejjfttanc za pokale Dela” v nedeljo,
j *• oktobra. Organizatoiji te za. evne prireditve sporočajo, da je za
Jesenski kros domala vse nared. Na
sestanku organizacijskega odza izvedbo republiškega krosa
b Vodila ga je predsednica ZTKO
Ježice Mimica Avsec - so pregler**1 vse naloge, ki jih morajo
P o v iti V Brežice bodo namreč
" » li predstavniki 50 občinskih
‘IPrczentanc in- odbor m eni da bo
vi* Vo mest ° gostilo 21. oktobra
kot 1400 nastopajočih v vseh

'»Morijah.

Yeliko dela bodo imeli s priprav
^ j e m prarkirišč. Zarisali jih bodo
bližini tekmovalnih stez, ki bodo
tekale po velikem travniku ob
Krki. Poskrbeli so tudi za name
nitev udeležencev, prehrano itd , in
®*gi pripravljalnega odbora so p re
bičani, da bo v celoti uspel tudi 14.
^ o s za pokale Dela.
Na svoj račun bodo prišli tudi
*{*dalci, kajti v Brežicah se bo
an k* precej znanih atletov in
?||®tinj, ki se bodo z ram o ob rami
Pptnerili s tako imenovanimi lju 
d s k i m i tek ači

NOVOMEŠČANI
DEVETNAJSTI
. v Celju je ba konec prejšnjega
j^dna mladinski jugoslovanski finale
^Jboljših atletskih vrst, v katerem
y° natopili tudi novomeški tekmo**ci. Dolenjci tokrat niso bili uspešJ in so med ekipami pristali na 19.
i° 20. mestu. Boljšo uvrstitev sta
f**egla le S ega v teku na 400 m
, , ,9), ki ie bil sedmi, in Okleščen v
"*u diska (38,7), ki je bil na
U m ovanju šesti

?t. 40 (1573) 4. oktobra 1979

Rezultati - pionirji tov rib,
posamezno: 1. Zupčič (Metlika) 24
točk; ekipno: 1. Metlika 24; mla-

dinci - lov rib (posamezno): 2.
Papež (Črnomelj) 40; mladinci tro
boj (m eti obtežilnika): 3. Kostura
(Črnomelj) 36, ekipno: 3. Črnomelj
39; mladinci kombinacija (lov rib in
troboj), posamezno:
2. Papež
(Črnomelj).
Članice, lov rib, posamezno: 1.
Vake 35 (Mura), ekipno: 2. Črno
melj, 3. RD Brestanica-Krško 33.
Č lani lov rib, posamezno: 1.
Butala (Črnomelj) 75, 2. Božič
(Murska Sobota) 61, 3. bukovinski
(Brežice) 4 8 ; ekipno: 1. RD (Črno
melj 86, 2. RD Straža-Sava 84, 3.
RD Brežice 73; č la n i peteroboj,
posamezno: 1. V. Mešič 50 (Mozirje .

LETA NE
POZNAJO MEJA
Četrtega srečanja upokojencev, ki
je bilo minuli teden v P ostojni so se
V
okviru sejma obrti v Celju so z Dolenjskega udeležili samo Novomeščani. Na športno-rekreacijski
tamkajšnji obrtniki pripravili tudi I.
prireditvi je nastopilo okoli 120
športne igre obrtnih združenj Slo
tekmovalcev iz sedmih slovenskih
venije za pokal mesta Celja, v sestih
občin. V balinanju so zmagali
športnih panogah seje pom erilo več
predstavniki Ljubljane-Siške, Novokot 700 športnikov in športnic,
meščani pa so bili sedmi.
zaposlenih v obrtništvu, med njimi
tudi Metličani, ki so med ekipami
zasedli dobro peto mesto. Zmagali
so v malem nogometu, v kegljanju
pa so bili tretji.

METLIČANI PETI

MITING V
NOVEM MESTU
Člani novomeškega atletskega
kluba so pred kratkim ponovno
pripravili miting, na katerem so
nastopili samo domači tekm ovalci
in sicer v tistih disciplinah, za katere
ie največ zanimanja. Rezultati: disk
(članica): B. Okleščen 43,72, D.
Okleščen 37,50, kladivo (člani): S.
Malnar 48,82, D. Malnar 35,20;
klavivo-pionirji:
Primc
29,86,
kopje (mladinci): Gačnik 38,74,
pionirji: Čop 31,36.
D. B.

SNL—zahod prepričljiv
poraz Bele krajine 5:1

Tekmo 5. kola sta ekipi odigrali
na lepem igrišču v športnem parku
Gaj, srečanje pa si je ogledalo 400
gledalcev. Domači igralci so bili v
vseh pogledih boljši in Črnomaljci
so prišli le redkokdaj čez polovico
igrišča. Na domača vrata so v prvem
.polčasu streljali le dvakrat.
Zadetke so v 1. polčasu dosegli:
1:0 (Kovač v 15. minuti), 2:0
(Petrovič v 21. minuti), 3:0 (Briški
v 25. minuti), 4:0 (Petrovič v 35.
minuti).

Daiko Cujnik —za konec srebro

TURNIR OB KOLPI

Turistično društvo Osilnicaj
počastitev praznika občine Ko
pripravilo 28. septembra šahe
hitropotezni turnir, na katerem je
merilo moči 22 šahis tor.
V
drugem polčasu so domači
Rezultati: 1. Majnarič (Delnice)
popustili in srečanje je bito povsem
18,5, 7. Kovač (Osilnica) 16, 3.
izenačeno, kar dokazujeta tudi dva
Knavs (Delnice) 15,5, 4 . do 5. Kmlzadetka. Častni gol za goste je iz
jac (Ravna gora) in Zbačnik (Čabar)
enajstmetrovke dosegel Vajs, dve
15 itd. Prvi trije so dobili praktična
minuti pred koncem pa je vodstvo
darila, ki sta jih prispevala TekstUapovečal Kovač.
na Kočevje in Turistično društvo
Osilnica
Z novo zmago so Kočevci po 5.
T. KOVAČ
kolu na 1. mestu. Tudi s trenutnim
vodstvom zgovorno dokazujejo, da
so ta čas gotovo najboljša nogo
metna vrsta na Dolenjskem. Črno
maljci so na 3. mestu Noro meščani
ki so zaradi neurejenih razmer
zgubili trenerja, pa so predzadnji s 4
osvojenimi to čk am i

Novomeški atletski klub je pred
kratkim pripravil občinsko atletsko
prvenstvo za cicibane. Najmlajši
tekmovalci so se pomerili v treh
disciplinah, in sicer v metu žogice,
teku na 60 m in skoku v daljavo.
Rezultati najbogšfti - cicibani - 60
m: 1. Grbajs (DoL Toplice) 8,9; met
žogice: 1. Radulovič (Novo mesto)
40,68; daljava: 1. Horvat 3.94
(Novo mesto); ekipno: DoL Toplice
2.356, 2. Novo mesto (Grm) 2.345
itd.
Cicibanke: 6 0 m: 1. Janc (Brusni
ce) 9,4, 2- Muhič (Dol. Toplice) 9,4;
met žogice: 1. Vočjak (Brusnice)
29,04; daliava: 1. Lukšič (DoL
Toplice) 3,87. Ekipno: 1. Dolenjske
T opiče 2.355, 2. Novo mesto Z 193
itd.
D. BLATNIK

GOLEŠ VODI
Na 2. odprtem prvenstvu Tre
t j e g a v kegljanju vodi Niko Goleš z
884 podrtimi kedn, kar je nov
rekord kegljišča. Trenutni vrstni
c d : I. Goleš 884, 2. Lavrič 8 4 6 ,3 .
Gričar (vsi Mercator) 826, 4. Rož
man (Brežice) 835, 5. N. Badovinac
826, 6. 2 . Goleš (oba Metlika) 823
itd.
N. G.

Inlesov spodrsljaj

Ribničani v zadnjem kolu igrali neodločeno - Vrste
pokalnih tekem — V Novem mestu sodniški tečaj

DOLENJCEM
4 TOČKE?
Boji v slovenski nogometni ligi zahod postajajo vse bolj zanimivi
zlasti zato, ker se za 1. mesto
potegujejo tudi Kočevci in Belo
kranjci, na vrh pa navzlic trenutnim
težavam mislijo tudi Novo meščani
V nedeljo vodilni Kočevci gostujejo
na Jesenicah. V srečanju z Gorenjci
so favoriti saj v zadnjem času igrajo
zelo dobro in zanesljivo. Novom eščanl ki so v minulem kolu
počivali, igrajo tokrat doma. Vod
stvo kluba je zagotovilo, da bo na
igrišče priteklo 11 igralcev, in ne
samo devet, kot se je zgodilo v
Črnomlju. Igralci Bele krajine so v
6 . kolu pro sti

novomeški športni dvorani bo 12. oktobra ob
petletnici domačega kluba mednarodni plesni turnir

ples sprejela z vsem srcem, bodo
novom eški' plesalci tokrat pri
peljali nekaj parov, ki jih v zad
njem času z navdušenjem gledajo
v Londonu, Parizu, Rimu, Moskvi
in celo na oni strani Oceana
Člani kluba, ki v tekmovalnem
smislu zaenkrat še niso posegli po

PRVENSTVO ZA
CICIBANE

Nogometaši v vzhodni in
zahodni slovenski ligi so konec
prejšnjega tedna odigrali 5.
kolo. Enajsterica iz Novega
mesta je bila prosta, v dolenj&em derbiju med Kočevjem in
Črnomljem pa so brez težav
zmagali domačini. Rezultat:
Kočevje - Bela krajina 5:1,
(4:0).

v

RIBNICA - OLIMPIJA
0 :7
Vodstvo ribniškega nogometnega
kluba je pripravilo ob desetletnici
obstoja kluba več manjših prire
ditev, nogometni privrženci pa so sc
najbolj razveselili prijateljske tekme
med domačo vrsto in zvezno ligaško
enajsterico iz Ljubljane. Olimpija je
nastopila z dokaj m očno vrsto, tako
da domači niso imeli možnosti, da
bi dosegli zadetek. Po končani
tekmi so gostje pred 1000 gledalci
izročili domačinom zlato plaketo
NK Olimpije. V nedeljo, bodo
ribniški nogometaši odšli v Italijo,
kjer se bodo v pobratenem mestu
Aicevii pomerili s tamkajšnjimi
igralci.
M. GLAVONJIČ

Kočevcem
derbi
V

USPEL POHOD
Sedemindvajset
vodnikov
in
načelnlcov taborniških odredov iz
Šentjerneja, Novega mesta in Straže
se je- pred dnevi odločilo za tridnev
ni pohod po partizandcih poteh od
Mrzle doline nad S o t e io preko
vrha Roga do Črmošnjic. V taboi'niški akciji so sodelovali tudi goz
darji in lovci, ki so tabornikom
pokazali številne znamenitosti Roga.
Pohod je sodil v okvir akcije „Nič
nas ne sme presenetiti.”
N. P.

Drugi Novomeščan, ki je v Splitu
nastopil v atletskem programu, je
slabo končal sezono. V teku na 400
m z ov. je bil Penca 7. s časom
52,98 s. Letos se je sicer pripravljal

Plesna »poslastica”

Svoj peti rojstni dan bo novo
meški Plesni klub praznoval po
sebno slovesno, z novim delovnim
dosežkom. V dolenjsko m etro
polo, ki je že pred časom športni

za deseteroboj, vendar zaradi bo
lezni ni nastopil na državnem
prvenstvu in ie nato na posamičnem
prvenstvu SFRJ v teku na 400 m ov.
zasedel 2. mesto in dobil prostor v
reprezentanci v tej disciplini Ker pa
do jun ja 8 mesecev ni imel stika z
ovirami, le v dveh mesecih treninga
ni bilo mogoče pokazati lug več k o t
povprečne rezultate.

najvišjih državnih lovorikah, v
organizacijskem pa postajajo v
republiki vodHnl so že dobili
zatrdila, da bodo ob njihovem
jubileju na novomeškem parketu
zaplesali najboljši pari iz Velike
Britanije, Avstrije, ZR Nemčije,
Madžarske, Italije, Danske, Avstra
lije in Jugoslavije. O edalci bodo v
triurni plesni .poslastici’ - vodil jo
bo Vili Vodopivec, pokroviteljapa
sta izvršni svet novomeške občine
in Novoles - videli marsikakšno
novo plesno skrivnost
Boris Vovk, nepogrešljivi člen v
verigi vse bolj izkušenega novo
meškega plesalskega organizacij
skega stroja, dolgoletni strokovni
sodelavec kluba in nekdanji od
lični plesalcc, ob mednarodnem
plesnem tum iiju pravi:
„Novomcščanom in ostalim
ljubiteljem športnega plesa smo
pripravili že precej lepih pa tudi
močnih turnirjev, tako da lahko
rečem, da so plesno nadpovpreč
no izobraženi Zato jih b o toliko
b d j presenetilo izvajanje tujih
parov. Prireditev, ki je pred vrati,
bo postregla z izjemnimi nastopi

V 6. kolu D. zvezne roko
metne lige—zahod so za največpresenečenje poskrbeli Inlesovi rokometaši: pred doma
čimi gledalci so igraMle neodlo
čena Med slovenskimi ekipami
so biH tokrat zelo zanimivi bqi,
Id pa so veljali za pokalne
tekme.
INLES PARTIZAN TUS

25 : 25(14:10)
V tipični prvenstveni tekmi so
domači v prvem polčasu izvrstno

in bo obogatila kulturni program,
s katerim bomo počastii bližnji
praznit novomeške občine.”
Volk je med drugim om eni, da
so se na zahtevno prireditev, ki bo
12. oktobra v športni dvorani,
resno pripravljali skoraj dva me
seca. Organizacijski odbor je imel
v mislih vse. Plesalcem na parke tu
bo dirigiral izkušeni ansambel
“Šok“, vstopnice bo moč dobiti
že v predprodaji nekaj dni pied
turnirjem, ljubitelji značk bodo
svoje zbirke lahko obogatili s
kompletom novomeškega plesnega
kluba, na voljo bodo lepi posterji s
plesnimi motivi itd. Organizatorji
bodo ob turnirju izdali tudi prvo
tidcano številko gfasia njihovega
kluba, naslovili pa so jo J l e s ritem-gasba.” D obi ga bo p a v
vsak gledalec ob vstopu v dvorano,
zakaj prvo številko g)as3a bodo
natisnili v nakladi 3000 izvode«, v
njem pa bodo predstavil svojo
dejavnost
„Do prireditve je še osem dni,”
je povzel Boris V « k , „sto dva
indevetdeset ur, v katerih organi
zatorji, čeravno je domala vse
nared, vseeno ne bomo spah naj
bolj mirna In ravno zaradi tega
sem prepričan, da bomo potem,
ko bomo upihnili vseh pet svečk,
zadovoljni vsi: nastopajoči, člani
našega kluba in seveda tudi
obiskovalci”
JANEZ PEZELJ

igrali Poznavalci trdijo, da najbolje
v letošnjem prvenstvu. V nadalje
vanju pa so nerazumljivo močno
tili, tako da so borbeni in
stje rezultat izenačili Pri
domačih so se v napadu najbolje
izkazali J. Ilc (10), Ambrožič (6) m
Karpov (3). Po 4. kolu so Ribničani
s 5 točkami na tretjem mestu.
V prihodnjem kolu sc bo naj
boljša dolenjska rokometna vrsta
pomeria v gosteh z Minervo. Inle
som rokometaše čaka, navzlic temu
da Minervi ne gre najbolje, težak
boj, v katerem pa bi lahko zaradi
boljše ga znanja vseeno zmagali
M. GLAVONJIČ

IN L E S -R U D A R (T r)
2 4 : 22
V osmini finala za rokometni
pokal so se zvezni Ugaša pomerili s
trboveljskim Rudarjem. Slovenski
Ijgaši so se presenetljivo dobro
upirali favoritom, vendar presene
čenja niso mogli pripraviti Najboljši
strelec je bil J. Ilc (10).

DRAVA - LISCA
1 8 : 10
Sevničanke so močno presenetile,
saj so do prvem polčasu celo vodile
(5:7). V nadaljevanju so domačinke
s hitro igro dosegle 13 zadetkov,
Sevničaike pa samo 3.

MLINOTEST - ITAS
28 : 23
Kočevke so v Ajdovščini dobro
igrale, a vseeno niso mogle ugnati
zanesljive domače vrste. Ko so
gostje videle, da tekme ne morejo
dobiti, so igrale sproščeno in se tako
pripravljale za boje v slovenski ligi

TEČAJ ZA
ROKOMETNE
SODNIKE
Rokometni sodnici iz območja
n<wotneške občine, združeni v
Zboru sodnikov Novo mesto, pri
pravljajo za konec tega meseca tečaj
za nove rokometne sodnike. Novo
meški defilci pravice vabijo vse lju
bitelje športa, da se odločijo za
zanimiv seminar, po katerem se
bodo lahko začeli ukvarjati s
sojenjem. Naslov organizatorjev: Ob
— KO Novo
‘
ZTKO
mesto, ~Zbor rokometnih sodnikov.
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Podedovani rak
Družinska napaka v kro
mosomih
povzročala
raka — Prvikrat v zgodo
vini

PODPOVPREČNO SPOSOBNI OTROCI
Umsko podpovprečno sposobni otroci tvorijo skupino
otrok v normalni osnovni šoli, ki se zaradi svojih manjših
umskih sposobnosti (inteligenčni kvocient 8 0 -9 0 ) najteže
učijo in dosegajo slabe uspehe, tudi če se zelo trudijo.
Največkrat ne dokončajo osnovne šole v osmih letih.
Za take otroke včasih pravimo, da so „trdi“ , , težki".
Umsko podpovprečno sposobnih otrok je 10 — 15%, kar
pomeni, da jih je v povprečnem šolskem razredu 3 — 5.
Manjša umska sposobnost je človeku prirojena. Na tem
nivoju pa delujejo tudi otroci, ki so sicer povprečno razviti, a
imajo posamezne sposobnosti okrnjene (slabo si predstavlja
jo, težko se govorno izražajo, slabo se znajdejo v prostoru
itd.) V to skupino sodijo tudi sicer povprečni otroci, ki niso
imeli v okolju dovolj spodbud, zato niso razvili posameznih
sposobnosti.

Kako odkrijemo te otroke?
Običajno jih učitelj hitro opazi po tem, kako so sposobni
mishti in delati:
— dobro rešujejo mehanične naloge (poštevanka; pesem
naučena na pamet)
—s težavo dojemajo zahtevnejšo in težjo snov
—težko ločijo bistveno od nebistvenega
— pripovedujejo dobesedno, ne povedo bistva s svojimi
besedami
—uspešni so pri praktičnih nalogah
— lahko so posebno nadarjeni za glasbo, tehnični pouk,
telovadbo.
Povedati je treba, da se normalno podpovprečno sposobni
otroci zelo razlikujejo od podnormalnih (debilnih) otrok, ki
so mnogo manj sposobni za vsako miselno delo, zanj tudi
nimajo veselja, težko razumejo zelo enostavne zveze in niso
kritični do svojih napačnih storitev.
Podpovprečno sposobni otroci imajo v šoli z učenjem
velike težave, ki se pokažejo mnogokrat že na samem
začetku šolanja. Takoj v 1. razredu so ti otroci med tistimi,
ki imajo slabše učne uspehe (dober!). V višjih razredih, ko se
učne zahteve stopnjujejo, prihajajo vse bolj do izraza njihove
manjše umske zmožnosti. Z velikim trudom in delom nekaj
časa še dosegajo zadovoljive uspehe. Na predmetni stopnji pa
se pri večini teh otrok zgodi, da morajo razred ponavljati, in
mnogi ne dokončajo osnovne šole S tem pa se jim zapre pot
do rednega poklicnega usposabljanja.
Posledice:
a) Majhna učna učinkovitost
V nižjih razredih osnovne šole otrok le s težavo izdeluje,
predvsem pri umsko bolj zahtevnih predmetih. V višjih
razredih pa je pogosto neuspešen pri več predmetih.
b) Razne oblike čustvene motenosti, ki po obsegu in
težavnosti naraščajo, čim več neuspehov doživlja otrok
(grizenje nohtov, močenje postelje, puljenje las, glavoboli
itd.).
c) Nezainteresiranost za šolsko delo Čeprav se otrok zelo
uči, je ocenjen s slabo oceno, zato interes za šolo pada.
d) Spremembe v otrokovem vedenju
—strah pred šolo
—odpor do šole
—motenje pouka in namerno nagajanje
—neopravičeno izostajanje od pouka
—beganje od doma
—ponarejanje podpisov na neprijetnih obvestilih
—laganje (v zvezi s šolo in učnimi uspehi)
— druženje v skupinah vrstnikov, ki se uveljavljajo na
neprimeren način.
Takole so napisali (v testih) učenci, ki so obiskali vzgojno
posvetovalnico zaradi učnih težav:
„Vem, daje nesmiselno, toda bojim se šole."
„Storil bi vse, da bi pozabil na čas šolanja."
»Trpim v šoli."
»Najsrečnejši čas je v nedeljo."
»Najbolj me skrbi v šoli."
V naslednjem prispevku bomo seznanili bralce z načini, s
katerimi pomagamo podpovprečno sposobnim otrokom.
M. ŠTOKANOVIČ, dipl.psih.
vzgojna posvetovalnica Novo m.
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

SVETU OKOLI
POZNAVALEC - Po vsem
svetu so se začele koncertne
sezone, zanimanje za abonmaje
pa je precejšnje. Neki Francoz
poskuša z oglasi iztržiti kakšen
frank več s prodajo že prej
rezerviranih
in
kupljenih
abonmajev Da je , poznavalec
glasbe” , lahko sodimo po vsebi
ni oglasa, v katerem prodaja
abonmajsko vstopnico za kon
certe moderne glasbe. V oglasu
je zapisal, da je sedež v parterju
in ugodno blizu izhoda . ,.
NI NEVAREN —Strokovnja
ki so nedolgo tega ugotovili, da
se na papirnatem denarju ne
nahaja toliko bakterij,, kot so
doslej mislili. Menijo, da ljudje
lahko brez strahu pred okužbo
prijemljejo papirnati denar. Saj
ga radi, če ga je le kaj. Pri tem
se bakterij nihče ne boji.
EVROKRATI - Evropski
parlament je obravnaval nena
vadno visoke osebne izdatke, ki
si jih privoščijo nekateri njegovi
diplomati. Kmalu so odkrili, da
bi bili stroški lahko vsaj pol
manjši, če bi uradniki skromne
je živeli na strošek evropske
skupnosti. Eden od njih je
popotoval na Kitajsko s tajnico
čedne zunanjosti, za katero je
navajal, da je vešča tujih jezi
kov. Ugotovili so, da lepotica
res zna nekaj evropskih jezikov,
vendar niti besedice kitajsko.
Sicer pa se evrokrat na Kitajsko
ni vozil dogovarjat se s Kitajci,
ampak na izlet!
NEZNANI JUNAK - Polici
ja je v ameriškem mestu Providente prijela možakarja, Jki je
zbiral denarne prispevke za
»vdovo neznanega junaka” .
Kljub tako nejasni zadevi je
nabral okoli 20.000 dolarjev. Ni
kaj, meščani so bili sočutni, saj
niso podvomili, da sta »vdova”
in .neznani junak” kar nabira
lec sam.
ZAKONSKE TEŽAVE - So
dišče v Miamiju ni pristalo na
zahtevo po ločitvi, ki jo je
vložil Jeff Smithson. Mož se je
želel ločiti od ljubljene soproge
zaradi tega, ker je vsako noč v
posteljo vzela tudi svojega psa.
Sodnik je nesrečnemu zakoncu
svetoval, naj v posteljo jemlje
mačko.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Pritiran do skrajne revščine
( V e l i k e ) so nadloge, ktere našega dolenj
skega kmeta tlačijo; veliki vrsti pridružiti se
hoče zopet nova nadloga, ktere dosedaj na
Kranjskem nismo poznali, namreč kokošja ko
lera V vasi Obrežje, občina Velika Dolina, je
v m indem mesecu pri petih gospodarjih izmed
200 kokoši poginilo 125. O tej bolezni pripove
dujejo ondotni posestniki, da pri večini p ogrnje
nih živali ni bilo bolezni poznati, da so le
popadale in poginile. Opaziti je bilo, da so
klavamo okoli tavale, zmršeno perje imele ter
da so bili iztrebki rižovemu soku podobni. Take
kokoši so počepnile in mimo poginile. Razširja
nje te bolezni bil bi za naše kraje hud udarec,
kajti že trtna uš in svinjska kuga so našega
kmeta do skrajne revščine pritirale, poljski
pridelki pa ga bodo komaj gladu rešili.
( J o v a n ) Ristič, bivši srbski vladar je umr 1
v Belem gradu. Vodil je srbsko državo ob
mladoletnosti Milana in Aleksandra. Pokopan je
bil na državne stroške.

(P,r e š e r n o v) ,večer priredi v korist Pre
šernovemu spomeniku Narodna čitalnica novo
meška Vse prirejanje Prešernovega večera nima
nikakega smisla in pomena, ako se ne namerava
uvaževati ali celo v večini sprejeti v program
pevske točke Prešernovega teksta. Toliko v
premislek prirediteljem častnega večera ne
smrtnemu geniju.
( K r o m p i r ) naš vsakdanji živež, premalo
še poznamo ali vsaj ne tako dobro, kakor kaže
malo koristne cvetlice. Zato namerava se usta
noviti mala družba, ki potuje v prvotno domovi
no krompirja, ter se tam pouči o raznih vrstah
te prekoristne rastline, o ravnanji pri saditvi in
hranitvi krompirja itd. To je hvale in podpore
vredno.
( P t i č a ) Škorc in Drozeg sta pobegnila.
Kdor bi jih bil ujel ali k g o tem ve, naj
blagovoli naznaniti pri gospej Kolenc proti
primernemu darilu.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. septembra 1899)

Zdravniki že nekaj časa
vedo, da so nekatere druži
ne, ki imajo raka na pljučih,
prsih, ledvicah ali na drugih
organih, tako rekoč kot
dediščino. Bolezen se pojav
lja v vsakem rodu, vendar pa
ni mogoče povedati, kateri
od posameznih članov rod
bine bo zbolel za rakom. Če
bi bilo to mogoče, bi rak ne
pobral toliko žrtev, saj pra
vočasno odkritje te bolezni
omogoča dokaj uspešno
zdravljenje. Prvikrat v zgo
dovini medicine so pred
kratkim zdravniki bostonske
bolnišnice Beth Israel odkrili
podedovano kromosomsko
napako, ki v neki ameriški
družini povzroča dednega
raka.
Raziskovalna skupina pod
vodstvom dr. Roberta S.
Browna je začela znanstvene
raziskave že pred tremi leti.
K iskanju kromosomske na

pake jih je navedel primer
mladega bolnika, ki je zbolel
za rakom na ledvicah, saj
sicer velja, da za to boleznijo
zbole ljudje šele po 50. letu
starosti. Skupina je pregleda
la zdravstvene kartoteke 40
članov družine, kateri je
bolnik pripadal, in ugotovi
la, da je 10 članov družine
umrlo za rakom, od tega kar
6 zaradi raka na ledvicah.
N a ta n č n e jš i
pregled
krvnih celic pod elektronski
mi mikroskopi je pokazal,
da so imele vse žrtve raka v
tej družini tipično okvaro v
dveh kromosomskih parih
od 23, kolikor jih je v vsaki
celici. Kromosoma 3 in 8 sta
bfla povezana. Napaka je
verjetno nastala pri enem od
prednikov te družine zaradi
mutacij. Zdravniki domneva
jo, da je napačna vezava
učinkovala na gene, ki ureja
jo delovanje ledvic.
Poslei bodo člane te dru
žine redno pregledovali, mo
goče pa se jim bo tudi
odločati za splav v primeru,
da bodo zdravniki v zarodku
ugotovili zlonosno kromo
so insko okvaro.

Omama se širi med Nemci
Narkomanija zasvaja družbo izobilja — Sedem krat več
zasvojencev kot pred sedmimi leti — Letošnji rekord
Zahodna Nemčija je svetov zahodnoevropskih držav. Nič
no znana kot gospodarsko čudo
čudnega torej, da nekateri poli
in se uveljavila kot ena najboga tiki zahtevajo tako ostre zakone
tejših držav. Kot da bi obilje
proti razprečevalcem mamil in
spremljalo prekletstvo, je Za proti teroristom. .Drugače nas'
hodna Nemčija prilezla na vrh
bo narkomanija preplavila," zatudi v porabi mamil. Za razpe tijuje strokovnjak za boj proti
čevalce omamnih drog je posta narkomaniji Erich Strauss.
la ta država prava Meka. Lani je
Poglavitna središča omamlja
najmanj 430 ljudi umrlo zaradi
nja so v Frankfurtu, Zahodnem
prevelike količine zaužitnih ma Berlinu in Hamburgu. V karto
mil, kar predstavlja sedemkra teki zasvojenih narkomanov je
ten porast od leta 1970. Letoš trenutno 43.000 državljanov,
nje leto pa obeta, da bo
vendar strokovnjaki menijo, da
porušen tudi lanski žalostni 'je število vsaj še enkrat večje.
rekord: do julija je zaradi
Najbolj žalostno je, da je
mamil umrlo že 335 ljudi.
povprečna starost zasvojencev
Dovolj zgovoren je tudi po od 18 do 25 let.
datek o zaplenjenem heroinu.
In še en podatek zgovorno
Zahodnonemška policija je lani
priča, da postaja Zahodna Nem
zaplenila 116 kilogramov he čija pravo leglo narkomanije:
roina, kar je več, kot je
cena za gram heroina je močno
zaplenila policija vseh ostalih
padla. Pred leti je bilo treba na
črnem trgu odšteti za gram tega
belega praška 400 mark, danes
pa stane samo še 150 mark.
Torej gaje dovolj!
Med razpečevalci heroina je
veliko turških delavcev na za
časnem delu. Na carini je
nemogoče pregledati vso mno
žico prihajajočih in odhajajočih
ekonomskih emigrantov, zato je
zgolj budnost na meji premalo
za uspešen boj proti družbene
Policija je bila uspešna: pesje iz mu .raku", kot nekateri imenu
vohal heroin v kovčkih.
jejo narkomanijo.

' d o len jsk i u s t

Rešitev v vetra
Na svetovnih morjih se bo v
bližnji prihodnosti spet pojavilo
jadro. Cas velikih jadrnic nam
reč ni povsem minil. Ladjedelničaiji po svetu delajo načrt®’
kako bi veter, ki piha zastonj’
vpregli in tako prihranili vse
drago nafto Najdlie so verjet
no prišli Japonci Ki so pre°
kratkim v zalivu blizu mesta
Nagoya spustili v moije 80-tonsk'o ladjo z jambori in jadrjPrototip naj bi v praksi pokazal’
ali so imeli načrtovalci 111
raziskovalci prav.
Nova jadrnica ne bo plula les
pomočjo vetra, ampak bo &
vedno pridno uporabljala ladij
ske motorje, le da bo računal
nik skrbel, kdaj bo poglavitn0
delo opravil veter, kdaj Pa
ladijski motor. Če bo vete'
pihal s premajhno hitrostjo ijj
bi tako bila vožnja zame'
počasnosti dražja, se bod°
vključile dodatne motorne mo;
či, kadar pa bodo ocean i
vetrovi dovolj hitri, bo ladijsk
stroj
počival.
R ačunal#
raziskovalcev je izračunal, °a
bo na vožnji od Japonske f°
ZDA nova ladja prihranila naj
manj 10 odst. goriva. Za varčne
Japonce je tudi to dovolj, saj
že pričeli graditi veliko vefij0
.m otorno jadrnico", če smem0
tako zapisati. 2 0 .0 0 0 -tonska
ladja z jeklenimi jambori
posebnimi jadri, ojačenimi s
plastiko, naj bi kmalu pričel4
redno voziti avtomobile iz
ponskih tovarn na ameri*0
tržišče.
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Kar ve srce že danes, bo glava
šum ela šele jutri.
J. STEPHENS
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MALI SUŽNJI - V letošnjem letuj
ko praznujemo leto otroka, je p a :
sebna komisija OZN zbrala grozljiv^ !
podatke o izkoriščanju otrok v ne
katerih deželah Afrike, Južne Ame
rike, Azije in Evrope. Poročilo na
vaja, da več k o t 55 milijonov o tro t
starih manj kot 15 let, izkoriščajo
kot zastonjsko ali k o t zelo cenen5
delovno silo. Bolj preprosto p o ved ^
no: ponekod v svetu so otroci prayl
sužnji. Posebno grozljiv primer d®
odkrili v Indiji, kjer so v ne*0
tovarni vžigalic delali tudi 5 let S #
otroci po 16 ur na dan. V Kolum^
pa so ugotovili, da 3 milijone o&0
gara ves dan, večina v temniB’
prezračenih rudniških jaških- "
mere izkoriščanja otrok k o t cehefl
delovne sile so odkrili celo v Evrop'’
v Italiji in Grčiji. Na sliki: k o lu m n i;
ski otroci nosjjo težke vreče soh.

Tisočletja star običaj ne izginja
Obrezovanje ne prinaša bistvenih prednosti — Voda in milo sta prav tako
učinkovita kot kirurško rezilo — Obrezovanje deklet je škodljivo in nečloveško
Kaj dosti se od časov, ko so
stari Židje po Mojzesu prejeli za
poved, naj bo vsako dete moškega
spola nekaj dni po rojstvu obre
zano, ni spremenilo. Židje stari
obred cirkumcizije še vedno zve
sto opravljajo, le da namesto rabi
na obreže kožico na penisu zdrav
nik v bolnišnici. Poleg Zidov obre
zujejo moški naraščaj tudi priPradnikj islamske veroizpovedi, v
novejšem času pa dajo svoje otro
be obrezati tudi ljudje, ki nimajo
ne z židovskim ne muslimanskim
•zročilom nič, a se za operacijo
odločajo iz zdravstvenih nagibov.
Se najbolj je obrezovanje raz
širjeno v Združenih državah Ame
rike, če seveda izvzamemo dežele,
v katerih je cirkumcizija verska
obveza. V poprečju je okoli 80
odstotkov otrok moškega spola v
ZDA obrezanih, sam operativni
kinf8 pa spnda me0 najpogostejše
obre?ova0n. 0pra! il0 V- dcŽC“ - Za
in fr . ®nje se Američani odloča
nji ,/ aVstvenih razlogov: obreza
.*..,d(:d*cu in kasneje možu
^nln^m
, ^ ra2liČnCjJa
na
polnem ^udu,
hkrati Pa Vnetia
odvrnila
raka. Vse do nedavnega so namreč
zdravniki menili, da je cirkumozija zelo uspešno sredstvo za
preprečevanje nastanka raka na
Penisu, pa tudi, da je obrezani
m°ž manjša nevarnost za svojo
zakonsko družico in je zato manj
Primerov obolenj za rakom na

maternici pri tistih ženah, katerih
m ožje obrezan.
Med dobrimi platm i obrezo
vanja so vzgojitelji naštevali tudi,
da se obrezani dečki manj samo
zadovoljujejo in so tako zrelejši za
normalne spolne odnose.
Odveč je skoraj še dodati, da so
obrezovanju pripisovali tudi m a
gične moči, saj je sam obred star
nekaj tisoč le t Dandanes nekateri
še vidijo v tem posegu zagotovilo,
da se jim bo spolna m oč povečala
in da bodo lažje zadovoljili svoje
žene. Strokovnjaki p a trdijo dru
gače. Obrezovanje ne preprečuje
vnetja in raka na penisu nič bolj
uspešno kot redno umivanje. Dr.
David Grimes pravi: „Naše otroke
učimo, da si umivajo obraz, roke
in ušesa, da si zvečer redno očisti
jo zobe. Zakaj jih ne bi učili, naj si
umivajo penis? “
Dolgo veljavna dognanja o pred
nostih obrezovanja niso več trdna.
Raziskovalci so ovigli desetletne
ugotovitve o povezavi med rakom
na maternici in obrezanimi za
konskimi partnerji. Najnovejše
raziskave so pokazale, da razvoj
raka na maternici ni v nikakršni
povezavi z neobrezanimi zakonski
mi partnerji. Zdravniki tudi zatrju
jejo, da dečki otroško fini oz o
(ozko kožico na p o ln em udu) v
puberteti izgube in da je le v
redkih primerih treba pomagati s
kirurškim rezilom. O tem, da z

obrezo moški nič ne pridobi na
spolni moči, pa se jim ne zdi
vredno tratiti besed.
Vse več pa je govora o nepo
trebnosti cirkumcizije. V ZDA,
kjer vsako leto obrežejo okoli 1,2
milijona dečkov, navajajo po
datke, da nepotrebni operativni
poseg na vsakih 500 operacij resno
ogrozi eno življenje. Zvesti svojim
navadam, Američani tudi izraču
navajo, da z nepotrebnim obrezo
vanjem zmečejo stran lep kup
denarja.
Posamezna operacija
stane 50 do 100 dinarjev, v pri
meru, da pride do težav, pa so
stroški neprimerno večji.
Medicinska statistika navaja
podatke, da kljub vsem bajkam o
zdravstveni vrednosti obrezovanja
opažajo nezaželene stranske po
jave pri obrezanih dečkih kar v 55
odst. primerov.
Sociologi gledajo na pojav dru
gače. Menijo, da staršev k obrezo
vanju moškega potomstva ne sili
toliko skrb za zdravje otroka kot
čisto razumljiva in običajna želja,
naj bi se njihov otrok ne razlikoval
od drugih.
Čeprav po mnenju strokovnja
kov in najnovejših ugotovitvah
obrezovanje ne hasne kaj dosti ter
bi poseg vsaj pri porodu samem
lahko opustili, pa zdravniki nima
jo nič proti, če se starši za obrezo
vanje svojih otrok vseeno odloča
jo. Povsem drugačno je stališče

Jmetniška upodobitev obre
zovanja Jezusa. Posegu to e j
ni ušel niti kiščandri bog.
strokovnjakov, ko gre za obrezo
vanje deklet
Dandanes obrezujejo dekleta
samo še v primitivnih skupnostih v
kakih 26 državah. Operacija je
hudo boleča, nekoristna in v nekar
terih oblikah za žensko celo po
nižujoča. Poseg je v različnih
koncih sveta različen. Lahko gre
le za prebadanje ščegetavčka,
ponekod pa gre za pravo rezanje
zunanjih delov ženskega spolovila.
Najtežja oblika obrezovanja je
tako imenovana ..faraonska obre
za", pri kateri ženi zašijejo spolo
vilo. Običaj je škodljiv za žensko,
pa tudi njenemu potomstvu ne
koristi.
Obrezovanje deklet bi radi
odpravili, vendar gre za navado, ki
ima globoke korenine. Če obre
zovanja niso opustili v tako visoko
razviti družbi kot je ameriška,
kako naj ga opuste v nerazvitih
deželah, kjer so izročila in verska
pravila močnejša od glasov razu
ma?
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Namesto kulture v gostilno
VSA NAŠA društva Svobod so bila v svojem delu tudi preveč
resna. Gojila so »visoko" kulturo. V naših dvoranah je bilo največ
deset predstav na leto, kar pomeni, da so bile dvorane izkoriščene
le 25 ur na leto. Preprost človek ni šel rad gledat tako imenovane
visoke kulturne prireditve, ampak je raje zavil v gostilno. Dajmo
delovnemu človeku včasih tudi zdrav zabaven program, ki se lahko
hitro pripravi. Društva naj organizirajo knjižnice, čitalnice, kasneje
naj urede sobe s televizijskim in radijskim aparatom. Ustanove naj
filmske krožke. V teh prostorih naj bi se zbirali ljudje na pogovore
o gospodarstvu, politiki, znanosti, kulturi. Tu bi lahko imeli tudi
plese, seveda v dostojni kulturni obliki.
PRED KRATKIM smo poročali o groznem smradu na Partizan
ski cesti, ki se širi baje iz skladišča podjetja Koteks. Po ljubeznivem
telefonskem obvestilu omenjenega podjetja smo si sami ogledali
zadevo in ugotovili: podjetje Koteks smrdi le nekoliko, veliko bolj
smrdi črevama Mesarije, smrad obeh pa je grozen. Kje je sanitarna
inšpekcija? Že dvakrat je menda smrad povohala.

