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Še v spokorniških barvah

»Odklanjamo
polževe
pasove”

Na Sejmu Moda 80 na Gospodarskem razstavišču v
Ljubljani je za pomlad in poletje še vedno veliko lila
odtenkov
14. januaija odprt Sejem
Moda 8 0
na ljubljanskem
Gospodarskem razstavišču s ij e
vredno o^edati. Tekstilci in
pleteninaiji, posebno iz naše
republike, so med najvidnejšimi
razstavljalci, malo pa je zastopa-

VZOREN ODNOS
DO U PO K O JEN IH
U Č IT E L JE V
Osnovna šola v Sevnici, katere
ravnatelj je prof. Jože Bogovič,

je ena redkih, ki posveča veliko
p o z o rn o sti Upokojenim p ro sv et
nim delavcem, ki so službovali
na njenem šolskem območju.
P rijetn o 'je vsakemu upokoje
nemu u č ite lju ali uslužbencu, ko
na proslavah pride v stik z nek
danjimi sodelavci, obuja z njimi
spomine, izmenja misli. V imenu
vseh, se osnovni šoli zahvalju
jem- Naj postane vzgled ostalim
k) la m v dolenjski regiji!
STANKO SKOČIR

nih čevljarjev. Vsak dan tudi po
dve m odni reviji v Festivalni
dvorani in več revij Centra
m ode kar na sejemskem prosto
ru.
Medtem k o v svetu že propagirajo
pastelne barve, se pri nas lila v vseh
odtenkih šele dobro udomačuje.
Največ razstavljenih izdelkov ali
blag je na sejmu v spokorniških lila
tonih, veliko je črnega, belega,
rumenega, pa rdečega. Vse ostale
barve so v manjšini.
Modna silhueta se v naših izložbe
nih oknih v novi pomladi ne bo
razlikovala od italijanskih ali franco
skih razstavnih lutk. S e vedno
poudarjena ramena, krila ozka ali pa
plisirana. Sončni plise j e spet
aktualen. Na kostimih, plaščih in
oblekah so ovratniki majhni, največ
krat pokončni-ruski. Malo je še
zelo širokih plaščev, nabranih na
ramenih ali na sedelcu.
Presenečenje pa je za obiskovalce
zelo dobro in bogato zastopana
otroška konfekcija od novorojencev
do mladostnikov, ki bi bili že radi
videti zreli. Majceni klobučki, kot
mala ponev in mnogo manjše ženske
•torbice, kot smo jih bile vajene
doslej, so ob čevljih s koničasto
visoko peto modni dodatki, ki se pri
naših dekletih in ženah šele uveljav
ljajo.
Izplača si ogledati tudi modni
reviji: popoldanska je samo iz
n v a rkonfekcijskih modelov, ki jih ttovar
ne proizvajajo, večerna pa iz metr
skega blaga, ukrojenega po zamislih
raznih ■nouiiin KrcutOljCV.
RIA BAČER

.Stališče Dolenjske in
Posavja glede moderniza
cije ceste Ljubljana —
Zagreb

MED POČITNICAMI DOVOLJ SNEGA - Zima je v veselje vseh ljubiteljev zimskih športov nasula
veliko snega. Tako tudi na Jzberu" pri Sodražici, znanem po lepih smučiščih in skakalnici. Med
šolskimi počitnicam i se bodo v okviru smučarskega tečaja spustili po smučinah tudi tisti, ki športa na
smučeh še niso vešči. (Foto: Drago Mohar)

SOS konfekcijske industrije
V Posavju podprt predlog Jutranjke in Lisce za zmanjšanje pretiranih obremenitev
Slovensko tekstilno in oblačilno industrijo tiščijo k dom izredno
velike dajatve, od visokih uvoznih obremenitev do raznih davkov in
prispevkov, ki se vsako leto povečujejo.
To je namreč industrija, ki
izredno veliko uvaža, izdelke pa
nato prodaja na tuje, kjer ji
znižujejo cene razne oblike
zaSčltc. R a zen tega so v panogi
zaposlene večinoma ženske. V Slo
veniji jih dela v tovrstnih tovarnah

V današnjem Dolenjskem listu
V današnji številki Dolenjskega lista, v kateri je prvič letos izšla
tudi 14-dnevna reportažna Priloga, opozarjamo bralce na naslednje
novinarske prispevke;

Herwig Zens
HERVVIg z e n s V
DOLENJSKI g a l e r i j i
V petek, 18. januarja, ob 18.

uri se bo v Dolenjski galeriji
predstavil grafik srednje gene-

04 racije Herwig Zens z opusom
k®bakrorezov znanih avstrijskih

e arhitekturnih motivov. Zens je
študiral na Akademiji za likov-

*nc

umetnost

na Dunaju, na

ti_ študijskih potovanjih pa se je
j$. seznanil z umetnostjo Evrope,
Bližnjega ^ o d a in ZDA. Za
svoja slikarska dela je prejel
diplomo za slikarstvo, nagrado
gaierije . Neudeggergasse
na
Dunaju ^ nagrado pokrajine
Spodnja Avstrija. Njegova dela
hranijo med drugimi tudi Aka
demija z2 1'kovno umetnost na
Dunaju, Državna galerija v
Liechtensteinu
in
svetovno
w'Znana
grafik in risb zadunajska Albertina. Razstavo,
e zki bo v veliki dvorani Dolenjske
^galerije, je om ogočil Avstrijski
^kulturni in stitut iz Zagreba. Vse
jubitelje likovne umetnosti
vabimo na otvoritev in ogled zaimive razstave, ki bo v Novem
estu do 4 . februarja.
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2- NEZAPOSLENOST JE IN NI
7 : PREVRATNE MISLI V KMEČKIH GLAVAH

13 : JEZIK VSAKOMUR DRUGAČE OKUŠA
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• stran 3 3 : ZAČARANI KROG GRIPE

To marsikaj pove, zato je svet
posavskih občin na seji 14. januaija
v Brežicah brez oklevanja podprl
predlog Jutranjke in Lisce, po
katerem naj bi tekstilno industrijo
oprostili obveznega združevanja
sredstev za nerazvite republike, ki
znaša za to panogo zdaj 3 o d st,
največ, kolikor je sploh m ožna
Druge donosnejše panoge namreč
plačujejo za te namene bistveno

Medregijski posvet o bodočem izobraževanju in mreži šol elektro stroke
M edobčinska sveta SZDL za Dolenjsko in Posavje sta v ponedel
jek pripravila v Krškem skupen posvet o b o d o či mreži ral elektro
stroke, upoštevaje pri tem načela o usmerjenem izobraževanju.

UREDNIŠTVOV GOSTEH
organizira Dolenjski list za občane krajevne skupnosti
LOČNA-MACKOVEC v sredo, 23. januarja ob 17.uri v
gostilni Pavlin v

MAČKOVCU
Ekipa novinarjev bo na voljo
krajanom, da bodo zapisali, kar bodo povedali o dobrih in
i & slabih straneh življenja v tem predelu Npvega mesta.

V

okoli 50 tisoč, v Posavju pa nekaj
nad tri tisoč. Pia/ zaradi velikih
izostankov spričo porodniških in
bolniških d o p u sto v m o ra jo te to v ar
ne imeti kar 5-odstotno rezervo
delovnih moči, to pa spet bremeni
delovne organizacije. Zaposlene v tej
stroki imajo kljub doseganju evrop
skih norm veliko nižje osebne
dohodke kot drugi. Povprečni oseb
ni dohodki tekstilnih delavcev v
Sloveniji so lani zaostajali za 19
o d st za povprečnimi dohodki na
zaposlenega v slovenskem gospodar
stvu.

Družno do več električarjev
Vsaj glede elektro stroke ima
Krško kaj pokazati. Lani so uspešno
izpeljali združevanje denarja ob
pomoči združenega dela za nekatere
pomembne pridobitve. Kot Basavje
ima tudi Dolenjska, predvsem Novo
mesto, prav tako velike načrte. Do
slej so bili vezani zgolj na izobraže
vanje mladine za te profile zunaj re
gije, pri tem pa so, kot je opozarjalo
več razpravljalcev iz Novega mesta,
potegnili krajši konec glede vračanja
izšolanih ljudi.

J

Svet posavskih občin seje 14.
januarja v Brežicah pridružil sta
liščem in zahtevam dolenjskih
občin po modernizaciji glavne
prometne žile za ti dve regiji,
magistralne ccstc Ljubljana Brega na. Ta cesta pomeni osnov
no prometno povezavo obeh re:
gij s Slovenijo in Jugoslavijo, za
to tudi Bosavje odklanja le iz
gradnjo polževih pasov in vzpo
rednih ureditev, ker je to neza
dostna rešitev.
Posavske občine hkrati z do
lenjskimi zahtevajo, da se v pla
nih zagotovi postopna in. nepre
kinjena izgradnja magistralne
ceste Ljubljana — Brega na v av
tocesto, to pa nikakor ni samo
dolenjska in posavska zadeva,
ampak širša slovenska in jugoslo
vanska obveza. Občine obeh re
gij si bodo seveda prizadevale
zbrati čim več sredstev za mo
dernizacijo cestn e^ omrežja in
tako pospešiti p adnjo vsaj na
najbolj kritičnih o<bekih. Svet je
svoja stališča posedoval Skup
nosti za ceste SRS, Zavodu za
plan ter D PO v Posavju, informi
ral pa bo tudi d efek te Skupnos
ti za ccstc.
J .T .

naj bi bodisi v Krškem ali Novem
mestu razvijali usmeritve, bodo po
kazale strokovne razprave oziroma
potrebe gospodarstva.

K>svetovanje ni imelo namena po
veličevati enih na račun drugih. Na
kraju so se le lahko razšli s sprejem
ljivo rešitvijo, po kiito i krškemu šol
skemu centru ne bodo izpod sekali
korenin, nasprotno; lc-ta naj bi v
Novem mestu razvijal dislocirane
oddelke za elektro stroko. Prav
mogoče in predvsem zaželeno bi
bilo nadaljnje samoupravno povezo
vanje. Ni bistveno, da ima vsak svoje
šole (takih teženj v republiki ne
manjka), po drugi strani pa manjka
takih skrajnežev, ki .bi vse dijake naj
raje strpali v eno ali dve šoli
Pripravljeni koncepti so dosti
širši. Vse glasnejši so pozivi na racio
nalnost in kakovost. V kakšno smer

\ . Že l e z n i k

manj. Delovna kolektiva obeh sevniških konfekcijskih tovarn sta predla
gala, da se tekstilni industriji za
polovico zniža tudi davek iz dohod
ka. Svet bo posredoval predlog
medobčinski gospodarski zbornici
Posavje in ji priporočil, da se poveže
s sosednjima zbornicama v Novem
mestu in Celju in tako vključi
zraven še tovarno Labod in druge.
Gre namreč za enoten nastop, kajti
le tako tekstilci lahko upajo na
uspeh.
J. TEPPEY

VSELITEV V
MARCU IN V MAJU
Se poldrugi mesec in srečni
dobitniki novih stanovanj v krški
soseski Grič se bodo začeli vseljev a’
ti. Do m vca bo pripravljenih za
vselitev 100 stanovanj v štirih
blokih. Naslednjih 75 stanovanj bo
dokončanih do 1. maja. Vseh 7
blokov v novi soseski je opremila
slovenska pohištvena industrija
Kljub intenzivni graditvi novih sta
novanj letos še ne bodo rešene
stanovanjske težave občanov. Zlasti
velik je pritisk na solidarnostna
stanovanja Ugodno lahko rešijo le
70 prošenj, vseh vlog p a je 350, se
pravi petk tat več.

»D olenjski list«
v vsako družino

Člani predsedstva so govorili tudi
o mladinskih delovnih akcijah, s pri
pravami je potrebno pričeti takoj,
ter o volilnih konferencah v OO
ZSMS. Sklenili so, da se mora do
naslednje seje predsedstva pripraviti
akcijski progpam predvolilnih pri
prav in volitev v OO ZSMS
10. januarja 1980 je bila 19. seja
predsedstva občinske konference
ZSMS oziroma prva seja. ftedsedstvo je pregledalo in sprejelo pro
gram o idejnopolitičnem izobraže
vanju in usposabljanju članstva in
vodstev osnovnih organizacij ZSMS.
Program nakazuje možnosti izobra
ževanja ločeno za mladino v TOZD,
krajevnih skupnostih in na šolah,
hkrati pa opozarja na potrebne do
polnitve, ki si jih morajo izdelati v
posameznih osnovnih organizac^ah
glede na svoje aktualne družbeno
politične in gospodarske razmere.
Izvolili
so petčlansko delovno
skupino, ki mora do konca januarja
{Sipraviti načrt poteka javne razpra
ve za problemsko konferenco na
tem o. »Marksistična vzgoja in izo
braževanje, družbenopolitično uspo
sabljanje in idejnopolitično delo
mladih." Javna razprava bo zajela
vse osnovne organizacije, njihova
naloga pa je, da se v razpravo tvorno
vključijo.
METKA HRASTAR

SAMOTNI V
NO VO LETO

NOVE BLOKE
V V SA SREDIŠČA!
V naslednjem srednjeročnem ob
dobju bodo v Krškem zgradili 75
stanovanj. Na Raki bodo postavili
nov šeststanovanjski blok, v Kosta
njevici bodo gradili blok z 12
stanovanji, v Podbočju p a blok s 4
stanovanji. Brestanica bo v tem
obdobju pridobila 6 stanovanj, Se
novo pa 4. Razen tega nameravajo
na Senovem in v Krškem temeljito
p [enoviti nekij starih stanovanjskih
objektov. Te številke obsegajo le
d n ^ b en o gradnja Precej novih hiš
b r .zgradili tudi zasebniki

NO VO MESTO:
M LADINA O DELU

RO ZE NA OKNIH - Zastonj jih prav v teh dneh lepi na
okenska stekla mraz. Živo srebro se je tudi na Dolenjskem
skrčilo močno p o d ničlo. Mraz pride in ni mu mar, če ga v
hišah ne marajo in ga odganjajo na vse kriplje. Marsikoga je
spomnil, da bo potrebno za boljše ogrevanje očistiti tudi
dimnik. Prava loterija je v tem času dobiti dimnikarja, č e p a
pride, kot ta na sliki, in se pojavi uokvirjen med ledenimi
rožami, vemo, da je prišel zato, da bi odgnal mraz.
Mimogrede iz vraževernosti zasučemo še gumb, saj se je
novo leto komajda pričelo, kaj se ve, kdaj nam bo sreča prav
prišla. (Foto: Janez Pavlin)
— —
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Ostareli občani zaselka Pod
turn priHmeljniku so tudi letos
kot že nekaj let pričakovali, da
se jih bodo ob na>em letu
spomnili in jih obdarovali Do
slej so jim s taktni pozornostmi
naredili veliko veselja in notra
njega zadovoljstva. Vendar so
letos zaman čakali Tudi s
čestitko se jih ni nihče spomnil.
Ker je kraj odmaknjen, so
ostareli še globlje čutili za
postavljenost, saj tudi sicer niso
deležni različnega razvedrila,
kakršno imejo ostareli v bolj
razvitih krajih
,u

V drugi polovici tedna bo
prevladovalo oblačno vrane
z občasnimi padavinami.
Mraz bo postopoma po
pustil.
I
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ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
G eneraln a
skupščina
Združenih narodov se je z
velikansko večino izrekla
proti uporabi sile, vmešavan
ju v notranje zadeve drugih
in za takojšen umik sovjet
skih enot iz Afganistana.
Pobude) za akcijo so dale
neuvrščene dežele, ki so naj
prej v Varnostnem svetu

Obsodba
vmoiavanja
Sovjetske zveze
(kjer pa je Sovjetska zveza z
uporabo veta preprečila
ukrepanje) in nato še v Ge
neralni skupščini doslej naj
ostreje obsodile sovjetski po
seg v Afganistan.
Sovjetska zveza je dožive
la podporo le o d svojih
vzhodnoevropskih zavezni
kov in nekaterih redkih ne
uvrščenih dežel (Vietnama
in Laosa na primer), med
tem ko se je velikanska veči
na svetovne javnosti o d 
ločno uprla politiki sile,
kakršno je Sovjetska zveza
uporabila p Afganistanu.
Položaj v deželi je med
tem še vedno skrajno zaos
tren, saj se uporniki (h kate
rim pristopajo tudi vojaki re
dne afganistanske vojske,
zlasti iz tistih enot, ki jih
sovjetske čete razorožujejo)
še naprej bijejo s premočni
mi nasprotniki.
Poročila iz Afganistana
govorijo o tem, da ima vse
vzvode oblasti v deželi Sov
jetska zveza.
SO V JE T SK I V E T O
V
Varnostnem
svetu
Združenih narodov pa so
m ed tem glasovali o ameri
škem predlogu resolucije, s
katero naj bi začeli proti Ira
nu izvajati gospodarske sa
nkcije toliko časa, dokler v
Teheranu ne bi izpustili zaje
tih ameriških talcev.
Sovjetska zveza je glaso
vala proti (in Nemška de
mokratična republika tudi),
s čimer so zaradi pravice ve
ta, ki jo imajo velike sile,
preprečili izglasovanje reso