(Iz DOLENJSKEGA LISTA
1. oktobra 1959)

Nekdo se ni prav zavedal, kdaj in kako je imel Lapuhov ^
Vinko celotne spodnje kraje za seboj. Ni bilo treba mnogo ^
prigovarjati ali dražiti ljudsko nevoljo, zato so skrbele v J
obilni meri razkuževalne komisije. Kmetom je bilo treba {
samo dopovedati, da en sam ali dva ne moreta nič opraviti, J
pač pa se bodo vsi skupaj zopet dokopali do pravic, da bo
kmet sam, da bo odločal kaj se nag godi v njegovem J
vinogradu. In ravno zaupanje‘v moč, ki jo daje složnost, ni * znal nikdo vzbujati tako, kakor Lapuhov Vinko. Kmalu so se J
na raznih koncih in krajih pokazali sadovi njegove ^
organizacije.
Ni preteklo niti štirinajst dni po smrti njegovega očeta, že ^
je morala pobegniti razicuževalna komisija pred razljutenimi %
kmeti iz Orešja v župniji Bizeljsko. Puntarji so se postavili ^
ušivcem po robu s koli in trebežnicami. Razkuževald so ^
morali vzeti pot pod noge in so bežali na vso sapo iz Orešja Jj
na Bizeljsko. Vladni komisar, ki je vodil oreško komisijo, je ^
zgubil na begu pečenega piščanca, ki mu je bila dala n a p o t J
krčmarica, pri kateri je bil nahrani.
Josip Mešiček, nadučitelj v pokoju in posestnik v Krčevini J
pri Mariboru, je bil priča majhnega nastopa tedanjega ^
puntarskega gibanja. V „Naših goricah" iz leta 1928 piše J
tole: „Bilo je meseca septembra, v času veselih šolskih ^
počitnic, ko pride k meni na obisk moj dragi, seda že S
pokojni tovariš Jože Cizel, poznejši profesor na ženskem ^
učiteljišču v Gorici. Bival sem takrat v Pišecah, dasi sem bil ^
že imenovan za Brežice. Ostal je pri meni en dan in %
dogovorila sva se, da ga drugi dan spremim na njegov rojstni
dom v vasi Zlogonsko, sedaj Vrhnje, ob Sodi, v občini J
Kapele pri Brežicah. Ko sva naslednjega dne korakala preko ^
pišeških gričev in prišla iz vinskih goric v majhnem gozdič, J
sva zagledala na potu pred seboj moža, ki je brskal z motiko ^
po tleh. Nisva še bila pri njem, ko stopi iz goščave drug mož J
s krampežnico na rami in hkrati z druge strani še tretji z %
gorjačo v roki. Zdelo se je nama takerj, da ti možje ne :
nameravajo nič dobrega. Eden izmed njih pa je mene brž >
spoznal in je zašepetal drugima dvema: „Ta dva nista prava.
Drugi dan smo zvedeli, da so v tistem kraju prepodili J
komisijo, ki je hotela razkuževati vinograde. In taki izgredi <
proti vladnim organom so se potem še ponavljali."
Večkrat se je zbralo na mestu, kamor so bili namenjeni *
razkuževald, po več sto kmetov. Vsak je imel nekaj trdega v J
rokah. V takih primerih jo je komisija med posmehom in ^
psovkami popihala.
Vrhovnim komisarjem je postalo jasno, da puntarje nekdo £
organizira, jim daje smernice in jih razpošilja v močnih 5
skupinah, ki preprečujejo razkuževalne posle.
Kakor že omenjeno, so člani ušivih komisij za tiste čase 5
sijajno zaslužili. Ravno zaradi mastnega zaslužka se skraja J
niso toliko zmenili za punt v bojazni, da bi jih ne zamenjali
ali sploh ukinili. Šele tedaj, ko je bilo onemogočeno vsako §
nadaljevanje razkuževanja, je glavarstvo razposlalo orožniške J
patrulje, da doženejo, kdo hujska na odpor in kdo je {
kolovodja očitne vstaje.
Žandarji so se dokaj časa trudili, preden so dognali, kdo ^
načeluje vstašem. Poročali so tudi na višja mesta, da gre pri J
tem upom za izvežbanega ljudskega voditelja, s katerim ne *
bodo mogli opraviti kar na hitro. Prosili so natančnejša ^
navodila in za ojačenje. Lapuh se je srečno otepal grani- J
čaijev skozi leta in bo znal kljubovati tudi orožnikom. Povrh ^
ga še ščiti narod. Priprosto ljudstvo ne bo gledalo od daleč in £
mimo, kako ženejo orožniki v verigah glavarja razljutenih {
ljudskih množic.
Žand""!lc^ poizvedovanja so bila točna. V Gradcu so jih ^
brali, a jim r.iso prav verjeli, saj so bili prepričani, da ni tako J
hudo. Kratko in malo: orožniških postojank niso ojačili in ^
povelje za pogon Lapuha je bilo odloženo v nadi, da se bodo J
puntarji že sami umirili.
Po prvih nastopih Vinkovega organiziranega nastopa so ^
dobile razkuževalne komisije navodila zapoučno in pomirje- J
valno nadaljevanje razkuževanja.
Za nekaj časa je odleglo vsem: puntarjem, komisiji in J
žandarjem.
Uporniki so se prepričali, kako jim je že pomagalo, da so 5
pomolih pest pod nos. oblastnim nasilnikom. Do tedg ni bil J
niti enemu ušivcu las skrivljen. Kmetje so bili prepričani d a ^
bodo komisije bežale, kakor hitro jih bo nekaj ušivcev J
pošteno izkupilo. Kljub temu prepričanju puntarji niso 5
hoteli izzivati, pač pa so sklenili, da bodo vsako brezobzir- J
nost oblasti poravnali kar sami s krampi, koli in gorjačami. ^
Vinko Lapuh je imel puntarsko organizacijo čisto v ^
oblasti. Postal je v kratkem ljudski bog, katerega bi bil branil *
v spodnjih krajih vsak kmet, če bi bila segla po njem {
žandarska roka.
V Župelevcu, pod križiščem cest na Kapele-Dobova in 5
skozi Dobravo-Brežice, je gotovo še danes imenitna in J
prostorna kmečka krčma pri Janežiču. Tjakaj so se natepli 5
lepega dne trije potepuhi ali prihajači: Majdakov Johan, naš J
dobri znanec, ter Dobovčanain Rindek. Najndgje bil tako%
4
£
£
£

PRODAJA KOLES je nekoliko manjša kot lani. Potrošniki
iščejo predvsem kolesa Rog. Železnina je prodala 15 avtomobilov
Fiat 600. Na »fičkota" čaka še 100 interesentov, od katerih jih
smatrajo 57 za resne kupce, ostali pa bi ga kupili brez denarja
Naročil za Spačke še ne sprejemajo, ker še ni podatkov, kdg jih bo
Tomos začel izdelovati.
NA KLEMENČIČEVIH njivah na Marofu v Novem mestu so
vsako leto pri oranju naleteli na črepinje glinastih posod. Na
podlagi teh podatkov je bilo jasno, da gre na tem mestu za večje
prazgodovinsko najdišče. To je pretekli teden potrdilo sistema
tično arhedoško izkopavanje, ki gaje organiziral Dolenjski muzej.
Že prvi dnevi izkopavanja so pokazali lepe rezultate.

janus goleč
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Ljudska povest o rakarjih, tih o ta p c ih in zatiralcih trtn e uši

£

V elika K ača in ^ n ^ al )ii’> v SKe Pr ‘P rav ila,
bi se b rez ozira na
<jja
o n e v a rn o st
p o d ala na b re g in PrC*jjji,
0 p arj e ' tetl aJ
p a so volkovi d iv je zatll(j(|gljev ° ,So se začeli
n jih o v i glasovi n ag l° 0
Spa
k
*’’ K akor Vda
i«
jih je kdo p re p la šil m
itn ■T101'3!! odpo
v e d a ti p len u . K m alu so *
'I' v d aljav i,
vse je p o tih n ilo in tu d ' , so se pom irili.

29

30

U tru je n i p o tn ik i so se o d p ra v ili sp at, in
m esec, ki je vzšel čez čas, je o b sijal le eno
b u d n o postavo. V elika K ača je stal na straži.
A že ob p rv em sv itu je M ohikanec p re b u d il
sv o je to v ariše in sto ril je to resn ičn o o, p ra 
vem času. K a jti k o m aj so si u teg n ili dobro
po m eti oči, že je v sen ao k ro g o d jek n ilo bojno
k rič a n je M ingov, k i je p re d ira lo ušesa in led enilo k ri.

V elika K ača in U n k as sta o d g o v o rila
sm rtn im so v ražnikom s svojim k rik o m , n ato
pa so z a p ra sk e ta li streli. E den m ed n jim i je
zadel n ajb o lj nedolžno ž rte v m ed vsem i. D a
vid G am u t si ni znal p o isk ati k r itja in n jeg o v a
dolga p o stav a se je zru šila k o t izpodsekano
drev o . A tu d i iz so v ražn ih v rs t se je zaslišalo
sto k an je in n ap a d alci so se m o rali z ž rtv a m i
u m ak n iti.

£
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£
£
£
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skrinj na svislih kar od tal. „Najncig“ so mu pravih, ker je *
znal njegov oče eno nemško besedo, in to je bila številka J
„najncig“ =90. Zaradi pogostega ponavljanja besede %
„najncig“ se je to ime oprijelo očeta in je prešlo tudi n a ^
postopaškega sina.
Bindek je bil prav tako iz Dobove in se je pisal Martin %
Cizel.
Omenjena trojica je bila pri takih močeh, da bi bili zmogli %
mlatev ah košnjo po več dni brez posebne utrujenosti. J
Ljudje so jim tvezli, da so včasih preveč pametni, v drugo p a *
zopet premalo, in zaradi te napake v glavi so imeli pravico do J
prihajaštva.
Prihajači so svoje čase po spodnjih krajih delali z vso^
vnemo pri kakem dobrem gruntarju zgolj za hrano. Pa j e j
takega prihajača nekaj pičilo, zapustil je hišo brez slovesa, se ^
klatil okrog in zopet obstal pri kakem posestniku dalj časa. J
Kadar je kateri močnega potepuha najbolj rabil za n u jn o j
pdjsko delo, ga ni bilo ah pa je lenuharil kje v senci. Drugič^
zopet ga je zaneslo k hiši, ko je bilo najslabše vreme, in je J
potem samo zgemal iz polne sklede.

Ni
nujno,
da
je
edini
pravi
m sm /
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Sodišče zavrnilo predlog Mlinarja, čeprav je kot edini kandidat izpolnjeval poqoje in bil
odbit — Se nat ocenil postopek za zakonit — Možnost kandidiranja ob ponovnem razpisu

poročajo
RAZBIJAL KOZARCE - 29-letni Sarajevčan Jovan Plakalovič je v
petek precej v rožicah prišel v
novomeško Restavracijo Breg in
zahteval alkohoL Gostinci mu po
vseh predpisih kajpada niso hoteli
postreči, zato je Jovan pričel
razbijati kozarce in razgrajati. Moral
b o k sodniku za prekrške.
SPRAVIL SE JE NAD AVTO Alojz Ljubi je v soboto zvečer
iral svoj avtomobil pri bršljinski
lezniški postaji Medtem ko je
opravljal svojo službeno dolžnost
prometnika, pa mu je neznan
zlikovec prerezal desni gumi in z
ostrim predm etom poškodoval leva
vrata. Škode je za 3.000 din.
ČIGAV JE KONJ? - V Zakotu
pri Brežicah so v petek našli konja,
težkega 500 kg in starega okoli 5
l e t Žival je zaenkrat našla streho V
hlevu Draga Gerjeviča iz Zakota 42,
kjer čaka na lastnika.
SPRAVIL SE JE NAD ŽENO 37-letni Pavel Katič iz Krškega se je
prejšnji ponedeljek vinjen pri' obacal domov, in k o t je v takih
pnmierih
er
navada, pričel razgrajati,
Na ko
koncu se je spravil še nad nič
hudega slutečo ženo ter jo pričel
pretepati. Pavla so miličniki odpelja
li na hlajenje, nanj pa čaka tudi
sodnik za prekrške.
RAZGRAJAL „NA VOGALU"
- P ot k sodniku si je minuli torek
prislužil še 33-letni Vinko Revinšek
iz Šmarčne. Prijetno okrogel je ro 
bantil v sevniškem bifeju „Na vo
galu" in grozil s pretepom . Da je
ostalo le pri grožnjah, gre zasluga
miličnikom.
RAZBURLJIV FINIŠ - Novo
meški miličniki so morali prejšnjo
sredo pridržati 37-letnega Alojza
Poljanca iz Vinice pri Šmarje ti, ker
je hotel svoje celodnevno popivanje
skleniti na razgrajaški način. V re
stavraciji Pri vodnjaku je namreč
pričel kričati, se nedostojno obnaša
ti do gostov in strežnega osebja, za
kar ga seveda čaka p o t k sodniku za
prekrške.
SLABOVIDNI VLOMILEC Novomeščan Sulejman Kajtazovič je
minuli torek ostal na zdravljenju v
novomeški bolnišnici, svoj avto
mobil pa je pustil na parkirišču pred
zgradbo. O čitno je bil hudo n a p o ti
• neznanemu vlomilcu, ki je ponoči
odnesel iz avtomobila daljnogled. Za
kaj več ni imel časa, ker so ga
m imoidoči pregnali.

Pred senatom novomeškega sodišča združenega dela sta se
nedavno tega znašla Franc Mlinar iz Dolenjskih Toplic na eni ter
novomeške KZ Krka na drugi strani. Sodišče naj bi odločilo, ali je
bil sklep komisije za delovna razmerja pri KZ resnično nezakonit,
kot je trdil Mlinar.
no, da se ponovi. Mlinar navaja,
Slednji namreč navaja, da KZ
da je takšen postopek nezako
Krka ni po razpisu za prosta
dela in naloge upravnika obra nit in da mu n q sodišče zago
tovi vaistvo pravic.
čunske enote blagovnice v
Senat sodišča ie v dokaznem
Žabji vasi izbrala nobenega kan
didata, čeprav je Mlinar izpol postopku pregledal vse gradivo
in tudi zaslišal priče, po oprav
njeval razpisne pogoje, pač pa
je bil za čas šestih mesecev za ljeni javni ustni obravnavi pa
odločil, da Mlinarjev zahtevek
vršilca dolžnosti izbran Jože
ni upravičen. Res je sicer, d a je
Pelko. Za razpis je bilo odločeta imel pogoje za opravljanje
navedenih del, vendar n kakor
MLADOLETNIKE
ni dolžnost delovne organiza
ZALOTILI PRI
cije, da bi ga zaradi tega tudi
KRAJI
izbrala. Podjelje ima vso pravi
co, da zavrne vse kandidate (pa
Novomeški miličniki so prejšnji
čeprav bi vsi izpolnjevali po
torek okoli 19.30 prejeli nujen
poziv iz Šmihela, da so tamkaj na
goje) in tudi da razpis ponovi
delu vlomilci, ki so iz nezaklenjene
garaže Alojza Huda odnesli m otorno
žago, vredno 10.000 din. Miličniki
so bili hitro na kraju dejanja in v
bližini hiše dobili 15-letnegaM.Š. in
17-letnega L. Z. z žago, tretji mla
doletnik D. Z. p a jo je pred pri
hodom miličnikov odkuril.

KONČAL
V ARKADAH
Prejšnjo soboto je 47-letni Marjan
Brulc iz Regerče vasi vozil m otorno
kolo od Glavnega trga proti Cesti
kom andanta Staneta v Novem mes
tu. Prehitro vožnjo p a je končal v
ovinku pri cvetličarni kjer ga je
zaradi neprimerne hitrosti zaneslo,
tako da je trčil v steber arkade in
padel. Brulc je pri tem dobil hude
poškodbe in so ga odpeljali v novo
meško bolnišnico.

Kočevje: prehitro
v dvojni ovinek
23-letr\i Maver podlegel po
škodbam na kraju nesreče
V soboto navsezgodaj je
magistralna cesta Ljubljana—
Kočevje teijala življenje 234etSan
ama Mavra iz Kočevja.
Slednji se je tisto jutro okoli
3.20 peljal z osebnim avtomobi
lom iz Dolge vasi proti Kočev
ju, v dvojnem ovinku pa je
zaradi neprimerne hitrosti iz
gubil oblast nad vozilom in
zapeljal s ceste. Poškodbe k ijih
je dobil ob nesreči, so bile tako
hude, da jim je podlegel na
kraju nezgode.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
S hladnejšimi dnevi je p ri
šel tudi čas ta tin k ih obiskov.
Med prvimi so to občutili Dra
ganovi v Potočni vasi ki jim je v
noči na sredo izginilo dvanajst
parov kokošjih bedrc s _ J
vred, za osem nesaic pa so b S i
oškodovani tudi Ferbežaajcri.
Pojedina je bila zagotovo velika,
kajti možje postave ie sumijo, iz
čjgavih loncev se je Srd prijeten
vonj. Vse manj ljudi mam danes
v trgovini kupljeno perutnina
* Hudo nažgan se je prejšnjo
sredo zvečer prikobacal domov
53-lctni Alojz Horjak iz Mrzle
planine. Prav nič v domači hiS
mu ni bik) po všeči, zato je pričel
robantiti daje bilo vesele. Tudi
z ženo ni bil zadovoljen in kar
na vilah jo je hotel odnesti k
hiše. Na negotovih nogah pa pri
tem ni b i najbolj gneten in je
ženo rani. Podrobnejše vzroke
svojega obnašanja bo razloži
preiskov ‘
preiskovalnemu
sodnku.
• Hudo pokoro si je m lon l
65-letni upokojenec iz Podturna.
Tamkaj si je namreč kar na črno
postavil leseno lopo, ki pa
budnim očem inšpekcijskih
služb ni ušla. Na upoknjenčev
naslov je priromala položnica za
plačilo kazni Za 65-tetaega
možakarja je bilo to preveč. V
soboto dopoldne je lopo in
prikolico IMV, ki je stala zraven,
pogoltnil ogenj. Skoda, nepri
metno večja * kot kazen: 10
starih milijonov. Vetjetno primer med črnograditelji ne b o
I posnemovalcev.

POVOZILA
5-LETNEGA FANTKA
Neprevidnost bi S-letnega Gašper
ja Rostoharja iz Krškega lahko stala
življenje. Prejšnji ponedeljek po
poldne je Antonija Balon iz Brezovi
ce vozila osebni avtomobil po
Krškem in pri križišču Ceste 4. julija
in Kolodvorske ulice zmanjšala h i
trost, ker so bili na prehodu pešci.
Ko se je cestišče izpraznilo, je za
peljala naprej, takrat pa je pred
avtomobil pritekel Gašper, ki ga je
voznica zadela in zbila na tla. Hudo
poškodovanega fantka so odpeljali v
novomeško bolnišnico.
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ta. Utemeljitev tem u je našel tudi v
sami sestavi komisije, ki je odločala
o njegovem primeru kot tudi v

PRAVO MESTO - V akcijah,
kot je bila „NNNP‘ konec
minulega tedna, jef prišla do
besede tudi dobrodušna duhovi
tost naših ljudi. Ne samo da so
napovedali boj proti diverzan
tom, zagodli so jo tudi špeku
lantom. V na smrt resni omarici
boštanjdcega krajevnega urada
je zraven razpisa za licitacijo
stavbnih parcel v Sevnici in še
nekaterih razglasov visela tudi
tale parola. Primemo mesto, ni
kaj!

KOMU VELJA OMEJITEV? — Vprašanje, ki smo si ga zastavili J
prejšnji teden ob naključnem obisku mostu preko Krke v ZaloguTudi če bi se držali omejitev na znaku bi končali v hladnih ;
valovih. Mast se namreč kančtge, še preden doseže drugi bregJ
Krke.

Nevsakdanji je bil povod
pretepa, do katerega je prišlo
prejšnji ponedeljek v Veliki

1
'
\

vim in pričel mahati s sekiro ter
groziti. Puntar je nato pograbil
najbUžjo palico in se z njo
vasi.
branil ter pri tem nasilnega
Romi so tistega dne iz Roma večkrat udaril po rami in
bližnjega naselja prignali na boku Kovačiču so zato kaj
travnik domačina Jožeta Pun hitro na pomoč pritekli njegovi
pajdaši, zato se je Punter
tarja na pašo nekaj konj.
lastnic trave je samovoljnost zaklenil v hišo.
Nasilni Romi so poškodova
Romov prepovedal, kar pa ni
prav nič zaleglo. Rami so živino nega prijatelja odvedli v novo
pustili na travnim in mimo meško bolnišnico. Dokončno
odšli domov. Puntarju ni tako podobno bodo dogodki dobili na
preostalo prav nič drugega, kot novomeškem sodišču.
da je kanje zbral in jih sam
odpeljal v naselje na Rimšu.
Seveda pa to Romom ni bilo
ZAKOT:
povšeči, še najmanj pa 72-letneNEPREVIDNO V
mu RudaUii Kovačiču, ki je
KRIŽIŠČE
okoli 18. ure prišel k Puntarje-

HUDO POŠKODOVAN
MOTORIST
s
'

zaslišanju prič, češ ib niso bik
pravilno in po vrstnem .orlu 7,d ion >
Sodišče takšnim izgovorom ni
moglo pritegniti. V danem primeru
gre namreč za očitno hudo kršitev
deidVnih dolžnosti, odločitev disci
plinske komisije pa naj bo za zgled
tudi ostalim delavcem. Sodišče je
tudi ugotovilo, da je b i ves
postopek speljan po zakoniti poti,
tako da za Rangusove obtožbe ni
osnove. S svojim početjem je
namreč ogrožal sebe in sodelavce,
kajti alkohol nima na delovnem
mestu kaj iskati.

MED GRADNJO
ZIDANICE PADEL

"?WT/

Neprimerni hitrost in predvsem
neizkušenost sta zakrivila nedeljsko
prometno nesrečo v. Brestanici
18-leina Darinka
Gregorčič iz
Kozjega je namreč brez vozniškega
dovoljenja peljala osebni avtomobil
zaradi prevelike, hitrosti pa jo je
zaneslo v vrtno ograjo. Pri trčenju se
je poškodoval 24-letni sopotnik
Darko Sinkovič, da so ga morali
prepeljati na zdravljenje v novo
meško bolnišnico. Škode na avto
mobilu je za I0 l000 din.

Paša kar na tujem travniku — Puntar se je s palico ubranil
nasilnega Roma — Slednji končal v bolnišnici

Jože Rangus ostal brez zaposlitve — Fizično obračunal s sodelavcem - Sodišče ni
verjelo njegovim izgovorom — Alkohol in služba nista za skupaj

Rangus svojo pritožbo utemeljujeje na več načinov. Po izjavah prič
je namreč prišel v službo v „ dvomlji
vem stanju", zato so mu sodelavci,
Id so dolžni skrbeti za varstvo pri
delu, svetovali, naj tega dne raje ne
dela. Rangus pa je vztrajal pri
svojem, stopil k stroju, tako da
najbližjemu sodelavcu Slavku Slugi
ni preostalo drugega, k o t da ga je
odriniL Rangusu je bilo to dovolj,
da je s Slugo, fizično obračunaL To
je pred sodiščem tudi priznal,
vendar je navedel, da je bil izzvan in
zaradi preobilice dela utrujen, ne
prespan in razdražljiv. Alkohol da v
pretepu ni sodeloval. Rangus pravi,
da je zaradi tega odločitev disciplin
ske komisije prestroga in nezakoni

VOZILA
BREZ IZPITA

Konji povzročili pretep

Če je alkohol na delovnem mestu
Jože Rangus iz Drame pri Šentjerneju je v letošnjem juniju
zaradi hujše kršitve delovne dolžnosti ostal brez službe Takšen je
bQ namreč sklep disciplinske komisije, ki jo je potrdil še de avski
svet IMV — tozda Podgorje iz Šentjerneja, zoper katerega pa se je
Rangus pritožil na novomeškem sodišču združenega dela.

Nezakonito ni tudi sprejetje
Pelka ob sklepu o ponovnem
razpisu za vršilca dolžnosti
omenjeni) del, čeprav ta po
gojev ni izpolnjeval. To imeno
vanje je namreč vezano na rok,
ki ga potem ne bo več moč
podaljšati. Ob ponovnem raz
pisu pa bo imel Mlinar znova
možnost kandidature, s čimer
torej njegove ustavne pravice
niso nikakor okrnjene. Odločba
še ni pravnomočna.

V petek so v novomeško bolnišni
co prepeljali 53-letnega Miho Maka
iz Kanižarice. Mak je tistega dne
pomagal pri gradnji zidanice Antona
Janžekoviča na Dobkški gori. Ko je
s samokolnico peljal betonsko malto
po deski na balkon, je med stresa
njem izgubil ravnotežje in padel tri
metre globoka Mak si je pri padcu
zlomil nogo

VLOMILEC PRUET
V noči na soboto je bilo vlo
mljeno v novomeško restavracijo Pri
vodnjaku Vlomilec je v prostore
prišel skozi okno tn ir točilne mize
odnesel cigaret v vrednosti 2.750
din. Kriminalisti so biti storilcu
kmalu na sledi Že naslednjega dne
so prijeli Marka K. in pri njem tudi
našli cigarete.

V Dolgi vari pri Kočevju se je 23.
septembra zvečer hudo ponesrečil
37—letni Ludvik Fartek iz Kočevja.
Fartek se je peljal z motorjem proti
domu. Zaradi neprimerne hitrosti ga
je v ovinku pri gostilni Stimec
zaneslo na bankino, Iger se je
tnevnuL Hudo ranjenega so odpelja
ti v ljubljansko bolnišnico.

Milena Strgar iz Trnja je v sredo
zjutraj peljala osebni avtomobil pro
ti Brežicam, pri tem pa v križišču v
Kotu nenadoma zavila na levo, ne
da bi se prepričala, če je cesta sploh
prosta. Takrat je nasproti pripeljal z
osebnim avtomobilom Ježe Barbič
iz Sutne. Pri trčenju so se poškodo
vali Strjprjeva in njena sopotnica
Fanika Tovornik ter sopotnik v Barbičevem avtomobilu Franc Barbič.
Vse so odpeljali na zdravljenje v
brežiško bolnišnico, gm otno škodo
pa so ocenili na 25.000 din.

NOVA MESNA
KRIZA
Dogodki minulega četrtku
dajo sklepati, da bo D olenj
sko doletela nova mesna kri
za. Tistega dne okoli 11.50
je namreč eden od dela\cev
podjetja „Meso ” v Kostanje
vici stopil v sušilnico po
hrenovke, pri tem pa opazil,
da se vžigajo saje. Reš je
takoj poklical sodelavce, da
so pričeli gasiti, vendar je
bilo za uspešno posredo
vanje že prepozno. Ogenj je
uničil električno napeljavo,
zračnik, in kar je najvaž
nejše, mesne izdelke. Upaj
mo, da škode 100.000,00
din, k i jo je povzročila malo
marnost pri vzdrževanju na
prav, ne bodo občutili ne
dolžni dolenjski potrošniki.
,ft<

BREZ TEŽAV
V noči na minulo sredo je
zaenkrat še neznan tat splezal
skozi odprto okno mehanične
delavnice Ferdinanda Blažiča na
Jesenicah na DoL in odnesel
nekaj kosov orodja. Vzel pa je
tudi lestev, jo prislonil k sosed
njemu poslopju Metalgrada in
skoz okno vlomil v pisarno.
Najbolj zadovoljen pf J?
moral biti vlomilec, ko je pflš®
do predala Erike L., kjer je a
hranila dva stara milijona.

IZ RAZIGRANOSTI
POD AVTO
Franc Jankovič iz Vmje vasi je v
pehat zjutraj peljal osebni avtomobil
stoži Gotno ms m tam dohitel
l t letnega Roberta Marele ta, ki se
je vozil na kolesu
Fantič je med
w*žnjo počenjal razne vragolije, med
dragim je stal na pedalih in vijugal
sem ter tja. Ko je Jankovič zapeljal
mimo Roberta, je ta zavil na levo in
trčil v avtomobil. Fantiča so od
peljali ne zdravljenje v novomeško
bolnišnico.

Na
neosvetljenem
kolesu v smrt
Jože Jurm an povozil
73-letnega Jožeta Kodri
ča
Na lokalni cesti od Dol
njih Piroštc do Velikih Malenc je prišlo v nedeljo ob
19.45 do hude prometne
nesreče, k ije teijala življenje
73-letnega Jožeta Kodriča iz
Zasapa pri Cetkljah.
Kodrič je omenjeni večer
vozil kolo brez luči, k c mu
je na koncu Dolnjih Pirošic
nasproti po levi pripeljal z
o seb n im
avtom obilom
22-lelni Jože Jurman iz
Gornjih Pisec. Zadel je kolesatja in ga zbil na nasip kjer
jc Kodrič obleral mrtev

TRČIL v OGRAJO - Franc
Loj k z Zajčjega vrha se je v petek
ponoči peljal z osebnim avtomobi
črmošnjic prod Dolžu, pa ga
lom iz Črmošnjic
je v ovinku v Stopičah zaradi
neprimerne hitrosti zaneslo v ograjo.
Po trčenju je vozilo peljalo še kakih
80 metrov naprej in se ustavilo izven
vozišča. Pri nesreči se je voznik laže
poškodoval, škodo pa so ocenili na
15.000 din.
ZARADI
UTRUJENOSTI V
DREVO - Turek Ilerisoy je v
soboto zvečer zaradi utrujenosti
zapeljal s svojim osebnim avtomobi
lom pri Pluski na desno bankino in
zdrknil na travnik, kjer je trčil v
drevo. Poškodovali so se voznik in
štirje sopotniki Ostali so na zdrav
Ijenju v novomeški bolnišnici. Mate
rialne škode je bilo za 100.000 din.
PRISTAL NA STREHI
V
nedeljo popoldne jc 47-letni Emil
Mcrzdovnik iz Obrha pri Šmarje ti
vozil osebni avtomobil po regionalni
cesti od Kronovega proti Otočcu.
Zaradi neprimerne hitrosti pa je
vozilo na ravnem delu cestišču
zaneslo v levo, kjer se je avtomobil
prekucnil na streho in obstal na
njivi Voznik jc bil laže ranjen na
avtomobilu pa je bilo za 15.000 din
škode.
PREHITRO JE VOZILA - V
ponedeljek okoli 2. ure zjutraj je Ida
Sršen iz Brestanice vozila osebni
avtomobil od Sevnice proti Krške
mu, v Spodnjem Pijavskem pa zaradi
neprimerne hitrosti in utrujenosti
zapeljala na bankino in trčila v
ograja Laže sta se poškodovala
voznica in sopotnik Slavko Bobnič

iz Senovega. Oba se zdravita v
Brežicah, materialne škode pa je z*

2Z 000 din.

NEPREVIDNO NA CEStO Prejšnjo nedeljo popoldne je Feliks
Peterkoč iz Gaberja pri D o b o v i vozil
svoj osebni avtomobil iz Z u n e le v c a
proti Kapelam, ko mu je v V rh e h »
stranske ceste neprevidno zapel)?*
pred vozilo 72-letni kolesar J°z .
Pšeničnik iz Kapel. Kolesar je P
nesreči staknil poškodbe,
■
katerih se zdravi v brežiški bolni*111'
PREHITEVAL V „NEZNANO“
- Zagrebčan Edo Junačko je resP
junaško pričel prejšnji ponedelje
prehitevati na magistralni cesti pn
Kartcljcvem. Z osebnim avtomobi
lom je drvel po levi vse dotlej,
dokler ni trčil v vozilo Z ivIm
Vranješa iz Ljubljane. Na srečo s?
bBi potniki v obeh avtomobilih P®
peti z varnostnimi pasovi, tako da
navzlic ogromni škodi 180.000 d
dobili le nekaj prask in odrgnin.
ZAVIL PRED AVTOMOBIL Istega dne jc 6 2 - l e t n i Alojz Vintar
Starega gradu pri Krškem pri P"
ccpu za železniško postno
neprevidno zavil v levo. Prav _
ga je namreč z osebnim avtomo
lom prehiteval Jože Gorenc iz šj '
Lenarta in kolesarja zbil P°
Vintarja zdravijo v BrežicahSPREGLEDAL VOZILO - J?*?
Cančer iz Mihalcvca pri Dp!?0*1 £
minulo sicdo v s e m a f o r i z r r a n c
križišču pri Brežicah
osebni avtomobil Stanislava S um iš
iz Dolenje vasi pri Z a g o p u . Vozili
sta trčili, škode pa jc bUo kar za
90.000 dini
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Nova steklena stavba občinske
skupščine se p o č a s i polni. Nekateri
oddelki so že preseljeni in tam
uradujejo, med drugim tudi celotna
davkarija. Edinole kataster in Med
občinska gospodarska zbornica sta
še ostala v stari pošti, ki je v
kratkem predvidena za rušitev, ko
bodo na tem me stu gradili blagovni
co in podzemna parkirišča. Najprej
pa je potrebno za stranke zagotoviti
nove prostore. Kataster bo prav
taKo preseljen v novo občinsko stav
bo, kiji pravijo tudi ,.rastlinjak".

Injekcija za oskrbo m esta S
*

Te dni bo Novo mesto dobilo 5 montažnih kioskov *
- preskrbovalnih trgovin — Več pove Milan Jakopin *
Cez preskrbo se Novonieščani pritožujejo več let,
Pridobili so si celo sloves
najdražjega mesta v državi,
vendar so spremembe le na
vidiku. Med drugim gre tudi
za novo potezo izvršnega
sveta občinske skupščine, ki
sicer pomeni izhod v sili, za
krajane pa pridobitev. Za kaj
S1®, je natančneje pojasnil
Milan Jakopin, ki ima kot
član izvršnega sveta na skrbi
Problematiko preskrbe.
- Če se prav spominjam,
Je zadnja tri leta v vsakoletni

Milan Jakopin: ,,Dokl er ni
u*jen promet, se večjih del
na tržnici ni moč lotiti.14
občinski resoluciji pisalo, da
bo tržnica modernizirana in
Urejena, pa do tega še ni
prišlo. Kje je vzrok?
„Res je ostalo le pri zapi
sanem, ker ni urbanističnih
rešitev za Prešernov tig.
Upoštevati je potrebno raz
vojni program Šolskega cen
tra za gostinstvo, ki je že
odkupil nekaj hiš, da bi ure
dil v njih sodobne poslovne
jokale od vinoteke do štruk‘jatne, problematičen pa je
Promet. Preden se začne v
tem delu mesta karkoli gra
diti, je potrebno rešiti pro
met v ozki ulici od kioska na
Cesti komandanta Staneta
do Papeževe hiše in še dlje
proti mostil. Ker vsega tega
ni možno na hitro urediti
(priprava načrtov, odkup
hiš, rušenje in preurejanje),

smo se v izvršnem svetu od
ločili za postavitev nekaj
montažnih kioskov — zasil
nih preskrbovalnih trgovin.
Podjetje Pik iz Vinkovcev bo
te kioske postavilo in v njih
uredilo prodajo zelenjave,
mlečnih izdelkov in najnuj
nejšega za vsakdanjo rabo.
En kiosk bo stal na Mestnih
njivah, drugi na Drski, ostali
na pokritem delu tržnice."
— Kdaj bodo trgovinice
začele poslovati in ali se ni
bati visokih cen?
„Na tržnici so že začeli
postavljati' te objekte. Reče
no je bilo, da bodo občani
še to jesen lahko kupovali
ozimnico v novih prodajalnicah. Menimo pa, da bodo
cene konkurenčne, kar je
spričo večje ponudbe obi
čajno. Podjetje Pik je proda
jo v takih kioskih že uvedlo
v Kamniku in na Vrhniki, pa
so občani zadovoljni. Najbrž
bo Pik tudi za naše razmere
pomenil neke vrste injekcijo
v hudo šepajoči oskrbi pre
bivalstva. Poudaijam pa, da
gre pri tem le za začaso
rešitev."
in kaj je z dolgoročno
zamišljeno ureditvijo tržni
ce?
„Zavod za družbeno pla
niranje je dobil nalogo po
iskati stalne lokacije za
oskrbovalne objekte v vseh
večjih naseljih mesta. Zadol
ženi so tudi za iskanje naj
boljših rešitev pri urejanju
prostora pod kostanji na
tržnici in za ureditev prome
ta. Žal to ne gre na hitro.
Ker pa je kljub nenehnemu
tarnanju, da je tržnica pre
majhna, ugotovljeno, da je
>dnj: del večinoma
njen spodnji
Dodi novi kioski leprazen, bodo
po zapolnili to vizel.“
RIA BACER

*
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ZA DVE URI KREPKEGA DELA - Učenci grmske osnovne šole
so pred obrambnim dnem in v okviru akdje NNNP očistili
spomenik padlim in žrtvam v Žabji vasi. Bil je tako zapuščen, daje
vsa skupina komaj zmogla delo v dveh urah. Znano je, da bo zaradi
gradnje ceste spomenic potrebno prestaviti, todazanj še ni določen
nov prostor. (Foto: R. Bačer)
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Svet krajevne skupnosti Žabja vas je 26« septembra sklical
razširjeno sejo 's predstavniki Zavoda za družbeno planiranje in
občinske skupščine ter prizadetimi krajani, da bi ugotovili, zakaj si
v tem delu mesta napredek tako počasi utira pot.
Nekateri so bili na sestanku greznice češče prazniti, ker se
zelo glasni, ker je Pot na na cesto ne smejo izlivati.
Goijance ob gradnji belokranj
Da pa je sploh prišlo do izliva
ske magistrale in urejanju kri
fekalijt nosi po mnenju obča
žišča v Žabji vasi ostala brez
nov Žabje vasi krivdo tudi
priključka na glavno cesto.
stanovanjska skupnost, ker je
Takratna vodilna garnitura na
dovolila
„na črno” narediti
občini je krajanom zagotovila,
kanal čez cesto in izpeljavo
tako So izjavljali, da bodo
namesto zaprtega priključka na fekalij iz ene hiše v Krnčevo
dolino. Občani pravijo: „Če
cesto Novo mesto - Šentjernej
lahko iz ene hiše teče, zakaj ne
dobili novega na magistralo,
bi še iz moje.” Krajan Krnc je
vendar priključka ni. Zdaj
ljudje zahtevajo izpolnitev do dal svoje zemljišče za novo
cesto, vendar s pogojem, da mu
govora, obenem pa opozaijajo
na nevarnost, ki grozi še dru svinjarija ne bo več pritekala
skoro do hišnega praga. Ker to
gim, ker se iz greznic razliva na
javno cesto. V naselju Na Lazu ni urejeno, prihaja do sporov.
imajo namreč vse hiše greznico,
V Žabji vasi so zainteresirani,
te pa so začele ob večkratnem
da
bi ob gradnji priključka
miniranju v 'bližini popuščati in
uredili tudi kanalizacijo. Ljudje
teče iz njih na cesto.
so pripravljeni sodelovati s
Inšpekcija je že izdala potrebnimi prispevki, zatika pa
odločbe krajanom, da morajo se, ker pri kanalizaciji ni ustrez

delovnih organizacijah naj rečejo svoje ob pregledu tričetrletnih rezultatov
Komite občinske konference ZK je 26. septembra sprejel
«ušča v zvezi z ugotovljenimi gospodarskimi gibanji ob polletju
kratmn pnpra
•j
in glede hkratnih
priprav smernic za sestavo družbenega
Na- vseh področjih je novomeška občina že slabša od
p0P.reč-ja v Sloveniji!
Zaskrbljujoče so ocenili zla- meni, da je potrebno vzeti pod
drobnogled nadure, saj je ne
‘‘ dejstvo, da kar 16 delovnih
0r8ani
sprejemljivo, da si jih v nekate
Ust *zac'j v Prvem polletju ni
jenVar'l° niti dinaija za razšir- rih delovnih organizacijah da
v <)KrePro(lukcijo, kar 24 pa je jejo izplačevati tudi vodilni.
jejo
kolektivov, ki posluz 2-odstotno akumulacijo,
jeni P°me0i dejansko životart'adi- ~ez *astn'h sredstev za
^ ^jnji razvoj. In kljub temu
2- , v takih kolektivih
,kar
n!* t®m Pa je zaslediti tudi
Velike osebne dohodke, ki so
nek0(j postali odraz povečeJa življenjskih stroškov, ne
rezultatov dela. Komite tudi

NOVOLES:
BREZ BONOV,
AMPAK CENENA
MALICA
y Dnižbeno prehrano si ureja
Hi , kolektiv v novomeški občif f a v 6’ lca^ 0f r'e mu zdi najbolj
^ • V Novolesu im«|jo na prikpf Prakso, da zaposlenim ne
pa, ujej° bone za malico, amh, v * * lahko dobi topel obrok
v lastni menzi za 2,5
C * v . Tako rekoč zastonj! Za
kso ^ etno kosilo pa je v NovoS i J 1 n»enzi odšteti 16 dinaijev.
J^dUcat
Ujfv
" ol v podjetju se trenutno
'•to*
. tudi
tud‘ s proučevanjem
U j^o sti, da bi odprli za diabe0l ’ saj imajo med zaposlenimi
o b ?8 100 ljudi z različnimi
SeK en-*‘- ki jim je potrebna poI
Prehrana.
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Z d ravstv o v izgubi
Ze ob začetku leta so pred
stavniki zdravstvene skupnosti
opozarjali, da se utegne pri
financah zatakniti, kci je bila
letos za zdravstvo dogovorjena
nekoliko nižja prispevna stopnja,
polletni rezultat pa napoved
potrjiye.
V prvih šestih mesecih, je
nastalo v občinski zdravstveni
skupnosti za 10,407089 din
primanjkljaja, ugotovili pa so, da
gre izguba na račun precej višjih
stroškov, kot so biH določeni s
planom za osnovno zdravstveno
varstvo, za bonišnično zdrav
ljenje in za izvenpogodbeno
zdravstveno varstvo.
Kaj sedaj? Izvršilni odbor
zdravstvene skupnosti meni, da
je v prvi vrsti treba temeljito
proučiti sporazum o svobodni
menjavi dela in ugotoviti vzroke,
zakaj je praksa v nasprotju s
planom. Zdravstene kolektive pa
so prosili za strokovno obrazlo
žitev dejstva, da je bil uresničen
mnogo širši program zdravstve
nega varstva, k o t je bil dogo
vorjen s sporazumom. Ko bodo
zbrani še nekateri drugi potrebni
podatki za osvetlitev razmer, bo
izvršilni odbor pripravil predlog
za sanacijske ukrepe in jih
predložil skupščini v potrditev.

V delu mesta so vzeli priključek na cesto, greznica se izliva po p o te h .. .

^eveč podjetij posluje na meji rentabilnosti, ob tem pa nekateri preveč namenjajo za osebne dohodke — Komunisti v

z*asti n e

IZO B ESIM O Z A ST A V E !
Občinska
konferenca
SZDL v Novem mestu pozi
va krajane in delovne organi
zacije v novomeški krajevni
skupnosti Center, naj v času
od 16. do 23. oktobra izobe
sijo zastave. Ta čas bo v
Novem mestu potekal nabor
mladine, za kar je potrebno
organizirati tudi slavnostno
vzdušje.

Žabja vas: dovolj je Jogan ja

Neproduktivnost nas najbolj tepe

^ m o 0 ^™ *’ *car

TUDI D A V K A R IJA
V P R E N O V L JE N I
STAVBI

nih načrtov. Že trikrat so dali
delat idejne projekte, porabili
že precej denarja, pa se pojav
ljajo vedno nove variante. Tega
žoganja imajo ljudje dovolj,
zato so prosili za pojasnila
predstavnike odgovornih služb
(vendar so najbolj poklicani
manjkali), hkrati pa za pomoč,
da se zadeve uredijo.

V novo petletko brez
dosedanjih »grehov”!

»Dolenjski list«
v vsako družino

V ponedeljek, 8. oktobra, b o v
Novem mestu plenarna seja občin
skega sindikalnega sveta, na kateri
bodo kot osrednjo točko dnevnega
reda obravnavali izhodišča o dem o
kratizaciji odnosov in krepitvi kole
ktivnega dela ter odgovornosti. T o
naj bi bil hkrati zaključek javne
razprave o teh vprašanjih.