lucije. Zanjo je glasovalo de
vet dežel (m ed njim i tudi
neuvrščene Zambija, Niger,
Tunis in Jamajka), medtem
ko sta se dve, Mehika in
Bangladeš, vzdržali.
Neuvrščene dežele so de
jale, da nerade glasujejo za
take sankcije, saj v prete
klosti na primer Združene
države Amerike in njeni za
vezniki niso uresničevali san
kcij proti Južni A friki, da pa
je treba zagotoviti varnost
diplomatov, zaradi česar
tudi pristajajo na ta ukrep.
Generalni sekretar Zdru
ženih narodov dr. Kurt Waldheim je m ed tem sporočil,
da bo nadaljeval s svojimi
mirovnimi pobudam i za os
voboditev talcev. Združene
države Amerike pa so dale
vedeti, da bodo same uvedle
nekatere gospodarske ukre
pe proti Imnu - vendar le
do trenutka, ko bodo talci
osvobojeni.
P O V R A T E K N KOM A
Po štirinajstih letih se je v
Rodezijo (bodočo neodvi
sno Zimbabve) vrnil sopred
sednik domoljubne fronte
Joshua Nkomo. Njegov pri
hod so sredi izjemnih var
nostnih ukrepov pozdravili
desettisoči pristašev.
Drugi sopredsednik do
moljubne fronte Robert Mugabe pa se tačas še vedno
mudi v tujini in sicer v Mo
zambiku, o d koder še ni m o
gel priti, ker mu rodezijske
oblasti menda niso dodelile
potrebno varnostno sprem
stvo.
Medtem pa so odprli po
štirih letih tudi mozambiško-rodezijsko mejo, kar je
dobrodošel
znak ' razvedravanja na tem področju toda žal eden redkih.
V Rodeziji so namreč še
vedno južnoafriške enote, s
čimer obstajajo potencialne
m ožnosti za spopade, ki lah
ko tudi zavlečejo ali v naj
slabšem primeru celo odloži
jo proglasitev neodvisnosti
Rodezije.
JANEZ CUCEK

tedenski
mozaik

PAPEŽ OB DOGODKIH V AFGANISTANU — V svoji prvi uradni izjavi ob dogodkih v Afganistanu je
papež Janez Pavel II. dejal, d a je osnovni pogoj za mir v svetu spoštovanje neodvisnosti in pravice vseh
dežel, da sam ostojno odločajo o svoji usodi. Papež je dejal, da imajo tisti, ki razpolagajo z največjo
silo, tudi največjo odgovornost za mir. (Telefoto: UPI)

Nezaposlenost je in je ni
V Jugoslaviji več praznih delovnih mest kot nezaposlenih'—Potrebne so prekvalifikacije
in strokovno usposabljanje, kar pa še vedno nepopustljivo podcenjujemo

O socialnih razlikah veliko govorimo, pogosto upravičeno. V en
dar strokovnjaki, ki se na t o problematiko spoznajo, trdijo, da so
socialne razlike izrazite sam o m ed tistim i, ki imajo ali pa nimajo
šta b e zaposlitve, in da so vse druge — gledano v celoti — nepom em 
bne in ne vplivajo bistveno na tokove našega nadaljnjega socialisti
čnega razvoja.
publika, je 24,6 %, medtem ko
Zaradi tega dejstva velja še
je v najmanj razvitem delu drža
posebno pozornost družbe us
ve, v pokrajini Kosovo, zaposle
meriti na nezaposlene. Kaj vse
nih vsega — 10% prebivalstva.
se dogaja na tem področju?
Zaostajanja Kosova pri zapo
Odstotek zaposlenosti aktiv
slovanju ni mogla ublažiti niti
nega prebivalstva v naši državi
najvišja stopnja zaposlovanja v
je v treh letih uresničevanja se
zadnjih treh letih v državi, saj je
danjega srednjeročnega načrta
bila povprečno 6,8-odstotna,
narastel od 22 na 24 %, s čimer
torej znatno višja od povprečja
smo se po zaposlenosti že po
v državi.
vzpeli na raven srednje razvitih
Splošna stopnja zaposlenosti
industrijskih držav. Tisto, s č i
prebivalstva znaša na Hrvaškem
mer ne moremo in ne sm em o
okrog 25 %, v Vojvodini 24. v
biti zadovoljni, je zato pred o žji Srbiji 2 0 , v M akedoniji 19,
vsem splošna (ne)zaposlenost
Črni gori 18 in v BiH 17 o d 
prebivalstva po posameznih re
stotkov.
publikah in pokrajinah. Razlike
V kmetijstvu je bilo na vasi
so res v elik e;
ob koncu leta 1978 3,6 milijo
Odstotek zaposlenosti aktiv
na aktivnega prebivalstva, na za
nega prebivalstva v Sloveniji, ki
sebnem sektorju pa dela 2.935
je v državi najbolj razvita remilijona ljudi. V primerjavi z
letom 1971 se je število samo
stojnih kmetov zmanjšajo celo
za 4 5 0.000.
Delež žensk v skupnem števi
lu zaposlenih znaša v Sloveniji
44% , na Kosovu pa 20% . In
vmesni odstotki? Na Hrvaškem
tov kot avantgarda delavskega razreda in dol
je ta delež 38-odstoten, v Voj
žnosti kom unistov, ki jih imajo člani družbe
vodini 35, v ožji Srbiji 3 3 , v Ma
nopolitičnih organizacij, samoupravnih orga
kedoniji 30, v Črni gori 3 2 in v
nov in delegacij in posebej dolžnosti organiza
BiH 30-odstoten.
cij Zveze komunistov in vodstev, ki delegirajo
Največ žensk je zaposlenih v
svoje delegate in delegacije v skupščine, druž
negospodarskih dejavnostih —
bene svete, Socialistično zvezo in druge orga
kar 52% . V zadnjih treh letih
nizacije ter v telesa — v skladu z njihovimi
pa se je njihovo število statisti
statuti in pravilniki.
čn o znatno povečalo tudi v gos
V nobenem primeru ne m orem o dovoliti
podarskih dejavnostih. Tu gre,
pasivnega spremljanja dogajanj ali samovoljne
ga poseganja v odločitev pristojnih organov.
Temu primerno je treba usmeriti idejnopoliti
čno usposabljanje, da bo namenjeno za akcijo
TELEGRAM I
komunistov v političnem sistemu.
Komunisti, organizacije in organi Zveze
komunistov morajo sproti reagirati na proble
JERUZALEM - Izraelska vlada
me v svojih življenjskih in delovnih okoljih, v
premiera Mcnahcma Begina je ime
delegatskih skupščinah in družbenopolitičnih
novala za prvega izraelskega vele
organizacijah. V osnovnih organizacijah in
poslanika v Egiptu Eliaha B enElizarja. Na svojo dolžnost odhaja s
vodstvih Zveze komunistov je treba dosledno
položaja sekretarja kabineta pre
uveljaviti prakso priprav za aktivno nastopanje
miera Begina. Od takrat, ko je
komunistov v institucijah političnega sistema,
predsednik Sadat leta 1977 obiskal
za ustvarjalno pobudo in reševanje problemov
Jeruzalem, je Elizar aktivno sodelo
znotraj teh institucij.
val na mirovnih pogajanjih med
Vsaka osnovna in občinska organizacija
Egiptom in Izraelom.
mora imeti konkretne ocene in stališča do
TOKIO - Na poti iz Kitajske v
vprašanj, ki so na dnevnem redu delegacij,
ZDA je ameriški sekretar za ob
samoupravnih organov, delegatskih skupščin,
rambo Harold Brown prišel v Tokio.
Broun bo poleg tega, da bo visoke
družbenih svetov in družbenopolitičnih orga
japonske sogovornike obvestil o
nizacij. Pomembno je, da stališča in mnenja
rezultatih svojega prvega obiska na
oblikuje po dem okratični poti, ob upoštevan
Kitajskem, ki so mu v Tokiu
ju celovitih, pravočasnih in popolnih infor
pripisali že izreden pomen, zahteval
macij, da se do vsakega vprašanja, bodisi dnev
od Japonske bolj določne ukrepe
ne praktične narave, bodisi širšega d olgoroč
oziroma sankcije proti Sovjetski
nejšega pomena, opredeli na podlagi razrednih
zvezi zaradi sovjetske akcije v
izhodišč.
Afganistanu.
D oseči moramo, da bodo delavci, delovni
ZAHODNI BERLIN - Več kot
11.000 ljudi je demonstriralo v
ljudje in občani pravočasno in na ustrezen na
zahodnem Berlinu proti izsiljevanju
čin informirani o aktualnih vprašanjih, pa tudi
in tcroiju turške fašistične organiza
o stališčih, ki so jih zavzemali organi Zveze
cije, znane pod imenom „Sivi
komunistov in drugih organiziranih sil socialis
volkov,". Povod za demonstracije je
tične zavesti že pred obravnavo v delegacijah,
bil uboj nekega turškega dižavljana
kakor tudi o celotnem postopku sprejemanja
pred desetimi dnevi, ko so „Sivi
in uresničevanja sprejetih odločitev.
volkovi" z železnimi palicami na
MILAN MEDEN
padli skupino levo orientiranih tur

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
Centralni komite je na minuli seji ugotovil,
da so pri uveljavljanju in razvoju osnov in in
stitucij političnega sistema socialističnega sa
moupravljanja doseženi pomembni rezultati.
Ti se odražajo v vse večjem vključevanju naj
širšega kroga delavcev, delovnih ljudi in ob ča
nov v procese družbenega odločanja na vseh
ravneh družbene reprodukcije. Vse bolj je o č i
tno, da se z uresničevanjem ustave, zakona o
združenem delu in Kardeljevih opredelitev

Zaostrena odgovornost
razvoja političneg? sistema socialističnega sa
moupravljanja odpirajo in uresničujejo najšir
še možnosti za praktično uresničevanje vlada
jočega položaja dclavsekga razreda in delovnih
ljudi v družbeni reprodukciji, pri opravljanju
funkcij oblasti in opravljanju drugih družbe
nih zadev.
Pujavi nezadostne učinkovitosti in nede
mokratični ter nesamoupravni postopki pa
narekujejo, da se še bolj zaostri odgovornost
komunistov kot avantgarde delavskega razreda
za utrjevanje političnega sistema socialistične
ga samoupravljanja in njegovih institucij. V
nasprotnem primeru se bo naša družba v svo
jem demokratičnem razvoju in v utrjevanju
socialističnih samoupravnih družbenoeko
nomskih odnosov soočila z resnejšimi pro
blemi.
Izhajajoč iz tega, da delavski razred, delov
ni ljudje in občani sami - ne pa kdorkoli drug
namesto njih in v njihovem imenu - upravlja
jo družbo, je naloga Zveze komunistov, da jih
mobilizira za učinkovito nastopanje v posa
meznih institucijah političnega sistema (v te 
meljnih, samoupravnih organizacijah in skup
nostih. v delegacijah v občinah, republiki in
federaciji) za odgovorno in ustvarjalno delo v
njih.
Zveza komunistov se mora usposobiti za
opravljanje vseh funkcij, k ijih ima v naši druž
bi in v političnem sistemu. Pri tem je treba
razlikovati naloge, ki jih ima Zveza komunis

razumljivo, za zaposlovanje na
administrativnih in ne na proiz
vodnih delovnih mestih.
Ob koncu lanskega leta sm o
imeli 7 3 5 ,0 0 0 nezaposlenih, de
lovne in druge organizacije pa
so prijavile - 9 6 8 .0 0 0 praznih
delovnih mest. Če primerjamo
ti dve številki, pridemo do skle
pa, da nikakor ne bi smeli im eti
nezaposlenih, marveč bi morali
v -delo vključiti celo več kot
2 0 0 .0 0 0 novih delavcev. Za kaj
torej sploh gre?
Najv
'Jajvečji problem pri zaposlo
vanju je — fkvalifikacijska
strukicijska stn
tura nezaposlenih. Medtem ko
so lani delovne organizacije is
kale skupno 2 36.000 kvalifici
ranih in visoko kvalificiranih
delavcev, je bilo takšnih de
lavcev vsega — 1 4 2.000.
Da bi lahko tisti, ki sedaj ča
kajo na zaposlitev, čimprej pri
šli do nje, bi se v večini prime
rov morali prekvalificirati ali
strokovno izobraziti. Z neza
poslenimi bi bilo treba delati,
jih učiti. To ključno vprašanje v
naši nezaposlenosti pa še naprej
obravnavamo kot postransko
vprašanje. Opravičevanje, da ni
sredstev, je nesprejemljivo.
VINKO BLATNIK

V VVASHINGTONU KROŽI
TE DNI ZGODBICA o tem.
kako prizadeto je reagiral ameri
ški predsednik Jimmy Carter, ko
je zvedel za vdor sovjetskih četi
Afganistan. Sovjetskemu vodi
telju Leonidu Brežnjcvu je nam
reč po slovitem „rdcčem telefonu“ povedal marsikaj vročegfc
kar pa se, pravijo washingtonske
govorice, ni zgodilo prvič. Poleti
1978 je namreč prišel na obiski
Združene države Amerike soljetski zunanji minister Andrej
Gromiko, da bi razpravjal o
SALT 2. Ob tej priložnosti ga je
sprejel tudi Jimmy Carter in ga
ker so prav tedaj prišle z rogi
Afrike sveže novice o sovjetski
pomoči Etiopiji, vprašal, zak^
to Sovjetska zveza počne.
„Ampak gospod predsednik," ji
odvrnil Gromiko (tako vsaj piše
jo ameriški časniki), „saj v
Etiopiji ni ne sovjetskih vojakoi
in ne kake večje količine sovjet
skega orožja". Carter je mcndi
imel tisti trenutek na svoji miži
natančna poročila obveščevalne
agencije celo o tem, kako je ime
sovjetskemu generalu, k ije nekaj
dni poprej zbolel v Etiopiji,
vendar pa se je (po ameriških
virih vsaj) vzdržal in tega ni
pokazal sovjetskemu ministru, ,
marveč je le kasneje rekel svojim
sodelavcem, da ne more razume
ti, kako je mogoče tako lagati
ameriškemu
predsedniku
v
o braz. . .
TODA OSREDNJA AMERIŠ
KA OBVEŠČEVALNA AGEN
CIJA NI vselej tako natančna v
svojih poročilih. To bi bilo
mogoče sklepati po novicah, ki
prav tako prihajajo te dni iz
AVashingtona. Tu namreč v glav
nem štabu ameriških oboroženih
sil pripravljajo tiho preiskavo o
tem, kako je mogoče, da ameriška vlada ni pravočasno zvedela
za koncentracijo sovjetskih enot
ob afganistanski meji. CIA je
namreč pred novim letom poro-.
čala, da je na sovjetski strani
meje le okoli 15.000 vojakov in I
skromno število tankov ter to
pov, proti koncu meseca pa je
prišlo v Afganistan več kot
50.000 sovjetskih vojakov (p0 I
k asn eje^še b i m e n o n a k s f « I

jih je ameriška osrednja obvešče-1
valna služba enostavno spreglc- '
dala - čeprav so bili vsi ti vojaki
menda že nekaj tednov poprej
prav blizu m eje. . . Popravni
izpit kdaj drugič . . .
TACAŠ
PA
VZBUJA
POZORNOST tudi nek ukrep v
ljudski republiki Kitajski Tu so1
namreč začeli uradno Spodbujati
ljudi, naj več zaslužijo, čeprav z
dodatkom, da bo to ..zaslužek
za socializem" . . . Pa tudi način,
kako hitreje nadoknaditi zamu
jeno v gospodarskem in družbe
nem razvoju. . .

Iz zadnjega PAVUHE

MIKROSKOPSKA SLIKA GOSPODARSTVA

M
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— Izvolite ključe nove«* mercedet*. N« taloat, u r a d i varčevanj* b re t obeaka.

ških delavcev v zahodnem Berlinu.
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DELO SE VEDNO NAJDE — Turobni zimski čas, k o zemlja o tid i in počiva pokrita s snežno odejo,
tudi kmetu dovedi, da „zajame nekaj več sape“ in za urico,dve ali tri zleze na topel zapeček krušne
peči in pokramlja z družino. T oda buli pozim i ne gre brez dela. V e lk o je opravil, k i so na vrsti le v
tem času. Eno takih je tudi spravilo lesa iz gozda, saj težki hlodi p o snegu laže potujejo na dom ače
dvorišče, živina pa je povrhu vsega takorekoč na sprehodu, kar tudi zanjo ni slabo. (F oto: J. Pavlin)

K O Č E V JE :
ZD R U Ž U JE JO
SE V SO Z D
V delovnih in temeljnih orga
nizacijah Združenega kmetijsko
gospodarskega podjetja Kočevje
so st po daljših pripravah odlo
čili za javno razpravo o predlogu
združitve v sestavljeno organi
zacijo združenega dela. Tako
bodo medsebojne odnose uredili
na zakonskih osnovah. O predlo
gu se bodo dokončno odločili
zbori delovnih ljudi v sedanjih
osmih tozdih s področja gozdar
stva in kmetijstva ter v enoviti
gradbeni organizaciji Gramiz.
V. D.

Sejmišča
NOVO MESTO - Mraz, ki je v
ponedeljek pošteno pritisnil, je za
mrznil tudi siceršnjo živahnost na
novomeškem sejmišču. Rejci so pri
peljali le 19 prašičkov, starih o d 6
d° 12 tednov, vendar je skromna
ponudba hitro našla kupce, tako dr
ni nobeden od prodajalcev odšel do
mov z neprodanim rilcem. Na cene
n»raz ni vplival kot vpliva na
toplomer, se pravi, da niso padle.
Prašički so šli za 1.000 do 1.500
dinarjev.
BREŽICE - Sobotni sejem v
Brežicah je bil bolj živahen. Rejci so
Prignali 310 prašičev, prodali pa so
j>h 204. Naprodaj so bili le prašiči,
stari do tri mesece, po 50 do 55 din^je v kilogram žive teže.

Č a k a n j e n e k a j v e l j a - sn eg in
mraz sta v torek zjutraj preganjala čakajoče na
začetek razprodaje v novomeškem „Standardu“ .
Znižane cene so bile še kako vabljive in marsikdo
je lahko poceni dopolnil dom ačo zbirko v garde
robni omari. (F o to .J . Pavlin)
tudi

Na pragu drugačnega kmetijstva?

!