Na dolgi in kratki progi
SZDL v novi sezoni in z novimi nalogami, točno
začrtanimi do konca leta — Poudarek na novih metodah
dela
27. septembra se je prvič
sestalo predsedstvo občinske
konference SZt)L v novi man
datni dobi. Oblikovali so svete
in koordinacijske odbore ter
sprejeli delovni program do
izteka leta 1979.
Medtem ko šteje novo predsed
stvo 25 članov, so izvolili tudi
9-članski izvršni odbor, delovni pro
gram pa je bil zasnovan v skladu s
sklepi volilne konference. Nekatere
naloge je predsedstvo ocenilo kot
trajne, izluščilo pa tiste, ki jim gre
najprej posvetiti pozornost, in jih
vneslo v svoj letošnji delovni načrt.
Ena glavnih nalog je vpeljava dela
po sekcijah na najrazličnejših pod
ročjih, sveti pa r.aj bi samostojno
spremljali problematiko na svojem
področju in tudi oblikovali predloge
in stališča za reševanje težav. V
prvem obdobju po volitvah se SZDL

leta 1977 pa že za 10 odstot
kov.
Izdelan je osnutek smernic za
sestavo družbenega plana za
novo srednjeročno obdobje do
leta 1985, h katerim so dali na
seji nekaj obrobnih pripomb,
sicer pa so jih podprli. Zdajšnje
razmere in rezultati so osnova,
na kateri je možno predvideti
napredek v naslednjih petih
letih. Prvi krog razprav o
osnovnih usmeritvah naj bi bil
kmalu končan, nato pa bodo
ZA TRGOVCE ODLIČNO delovni ljudje s pripombami
Pred sobotno akcijo „Nič nas ne
pripravljeni predlog smernic do sme presenetiti" so ljudje v živilskih
končno sprejemali. Ni pa po
trgovinah precej pokupili. Ponekod
so prodali tudi ves kvas, čeprav ne
trebno čakati dokončni predlog
„ Bitka za stabilizacijo ne sme pojenjati," podčrtuje v
sodi v trimesečno zaloga V petek
in jemati za izgovor čakanje v
zadnjih sklepih občinska konferenca ZK v Novem mestu
so bile trgovine nabito polne kup
dvofaznem postopku, ker lahko
cev, police pa so bile že skoro
nosilci
planiranja
delajo
že
na
Na ponedeljkovi seji občin
Člani konference so pouda
osnovi zdajšnjega gradiva. Ko prazne, medtem ko je bilo v soboto
ske konference ZK v Novem rili, da se slabosti, ob katerih
dopoldne vsega dovolj, strank pa
muniste v osnovnih organiza nobenih.
mestu je veljala osrednja pozor „se ustavljamo vedno znova,
cijah
ZK
v
združenem
delu,
nost uspehom in neuspehom vedemo pa tako, kot bi jih ne
UPOKOJENCE ZEBE - Medtem
posebno pa v sindikatu,komite
tekočega gospodarjenja ter pri bilo”, ne bi smele ukoreniniti
ko so lani v blokih na Drski kurili že
zadolžuje
za
temeljite
razprave
pravam na novo srednjeročno že v 'same priprave na novo
zelo zgodaj in tako močno, da so
ob zaključku poslovnega trimorali odpirati okna, letos varčuje
obdobje 1981 - 1985. Poleg gospodarsko petletko. Zato je
četrtletja,
hkrati
pa
za
odgovor
jo. V blokih, kjer žive starejši in
tega so člani konference raz dolžnost vseh zaposlenih, še
nost pri stabilizacijskem po družine z dojenčki, se že pritožijepravljali o volilnih konferencah posebej pa komunistov in dru našanju.
j o, da je mrzlo.
gih
političnih
dejavnikov,
da
to
osnovnih organizacij ZK, ki
R. B.
USPELA POSODOBITEV - Na
preprečijo že v javnih obravna
morajo biti, kakor predvideva
Glavnem trgu so pod arkadami pred
rokovnik, opravljene do 1. vah prvih (pripravljalnih) doku
dnevi odprli prenovljeno prodajalno
mentov za novo srednjeročno
decembra.
ENIM LEZI,
podjetja
Standard
konfekcija.
obdobje,
kakršne
so,
denimo,
Razprava o gopodarirnju je
Dobro so založeni z vsakovrstno
DRUGIM MANJKA
same
smernice
za
nov
družbeni
izzvenela kot poziv komuni
konfekcijo, velika pridobitev pa je
V letošnjem prvem polletju,
ličen lokalček iste firme zraven, kjer
stom, da zastavijo vse znanje, plan. Konkretne zadolžitve pa
ko je nelikvidnost močno trkala
prej strankam niso stregli, zdaj pa je
sposobnosti in politični vpliv za so komunisti v krajevnih skup
na vrata v vseh novomeških
specializirana trgovina s perilom in
dosledno uresničitev stabiliza nostih in združenem delu dobili
gospodarskih delovnih organiza
nogavicami
cijskih prizadevanj. Podatki in s sklepi, ki jih je na koncu
cijah in so si morali veliki in mali
svojega
zasedanja
sprejela
ob
JE ZE KOSTANJ - Na tržnici so
analize o dosedanjem poslova
kolektivi često izposojati še za
te dni začeli
prodajati kostanj
nju v letu 1979 ne obljubljajo činska konferenca ZK.
izplačilo osebnih dohodkov, je
kilogram pa velja 30 dinarjev. Tudi
I.Z.
taka stiska samoupravne interes
mirnega konca leta, zato kakr
gobe so spet pognale, ampak ceno
ne skupnosti obšla. Samouprav
šnokoli popuščanje ne bi bilo
krepko držijo na 100 dinaijev za
ne
interesne
skupnosti
so
imele
v
sprejemljivo. Marsikaj se da še
kilogram. Jajca so zdaj po 4 dinarje,
prvem polletju šestino vseh le
popraviti, to pa naj bi štorih ob
solata po 20 dinaijev, grozdje po 22
tošnjih sredstev lepo naložene v
bližnjih razpravah o devet
din, jabolka po 20 din, pa tudi
banki.
cenejša, če so slabše kvalitete.
mesečnem poslovanju.
Resno se bo spoprijeti s
produktivnostjo, kqti v indu
strijski proizvodnji glede tega že
zaostajamo. Medtem ko se je
novomeška občina še leta 1973?
lahko „bahala” , da ustvari v
industriji 2 odstotka več, kot je
takrat znašalo poprečje v SRS,
je bila leta 1975 za 8 odstotkov
pod republiškim poprečjem,

O KOLEKTIVNEM
VODENJU

še ukvarja z organizacijskimi zadeva
mi, pri tem pa že pripravljajo tem at
ska gradiva, o katerih bo tekla be
seda na konferencah v novembru in
decembru.
V delovnem programu je rečeno,
naj bi do srede novembra sprejeli
delovne usmeritve tudi novo obliko
vani sveti in koordinacijski odbori,
nato bo za predsednike krajevnih
konferenc SZDL dvodnevni seminar
ter enodnevni seminar za predsedni
ke vaških in uličnih organfeacij
SZDL. Na novemberski občinski
konferenci bodo spregovorili o smer
nicah za sestavo družbenega plana
občine, razpravljali bodo o delu
republiške konference SZDL ter o
organizaciji občinske uprave p o
novih predpisih. Za december je
napovedana problemska konferenca
o delu organizacij in društev, za lcar
pa je potrebno pripraviti temeni to
analizo.

Novomeška kronika
BOGAT TEDEN Z NARAŠČA
JEM —V novomeški porodnišnici so
prejšnji teden rodile: Nada Prodani«
z Ragovske 10 - Ireno; Marta Petrič
iz Šegove 16 — Miha; Nada Bele iz
Gubčeve 29 a - Borisa Nevenka
Rostohar iz Adamičeve 51 —Jelka;
Mateja Kožuh s Ceste kom andanti
Staneta 32 - Urško; Olga Jukič z
Ragovske 12 - Luka; Milena Zupan
z Zagrebške 12 - deklico in Vid«
Lesjak iz Še gove 67 - Mifla.

/
Ena gospa je rekla, da so
montažni kioski spravili v neva
rnost postranski dohodek mar
sikaterega občana. Zaradi hude
konkurence tudi poslovodje
posameznih trgovin ne bodo
m o^i več prodati prav vse s
svojega vrta, če je kvalitetno ali
n e .. .
D0 UJNISKI UST
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Iz vrabca golob na strehi
m
VSELEJ PRIPRAVLJENI - Velika zavzetost krajanov za obrambne priprave je sobotni in nedeljski
akciji NNNP v brežiški občini zagotovila uspeh. Poslej se jim bodo posvečali še bolj načrtno, da bo
čim manj strokovnih spodrsljajev. (Foto: Jožica Teppey)

Ni jim mar le za lastni žep
Delavci Tovarne pohištva mislijo na j tri - Dosleini pri stabilizacijskih ukrepih

Počasni administrativni mlini prikrajšali kolektiv Imperiala za izvoz — Z osamosvojitvijo
strokovnih služb je delovna organizacija prihranila 2 milijona dinarjev
Letos bo izvoz krškega Imperiala okrajen za 45 odstotkov.
Moti se, kdor misli, da gre za nemarnost kolektiva. Tudi pri
planiranju se niso ušteli, saj so računali z „vrabcem v roki.” 13.
januarja letos v carinsko skladišče poklonjena strojna oprema
tujega poslovnega partneija, v tovarni pa so jo prejeli šele konec
avgusta Carinski mlini res počasi meljejo. Stroje so seveda
ocarinili, zmedo paje, kot kaže, povzročila p odaritev. Taki primeri
v predpisih dotlej niso bili predvideni.
Planirani izvoz, žal, ne bo njegov nadaljnji razvoj odvisen
dosežen, to pa pomeni dvakrat predvsem od izvoza. Domači
no škodo. Prvič, ker niso iz trg je s temi izdelki že močno
važali, sta bila oškodovana tozd zasičen.
in družba, drugič paj e ta izpad
Trenutno se Imperial zanima
poslabšal odnose Imperiala s za nekatera nova tržišča na
tujim partnerjem, ki je kot Zahodu, prizadeva pa si tudi za
kupec čakal na izdelke.
prodor na sovjetsko tržišče.
Kolektiv Imperiala tudi v pri Raziskuje ga s posebnim inte
hodnje računa s proizvodnjo za resom gleda na bližajočo se
tuja tržišča, ker se zaveda, daje dimpiado.
Tudi za domače kupce niso
pozabili. Razen prej omenjenih

strojev iz tujine, ki so povzroči
li toliko prahu, so po normalni
poti uvozili še štiri stroje, da
bodo na njih pripravili nove
izdelke za jugoslovanske potroš
nike.
Imperial Krško je za sedaj še
tozd ljubljanskega Žita, v praksi
pa že posluje k o t delovna
organizacija. Z osamosvojitvijo
lastnih služb je prihranil naj
manj 2 milijona dinaijev. Razen
tega dobi kdektiv vse podatke
pravočasna Veliko jim pomeni
tudi to, da so točni in d a se
lahko zanesejo nanje. T ako
imajo na primer periodične
obračune v rokah že teden dni
prej kot drugi tozdi. Vse stvari
se torej rešujejo veliko hitreje in
ceneje. '
JOŽICA TEPEY

NE BO LE TRGOVINA
nja iveric (zamizjen uvoz) so Šli
Dobro gosi
brežiški Tovarni pohištva pripisujejo
vsi
zaposleni za teden dni na
dosledno izpeljanim akcijam, ki so jih na začetku l e t anakazali
______ v
„prisilni“ dopust, pozneje pa so
stabilizacijskem -programu
in
nato
sproti
dopolnjevali.
To
velja
za
_
.
.
-ija za
prvo polletje, vendar se tudi zdaj, ob koncu tretjega četrtletja, morali ta izpad nadoknaditi z
delom ob prostih sobotah. Le
nadejajo uspešnih rezultatov.
katerih se ravnamo, delavci tako so lahko uresničili za
„Uspelo nam je, da je vsak
vidijo in iščejo svoj interes. Več stavljeni plan.
zaposleni odvisen od dejansko
V prvem polletju so se
ko
ustvarimo, večji je tudi oseb
vloženega dela, od storilnosti,
izkoriščenosti osnovnih in pos ni dohodek. Če primeijamo ubadali tudi s prehodom od
lovnih sredstev ter reprodukcij celotni dohodek z reprodukcij lastnih (tovarniških) cen na
sko sposobnostjo ob doseženih maloprodajne cene. S trgovino
skega materiala”, je predstavil
povprečnih osebnih dohodkih v jim je nekoliko uspelo sporazu
prizadevanja delovne organi
zacije direktor Franc Puhner.
prvem polletju (5.700 dinarjev meti se, da zdaj dela v verigi od
,,Tak način uveljavljamo že
ali za 20 odst. več kot lani), proizvodnje do prodaje izdelka
dve leti, vendar sistem sproti
zlahka ugotovimo, da se zapo potrošniku. Sporazum nikakor
sleni zavestno odločajo za širje še ni idealen in .ga bodo v
dopolnjujemo. V merilih, po
nje materialne osnove, za nalož prihodnje poskušali še dopolni
be v izboljšanje tehnologije in ti.
JOŽICA TEPPEY
standarda delavcev, čeprav bi
bili glede na učinek upravičeni
do večjih osebnih dohodkov".
Celotni dohodek se je v pri
BREŽICE: KRITIČNO
merjavi z lanskim povečal z a 40
O RAZVOJU
odst., plan pa smo v prvem
Trgovina z . živili, ki posluje
V brežiški občini sta pripravljena
pdletju presegli za 9 odst V
kot •enota Agrariinega tozda
Agroblagovni promet, ima za
ustvarjeni vrednosti 106,4 mili za javno razpravo dva pomembna
ozimnico pripravljena jabolka,
jona dinarjev je udeležen izvoz dokumenta za njeno nadaljno usme
krompir in čebulo. V času od
z dobrimi 28 odst. Pri tem velja ritev. Prvi je analiza razvojnih mož
20.septembra do 20. oktobra se
pripomniti, da posveča kolektiv nosti za obdobje 1 9 8 1 -8 5 , drugi pa
osnutek smernic o pripravi srednje
kupci lahko oskrbijo z njo po
veliko pozornosti izvozu in ročnega plana za isto obdobje. O
tehle cenah, če kupijo večje
vrednost izvcea precej presega obeh b o 1. oktobra razpravljal
količine od gajbice naprej.
potrebe po uvoženem materia občinski sindikalni svet, v sredo, 3.
Za jabolka jonagold, mutsu in
lu.
oktobra pa zbori občinske skupšči
idared morajo odšteti 11,80 din,
Leto 1979 se je za Tovarno ne, ki bodo hkrati opredelili rok za
za jonatan, zlati delišes in bosslabo začelo. Zaradi pomanjka javno razpravo.
kopski kosmač pa 9,50 din za

Po čem je
letos ozimnica?

kilogram. Cene veljajo za prvo
razredno sadje.
Čebulo v vrečah po 20 do 25
kilogramov prodajajo po 8 din
kilogram in krom pir po 4,5 din.
Z ozimnico se potrošniki lahko
oskrbijo vsak dan, razen sobote,
od 6. do 14. ure, ob sobotah pa
le med 6. in 10. uro.
Hrušk trenutno nimajo, ven
dar jih pričakujejo iz Agrariinih
nasadov na Čatežu. Jabolka
odkupujejo od kooperantov,
krompir dobivajo iz prostega
odkupa, čebulo pa naročajo iz
Makedonije.
Sadje je letos lepo, a pridelek
je zaradi pozebe komaj polovi
čen. Krompir je kljub suši dobro
obrodil.
Kdor ima primerno shrambo,
se bo torej z ozimnico lahko
pravočasno založil. Zal je takih
družin vedno manj ne le v blo
kih, ampak tudi v zasebnih
hišah. Centralno ogrevanje pov
sod izrinja tovrstna živila iz
kleti.
J. T.

Teleta še na Hrvaško
Prekupčevanje bo zaustavilo edinole izenačenje cen
Temeljna organizacija koo
perantov Agrarie v Brežicah
odkupi na leto okoli 1S00 telet
na svojem območju. Zelo malo;
če upoštevamo, da je vseh telet
okoli 4000.
Ti predeli so raj za prekupče
valce, ki pridejo k živinorejcem
naravnost v hlev in jim ponudi
jo precej več kot na odkupu. Za
kmete je to priložnost, da spra
vijo v žep nekaj več, saj živino
reja ob sedanjih cenah krmil ne
prinaša kaj prida dohodka.
V brežiški občini so odkupne
cene telet 45 din za kilogram,
kar je precej več od spora
zumnih cen za SRS (te predvi
devajo komaj 33,93 din za kilo
gram), pa še vedno veliko manj,

Novo v Brežicah'
POCENI NAGELJNI -A g ra riin
kiosk pred gimnazijo je od petka do
ponedeljka prodajal nageljne po zelo
ugodnih cenah. Za šopek petnajstih
do dvajsetih cvetov je bilo treba
odšteti le 30 dinarjev. Škoda, da so
take priložnosti redke.

BREZPLAČNA PREIZKUŠNJA
— Prodajalna Elektrotehne ponuja
mimoidočim novost pri nakupu bar
vnih televizorjev „Gorenje“. Intere
senti jih brez skrbi vzamejo za dva
meseca na brezplačen ogled, preden
se odločjo za nakup. To ugodnost
lahko izkoristijo do 20. oktobra.

KOLIKO ZA GROBIŠČA PArobišč in
leto v
predvidenih 232 ti
sočakov. Izvršni svet je predlagal
občinski skupščini, da bi zaradi
enakomernejše obremenitve prora
čuna predvidela za te namene priho
dnje leto 145 tisoč dinarjev in prav
toliko še v letu 1981. Zahteval je,
naj pristojni upravni organi takoj
poskrbijo za evidenco grobov in
grobišč padlih borcev v o b čin i

PRESTAVITEV
POSTAJALI
ŠČA - Mimo avtobusnega postajali
šča na Ulici 21. maja v Brežicah je
ob konicah zelo gost promet, zato
bo svet za preventivo in varnost v
prom etu izbral zanj drugo, varnejšo
lokacijo. Sedanje postajališče je
namreč tik ob križišču z Aškerčevo
ulico, kjer je tudi veliko prometnih
nesreč.

BREŽIŠKE VESTI
-

-

-

--

DOLENJSKI LIST

-

kot plačujejo na Hrvaškem. V
zadnjem letu so cene krmil
poskočile za 90 o d st, prodajne
in odkupne cene mesa pa so se
dvignile komaj za 16 odst. Cene
kmetijskega reprodukcijskega
materiala so narasle za 30
odst., kar posredno spet podražuje pridelovanje krme vseh
vrst.
Letos bo v kooperacijski reji
v brežiški občini spitanih 530
goved, kar je za 270 glav manj,
kot so planirali. Pitancev, ki
bodo vzrejeni prihodnje leto, je
v kmečkih hlevih 385, torej
obetov za razcvet živinoreje še
ni. V brežiški občini bi namreč
lahko na leto spitali 1500 go
ved, dovolj za krilje domačih
potreb, in še 30p glav bi ostalo
za prodajo drugam.
Nekateri se sicer sklicujejo na
inšpektorje, da ne obvladajo
situacije, vendar tudi ti ne
morejo bistveno vplivati na
položaj v živinoreji, d dele r ne
bomo imeli v Sloveniji in na
Hrvaškem enakih cen.
J. T.

ZA KOLIKO SO
POSKOČILI OD?
V brežiški občini je bil v prvem
polletju povprečni osebni dohodek
na zaposlenega 6.182 dinarjev, kar
je za 23 odst. več k o t lani. Od
povprečja najbolj odstopajo v finančno-tehničnih službah, v pro
metu in gozdarstvu. Enak odstotek
zvišanja, k o t je v brežiški občini,
velja tudi za Posavje. V krški občini
je bilo povprečje 6.592 dinarjev,
sevniški pa 5.958. V Sevnici so se
osebni dohodki povečali za 19 odst.
V tem času so življenjski stroški
narasli za 23 odst., kar pomeni, da
so ostali realni osebni dohodki v
posavskih občinah na lanskoletni
ravni.

V krški blagovnici bo več
spremljajočih dejavnosti. Kot
posebnost naj omenimo otroški
vrtec za malčke zaposlenih trgo
vinskih delavcev. V njem bo
prostora za 15 malčkov v eni
izmeni. Tu bo tudi poslovalnica
Ljubljanske banke. Prostor bo
dobila prva turistična agencija v
krški občini in v Posavju, saj
sedanja zastopstva ne zaslužijo
tega imena. Poslovala bo tudi
cvetličarna. Dejavnosti torej, ki
jih sodobni človek potrebuje na
slehernem koraku.

REZULTAT
DOLGIH PRIPRAV
Akcijo ;,Nič nas ne sme preseneti
ti!” so v krški občini pripravljali
natanko 6 mesecev. Vanjo so se
vključili delavci na delovnih mestih
in prebivalci v krajevnih skupnostih. Program nalog, ki so se jih z izredno
zavzetostjo lotili v soboto in ne
deljo, je vseboval reševanje ob
potresih, gašenje požarov, spopade z
diverzanti, večje prometne nesreče,
bombne napade in druge možne
oblike sovražne dejavnosti ali narav
nih nesreč.

UMIKPOD ŠOTORE — Osebje Zdravstvenega doma v Krškem seje
na akdjo NNNP dobro pripravilo. Pod šotori so si uredili pravo
pdjsko bdnišnico, v katero so reševalni avtomobili v soboto
dopoldne z modrimi lučmi in vključenimi sirenami vozili ganjene,
bolne in prestrašene" občine p o požarih, potresih in bombnih
napadih. (Foto: Jožica Teppey)

Blagovnica, ki ne bo imela para
Ob letu na družinske nakupe v krški diskont na 6.870 kvadratnh metrih
Skokovit razvoj krške občine ni mogel ostati brez odmeva tudi
na trgovskem področju. Pred nedavnim je Mercator, krška Preskrba, blizu velikega gradbišča blokovdtega naselja Spodnji Grič
pričel graditi veliko blagovnico.
Vrednost naložbe cenijo na .
150 milijonov dinaijev. Novo
pioniijevo gradbišče se razteza
na dveh hektaijih in 63 arih.
Bodoča blagovnica bo imela
6.870 kvadratnih metrov čistih
prodajnih površin, ob njej bo še
220 parkirnih prostorov.

KAKŠEN INDOK
CENTER?
Ob izteku prvega leta delo
vanja krškega Informacijskodoku men t arijskega centra je
ta ponovno pozval vse pred
videne podpisnike družbene
ga dogovora o ustanovitvi in
delovanju INDOK centra,
naj čimprej pristopijo kot
soustanovitelji.
Nekateri so namreč predpis
dogovora zavrnili, oziroma odlo
žili, to pa zavira razvoj INDOKA. Center vsak teden obvešča
o dogodkih v občini in spremlja
pomembnejše seje skupščine,
držbenopolitičnih
organizacij,
SIS tod. in občasno izdaja pose
bne številke Biltena (na primer
ob potresu v Črni gori, ob akciji
NNNP ipd). V njem objavlja tudi
povzetke iz obširnega skupščin
skega gradiva, da bi imeli delega
ti in družbenopolitični delavci
čim boljši vpogled v odločanje.
Center namerava razviti doku
mentacijsko dejavnost kakor
hitro se bo kadrovsko okrepil
Začetni sadovi so vidni in poro
čilo o vsebini dokumentacijske
.».bitke je že objavil Gre pred.sem za grai..
ki je potrebno
za delegatskoDuiočanje. INDOK
načrtuje tudi del v .Jsko p ililo
občine Kt Sfco, vendai šele potem,
ko bo s pristopom večine podpi
snikov lahko uredil finančrk in
kadrovske razmete.
J. T.

Kot pravijo, se bo tam vse
kakor splačalo kupovati. Med
drugimi novostmi že sedaj vzbu
ja največ pozornosti diskontni
sistem, kar preprosto pomeni,
da kupuješ v originalni embalaži
proizvajalca po znatno nižji gro
sistični ceni!
V Preskrbi so se resno za
vedali pomena te naložbe. Pri
prave nanjo so trajale nekaj let.
Imenovali so posebno natečaj

no komisijo,ki je zbrala ponud
be treh projektantskih organiza
cij: domače Save, Studia Koper
in ljubljanske Investe. Po na
črtih slednje tudi gradijo.
Precejšnje težave so imeli>
preden so lahko zasadili lopateTreba je bilo prestaviti vojaški
objekt, pri čemer je bilo treba
seči v žep po 2,2 milijona dinar
jev. To je gradnjo še hudo
zavleklo. Pioniijevci motajo do-:
končati gradnjo 1. avgusta pri
hodnje leto, nova blagovnica pa
naj bi pričela poslovati 15. sep
tembra.
A. Ž-

KRŠKE NOVICE
DOMAČINI TRETJI - Na 21.
zveznem tekmovanju oračev so v
kategoriji mladincev nastopili tudi
krški mladi zadružniki Njihove
„barve” so zastopali Jurečič, Kod
rič in Colarič, seveda izven konku
rence. Zbrali pa so toliko točk, da
bi se med republiškimi in pokrajin
skimi ekipami uvrstili na 3. mesto.

EN TEDEN - Toliko časa je bila
v krški Galeriji odprta že druga
razstava v nadaljevanju letošnje je
senske sezone. Tokrat so razstavu*
izbor
Hinka
in posodila
galerija.

GASILSKI JUBILEJ - Toliko,
k o t je stara krška tovarna celuloze
in papirja “ Djuro Salaj” , to je 40
le t je tudi njeno gasilstvo. Jubilej so
počastili s tekmovanjem ženskih in
moških vrst sloven&ih papirnic, ki
je potekalo na Stadionu Matije
Gubca, v

SOBOTAk NA OSREDKU 40-letnico konference s o d e la v c e v
revije ..Slovenska mladina” , n1*8®"}
skojevcev, bodo na Osredku nao
Leskovcem počastili v soboto do
poldne. Ob tej priložnosti boao
odkrili spominsko obeležje in za
slovesnost pripravili kulturni Pr°"
gram.

SE EN VRTEC - Odprli so ga
pred dnevi v Dolenji vasi in tako
uresničili
pobudo
domačega
Društva prijateljev mladine. Za kra
jevno skupnost ki ima ta čas že več
kot 900 prebivalcev, in kjer je iz
dneva v dan tudi vse več zaposlenih
žena, je to vsekakor pomem bna
pridobitev.

TREZNI ZA VOLAN - Lani se
je po več letih prvič zgodilo, da F
bila med povzročitelji nesreč n*
cestah krške občine vinje nostvoznr
kov šele napetem mestu. A lk o h o l/
namreč povzročil le 8 nesreč. a«
vedno preveč, toda da bi le pri tem
ostalo!

-

Št. 40 (1573) 4. oktobra 1979

Plan naj bo res Qdsev potreb
Družbeni proizvod v trebanjski občini stalno raste — Izpolnili bodo vse načrte
Na ločenih sejah vseh treh zborov občinske skupščine Trebnje,
ki so bile pretekli četrtek in petek, so delegati obravnavali analizo
o izvajanju družbenega plana 1976 - 1980, razpravljali pa so še o
možnostih razvoja trebanjske občine v naslednjem srednjeročnem
razdobju, sprejeli so smernice družbenega p lana za 1981 - 1986,
več odlokov in samoupravnil sporazumov. Seje dmžbenopolitičnega zbora se je udeležil tudi Bogdan Osolnik, vodja slovenske
delegacije v zveznem zboru skupščine SFRJ.

OŽIČEN ZAKLJUČEK — V sevniški občini so se vse akcije „Nič nas ne sme presenetiti” po
Kfajevnih skupnostih in združenem delu zvrstile v soboto. Ena najmnožičnejših akcij v nedeljo je bil
Pohod po občinski trimski poti. Zaključni miting pred spomenikom v Sevnici s ije ogledalo mnogo
'judi. Žal je odpovedalo ozvočenje, k o naj bi slišali, za kaj gre. Na sliki: pokal za ekipno zmago v
r°kah Šentjanke. (Foto: Železnik)

Čisti računi - dobri prijatelji
Sindikat opozarja, da bodo morali odgovarjati tisti, ki so preveč delili
Po pravočasnosti, širini in odločnosti lahko štejemo nedavno
“ejo občinskega sindikalnega sveta, namenjeno po letnemu
| 8°spodaijenju v sevniški občini, v marsičem za prelomno.
Na videz ugodno sliko pollet- OD nad 30 odst., naj obrazlo^ a gospodarjenja hudo kazi žijo ta svoj korak. Niso izklju
** večkrat omenjena rekordna čeni pozivi na odgovor. Do
■zguba Jugotanina. Poleg skle- takrat, ko se bo to zgodilo, bo
P°v trajnejšega značaja velja v verjetno SDK pripravila po
prvi vrsti omeniti tistega, kako datke tudi za tako imenovano
m°ra predsedstvo občinskega negospodarstvo. Žal si morajo
^dikalnega sveta takoj dobiti delegati iz združenega dela
^lovit pregled nad stanjem v pripisati del neobveščenosti gle
fovarni in odgovornosti, zakaj de tega, kako so si dejili v
Je prišlo do te izgube. V vnaprej negospodarstvu na svoj račun.
Pripravljenih sklepih so bili Ko so namreč v začetku sep
sicer uporabljeni bolj želelni tembra zasedale
skupščine
pgoli, katere je razprava pre
kvalificirala v velelne. V Jugotaninu so si osebne dohodke
Povečali sicer le za 7 odst.,
BEG PRED
vendar ljudi buri to zato, ker je
OBVEZNOSTMI
vodilnim bila očitna izguba.
Nekaterim obrtnikom je očitno
Kot je dejala članica sveta iz kaj malo mar, če odvajajo stano
vrst obrtnikov, bi bili morali v vanjski dinar za svoje delavce ali ne.
Jugotaninu ravnati vsaj po iz- Kot je povedal tajnik sevniške stano
kušnjah, denimo Stillesa, ki je vanjska skupnosti inž. Jože Kolar so
tudi bil v težavah, odgovornim nekateri obrtniki, da jim denarja z
pa je z organizirano akcijo žiro računa ne bi pobrala davkarija,
uspelo prepričati delavce, da so račun prenesli v žalsko občino. Ta
stisnili pasove in „izplavali“ . hip največji dolžnik stanovanjskega
Stilles je danes spet pojem dinarja svojim delavcem je po tajni
kovih besedah teracer in cementnisolidnega podjetja z lepo per nar Jure Šlogai iz Boštanja. Dolguje
spektivo.
nekaj nad 67 tisočakov. Na kraju se .
V p rašan je delitve b o p o v z ro 
č a lo glavobol še k o m u . Sindikat
nam reč teija od vseh, ki so v

[minulem polletju dvignili svoje

obrtnikom, ki redno plačujejo vse
obveznosti, vse skupaj zdi le prene
umno. Sevniško združenje obrtni
kov namerava narediti red.

DOMUJE ŽERJAV — Namesto da bi šoli pomagali v hudi
reje
v_______
__________________
___________
'evalni
stiski, mora ta , požirati
še kritiko. Kajpak
je laže
j^1ozirati iz vame razdalje. Ne bi v mestu staknili glav in povedali,
^ bi otroci lahko začasno
^
* ■- * ------dolžni. (Foto: A. Železnik)

SEVNISKI PABERKI
&OLGO NI BILO SEJE - Za
ski j® ' n odgovore na zadnjem
.JjPnem zasedanju zborov kraievb?. skupnosti in združenega dela
srP!fs^e skupščine-so se predzadnjo
čen 0 delegati oglašali kar njprej s
j^alje bolj neprijetnimi vprašanji,
posedujoči je zadevo učinkovito
jjpsekal: „Sedaj je pa dovolj! Ali se
H
na začetku m andata domenile’ “,a je mopoče vprašanja zastavljati

„ ČE DIREKTOR PlSE NALOGO
Vthiu d klicanjem tistih, ki niso bili
sin n . n‘ri vprašalnika občinskemu
t4n ' mu svetu, kako je s planin7*jem v njihovi firmi, je bilo prvo
l^vrsti Gostinsko podjetje. Menda
tj?* niso sprejeli še niti sklepa o
k ”*> da morajo sploh planirati. Seijrč81 občinskega sindikalnega sveta
Zupanc si od presenečanja ni
fu°|el kaj, da ne bi vzkliknil: „Res
®no, saj je imel direktor Umek to

vendar za dom ačo nalogo v Škofjelo
ški direktorski šoU!“
BODO JABOLKA CENEJŠA? ltudo-bi bilo, če bi dobil sovražnik v
roke jabolka sev n iškega kmetijske
ga kombinata. Delavci kombinata in
občinske uprave so se v okviru
NNNP v soboto lotili hitrega p obira
nja jabolk v nasadih na Blanci.
Zadeva je šla dobro od rok. Nismo
izvedeli, če bodo jabolka zato lahko
$kaj cenejša, saj ne bo treba najemati
obiralcev.
KOMU VERJETI? - Vrh Sentjanžani so v svojem delegatskem
vprašanju med drugim potožili, da
so tajniku občinske kulturne skup
nosti ob prisotnosti uglea..0i prič
izročili vso dokumentacijo za do
končanje prepotrebnega prosvetne
ga doma. Tajnik Novak je kaj takega
pu cejx zanikal, morda pa se bo
vendarle spomnil, ko bo moral odgo
voriti uradno.
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samoupravnih interesnih skup
nosti, jih za kaj takega zopet
niso pobarali!
A. Ž.

Bumerang
Zakaj v Sevnici glede
družbene prehrane vsak
po svoje
Sevniška občina, pred
vsem pa občinsko središče,
spada po republiških primer
javah v vrh po številu zcposlenih žena. Zaposleni ženi
je v veliko breme predvsem
skrb za prehrano družine.
To jesen je po vsem videzu
izbruhnilo še vprašanje pre
hrane otrok v sevniški os
novni šoli O tem je bilo
postavljeno tudi delegatsko
vprašanje na skupnem zase
danju zbora krajevnih skup
nosti in združenega dela ob
činske skupščine. Zastavila
ga je delegatka i z ,,Lisce".
Vsekakor dovolj resno, da
smo povprašali v šoli, kakor
je s tem. Ravnatelj prof.
Jože Bogovič lahko vsako
m ur odpre zajetno mcpo o
reševanju, ali bolje nereševanju, tega problema. Prve
pobude šole so stare najmanj
eno, če ne že dve leti. Lani
je šola v Ljubljani naročila
celo študije. Vedeti je nam
reč treba, da obiskuje šolo
okrog 1.100 otrok, m ed nji
mi 450 vozačev. K olikor
otrok obiskuje šolo, prejema
malico, vsaj vozači, očiten
pa je tudi velik interes me
ščanov, pa bi potrebovali še
kosila. Sola bi potrebovala
kuhinjo takih mer, k o t jo
premore „Lisca“. Porabniki
bi nekako morali šoli dati
denar, da bi se lahko lotila
tako velike kuhinje
Avgusta se je šola obrnila
na „Lisco“ s prošnjo, da bi
proti plačilu vzela za dolo
čen čas na hrano nekaj
otrok m ed 10. in 12. uro,
k o t jih je vzel vrtec. V
,J,isci“ pa so zavihali no
sove. Če je sedanje dele
gatsko vprašanje bumerang,
lahko najbolje povedo sami.
V mestu ni manjkalo raznih
pobud, najbolj glasno je bila
že dvakrat ponovljena na
problemski konferenci sveta
za vprašanje družbenopo
litičnega in ekonomskega
položaja žena Družbene
prehrane v mestu sploh ni ali
je vsaj hudo skromna. ^ 2.

lisjak lisjaku
- „Kam naj bi dal na varno
te otročiče? Sola je zaprta, v
tovarno ne smejo, napovedujejo
pa nič manj in nič več k o t
bombni napad? “
- „1 kam ! V stanovanje jih
zakleni, tako, k o t so naredili
drugi m ed vajo „Nič nas ne sme
presenetiti" .

Na sejah različnih trebanj
skih skupščin je zadnje čase vse
bolj opaziti ,,pomanjkanje“ de
legatov. Tudi na seji družbeno
političnega zbora je od 25 de
legatov bilo prisotnih samo 14.

Nobena odločitev
mimo delegatov
Pred koncem družbeno
političnega zbora občin
ske skupščine Trebnje, k i je
bila pretekli četrtek, se je k
razpravi priglasil tudi Bo
gdan Osolnik, vodja sloven
ske delegacije v zveznem
zboru skupščine SFRJ. Med
drugim je povedal, da je že v
pripravi program za delo
skupščine v naslednjem letu.
Ker želijo, da bi bile v delo
skupščine, še posebej pa v
sprejemanje življenjsko važ
nih odločitev, vključene vse
družbenopolitične skupno
sti, že zdaj zbirajo podatke
o tem ,kaj naj bi še obravnava
li na njenih sejah. Obširnejši
razgovori in dogovori pa
bodo o tem stekli naslednje
tedne. Bogdan Osolnik je
poudaril, da na sejah zbora
obravnavajo tudi sistemska
vprašanja gospodarstva, zato
bi ne bilo napak, ko bi se v
dopolnjevanje
programa
vključile tudi delovne orga
nizacije, ki jih določena
vprašanja zanimajo.
Vabilo Bogdana Osolnika
je šteti k o t del naporov, da
bi se vezi med izvršnimi or
gani in delegatsko bazo še
okrepile. Tudi na zvezni ra
vni namreč ne b i sm eli zane
marjati delegatske baze.

DOBILI SO
ELEKTRIKO
Se zadnja hiša, ki ni imela napel
jane elektrike v krajevni skupnosti
Mima,je dobilaelektrični tok. To se
je zgodilo v Stari gori. Polovico
stroškov so krili domačini, polovico
pa krajevna skupnost

VO DA
N A TRBINCU
Vodovod na Trbincu je že do
kraja zgrajen. Krajani, ki že težko
čakajo na vodo, jo bodo začeli
dobivati takoj, ko bodo namestili
črp alk a Pri črpalki se je namreč
nekaj zataknilo, vendar bo v krat
kem napaka odpravljena.

Asfalta še ni
Dela pri obnovi cest v
krajevni skupnosti Mirna
bodo končana do 15.
novembra
Od 15. julija, ko so se v
krajevni skupnosti Mirna začela
obnovitvena dela na cestah, je
preteklo že kar precej časa.
Kako so cestarji medtem napre
dovali, je povedal predsednik
sveta krajevne skupnosti Mirna
Maks Kurent: „Vsa zemeljska
dela na relacijah Gomila - Bre
zovica in Brezovica - Sevnica so
že opravljena Na njih bi morah
začeti polagati asfalt že med 20.
in 26. septembrom, kar pa zara
di različnih težav cestarjem ni
uspelo. Podobno je tudi na dru
gih odsekih. Zemeljska in utrditvena dela so že narejena na
odsekih Jersovec - Zabrdje Grič, na odseku Mirna - Zapuže
- Stan in na odseku Helena Vočje njive. Graditelji obljublja
jo, da bodo te dni začeli asfalti
rati. Po pogodbi naj bi bila vsa
dela, predvidena za letos, konča
na do 15. novembra. Groba dela
pa so začeli na cesti Mirna Selo; ta dela potekajo tudi na
relaciji Sotla - Gomila.11

To pot so nekateri imeli zaradi
akcije NNNP vsaj opravičljiv
razlog za izostanek. Kljub temu
da je bilo na seji delegatov
manj, je razprava le potekala. O
dosežkih v preteklih obdobjih
je poročal Nace Dežman. Tako
je med drugim navedel podatke,
da je trebanjska občina na
dobri poti, da izpolni vse za
stavljene naloge, kijih je spreje
la s srednjeročnim planom
1976 - 1980. Družbeni proiz
vod je vsako leto narasel vsaj za
10 o d st, v letu 1976 za 18,6 v
letu 1977 samo za 8,9, lani za
12,6 in letos za 12,1 odst Tako
je poprečna rast družbengapro
izvoda bila v preteklih letih
13,2 odst., kar je nad republi
škim poprečjem. Prav tako se je
večala produktivnost, ki je
narasla za 6 do 7 o d st, medtem
ko je v republiki zrasla v tem
času samo za 2,5 odst Še naj
slabše se je trebanjsko gospo
darstvo odrezalo na področju
izvoza, vendar ga nameravajo
spodbuditi.
Na seji so delegati pohvalili
smernice za pripravo družbene
ga plana občine Trebnje za
obdobje 1981 - 1985. Razpra
va o smernicah naj bi tekla en

mesec. Razprava o smernicah bi
seveda morala zajeti najširši
krog delavcev v združenem
delu, saj so plani vse prevečkrat
samo zbirka želja, ne pa resni
čen odsev dejanskih potreb
delovnih ljudi, je rekel Janez
Zajc. Še več poudarka bi bilo
treba dati kmetijstvu, izobraže
vanju, prometu in sodelovanju
D V A K R A T ZA EN K R A T
V trebanjskem Centru za
izobraževanje in kulturo
spet belijo. Seveda so belili
že poleti, toda ker tedaj niso
prestavili omar, kar ob
reorganizaciji, ki poteka
zdaj, počnejo, morajo zdaj
prebeliti še nepobeljene plo
skve za omarami Na srečo
je od poletnega beljenja
ostalo menda še nekaj barve,
tako da stene le ne bodo
preveč pisane.
na področju gradbeništva V
razpravi je sodeloval tudi Vladi
mir Silvester, ki je poudaril
pomen izobraževanja, saj je v
trebanjski občini kar okoli 40
odstotkov delavcev brez konča
ne osemletke.
Potem je podala poročilo o
priznavalninah Milena Zalar (o
tem bomo več poročali v nas
lednji številki), delegati pa so
sprejeli družbeni dogovor o
ustanovitvi skupnosti občin
Črnomelj, Metlika, Novo mesto
in Trebnje.