Delegati agroživilske skupnosti jutri o organiziranosti kmetijstva
V
novomeškem
hotelu
Metropol se bodo jutri zbrali na
svoj prvi zbor delegati Skupno
sti
iigroživilskih
organizacij
združenega
dela
Dolenjske.
Osrednje vprašanje,s katerim se
bodo delegati na zboru ubadali,
bodo naloge te skupnosti pri

Dolenjska slej ko prej velja za
kmetijsko področje, saj je po
lovica njenih površin kmetijskih
površin. Prav tako je delež kme
čkega prebivalstva večji kot v
drugih delih Slovenije. Kljub te 
mu ne gre zanikati podatek, da
je količina kmetijskih pridelkov
še vedno sorazmerno majhna,
da je produktivnost nizka, da so
dolenjske kmetije še vedno pre
majhne in pridelovalne zmoglji
vosti vse preveč razdrobljene.
Vse bolj pa postaja jasno, da so
potrebe po hrani vedno večje in
bo treba povsod, kjer so še re
z e rv e . te tu d i iz k o ristiti. T o pa

IDILA Z DVEMA OBRAZO
MA
bodočem razvoju kmetijstva na
Dolenjskem.
Samoupravni sporazum o
ustanovitvi te skupnosti je bil
sicer podpisan že lani konec
oktobra, k njemu pa so pristo
pile
kmetijske
zadruge iz
Črnomlja, Kfctline, Novega me
sta, Trebnjega in Žužemberka.
Samoupravni sporazum so pod
pisale tudi organizacije združe
nega dela Dana in Kolinska z
Mirne, Kmetijski šolski center
Grm in Dolenjski veterinarski
zavod iz Novegp mesta. Pravo
delovanje skupnosti'pa se bo še
le začelo.

je središčna naloga dolenjske
agroživilske skupnosti.
Čeprav ne gre zanikati uspe
hov kmetijstva v preteklih dvaj
setih letih, pa je vendarle res, da
ni tako napredovalo kot indus
trija. Zato bo treba v nasled
njem obdobju okrepiti naložbe
vanj, zlasti v zasebno kmetij
stvo, kjer vse bolj pogosto pri
haja do nekakšne polovične
kmetijske proizvodnje. Tak na
čin pa ni zanimiv za nas, saj so
tržni presežki hrane, ki je vse
boli strateška surovina, premajhnij. s.

Brez konjedercev
KOČEVJE: Veterinarsko
higiensko službo imata le
»Klavnica" in ..Prašičereja"

Kmetijski nasveti

Konje še gnjavi smolika
Kako nevarna, da ne zapišemo usoda, je lahko sm olika za
v^ j o konj, p ouči primer iz bližnje preteklosti in naše bližnje
okolice. V pitališču v Martinji vasi pri Mokronogu je prav ta
oolezen odločilno pripomogla k opustitvi reje, tako je prizadela
credo. Tudi v km ečki reji je smolika nevarna bolezen zlasti
nuadih konj, zato velja rejce opozoriti, na kakšen način se ji je
m ogoče postaviti po robu.
Smolika je nalezljiva akutna kužna bolezen konj, ki je po
*»etu zelo razširjena. Z živali na žival se prenaša s klicami, s
“to p to k o k i, ki vdro v zdravo žival skozi usta, d ih ^ a ali rano. ?
m ožnosti za stik z bolnimi živalmi je dosti, sejmišča, športna %
®*anovanja in dni,
’* ’— ■'
- - - —
-

fte d meseci smo poročali, da je
kar več tednov ležal mrtev pes, ki ga
je povozil avto, pri križišču Tomši
čeve in Kolodvorske ceste v Kočev
ju. Te dni smo zvedeli, kje je vzrok;
občinska skupščina ni organizirala
veterinarsko-higienske
(nekdanje„šintarske” oz. konjederske) službe.
Zbirališče in odvažanje živalskih
trupel, živalskih surovin in odpad
kov imata zase urejeni le tozd ZKGP
»Klavnica” in tozd ZKGP »Prašiče
reja”. Ni pa te službe za tozd ZKGP
..Govedoreja” , zasebne kmete in za
potrebe ostalih občanov oz. krajev.
Veterinarska postaja „Krim” Gro
suplje je predlagala občinski skup

ščini Kočevje, da bi ona pogodbeno
prevzela to službo za občino Kočev
je, vendar na njen dopis ni bik)
odgovora.
Veterinarska higienska služba
mora imeti primerne prostore, pred
vsem pa zbiralnico trupel in secirni
co, kjer ugotavljajo, če je meso po
ginule živali primerno za na mrhovišče ali za predelavo v močna krmila;
trupla živali, ki so poginila zaradi
kužnih bolezni pa je treba zakopati.
Ta služba lovi tudi necepljcne pse in
opravlja še druge naloge.
J. P.

N
N
S

EN
HRIBČEK
BOM
KUPIL-.
Uneja:Tit Doberšek

V nadaljevanju opozoril iz
prejšnje številke Dolenjskega li
sta na dejstva, ki jih kaže upošte
vati pri obnovi vinogradov, po
novno omenjam pomen analize,
zemlje pred rigolanjem in potre■bo po založenem gnojenju.
Poleg tega sodim, da je treba
nekaj povedati še

Nov »Blažev žegen”
Drobtinice ne spodbujajo

0 popravi
vinogralke zemlje
pred sajenjem

Skupščine samoupravnih interes
nih skupnosti družbenih dejavnosti
sevniške občine so te dni obravna
vale predlog občinskega izvršnega
sveta, da bi v sevniški občini neka
tere storitvene obrti oprostili od pri
spevkov za samoupravne interesne
skupnosti. Vendar so izračunali, da
je celotna vsota dokaj majhna - go-,
vorijo celo o starem milijonu - zato
sc takoj postavlja vprašanje, če bo ta
»Blažev žegen” v resnici kaj zalegel
in koga spodbudil. Obrtnike gotovo
znatno bolj tiščijo anuitete od po
sojil, ki so jih najeli pri moderni
zaciji delavnic, še bolj pa mnogi
šušmarji, ki se pojavljajo kot gobe po
dežju in ki so konkurenčni, saj se
spretno izogibljejo družbenim ob
veznostim.
Spisek »srečnežev” , ki jim ne bi
bilo treba plačevati prispevkov za
samoupravne interesne skupnosti,
pa so v razpravi še zožili. Ostali so
le , RTV mehaniki, popravljalci pral
nih strojev, dimnikarji, kovači, ši
vilje in krojači, čevljarji, fotografi,
avtopralci, tesarji, kolarji, krovci in
kemični čistilci. Olajšave naj bi bila
deležna tudi montaža gum.
Ob tem ostane seveda vprašanje,
koliko storitvenih obrtnikov bo za
radi tega vztrajalo pri svojem delu in .
ne sililo k preusmeritvi v donosnejšo
proizvodno obrt. V občini je uradno
registriranih že pet takih prekvalifi
kacij* in kaže, d a je bo število še po
večalo, če seveda ne bo v korist sto
ritvene obrti kakih bolj spodbudnih
ukrepov.
A. ŽELEZNIK

Takojšnje zasajanje vinograšfce
zemlje z vinsko trto tam , kjer je
doslej prav tako rasla trta, drevje
raznega sadnega drevja ali gozd,
brez dvoma ne vpliva najbolje na
razvoj mladega trsja. Zemlja je
zaradi starega vinograda bila pre
več
enostransko
izrabljena.
Zato na splošno vinogradniški
strokovnjaki že od nekdaj pri
poročajo kot ukrep pred temi
nevšečnostmi

počivanje zemlje,
ki naj traja 3 leta po krčenju
vinograda, ter setev metuljnic
(vseh vrst detelj) v počivajočo
zemljo. Tako počivanje je brez
dvoma koristno, vprašanje pa je,
če je ta ukrep, ki ni nujen,
gospodaren, kljub opaznim bolj
šim uspehom na spočiti zemlji.
V današnjem hitrem razvoju
gospodarstva dolgoletno poči
vanje zemlje ni gospodarno in je
zaradi bančne investicijske poli
tike pri kreditiranju obnove
skoraj nemogoče. Prav tako do
danes ni dokazana, pa tudi ne
dokončno proučena utrujenost
zemlje niti njeni vzroki. Gospo
darska korist nam narekuje vsa
ko zemljo čimprej usposobiti za
rast kmetijskih rastlin. Če damo
trti vse, kar potrebuje v svojem
razvoju, dolgotrajno počivanje
zemlje ni nujno, temveč le takoj
šnje izboljšanje zemlje pri na
pravi novega vinograda. In to
izboljšanje namesto počivanja
imenujemo