Nihče ne ve odgovora
Premajhne zmogljivosti otroških vrtcev bodo morale
počakati na povečanje v naslednjem srednjeročnem
obdobju
Vprašanje otroškega varstva je
ta hip v trebanjski občini na
področju vzgoje in izobraževanja
vsekakor najbolj pereče, zato ga
velja osvetliti z vseh zornih
kotov. O sedanjem velikem po
majkanju prostora v otroških
vrtcih v trebanjski občini je
govoril tudi tajnik trebanjske
skupnosti
otroškega varstva
Janez Kranjc.
„V srednjeročnem razdobju,
ki se izteka, je bilo za otroštvo
varstvo veliko narejenega. V tem
času so bili zgrajeni 4 oddelki
vrtca v Trebnjem, 1 oddelek v
Šentrupertu, 1 oddelek v Veli
kem Gabru. Vsega skupaj je zdaj
v trebanjski občini 5 vrtcev z
okoli 310 mesti za otroke.
Medtem ko pokrivamo potrebe
za otroke od tretjega leta sta
rosti, nam manjka prostora za
malčke. Poskušali smo na vse
mogoče načine rešiti to vpraša
nje, vendar pravih rezultatov
doslej le ni bilo. Tako je akcija
za pridobivanje varušk na domu
skoraj propadla, saj sta se
prijavili le dve varuški. Da je
tako je seveda velika škoda. Za
varuške so namreč že rezervirana
sredstva, pripravljeni so sporazu
mi in pogodbe. Morda se varuške
ne zavedajo številnih prednosti,
ki bi jih imele. Če bi varuške'
delo opravljale po pogodbi z

vrtcem: imele bi dopust, social
no zavarovanje in vrsto ugod
nosti. Čeprav morda tudi vedo
za te ugodnosti, se vendarle niso
prijavile v večjem številu."
Tudi delovne organizacije se
ne zanimajo kaj dosti za proble
me otroškega varstva, še manj pa
delegati, čeprav bi tudi oni
lahko vplivali na hitrejše reše
vanje teh vprašanj. Izraba pro
storov v blokih pa je za zdaj še
vprašljiva. Tudi v Ljubljani, kjer
imajo kar precej izkuSe nj z
teše vanjem teh vprašanj, so imeli
težave s sanitarno inšpekcijo.
Verjetno se bo treba pogovoriti
tudi z inšpektorji, kako v blokih
zagotoviti minimalne pogoje za
higieno.
V ponedeljek, 1. oktobra, je
bila že tretjič sklicana skupščina
skupnosti otroškega varstva. Na
njej so se bodo delegati po
govorili, kako čimprej in čim
bolj zadovoljivo rešiti vprašanje
premajhnih zmogljivosti vrtca v
Trebnjem. Kljub vsem tem ukre
pom, ki pa so vendarle še v prvi
pripravljalni fazi, ne bo mogoče
bistveno povečati zmogljivosti
vrtec ia . noč. Ta naloga bo
ostala za naslednje srednjeročno
obdobje. Kako se bodo morali
. znajti mladi s stara, pa ta
trenutek ne ve nihče.
j g

TREBANJSKE IVERI
ZDRAV DUH V ZDRAVEM
TELESU - Po končanih dopustih
se v trebanjski občini nadaljujejo
delavske športne igre. Regeneracija
telesnih moči je pri vseh sodelujočih
očitna, saj je npr. v tekmovanju v
rokom etu bila borbenost na višini I.
zvezne rokometne lige. Roke pa si
manejo tudi gostinci, saj imajo baje
po tekmovalnih dnevih veliko več
prometa k o t običajno.
Združimo koristno s prijetnim!
ZAKAJ ŠKRIPLJE - Hudomušneži trdijo, da v Starem trgu v
Trebnjem iz dneva v dan čedalje
močneje škriplje. Dolgo ni bil znan

vzrok tega škripanja, končno pa je
tudi za širšo javnost škripajoči
fenomen razjasnjen. Škripanje nam
reč povzroča ija, ki vztrajno grize
lopate delavcev, ki obnavljajo »slav
no" trebanjsko cesto.
MI GA PA Ž IN G A M O ... Vesel dogodek se je pred kratkim
pripetil pred trebanjsko mesnico. Z
nageljnom v gumbnici je po cesti
vijugal nekoliko »veselejši" občan in
v rokah dižal krvav omot nepravilne
oblike. Vsem mimoidočim je veselo
pripovedoval, da mu je uspelo dobiti
20 dkg teletine. Iskreno čestitamo!

TREBANJSKE NOTICE
DOLENJSKI LIST

NI ZADRŽKOV ZA
MONTAŽNE HIŠE
Metem ko so v zadnjih letih
občani, ki so hoteli postaviti
montažne hiše, večkrat naleteli
na razne ovire in težave, tako
da se je marsikdo zaradi tega
premislil in se odločil za kla
sično gradnjo, novi urbanistični
dokumenti nikjer niti z besedico
ne omejujejo take gradnje.
DOBRA LEHNA —Letošnja dobra letina grozdja se pozna tudi pri
odkupu v metliški Vinski kleti. Preišnii teden ie bilo ob poooldnevih dvorišče pred kletjo premajhno za vso, ki so pripeljali prodat
svoj pridelek, saj je vrsta čakajočih segala do ceste.

Tako se bo verjetno več obča
nov odločilo za to vrsto
gradnje, ki sicer ni bistveno
cenejša, je pa hiša veliko prej
zgrajena in vseljiva.

Beg strokovnjakov ruši načrte
Kljub zadovoljivemu gospodarjenju v prvem polletju morajo biti priprav jeni tudi na
težave —Ob tričetrtletju boljša in hitrejša razprava
Osrednja pozornost v metliški občini je prejšnji teden veljala
in združenem delu še posebej
oceni polletnih rezultatov gospodarjenja. O tem je najprej tekla zaddžda, da morajo zahtevati
beseda na seji občindke konference Zveze kanunistov,potem p aše
obravnavo o prelivih sredstev v
na sejah zborov občinske skupščine.
samoupravnih interesnih skup
Kljub dokaj ugodnim rezul obravnavi devetmesečnih rezul nostih in to takoj uskladiti z
tatom gospoda
larjenja v letoš tatov gospodarjenja omogočiti, uresničitvijo zastavljenih pro
njem prvem polletju so člani da bodo delavci lahko primer gramov, kar naj bi preprečilo
občinske konference ZK in de jali svoje uspehe z uspehi delav ustvaijanje presežkov.
A B.
legati zborov občinske skup cev v organizacijah združenega
ščine opozarjali, da to ne sme
dela v drugih panogah. Te raz
KOLJEJO Z
nikogar uspavati, še najmanj pa prave morajo biti zaključene do
IZGUBO
člane Zveze komunistov, poslo konca meseca, hkrati pa bo to
vodne in samoupravne organe.
osnova za oblikovanje resolucije
Tudi v Metliki se otep igo s težava
Precej pripomb je bilo zaradi in razvojnih načrtov za prihod mi pri oskrbi s svinino. Odgovorni v
dokaj pozno izdelane analize, nje leto.
Kmetijski zadrugi opozarjajo, da se
bodo težave še povečale, če se bo
saj so polletne rezultate gospo
V razpravi so zlasti delegati razkorak med dogovorjenimi in
darjenja obravnavali, ko se je že
iz
„Beti“ opozarjali, da bo za dejanskimi cenami prašičev še
iztekalo tretje četrtletje in bi
naprej povečevaL Samo v zadnjih
bila, če bi slabše go$>odarili, radi oteženega uvoza surovin že dveh mesecih so se- odkupne cene
letos,
še
bolj
pa
prihodnje
leto
akcija, ki bi jo začeli napodlagi
povišale za štiri do p et dinarjev za
ugotovitev in sklepov na teh prišlo v proizvodnji do težav. kilogram, medtem ko so prodajne
Eden najresnejših problemov, s
sestankih, v veliki zamudi. Zato
cene tako rekoč zamrznjene, kar je
so se zavzeli, daje treba razpra katerim se mdrajo v občini spo porušilo vsa razmerja in klavnici
vam ob devetmesečnih rezulta pasti, pa je vprašanje strokovnih povzročilo izgubo. V metliški klav
tih na sejah samoupravnih orga kadrov. Pomanjaknje strokov nici zakoljejo na leto okoli 5.500
nov in zborih delavcev posvetiti njakov je tako, da že ovira prašičev; večino morajo kupiti
več pozornosti in časa, zlasti pa uresničitev določenih progra zunaj občinskih meja.
morajo biti podariti prej na mov. Zaskrbljujoče je, da stro
voljo. Za čim boljše razprave so kovnjaki beže iz proizvodnih
še posebej zadolžili komuniste v dejavnosti.
sindikatu.
Občinska konferenca je k o 
Prav tako bodo morali pri muniste v interesnih skupnostih

Pred jubilejem

Prihodnje leto 130 let
metliške godbe

M uS f
K OLPO
PD D PEN

KOLPA ODNESLA MOST Močno deževje je prejšnji teden
povzročilo, da je Kri p a zelo
narasla. Najhuje se je moč
deroče reke pokazala pri Krasincu, kjer je podrla in odnesla
most, ki je povezoval slovensko
stran s hrvaško vasjo Pravutino.
Tako sedaj od Metlike pa do

Vinice ni moč prid na hrvaško
stran drugače kot s čolnom.
Prebivalci Krasinca so se sicer
potrudili in hitro ob cesto, ki
pelje proti mostu, postavili
prometni znak in pojasnilo,
vendar si je moral vsak,
"c, Iti ni iz
Bele krajine, beliti glavo,
predenje uganil, kaj pomeni, da
je most „podren“ .

SPREHOD PO METLIKI
JESEN S PRVIMI DEŽEVNIMI
DNEVI je pospravila ljudi s cest in
ulic, zaprla jih je v stanovanja,
potrebne razgibavanje pa v športno
dvorano, v kateri je vedno živahnej
še . Ponovno poje žogica namiznega
tenisa, v koš leti žoga za koša rko, na
norloH..
•__
parterju pa se valjajo ljudje iki• sicer
večino svojega življenja presede v
pisarnah in v avtomobilih. Ne kaj več
družabnega življenja se je privleklo v
mesto, ki je sicer pusto do zehanja.
PO DVAJSETEM SEPTEMBRU
bilo veliko dežja, zato ni nič
čudnega, če je marsikateri avto
obtičal v vodi pred bifejem ali na
križišču blizu samopostrežnice. Kro
ničnim zadušitvam kanalov z vodo
ne poskuša nihče priti do živega, zdi
se celo, da to zabava ljudi, ki komaj
čakajo, da imajo o čem govoriti v
času ko se ptice zbirajo v jate in k o
so trte gole, brez grozdov. Vozovi s
kadmi in sodi ne poznajo težav
avtomobilov.
STANOVALSTVO IZ ULICE 1.
MAJA pa se utaplja v blatu ki ga
delajo stroji, gradeč novo stolpnico.
V pisarnah delovnih organizacij je
opaziti zadnje čase večjo
rečjo porabo
poral
toaletnega papirja, saj prihajajo

delavci z imenovane ulice na delo z
blatnimi čevlji, ki si jih potem
očedijo s papirjem. Obuvala se nato
svetijo, v ustih pa ostaja grenak
občutek neurejenosti, utesnjenosti,
ujetosti v deske, ki preprečujejo
zijalom pogled na gradbišče.
NEKAJ DNI JE BILO DOKAJ
hladno, vendar je upati, da bo
oktober razveselil ljudi s še kakšnim
sončnim žarkom, da električne
pečice ne bodo prehitro obračale
električnih merilnikov, kot se je to
dogajalo proti koncu septembra. Po
pisarnah so si ljudje ogrevali ude z
elektriko, kajti prezgodaj je bilo, da
bi odprli centralno gretje. Ne samo
prehitro, ampak tudi predrago.
V
IZOBRAŽEVALNEM
CENTRU DELOVNE organizacije
„Beti” so pričele s poukom učenke
srednje tehniške tekstilne šole Kandidatkinje se izobražujejo ob delu
prav tako k o t tudi sluša telji delovodske šole, ki imajo pred seboj še
izpite iz drugega letnika. Pouk je
popoldne, po osemurnem delavniku,
v endar prijavljeni ne odnehajo. Č lo
veška volja je močnejša od utrujeno
sti in od gomile dela.

metliški tednik
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Drugo leto, natančneje junija
meseca, bo praznovala Mestna
godba metliška 130-letnico svo
jega plodnega delovanja Da bi
stvari stekle, k o t morajo, je bil
imenovan zelo širok pripravljalni
odbor, ki ne bo imel lahkega
dela, četudi so v njem družbeno
politični in kulturni delavci, a
tudi ljudje iz delovnih organiza
cij.
Celotna zadevščina bo veljala
izraženo v dinarjih, nekaj manj
ali več kot sedemsto tisočakov,
ki pa jih zaenkrat še nikjer ni. V
stroške je seveda zajet tudi
nakup novih instrumentov in
uniform, saj so zdajšnje, stare so
že čez deset let, precej oguljene,
dotrajane. Nič čudnega, saj
sodelujejo godbeniki domala na
vseh javnih prireditvah v občini
ln izven nje, v preteklosti pa so
pripravili vrsto samostojnih kon
certov, veselih večerov, priredi
tev, veselic, da so tako iztržili
kakšen dinar za notni material
ali pa za nakup olja za kurjavo v
stari šoli, kjer imajo metliški
gqjibeniki svoje prostore.
V jubilejnem 1980. letu pri
pravljajo fantje - v instrumente
jih piha letos petintrideset, v
glasbeni šoli (oddelek za pihala)
pa se jih šola dvajset - koncerte
v vseh krajevnih skupnostih
občin Metlika, Črnomelj, v Se
m iču ter v Vinici, njihovo
igranje pa bo slišati tudi v drugih
krajih Slovenije, ne bodo pa
manjkali niti v pobrateni Wagni,
še manj v pobratenem italijan
skem mestu Ronchi.
Načrti so tu, dela bo veliko,
predvsem pa bo treba zbrati
sredstva, in to kmalu, kajti čas
neusmiljeno mineva in vsak
trenutek si bomo stisnili roke za
srečno novo leto. Godbeniki
skupaj s pripravljalnim odborom
za proslavo 130-letnice godbe
trdno upajo, da ne bodo ostali
osamljeni, da bodo imeli posluh
za njihova naprezanja tako pri
občinski kulturni skupnosti, k o t
tudi v delovnih organizacijah.
.Jubilej metliške godbe ni
samo praznik glasbenikov, to je
ponos vse občine,” rad zatrjuje
Slavo Prevalše k, predsednik pri
pravljalncga odbora. Če je tako,
godbeniki ne bodo ostali sami,
kol niso bili - z redkimi
trenutki - nikoli v preteklosti.
TONI Ci ASPERIČ

Na vseh belokranjskih cestah
Avtobusi

črnomaljskega Sapovega tozda vozijo tudi na neionosnih progah
Nameravana razširitev delavnic bo omogočila tudi tehnične preglede

Od 22 avtobusov, kolikor jih ima SAPOV tozJ Promet in
delavmee Črnomelj, jih je 16 vsak dan na številnih cestah po Beli
krajini, saj ta tozd med drugim skoraj v celoti skrbi za avtobusni
promet v Beli krajini in je hkrati tudi nosilec razvoja avtobusne
dejavnosti in prometa v čmomaljdd občini.
„ Ravno zato, ker smo nosil
ci razvoja tega pomembnega
področja, se zavedamo svojih
obveznosti in marsikatero prog o vzdržujemo kljub nedonosnosti, samo da zadovoljimo
potrebam občanov,” pravi di
rektor tozda Džordže Vujovič
Kljub prizadevanjem pa je na
njihovem zemljevidu še ena
čma lisa: avtobusne povezave
nimajo še Bojanci, vendar upa
jo, da bodo tudi to kmalu
uredili. Zavedajo se tudi, da je
sedanja avtobusna povezava i
Starega trga z občinskim sredi
ščem nezadovoljiva, zato name
ravajo v kratkem uvesti novo
progo in to po obnovljeni cesti

SPISEK
ČRNIH GRADENJ
V zadnjih letih so v črnomaljski
občini ugotovili 72 črnih gradenj,
od stanovanjskih hiš do zidanic,
garaž in drugih objektov. Vendar je
resnično število črnih gradenj precej
večje, saj za ugotovljene črne
gradnje veljajo le tisti objekti, za
katere je bila izdana odločba o
ustavitvi gradnje. Daleč na prvem
mestu so zidanice, vendar je treba
povedati, da v večini primerov ne
gre za popolne črne gradnje, marveč
so zidanice večje ali višje, kot je
predvideval načrt. Novi odlok o
merilih za razvrstitev objektov,
zgrajenih brez dovoljenj, pa zadeva
le objekte, ki so v uporabi od leta
1967 dalje; teh pa je 45 in večino
bo moč legalizirati Se veda bo o tem
rekla zadnjo besedo legalizacijska
komisija.

Slaba načelnost
N eusklajenost o ce n e in

neustrezne delavnice razširiliŽe sedaj opravljajo tudi tehnič
ne preglede za traktoije, z
razširitvijo delavnic pa bodo
lahko opravljali tudi tehnične
preglede za osebne avtomobile,
čez Vrhgoro, tudi zato, ker bo
prav tako nameravajo poskrbeti
ta proga rentabilnejša, saj bo
za servisiranje vozil, odpreti
krajša kot sedanja preko Mikleravtomobilsko
pralnico in trgovi
jev oziroma Bistrice, kjer mora
no z avtomobilskimi deli. Raču
jo potniki za Stari trg dalj časa
najo, da bodo z novo investicijo
čakati na kočevski avtobus.
začeli prihodnje leto, po se
Slabe ceste močno načenjajo
danjih cenah naj bi veljala okoli
tudi njihove avtobuse, zato
35 milijonov dinaijev. Seveda bi
zadnje čase več namenjajo za
takega stroška kolektiv sam ne
obnovo voznega parka. Poleg.
zmogel, zato računajo na zdru
avtobusnega prometa se ta več
ževanje sredstev črnomaljskega
kot
100-članski
kolektiv
oziroma vsega belokranjskega
ukvarja tudi s tovornim prome
združenega dela na podlagi
tom, največ za potrebe črno
dohodkovnih
odnosov
Pri
maljskih podjetij, preko mreže
upravičenosti svojih načrtov
poslovalnic delovne organizacije^
navajajo tudi dejstvo, da danes
oz. sozda SAP—Viator pa se občan za servis ali tehrfični
vključujejo tudi v jugoslovan
pregled v Novem mestil ali
sko špedicijo.
Ka rlovcu izgubi cel dan potem
Njihove delavnice pa za
pa bo lahko brez izgube časa
domača in vozila zunanjih
vse opravil na enem mestu.
strank opravljajo vsa avtomeha
A. BARTEU
nična, avtoelektričarska kle
parska in ličarska dela, in to za
avtobuse tovorna in osebna
KOMUNISTI O
vozila. Zaradi velikega povpra
RAZVOJU
OBČINE
ševanja se ža dalj časa prizade
Na današnji seji občinske
vajo, da bi sedaj premajhne in
konference Zveze komu
nistov Črnomelj bo tekla
beseda o aktivnosti komu
ZA HITREJŠI
nistov pri pripravi srednje
RAZVOJ ŠPORTA
ročnega razvojnega pro
V črnomaljski občini se zavedajo,
grama
občine. Ena od točk
da za hitrejši razvoj športa pri
dnevnega reda je posvečena
manjkuje predvsem športnih objetov
pripravam na volilne kon
Zato si je telesnokulturna skupnost
za prihodnje srednjeročno obdobje
ference v osnovnih organi
zastavila med drugim tudi izgradnjo
zacijah, govor bo še o uresni
odprtega strelišča ter obnovitev
čevanju strlišč in sklepov
atleske proge n igrišča v Loki, ure
občinske konference ZK pri
ditev atletskih stez v vseh krajih,
preobrazbi
bančništva. Ker
kjer imajo popolno osemletko.
sedanji
sekretar
komiteja
Igrišča za mali nogomet naj bi ure
OK ŽK Jure Perko odhaja
dili v Butoraju, Griblah, Adlešičih,
na študijski dopust, bodo na
Semiču in Vinici, večnamenske
tej seji izvolili novega sekre
športne objekte pa ob Kolpi in v
tarja. Za to funkcijo je pred
Črnomlju. Za ureditev otroških
lagan Pankracij Zupanc.
igrišč ob blokih pa ngj bi poskrbel
skupaj s stanovanjsko skupnostjo.

smernic — Le osnutka
Na zadnji seji družbeno
političnega zbora črnomalj
ske občinske skupščine —
M a je prejšnjo sredo - sta
bili osrednji točki dnevnega
reda globalna
>alni ocena uresni-,
čevanja družbenega plana
občine v obdobju 1976 1979 ter smernice za pripra
vo diužbenenga plana obči
ne za obdobje 1981 - 1985.
Obsežna in poglobljena
razprava, ki je v veliki meri
izhajala iz pripomb v delov
nih organizacijah, ni bila raz
deljena na vsakega od teh
dokumentov
posamezno,
marveč so delegati oba do
kumenta obravnavali skup tj,
kar njuna tesna medsebojna
povezanost in odvisnost tudi
vsebinsko zahteva.
Na račun obeh doku
mentov je bilo precej pri
pomb, da med njima ni pra
ve usklajenosti. Splošna
ocena uresničevanja družbe
nega plana je pomanjkljiva,
smernicam pa so očitali, da
so preveč splošne, zgolj na
čelne v slabem pomenu be
sede. Do tega je po mnenju
razpravljalcev prišlo zato,
ker v oceni mnogo področij
sploh ni omenjenih, na pri
mer šolstvo, stanovanjska
gradnja, zaposlovanje itd.,
smernice pa o njih govorijo v
zelo splošnih in nezavezujočih formulacijah. Razpravljalci so poudarjali, da bi
morala biti prav ocena iz
hodišče za oblikovanje smer
nic. Za pomanjkljivo oceno
so krivi tudi ostali nosilci
planiranja v občini, ki so kaj
pičlo sodelovali pri njenem
nastajanju.
Zaradi vsega tega je
družbenopolitični zbor oba
dokumenta sprejel le kot

VSE NAREDIJO DOMA — S starimi in od vožnje po slabih cestah
izrabljenimi avtobusi imajo v delavnicah čmorrinljskeg? tozda
SAPA kar precej dela. V teh delavnicah p« opravljati avtomehani
čna in druga popravila tudi za številna zunanja podjetja in
zasebnike.

ČRNOMALJSKI DROBIR
ZANIMANJE ZA GOLO RESNI
CO - Vse kaže, da seje črnomaljski
kino izkopal iz težav, ki so ga pestile
lani, ko je bilo število gledalcev tako
majhno, da je kino prinašal izgubo.
Čeprav so letos predstave bolje obi
skane, pa še vedno velja, da so
najbolj donosni razni „karate“ filmi
in podobne zvrsti, ki s filmsko
umetnostjo nimajo kaj dosti skupne
ga. To dokazuje tudi obisk nedeljske
predstave „Gole resnice o Ameriki”,
katere ogled je bil mladini do 15.
leta prepovedan. Kaže, da je taka
prepoved hkrati tudi najboljša rekla
ma za film.
L O V a ZA TABORNIKE? Člani lovske družine Loka si s pro
stovoljnim delom gradijo nov dom
na Bistrici. Ce sicer nepreverjene
govorice držijo, pa vrli lovci kaj
dobro razumejo stisko drugih in so
jim pripravljeni tudi v praksi pom a
gati. Tako naj bi bili pripravljeni
svoj prvi dom na Toplem vrhu dati v
najem,oživljeni črnomaljski taborni
ški organizaciji. Sicer pa imajo eni in
drugi kaj podobne cUjc: ohranjanje
prvobitne narave in odkrivanje nje
nih številnih lepot
CIRKUS NA OBVOZNICI - Prve
dni tega tedna je v Črnomlju gosto
val cirkus „Victoria“. Ker v občin-

skem središču ni prostora, ki bi b*1
na voljo za take prireditve, so temu
namenili prostor kar na trasi bodoče
črnomaljske obvoznice. Sicer pa b}
bilo res preveč, da bi si moral*
občinski možje beliti glavo še s
tujimi cirkusi ko imajo včasih ie
domačih čez glavo.

N1 BILA VAJA - Črnomaljski ga
silci so v soboto dopoldne ko je bila
akcija „Nič nas ne sme presenetiti
na vrhuncu, dokazali, da jih res nič
ne preseneti, tudi pravi požar neZares je zagorelo v kletnih prostorih
solidarnostnega bloka v Kajuhovi
ulici na Cardaku. Požar so uspešno
in hitro pogasili. Žal pa se je pr.e
prihodom gasilcev izkazalo, da nis°
vsi tako požrtvovalni in pripravljeni
pomagati: gospodinja iz solidarno"
stnega stanovanja prvim reševalcem
ni 'ovolila priključiti cevi za vodo
na svojo vodovodno pipo.

osnutka in sestavljalcem na
ročil, naj pri pripravi pred
logov upoštevajo vse pri
pombe.
A. B.
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Še gospodarneje gospodariti

SODNIKI NOČEJO
V KOČEVJE
Občinska skupščina Ri
bnica je na zadnji seji spreje
la sklep o izvolitvi novih
sodnikov temeljnega sodišča
Ljubljana. Zanimivo je, da se
je za 9 prostih mest prijavilo
14 kandidatov, sprejeli pa so
jih le 8. Noben izmed prijatijencev namreč ni hotel
sprejeti dela in nalog so
dnika v enoti Kočevje, ki
deluje tudi za območje obči
ne Ribnica.

Ribniško gospodarstvo že daje več za investicije in manj za osebne dohodke

V okviru praznika občine Kočevje so včeraj odpili v Kočevju novi
center usmerjenega izobraževanja, ki so ga zgradili delno tudi s
samoprispevkom občanov. Več o prireditvah ob prazniku bomo
poročali prihodnjič. (Foto: Primc)

Sindikat: smernice še dodelati
Priprave za načrte razvoja zamujajo ker manjka usposobljenih načrtovalcev
O smernicah za pripravo
srednjeročnega načrta razvoja
občine v obdobju 1981 — 1985
razpravljajo te dni v kočevski
občini. Med prvimi so o njih
razpravljali v okviru sindikata
® sicer na sestanku predsedni
kov osnovnih organizacij sindi
kata ter na razširjeni seji pred®dstva občinskega sveta zveze
sindikatov in sveta za načrto
vanje, ekonomsko politiko ter
oblikovanje dohodka in delitev
sredstev za osebne dohodke.
Osnovna ugotovitev je bila, da so
S1nemice dober temelj za razpravo.
Treba pa jih bo še izpopolniti.
Sindikat predlaga, naj bi jih zbori

občinske skupščine sprejeli le kot
predlog, nato naj bi jih izvršni svet
na osnovi razprav dopolnil in
predlagal za sprejem šele na eni
naslednjih sej zborov.
Predvsem je treba v smernicah
določneje povedati nekatere zadeve.
Znotraj posamezne panoge naj bi se
nosilci za izdelavo smernic posveto
vali z vsemi, ki sodijo v posamezno
panogo.
t^C) bo načrt nastajal
,o d spodaj" in bo izraz hotenj in
možnosti posameznih OZD in celo
posameznega delovnega človeka.
Sindikat ugotavlja tudi, da smer

nice zamujajo na vseh ravneh,
predvsem pa v OZD. Vzrok je, ker
primanjkuje ljudi, ki so usposobljeni
za načrtovanje. Tudi obiski v OZD
so pokazali, da so z deli v zvezi s
smernicami in načrtovanji različno
daleč ponekod pa z delom sploh še
niso začeli.
O smernicah za pripravo srednje
ročnega načrta občine je v pone
deljek, 1 . oktobra, razpravljalo še
občinsko vodstvo SZDL, včeraj pa
vsi zbori občinske skupščine. V eč o
teh razpravah, ugotovitvah in skle
pih bomo še poročali.
J. P.

Mladi ustanavljajo klub

Kočevje praznuje

Posebnih prostorov zanj še nimajo

Se nekatere prireditve

Mladina pa pripravlja tudi
V Kočevju pripravlja mladina
ustanovitev Centra za klubsko program financiranja te svoje
dejavnost in program tega klu klubske dejavnosti. Po sedanji
ba. Doslej so evidentirali že 19 zamisli naj bi jo financirale
nožnih dejavnosti, s katerimi bi predvsem samoupravne inte
resne skupnosti, ki naj bi
se klub ukvarjal.
O ustanovitvi mladinskega podpisale tudi posebni samo
kluba v Kočevju razpravljajo že upravni sporazum o tem.
vrsto let. Mladina je doslej
trdila, da potrebuje za delo
DOSLEJ 1000
kluba posebne prostore, pred
stavniki ostalih organizacij pa,
U D A R N I Š K IH U R
da mora klub imeti prej delovni
Polomčani in Zvirčani so že
program. Tako zdaj pripravljajo očistili traso za cesto, ki bo
program, prostorov za delo pa povezovala ti dve vasi in hkrati
še nimajo.
občini Kočevje in Novo mesto.
V zadnjih razpravah se je
Čeprav je tu ljudi, ki so zmožni
izkazalo, da mladinski klub za delo, malo, so doslej opravili
lahko dela - vsaj na nekaterih okoli 1.000 prostovoljnih de
področjih - ~ t u d i če nima lovnih ur na trasi te ceste, ki bo
posebnih prostorov. Tako bi na
dolga okoli 4,5 km. Kmalu bo
primer delovni program na do dobili stroje, ki bodo opravi
športnem področju izvajali v li nadaljnja dela. Če bo vreme
obstoječih športnih objektih,
Ugodno, bodo cesto dokončali
delovni program na kulturnem
že letos.
področju v obstoječih pro
storih, ki jih uporabljajo kul
turne organizacije, itd.

Občina Kočevje je vč eraj
proslavila svoj praznik. O do
*danjih prireditvah v počastitev
prazniška bomo še poročali.
Tokrat naj občane spomnimo,
da se bodo v teh dneh zvrstile še
zadnje praznične prireditve.
T ako b o danes, 4. oktobra, ob

19. uri v Ljudski knjižnici
literarni večer domačih ustvar
jalcev. Jutri zvečer bo v Šeškovem domu gostovalo Mestno
gledališče ljubljansko z delom
M. Km eclja .F rid e rik z Veroni
ko ali grof Celjski danes in
nikdar več“ . 6. oktobra dopol
dne in popoldne bodo tekm o
vanja športnih ekip Kočevja in
pobratene občine Dolina pri
T rsta V nedeljo, 7. oktobra,bo
ob 11 uri tradicionalno kolesar
sko tekmovanje po ulicah Ko
čevja. Proslavljanje praznika bo
zaključeno 10. oktobra, ko
bodo ob 10. uri odprli nove
delovne prostore tozda IN KOP.

DROBNE IZ KOftVJA
KDO BO LAHKO VOZIL - Te
dni oddelek za notranje zadeve ob
činske skupščine kliče na razgovor
°z- zaslišanje vse prosilce, ki so
*aprosili za nalepke, da zanje ne bi
Peljali pam i oz. neparni vozni dnevi,
•toliko voznikov bo nalepko dobilo
J® kateri so to, bom o lahko poročali
* * po 15. oktobru, ko bodo ti
Postopki zaključeni.
Na t r p a n i a v t o b u s i - Avto
busi na progi K očevje-Ribnica in
naprej do Ljubljane so še vse prepo
j t e preveč natrpani To vzbuja
Nejevoljo potnikov, voznikov in
Sprevodnikov, ki menijo, d a j e za to
*riv tudi neprimeren vozni red.

a d v a d
o * « « v a r |a

- Zakaj načrtovanje šepa?
— Ker smo načrtovali preI*ralo kadrov za načrtovanje
jračrtov.

KOSTANJ ODKUPUJEJO Trgovina kooperacije Združenega
KGP Kočevje spet odkupuje divji
kostanj. Tudi v minulih letih so ga
odkupovali, zato je mladina z nabi
ranjem kostanja precej zaslužila.
Lani pa seje nekaj zataknilo. Otroci
so nabrali tudi p o več vreč kostanja,
prodati pa ga niso mogli. Nekateri
so ga stresali kamorkoli,nekaterim pa
so ga odkupili lovci za krmljenje
divjadi Zaradi lanskega $>odrsljaja
bo letos mladina nabrala gotovo
precej kostanja manj.
MESA NI DOVOLJ - Minuli
petek so mesarji spet presenetili.
Dopoldne so od vsega mesa imeli
naprodaj le piščance in pečenice.
Kot je že običajno, so obljubili, da
bo meso ob 13. uri. Take obljube se
včasih ure ničijo, včasih p a ne. Če
meso dobijo, potem je v mesnici tak
naval, da sega vrsta čakajočih celo iz
mesnice, včasih vse do ceste. Občani
se res počutijo že ko t med vojno ali
prva leta po njej, k o je bilo za vse
treba čakati v vrstah.
NAMA PRESENETILA KUPCE
- Ves teden pred občinskim prazni
kom je NAMA presenečala kupce s
5-odstotnim popustom za v *e blago,
razen za živila. To presenečenje ni
sodilo v okvir akcije NNNP, ampak
v okvir akcije ,,NAMA kupcem ob
svoji 10-letnici“ .

[} KflCEUSKE HBMGE
Lšt. 40 (1573) 4. oktobra 1979

Na zadnji skupni seji vseh
zborov občinske skupščine Rib
nica 26. septembra so razprav
ljali in sklepali o poslovanju
delovnih in temeljnih organi
zacij združenega dela v prvem
polletju, o smernicah za pri
pravo družbenega načrta občine za obdobje 1981 do 1985,
o programu razvoja malega
podarstva v občini in sprejeli
zaključni račun proračuna ob
čine za lani.
Za gospodaijenje v prvem
polletju v občini Ribnica je
značilno, da je dosežena dokaj
ugodna rast dohodka, razpore
jenega dohodka in čistega do
hodka, izguba pa se je v
primeijavi z istim obdobjem
lani zmanjšala za dobro polo
vico Zal je bila ta rast posle
dica naraščanja cen oz. infla-

NOVI VODJA
DELEGACIJE
Dolžnosti vodje skupine delega
tov za zbor občin skupščine SR
Slovenjje so na zadnji se občinske
skupščine Ribnica razrešili inž. Aloj
za Marolta, na njegovo mesto p a so
imenovali Jožeta Ovna, višjega upra
vnega dclavca, zaposlenega pri dav
čni upravi v Ribnici Marolta so
razrešili te dolžnosti zato, ker je
izvoljen za novega predsednika ob
činske konference SZDL Ribnica,
opravlja pa še več drugih odgovor
nih dolžnosti, zaradi česar bi bil
preobremenjen z delom.

Sejemski obračun
Zahvala in vabilo
Č etrti ribniški semenj
suhe robe in lončarstva je
zelo uspel, saj ga je obiskalo
najmanj 30.000 obiskoval
cev iz raznih krajev Slovenije
in Hrvatske. Spet je oživil
bogato suhorobarsko in lon
čarsko tradicijo ribniškega
območja. Tako je tudi upra
vičil obstoj, saj ta kulturno turistična prireditev privab
lja v Ribnico iz leta v leto
več izdelovalcev suhe. robe
in lončarstva ter kupcev.
Organizatorja, Turistično
društvo Ribnica in Narodo
pisni muzej, sta storila vse,
da bi privabila na semenj

Po čem ozimnica?

Krompir po 4,70 do
5,04 din, jabolka po
6,30 do 8,73 din
Tudi letos je največ in
najcenejše ozimnice za pre
bivalce Kočevja poskrbela
pr oda j a l na
kooperacije
Združenega KGP Kočevje
Jabolka deliše s, jonatan in
jonagold (II. vrsta) prodajajo
po 6,30 din. Kupili so jih v
okolici Šentjerneja in Slo
venskih Konjic. Sindikat
Itasa je kupil za svoje člane
jabolka v Rumi po 8,10 din.
V trgovini »Sadje— zelenja
va" pa prodajajo ozimino
jabolka jonatan po 8,28 din,
zlasti delišes in zlato parmeno pa po 8,73 din. V NAMI
letos ozimnice ne prodajajo.
Jabolka pa so za svoj sindi
kat kupili kar v prodajalni
ZKGP.
Krompir igor imajo v
trgovini kooperacijo po 4,70
din, v „Sa dje —Zelenjavi11 pa
tudi igor po 5,04 din.
Čebulo so pri ZKGP že
prodali (bila je po 6,50 din),
pri »Sadju-Zelenjavi“ pa jo
imajo še po 8,30 din. Fižol,
in sicer nizki, imajo za
ozimnico le pri ZKGP, in
sicer po 27 din. Paprike
nimajo nikjer več, hrušk pa
sploh niso imeli.
J.P

ŠKAFE DELA — Jože Sega
iz Ravnega dola 7 je na
Ribni&em semnju kazal,
kako se izdelujejo &afi. Te
svoje izdelke prodaja -zdomaijem. (Foto: Primc)
čimveč proizvajalcev iz rib
niške in kočevske občine pa
tudi iz drugih krajev, kjer
izdelovanje suhe robe še n i
izumrlo. Čeprav je bil odziv
dober, prevladuje prepri
čanje, da bi bil lahko še
boljši in tako semenj še
bogatejši in raznovrstnejši.
Vse to pa bi pripomoglo k
širšemu razmahu tradicio
nalne obrti.
Organizatorji se zahvalju
jejo vsem udeležencem sem
nja in vabijo že zdaj vse
izdelovalce suhe robe, lon
čarstva in drugih predmetov
domače obrti, naj prihodnje
leto sodelujejo na tej prire
ditvi. Razen tega naj organi
zatorji že zdaj razmislijo o
nekaterih predlogih proizva
jalcev in obiskovalcev sejma.
Tako nekateri predlagajo,
naj bi bil semenj v soboto
(in ne nedeljo). Drugi pa
menijo, naj bi semenj trajal
dva dni, saj se v enem dnevu
težko z vrste vse prireditve.
M. GLA VONJIC

cije. Povpraše vanje doma je bilo
veliko, zato gospodarstvo ni
bilo zainteresirano za poveče
vanje izvoza. Delovne organi
zacije in banke je pestila tudi
huda nelikvidnost. Kljub vsemu
pa je razveseljivo, da so se
kolektivi odločali za tako deli
tev čistega dohodka, ki bo
prispevala k širitvi materialne
osnove dela, hkrati pa so
spravili v zmernejše okvire
skupno in osebno porabo.
V razpravi je bilo posebno
poudarjeno, da se mora gospo
darstvo obnašati bolj gospodar
sko. Višji dohodek mora biti
posledica višje storilnosti, ne pa
zgolj višjih cen.
Posebno pozornost so posve

tili bolniškemu staležu, ki je
letos v primerjavi z lani porastel
za 36 odstotkov. Ob tem so
poudarili pomen in odgovor
nost zdravstvene službe, social
nih služb v delovnih organiza
cijah, samoupravnih organov,
služb varstva pri delu in drugih.
Nekateri so zagovarjali, drugi pa
kritizirali primere, ko delovne
organizacije nagrajujejo tiste, ki
leto dni niso bili v bolniški
(navedli so primer, da je zato
nekdo postal trajni invalid).
Izrečeno je bilo tudi mnenje, da
bolniški stalež ni najbolj pereče
vprašanje, pač pa delovna disci
plina in alkoholizem, ki je v
občini kar precej razširjen.
J. PRIMC

Odlični osemletkarji
Pomoč slabšim in otrokom zdomcev
uspehu med razredno in predmetno
stopnjo skoraj ni več. Neuspešni so
predvsem otroci priseljenih staršev
iz drugih republik. Vendar jim jezik
ne dela težav - nekateri so celo med
V tem šolskem letu imajo na šoB najboljšimi učenci - pač pa so
7 oddelkov podaljšanega bivanja, slabši tisti, ki nimajo urejenih
lani pa so jih imeli le 6. V enem socialnih razmer.
V občini je tudi precej zdomcev.
takem oddelku je 38 učencev, kar je
Zato so na šoli organizirali dopol
precej nad normo, zato so zaprosili
izobraževalno skupnost, da bi ga nilni pouk za tiste učence, ki so se
iz nemških šol prešolali na domačo.
razdelili na dva po 19 učencev.
Pouk je rodil uspeh, saj so vsi ti
Rešitev še čakajo.
šolarji izdelali.
J- p V minulem šolskem letu so prvič,
v tem pa drugič dobili učenci
učbenike skoraj brezplačno. Tako
so učenci od 1. do 4. razreda plačali
RIBNIČANI V
zanje le 20 din, učenci višjih
SUBOTICO
razredov pa 100 din. V tem znesku
niso všteti delovni zvezki in drugi
Turistično društvo Ribnica bo
učni pripomočki, ki jih morajo
tudi letos sodelovalo na sejmu v
učenci plačati po polni ceni. Starši
Subotici, ki bo od 13. do 20.
so zadovoljni, ker so šolske knjige
oktobra. Predstavili se bodo s
poceni in ker so rešeni skrbi z
suho robo in drugimi izdelki
nakupovanjem knjig.
starih dom ačih obrti. Ribničane
Tu so tudi dokončni podatki o
in Kroparje kot edine svoje
lanskem učnem uspehu. Popravne
predstavnike je izbral za ta
izpite je uspešno opravilo vseh osem
sejem odbor za sejme pri sploš
učencev. Končni učni uspeh je
nem
združenju
slovenskega
znašal kar 98,6 odstotka. Padlo je
drobnega gospodarstva.
14 učencev, ki so imeli preveč
slabih ocen. Razlik pri učnem

Ribniško osemletko je lani
obiskovalo 853 učencev letos
pa 841 ali 12 manj. Zmanjšanje
gre na račun manjšega vpisa v
prvi razred.

Novi v »Zlati knjigi”
Ribniška osnovna šola dr.
Franceta Prešerna je 1973 uved
la zlato knjigo odličnjakovNaziv .odličnjak-L evstik ovec"
in vpis v to knjigo si zaslužijo
tisti, ki so vseh osem razredov
osnovne šole končali z odličnim
uspehom ali pa so dosegli na
posameznem področju oziroma
na tekmovanjih najboljše uspehe
v okviru republike.
Prvo leto, 1973, je bilo
vpisanih v knjigo 10 (z a odličen
učni uspeh) in 3 (za uspehe v
okviru republike), leta 1974 5 in

0, leta 1975 6 in 0, leta 76 kar
15 in 1 leta 1977 spet 5 in 0,
leta 1978 11 in 0, v minulem
šolskem letu 1979 pa spet 11.
Zadnji v zlato knjigo vpisani
o d lič n ja k i-L e v stik o rc i
so:
Bogdan Bartolj (RI), Stojan
Bavdek (RI), Rok Debeljak (RI),
Marta Gorše (RI), Nada Ilec
(RI), Ivanka Lovšin (Sajevec),
Darja Majer (Nemžica vas), Her
mina Pahulje (Slatnik), Jana
Truden (RI), Damjana Zbašnik
(Dolenja vas) in Tatjana Žagar
(RI).