(Iz »Vestnika”)

popravo
Bolezni ni težko prepoznati, saj se začne z m očn o zvišano
emperaturo, živali pa so videti utrujene, ne jedo, zanimanje za
KoUco pa v njih opazno preneha. Bezgavke bolne živali
p e č e jo , čez čas pa začne iz njih teči gnoj. Ce pravočasno ne
voKiičemo živinozdravnika, lahko žival zboli še za pljučnico ali
a trebušno smoliKo.
Za sm oliko oboleli konj običajno ne pogine, ima pa dostikrat
^ J n e posledice, kronična vnetja dfiial ali prebavil, vnetja
*P°v ali tetivnih ovojnic. Zato je bolezen nujno potrebno
Preprečiti, , oziroma zdraviti.
rin» antib‘°.t^cil1’ predvsem kloramfenikolu, ima soddbna vete, 0,z a n e sljiv o zdravilo, zato je ob bolezni potrebno čimprej
ducati živinozdravnika. Obolela žival mora biti deležna tudi
h r a n i l 6 ne8e ’ m1.361« vode za pitje in ne pregrobe krme za
^CdI- * ■ e
primerna krma so okopavine, bogate z vitamini.
P r e v * -6 ™ dovoli učinkovito, zato je toliko potrebnejša druga
entiva. Ob nakupu je treba zato vsako žival začasno
Inlrili! .
“ ‘zkaže> če “ morda ob d ela, pa se še ni iztekla
“bacijska doba.
Inž. M. L
I 17. jan u arja 1 9 8 0

PRETESNA DVORANA — Sevniška gasilska
dvorana je bila vsaj trikrat premajhna ob
petkovem koncertu v čast desetletnici sevniškega
radia. Predsednik žirije za priznanja OK SZDL
Slavko Štrukelj (na desni) je radiu izročil
priznanja OF za opravljeno poslanstvo.

zemlje

s humuficiranjem, že opisanim
založnim gnojenjem in pravilno
obdelavo zemlje ob rigolanju in
po rigolanju, pa tudi z eventuelno,razkužbo zemlje.
Glavni način poprave vinograške zemlje je brez dvoma

N

se Ute nekaj let med lucerno
dobro počutijo in še dve leti
prav obilno rodijo. Po dveh letih
trte izkrčimo in zemljo prerigoiamo. S tem zemljo izboljšamo,
ker jo obogatimo s humusom in
jo hkrati pognojimo z dušikom,
ki nam ga je podarila lucerna.
Dodamo še fosfor in kalij (založ
no gnojenje) in zemlja je poprav
ljena.
2. Ob prvi spomladanski kopi
vinograda sejemo prav tako za
podor (zeleno gnojenje) v vino
grad črno deteljo ali lupino ali
graščico. Vinograda čez poletje
ne kopljemo, ampak samo obre
žemo in škropimo. Rastlin, ki
smo jih sejali, jploh ne pokosi
mo, temveč pustimo, da poleže
jo in zgnijejo. Po trgatvi trte po
sekamo in zeleno gmoto pri rigo
lanju podorj-M.io (podkopljemo).
3. Pb krčitvi trt zemljišče preorjemo (brez rigolanja) in pose
jemo rastline za podor (zeleno
gnojenje). Rastline za podor
lahko sejemo celo dvakrat na
leto. Tako pripravljeno zemljo,
ki je s tem popravljena, lahko
(ob založenem gnojenju) že naslednjo jesen rigolamo in spo
mladi sadimo trte.
4. Po krčitvi trt lahko zemljo
takoj zrigolamo ali sterasiramo,
toda trt ne sadimo. Eno leto
sejemo na zrigolani zemlji rastli
ne za podor, trte pa sadimo šele
naslednje leto. To storimo tudi,
če po rigolanju pri priznanih
trsničarjih ne dobimo ustreznih
Ut, ker je bolje saditi eno leto
pozneje, kot pa saditi trte dvom
ljivega izvora, katere bi morali
morda naknadno krčiti in saditi
druge trte.
5. Zemljo lahko popravimo še
po sajenju trt. Večje razdalje
vrst nam omogočajo, da takoj
po sajenju sejemo nekaj let rast
line za podor (zeleno gnojenje)
in jih podoravamo. S tem popra
vimo strukturo zemlje in jo
humificiramo.
6. Zemljo lahko humificiramo
tudi z dodatkom hlevskega gnoja
ali komposta, kar nam omogoča
razvita živinoreja na manjših po
vršinah. Za povečanje humusa za
en odstotek potrebujemo za
hektar 30 ton hlevskega gnoja ali
humusa, s čimer zemljo humifi
ciramo do globine 20 cm.
*
DT

Ž

humifikacija,

]

Tovanši, potrebno bo več delati na izkoriščanju sončne
energije, a hkrati že razmišljati tudi o inkasantih in plače
vanju te energije!

i
^

ki jo opravimo takolet
1. V vinograd, la smo ga dolo
čili za obnovo, še pired izkrčenjem trt Mjemo lucerno, in to
marca ali aprila ob spomladanski
kopi vinograda. Lucerno pusti
mo rasti med trtam i dve leti.
Trte samo obrežemo in pozneje
škropimo, ne da bi kopali.
Lucerno kosimo 4 do 5 - krat
in jo pustimo v vinogradu kot
m
mulč
u li iz
(zeleni
e ic n i ggnoj).
n o j;, rPo
u izKusnjan
izkušnjah

*

• Ožji vinogradniški okoliš
N ovo m esto Društva vino
gradnikov Dolenjske sporo
ča svojim članom , da bo pri
redil pokušnjo vin za svoj *
okoliš. V poštev pridejo cvi *
ček in bela vina; vzorce je
treba oddati v času od 21.
do 25. januaija v tozd Hmeljnik, N ovo m
m cesto
a i u (Bršljin). *
p

1
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Krška „carina” se uveljavlja
Leto dni carinske izpostave v — Potrebno je večje sodelovanje domačih podjetij
Krška nuklearna elektrarna spada m ed največje naložbene objek
te v državi. Zahtevne, predvsem pa druge naprave so šle večinom a
skozi carinsko izpostavo ob Hidromontažinem hangerju pri Stari
v a š.
To bilo lahko tudi že največie
priznanje tem u malemu kolek
tivu. Posavsko združeno delo bi
kajpada lahko bolje cenilo to
pridobitev, ki si je m ed zadnji
mi prihoii'o te mesto v carinski
upravi. Razen jedrske trkajo na
vrata te izpostave najpogosteje
kolektivi iz krške ob čin e, pred
vsem Tovarne papirja in celu
loze Djuro Salaj in Kovinarske
ter brežiški 1MV. Iz Sevnice
zaenkrat še raje vozijo v Celje in
še dlje.
Kako naj bi utrdili položaj te
carinske izpostavitve, nedvom
no velike pridobitve za Posavje,
bo danes beseda na posebnem
sestanku v Krškem. Carina se je
namreč tudi s to izpostavo pri
bližala združenemu delu. V
sami izpostavi so daleč od kak
šne neučakanosti. V edo, da
traja, preden se podjetja pre
usmerijo o d ene carinske izpo
stave na drugo. Tudi špediterska podjetja se že zanimajo za
Krško. Tam sta že Interevropa
in Transjug, za kmetijce bo
KRATKEGA DIHA - Le
mak) časa je bil zazrt v sladki
privid milijonarskega življenja
neki Kanadčan, ki je našel star
ček, naslovljen na njegovega
očeta , na čeku pa sporočilo
nemške banke, naj se tem u in
tem u izplača 100 milijonov
nemških mark. Ko se je Ka
nadčan pozanimal, kako kaj
stoji njegovo nenavadno bogas
tvo, je izvedel, d a je če k iz leta
1923. Takrat pa o š za 100
m ilijonov mark lahko kupil le
steklenico slabega vina.

zanimiv sežanski KopekSport že
zaradi konsignacije kmetijskih
strojev. Za to lokacijo se zani-'
majo tudi ljubljanska Javna
skladišča.
Ob razumevanju in sodelo
vanju združenega dela Posavja
bi vse to nedvomno lažje ures
ničili. Ce za koga, ta nova cari
nska izpostava ni neznanka za
zdom ce in obrtnike, ki so vse
kakor že izračunali, da je bližja
carina prikladnejša.
a

. Že l e z n ik

Berite
»D olenjski list«
»Gasilski general”
Anton Šobar je pred
kratkim slavil 7 5 —letni
co življenja in 5 0 —letni
co dela v gasilstvu
A nton Sobar je gasilska le
genda in enciklopedija. Kljub 75
letom je še vedno poveljnik
občinske gasilske zveze Ribnica.
V gasilske vrste je vstopil v
rodni Bukovici pri Ribnici in že
leta 1932 postal poveljnik PGD
Bukovica, ki je takrat štelo 64
prizadevnih in zagnanih članov.
Takrat je to PGD imelo le
gasilski dom, leta 1933 pa so
kupili prvo brizgalno.

NAPRAVA - Koliko b oleči
ne je bilo v glasu razočaranega
„milijonaija” , bi lahko natan
čn o izmerili litvanski strokov
njaki, katerim je uspelo narediti
napravo za merjenje jakosti b o 
lečine. Naprava je med drugim
že pokazala, da bolečina ni v
sorazmerju s kričanjem in da
tisti, k i najbolj tub, ne trpi
najhujših bolečin.
IZKORISTEK - V nekaterih
poslovnih stavbah v Londonu
so v dvigala vgradili naprave za
čiščenje čevljev. V tem ko se
obiskovalec pelje v višja nad
stropja, ima čas, da si uredi
zunanjost. Višje ko se pelješ,
bolj se m u svetijo čevlji. Zdaj
vem o, zakaj so generalni direk
torji skoraj praviloma v naj
višjem nadstropju.

Vabilo pevcem
zabavnih
melodij
V Brežicah pripravljajo
prireditev »Mladi iz Po
savja pojejo"
Dom JLA v Brežicah in zabav
noglasbeni ansambel , Jesen ”
pireja ta v počastitev slovenske
ga k u ltu rn e^ praznika manife: stacijo pod naslovom „M!adi iz
: ftjsavja pojejo 80” . Organiza! torji so sklenili povabiti k sode! lovanju pevce amaterje iz vseh
; posavskih občin. O svoji zamisli
> so seznanili šole, mladinske orgaj nizacije in delovne kolektive in
S povabili interesente na avdicijo v
! Dom JLA. Rok za prijave se je
; iztekel 1 S. januarja.
;
•
•
j
:

j
•
j
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Strokovna žirija bo izbrala
izmed ptijavljencev najmanj dvanajst pevcev zabavnih melodij, ki
bodo nato v spremstvu ansambla
„Jesen” obšli tiste krajevne skupnosti v posavskih občinah, v
katerih bodo nastopi. Poslušalci
bodo na njih glasovali za
najboljše pevske interpretacije,
nakar bodo zbrali vse pasove na
zaključni prireditvi 8. februarja
v Brežicah. Tam bodo razglasili
zmagovalce prvih tTch mest in
jim podelili pokale v trajno last.
D. M.

n o L m s K i i i «t

A nton Sobar
Leta 1938 je končal šolo za
gasilske poveljnike. Med vojno
pa je bil gasilski odbor razpuš
čen. Maja 1942 so Sobarja
internirali, najprej v Gonarsu,
nato v Renicciju. Pd kapitulaciji
Italije se je vrnil domov in
organizirano delal za NOV v
terenskem odboru za območje
Ribnice.
Med vojno so okupatorji
požgali in uničili gasilski dom,
opremo in orodje. Spet je bilo
treba začeti vse od kraja. Že
1946 je Sobar postal poveljnik
okrajne gasilske zveze Kočevje,
1958 pa okrajne gasilske zveze
Ljubljana in 6. gasilske cone, v
katero so spadali kraji z območ
ja Velikih Lašč, Ribnice in
Sodražice. Od 1962 do danes pa
je poveljnik Občinske gasilske
zveze Ribnica.
„Lepo je biti gasilec,” pravi
Sobar. »Družba nas potrebuje
Gasilstvo pa tu d i privlači mlade
in v gasilske vrste vstopa vse več
mladih . . . ”
Sobarja vsi poznajo. Imajo ga
radi. Rečejo mu kar .gasilski
general” , saj mu gasilska unifor
ma res lepo pristaja, ima pa tudi
vrsto odlikovanj. To so odliko
vanja Gasilske zveze Jugoslavije,
Slovenije pa občinska, med
občinska, delovna in druga.
Najbolj je ponosen na red zvezde
s srebrnimi meči in medaljo
zasluge za narod.
Vendar Sbbar ni bil le gasilec,
ampak vse od delavca do di
rektorja, ih to v isti delovni
organizaciji. V Opekarni Ribnica
je začel delati s 17. letom kot
delavec, 1964 pa je bil tu
upokojen kot direktor.
MILAN G LA VONJI C

HIŠICA N A LIPI - Nova Štifta
pri Sodražici postaja izletniška
točka. Razen zgodovindce cerk
ve sta tu še dve lipi, ki sta stari
več k ot 5 0 0 let, visoki okoli 50
m in široki 3 metre. Na eni iz
med njiju je opazovalna hišica,
(F oto: Milani Glavonjič)
Glavo

»Gorjanci”
izgubili
zaupanje?
Delavci

zahtevajo
»Izletnik"

celjski

Delavski avtobusi podjetja „Gorjanci” so v Mirenski
d dolini povzroči
pav
liU že precej nejevolje. V Lisclnem
tozdu Krmelj so zato o d i . januarja
dalje začeli evidentirati prihode ozi
roma zamude avtobusov podjetja
Gorjanci v Krmelj. Tozd tega pod
jetja bo po vsej verjetnosti bremenil
Gorjance za izpade v proizvodnji.
Zamude ali neredno prihajanje avto
busov v krmeljskem tozdu „Lisce*'
pri;
rizadene v eni izmeni 50 do 55 delavcev. Minuli ponedeljek so po izja
vi direktorja Janeza Valanta štirje
delavski avtobusi šentjanškega voz
nega reda Gorjancev obtičali.

BELA

POSADKA

Vsega so krivi „komunulci“. „če nam zdrsne na poledenelem
pločniku, če ne moremo spraviti v tek v snegu zakopani avto,
pa tudi če ropotajo ponoči, ko vsi m im o spimo. Je pač tako, da
nam nikoli ni pruv. Na telefonski poziv postaje milice ali strank,
ne glede na uro in dan v tednu, sedejo v zamrzjene „tamovce“
in se odpeljejo na teren. Tako je že vse o d srede novembm,
odkar dela petčlanska dežurna ekipa pri Novogradu, TOZD
Komunalne storitve. .A/ajveč delamo ponoči, saj nas takrat pri
delu ne ovira promet", pravi A lojz Zupančič, ki je bil v soboto
ob poledici in snegu v dežurni ekipi skupaj z Vinkom Hrastar
jem, Vinkom Stmjnarjem, Jožetom Kužnikom in glavnim dežur
nim Jožetom Kožuhom. Vse republiške ceste v novomeški
občini ima pozim i na skrbi Cestno podjetje, „komunalci ‘, pa s
svojo motorno eskadrilo očistijo vse lokalne cestne odseke, ki
jih je v občini osemindvajset, p o ti m ed vasmi in zaselki pa plužijo s pogodbo zadolženi domačini. Dežurna ekipa mora na delo
ha vsakih deset centimetrov nove snežne odeje in ob poledici.
„ Velikokrat se zgodi, da dela še nismo opravili, pa se zaradi
novozapadlega snega moramo vrniti spet tja, kjer smo začeli.
Tako se je že letos zgodilo, da dežurna ekipa dve noči ni legla k
počitku," pove vodja dežurnih Jože Kožuh, ki skrbi tudi zato,
da je očiščenih 90 novomeških ulic. .JPri delu nas ovirajo parki
rani avtomobili, tako da s plugom večkrat obstanemo sredi ulice
in ne moremo ne naprej ne nazaj. N e preostane nam nič druge
ga, k o t da poiščem o lastnika, “ se jezijo in prosijo, naj b i zapi
sati, da bi ob novozapadlem snegu vozniki parkirali tako, da bo
dovolj prostora tudi za plug.
J A N E Z P A V L IN

Zima je enaka nevšečnost za vse
dieselskeavtomobile. Hudemu mrazu
navkjub so avtobusi „Trima“, KPD
Dob, SAP in Viator redno odpeljali,
šoferji teh podjetij ogrevajo stroje
ponoči, v tankih pa imajo me
tu d i ponoči
šanice, ki ne zastajajo v cevkah. Pretekli ponedeljek so bili delavci v
n
_____ X
. 1. . . I...
Sevnici
ogorčeni,
kajti ko so prišli
na avtobusno postajo, so jim
" drugi
ari
potniki povedali, da je avtobus Gor
jancev namesto o b 14. uri in 10 mi
nut odpeljal že pred 14. uro. Delavci
z mesečnimi vozovnicami so se m o
rali znajti kakor so vedeli in znali.
Vodstva podjetij v Mirenski dolini
so sjrožila akcijo p rek občinske
konference SZDL v Sevnici. Na raz
govor bodo povabili generalnega di
rektorja celjskega ..Izletnika”. Med
avtobusnimi podjetji velja delitev
»interesnih sfer”. Menijo, da so si
Gorjanci svojo v sevniški občini za
pravili.
A. ŽELEZNIK