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
Ureditev jezera, ki je imela v
začetku tudi precej nasprotnikov,
dobiva med občani vedno več
zagovornikov
MANJKA OBRTNIKOV - V
ribniški občini manjka obrtnikov
katerih delo dopolnjuje stavbno oz.
gradbeno dejavnost, nadalje servisov
za belo tehniko, televizorje in
radqske aparate, razen tega pa še
servisov za popravilo avtomobilov in
kmetijskih strojev. Tudi za pranje
PREMALO POSTELJ - Družbe avtomobilov ni poskrbljeno.
no gostinstvo v Ribnici ima le 11
sob s 26 ležišči. To je občutno
občan
premalo, saj ob večjih športnih,
vprašuje l , ^ \
turističnih in drugih prireditvah
zmanjka ležišč. Tudi delavci, ki
prihajajo v občino začasno, dokler
ne opravijo raznih strokovnih del, le
težko dobijo sobo oz. ležišče.
Ribniško gostinstvo bo moralo
kmalu dobiti primernejši nov ob
V / me d v e d
jekt, ki bo zadostil potrebam
sodobnega turizma.
vL/ i
o d g ov ar ja

MRAZ IN OGREVANJE - Dnevi
so vedno bolj hladni. Kjer ogrevajo
prostore na drva in premog, ze
kurijo. Ce ntralno ogrevanje v Ribni
ci še ne dela. Za stanovanjske bloke
na Trgu Veljka Vlahoviča ga te dni
razširjajo, da bodo lahko nanj
priključeni še novi bloki. V domu
JLA so ga minuli teden le preizku
sili, redno pa še niso začeli ogrevati.
Ljudje se skušajo znajti, kakor pač
vedo in znajo.

JEZERO
V
REPUBLIŠKEM
NAcRTU - Za akumulacijsko jeze
ro pri Prigorici je zagotovljenih iz
republiških virov v letih 1981 1985 že 80 milijonov. Z gradnjo te
akumulacije bi trajno rešili naselja v
Ribniški dolini pred poplavami,
kmetje pa bi pridobili boljšo zemljo.

- Zakaj tožijo medvedji
občinski vrhovi, da v občini ni
dovolj obrtnikov, občani pa se
zaradi tega ne pritožujejo?
- Ker je obrtnikov res malo,
je pa zato šušmarjev veliko.
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MLADINSKA KNJIGA
TOZD KNJIGARNE IN PAPIRNICE
PE NOVO MESTO
J
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OBJAVLJA
prosto delovno mesto

•

PRODAJALCA
Pogoji za zasedbo del in nalog:
— da ima poklicno šolo za prodajalce s prakso ali
—pet let delovnih izkušenj v trgovini

/

/
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Za navedena dela in naloge v objavi se združuje delo za
n ed o lo čen čas s trim esečnim poskusnim delom . K andidati
za opravljanje razpisanih del in nalog naj pošljejo svoje vloge
v 15 dneh p o objavi n a naslov: M ladinska knjiga. Novo
mesto.
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FAKULTETA ZA ELEKTROTEHNIKO LJU
BLJANA IN IZOBRAŽEVALNI CENTER ZA
TEHNIŠKE STROKE NOVO MESTO

v< £ o *

objavljata razpis

VIŠJEŠOLSKEGA ŠTUDIJA
Fakulteta za elektrotehniko in Izobraževalni center za
tehniške stroke objavljata razpis višješolskega študija elektro
tehnike ob delu v Novem mestu.
Prijave za študij sprjemamo na Izobraževalnem centru za
tehniške stroke v Novem mestu. Ulica talcev 3, vsak dan od
6h do 14h, ob sredah do 16h, do 15. oktobra 1979.
Razgovor in dogovor o študiju bo 19. oktobra 1979 ob 16h
v prostorih srednje tehniške šole na Kristanovi 60.
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DES LJUBLJANA,
n. sub. o. TOZD ELEKTRO KRŠKO,
b. o. RAZPISUJE
JAVNO PRODAJO
RABLJENIH AVTOMOBILOV, ki bo dne 17. 10.
1979 ob 12. uri v prostorih garaž TOZD Elektro
Krško, c. 4. julija 32. Licitacija bo ustna.
1) Osebni avto Zastava 750, CE 900—92, št. šasije
515252, št. motorja 542446, leto proizvodnje
1976, izklicna cena je 8.000 din
2) Avto Kombi IMV (8 sedežev), reg. št. CE
859—72, št. šasije 30920 št. motorja 16 EB—11546,
leto proizvodnje 1972, izklicna cena je 15.000 din
3) Peč za centralno ogrevanje za olje ali premog
Trika EMOKO, tip 210, m oč, 210 M cal/h, izklicna
cena je 5.000 din
Prom etni davek ni zaračunan v ceni pri avtom obilih.
Pravico do licitacije imajo vse pravne in fizične osebe, ki
polože 10% varščino od za če tn e cene. V arščino se p la ča
neposredno p red licitacijo. _
V ozilo je treba plačati in prevzeti v p etih dneh p o dnevu
prodaje.
Ogled je m ožen uro pred za četk o m licitacije.
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prosta dela in naloge
KIT KMETIJSKA ZADRUGA
„KRKA", Novo mesto
TOZD „ OSKRBA", Novo mesto
objavlja
prosta dela in naloge:

1. UPRAVNIKA BLAGOVNICE ŽABJA VAS
SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE
„PIONI R” , NOVO MESTO,

DEL O VNA S KUPN OS T SKUPNIH SL UŽB,
Kettejev drevored 37
objavlja naslednje proste delovne naloge in opravila:
1. VARSTVENIK I.
2. SNAŽILKO v Delovni skupnosti skupnih služb
3. SNAŽILKO v TOZD Projektivnem biroju
POGOJI za sprejem:
1. Varnostni inženir, opravljen strokovni izpit in 5 let
delovnih izkušenj
— diplomirani gradbeni ali strojni inženir, opravljen strokov
ni izpit iz varstva pri delu ter tri leta delovnih izkušenj
— gradbeni ali strojni inženir, opravljen strokovni izpit iz
varstva pri delu ter 5 let delovnih izkušenj
2. in 3. — osemletka ali nedokončana osemletka tar 6
mesecev delovnih izkušenj.

TOZD MEHANSKO KOVINSKI O B R A T - Ločna
48, Novo mesto
4. 3. VARILCE
5. 1 PK PLESKARJA
6 .5 KLJUČAVNIČARJEV
POGOJI za sprejem:
4. in 6. končana poklicna šola ustrezne smeri in 1 leto
delovnih izkušenj
5. priučen pleskar
Kandidati bodo pridobili lastnost delavca v združenem delu s
polnim delovnim časom in s pogojem tri mesečnega poizku
snega dela
Ponudbe z opisom dosedanjega dela, življenjepisom in
dokazili o izobrazbi sprejema 15 dni od objave:
Pod točko .1., 2. in 3. SGP „Pionir" Novo mesto, Kettejev
drevored 37, kadrovski oddelek.
Pod točko 4., 5. in 6. SGP „PIONIR" Novo mesto, Ločna
48, TOZD Mehansko kovinski obrat.
Kandidati bodo o rezultatih obveščeni v 30 dneh po
zaključku razpisa.
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Pogoji:
Kandidati morajo imeti poleg splošnih pogojev končano
srednjo ekonomsko šolo s tremi leti ustreznih delovnih
izkušenj ali poslovodsko šolo s petimi leti delovnih izkušenj.

2. 2 PRODAJALCA ŽIVILSKE STROKE za p o 
slovalnice v Novem mestu
Pogoji:
KV prodajalec ali prodajalka z 1 letom delovnih izkušenj.
Poizkusno delo 2 meseca

TOZD »BRAZDA":
VEČ SKLADIŠČNIH DELAVCEV v tovarni m o
čnih krmil, Bršljin.
Pogoji: končana osnovna šola ali nepopolna osnovna šola.
Kandidati naj pošljejo prijave na naslov: Kmetijska zadruga
Krka, Novo mesto, Cesta kom. Staneta 10. Prijave sprejema
mo 15 dni po objavi.

V /STRISNIK
INDUSTRIJA
GRADBENEGA
MATERIALA P.O.
D0BRUŠKA VAS

I

Ob:
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GRADITELJI,
POZOR!
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Obveščamo vas, da imamo na zalogi betonske bloke
dimenzije 25 x 20 x 40 cm in betonske potresnike
dimenzije 30 x 20 x 40 cm ter drobljeni pesek od 0
— 4 mm. Material lahko nabavite v maloprodaji v
Dobruški vasi.

ZATEGNIMO PASOVE, TOVARIŠI!
V sejni sobi Hitrotkala so
sedeli delovni ljudje te delo
vne organizacije, pred njimi za
mizami pa sekretarji iz vse
repiške občine.
„Situacija je dokaj resna,
tovarišice in tovariši. Zadnja
dva meseca vaša delovna orga
nizacija ni dosegla s.planom
zastavljene si realizacije,” je
rekel prvi sekretar in srknil iz
kozarca tri srca.
„Najbrž veste, da takšni
pojavi kaj hitro privedejo do
nelikvidnosti, ta pa, no j a . ..

” je napravil zelo zaskrbljen
obraz drugi sektretar, priži
gajoč si dolgo cigareto.
,,Dejstvo je, da so pri nasživljenjski stroški zbezljali, da
so cene ponorele, da jih bo
treba zamrzniti. Na drugi stra
ni pa so zelo hitro naraščali
tudi osebni dohodki. Tudi te
bo treba slej ko prej zamr
zniti,” je dejal tretji sektretar
in se pogladil po pleši.
»Dvigniti bo treba produk
tivnost. Več bo treba ustvariti
in manj potroši*. Saj vendar
ne gre, da zažremo in po
pijemo več, kot smo zaslužili.

Naj mi bo oproščeno,“ se je
razburil četrti sekretar in gle
dal v delovne ljudi pred seboj,
s po^edom pa je ošvrknil tudi
sekretarje na svoji levi in desni
strani.
..Tovarišice in tovariši! Po
šteno bo treba zategniti pa
sove, drugače ne bo šlo. De
lati bo treba več, varčevati bo
treba na vsakem koraku, pri
vsaki stvari, ” je bil očetovsko
svetovalski peti sekretar.
..Prav je rekel tovariš sekre
tar: pošteno bo treba zateg
niti pasove, tovarišice in tova
riši!” je podčrtal besede pe
tega sekretarja prvi sekretar.

Katarina Šivalnikova je šep
nila Francki Igjovi: „Si dvig
nila listek za vpis osebnega
dohodka?”
„Da. Štiri tisoč dvesto di
narjev je pisalo na njem. Pa
tebi? ” ,.Dvesto deset dinarjev
več.”
Ženski nista videli, da še
peče drugi sekretar tretjemu:
„Vidi se, da je jesen. Trinajst
tisoč sem pridelal. Pa ti? ”
■ ,,Tu nekje blizu sem.”
P. S. Sestanek in pogovori
na njem so seveda izmišljeniIskanje kakršne koli p o d o b 
nosti z resničnostjo bo zato
šteti v zlonamernost.
t o n ig a š p e r ic
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17.30 POROČILA
17.35
PRAZNIČNI
DNEVI
SLOVENSKE FOLKLORE
18.05 PALČKI NIMAJO POJMA
18.35 OBZORNIK
18.45 HITAK - MOSTOVI, odd<ga
v madžarščini

TOREK, 9. X.

TELEVIZIJSKI SPORED
fEK, 5. X.

JUGOBANKA

1

ff-

»55 TV V SOLI: Jesen v gozdu,
Ruščina, Potovanje
10.00 TV V SOLI: Angleščina,
Risanka, Zgodovina, Reportaža
14.55 TV V SOLI. ponovitev
17.20 OBZORNIK
$7.30 RADOST EVROPE
Enajsta otroška prireditev z
omjim naslovm bo tokrat v Beograod koder bodo televizijci pre
dali nastop več ko tisoč otrok iz
koncev starega sveta. Prireditev
posvečena mednarodnemu letu
j*tioka in 35-letnici osvoboditve
jugoslovanskega glavnega mesta.
18.45 ČLOVEKOVO TELO
Na sporedu bo prva od sedmih
^umih oddaj, ki bodo govorile o

posameznih delih človekovega telesa
oz. o različnih sklopih organov. Pod
delovnim naslovom Človek — ante
na nas bo današnja oddaja seznanila
z delovanjem in pomenom človeških
čutil, troj z organi vida, sluha, vonja,^
okusa, tipa.
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20 00
J U G O S L OV A N S K A
GLASBENA
USTVARJALNOST
OD NARODNE DO SIMFONIČNE
OBLIKE, prenos slovesne prireditve
ob začetku TV festivala neuvrščenih
21.05 PETRUCELLI
Posameznih detektivskih zgodb je
konec, televizijci so se odločili za
predvajanje celih nanizank in tako
se bodo ljubitelji to vrstne zabave
dokaj petkovih večerov najprej
naslajali ob iznajdljivosti advokata
Pctrocellija, ki med sodnimi ob
ravnavami vselej izpodbije tožilčeve
trditve in dokaze ter v povsem
drugačni luči prikaže ozadje kaz
nivih dejanj ljudi, ki jih zagovarja.
Naslovnega junaka te ameriške na-

)BOTA, 6. X.

JUGOBANKA

R00 POROČILA
8 05 LJUDJE IN ZEMLJA, pon o 
vitev
7-05 S. Makarovič: POTEPUH IN
No č n a l u č k a
7-20 MALA ČEBELICA
7-35 VRTEC NA OBISKU: ŠI
VILJA
Zaman je pričakovati, da bodo
ljubljanski televizijci ob sobotnih
'lupoUttnevih
ponudili
mladim
Sjedalcem oddaje, ki jih še niso
videli.'Iz sobote v soboto ponavljajo
Prispevke, ki so bili na sporedu
Prejšnje dni, in tako si bodo tudi
danes otroci lahko ponovno ogledali
pdd^jo, k ijih bo seznanila s tem, kaj
•n kako dela šivilja, dobili pa bodo
celo napotek, kako naj sami sešijejo
obleke svojim lutkam.
9.50 TEHTNICA ZA NATANČNO
TEHTANJE
i 10 20 PISANI SVET: FESTIVAL
i OTROKA V ŠIBENIKU, 2. del
' 10.50 625
11.20 A. Tolstoj: TRNOVA POT
14.20 POROČILA
14.25 BUDUČNOST: SLOBODA,
prenos nogom etne tekm e

16.50 TV KAŽIPOT
17.10 NAŠ KRAJ. KS DRAGOMER-LUKOVICA
Ta krjevna skupnost šteje blizu
1.500 ljudi, krajani na veliko zidajo
stanovanjske hiše, težav p a nimajo s
trgovinami in podobnim, ampak s
komunalno urejenostjo.
17.20 KO ZORIJO JAGODE,
mladinski ftlm
Tretjiflm režiserja Rajka Ranila je
v dobrem letu, odkar so ga posneli,
že obšel slovenske kinematografe,
zato ni ovir, da ga ne bi predvajali
po istonaslovnem romanu Branke
Jurca, delo pa govori o osebnih
stiskah mladih ljudi. V središču do-

JUGOBANKA

nizanke igra Barry Nevvnran.
22.00 TV DNEVNIK
22.15 JAZZ NA EKRANU: OM
SW1SS ELECTRIC FREE JAZZ

18.30 Test - 18.45 Zabavnoglas
bena'oddaja — 19.30 TV dnevnik 20.00 Na dnevnem redu je kultura
- 21.00 Včeraj, danes, jutri 21.20 Človek in čas - 22.00 Rock
koncert 22.50 Dubrovniške
poletne prireditve

18.50 MUPPET SHOW (gostuje
John Cleese)
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 Lev N. Tolstoj: ANA
KARENINA
20.55 KAKO SE OBLAČIMO
21.00 TV ŽEHTNIK
21.35 TV DNEVNIK
21.50 HELLO, DOLLY, film
Kot Vodič za poročene meške,
komedijo, ki smo si jo ogledali
prejšnji teden, je tudi Hello, DoIly
zrežiral Gene Kelly; še več, v glavni
vlogi bomo spet videli Walteija
Matthauja. Po teh dveh imenih je
torej povsem odveč zapisati še to,
da bomo tudi drevi gledali kome
dijo, ki bo za spremembo glasbena z
veliko plesnih vložkov. Tako je vse
bina docela nepomembna, ob
Mathauju p a igrajo še Barbara
Streisand,
Michael
Crawford,
Marianne McAndrevv in drugi.

gajanja je maturantka Jagoda, čas
njenega dozorevanja pa ni poln le
mladostne brezskrbnosti, ampak
tudi grenkih spoznanj in razočaranj.
Glavne vloge igrajo Irena Kranjc
Roman Goršič, Metod Pevec in
Lucija Grm—Hudeček.

~17.55 - Test - 18.10 Poročila 18.15 Narodna glasba — 18.45 Svet
danes - 19.30 TV dnevnik - 20.00
Bemus - 21.00 Poročila - 21.10
Dokumentarna oddaja - 21.40
Filmske osebnosti - 22.30 Š p o rtn a
sobota — 22.50 K ronika TV festi
vala neuvrščenih

V uredništvu se iz tedna v teden trudimo, da bi pripravili kar najbolj podroben in seveda
natančen pregled oddaj ljubljandce televizije, pri tem pa smo dooela odvisni od televizijske
službe za stike s sredstvi javnega obveščanja. Zadnje čase se dogaja, da ta služba deluje
čedalje bolj neredno in površno. Z velikimi zamudami nam dostavlja poročila o televizijskem
sporedu, ta poročila so zmeraj bolj okrnjena, ne obsegajo najnujnejših podatkov o
posameznih oddajah, za krono nepoštenosti do gledalcev pa so pogosto tudi netočna, saj se
televizijci izmišljajo zamenjave oddaj tako rekoč v zadnjem trenutku. Proti taki nevestnosti
televizijske službe smo pri časnikih povsem brez moči. Tako seje tokrat zgodilo, da so nam
podali le najbolj skop pregled oddaj za teden, ki je pred nami, o čem pa bodo govorile
posamezne oddaje, lahko samougibamo, celo tega, kateri film tedna bo na sporedu v sredo,
ne moremo napovedati. Zato se vam, spoštovani bralci, uredništvo Dolenjskega lista
opravičuje in skupaj z vami zaradi nevestnega dela navija ušesa omenjeni televizijski službi.

N e d e lja , i . x.

JUGOBANKA

1
* 00 POROČILA
«05 ZA NEDELJSKO DOBRO
JUTRO: SREČANJE OKTETOV
«•30 TV KAŽIPOT
«•50 F. Žižek: IPAVCI
‘ 1-05 DEKLICA IN DEČEK, mlatonska nadaljevanka
12.00 KMETIJSKA ODDAJA
13.00 POROČILA
“ OTANIK, dokum entarna oddaja

CORDOBA, potopisna oddaja
KAKO SE OBLAČIMO
ZABAVNOGLASBENA ODDAJA
TV ŽEHTNIK

Po n e d e l j e k , 8. x .

17.20 POROČILA
17.25 ZA SONCEM, glasbena
oddaja
17.40 BOTANIK, dokumentarna
oddaja
18.05 SPOMIN NA M. PUPINA
18.35 OBZORNIK
18.45 MLADI ZMLADE
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 B. Brecht: SMRT IN
VSTAJENJE
WI L H E L MA
HAUSMANNA, vzhodnonemška te
levizijska drama
21.15 KULTURNE DIAGONALE
21.55
MOZAIK
KRATKEGA

1
’

8.55 TV V ŠOLI: Pravopis, Gliptokka, I. Andrič: Anka in volk
$0.00 TV V ŠOLI: Materinščina,
i^isanka, Biologija
H.10 TV V ŠOLI: Za najmlajše
fl.4.55 in 16.00 TV V ŠOLI, pono
vitev
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20.55 H. Sienkiewicz: RODBINA
POLANIEČKIH
22.10 TV DNEVNIK
22.25
GLASBA
STAREGA
JADRANA: KOTOR

18.15 NE PREZRITE
18.30 OBZORNIK
18.40 GLASBENA MLADINA NA
DELU
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 FILM TEDNA
21.50 TV DNEVNIK
22.05 ŠPANIJA: JUGOSLAVIJA,
posnetek nogometne tekme

SREDA, 10. X.

JUGOBANKA
1
9.30 TV V ŠOLI: Za učitelje,
Vreme in podnebje
10.00 TV V ŠOLI: Izobraževalni
film, Risanka, Kocka, kocka
17.35 POROČILA
17.40 POTEPUH IN NOČNA
LUČKA
17.55 POTOVANJE V DEŽELO
LUTK

17.00 JAKEC IN ČUDEŽNA
SVETILKA
17.15 DUH NA-KONCU SVETA,
dokumentarni film .
18.05
VARČEVANJE
Z
GORIVOM
18.35 OBZORNIK
18.45 TEHTNICA ZA NATANČNO
TEHTANJE
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 OČI KRITIKE
20.45 EVROPSKI OPERNI PEVCI:
WIESTAW OCHMANN IN TE
REZA ŽYLIS - GARA
21.30 TV DNEVNIK
21.45 ROCK KONCERT V ESSNU,
1. del

ČETRTEK, 11. X.

JUGOBANKA

9.10 TV V ŠOLI: Potovanje po
neznanem, Celica, Matematika
10.00 TV V ŠOLI: Francoščina
10.30 TV V ŠOLI: Kemija, Risanka,
Zemljepis
15.55 ŠOLSKA TV: OF - država v
državi, Promet v mavcu, Kako
nastanejo zemljepisne karte
16.55 POROČILA

PHRn<*1T A

Zajc: PETELIN SE PRED
STAVI, predstava lutkovnega gle
dališča „Jože Pengov”
ŠPORTNA POROČILA
NAKIT ZA MOJO DRAGO, gruDl

- - - - - - - - - - - - - - 1 , ...............

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Pionirksi
TV studio - 18.15 Knjige in misli 18.45 Glasbena oddaja - 19.30 TV
dnevnik - 20.00 TV drama - 21.10
Včeraj, danes, jutri — 21.30 Zna
nost 22.15 Zabavnoglasbena
oddaja - 22.45 Kronika TV festi
vala neuvrščenih

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Sezamo
va ulica - 18.15 Izobraževalna
oddaja - 18.45 Glasbena oddaja 19.30 TV dnevnik - 20.00 Španija:
Jugoslavija
(prenos
nogometne
tekme) 21.50 Dokumentarna
oddaja - 22.40 Kronika TV festi
vala neuvrščenih

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja - 18.15 Znanost — 18.45
Kviz - 19.30 TV dnevnik - 20.00
Neposredni stiki - 22.00 Poročila

PRVI RADIJSKI PROGRAM
PETEK, 5. X.

SPOŠTOVANI BRALCI DOLENJSKEGA LISTA
IN GLEDALCI TELEVIZIJE

JUGOBANKA

19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 ČRNA VZMET, dokumentar
na oddaja

9.15 TV V ŠOLI: Zrak, Ali ste
vedeli, Dnevnik 10
10.00 TV V ŠOLI: Dokumentarni
film, Risanka, Glasbeni pouk, Za
četek pismenosti
15.30 ŠOLSKA TV: OF - država v
državi, Promet v mavcu, Kgko na
stanejo zemljepisne karte

8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30
Glasbena pravljica (S. Makarovič P. Mihelčič: Žoga luna). 8.39 Naši
umetniki mladim poslušalcem (D.
Švara: Istrske narodne). 9.05 Z
radiom na poti. 12. 10 Z orkestri in
solisti. 12.30 Kmetijski nasveti (inž.
Silva Avšič: Prezimljenje zelenjave v
kleti. 12.40 Pihalne godbe. 13.50
Človek in zdravje. 14.05 Uvertura in
rapsodija. 14.25 Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 15.30
Napotki za turiste. 15.35 Zabavna
glasba. 18.00 Od arije do arije.
18.30 S knjižega trga. 19.45 Minute
z ansamblom Vilija Petriča. 20.00
Uganite, pa vam zaigramo! 21.05
Oddaja o morju in porriorščakih.
22.3(5 Besede in zvoki iz logov
domačih. 23.05 Lirični utrinki.
23.10 Prostor za ponovitve. 0.05 4.30 Nočni program.

SOBOTA,
6. X.
tV
8.08 Pionirski tednik. 9.05 Z
radiom na poti. 10.05 Sobotna
matineja. 11.05 Zapojmo pesem.
11.20 Po republikah in pokrajinah.
11.40 Zapojte z nami. 12.10 Godala
v ritmu. 12.30 Kmetijski nasveti (dr.
Jože Spanring: Topinambur). 12.40
Veseli domači napevi. 14.05 Kultur
na panorama. 15.30 Zabavna glasba.
17.00 Zunanjepolitični magazin.
18.00 Popoldansko glasbeno p o to 
vanje. 18.30 Mladi mladim. 19.45
Minute z Dobrimi znanci. 20.00
Sobotni zabavni večer. 21.30 Odda
ja za naše izseljence. 23.05 Lirični
utrinki. 23.10 Portreti jugoslovan
skih ustvarjalcev in poustvarjalcev
zabavne glasbe. 0.05 — 4.30 Nočni
program.

zinski film
19.15 RISANKA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 S. Hasani: VETER IN
HRAST
20.55
LATINSKA AMERIKA:
STRATEGIJA RAZVOJA
21.40 TV DNEVNIK
22.05
ZABAVNOGLASBENA
ODDAJA
22.20 ŠPORTNI PREGLED

NEDELJA, 7. X.
7.30 Zdravo, tovariši vojaki! 8.07
Radijska igra za otroke (Anita
Kolesar: Bolni lev). 8.47 Skladbe za
mladino. 9.05 Še pomnite, tovariši?
10.05 Panorama lahke glasbe. 11.00
Pogovor s poslušalci. 11.10 Naši

8.55 Poročila - 9.00 Oddaje za JLA
- 15.00 Nedeljsko popoldne 19-30 TV dnevnik - 20.00 Kronika
TV festivala neuvrščenih - 20.45
Včeraj, danes, jutri - 21.05 Film
tedna

poslušalci čestitajo in pozdravljajo.
13.20 Za kmetijske proizvajalce.
13.50 Pihalne godbe. 14.05 Humo
reska tega tedna (W. Saroyan:
Mravlje). 14.25 S popevkami po
Jugoslaviji. 15.10 Listi iz notesa.
15.30 Nedeljska reportaža. 15.55
Pri nas doma. 16.20 Gremo v kino.
17.05 Popularne operne melodije.
17.50 Zabavna radijska igra (Ctirister D. Lundberg: Mesečna vozovni
ca). 18.37 Godala v ritm u. 19.45
Glasbene razglednice. 20.00 V ne
deljo zvečer. 22.20 Skupni program
JRT. 23.05 Lirični utrinki. 23.10
Mozaik melodij in plesnih ritmov.
0.05 - 4 3 0 Nočni program.

PONEDELJEK, 8. X.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.25
Ringaraja. 8.40 Pesmica za mlade
risajje in pozdravi. 9.05 Z radiom na
poti. 12.10 Veliki revijski orkestri.
12.30 Kmetijski nasveti (inž -Mirko
T ratnik: Žagarstvo na Slovenskem).
12.40 Pihalne godbe na koncertnem
odru. 14.05 Pego amaterski zbori.
14.25 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.30 Zabavna glasba.
18.00 Nasa glasbena izročila. 18.25
Zvočni signali. 19.45 Minute z
ansamblom Borisa Franka. 20.00
Kulturni globus. 20.10 Iz naše
diskoteke. 21.05 Glasba velikanov.
22.20 Popevke iz jugoslovanskih
studiev. 23.05 Lirični utrinki. 23.10
Za ljubitelje jazza.

Odisejem). 22.20 S plesnim orke
strom RTV Ljubljana. 23.05 Lirični
utrinki. 23.10 S popevkami po
Jugoslaviji. 0.05 - 4.30 N očni
program.

SREDA, 10. X.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30
Pisan svet pravljic in zgodb. 9.05 Z
radiom na poti. 12.10 Veliki zabav
ni orkestri. 12.30 Kmetijski nasveti
(dr. Jože Spanring: Pregled sort
poljščin, ki so bile potrjene za
omet v SFRJ). 12.40 Ob izvirih
udske glasbene umetnosti. 14.05
Razmišljamo, ugotavljam o.. . 14.25
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo. 1 5 3 0 Zabavna glasba. 18.00
Zborovska glasba v prostoru in času.
18.15 Naš gost. 18.30 Odskočna
deska. 19.45 Minute z ansamblom
Fantje treh dolin. 20.00 Narodne za
koncertni oder. 20.25 Pozabljeni
violinski virtuozi. 21.05 Odlomki iz
G. Konizettija opere Lučfe Lamtnermoor. 22.20 Revija slovenskih pev
cev zabavne glasbe. 23.05 Lirični
utrinki. 23.10 Jazz pred polgočjo.
0.05 - 4 3 0 Nočni program.

TOREK, 9. X.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30 Iz
glasbenih šoL 9.05 Z radiom na
poti. 12.10 Danes smo izbrali. 12.30
Kmetijski nasveti (inž. Milena
Lekšan: Rodnost in nerodnost sad
nih rastlin). 12.40 Po domače.
14.05 V korak z mladimi. 15.30
Zabavna glasba. 18.00 Dve partituri
L. M. Škerjanca. 1 8 3 0 V gosteh pri
zborih jugoslovanskih radijskih po
staj. 19.45 Minute z ansamblom
Jožeta Kampiča. 20.00 Slovenska
zemlja v pesmi in besedi. 20.45
Tipke in godala. 2 l.OiTRadijska igra
(Beno Zupančič: Popotovanja^ z

ČETRTEK, 11. X.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30
Mladina poje. 9.05 Z radiom na
poti. 12.10 Znane melodije. 12.30
Kmetijski nasveti (Miro Rednak:
Uresničevanje planov v govedoreji).
12.40 Od vasi do vasi. 14.05 Enajsta
šola. 14.20 Koncert za mlade
poslušalce. 14.40 Jezikovni pogovo
ri. 15.30 Zabavna glasba. 18.00
Pesmi hrvaških partizanov. 18.15
Lokalne radijske postaje se vključu
jejo. 18.35 Glasba za pihala Henrija
Tomasija. 19.45 Minute z ansamb
lom Franca Puharja. 20.00 Četrtkov
večer domačih pesmi in napevov.
21.05 Literarni večer (Sodobna
slovenska dramatika). 21.45 Lepe
melodije. 22.20 Plesna glasba iz
jugoslovanskih studiev. 23.05 Lirič
ni utrinki. 23.10 Paleta popevk
jugoslovanskih avtorjev. 0.05 - 4.30
N očni program.

nom
ontažaGOBARJI
POZOR
gradbene instalacije n. sol. o.

FILMA: KAMERA
22.15 TV DNEVNIK

NOVO MESTO

objavlja
prosta dela in naloge
POMOŽNI f i n a n č n i

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja — 18.00 Otroška oddaja —
18.15 Izobraževalna oddaja - 18.45
Mladi za mlade - 19.30 TV dnevnik
— 20.00 Športna oddaja — 20.35
Aktualnosti — 21.05 Poročila —
21.15 Celovečerni film - 22.55
Kronika TV festivala neuvrščenih

'

k n jig o v o d ja

Poleg splošnih pogojev morajo kandidati imeti konča
no srednjo ekonomsko šolo in dve leti ustreznih delovnih
izkušenj.
Prijave z dokazili sprejem a splošna služba 15 dni p o objavi
oglasa.
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iVsak ponedeljek so od
|1 8 . do 19. ure sestariki
jgobarjev v Osnovni Soli
:„G rm " Novo mesto.
iD eterm inator je dr. Boh.
t

Gobarska družina i
Novo m esto i
H0lSNiST(! LIST
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C etitek, 4. oktobra - Frančišek
Petek, 5. oktobra - Marcel
Sobota, 6. oktobra - Bruno

Sreda, 10. oktobra - Zlatko
Č etrtek, 11. oktobra - Emilijan
LUNINE MENE
5. oktobra ob 2 0 3 5 - ščip
BUi«

BRESTANICA: 6. in 7. 10. amenflri barvni film Kleopatra.
BREŽICE: 5. in 6. 10. ameriški
barvni film Temna zvezda. 7. in 8.
10. ameriški barvni film Vročica
sobotne noči. 9. in 10. 10. francoski
barvni film Mračni predm et želje.

S L U Ž B O DOBI
TAKOJ ZAPOSLIM kvalificirane,
polkvalificirane ali priučene slikopleskarje. Interesenti naj -se zglase
osebno na naslov: V inko Gričar,
slikopleskar, Krško, Leskovška
5 / a (Grič), ali telefonsko (068)
7 1 -6 8 1 v jutranjih uiah.
FRIZERSKO pomočnico iščem.
Frizerski salon Cveta, Čitalniška
1, NoVo m esta
DEKLE ZA VSA HIŠNA DELA
dobi takoj stalno zaposlitev. Ose
bni dohodek odličen, in sicer po
dogovoru. Hrana in stanovanje v
hiši. Gostilna Marjan Marinšek,
Naklo 2, Naklo.
DIMNIKARSKEGA pomočnika ali

priučenega delavca sprejmem ta
koj. OD po učinku, zagotovljeno
samsko stanovanje. Ježe Lovren
čič, Vipava 292, Vipava.

SLUŽBO

Poceni prodam brezhiben
čm o bel TV aparat. Tel
23—611 in t 4.

ISCE

VZAMEM V VARSTVO otroka
(dojenčka) od novembra dalje.
Ponudbe na tel. 2 2 -2 8 9 .

ČRNOMELJ: 4. 10. italijanski
film Nenavadna trupla. 5. in 7. 10.
švedski film Abba. 6. in 7. 10.
italijanski film Velika gneča. 9. 10.
italijanski film Demon avtostopa
11. 10. ameriški film Mačka je
videla morilca.
KRŠKO: 6. in 7. 10. ameriški
fHm Carry. 10. 10. ameriški film
Sokolova senca. 11. 10. angleški
film Topovi Navarona.
MIRNA: 6. 10. ameriški film
Trojna izdaja.
MOKRONOG: 6. in 7. 10. film
Metulj.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Od 5. d o 7. 10. ameriški barvni film
Konvoj. Od 7. do 10. 10. ameriški
risani barvni film Tom in Jerry dobra prijatelja. 8. in 9. 10. ameriški
barvni film Pom, pom dekleta. 10.
in 11. 10. dom ači barvni film Tre
ner.
RIBNICA: 6. in 7. 10. italijanski
barvni film Sandokan, I. del.
SEVNICA: 6. in 7. 10. sovjetski
risan-film Konjiček.

PRODAM zastavo 750, letnik 1972,
registrirano do se p t 1980. Janez
Lužar, Biška vas 9, M im apeč.
PRODAM NSU 1200 dobro ohra
njen. Hotko, Kristanova 32, Novo
mesto tel. 2 4 -6 6 3 .
PRODAM zastavo 101, karambolirano, vozno, letnik 1973, registrira
no do septembra 1980. Senflenart (068 ) 6 1 -8 2 6 .
Ugodno prodam: prikolico
za čoln, gliser G 370 Kvarnerplastika in TOMOS 18,
rabljeno 10 ur.
FIAT 126 P, letnik 79.
ZASTAVO 101, letnik 76.
Informacije: NIKO KUPEC,
KRISTANOVA 30, NOVO
MESTO.
Tel.
dopoldne
2 3 -6 1 1 , popoldne 21—590.
PRODAM zastavo 101, le mik 1975,
prevoženih 70.000 km. Inform a
cije po tel. (068 ) 6 8 -6 0 1 od 16.
ure dalje.
PRODAM fo rd -tau n u s, registriran
do oktobra 1980. Silvo Koželj,
Loka 3 /a , Šentjernej.

PRODAM NSU PRETIŠ 1200 C,
letnik 1969, neregistriran. Alojz
Bambič, Šmaljčja vas 27, Šentjer
nej.
PRODAM eno leto star R—4 in
trak to r Pasqali (30 KM). Inform a
cije popoldne po teL 2 3 -1 4 2 .
-PRODAM dobro ohranjeno diano,
letnik 1976. O ged vsak dan od
15. ure dalje, v nedeljo od 8. ure
dalje.Brane Križanič, Heroja Ma
roka 21, Sevnica.
UGODNO prodam škodo (Š100),
letnik 1971, prevoženih 57.400
km. Ogled možen v popoldan
skem času. Mojstrovič, Ragovo 9,
Novo m e sta
PRODAM zastavo 750, letnik 1969.
Sandi Krese, Lobetova 39, Novo
mesto.
PRODAM pony ex press, star dve
leti. Ogled v soboto in nedeljo po
15. uri. Marjan Hosta, Dol. Stara
vas 49, Šentjem g.
POCENI prodam kombiTMV 1600,
letnik 1970, dobro ohranjen. De
lno plačilo m o ž n a tu d i na kredit.
Grič 6, Kostanjevica
PRODAM traktor Zetor (42 KM),
star 4 leta, z originalno kabino,
dvoiedni plug in originalne verige
za kolesa Jože Šerbec, Gor. Le
n art 27, Brežice.
PRODAM VW, letnik 1974. Naslov
v upravi lista (3895/79).
PRODAM fiat 850 special (ohran
jen), letnik 1970, registriran do
12. 6. 1980. O ged v soboto in
nedeljo. Mirko Kržan, VeL Mraševo 53, Podbočje.
PRODAM karamboliran fiat 850,
kompleten ali po delih. Kotar,
Grič 4 , Kostanjevica na Kriči.
NUJNO prodam zastavo 101, starej
ši letnik, za 17000 din. Tone
Hočevar, Ajdovec 5, Dvor.
PRODAM fiat 750, letnik 1975 lux.
Stanko kopar, Male Poljane 9,
Škocjan.
PRODAM zastavo 101, letnik 1974,
regstrirano do 5. 5. 1980. Jože
Križan, Podzemlj 7, Metlika
PRODAM tovorni avto TAM 6500 s
paletnim kasonom in hidravli
čnim volanom. Informacije po
tel. 2 1 -5 8 3 .
PO UGODNI CENI prodam R 4,
letnik 1968, lahko tudi po delih.
Franc Čečelič, Regerča vas 171,
Novo mesto.
PRODAM fiat 125 P, letnik 1978,
tudi na k re d it Tel. 2 5 - 541.
PRODAM zastavo 750, letnik 1976,
ali zamenjam za večji avto. C.
herojev 13, Novo mesto.
PRODAM zastavo 750, letnik 1976.
Informacije po tel. 2 3 -9 7 0 po
15. uri.

PRODAM fiat 750, letnik 1973.
Mišjak, Boričevo 1, Novo mesto.
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PRODAM 12-, 13-, 14-, 15- in
16-colske gumi vozove za volov
sko, konjsko, ali traktorsko vpre
go. Delamo tudi osovine za trak
torske prikolice po naročilu. Do
stava na dom. Stane Bulc, Jur
čkova p o t 73, Ljubljana-Rakov
nik.
PRODAM trajno žarečo peč EMO
Plamen. Marjan Hren, Smolenja
vas 76.
PRODAM prešo (50 l ) i n mošt (400
litrov). Janez Hočevar, Krka 2,
Novo mesto.
PRODAM elek tro nke o igle Tiger.
V račun vzamem tudi diatonično
harm onika Obrtniška 9, Trebnje.
PRODAM večjo količino ržene in
pšenične škope. Naslov v upravi
lista (3889/79).
PRODAM malo rab^en gumi voz
(16 col) za traktor. Zamenjam
tudi novo fazo za manjši traktor
Pasqali. Anton Starič, Radna vas
10. Trebelno.
PRODAM kombinirano peč z
bojlerjem, kad in umivalnik (vse
novo). Frančiška Štrubelj, po
domače Finžgarjeva, Adamičeva
A 2 /1 1 , Grosuplje.
PRODAM globok zložljiv italijanski
voziček. Informacije po tel.
2 5 -5 7 2 .
PRODAM kosilnico Alpina in priko
lico za osebni avto. Slak, Šmihel
11, Novo mesto.

V NOVEM MESTU PRODAM večjo
hišo z vrtom, primem o za stano
vanje in lo k al Naslov v upravi
lista (3880/79).
PRODAM parcelo (650 m2) vino
grada na zelo dostopnem kraju
(lk m od Orehovice pri Šentjerne
ju). Zbašite se pri Tereziji Bra
tkovič, Hrastje 11, Šentjernej.
PRODAM hišo v bližini centra v
Brežicah. Naslov v upravi lista
(3891/79).
PRODAM takoj vseljivo hišo z vr
tom v centru Novega m esta Na
slov v upravi lista (3911/79).
PRODAM travnik (2 ha) v bližini
Senovega pri Brestanici Alojz
Mirt, Lokve 25, Brestanica
PRODAM km etijo, stanovanjsko
hišo in obnovljeno gospodarsko
poslopje. Prodam tudi vinograd z
zidanica Ogled vsak dan pri Sta
netu Pajku, Gornji Leskovec 30,
Blanca
R
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PRODAM brezhiben televizor Iskra
panorama, stabilizator in otroško
posteljico z jogijem. Jože Vimpoljšek, Šentlenart 96, Brežice, tel.
(068) 6 1 -8 2 6 .
PRODAM 9 - metrsko raztegljivo le
stev Elan. Ogled vsak dan po 15.
uri. Alojz Klobučar, Dol. Dobra
va 5, Trebnje.
PRODAM kombiniran mizarski skobd n i stroj Livincibile 2000 D
A nton Berk, Prelesje 27, Šentru
p e rt
PRODAM novo harmoniko C,F,B
ali zamenjam za B,Es,As in konzolno dvigalo v dobrem stanju.
Jože Maver, Dol. Nemškavas 7/a,
Trebnje.

VZAMEM vrstni red za R 18. Doba
va pred novim letom . Ponudbe
pod šifro „Nudim visoko nagra
do” .
ZA USPEŠNO opravljeno operacijo
in zdravljenje se zahvaljujem dr.
Špringeiju, dr. Mlačku, dr. Starcu
in vsem ostalim zdravnikom ter
sestram ginekološkega oddelka iz
Novega mesta, hvaleznapacientka
Helena iz Metlike.
IZGUBIL seje jazbečar čm e barve s
povešenimi ušesi, z ijavimi noga
mi in belo liso pod vratom v
Zalogu, dne 1. oktobra Najditelja
prosim, da mi ga proti nagradi
vrne na naslov: Slavko Majkič,
Hrastje 16, Šentjernej.
IZOBRAŽEN 4 5 -le tn i f a n t Prije
tne zunanjosti, razočaran v ljube
zni, želi po tej poti spoznati
Slovenko staro od 35 do 45 le t
Ce si sama in osamljena ter ljubi
teljica narave (en otrok ni ovira),
se oglasi s sliko pod šifro: „Biez
ljubezni ni življenja”.
STAREJŠI upokojenec, nealko
holik, bi rad spoznal zaradi ženi
tve žensko staro od 60 do 70 le t
ki ima stanovanje na deželi ter
veselje do gospodinjstva in skrb
do starejših ljudi. Šifra ,,Dobra
pokojnina”.

PRODAM km ečko peč (krušno).
Franc Kovačič, Šen Jernej 115.
PRODAM šivalni stroj. Nada Kostič,

RAZOČARAN 45-letni moški, stal
no zaposlen v Nemčiji, dobro
situiran, z. lastno hišo želi spo-

Ragovska 8, stanovanje 15, Novo

znati p ošten o Dolenjko, d o 45 ie t
staro. O trok ni ovira. P onudba

pod „Ženitev“. (3801/79).

ntažo gorilnika z oljno in elektro-j
instalacijo. Nastavitev z instru*'
men ti. Območje dela od Tiebffl
ga do Brežic. Anton Viščaj, K«®'
dvorska 56, Črnomelj, *“ ■
7 6 -0 7 3 .
J. .
OPRAVLJAM slikopleškarska
fasade, lepljenje tap e t in podobna
opravila na montažnih hišah- AH"
ton Kos Malenška vas 28, Mi®8
peč, tel. 8 4 -3 1 7 .
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KUPIM avtomobilski m otor zaAM*
8. Ponudbe na teL 2 4 - 976 ali o*
naslov: Rade Stankovič, Krista
nova 2, Novo mesto.
KUPIM stanovanjsko hišo z neM
zemlje v bližini Novega mestaPonudbe pod ..Gotovina”.
a
KUPIM starejšo večjo kmečko hifo
na Dolenjskem, pod Goijanci,'Pc
možnosti na samoti. Dostopi,1,
avtomobilom, urejena voda J*1!
elektrika Ponudbe pod ..SaBp’
ta" (3914/79).

as« JCfs'
OPOZORILO! Javno opozarjam V*
kogar, ki me bo opravlji, gr£ >_
ali žalil, da ga bom sodno s 7
ganjal v smislu 64., 106., in M "
čl. KZ ne glede na to, kdo bi J *
Leopold Cindrič, Črnomelj, J
lodvoiska 16.

V času od 20. do 26. septemj#3
novomeški pprodnišnici rod#*'
Brili iz Dobrave - Nata*0,
Marija Marenče iz Regerče vasi
Petra, Elizabeta Verščaj iz Drul
ske vasi - Andrejo, Marija Mako
iz Šentjerneja — Tomaža, Ana K
iz Gorenje vasi - M artina Milj
Ognjačevič z Velike Cikave
Tanjo, Amalija Grivec iz Sred
Globodola - Malči, Ivanka Mri
Sel pri Ratežu - Vesno, Lija?*
Džordževič iz Metlike — Dalib'
Jožica Povše z Uršnih jel -, Polor
Antonija Mrzel iz Razbor - Vink*
Stanka Vodopivec z Roj - Matk0'
Antonija Kokalj iz Velike Buči1/
vasi - Miha, Stanislava Perič 1®
Bršljina - Andreja, Ljudmila S trah2
Roj - Karolino, Željka Župevec f
Straže - Klavdijo, Slavka Tri ep
Starega trga - Jožeta, Ivanka 1
stan iz Cešče vasi - Anito, BriirtU
Brajdič e Hudenjega - Sando, Mil'
ieta Blatnik iz Krškega - Mirjan1'
Marija Hostnik iz Račjega sela -j*
deklici, Marija Nastav iz Kamanjadeklico, Nada Rojc iz Žužemberk^
— deklico, Justina Tom ažič iz lTovl

Lipe - dečka, Pavla Markovič,,!)
Podturna - dečka, Jožefa PavHtt*'
Mirne - deklico, Mara Kump iJ
Dragatuša - dečka in Marta Kodrič
iz Podbočja - deklico. - Cestit*

S T A N O V A N JA
MLAJŠA ZAKONCA vzameta v na
jem garsonjero ali enosobno sta
novanje v Novem mestu. Ponudbe
na naslov: Goran Svilenkovič, Vi
dovdanska 9, Ljubljana
NUJNO iščem sobo (lahko neopre
mljena), n a relaciji Novo m esto K rškoKostanjevica.
Milan
Cvim, Grič 4 , Kostanjevica.
MLADOPOROČENCA brez otrok
nujno potrebujeta stanovanje v
Novem mestu ali bližnji okolici
Za uslugo paziva tudi otroka v
popoldanskem času. Marjan Ku
žnik, Mercator blagovnica, tretje
nadstropje, Novo mesto.

M o to rn a vozila
PRODAM fiat 126 P, letnik 1977.
Informacije po tel. 2 5 - 940.
NUJNO prodam spačka, letnik
1975.
Informacije
po
tel.
2 1 -0 3 7 , dopoldan.
PO UGODNI ceni prodam Z 101,
letn ic 1975. Tone Brulc, Del.
Kamence 78, Novo m esta
PRODAM karambolirari peugeot
204, letnik 1970, prevoženii
4 000 km po generalni. Bubnjevič,
Gubčeva 33, Novo m esta
PRODAM skoraj novo lado 2103
special, letnik 1979. O ^ed možen
v soboto, 6. X. od 14. do 16. ure.
Alojz C inkde, Dolenje Kronovo
34, Šmarješke Toplice.
PRODAM R 12, letnik 1971 v
dobrem stanju, delno na kred it
Novak, R aka58, tel. 7 1 -8 0 3 .
PRODAM zastavo 101, letnik 1976,
rdeče barve. O ged v soboto 6.
oktobra popoldan. Peterka, Oto
čec 55.
PRODAM le n a rit 12 TL, letnik
1975, zelo dobro ohranjen. Infor
macije možne p o teL (061)
8 5 1 -2 4 2 .
PRODAM zastavo 1300 E, 15 mese
cev staro. Tone Avsec, Pavlinova
17, Krško, tel. 7 1 -2 8 6 .
PRODAM fiat 750, letnik 1973.
Informacije po tel. 2 3 -5 4 4 p o 
poldne.
PRODAM dobro ohranjeno zastavo
750 LC, letnik 1970, registracija
veljavna še v prihodnjem letu.
Qg}ed vsak dan popoldne v Regerči vasi 8 6 /a, Novo mesto.
PRODAM lado, avgust 1972, garažirano, registrirano do septembra
1980. Informacije po tel. 76—289
o d 15. do 16. ure.
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ZAHVALA
Ob boleči izgubi našega dragegamoža, očeta in strica

ALOJZA
KLARIČA

X

iz Dolge vasi pri Kočevju

rezervnega kapetana 1. razreda in borca NOV odleta 1942
trenutkih, vsem ki
se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam pomagali in nas tolažili v na
so darovali cvetje in sočustvovali z nami. Seposebna zahvala občin emu odboru ZB Kočevje
in družbeno-pofitičnim
organizacijam v Koi
Kočevju, krajevni sk u p n o sti,.Ivana Omerza", krajevni
ofiti"
organizaciji LV
ZB> in SZDL Dolga vas, lovcem gojitvenega lovišča „Medved“ , delegaciji I. VDV
V
bngade in govornikom Dragu Grilu, Antonu Rusu in Cirilu Štrumblju ter sosedom in
vaščanom, ki so ga v tolikšnem številu spremili na zadnji poti. Prisrčna zahvala družini Pretnar
za vsestransko pom oč.

Vsi njegovi

Dragi mami MARIJI GAZVODA iz
Novega mesta za 70.. rojstni dan
želijo vse lepo: sin Jože z druži
n a sestra Francka z družino,
Helenca in Bernardka pa ji poši
ljajo poljubčke.
Dragemu sinu in bratu RUDIJU
GOLOBIČU, ki služi vojaški rok
v Beogradu, vse lepo za 20. roj
stni dan. Enako očetu T o n |u za
bližnjo 50-letnica Vsi njuni.
Dragemu očetu in staremu očetu
MATIJI BUKOVCU iz Kota pri
Semiču, za njegovo 70. letnico
kličejo še na mnoga zdrava leta
vsi njegovi.

OBVESTI LA ■
SERVIS CTC; THYSSEN obvešča
cenjene stranke, da opravlja po
pravila v garanciji na gornjih gori
lnikih, na ostalih znamkah p a
izven. Izdelamo kom pletno mo-

O G L A ŠU JT E V DL!
POMAGALI SMO
Živimo svobodno, se vese.,
imamo svoj dom, ljubezen stars*
Ko pa gledamo televizijski dnevogj,
vidimo, da ni povsod tako. KoD*
solza, koliko goija! Kar verjeti o
morem. Zato smo se nekega vec«.
domenili, da bom o za otroke, *
nimajo take mladosti kot n™
poskušali zbrati čimveč stvari. J
enem tednu smo zbrali veliko obl<»’
čevljev pa tudi denarja. V pošilj^
ki smo jo poslali, smo na skrivnejj
mestu napisali naš naslov. Zelo J
bila vesela, če bi nekega dne na ing
naslov prišlo pismo, v katere r t .
pisalo: „Tudi mi imamo topel
svobodo in nasmeh.”
SONJA B ER N A ^
OŠ Milke K tf.
Lesk«*1'

DOLENJSKI LIST
ZAHVALA

Ob b d e č i izgubi naše ljube drage žene, mame, stare mame,
sestre, tete in tašče

ANGELE
VRSCAJ
roj. Jakša
iz Nestoplje vasi 2, pri Semiču
se iskreno zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in znancem, ki so nam stali ob
strani, pismeno ali ustno izrazili sožalje ter pokojni poklonili vence in cvetje. Zahvaljujemo se
sosedom, kolektivoma in sodelavcem Iskra in IMV Semič, sodelavcem tovarne Novoteks in
sosedom iz Lamutove ulice v Novem mestu za podarjene vence in cvetje. Posebna zahvala
sosedom Pečavarjevim, Milki Severjevi in Ivanki Šuštaršičevi za nesebično pom oč ter Rozi
Pečavar za poslovilne besede, enako ZB Kot. Prisrčna hvala osebju kirurškega oddelka bolnice
Novo mesto ter osebju zdravstvene službe Črnomelj za lajšanje bolečin. Hvala župniku za
opravljeni obred in poslovilni govor ter vsem, ki ste pokojnico spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Izidor, sin Tone, hčerke Mici, Milena, Nada, Anica in Danica z
družinami, sestre Ivanka in Eni z družino ter ostalo sorodstvo
Nestoplja vas, Starihov vrti, Novo mesto

IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo!
mesto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDLt
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica,
Sevnica in Trebnje.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja Predse
dnik: Slavko Lupšina.
*
UREDNIŠKI ODBOR: Matjan Legan (glavni in odgovorni
urednik), Milan Markelj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj,
Marjan Bauer, (urednik priloge), Bojan Bucja, Janez Pezelj, Jože
Primc, Drago Rustja, Jože Simčič, Jožica Teppey, Ivan Zoran in |
Alfred Železnik. Tehnični urednik Priloge: Dušan Lazar. Ekonomska
propaganda: Janko Saje in Marko Klinc.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 6 din, letna naročnina
238 din, polletna naročnina 119 din, plačljiva vnaprej — Z*;
inozemstvo 480 din ali 25 ameriških dolaijev oz. 50 DM (oz. ustrezna
druga
valuta
v
tej
vrednosti)
—
Devizni
ra č u n ::
5 2 1 0 0 - 6 2 0 - 1 0 7 -3 2 0 0 0 -0 0 9 -8 - 9 .
strani
strpni
_____________________ _________
beseda 5 din - Za vse druge oglase velja do preklica cenik št. 10 od 11. 1979 - Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS
skupščine SRS (š t 4 2 1 -1 /7 2 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski Ust ne
plačuje davek od prom eta proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podiužnid SDK v Novem m e s tu :
5 2 1 0 0 -6 0 3 -3 0 6 2 4 - Naslov urednBtva: 68001 Novo mesto, Ulic®
talcev 2, p.p. 33, telefon (068) 2 3 -6 0 6 — Naslov uprave: 6800'
Novo mesto, Glavni trg 3, p.p. 33, telefon (068) 2 3 -6 1 1 . "'v
Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo - Časopisni s ta v e k ?1
filmi in prelom: ČZP Dolenjski list, Novo m esto - Barvni filmi in'
tisk: Ljudska pravica, Ljubljana

Št. 40 (1573) 4 o k t o b r a 1979

ZAHVALA
ZAHVALA
Ljubi Trnči, kje si ti, povsod te
kličem, nikjer te n i V gj oboki
žalosti nas je tragično zapustil naš
Hragi sin, vnuk in nečak, štiriletni

t in Ci ^

RAMOVŠ
s Homa pri Šentrupertu

Iskreno se zahvaljujemo vsem, k i ste nam pomagali v teh
trenutkih. Hvala sosedom in vsem, Id so darovali cvetje in iz-----sožalje. Posebna zahvala družini Matevževi, ki je prva priskočfla
na pom oč, zdravniku, kolektivu Novolesa, župniku in kaplanu ter
otroškemu pevskemu zboru.

Žalujoči: ati, mamica, ata. m m a, teti Payiica in Dragica

ZAHVALA

26. septembra 1979 nas je v 76. letu
starosti za vedno zapustila naša dra
ga mama, stara m a n a in tašča

Ob prerani izgubi naše ljube mame,
stare mame, sestre, in svakinje

AMALIJA
PATE

ANE
BARTOL

e Ra
se zahvaljujemo sosedom, k i so nam nesebično stali ob
strani in pokcjno v času njene bolezni obiskovali ter nam
vsestransko pomagati Zahvala velja tudi kolektivom za podarjeno
cvetic m ve«re, ZD Trebnje ter župnim m pcvcem-

iz Mahovnika pri Kočevju
se zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem, pevskemu
zboru, posebno pavaščanom , ki so pokojno v tako lepem
številu pospremili na njeni zadnji poti.

Žafcijoči: mož Ludvik, hčerke Mici, Justi,Ivanka, Malči,
Siva, surova Miro in Stane z družinama ter drago

sorodstva

I

I

Žtaiijoci: hčetka Marija, vnučka Mirica z možem, bratje
in sestre ter ostalo sorodstvo.

a

ZAHVALA
ZAHVALA
Ob nenadni in bedeči izgubi našega
dragega moža, očeta in starega ata

JOŽETA
PETERLINA
iz Kočevja
se iskreno zahvaljujemo vsem sosedam, sorodnicam in znancem,
ki ste nam v teh težkih trenutkih stali ob strani, darovali vence in
cvetje ter pokornega spremili na njegovi zadnji poli. Posebna
zahvala podje^em ITAS Kočevje, KOVINAR Kočevje in IMP
Ljubljana za podarjene vence, godbi n a pihala iz Kočevja in
duhovniku za opravljeni obred.

Žalujoči: žena Pepca, sinovi Jože, Božo m Toni z
družinami, sin Viktor; vnučki in drago sorodstvo.

V SPOMIN
Z oktobra je mrnlo 10 let, odkar
n a je mnogo prezgodaj zapustila
*
naša draga mamica

dotrpela naša draga mama, stara
mama in teta

TEREZIJA

GOLOB

iz naselja Pod Trško goro 78
Zahvaljujemo se vsem, ki ste našo mamo obiskovati v času
bolezni, z nami sočustvovati in nam izrazili sožalje ter pokojno
spremili k zadnjemu počitku. Iskrenahvala sosedam za nesebično
pomoč in podarjeni venec, dr. Vodniku za skrbno zdravljenje in
lajšanje b d ečin , sindikatu železnice, sindikatu in sodelavcem
tovarne zdravil Krka, sodelavcem predilnice Novoteks in ZB
Ločna-Mačkovec za podarjene vence. Zahvala tudi proštu za lepo
opravljeni obred.

Žalujoči: sinovi Floijan, Lojze in Vid z družinami, hčerki
Anica in Francka z družinama, Marija in Zinka ter
nečakinja Ivanka z družino
Novo mesto, Kanada, Ljubljana, Zagreb,
2 7.9. 1979

MARUE
ŽNIDARŠIČ

ANA

ŽUNIC

roj. Kovač
iz Loga 66

Se zmeraj si na nadvse draga in naš dom je brez tebe
prazen. Hvaležni smo ti za vse tvoje dobrote in prijazne

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom za nesebično
pomoč, prijateljem in znancem, ki so jo sprem ilina zadnji poti, ji
darovali cvetje in nam izrekli sožalje. Iskrenahvala župniku ter
somašniku nečaku Mirku za opravljeni obred, vsem boštanjskim
pevcem za zadnje slovo pokojnici, kakor tudi Alojzu Liscu za
poslovilni govor, vsem zdravnikom in osebju Zdravstvenega doma
Sevnica. Še enkrat vsem iskrenahvala.

Trap: mož, sestra, sanara, hčerka, zet, snahe in vnuki.

Žalujoči: mož Toni, sestre, nečakinje in nečaki ter ostalo
sorodstvo.

roj.. Ce
Čeredoičenko
Žuučev 11,pri A d e S č ii

ZAHVALA
Po dolgem in mučnem bolehanju je

Ob nenadomestljivi in bedeči izgubi
naše drage žene, sestre in tete

ZAHVALA

Na osnovi skupnega razpisa za vpis
novincev v šolskem I. 1979/80
-

Ob prerani in b d e č i izgubi
dragega moža, očeta, sina in
brata

ALEKSANDRA
SKOKA
iz Borova pri Kočevski Reki
se iskreno Zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem
in sosedom, ki so n a n v težkih trenutki) stali ob strani in
pokojnika v tako velikem številu spremiti n a zadrgi poti- Posebna
z a h v d a k d d ttiv u posestva Snežnik za vso nudeno moralno in
materialno pom oč. Hvala govornikam za poslovilne besede, kakor
tudi godbi.

Žalujoči: žena Katarina, otroci Martina, Majda in Sašo,
mama in ostalo sorodstva

/

objavlja
DOPISNA DELAVSKA UNIVERZA UNIVERZUM,
LJUBLJANA, Parmova 39,

vpis v naslednje šole in tečaje

— šolo za osnovno izobraževanje ob delu (5., 6., 7. in 8. razred)
— poklicno administrativno šolo (2-letno)
— ekonomsko šolo (4-letno)
— poklicno kovinarsko šolo (3-letno)
— delovodsko strojno šolo (2-letno)
— tehniško strojno šolo (4-letno)
-r- tehniško strojno šolo (3-letno) za absolvente poklicnih
kovinarskih in sorodnih šol
— tehniško elektro šolo (4-letno) in 3-letno za absolvente
‘ poklicne elektro šole
— poklicno šolo za kemijske laborante (2-letno)
— poklicno šolo za kemijske procesničarje (2-letno)
— tehniško šolo za lesarstvo (3-letno) za absolvente poklicne
šole lesne stroke
— dopisno filmsko in TV šolo — za mentorje filmske in TV
vzgoje

Tečaji:
ZAHVALA
V globoki žalosti sporočamo, da nas
je v 41. letu tragično zapustil naš
dobri mož, skrben očka, brat, boter
m stric

ZAHVALA
Ob smrti naše drage mame, stare
, sestre, tete in tašče

— strojepisni tečaj,
— za stavce na IBM stavnih strojih,
— za tehniško risanje,
— za skladiščnike,
— za kontrolorje in preddelavce v kovinarstvu
— za varstvo pri delu (skupine v OZD),
— začetni tečaj nemškega in angleškega jezika

Priprava in preizkus znanja za visoke in višje šole.

FRANC
FURLAN

ALOJZIJE
MEDVED

iz Vel. Bana 7 pri Šentjerneju

iz Scdnjcga Gičevja 28 pri Otočcu ob Krki

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnicam , sosed cm , prijateljem
in znancem, ki ste v teh težkih trenutki) sočustvovati z nami,
izrekli sožalje, darovali pokojniku vence in cvetie ter ga v tako
velikem številu spremili n a njegovi zadnji poti. Zahvaljujemo se
vsem vaščanom za nesebično pom oč, predvsem Rotarjevim, ter
župniku za lepo opravljeni obred. Hvala vsem, ki boste obiskovali
njegov prerani grob

se iskreno zrfrrrijujemo vsem, ki ste jo obiskovati med njeno
težko bdezn j o in jo tako številno spronii k zadnjemu počitku,
zdravstvenemu osebju novomeških botri Enic, Onkološkega
inštituta Ljubtjma in ZD Novo mesto za lajšanje bolečin,
dreovticem cveti* “ vencev. Odbora aktivistov Novome&ega
okrožja in tov. Jožetu Peno za poslovilni govor ob odprtem
gjobu. Hvala župnku za opravljeni obred. Posebna hvala sosedam
za pomoč v najtežjih trenutkih. Se enkrat vsem iskrena hvala!

Žalujoči: žena Anica, hčerkici SHva in Martina, sestre
Anica, Tončka, Nežka in Marija z družinami ter drago
sorodstvo

Žalujoči: sin Vrirtor z žen o, h č i Mici z družino in ostalo
sorodstvo

— Višja pravna šola — Maribor
— Višja upravna šola— Ljubljana
— Višja šola za socialno delo — Ljubljana
— Visoka šola za organizacijo dela Kreni
Tečaji so namenjeni kandidatom, ki nimajo popolne srednje
šole.
Organiziramo Študijski center Višje pravne šole — Maribor za
študij ob delu (1. in 2. letnik).
Vpisujemo vsak dan, razen ob sobotah, do vključno 30.
septembra
od 7. do 13 ure
in ob torkih do 18. ure
V septembru in oktobru vsak dan.
Za izobraževanje se odločite čimprej, kar je vpis omejen.
Zahtevajte prospekt!

J
) 7 9 j r ^ 4 o ( 1 5 7 3 ' 4. oktobra 1 9 7 9
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Stopalo iz vreče spet hodi
Podvig slovenskih kirurgov vrnil Anžlovarjevim iz Gornjega Kamenja gospodarja
Eden največjih uspehov slo
venske kirurgije je povezan tudi
z majhno dolenjsko vasico
Gornje Kamenje, dobrih sedem
kilometrov oddaljene od Treb
njega. Tam namreč živi Jernej
Anžlovar, ki mu je cirkularka
lanskega 10. maja popolnoma
odrezala stopalo.
Jernej je takrat v sosednji
vasi z bratom žagal drva, pri
tem pa mu je spodrsnilo in žaga
se je zarezala v nogo. Stopalo je
obležalo na tleh. Preden je
prišel rešilni avtomobil je mi
nilo precej časa, kajti vas nima
telefona, vseskozi pa Jernej ni
izgubil poguma in prisebnosti.
To se je pokazalo tudi po pri

J
Vse svoje življenje je p o 
ti svetil boju za oblast delav{ cev. Bil je rojen v rudarski
0 družini, ki je štela kar 9
jj otrok. Takoj p o končani
* osnovni šoli se je zaposlil
£ najprej na žagi, nato pa v
* rudniku, kjer je delal v jam i
Brat Polde je takrat prinašal
t dom ov marksistično litera+ turo. Posebno zaveden in
j revolucionaren pa nisem bil,
f saj vsega še nisem razumel
JU Vendar sem najprej le slu til,
t potem pa tudi že vedel, kje
£ /e moje m esto," pripove0duje.
£ Prvi naboj, ki ga je Nace
K am ičnik izstrelil, n i bil za
0 vajo, ampak zares. To je bilo
'J, takrat, ko je v Čolnarjih
samo p e t partizanov napadlo
sovražno kolono, ki je štela
< kar 33 vozil V roški ofenzi£ vi julija 1942, ko je bil
£ položaj zelo kritičen, je bil
0 sprejet v SKOJ, 28. novembra 1942 p a v KP ter hkrati
1 imenovan za komandirja če
te v Cankarjevi brigadi
„ Takrat ni bilo partijskih
knjižic, kom unisti se vsi m ed
i sabo niti nismo poznali
£ Vendar smo po odnosu do
i soborca in p o obnašanju v
J boju vedeli ali pa vsaj slutili,
£ k d o je kom unist in kdo ne.
*C Thdi danes v glavnem velja
t merilo, da so kom unisti
? lahko le najboljši Vendar n i

Na istem hrajo se
vrstijo nesreče
J e -----------------------------------

Maver umrl na kraju nesre
če, Fartek pa v bolnišnici
23-letni Samo Maver iz Kočevja
se je 29. septembra ob 3.20 z
avtomobilom sm rtno ponesrečil.
Vozil je proti Kočevju. Zaradi nepri
merne hitrosti in mokre ceste ga je
začelo v dvojnem ovinku zanašati, s
ceste pa ga je zaneslo na ravnem
delu ceste, že 50 m od ovinka pri
hiši š t 27 v Dolgi vasi. Avto je letel
6,70 m po zraku, se zapičil v trav
nik, se prekucnil in drsel po strehi,
ter se ustavil 20 m vstran od kraja,
kjer je zletel s ceste. Voznik Samo
Maver je tul takoj mrtev, sopotnik
Janez Dejak pa sploh ni bil poško
dovan.
Približno 6 dni prej, 23. septem
bra, ob 19,05 se je skoraj n a istem
mestu hudo ponesrečil m otorist Lih
dvik Fartek, star 3 7 l e t Prepeljali so
ga v ljubljansko bolnišnico, od tu pa
v bolnišnico v Mursko Soboto, kjer
je v noči iz 27. na 28. september
umri.
Na istem kraju se je zgodilo že
več zelo hudih, tudi smrtnih, ne
sreč. Ovinki tu niti niso tako hudi,
cesta dalje proti m ostu pa je sploh
rama. To pa marsikoga prevara, še
posebno pa je ta cesta nevarna, če je
mokra.
J. P.

take doslednosti k o t med
v o jn a " V bojih je bil tovariš
Nace večkrat ranjen.
Po vojni je imel odgovor
ne dolžnosti v Kočevju.
Končal je srednjo partijsko
in ekonom sko šolo. N ato je
bil sekretar mestnega kom i
teja KP, računovodja v ke
m ični tovarni, direktor ti
skarne „K očevski tisk“ in
pred upokojitvijo predsed
nik občinske konference
SZDL, vmes pa hkrati še
republiški poslanec, predsed
nik raznih društev i t i
„Ne bi smelo veljati, da je
človek družbeno-politično
aktiven le, če dela v glavnih
političnih organizacijah in
gre enkratna mesec na sesta
nek, ampak je to tudi tisti,
k i gre 2 do 3-krat na teden
na pevske vaje, ki dela v
raznih društvih.
Politično trdnost imamo
in naša država si je priborila
v svetu velik ugled Zagoto
viti pa moramo tudi gospo
darsko trdnost, saj se v na
sprotnem lahko poruši tudi
politična. To lahko doseže
mo, če bomo pravilno ka
drovali in nagrajevali ter
oblikovali družbeno in poli
tično zavest. Pri tem naj
bomo mlajšim za vzor starej
ši prizadevni ustvarjalci
Nas borce iz revolucije,
nekoliko m oti pojav velikih
socialnih oz. premoženjskih
razlik. To sicer še n i m noži
čen pojav, a je včasih očit
no, da si nekdo ni mogel
pridobiti vsega z delom. Ta
ko prihajamo navzkriž z na
čelom nagrajevanja p o de
lu ," razmišlja tovariš Nace.
J. PRIMC

ZNOVA DOMA Jerng
Anžlovar, ki si je s prisebnostjo
rešil nogo.

Na tajmu brezovi
»sesalci za prah”

\Vedno v boju za boljše

Pred kratkim je v Kočevju
J stopil v pokoj Nace Kamič% nik, znani družbenopolitični
J delavec, k i je bil ob upokot jitvi predsednik občinske
Jj konference SZDL. Čeprav je
t- star kom aj 58 let, ima kar
j 4 7 delovnih let, m ed tem i 4
leta ko t prvoborec.

hodu reševalcev, ko je odžagano
stopalo vtaknil v polivinilasto

vrečo in to vzel s seboj. Do
mačini so se čudih, pozneje pa
se je izkazalo, da je to Jerneja
rešilo in mu omogočilo, da
lahko danes spet hodi.
Anžlovarja so takrat pre
peljali najprej v novomeško
bolnišnico, takoj nato pa v
ljubljanski Klinični center.
Operacija je trajala 15 ur in je
uspela. Se 66 dni zdravljenja pa
dva meseca okrevanja v Zavodu
za rehabilitacijo invalidov in
Jernej Anžlovar znova stoji na
domačem dvorišču. Še več: v
ponedeljek je pričel opravljati
Ja cdikiUvU
V rb e ti LiCi
7 a UiU
Hm.
MUijui/. TnrrtK
v /u uo jv

žino, za tri šoloobvezne otroke.
Podvig slovenskih kirurgov je
dodobra odjeknil v svetu medi
cine, Anžlovaijevim pa vrnil
gospodarja. To pa je naj
pomembnejše.
B. B.

TRGATEV
Izdelovanje brezovih me
tel je obrt, ki izumira
Kot edini izdelovalec brezovih
metel se je na zadnjem Rib
niškem semnju predstavil Ciril
Hrovat s Prevol v občini Novo
mesto. Tudi ta stara obrt po
stopno izumira.
Ciril in njegov oče delata
metle v glavnem pozimi, od de
cembra do februarja, ko na kme
tiji ni dela, če pa imata večje na
ročilo, pa tudi v drugih letnih
časih. Brezove metle p ro d n ata
Kmetijski zadrugi in na semnjih.
Največji njun odjemalec je
„Kurivoprodaja“ iz Ljubljane,
Marisikdo je že pozabil ali pa
nikoli ni vedel, za kaj se uporab
ljajo take metle, zato smo o tem
pobarali Cirila, ki je povedal, da
so n^jprikladnejše za pometanje
dvorišč, parkov in hlevov.
Izdelovanje metel zahteva
nekaj truda, vendar se da tudi s
tem delom nekaj zaslužiti. Hro
vatovima pomaga pri izdelovanju
in pri prodaji njun zet oz. svak
Tones Zuran
’■
iz Kočevja.
J. P.

USPELA
OPERACIJA
Takšna je danes Anžlovatjeva
noga, ki je lani ostala brez
stopala

LETOS DEVET TEČAJEV
AMD
Letos je Avto-moto društvo Rib
nica organiziralo že pet tečajev za
voznike A, B, C in E kategorije ter
za traktoriste. Obiskovalo jih je 180
kandidatov. Konec septembra se je
začel še sti tečaj, do konca leta pa
bodo še trije. V načrtu imajo še
tečaj v Sodražici in v Velikih
Laščah. V primerjavi z minulimi leti
je letos vpis m anjši V AMD pravijo,
da so tem u krive podražitve vsega
blaga, posebno goriva in motornih
vozil. Tudi ura vožnje ni poceni, saj
stane že 185 din.
AMD namerava drugo soboto v
oktobru organizirati ocenjevalno
rally vožnjo za vse lastnike avtomo
bilov.
M. G -č

Z vinsko trto
je dosti dela.
Najprej kopljemo, cepimo, vežemo,
škropimo in nazadnje trgamo. Bientarji nosijo grozdje v kad, trgajo ga
ženice, otroci pa pobiramo jagode in
obenem - zobamo. Ob vsem tem pa
ne zmanjka časa za pogovor. Koliko
zanimivih zgodbic slišijo otroška
ušesa! In nato pride ura, ko delo
končam o Če je šlo vse po sreči,
smo m očno zadovoljni.
SONJA BERNARD
OŠ Milke Kerin

PIONIRJI O SEBI
Pred dnevom pionirjev, 28. sep
tembra, smo imeli v Artičah pionir
sko konferenco. Naše delo v prete
klem obdobju je bilo zelo uspešno.
To so potrdila poročila številnih
krožkov in društev, ki delujejo na
šoB. Ugotovili smo, da še nismo
dovolj samostojni, da preveč priča
kujemo od mentoijev. Nekateri
učenci bi radi delali v vseh krožkih,
nekateri pa se zanimajo le za žogo,
pa še za to ne v okviru šolskega
športnega društva.
NOVINARSKI KROŽEK ARTIČE

Ni vsak javor za žlico
Med zadnjimi ribniškimi izdelovalci lesenih žlic

AVTO NA OGRAJI - Na cesti
med Kočevjem in Dvorom je
malo asfalta in veliko luknjaste
ga makadama. Vozniki na dobri
asfaltni cesti niso vajeni voeiti,
zato p iih ^a do takih nesreč, ko
se je pn Gorenju avto LJ
% 1979-976 nabodel na varoval
t a no ograjo. (Foto: Primc)

i

Poplava v sodraški šoli
Vzrok ni znan, škoda še ni ocenjena
V prostore osnovne šole Sodraži
ca je med deževjem 25. septembra
ponoči začela vdirati voda. Okoli
pol mčtra visoko je zalila kurilnico,
vdrla pa je tudi na hodnik, v shram
bo za živila, tehnično -delavnico,
šolsko kuhinjo, jedilnico in v garde
robo vrtca.
Klicu na pomoč so se odzvali
gasilci iz tozda Inles in Donita s
črpalko GD Sodražica, dva zasebni
ka pa sta pomagala s svojima roč
nima črpalkama. Pri črpanju je
sodelovala gasilska enota učencev
osnovne šole, ki je upravljala črpal
ko pod vodstvom svojega mentorja
in predsednika sveta šole Franceta
Rusa. Pri reševanju so sodelovali
tudi učenci višjih razredov.
Škoda & ni ocenjena, pravijo pa,
da je je manj k o t pred dvema
letoma, ker je takrat vdrla v šolo
tudi gnojnica, tokrat pa le razmero
ma čista voda. Takratna poplava je
povzročila za okoli 2 milijona din
škode. Vzroke za poplave v šoli še
raziskujejo. Mnenja so različna.
Nekateri m enjo, da vdira v šolo
talna voda, drugi pa, da voda iz
kanalizacije.
Ravnateljica šole Zinka Benulič
se zahvaljuje vsem, ki so sodelovali
pri reševanju in pri črpanju vode. Še
posebno se zahvaljuje Antonu Šilcu
iz Grdega dola, ki je hitro prišel na
pom oč s svojo ročno črpalko, in

Mileni Vesel, ki je posodila črpalko.
Posebna občinska komisija, ki si
je ogledala poplavljeno šolo, je med
drugim menila, da je treba šolo pri
zavarovalnici Triglav zavarovati pred
poplavo, za kar je treba šoli dati
poseben denar.

Med zadnje mušketirje, ki še roč
no izdelujejo lesene žlice, sodijo
58-letni Stane Kraševec iz Slemen,
53-letni Karel Intihar iz Zavrha in
72-letni Alojz Vintar iz Metulj. Svo
jo spretnost so pokazali tudi obisko
valcem ribniškega semnja. Prvi je
tudi še posebno duhovit, drugi zgo
voren, tretji pa je molčal in delal,
kar je žal vse manj cenjena oblika.
„Da, mi bomo delali žlice še kar
na roke. S strojem zna vsak otrok."
Potem pa priznajo, da jim je to
delo v krvi in da ga ne nameravajo
opustiti, kot so ga drugi. Zanj popri
mejo pozimi, ko ne morejo v gozd
in na polje. Izdelke prodajajo, kot

so rekli, Spomeniškemu varstvu,
kasneje pa smo razjasnili, da ribni
škemu „Spominkarstvu“. Zaslužka
pa, kolikor je, je dobro, saj od
brezdelja pozimi tudi ni koristi.
Žlice izdelujejo iz javora, ki raste
proti jugu. Ta je mehak in dober za
obdelavo, severni pa je pretrd.
J. PRIMC

POSTRVI MORI GN0>,
NICA - Avgust Ocvirk J,
Orešja pri Sevnici k ob vs<,
zalogo postrvi. „Ena je 1‘
eno porcijo,” je dejal skrufr
no ob žalostnem plenu, i\
kateiega se sicer gostilničarf
kar pulijo. Kdo bo plačal ti
ribe? (Foto: Železnk)

Gnojnica mi
Poginilo 314 postrvi
Poročali smo že, da *
Avgustu Ocvirku v nedeljo, 23;
septembra, jele poginjati posti'1'
v ribogojnici ob Sevnični DJ
28. septembra, ko ga je zadnji
obiskal posavski kmetijski 'V
špektor Ivan Doberšek, je Ocvirf
pobral iz prekatov že 314 pc
ginulih postrvi!
. Znano je, da so tudi te rib*
poginile zaradi gnojnice, ki j*
stekla iz greznic velikih hlevfl*
Kmetijskega kombinata Maro*
pod Planino. 25. septembra sin11
si s prizadetim gojiteljem
ogledali
kraj
onesnaženj*
Sevničninega pritoka. Živin*
(menda 800 bikov) je v obrf
sodobnih hlevih na izplakovanji
varno zaklenjena. Po pobočju *
vije široka sled gnojnice, k i 1
dolini kajpak teče v potoček.
Domačini so vedeli povedali
seveda neuradno, da je bil uprav
nik Mlakar ravno ta dan ni
sklepni obravnavi pri celjske«
sodišču za prejšnji pogin rib
Ocvirk jo bU konec te d n a pOnOV-j

no na Marofu, da bi se slednjič
lahko že dogovoril kako in kaj
V brk je dobil le to, da naj prid«
drugič, češ upravnik je moral i
Šentjur zaradi „tistega NNNP”
Storilcem očitno posavski
medobčinska inšpekcija ne moi<
nič, saj gre za občino izvet
njenega
območja
(Šentjur)
Ilegalno si lahko onesnaževale:
le ogleda. Zadevo so prijavili
med drugim tudi republiški
inšpekciji.
*
A-

RAZSTAVA DEL
IVANA KOSA
Jutri zvečer bodo v krški
galeriji odprli razstavo del
akademskega slikarja Ivana
Kosa. Krčanom je slike po
sodila mariborska Umetnost
na galerija, zato bo ob otvo
ritvi o slikarju in njegovi
ustvaijalnosti govorila kusto
dinja te kulturne ustanove,
nastopil pa bo tudi Ribniški
oktet.

ZADNJI ŽLIČARJI - Ribničanje so „od širokih ust mero vzeli
žlice delati začeli." Zdaj so ročni izdelovalci lesenli žlic bolj red'
Na fotografiji žličarji Kraševec (levo), Intihar in Vintar. (Fo'(
Primc)

Brezobzirno izkoriščanje človeške stiske
Zasebnik Zibert v Žabji vasi ima na stanovanju 40 ljudi, od katerih dobi 8.000 din najemnine
Najbrž privatnik Jože Zibert iz
Žabje vasi ni edini, je pa prvi, pri
katerem si je inšpekcija stanje
ogjedala. Porazno!
Ljudje so dlje časa šušljali,,na
migovali, dokler se niso v medo
bčinskih inšpekcijskih službah
o d o čili za združen obisk gradbe
ne, sanitarne in delovne inšpekci
je. Občan Jože Z ibert iz Žabje
vasi je k m et Stanovanja oddaja
kar v več objektih. Inšpekcija sije
najprej ogledala ,.depandanso'* v
Smolenji vasi. V Žibertovi vlažni
zidanici stanujejo 3 družine, sku
paj 10 ljudi. Ni sanitarij, p o vodo

pa morajo hoditi 15 minut dalcc.
Za životarjenje v nemogočih živ
ljenjskih pogojih plačujejo gospo
darju po 200 dinaijev od gospo
dinjstva, toži pa jih za n s a j , ker
hoče 400 din na mesec.
V Žabji vasi ima Zibert nastan
jene ljudi kar v treh objektih, pa
še v barakah, stajah za seno in celo
v leseni garaži za avto. Skupaj
stanuje v Žabji vasi pri tem lastni
ku 30 oseb.
V novi hiši je natlačenih 6
gospodinjstev. Imajo skupne sani
tarije., skupno vodo, družine pa
imajo majhne otroke. V stari hiši

stanujejo na podu, na razpolago je
p d jsk o stranišče, brez vode. Sta
novalci staje nimajo nobenih pri
tiklin, v leseni garaži p a sta dve
dekleti. Ena je šele 15 let stara
prišla iz Niša iskat d d a v Novo
mesto.
Izračunali so, da dobi Zibert po
zdajšnjih cenah okrog 8.000 din
na mesec od vseh stanovalcev, ki
pa v nobenem primeru nimajo
ustreznih pogojev za življenje.
C do v staji, kjer stanuje 6 ljudi,
plača vsak po 300 din za stanova
nje. Za stajo dobi 1800 din mese

čno, je pa v takem stanju, da j°
pivi sneg lahko do tal podre.
Stanovala pri Žibertu niso p ri
javljeni, seveda pa gospodar tudi
ni obdavčen od dohodka iz najem
nine. Odkritje tega primera je bil
prvi korak, zdaj se bo stvar razpte'
tala. Vsi stanovala Žibertoveg*
„hotela“ so namreč zaposleni: v
Pekariji, v Novoteksu, v Novolesu
in v IMV. Razpletala pa se bo
zadeva še v drugi smeri, k ^ ti n*
sledi so še mnogim drugim, ki ®*
podoben način izkoriščajo l j u ^ j

■r.l /

Sni!

SZDL Slovenije Franc Poglajen je izjavil, da
jlvodnevni preizkus pripravljenosti in uspo

sobljenosti vseh struktur naše družbe, delovnih
ljudi in občanov lahko ugodno ocenimo.

N A B R A N IK U

SVOBODE

Na dvodnevni akciji »Nič nas ne sme
Presenetiti" je sodelovalo več k o t milijon
Slovencev. Množice so bile aktivirane v enotah
civilne zaščite, prostovoljnih in tovarniških
9asilskih enotah, v narodni zaščiti in drugih
organizacijah, ki so neposredno ali posredno
Povezane z zaščito dom ovine, življenj jin
Premoženja.
R ezultati akcije bodo znani šele po tem eljitih
analizah, že prve ocene pa pričajo, da je v
vseljudski akciji, ki jo je z o dločno podporo
2veze kom unistov izpeljala republiška konfe
renca SZDL Slovenije, sodelovalo več k o t 5.000
organizacij združenega dela in 1500 krajevnih
skupnosti.
Vodja akcije, predsednik sveta za ljudsko
obram bo in družbeno sam ozaščito pri RK

, V akciji je sodelovalo blizu 70 o d s to tk o v

delovnih ljudi in občanov Slovenije," je ob prvi
oceni povedal Poglajen „T o pravzaprav najbolje
dokazuje odnos ljudi d o zasnove splošne ljudske
obram be in družbene sam ozaščite, d o pridobi
tev naše revolucije in do družbe v celoti. So
krajevne skupnosti in delovne organizacije, v
katerih so se akcije udeležili vsi prebivalci in
zaposleni.
Cilj, ki smo si ga zastavili — m nožičnost sm o to rej dosegli. Uspeli pa sm o tu d i v vsem
drugem . Nalog so se povsod lotevali resno,
samoiniciativno. Šablon ni bilo, kar je pri
takšnih akcijah najbolj p om em bno."
Akcija .N ič nas ne sme presen etiti" ima po
besedah Franca Poglajna še druge pozitivne
strani. V pripravah, ki so trajale več k o t pet
mesecev, so v krajevnih skupnostih in tozdih,
kjer je bilo središče dogajanj, pa tudi drugod
usposobili predvsem veliko kadrov.
Kdor dela, tudi greši. Med skoraj polletnim i
pripravam i je prišla na dan prenekatera
pom anjkljivost. Ne katere posebne en o te so bile
slabo oprem ljene, hišni sveti tudi. Me d priprava
mi nam je uspelo nevšečnosti in težave
odpraviti. Akcija torej ni trajala dva dni, am pak
več m esecev.N jen nam en je seveda, da nikoli ne
bo končana.

Zdaj je čas za pretanjene analize in
ugotovitve. Odgovorni, in to sm o mi vsi, bom o
uporabili vse izkušnje. D obre in slabe Predvsem
pa bi se morali zavedati, da je imela tokratna
slovenska akcija .N ič nas ne sme p resen etiti"
prvenstveno p o litičn o m obilizacijsko vlogo.
Uspeh je bil nad pričakovanji. Lahko rečem o
da so danes občani in delovni ljudje zares dobro
seznanjeni z zasnovo splošne ljudske obram be1
in družbene sam ozaščite. Pri opravljanju
obram bnih in sam ozaščitnih nalog smo dosegli
zavestno m nožičnost.
Minulo so b o to in nedeljo sm o torej Slovenci
preverili sami sebe in našo jugoslovansko
zamisel splošne ljudske obram be in družbene
sam ozaščite. V dveh dneh smo združili teorijo,
d olgotrajno šolanje se spomnili prenekatere
..dolgočasne" v a je .
Akcija .N ič nas ne sme presenetiti" bo
postala delovno tradicionalna. Letošnja in prva
je pokazala, da lahko v obram bnih pripravah in
obram bi sodeluje najmanj milijon Slovencev.
Nadaljnja ugotovitev vaje je o čitn a prizadevnost
in izšolanost dom ala vsakega udeleženca akcije.
Denar za tem eljite priprave in sodobno
te h n ičn o oprem o ni bil vržen proč, Titova
pobuda o pripravah na splošni ljudski odpor in
družbeno sam ozaščito je prodrla v zavest
vsakega Slovenca.
Zaradi vsega tega geslo »N ič nas ne sme
p resen etiti" ni bilo samo geslo, tem več odraz
dom ovinske zavesti vsakega posam eznika ali
vsake celice naše sam oupravne družbe.

PLETE
MOST MED
GENERACIJAMI

okrajnega odbora pa je 1962 prejel diplomo za
polstoletno delo s čebelarji. Isto leto mu je Zveza
čebelarskih društev Slovenije podelila odlikova
nje jta čebelarske zasluge I. stopnje.
Za delo pri Rdečem križu je prejel ..Zlati znak
priznanja" od zveznega odbora RK, od republi
škega odbora pa »Veliki zlati znak" za
dvajsetletno organiziranje krvodajalstva. Glavni
odbor Zveze delavskih prosvetnih društev Slove
nije ga je nagradil z odlikovanjem .Svobod" I.
stopnje, v domači, brežiški občini, pa je 1970
prejel najvišje občinsko priznanje, oktobrsko
nagrado. To so le najpomembnejša priznanja, s
katerimi se mu je družba poskušala oddolžiti za
njegovo požrtvovalnost, s katero se je razdajal
ljudem.
Vedrino je učitelj Vadnal črpal iz glasbe.
Posvečal se ji je, kadar je le utegnil, in še danes si
rad zaigra na klavir kako priljubljeno melodijoSeveda le tisto, ki jo zna na pamet. Not namreč
ne vidi več brati. Včasih je bil tudi mojster gosliVodil je moške, mešane in mladinske pevske
zbore in režiral dramske predstave na dobovskem
odru.
»Naša hiša je bila pravi dom kulture," se
spominja hči Elizabeta. »Pevci so se več let večer
za večerom zbirali pri nas. Dve sobi sta jim bili na
voljo. Med tem ko so vadili, smo bili drugi
družinski člani v kuhinji, kjer sem tisti čas celo
študirala. Na petje sem se tako navadila, da me ni'
prav nič motilo."
Oče ji je segel v besedo s pripovedjo o
čudovitih izletih s kolesom. Prekolesaril je
bližnjo in daljno okolico tja do Pišec in
Kumrovca, do Samobora, Podbočja in Novega
mesta. Bil je tudi navdušen telovadec. Okrog sebe
je zbiral mladino in jo vključeval v sokolske vrste.
Radi so se mu odzivali ne samo kot telovadci,
ampak tudi kot somišljeniki in sobesedniki in v
poznejših letih so mu s hvaležnostjo priznavali
njegove vzgojne zasluge. Vadnal je znal pridobiti
mladino za plemenite cilje, znal je spletati
mostove razumevanja med generacijami.
Od nekdaj je zavzeto spremljal dogodke v
dobovskem okolišu in jih zapisoval v kroniki, za
katero je dolga leta vestno zbiral tudi članke,
vesti in fotografije iz časopisov. Njegova kronika
verno odseva življenjski utrip kraja in je danes že
dragocen zgodovinski arhiv.
Tudi za občinsko organizacijo' Rdečega križa
je Vadnal dolgo vodil kroniko. To delo mu je
prišlo v meso in kri. Celo zdaj, ko ne more več
pisati, lista po časopisih, izrezuje in lepi
prispevke na prazne liste v knjigi. Ta je
sedemnajsta po vrsti. Vanjo nalepi vse, za kar

Starosta posavskih učiteljev Franc Vadnal iz
Dobove ima rad mladino, zato je ostal dolgo
mlad. Vedno znova se razživi, če ga obiščejo
šolarji. Vsakega najprej povpraša, čigav je, saj ga
ni domačina, ki ga kot učitelj in krajan ne bi
poznal, pa ne samo njega, ampak nekaj rodov
nazaj. Tisočere # spominske niti - ga kaj hitro
pripeljejo do prave hiše, do očeta, matere ali
strica dekličev in fantičev, ki mu v imenu
današnjih šolarjev prinašajo dobre želje za vsak
rojstni dan.
13.
septembra letos je Franc Vadnal dopolnil
94. leto. Misli mu pogosto zaidejo v preteklost,
toda to ne ovira njegovega zanimanja za
sedanjost, za politiko in vse, kar se dogaja po
svetu. Ves čas se s čim ubada. Podnevi bere
časopise, romane, izrezuje članke in fotografije
za kroniko, večere pa presedi pred televizorjem.
Poročil nikoli ne zamudi. Privlačijo ga tudi druge
oddaje, zlasti filmi, zato »pozna" veliko slavnih
igralk. Včasih vzdrži pri televiziji celo do
polnoči. Zjutraj je vedno zgodaj pokonci,
navadno med četrto in peto uro, z njim pa tudi
hči Elizabeta, ki po svoji upokojitvi skrbi zanj.
„Bil sem naprednjak," je s ponosom označil
svoje politično prepričanje, svojo pripadnost
naprednim idejam. Bil je več kot samo to, pravi
ljudski učitelj, ki je pojmoval šolske dolžnosti
samo kot del svojega poslanstva. Številna
priznanja na steni pričajo o njegovi vztrajnosti in
prizadevnosti na raznih področjih kulturnega in
društvenega življenja v kraju.
Franc Vadnal je bil začetnik knjižničarstva v
brežiški občini. Kot mlad učitelj je leta 1900
ustanovil knjižnico in bralno društvo v Kapelah.
Na novem službenem mestu v Dobovi je bil spet
on pobudnik za ustanovitev ljudske knjižnice, v
kateri je več kot pol stoletja sam stregel bralcem
in jim priporočal, kaj vse naj bero. Njemu gre
zahvala, da so se police polnile z novimi knjigami
in da je to bogastvo leta *1941 otel pred
uničenjem. Po osvoboditvi je knjižnico zopet
obnovil in prevzel njeno vodenje. Nikoli ni
vprašal za plačilo, ne v knjižnici ne drugod, kjer
je delal.
Bil je ustanovitelj Čebelarskega društva
(1910), Pevskega društva (1930), Sokolskega
društva. Rdečega križa (1930), po vojni pa
Društva upokojencev v svojem kraju. Slovensko
čebelarsko društvo za Spodnjo Štajersko ga je že
1912. leta odlikovalo z društveno kolajno, od

misli, da b o morda prišlo prav šolariem .

JOŽICA TEPPEV
topništvo postajalo vse močnejše , so kljunov
udar uporabljali le še izjemoma, predvsem proti
poškodovanim ladjam. V britanski vojni morna
rici, ki gotovo ni bila najslabša na svetu, so ga v
16. stoletju celo prepovedali.
Kasneje, ko so ladje dobile parni pogon in s
tem tudi večjo moč, so spet začeli razmišljati o
koristnosti kiju novega udara. Tudi zato, ker so
bile ladje že obdane z oklepi in zato manj
občutljive za nasprotnikovo topništvo. Med
ameriško državljansko vojno je oklepnica
.Merrimac" s posebno oblikovanim podvodnim
delom premca uspešno spreminjala v trske
nasprotnikove lesene fregate in monitorje, ki so
stali zasidrani v Hampton Rovvsu.

VOJAŠKI KOTIČEK
KLJUN NAMESTO
TOPOV
Kljunov udar je taktičen postopek pri
napadu vojne ladje, ki s premcem (kljunom)
udari v bok nasprotnikove ladje z namenom, da
bi jo onesposobila ali potopila. Kljunov udar so
uporabljali že v obdobju ladij na vesla v 5.
stoletju pred našim štetjem kot novo vrsto
pomorske taktike. Grki so z ojačenim kljunom
udarjali v bok nasprotnikove ladje. Če pa se
udar ni posrečil, so sovražnikovo ladjo s kavlji
pritegnili k sebi, poskakali na njen krov in z
meči ali drugim orožjem obračunali z nasprot
nikovo posadko. Ta postopek iz pomorske
taktike se imenuje »obordaž".
Kljunov udar so v bojih z Rimljani v prvi
punski vojni uporabljali tudi Kartažani. Ko so
pomorci začeli kasneje uvajati večje, vendar
manj okretne ladje, je bil manever obordaža
lažji kot napad s kljunom. Poleg tega so začeli
ladje oboroževati z raznimi metalnimi naprava
mi, v 14. stoletju pa tudi z artilerijo.
V
obdobju ladij z jadri, katerih manevrske
lastnosti so bile zelo omejene, in ko je ladijsko
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Naj večji uspeh v novejšem času s taktiko
kljunovega udara pa beležimo z našega ozemlja.
Avstrijska vojna mornarica je v znani bitki pri
Visu leta 1866 z lesenimi ladjami, ki so imele
ojačen kljun, uspešno obračunala z italijanskimi
železnimi ladjami. V senci te velike zmage se je
oblikovalo mnenje, da je kljun poleg topov v
pomorskih spopadih najbolj učinkovito sred
stvo. To mnenje pa je bilo spričo razvoja
topništva, močnejše oklepne zaščite in torpe
dov kmalu ovrženo.
Nekaj primerov uspešnega kljunovega udara
pa beležimo tudi v 20. stoletju. Tako na primer
so zavezniki v prvi svetovni vojni s kljunovim
udarom potopili nekaj nemških podmornic.
Najbolj znamenit je primer britanskega rušilca
,Glowworm", ki je bil 8. aprila 1940 hudo
poškodovan, vendar je, preden je za vedno
izginil v globino, zaplul s polno paro proti
nemški težki oklepnici »Hipper" in jo precej
poškodoval.

KAZNI
V UNIFORMI
Vojaške kazni so stare toliko kot vojne.
Egipčani so na primer izdajalcu izpulili jezik,
vojaške begunce so kaznovali s smrtjo, njihove
hiše porušili, imetek pa zaplenili.

Zelo okrutne kazni je predpisoval tudi
zakonik ruskega carja Petra I. Za 122 kršitev je
bila predvidena smrtna kazen v najrazličnejših
oblikah: razčetverjenje, počasno sežiganje,
raztezanje na kolesu itd. Med hude kazni so.
spadali tudi luknjanje jezika z razbeljenim
železom; rezanje prstov, roke, ušesa ali nosu;
pribijanje roke z nožem ali žebljem za steber
itd. Za strahopetnost in neposlušnost so v
tedanji Rusiji vsakega desetega vojaka obesili.

V starem Rimu so vojaške kazni vzdrževale
strogo vojaško disciplino. Za kršitelje so bili
predvideni smrtna kazen, denarne kazni,
odvzem posebnih pravic, premestitev v nižji rod
vojske, spanje pod milim nebom itd. Rimske
vojake pa so lahko kaznovali tudi s telesnimi
kaznimi, med drugim z bičanjem. Med naj hujši
mi kaznimi je bil odpust iz službe. Odpuščeni
vojak se ni imel pravice nastaniti v Rimu.

Posebna kazen je bil tek skozi šibe.
Obsojenec je moral teči med vrstama vojakov,
ki so imeli v rokah šibe. Z njimi so ga včasih
dotolkli do smrti. Ta vojaška kazen je
prevladovala še v začetku novega veka. V srbski
vojski so jo uporabljali v začetku 19. stoletja.
Francoska revolucija je z načelom splošne
vojaške obveznosti telesne kazni ukinila, druge
pa počlovečila. Za najhujše kazni je postalo
pristojno vojaško sodišče in ne volja posamez
nih poveljnikov. Uvedli so tudi posebne
kazenske in disciplinske enote.

V fevdalnih časih so bili za vojaške kazni
značilni okrutnost, maščevalnost in strahova
nje. Najbolj na slabem glasu je ostalo
desetkovanje, ko so vsakega desetega vojaka
usmrtili, ne glede na to, če je bil kriv ali ne. Za
poklicne vojake je bil odpust iz vojske huda
kazen, za oficirje, ki so bili skoraj praviloma
plemiči, pa politična smrt.

Še nekaj o vojaških kaznih med NOB.
Pravilnik Glavnega poveljstva partizanskih čet iz
julija 1941 je predvideval opomin, ukor, težja
opravila in ustrelitev, odlok o vojaških sodiščih,
ki je začel veljati 24. maja 1944. pa strogi ukor,
premoženjsko kazen, pregon iz bivališča,
odvzem čina ali položaja, prisilno delo in
smrtno kazen.

•.ČREPINJE”

n a s s p re m lja jo
OD ROJSTVA
DO SMRTI

Že bežen pogled na predmete, ki jih
yporabijamo v vsakdanjem življenju, nam razkri
je, da je med njimi kar precej keramičnih
'2delkov. Tako jih najdemo v kuhinji, sanitarijah,
v električnih instalacijah, med umetniškimi in
okrasnimi predmeti. Keramika nas spremlja vse
življenje in tudi v zgodovini človeštva jo najdemo
nekako od neolitika naprej.
Kako pa je s keramičnimi predmeti uporabne
vrednosti, kako je s predmeti, ki jih uporabljamo
Za okras? Po stanovanjih in policah težkih omar
v dnevnih sobah je Se in Se kiča, izdelkov slabega
in skaženega okusa. Krivda za tako stanje seveda
ni le pri kupcih takih predmetov, marveč tudi v
slabi izbiri na našem trgu, tudi zaradi izumiranja
l keramike, še posebej najpreprostejše, to je
lončarstva. Vendar gre razvoj v svetu v drugo
smer. Keramika in izdelki iz gline so vse bolj
iskani, vse bolj cenjeni, celo na takih področjih,
za katera se nam še do včeraj ni niti sanjalo, da bi
lahko v njih uporabljali glino. Keramika je
prodrla v reaktorje, rabijo jo za obloge raketnih
motorjev, nekje pa so šli celo tako daleč, da so ;a
poskus iz nje naredili celo bencinski motor. Tako
vsestransko upora Inost keramike so seveda
dosegli z novimi tehnološkimi postopki, z novimi
spojinami, med katerimi so vse bolj znane spojine
9*'ne in kovin kermeti.

davki
n a š ih b a b ic

IN DEDKOV

O strahospoštljivi besedi .davek" je vsako
besedičenje odveč. Tudi definicija ni potrebna,
9 čutimo jo neštetokrat na lastnem žepu. Davek
•e tako skozi desetletja postal najbolj nezaželen

material, prostor, pomoč pri žganju in vse, kar
pač potrebujeta. Nad sprejemom v tovarni sta
navdušena, lepo pa so ju sprejeli tudi delavci, ki
se zelo zanimajo za njuno delo. Skupaj z njima so
dobesedno trepetali, kaj bo prišlo iz peči. V peči
se namreč pokaže, koliko je keramiku uspelo
spoznati ta zelo razširjeni material, pri oblikova
nju izredno obvladljiv, toda muhast pri žganju. In
oba keramika, ki ju je keramika že do kraja
prevzela, raziskujeta ravno to njeno muhavost.
»Težko je po nekaj mesecih dela reči, kaj bo
nastalo. Mogoče nama bo uspelo, mogoče tudi
ne," pove Aljoša Souček in se v podrobnosti
noče spuščati. Potem pa le prizna, da je bilo
treba za ta njun podvig precej časa posvetiti
teoretičnim pripravam. Med temi pripravami, ki
so trajale kar eno leto, sta morala proučiti precej
literature .keramično naprednejših" dežel, kot
so Nemčija, ZDA, Velika Britanija in Švedska.
Gorazd Sotler se še ne ukvarja toliko časa s
keramiko, toda zdaj, ko jo vsak dan vse bolj
spoznava, bi se le težko ločil od nje: ..Keramika v
našem likovnem življenju še nima tistega mesta,
ki bi si ga zaslužila. Zdaj je v društvu likovnih
oblikovalcev včlanjenih le 8 keramikov, kar tudi
kaže na stanje na tem področju likovnega
ustvarjanja."
Potem oba ustvarjalca le pokažeta, kaj sta v
teh mesecih ustvarila. Tu je cela vrsta keramičnih
posod sodobnih oblik, ki so nekako v sredi med
uporabno keramiko in čisto okrasno funkcijo. Pri
njih prevladuje modra barva, ki jo dobijo iz
kobaltovega oksida. Keramika sta pri okraševanju
teh posod poleg barvanja uporabljala različne
tehnike, od vrezovanja do vtisnjevanja in reliefov.
Aljoša Souček in Gorazd Sotle) delata v Likovno učinkovite so celo tako preproste
tovarni že od spomladi naprej. V tovarni so ju domislice, kot je vtis dlani v glinasto ploščico v
sprejeli z odprtimi rokami. Na voljo so jima dali različnih barvah. Sploh so keramične ploščice pri

V
čem je ta izredna privlačnost keramike?
Predvsem je privlačna njena lastnost, da se,
zmešana z vodo, lahko gnete in oblikuje. S
sušenjem in žganjem, med katerim pride do
kemičnih sprememb, pa glina postane trda, s
posebnimi glazurami prevlečena pa še odporna
proti vremenskim spremembam, kislinam ipd.
Na Dolenjskem je tradicija keramike precej
dolga. Znani so lončarji z ribniškega konca, iz
Šentjerneja, Bele krajine, kjer se jlo n č a rs tv o
ohranilo do danes. Tudi industrijska keramika je
bila nekdaj razvita. V Novem mestu je imel že
pred vojno malo keramično tovarno Klemenčič,
ta tovarna dela še zdaj. Zaradi nahajališč gline v
okolici Trebnjega, v Račjem selu, pa so tam
postavili tudi tovarno gradbene keramike. Ta
keramika, delana, po najsodobnejši tehnologiji,
šteje med najkvalitetnejše v Jugoslaviji. Ker so v
tovarni opazili, da na našem trgu manjka izdelkov
iz keramike, ki bi bili primerni za ljudi malo bolj
občutljivega okusa, so se v svojem dekorativnem
oddelku lotili raziskav na tem področju. Tako so
letos priredili razstavo svojih izdelkov v ljubljan
skem .Borcu", znani trgovini na Titovi cesti. In
tam so navezali stik z Aljošo Souček, ki se že
dvajset let ukvarja s keramiko, in Gorazdom
Sotlerjem. Ker sta se oba likovnika zanimala za
delo v tovarni, so se d om en ili, da bosta poskušala
v tovarni raziskati možnosti za izdelavo dekora
tivne keramike in seveda tudi umetniško izrazne
keramike. Sodelovanje se je začelo, ker imajo v
tovarni najsodobnejšo tehnologijo katere glavni
del je peč za žganje, ki doseže izredno visoke
temperature.

nas še preveč enostransko uporabljene. Součkova
in Sotler sta dokazala, da se da že s preprostimi
vrezninami in nekaj barve narediti zanimiva
kompozicija, uporabna v arhitekturi. Prav tako
sta naredila celo vrsto keramičnih opažev, ki so
prav tako uporabni v arhitekturi. Zaradi izredne
obstojnosti in odpornosti proti vodi, mrazu in
kislinam take arhitektonske elemente lahko
uporabljajo tudi na planem. Potem sta pokazala
celo vrsto keramičnih plastik, ki so nastale med
njunim večmesečnim delom v tovarni. Za vsak
izdelek sta potrebovala precej poskusov, ker
zahteva tehnologija, da ima vsak izdelek svojo
maso. Prav tako sta delala v nedogled poskuse z
glazurami, kjer sta opravila tudi sto takih
poskusov. Prav zaradi tega je pomoč tovarne
dobrodošla. Keramikom namreč zmeraj manjka
gline in seveda drugih materialov. Pa tudi male
keramične peči niso primerne za malo večje
izdelke.
„ V keramiki veljajo samo izkušnje, ker nikoli
ne uspe tisto, kar si samo zamisliš, zato so
poskusi, s katerimi se ukvarjata Součkova in
Sotler, za nas izredno dragoceni," je povedal
Zdravko Bizjak, tehnolog v tovarni.
Sodelovanje med likovnikoma in Industrijo
gradbene keramike v Račjem selu vsekakor
zasluži pohvalo, saj je to eden redkih primerov
sodelovanja na taki ravni. Koristi so obojestran
ske; keramika imata na voljo prostor in material,
tovarna pa z njuno pomočjo raziskuje možnosti
uporabe keramike. Kakšni bodo končni rezultati
še ni znano, vendar ti začetki obetajo kar precej.
Vprašanje je samo, kako in v kakšni meri bo
tovarna uporabila izsledke obeh keramikov. Če
jih bo, potem se nam obeta na področju
keramike kar precej novega.
J. SIMČIČ

Precej enostavnejšo pot do ljudi pa so našli
posredni davki. Ti so se plačevali namreč v
majhnih zneskih in le redkokateri potrošnik se je
zavedal, da je pri nakupu določene stvari plačal
še državni davek. Zato je bilo tudi pritožb čez
posredne davke sila malo, čeprav je bila
obremenitev prebivalstva z njimi mnogo večja,
kot z neposrednimi davčnimi dajatvami. Primer
pred nami bo najboljše potrdilo temu. Za leto
1927 je bil tako predviden znesek neposrednih
dajatev v višini ene milijarde, 848 milijonov,
438.765 din, medtem ko je „ predračun" za
posredne dajatve v istem letu znašal kar štiri
milijarde 294 milijonov, 500.000 din. Že takrat
pa je bilo mnogo hude krvi, ker so pač posredne
dajatve velikokrat podražile najvažnejše življenj
ske potrebščine in sta bila bogatin in revež s
takšnimi ukrepi prizadeta v povsem enaki meri.
Nekaj primerov posrednih davkov: koikovanje
vlog, prošenj ali opozoril, taksa za raznovrstne
pritožbe, spričevala, kupne in prodajne pogodbe,
priznanice. Seveda so v takratnih časih poznali
tudi točilno takso za točenje pijač v kavarnah in
spremljevalec človeštva. To so ugotavljali tudi dajatev. Davke so delili na posredne in gostilnah. Najvišja je znašala do 3.000 din letno.
naši dedje in babice in zato nič čudnega, če smo neposredne. Med prve so sodili zemljarina, hišni Številka sama pove malo, zanimivejša bo zato
lahko v nekem koledarju Mohorjeve družbe davek, obča pridobnina, posebna pridobnina, primerjava z davkom, ki so ga plačevali za
izpred več kot pet desetletij prebrali naslednje rentnina, dohodnina, davek na poslovni promet, avtomobil ali pa voz na vzmeteh(l). Taksa je
invalidski davek, komorska doklada, davek na znašala do 200 din, poleg tega pa so morali
vrstice:
„Še tako točnemu davkoplačevalcu je skoraj zaslužek telesnih delavcev in tantjemni davek. lastniki plačevati še letno 3.000 din za
avtomobil, 500 din za voz z dvema in 200 din za
nemogoče imeti jasnega pregleda svojih davčnih Poglejmo nekatere od teh malce pobliže!
.dolžnosti. Uvajanje novih davkov, odprava
Zelo zanimiv je bil davek na zaslužek telesnih voz z enim konjem. Zanimivo novost pa so
plačilnih nalogov in mnogokrat zakasnela odmera delavcev, uveden leta 1925. Plačevati so ga takratni pravosodni organi uvedli pri taksi za
davka za eno ali več let nazaj, to so vzroki, da si namreč morale osebe, ki so za plačilo opravljale dediščine. Slednja se je odmerjala po starem
je le malokateri davčni zavezanec na jasnem, kaj razna fizična dela, dajatev prosti pa so bili le avstrijskem zakonu, vendar so odgovorni krogi
je plačal in kaj še plačuje davkariji. Pa saj je delavci, ki še niso dopolnili 18., ali ki so že kmalu uvedli novost, da se v prvem kolenu krvnega
mnogo davkoplačevalcev, ki niti ne vedo, katere prekoračili 65.leto. Zanimivo, da se je v davčno sorodstva za dediščine, katerih vrednost ni
davka morajo plačati, kaj šele da bi znali, kako se osnovo vračunala tudi vrednost hrane in presegala 500.000 din, ne plača nikakršna
stanovanja, tako da so bili delavci mesečno kar pristojbina.
odmerjajo in kdaj dospejo v plačilo."
Seveda pa ne smemo pozabiti na tisti del
Prav nič verjetno ne bi pogrešili, če bi te ob dobršen del zaslužka.
Sicer pa se v načinu plačevanja davkov ni do posrednih davkov, ki je državi prinesel še največ
vrstice prestavili še v današnje razmere. Več kot
pet desetletij je prineslo novosti torej le v danes prav nič spremenilo. Tudi pred petdesetimi denarja. Taksa, vračunana v prodajno ceno. In
poimenovanju davčnih dajatev. Na primeru naših leti so jih plačevali s poštnimi položnicami, ki so nič čudnega, ko našim dedkom in babicam ni šlo
jih davčni uradi pošiljali davčnim zavezancem. V v glavo, da tovarne ne nosijo nikakršnih davčnih
dedkov in babic bomo to najbolje pojasnili.
Obdobje po prvi svetovni vojni na Slovenskem primeru, da občan svoje dolžnosti ni opravil bremen, temveč jih enostavno prevalijo na
ramena potrošnikov.
je poznalo nič več in nič manj kot 21 (!) davč nih pravočasno, je sledil rubež.
DOLENJSKI LIST

Na prvi črpalki me je fant, ki sem ga zbudil iz
prijetnega dopoldanskega spanja, samo začudeno
gledal: — Be ncin? Na—a, šefe, bencina pa že dva
tedna ni. Poskusite na drugem koncu mesta,
mogoče bo tam kaj.
Prebijal sem se med prašnimi stranskimi
ulicami med otročaji, ki so se razposajeno metali
ob tla in kakorkoli že skušali vzbuditi pozornost:
— Monsieur, regardez-moi, poglejte!
Naložil sem dva taka piščančka na rezervoar,
in ko sta se pobožno držala eden drugega, sem
pomislil, kako malo je pravzaprav potrebno tem
otrokom, da so srečni. Imela sta velika, napeta
trebušč ka od vsakodnevne manjoke, nekakšnega
krompirja, Šnaka sta bila otrokom več ali manj
cele Afrike. Enoličnost prehrane je v teh deželah,
morda celo bolj kot podhranjenost vzrok za
zavrto rast, ki je kljub napetim trebuhom v Afriki
še kako prisotna.
Na črpalki ni bilo nikogar. Malo zadaj, v za silo
zbiti leseni kolibi, je bilo slišati govorjenje
moškega in vmes histeričen smeh ženske. Včasih
je zalajal pes. Zatrobil sem.
Mala dva sta se skobacala z motorja, se
sramežljivo nasmehnila in vrtoglavo stekla proti
vratom, na katerih se je pojavil starec otožnih
potez na obrazu kot utrujen od življenja, kr se
mu je naprtilo na pleča.
Rekel je čisto malomarno: —Ni bencina, in se
ves upognjen obrnil nazaj.

Pred dnevi smo lahko spremljali tragiko
mično odisejado strmoglavljenega imperatorja
Centralnoafriškega cesarstva Bokase I. Ko
pišemo te vrstice, je dobilo „ njegovo cesarsko
veličanstvo" azil ali hišni pripor, kakor se
vzame, na Slonokoščeni obali. Morda bo tam
tudi ostal. Letos se je v Centralnoafriškem
cesarstvu, ki je zdaj nenadoma republika,
mudil naš sodelavec Zvone Šeruga. Objav
ljamo njegovo reportažo, ki brez političnih
namer predstavlja košček življenja te države.

Ozka, blatna pot je bila vsekana v gozd, ki se je
kot neprehodna stena dvigal na obeh straneh
visoko nad glavo. Potreboval sem vso moč svojih
rok, da sem lahko brzdal krmilo motorja po
spolzkih tleh in iskal najboljšo možno pot med
številnimi lužami, ki so se kot majhna jezerca
razprostirala včasih daleč pred mano.
Bil sem sredi džungle Centralnoafriškega
cesarstva. Tistega jutra sem navsezgodaj krenil iz
Banguija, glavnega mesta, proti več kot petsto
kilometrov oddaljeni Bayangi, kjer sredi gozda
kraljujejo fantje domačega Slovenijalesa.
Pravzaprav je bil to že moj drugi prihod tja,
tokrat z druge strani kot tri tedne predtem, ko
sem po mesecih prebijanja preko Afrike prišel tjaiz Kameruna. Deset dni sem bil gost v Bayangi, si
ponovno dodobra opomogel in po ne vem
kolikem času spet pošteno spal v postelji. Toda
pot je šla naprej — s čolnom po Sanghi in Kongu
do Brazzavilla, za kar pa sem potreboval
kongoanski vizum, ki pa sem ga lahko dobil
edinole na njihovi ambasadi v Banguiju.

„RES ZELO POTREBUJETE
BENCIN?"
K v ragu! Bencin sem moral dobiti, kakorkoli
že! Sredi hoste vendar nisem mogel ostati s
praznim rezervoarjem. Mularija je stala okoli
mene, čisto tiho pravzaprav v tistem trenutku,
kot bi vedeli, da je stvar prekleto pomembna.
Moja dva mulca sta živahno skakala okoli starca
pri vratih in mu na ves glas nekaj dopovedovala.
Obrnil se je čez čas, se popolnoma zravnal in
me pogledal:
— Res zelo potrebujete bencin?
—Še kako zelo!
—Dobro! Počakajte malo!
Izginil je v kolibo in se čez hip vrnil s polno
petlitrsko kanto v rokah. Sam je odvil pokrovček
na rezervoarju in izlil dragoceno tekočino v
notranjost. Pripravil sem tisoč frankov in mu jih
stisnil v roko. Gledal meje nekaj časa, zamišljeno
morda, in jih potem vrnil z odločno kretnjo:
— Mala dva sta moja sinova. Povedala sta, da
ste ju peljali. Dober človek ste. Na svidenje.

PILOT JE BIL BOG
S Slovenijalesovim letalom sem se v slabi uri
prepeljal tja z motorjem vred, ki smoga komajda
stlačili zadaj, med nekaj domačinov, ki so
pobožno sedeli na svojih sedežih in gledali Janija,
pilota, kot boga. Globoko pod nami je drsela
pokrajina, mogočen pragozd v nedogled, ki gaje
le redko kje sekal ozek krak potoka ali rečice.
Nobenega naselja, niti najmanjše vasi ali poti
stotine kilometrov nikjer. Edino Pigmejci, to
neverjetno gozdno ljudstvo, so morda globoko
pod krošnjami stoletnih dreves v njim tako
domačem okolju gradili svoja bivališča, nekakšne
polkrožne kolibe iz listja mogočnih tropskih
rastlin. Iz letala jih seveda nismo videli.
Odločil sem se že takrat: nazaj bom šel z
motorjem. Preko džungle pa kakorkoli že. Vedel
sem, da obstaja neka pot, v deževni dobi
popolnoma neprehodna sicer, v zgodnjem aprilu
pa še dokaj uporabna. Na zemljevidu, precizni
Michelinovi karti, sicer ni bila označena, toda
vsaj približne podatke o njej sem dobil pri fantih
v Slovenijalesu, ki so jo nekajkrat prevozili z
verjetno zelo trpežnim tovornjakom.

SKOZI
PRAGOZD
ČRNE
AFRIKE

AFRIŠKI GIN IN DRUGA
DOMAČA ZDRAVILA
T isto popoldne sem strmoglavil prvič m enda
na res najbolj b la tn e m d elu c este. O vinek je bil

lep, polkrožno je zavijal nekam za hrib, k i se je
dvigal visoko na desni. Začel sem z vso eleganco
starega m ačka, nagnjen pravilno, sveto p repričan,
da ga bo vsak hip konec. On p a - kje pa! Kar
rinil in rinil je nekam za tisti hrib, čedalje ostreje,
da sem komaj še lovil tistih nekaj ubogih m etrov
po blatu na levi strani.
Potem sem pogrnil. Jaz lepo spodaj, z visoko
zavihanimi rokavi in m otorjem p oprek p reko
m ene, na m ehkem . Hvala bogu, niti poštene
praske nisem dobil.
Imel sem že drugič razbit kom olec, raztrgane
hlače in izkušnjo več.
O b prvem p o to k u sem se ustavil in začel
izpirati ves tisti pesek iz kože. Malo naprej je
stala m ajhna kolibica. Postaven d ečk o je ležal na
nekakšnih kolih pred njo in si sončil p o dplate.
Ne vem sicer, zakaj ravno p o d p late, am pak to in
pa dlani je edino, kar imajo črnci sploh belega na
sebi.
Kaj kmalu se je dvignil in pricapljal k meni:
— Padel, a?
— Ne, kje pa! V edno ustavljam ta k o .
— Aha! Pa z m otorjem kar tudi?
— Da, z m otorjem kar tu d i, da.
— Pa mu ni nič videti. N ič ni razbit.
— Da, hvala bogu, no sem rekel še en k ra t, saj
sem bil jaz spodaj, ne on.
Stari me je p o tem krevljasto prijel za ro k o , en
čas gledal kom olec in mi p o tem rekel, naj grem z
njim. Posadil me je na tiste prekle pred k o lib o in
izginil potem n o ter. Kaj h itro se je vrnil s
flašk o n čk o m v roki.
— Afriški gin, je rekel. — Zlij ga gor, alkohol,
m očno.
Gledal sem sum ljivo in p o tem povohal: dišalo
je res po žg a n ja Za vsak slučaj sem še poskusil
pošten požirek - ni d o b ro , da bi človek vsakega
vraga m etal tak o le na rano.

NIHČE NIČESAR NE
VE NATANČNO
Tako sem tisti dan zgodaj zjutraj že odpeljal iz
glavnega mesta. Bangui je ostal daleč za mano,
prijetno mesto pravzaprav, ki je bilo visoko iz
zraka skorajda kot vas, skrito v gosto senco na
vsakem koraku rastočega drevja. Predmestja so
zavzemala večino prostora, revne kolibe, narejene
iz blata, m.pd katerimi se je v jasnem jutru dvigal
prah v ostrih krogih zračnih vrtincev, ki so
prihajali z reke. Asfaltiranih je bilo le nekaj
malega glavnih ulic, center mesta, kjer je bilo
začuda izredno čisto in mirno — vsaj za viharno
obdobje, pred revolucijo, ki se čedalje močneje
čuti v vsaki pori življenja te afriške države.
Suveren države cesar Bokassa I.vzbuja na svojem
prestolu zgražanje svetovne javnosti in odpor v
lastni državi. Nekaj dni predtem so bile velike
demonstracije študentov in dijakov po ulicah tega
mesta. V pokolu, ki še sedaj ostaja brez
sprejemljivega uradnega komentarja, je bilo
ubitih nekaj sto ljudi, v glavnem otrok! Tristo do
petsto morda, natančne številke ne ve nihče.
Tudi ne ve nihče, ali je na cesarjev poziv
sodelovala v tem pokolu zairska vojska ali ne.
Uradni komentar to zanika, ljudje, s katerimi se
pogovarjam ob pivu, pa šepetaje pripovedujejo,
kako so prav oni neusmiljeno streljali njihove
otroke in kako jih je petdeset menda ostalo
mrtvih na ulicah Banguija. Domačini so v
mogočnem srdu planili po njih z mačetami,
sulicami, lo k i. . .
Toda — nihče ne ve ničesar natančno. Ali —
v sakdo ve vse in si šepetaje morda celo upa
povedati. A dva ne povesta istega!
Dižava, ki skorajda nima lastne industrije
kmetijstvo pa je več ali manj na nivoju
primitivnega, tradicionalnega poljedelstva, je na
robu razsula. Vrste pred črpalkami so vsak dan
večje, cene v trgovinah gredo skorajda v
neskončnost. Kilogram jabolk stane petdeset
dinarjev, solata osemdeset, vrečka Knorr juhe, ki
jo dobimo pri nas za pet dinarjev doseže tam
okoli štiri jurje; krompir je po osem jurjev
kilogram. Isto je s - tekstilom in ostalimi
življenjskimi potrebščinami.
Povprečna mesečna plača pa doseže morda
petsto dinarjev, kadar jo delavci sploh dobijo.
Nekatera podjetja že pol leta niso izplačala
dohodkov.

DVA SOPOTNIKA NA MOTORJU
Cesta je bila prijetna, speljana kot klin skozi
pragozd, ki se je razprostiral na obeh straneh. V
državi, ki meri po površini gotovo dvakrat več
kot Jugoslavija, je bilo asfaltiranih vsega skupaj
morda dvesto kilometrov cest, od tega več kot
polovica proti jugozahodu, kjer ima cesar svoja

posestva in letališče. Vendar pa sta bili plantaža
kave in improvizirana žaga malo pred M'Baikijem
edini omembe vredni na poti.
Vasi so bile skromne, s hišami, narejenimi iz
vej in blata, enake pravzaprav že neštetim, ki sem
jih videl na popotovanju po Afriki.

Zataknilo se je pravzaprav že v M'Baiki, v
mestu, kjer je bilo asfalta konec in kjer bi morda
še lahko dobil prepotrebni bencin ža suzukija. Še
v Banguiju poln rezervoar in desetlitrska rezerva
na prtljažniku za več kot petsto kilometrov
obupno slabe poti gotovo ne bi zadoščala.
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Bil je pravi. Zlil sem nekaj malega po roki in
gledal, kako se stari korajžno reži, medtem ko
sem jaz škrtal z zobmi, kot da bi imel čeljust
zlomljeno.
Ni pomagalo - še enkrat sem ga moral pošteno
požreti. Stari je sedel zraven, sledil mojemu 1
zgledu in očitno čisto srečen zaradi nenadejane
družbe delal požirke, vredne morskega slona.
Potem je izginil nekam za kolibo in se čez čas
vrnil s šopom kratke, kocinaste trave. Me dtem,
ko sva si družno podajala flaškonček, nekakšno
izvotljeno bučo pravzaprav, je on nad vročo vodo
paril tisto travo in mi jo potem z vrvico privezal
na razbiti komolec. Bil sem nezaupljiv in sem ga
še enkrat globoko srknil. Pa naj bo, kar že pač
mora biti. Na koncu sem bil res že malo ohlapen,
zraven pa sveto prepričan, da vse skupaj mora
pomagati.
In je res. Že v nekaj dneh so se mi globoke
rane popolnoma posušile, lep spominček, nekaj
malega brazgotine, pa se mi pozna še zdaj, po
mesecih, odkar sem doma.
ZVONE ŠERUGA

Izkušnje je uporabil
semmerinške proge.

KAKO SO
ZAHRUMELI
ZELEZNI
SLONI

pri graditvi znamenite

VMEŠA SE MARČNA
REVOLUCIJA
Med graditvijo železnice je izbruhnila leta
1848 marčna revolucija, ki je vznemirila tudi
delavce na progi. Precej italijanskih delavcev je
pustilo delo in odšlo domov. Zaradi neredov po
cesarstvu je bolj neredno dotekal tudi denar.
Delavske mezde so bile pičle. Za 14 ur težkega
je dobil saper, tako so rekli kopačem, po 30
do 33 krajcarjev, miner pa 36. Vozniki z
dvovprežnim vozom so zaslužili na dan do 2,40
goldinarja. Polovica za graditev porabljenega
denarja je ostala v rokah domačih ljudi. Nekateri
kmetje so zaslužili z vožnjami sekanega kamna za
oporne zidove in mostove tudi do 100
goldinarjev na mesec. Počutili so se glede na
prejšnjo revščino kot Krez. S tujimi delavci so
bile tudi tedaj nevšečnosti. Za vzdrževanje reda
in zaščite domačinov so imenovali v Hrastniku
političnega komisarja, v Zagorju, Trbovljah in
Hrastniku pa nastanili po četo vojakov. Stari mir
se je vrnil v zasavske kraje še le po otvoritvi proge,
ko je tuje delavstvo odšlo domov ali drugam s
»trebuhom za kruhom".

Ž e l e z n ic a o d p r e r u d n ik

16. septembra je minilo 130 let, kar je v
Ljubljano pripeljal prvi vlak. Za malega sloven
skega človeka je pomenil začetek železniškega
Prometa veliko doživetje. Leto poprej so se
Slovenci znebili bremena tlačanstva, vse se jim je
*delo velikopotezno in čudovito. Poglejmo, kako
so .Novice" poročale o prvi poskusni vožnji na
Progi Maribor-Celje. Ta proga je bila zgrajena
1846, čez tri leta so jo podaljšali do prestolne
Ljubljane.
Takole je zapisal gospod poročevalec: „Kjer so
Pred enim letom še zeleni travniki in cveteči verti
bili, zdaj kolodvor (Bahnhof) stoji, veličansko
kot kakiga kneza poslopje, gre železnica (železna
Cesta) in hrumejo železni sloni, hlaponi (LokoOiotiven) imenovani. Že več dni poskušajo, te
železne konje, kakor jih kmetje okoli Celja
imenujejo. Perpravljeni so že trije hlaponi, kteri
imajo imena: Ocean, Veliki Klek (Grossglockner)
'o Idria. 27. dan pretečeniga je vikši ogleda c. k.
železnice dr. Ghega pervo poskušjo s hlaponom
storil in se od Marburga v Celje in nazaj v dveh
Urah in 45 minut perpeljal. Kg vihar dirjajo
hlaponi do Marburga in nazaj; v Gradec nas bodo
Perhodnji mesec vozili."

NAJIMENITNEJŠI DAN
ZA KRANJSKO DEŽELO
Časnikarju ni bilo lahko sloveniti nove
tehnične izraze, za katere ni bilo ustreznih
domačih izrazov. Mož peresa si je pomagat s
skovankami. Vlak je imenoval parovoz, tunel je
Prevajal s prerovom, inšpektorja je imenoval
Ogleda, lokomotivo hlapon itd. Takoj sta se
Udomačili besedi kolodvor in železnica, vlaku pa
ie ljudstvo še dolgo reklo „cug".
No, kot že rečeno, je 16. septembra pripeljal v
, Ljubljano prvi vlak. Velepomembnemu dogodku
je prisostvoval tudi dopisnik .Novic". Takole je
lahko dva dni kasneje zvedelo bralstvo: „16.
september je bil eden najimenitnejših dni za
Ljubljano in celo kranjsko deželo. Vožnja po
železnici se je in sicer z veliko častjo začela.
2ares nov čas se je začel ta dan za nas. Od
bližnjih in daljnih strani je privrelo toliko ljudi
skupaj, da jih morebiti še nikdar toliko v
Ljubljani ni bilo. Z .Živio' klici so sprejeli dva
. blapona, .Ljubljana' in .Triglav' imenovana, ki sta
Pridirjala prva na ljubljanski kolodvor."
Konec dober, vse dobro, pravijo. Železnica
pelje—Ljubljana je res zaslužila .Živio' klice, saj
ie bil to za tiste čase velik gradbeni podvig. V
Začetku so tekmovale med seboj tri trase. Dve od
Celja po Savinjski dolini, tretja varianta pa je bila
Usmerjena po toku Savinje do Zidanega mosta in

je pripravljal na številnih mestih, kmetje od blizu
in daleč so delavcem donosno prodajali hrano.
Krajevni obrtniki so bili preobloženi z naročili.
Podjetniki so izplačevali delavce vsakih 14 dni,
mezdi oziroma dnevu, ko je bila, so rekli
„quindicino".
Postavljanje proge pa je napredovalo počasi,
ker večina inženirjev in mojstrov še ni bila dovolj
izvežbana. Poleg tega ni bilo modernih strojev.
Cementa in dinamita skoraj niso uporabljali.
Kljub temu so opravili taka mojstrska dela, da jih
ni bilo treba popravljati celo stoletje.
Za tiste čase je bilo s tehniške plati posebno
CVICEK JE TEKEL
imenitno delo v loku zgrajeni most čez Savinjo v
PO SAVI NAVZGOR
Zidanem mostu. Gradil ga je inženir Edvard
Heider, kasnejši lastnik hrastniške steklarne. Most
Železnica po dolini Save je prizadela, tako
je bil skoraj 16 metrov visok in 87 metrov dolg.
rekoč uničila, brodarstvo, ki je imelo za
Najbolj znameniti so bili trije kamniti oboki s po
tamkajšnje ljudi pomembno vlogo. Po Savi je
23 metra razprtine v loku. O mostu se je govorilo
prihajalo žito s Hrvaškega, z Dolenjske je teklo
več kot o tistem, ki ga danes grade na Krk.
po Savi navzgor vino. Zaradi bolj varne plovbe so
Hrastniški kolodvor so najprej načrtovali na
že v drugi polovici 18. stoletja začeli regulirati
Klembasovih njivah, kar pa ni bilo všeč združbi
savsko strugo in trebiti skale ki so ovirale
bogatih Tržačanov z ministrom Bruckom na
plovbo. Največ dela je bilo v 30 km dolgi ožini
čelu. Družba se je zanimala za hrastniški
med Litijo in Radečami, kjer si je pridobil
premogovnik, postaja pa bi bila od premogovnika
precejšnje zasluge in izkušnje kasneje slavni
preveč oddaljena. Zato so dosegli, da so zgradili
inženir Jurij Vega.
Ladje na Savi so imele po 12, 14 in 16 postajo na najmanj primernem mestu, kjer stoji
brodnikov. Po strugi navzdol so nosile do 1000
še danes. Spomenik vsiljevalske volje mogotcev.
centov tovora, proti vodi pa celo do 2500 centov.
Vozilo je okoli 30 ladij, ki so napravile pot do
KAR 12.000 DELAVCEV
Siska in nazaj nekako po šestkrat na leto. Največ
Največ dela na odseku proge skozi sotesko
so vozile žito, vino, železo, apno, premog,
Save
so zadali številni ovinki in krivine, katerih
semena, usnje in les. Poleg ladij je po Savi pred
polmer je bil do 280 metrov.
železnico plulo tudi okrog 640 natovorjenih
Do tedaj nikjer na svetu ni bilo takih in tako
splavov, nekaj čez 800 pa jih je bilo vsako leto
številnih krivin. Na progi je delalo okoli 12.000
nenatovorjenih. Nosili so sami sebe — les.
delavcev. Že med graditvijo je grozila nevarnost
Tovorili so apno, čreslovino, kolomaz , in
skalnatih plazov. Ti so januarja 1879, torej 30 let
lončevino. Ladje so v soteskah proti toku vlekli
po otvoritvi proge, dejansko zasuli rečno strugo
voli. Vpreženih je bilo do 30 parov volov. Za
ter uničili okrog 200 metrov proge. Posebno
plovbo je bil urejen desni breg struge; še danes je
nevarno je bilo od Zidanega mosta naprej. Proga
videti poldrugi meter širok v skalo vsekan
teče po levem bregu Save pod strmim skalovjem,
kolovoz, po katerem so stopali voli in gonjači.
vije se med skalnimi pečinami ter preskakuje
Brodarji so imeli postaje v Brežicah, Krškem, na
jarke hudournikov Deloma so jo zgradili na
Blanci, v Zidanem mostu, Hrastniku, Zgorju,
samem skalovju savske struge, deloma pa vsekali
Litiji, Kresnicah in končno v Zalogu, kjer so bile
v živo skalo. Po savski strugi so prej vozili le
gostilne s prenočišči. Delo brodarjev ni bilo
brodarji, voznih poti tu ni bilo. Graditev tega
lahko, prenekatera ladja se je razbila med
dela železnice je bila zelo draga, poleg tega je
savskimi skalami, posebno med vožnjo navzdol.
vsako leto zahtevala dograjevanje zaščitnih
naprav betonskih plomb pod visečim skalovjem
IMENITEN MOST CEZ
in zajezitvenih palisad proti padanju skal in
SAVINJO
grušča. Zmanjkalo je tudi prostora za nakladalne
postaje ob premogovnikih. Tako so morali
Ko so začlei leta 1845 graditi progo proti
zgraditi postaje Trbovlje, Hrasnik in Zagorje v
Zidanemu mostu, so bila v kraju samo štiri
loku, kar je kasneje zelo oviralo razvoj tovornega
stanovanjska poslopja. Leta 1847 pa se je v
prometa. Zanimivo je, da je na tej progi ing.
Zasavju trlo delavcev; največ je bilo Furlanov in
Ghega zasnoval in končal študije o trenju.
Hrvatov, Čehov in Nemcev. Gradbeni material se

od tf>rT' '■— i savsko sotesko in Prusnik na Litijo
ter do Zaloga in Ljubljane. Kot danes vemo, je
zmagala tretja inačica. Najbolj odločilno je bilo,
da so v Zasavju odkrili velike zaloge premoga, ki
pa jih zaradi slabih prometnih zvez ni bilo
mogoče izkoriščati v večjem obsegu. Ne nazadnje
je ta trasa povezovala zdravilišči Laško in Rimske
Toplice, v Zagorju je bila državna topilnica cinka
in svinca, steklarska industrija, opekarna in
apnenice, pri Litiji pa rudniki svinca in talilnica
železa v Pasjeku.

Ko je bila železniška proga Celje—Zidani
most—Ljubljana zagotovljena, so podjetni tržaški
kapitalisti z že imenovanim Bruckom na čelu
kupili od močno zadolženega Ljubljančana
Luznarja za smešnih 30.000 goldinarjev hrastni
ški rudnik. Pod novimi gospodarji je postal
hrastniški premogovnik največji med zasavskimi,
na mesec je izplačeval do 15.000 goldinarjev
mezd. Izkopali so več kot 50.000 ton premoga
na leto. Ob premogovnikih so se kopičile velike
količine drobnega odpadnega premoga, ki takrat
še ni bil uporaben za kurjavo. Zanj je bilo treba
najti uporabnike v najbližji okolici. In tako se je
rodila industrija apnenic, stekla in kemičnih
proizvodov. Steklarne, ki so z drv prešle na
premogov prah, so v nekaj letih požgale vse kupe
drobnega premoga. Kaj vse prinese ali odnese
železnica!
Ljubljanska železniška postaja — doslej smo
omenili samo celjsko („kot kakiga kneza
poslopje") — so dogradili 18. aprila 1848.
Pročelje je ostalo tako brez bistvenih sprememb
vse do danes, le stolp z uro so odstranili.
Zlobneži pravijo, da zato, ker so vlaki preveč
zamujali. No, dozidali so tudi nekaj stranskih
prizidkov.
Prva lokomotiva je prispela na ljubljanski
kolodvor 18. avgusta 1849, na cesarjev rojstni
dan. Nekdo se je pač hotel prikupiti njegovemu
veličanstvu, zfeleznico so z velikimi svečanostmi
zares dali v promet 16. septembra 1849.

»ŠEMBRANO 2 IV KONJ"
Ljudje so se železnice hitro navadili. Že prvo
nedeljo so se tudi kmetje začeli voziti z vlakom.
V zakmašnih oblekah. Tedanji poročevalec
„ Novic" je zapisal, da kmetom vožnja po
železnici ugaja, da je cena nizka, »lukomatija pa
šembrano živ konj". Časnikar obenem tudi
kritično presoja upanja na gospodarsko bodoč
nost Slovenije. Takole pravi: „Tako bode
prihodnjič po Slovenskem vse lepše in za kupčijo
pripravnejše, ker bo po nekih krajih hlapon
potujoče urno kakor blisk od kraja do kraja
prepeljal, po drugih straneh jih bo pa poštni rog
spremljal tja, kamor se hočejo podati in svoje
reči opraviti. Prav živo gibanje se bo začelo v
naših krajih, da bi se le tudi Slovenci v to gibanje
hteli oplesti, drugače bodo sami ptuji vse
zaslužke nase potegnili, ino ravno domači
Slovenci kakor dozdej večdel jim za hrbtom
stopali."
Tako nekako je bilo z železnico pred 130 leti,
ko je na ljubljansko postajo pripeljal prvi hlapon.
Danes nas zaradi izgub pretirano ne navdušuje.
To pa je že druga zgodba, za častitljiv jubilej
dokaj neprimerna.
M. B.

DELO IN ŠE DELO - ..Fotografije ne
posnameš, ampak narediš," pravi eden najstarejših mojstrov fotografske kamere Ansel Adams
kadar ga sprašujejo, v čem je skrivnost njegovega
silnega uspeha. Adams je namteč danes pravi
pojem v svetu fotografije; ne samo da so njegove
povečave svetovno znane, tudi kupujejo jih, in to
za denar, za kakršnega dobiš ii:di originalno
Rembrandtovo jedkanico: Okoli 8.000 dolarjev
stane povečava, izdelana od mojstra samega.
Vendar predstavitev Adamsa v rubriki TISTI HIP
nima namena pokazati, da je fotografija lahko
tudi zlata jama. Ljubitelje te lepe dejavnosti bi
radi opozorili na tisto, kar je Adamsa naredilo za
Adamsa — neprekinjeno delo, delo, delo. Mojster
se je vedno znova vračal v priljubljene kotičke
nedotaknjene narave, vedno znova fotografiral
izbrani motiv, dokler ni ujel pravega razpolože
nja. Šele potem je sledilo nadvse natančno
povečevanje negativov. Te vztrajnosti, ljubezni
do izdelovanja in samokritičnosti mnogim
manjka. Breze na objavljenem posnetku so
najlepši dokaz, kaj zmore pravi človek za
kamero.

brez besed

PREDRAG KORAKSIC

OURO VARGA

IVAN HARAMLIJA

Ne veste, kako bi napletli
vašemu šolarju ali šolarki nov
puloverček,
da
bi
bil
moderen, praktičen in malo
drugačen, kot ste jih delali
doslej?. Naj bo vaš izdelek iz
treh barv: spodnji del naj se
barvno ujema s krilcem ali
hlačami, zgornji je kontrastne
barve, za okras pa se preko
obeh barvnih delov razteza
vdelan ali po vrhu našit kos
sadja.

vsestransko

Čeprav se morda niti še
n iste odločili za nov zimski
plašč, si po posnetkih iz
nedavne Labodove modne re
vije na Otočcu lahko pred
stavljate, kaj vas čaka, ko„bo
sneg skopnel. V Labodovi
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tovarni bodo v novi kolekciji
upoštevali naj novejše smerni. poudarjena ramena, ozka
krila, stisnjen pas, za moške
pa ozke fazone in neoprijete
hlače.

Visečo polico iz vrvi,
koščka iverice ali debelejšega
kartona, lahko tudi stekla,
naredite sami. Lahko jo imate
v otroški sobi za shranjevanje
igrač, lahko v kopalnici ali pa
tudi v dnevnem prostoru, če
bi radi poudari1' spominke.
Konec koncev pa je takle
domač izdelek tudi lično
darilo.
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prebrali smo
t i. uspešnica
Ko nalašč za tisti del sloven| *taga bralnega občinstva, ki se
^do sladka s t. i. literarnimi
Uspešnicami, je založba Lipa
jždala Klare in Jožeta Hočevar
ja prevod romana .Hrepenenje
ostane"^ katerega tvorec je
broški pisatelj Michael Burk.
Na zaščitnem ovitku knjige so
natisnili kratko izjavo pisatelja
0 njem samem in tako med
drugim beremo, da je za Burka
jesen najlepša .v morju nev/vot
l i h stavb" ter da gre vselej

• živet v kraj, kjer se roman
pogaja." Ker se dogajanje priču
jočega dela odvija sredi newyorške velemestne d&ingle, ni
treba dolgo ugibati, kje je
pisatelj preživel eno ali več
jeseni. Toliko za tiste, ki jih
| zanimajo nepomembe reči, za
( slovensko prevodno literaturo
pa je prej ko slej nepomemben
tudi tale Burkov roman.
V štirih posebej naslovnjenih
poglavjih oz. knjigah, kakor jih
1 imenuje pisatelj, je popisan
drobec življenjske poti junaki
nje Diane, slavne pevke muzika
lov, in junaka Petra, strokovnja^ za gospodarska vprašanja.
! Njuno prvo in vsa naslednja
Ječanja spremlja senca nasilne
^hrti junakovega prijatelja. Med
^ziskovanjem ozadja tega ne
rednega dejanja se glavna juna

ka sprijateljita, ogibata vele
mestnim čerem, ki se kažejo
kot zahrbtnost, izdaja, zločin,
skratka podzemlje pa boj za
dobiček in slavo, ter nista
zadovoljna z bežno ljubeznijo,
temveč hrepenita po še večji
sreči. Toda sreča je opoteča.
Tako p-.-z: pregovor. Burk pa:
„Sreča je v resnici sestra žalo
sti." S tem spoznanjem se
njegova junaka razideta. Bral
stvo pa v jok?
D. R.

Smrt v Rimu
„Smrt v Rimu" je tretji veliki
roman VVolfganga Koeppna, so
dobnega nemškega pisatelji, ki
se je med prvimi upal motivno,
zlasti pa kritično poseči v
dediščino sramotnih početij na
cističnih zblojencev.
Pripoved teče o Judejahnu, v
tretjem rajhu pomembnem poli
tičnem veljaku, ki je bil odgo
voren za pomor tisoč ev nedolž
nih ljudi. V odsotnosti je bil
obsojen na smrt, kot vojaški
izvedenec pa se v vlogi nakupo
valca orožja za neko bližnjevzhodno deželo znajde v Rimu,
kjer naj bi se srečal tudi s svojo
družino. Še zmeraj je ves prežet
z nacistično miselnostjo, v njem
niti za hip ne popusti nedoum
ljivo sovraštvo do Židov. Med
potikanjem po rimskih bezni
cah z obupom gleda na tok

•n ti, moj mali,
ti boš zopet jaz;
|boje sanje
'n njegov obraz.
Oal mi boš prav vse,
kar sem hotela.
Pomenil mi prav vse,
kar sem želela.
Le ti boš on in jaz,
•n zvest obema,
saj v tebi bo največja slast
najglobljega objema.
Minule poletne dni, ko je
bila Bariča Videčnik spet
doma, je skoraj ni bilo mogo
če najti v domači hiši; hitela
je posvoji deželi, kot bi hotela
povsem nadomestiti dol19o odsotnost v daljnem
avstrijskem Vorarlbergu, kjer
Poučuje otroke naših zdom
cev. Hotela se je spet naužiti
domače pokrajine, domačih
*judi, ki so drugačni od
tamkajšnjih. Tam, v tujini, je
tempo drugačen, ljudje se ne
Zanimajo drug za drugega. Zdi
se ji, da so zelo osamljeni,
medtem ko smo pri nas še
Znali ohraniti veliko dobre
volje, ohranili smo si način
življenja, v katerem se še da
dihati. Tako pove Bariča Vi

Mesto, ki v zgodovini sloven
ske književnosti pripada Danifb
Lokarju, opredeljuje zgledna
umetniška vrednost njegovih
del, povsem zanemarljiva pa
kajpak ni svojevrstna naključ
nost, ki se tiče časovnih okoli
ščin, v katerih so izhajale
Lokarjeve knjige. Prva (.podo
ba dečka", zbirka življenjepisnih novel) je namreč izšla 1966,
ko je pisatelj že krepko presegel
šestdeseto leto starosti. V teh
letih ustvarjalna moč književni
kov običajno že plahni, pri
njem pa se je šele začela
sproščati, saj je zatem napisal še

skupaj z vojnim zločincem
Juergenom Stroopom in še
nekim hitlerjevskim policistom.
Moczarski je bil že tedaj izku
šen časnikar, zato je skušal
dognati, kakšni so ljudje, ki so
se polakomnili tudi njegove
domovine. Ni mu bilo težko
navezati neposrednejši stik s "
Stroopom, enim najokrutnejših
vojnih zločincev, in ko so
časnikarju nove poljske oblasti
odpisale politične grehe, je na
svobodi takoj začel zapisovati,
preverjati in oblikovati jetniške
pogovore.
bila 1933 objavljena v Sodob
Tako je nastala izredno zani
nosti. Sledi Se štirinajst novel, miva knjiga, .Pogovore z rab
povzetih iz več zbirk. Vsake
ljem" pa smo nedavno tega
posebej seveda ne kaže omenja
dobili tudi v slovenskem prevo
ti, zapišimo le, da gre za izbor,
du, ki ga je za založbo Borec
ki predstavlja Lokarja kot tan  opravil France Vodnik. Delo je
kočutnega raziskovalca člove pisano v obliki dnevnika, v
kove duševne in telesne pojav središču pripovedi pa ni zapiso
nosti.
valec, ampak zločinec, ki odgo
varja na številna vprašanja. Gre
za razkrivanje grozljivih okoli
ščin, motivov in pobud, ki so
Pred štirimi leti umrli poljski
Stroopa privedli na zločinsko
časnikar Kazimierz Moczarski
je bil med zadnjo vojno vojak pot. Izpraševalec se ni zado
Domače armade, in čeprav se je voljeval s splošno znanimi resni
cami, ampak je poizvedoval
izkazal v podtalnem delovanju
toliko časa, dokler ni dobil
proti hitlerjanstvu, je po vojni
izčrpnih in odkritih odgo
več ko desetletje prebil v ječah.
Po usodnem naključju je bil vorov, katere je nato primerjal
z lastnimi vojnimi izkušnjami.
dalj časa zaprt v isti celici

dokajšnje število n ov elističn ih

ga za vztrajanje. Delo, ki ga
opravlja zdaj, je težko in
naporno, saj poučuje na
sedmih šolah v sedmih krajih
in se mora vsak dan voziti od
šole do šole. Na teden naredi
tudi 500 kilometrov. Zato vse
bolj razmišlja, da bi se kmalu
vrnila. Tam ni niti misliti, da
bi kaj dosti časa posvečala
svojemu izpopolnjevanju, še
manj pisanju. Zato pa se
izpoveduje v številnih pismih,
ki jih še nikoli v življenju ni
napisala toliko kot zdaj.
.Zakaj pisati? Veliko je
biti učitelj, toda še vedno ne
dovolj. Človek hoče zmeraj
nekaj več. To je gibalo življe
nja. Tako dograjuješ sebe in
svet," pove Bariča. Doma ima
.cele omare" zapiskov, ki še
niso ugledali belega dne. Res
je sodelovala tako v nekdanjih
Mladih potih, še posebej pa v
Samorastniški besedi, ki izhar
ja v Trebnjem, in morda še
kje. Čeprav ni v življenju
nikoli obupavala in se ni
nikoli bala pogledati resnici v
oči, je pri objavljanju svojih
pesmi nekako neodločna.
Zelo težko se odloči za
objavo, če pa jo od kod
povabijo, se vendarle odzove.
Tako bo tudi za Samorastni
ško besedo še kaj pripravila,
če jo bodo le povabili.
Bariča je že odpotovala
nazaj. Morda je s seboj vzela
tudi pesmi Franceta Prešerna

PODOBA RABLJA

in Alojza Gradnika, pesnika,
ki sta ji najbolj všeč. O prvem
je napisala maturitetno nalo
go, drugi jo priteguje, ker se je
tako poglobil v žensko. Pri
prozaistih pa ima najraje Pre
žihovega Voranca — zaradi
njegove prvinske moč L In
tudi Bariča pravi, da se mora

vam

mariborsko založbo Obzorja priložili dve mali
gramofonski plošči s posnetki nekaterih
poznanih in manj znanih napitnic in zdravic.
Pevce Slovenskega okteta spremlja na harmo
niko naš rojak Silvester Mihelčič.
Tako knjiga kot obe plošči bosta pritegnili
pozornost prenekaterega ljubitelja starožitnosti, slovenske pesmi ali sploh ljudskega
izročila, žal pa se bo moral marsikdo
nelahkega srca odpovedati knjigi. Cena je
previsoka: 575 dinarjev. Človek nehote
pomisli, da je izdaja bolj namenjena kot del
opreme vikenda, manj pa prebiranju in petju.
Morda bo Mladinska knjiga prišla sama do
tega, da bi šla v promet tudi broširana manj
razkošno opremljena, zato pa občutno cenejša
knjiga.
MiM
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Knjiga prinaša uvodoma prvo
Lokarjevo tiskano leposlovno
besedilo, novelo .Ples", ki je

dečnik, pripadnica generacije,
ki se zdaj bliža srednjim
letom.
Po srcu je bila vedno
pesnica. Nežna, globoko čute
ča, odprta za vse stiske in
krizna vprašanja tega sveta.
Take se je spomnijo mnogi
sošolci, ki so v šestdesetih
letih skupaj z njo obiskovali
novomeško gimnazijo. Mno
gim se zdi, da so bila obzorja
tedanjih mladih ljudi širša,
pogledi pa bolj kot kdaj uprti
v pereča družbena vprašanja
takratnega sveta. Tedaj Bariča
Videčnik ni manjkala na no
beni gimnazijski proslavi, kjer
je vedno nastopala s svojimi
pesmimi. Gimnazijskih .S te 
zic" si pa sploh ni bilo
mogoče predstavljati brez nje
nih pesmi, ki so bile že tedaj
zrele tako po pogledih na svet
kot po tematiki, ki jo je
obravnavala v njih.
Po gimnaziji je študrala na
ljubljanski filozofski fakulteti,
kjer je končala študij slavisti
ke. V letih 1969 do 1978 je
poučevala na mirenski osem
letki, lani pa se je odpravila v
tujino. Za odhod je imela
tisoč razlogov; spremembo
okolja, poklicno radovednost,
željo spoznati nove dežele,
nove ljudi. Zdaj se ji zdi, da
nima. nobenega pravega tazlo-

Prav ta čas so dolenjski vinogradi oživeli, v
zidanicah so zaškripale preše in iz sladkega
grozdja iztisnile mošt, ki bo za Martinovo
postal opojno vince. Ob polnem poliču se
bodo zbirali možje, kakšno rekli, največkrat
pa tudi zapeli, saj ob vinu se vsako grlo
razveže. Kdor zna peti, ima kaj peti; številne
so slovenske ljudske napitnice in zdravice,
vefiko pesmi se je porodilo iz poživljenega srca
ob kozarcu vina. Preko sto jih je zbral, uredil
in priredil za zbor in harmoniko Radovan
Gobec za založbo Mladinska knjiga. Zbrane
napitnice in zdravice so pred kratkim izšle v
knjigi .Stokrat na zdravje!"
Okusno opremljeni izdaji, v kateri spremlja
vsako besedico notni zapis za dvoglasno petje
z oznakami, v kateri tonski lestvici je pesem
mogoče zapeti, so založniki v sodelovanju z

DOM JE JEZIK

zbirk pa roman, dramo in še
kaj.
Lokarjevo delo je deležno
velike pozornosti bralstva, po
znavalci uvrščajo njegove knjige
med vidne dosežke povojne
slovenske književnosti, zato je
bil že skrajni čas za ponatis
novel, ki so nazadnje izšle pred
poldrugim desetletjem in več.
To je zdaj opravila Cankarjeva
založba s knjigo .D om je
jezik", za katero je razpravo o
umetniški podobi pisatelja spi
sal Lino Legiša.

PESNICA NAVDIHA
OTROKU

življenja, ki je povsem drugačno
od njegovih pričakovanj, zato
začne sovražiti še svoje najbližje
ter po razuzdani zabavi z
lahkoživo natakarico v navalu
besa ustreli Židinjo, staro znan
ko, ki jo je skupaj z njenim
možem, arijcem, med vojno
izgnal na tuje. Po tem zločinu
Judejahria na begu zadene kap
in tako dočaka konec, ki je po
klavrnosti enak razsulu tretjega
raj ha.
To na moč groteskno in
obtožujoče delo je ob izidu
(1954) povzročilo val nasproto
vanj, zato se je Koeppen za
nekaj časa zatekel na tuje in
pisal potopisno prozo. .S m rt v
Rimu", delo, ki pritegne z
izpovedno neposrednostjo, je za
zbirko „Krog" pri Mladinski
knjigi poslovenila Marijana No
vak.

tccbstmumio

pesem samo utrgati.
In take so vse njene pesmi,
ki jih je doslej objavila: (x>lne
so pravega pesniškega navdi
ha, najintimnejših človeških
doživetij. Morda se prav zato
Bariča tako težko loči od
njih.
J. SIMČIČ

_______________ J

__________________

J

Moczarskega delo na svoje
vrsten način upodablja enega
od mehanizmov pošastnega na
cističnega stroja, zgodovinarji
pa mu priznavajo tudi izredno
dokumentarno vrednost, saj je
natančno v vseh nadrobnostih,
ki se tičejo datumov in zemlje
pisnih podatkov.

KRONIKA VASI
„Čas ni važen, zato tudi
moje zgodbe niso natačno ča
sovno zakoličene, moja pripo
ved ni zgodovinaa.. . Narekova
lo pa jo je življenje, ki daje
zgodovini dogodke." Tako je v
uvodu h knjigi .Šentanel, moje
življenje" zapisal Mitja Šipek.
Delo (izšlo je pri založbi Borec)
sestavlja enaidvajset zgodb in
vsaka od njih podaja zaokrože
no podobo življenja v vasi ob
Meži. Bodisi da gre za pripovedi
o šegah in navadah, težkem
življenju kmetov in delavcev, o

upornih dejanjih med narodno
osvobodilnim bojem — nenehno
je v ospredju lik Šentanela, ki
piscu pomeni življenje. V njem
se je rodil, iz njega je odhajal in
se spet vračal, zanj se je kot
koroški partizan boril. .Človek
zapiše, kar nosi globoko v
srcu/' pravi na nekem mestu.
Za vse, kar mu je dala vas, se ji
je oddolžil s to živopisno
kroniko, ki je hkrati tudi njegov
življenjepis. Z njo je počastil
tudi spomin na koroškega bukovnika Blaža Mavrela, saj je
svoje zgodbe opremil z njegovi
mi stihi, ki bi sicer ostali
pozabljen il
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Že tisočletja je namreč med azijskim ljudstvom
znano, da vsakodnevna vadba poboljšuje zdravje,
krepi telo in možnost samoobrambe. Zaradi tega
mnoge bolnišnice ne razmišljajo, kako naj
popestrijo delovni dan svojih pacientov. Že leta
se zatekajo po pomoč ravno h karateju. Pri delu
si podnagajo z izkušenimi in preverjenimi mojstri,
Karate. Plemenita vzhodnjaška borilna spret ki dobro vedo, kakšne vaje bodo predpisali
nost z več kot 4000-letno tradicijo. Evropejci so
otrokom, kakšne mladini in kaj bodo svetovali
se zanjo navdušili šele pred slabimi tremi
odraslim. Odločajo se med okoli 50 azijskimi
desetletji in v hipu je postala osrednji predmet
borilnimi spretnostmi, zakaj prav vse pod
zanimanja. Na stari kontinent so prihajali
strokovnim nadzorstvom pospešujejo cirkulacijo
japonski inštruktorji, svoj lonček so pristavili
krvi, zboljšujejo moč in elastičnost mišic,
spretni trgovci, začeli so izhajati priročniki
pospešujejo delo centralnega živčnega sistema,
dvomljive vrednosti. Vse več je bilo namreč ljudi,
poboljšujejo delo žlez z notranjim izločanjem, in
ki so verjeli, da se bodo za lepe denarce v
kar tudi ni tako nepomembno, vaje vplivajo na
kratkem naučili spretnosti, katerih se v domovini
bolnikovo psihološko stabilnost, in pospešijo
karateja učijo po več deset let. Novi mojstri
zdravljenje.
karateja in inštruktorji so se pojavljali čez n oč in
Bržkone je za nepoznavalca zanimivo, koliko
polnili žepe, plemeniti dejavnosti Azijcev pa so
različnih borb sploh obstaja. Najprej je prava
prinesli ogromno škode. Karate je namreč zaradi
borba v vojni, v kateri je dovoljeno prav vse in je
pogoltnosti in naivnosti ljudi ušel z uzde. Vse
edini cilj onesposobiti nasprotnika. Sledi prava
pogosteje je prihajalo do hudih poškodb, ki so jih
borba kot ulični p retep , p o k licn i boj, v katerem
povzročali .športniki’ z raznobarvnimi tek m o
velja dogovor o dovoljenih prijemih, borca pa sta
valnimi kupljenimi pasovi. Zdravniki so znova in
zaščitena pred težjimi fizičnimi poškodbami,
znova ugotavljali eno in isto: kriv je karate. Samo
četrti boj je športna borba s kontaktom.
od sebe se je začelo postavljati vprašanje, ali je
Tekmovalca imata ščitnike, udarci pa so dejanski,
karate šport ali nasilje.
vendar je njihov izbor omejen. Sodnik lahko
Slovenski karateisti (prvi slovenski karate klub
posreduje, kadar ni možen nadaljnji potek boja
smo dobili pred enajstimi leti v Krškem, ustanovil
ali kadar je eden od borcev v nevarnosti. Ocena
pa ga je prvi slovenski mojster karateja Stane srečanja sledi na koncu boja. Peti boj je športna
Iskra, ki je dobil mojstrski pas januarja 1971 iz borba brez kontakta (klasična karate borba v
rok takratnega mojstra najvišje stopnje v Evropi,
vseh inačicah). V tej sta tekmovalca brez
zastopnika kyokushinkai stila za Evropo Arthurja
ščitnikov, udarci so kontrolirani, izbor udarcev je
Hisatakeja) še vedno menijo, da označuje ta šport
omejen, sodnik prekinja boj. Sledita dve podobni
dvojna morala, in razlagajo, da to izvira iz borbi (juniorska športna in tehnična borba), kjer
njegovega bistva kot borilne spretnosti, iz sta nastopajoča brez ščitnikov, udarci pa so
strogo nadzorovani in ima sodnik precejšnjo
zgodovine in tradicije na eni strani ter iz težnje
po uveljavitvi te borilne spretnosti kot špc ta v vlogo.
In kako je s karatejem na Dolenjskem?
samoupravni socialistični družbi na drugi strani.
Najprej so se začeli z njim ukvarjati v Krškem, z
Potemtakem je zaenkrat še premalo športa, ne
nazadnje pa je zato kriva tudi sla posameznikov večjim ali manjšim uspehom pa so kimono
oblačili domala po vseh večjih mestih. Dokler je
p o uveljavitvi in lahki obogatitvi. Do nešportnega
vsa zadeva potekala neorganizirano, so se tudi na
obnašanja še prepogosto pride tudi na športnem
polju, ko poskušajo nezreli posamezniki z tem koncu pojavljale nepravilnosti. Prihajali so
namernim razbijanjem, kar pomeni kršitev pravil,
lažni strokovnjaki, ki so imeli v glavi le misli na
doseči zmago in slavo. Proti vsem negativnim
zaslužek; v večernih urah so zapozneli sprehajalci
nič kolikokrat občutili zasmehovanje pa tudi
pojavom, ki so znani za jugoslovanski in slovenski
karate (cirkuštvo, komercializem, šarlatanstvo, karateistične udarce ipd. V Novem mestu je na
tako imenovano razbijanje na tekmovanjih in primer že lep čas mir, čeravno se lahko dolenjska
metropola postavi z lepim številom karateistov.
izven njih, izzivanje pretepov itd.), se je Zveza
karate organizacij Slovenije odločila ukrepati in Od časa do časa še pride do izpada, vendar je
.športnikov', ki bi poskušali preveriti svoje znanje
lahko zapišemo, da ima pri tem precej uspeha
tudi zaradi dobrega sodelovanja s privrženci z na mimoidočih, vse marij. Za to sta zaslužna tudi
Dolenjskega. Zakaj slovenska zveza je prepričana, dva kluba, ki pa navzlic poskusom, da bi se
da bo po svojih organizacijah naredila red,da bo združila, ne najdeta skupnega jezika. In če želita
plemenitemu športu Azijcev vrnila plemenitost.
dokazati, da jima je prvi cilj res samo in izključno
Zato pa ima več razlogov. Med glavnimi je zelo
karate, bosta morala slej ko prej pod isto streho.
pomemben terapevtski značaj treniranja karateja.

ALI NASILJE?

race se selijo na jug," rečejo in že
vemo, da je tu jesen z zapoznelimi gobami,
kostanjem, ajdo in mladim vinom. Nekaj
otožnega je v tistem klinu divjih rac, ki hite
proti jugu. Drobni črni križci na sivini nizkih
oblakov. Narava lega k počitku.
Divja raca mlakarica, ki zadnja leta spet
trumoma naseljuje dolino Krke, je v številnem
plemenu rac najbolj znana. Morebiti tudi zato,
ker

je
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udomačil. Domača raca, ki tako vneto žvrglja
po z gnojnico pomešanih vaških potokih, je
namreč od divje race. Domača gaga je v nekaj
tisoč letih .meščanstva" pozabila leteti.
Okorna in težka je postala, kot da bi vedela,
da ne more ubežati loncu.
Velika divja raca je razširjena domala po
vsem svetu. Samec, racman, se razlikuje od
samice po perju. Kdo še ni slišal za sloveče
racmanove krivč ke? Star samec ima zakrivlje
na navzgor kar dva para teh peresc, mladeniči
po enega. Med poznavalci velja, da je velika
divja raca med vsemi racami naj lepše obleče
na. Gizdavi samec premore kar dve obleki:
zimsko in poletno. Zimska, ki jo nosi od
oktobra do maja, je seveda lepša; takrat se
namreč ženi. Divja raca je vsaj pri nas, na
severu, selivka. Oktobra in novembra se ti
ptiči zbero v velike jate in odpotujejo na
Špansko, v južno Francijo, Italijo, na Grško,
nekatere celo v severno Afriko. V februarju in
marcu se vračajo. Me d selitvijo v zraku
žvižgajo, šumijo in regljajo.
Velika divja raca živi na obrežju mirnih
voda, obraslih z gostim grmovjem, trstjem,
ločjem, bičjem ali šašjem. Torej tam, kjer je
dobro skrita in nima daleč do vode, odkoder
leta na pašo v mlake in včasih tudi na polja.
Na odprti vodi se divja raca nerada pokaže,
razen tam, kjer ji dajo mir, kjer je torej na pol
domača, na primer pri gradu Otočec na Krki;
tu turistom dobesedno je iz roke. Ob
nevarnosti divja gaga v trenutku zaplava v
neprodirno goščavje, obenem pa z glasovi, ki
so še najbolj podobni kvakanju, opozori druge
živali. Raca je plaha, oprezna,, prevejana,
tenkoslušna in bistrovidna ptica.
Je pa tudi nenasitna, neizmerno požrešna.
Z največjim tekom prebira njen kljun tudi po
najbolj smrdljivih mlakužah, prežveči in
precedi tudi najbolj mastno blato. Vse ji pride
prav, kar le more obvladati. Tako trga brstje.

semena, stika v zemlji za gomolji, se
poganja za žužki, pobira črve itd.
Divja raca pa je kljub nezaupljivosti dokaj
parlamentarna, podobno kot vrabci. Rada se
druži z drugimi vrstami rac in sploh z drugimi
pticami, če le marajo njeno družbo.
Marca, po vrnitvi domov, se začno divje
race pariti. Vsak racman hoče svojo družico. J
Boj zanje je trd. Polno perja na vodni gladini u
je p rič a , da ni šlo za šalo. K o racm an n ared i
svoje, jo odkuri in se ozira po drugih, še j

»neporočenih" racah. Mati raca pa naredi 1
gnezdo v gostem šašu ali grmovju, v 1
presledkih po en dan znese 8 do 14 umazano
belih, včasih zelenkastih ali modrikastih jajc.
Puhasti kebčki se izvale po 26 dnevih, in to v
obdobju dveh ur. Ena od neznank matere
narave je še vedno, kako se more jajce, ki je
bilo zneseno pred 26 dnevi, izvaliti tako rekoč
istočasno kot njegov bratec, ki je vsaj v lupini
zagledal luč sveta (na primer) 10 dni kasneje.
Kebčki se pod materjo posuše, namaste
puhec. Že nekaj ur po rojstvu jih mati raca
ponosno izpelje iz gnezda. Pogosto se zdi, da
ni samica tista, ki priganja k odhodu, ter da
nemirna mladež priganja v širni svet in jim
stara samo kaže pot. Včasih so mislili, da raca,
ki gnezdi več metrov nad tlemi, izvaljene
mladiče v kljunu odnese na zemljo. Danes
vedo, da ni tako. Puhaste kepice v takem
primeru kratko in malo poskačejo na tla in se
pridružijo spodaj čakajoči mamici. Če so
spodaj tla trda, prenekateri kebček obleži
mrtev ali pohabljen. Narava je kruta, preživi
spretnejši, močnejši, srečnejši.
Raca mojstrsko čuva svoje mladiče. Na
njeno svarilo se razkrope in kot kafra izginejo
v bližnjem grmovju ali ločju. Če je nevarnost
velika, se raca pretvarja, da je ranjena.
Nerodno odleti proč, tisti, ki jo lovi, gre za
njo, mladiči pa ostanejo na varnem. Ko je raca
dovolj daleč od žužljajočih kljunčkov, takoj
»ozdravi" in sovražnik se mora obrisati pod
nosom.
Rački so nežne in ljubeznive živali. Ne
mirujejo nikoli. Blodijo in iztikajo naokoli,
njihov plen so muhe, mušice, metulji, mrčes,
ki ga je v soparnih dneh obilo nad vodo. Po
šestih tednih rački že vzlete.
Do oktobra se naraščaj in starši ogolijo ter
si nadenejo zimsko obleko. Novembra se iz
doline Krke dvigne račji klin in odjadra na
jug. In nekaj otožnega je v jesenskem klicu, ki
prihaja s sivega neba.