Leto otroka je šlo mimo RibnIICe
Ribnice
Le posamičen zgled, v glavnem pa je šlo vse po starem , kot da leta otroka ni bilo
Ko sm o se, pač vsak po svoje
na Silvestrovo poslavljali od sta
rega leta — leta 1979, verjetno
ni skoraj nihče pomislil, da se s
tem poslavljamo tudi od m ed
narodnega leta otroka. Kdor pa
je že pomislil in je bil obenem
še kakšen »odgovorni tovariš”,
si je verjetno kar odahnil češ;
„Me vsaj v naslednjem letu po
leg stabilizacije gospodarstva,
dviga produktivnosti itn., ne bo
težilo še to , da naj naredim kaj
za otroke.”
Torej leto otroka se je iztek
lo. Na sedežu UNICEF—a bodo
sedaj verjetno potegnili črto
pod opravljenim delom , to pa
bodo verjetno naredili tudi dru
god po svetu kot tudi v Ribnici.
Sprašujem pa se, pod kaj-lahko
potegnemo črto mi v Ribnici?
Ali sm o v preteklem letu sploh
kaj naredili za otrokovo lepše
življenje?
V preteklem letu v Ribnici
nismo odprli' nobeno novo igri
šče, ki ie za otrokov razvoj v
vse bolj naraščajočih stanovanj
skih naseljihše kako pomembno.
Občinska konferenca zveze

socialistične mladine Ribnica se
mednarodnega leta otroka ni
spomnila niti v svojih progra
mih, kaj da bi za to naredila še
kaj več. Če se vodstvo sprašuje,
kaj bi lahko sploh naredilo, jim
lahko povem, da veliko. Pa ne
le oni, tudi druge organizacije
prav tako. Vsekakor je pozitiv
no in lepo dejanje storila OK
ZK, ki je namesto novoletnim
čestitkam denar namenila VVZ
Majde Šilc.,To dejanje bi si lah
ko vzel zavzgled še kdo!
Že v prejšnji številki sem
pisal o absurdni filmski politiki
doma JLA. V matinejo, ki je
namenjena
zgolj
otrokom ,
vstavljajo filme, ki so vse drugo
kot primerni za otroke. Tako
otroci v poplavi nasilja seksa in
še česa drugega ne morejo biti
- • o. Želim
že” o
tistOj kar si- vsi- želim
vzgajati naše otroke v dobre
ljudi (v mlad perspektiven ka
der bi rekli Pankrti), po drugi
strani pa jih poneumljamo s
takšnim filmskim sporedom.
Kulturna skupnost, društvo prijatlejev mladine in ne nazadnje
mladinska organizacija, pa tudi

v letu otroka niso naredili tem u
konec, čeprav so zato nedvom
no odgovorni.
Leta otroka je torej konec,
torej si lahko umijemo roke in
se predamo drugim problemom.
Ne! V Ribnici nismo imeli leta
otroka vsaj takega ne kot bi*vsi
želeli, zato pa ga imejmo sedaj.
Torej na pom oč - otrokom!
P. S. Vsi, ki se še vedno spra
šujeta . »Ja kaj hudiča pa naj
naredim za otroke!” , vam sve
tujem, da se ozrite okrog in vi
deli boste, kaj hudiča lahko vse
naredite.
JANEZ ŠKRABEC
Ribnica-

PO ST A V IL I
V SE D R O G O V E
Vaški odbor na Vrhu nad Boštanjem vodi krajane od akcije do
akcije: najprej so zgradili velik
vodovod, lani so uspešno poširili
cesto, pred koncem leta pa so
postavili še vse drogove za telefon. Z
vsem skupaj ni bilo malo dela. O
vsaki stvari ne govorijo mnogo,
temveč se je kar lotijo.

Iz Dragarskie doline
ČRPALKA JE, BENCINA NI Bencinska črpalka v Dragi je konč
no dograjena. Ob cesti so tudi že
postavljeni znaki, da je v bližini
bencinska črpalka. Pa vendar šoferji
ne morejo napojiti svojih železnih
konjičkov, ker je črpalka še zaprta,
in nihče ne ve, kdaj bo začela
obratovati. Se eno pripombo imamo: nad črpalkami ni strehe. Kmalu
se bo pokazalo, da je potrebno
dograditi še streho, kar bo zdjy
neprimerno dražje, kot bi bilo, če bi
to naredili hkrati z ostalo gradnjo.

j
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ELEKTRIKE ZMANJKUJE - Ne
vemo, če se dogaja samo pri nas, jp
smo na koncu električnega daljno
voda, ali tudi drugod, da pogosto
zmanjka električnega toka. T o se
dogaja najpogosteje v večernih urah.
Pričakujemo od Elektra, da- bo
prekinitve zmanjšal na najn^anjšp
možno mero.

LEPO

ZA

NOVO

LETO

Osnovna šola Podpreska
Podpn
jc ^ pod
vodstvom učitelja M;arjana
28. decembra organizirala novoletno *
prireditev. Bila je v Gasilskem i
v Podpreski. Na njej je zapel Lpvskl.t
■ -Sodražice,
- —.....................................“
T
oktet iz
pionirji naše šole ®
so zaigrali enodejanko »Dvar^jst 7
mesecev” , nato je dedek oJraSvi
obdaroval šolarje. Dvorana je bflš
popolnoma zasedena.
FRANC KALIČ
š t . 3 ( l 5 8 8 ; 17. januarja 1980

»Grenak” posavski kruh p i s m a

Jk

9.^

Razočaranje ob novi pekarni — Krško brez črnega kruha

tJ ^ O c U a ^ b o o '

S b o f o t^ d « * ^

Ljubljanski radio je v poročilu iz
Posavja 16. 12. 1979 prikazal stanje
preskrbe s kruhom po otvoritvi
novega pekarskega obrata v Breži
cah. Ta obrat da je dovolj velik , da
bo zadovoljil vse potrebe in želje
potrošnikov kiške in brežiške obči
ne. Rečeno je bilo, da so prebivalci
v Krškem vedno bolj zadovoljni z
izbiro kiuha.
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Stari gasilski dom v Dragom lji
rasi že dolgo ne ustreza več potre-Mm, zato so se prizadevni gasilci
skupaj z vaščani lotili gradnje nove
ga doma. Ob koncu lanskega leta so
stavbo že pokrili, letos pa bodo delo
nadaljevali.
STANKA KRAMARIČ
OŠ Metlika

TEHNIČNI POUK
V METALNI
dva četrtk a v lanskem
pecembru smo učenci 7. razreda
»m eljske osnovne šole imeli tehnič
ni .pouk v delavnici TKL M etana,
najprej smo si ogledali tov »no in se
Pogovarjali z delavci, nato pa smo v
delavnici na pločevinaste ploščice
nsalj vzporedne črte, izpilili U
profile, krivili smo železo in na
pločevino
risali kroge, zadnji
četrtek pa smo vrtali navoje in
varili. Naše izdelke so tudi ocenili.
"•° so nam prikazali še razvoj
s t a l n e , sno se pogovarjali o
nadaljnjih možnostih tehničnega po
uka v tem tozdu. Kolektivu Metalne
^ zahvaljujemo za pom oč pri
pouku, ki ga v šoli ne moremo
uneti.
BREDA SKOPORC
novin. krožek

NAG RADNI KONCERT
Te dni je našo šolo obiskal
Priznani pihalni kvintet Slovenske
filharmonije iz Ljubljane. To je bil
nagradni koncert, ki ga je Glasbena
mladina Slovenije podarila finali
stom v kvizu o jazzu. Našim
nekdanjim osmošolcem, ki so na
kvizu zmagali, je tovariš ravnatelj
Podelil priznanja osnovne šole Grm,
nato pa smo z zanimanjem skupaj
prisluhnili zanimivemu koncertu.
SONJA NEMANIČ
OŠ Grm

AKUMULATORSKA
DELAVNICA

TASEV BLAŽO

M. DAJČMAN MED UČENCI - O dločili smo se, da bomd
letos pri tekmovanju za bralno značko prebrali tudi knjigo
„Maijetka ve, kaj je vojna” , ki jo je napisala Dolenjka
Maijeta Dajčman. Pred kratkim smo u čenci 6 . a razreda
novomeške OŠ Katja Rupena k uri slovenščine povabili
pisateljico, k i nam je govorila o svojem življenju in delu,
predstavila pa nam je tudi svojo knjigo, v kateri popisuje
o vojno. (Besedilo: ANDREJA JUDEŽ;
otroštvo med
foto: fotokrožek O! Katja Rupena)
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Partizanska 11
NOVO MESTO
tel: 2 3 -8 2 6

~ izdelovanje akum ulatorjev
~ izdelovanje ježkov za
ikebane
— popravilo akum ulatorjev
~ polnjenje in form iranje
akum ulatorjev

Malo drugače o razvoju neke dejavnosti posebnega družbenega pomena
Knjižničarji smo posebna pasma:
znamo bralcu pohvaliti knjigo, ki je
nismo prebrali, včasih povemo celo
vsebino. Temu se reče »strokovno” ,
da „knjigo čimbolj plastično po
nudimo bralcu” . Vendar v tem
nismo toliko posebneži, bolj ne
razumljivo je to: ko bi lahko mimo
sedeli in prebirali knjige, kar jih pač
je, vpijemo, da moramo dobiti nove
prostore, da hočemo nove knjige, da
bomo lahko pridobili • nove bralce.
In planiramo kar naprej, da bi se
vsaj od zadaj približali krvoločnim

FRIZERSKI SALON

„MILKA”
ž en iko

— m oško frizerstvo

Partizanska 3
NOVO MESTO
NOVO! NOVO! NOVO!

— britje
— striženje
— barvanje brk - brade
— preparacija las
— m odno striženje: karate,
judo, kendo, sai, aikido
— linije za leto 1980: college, fiftie’s, harvard, dandy

ŽENSKO FRIZERSTVO
— m odno striženje, m odno
Česanje, pram eni, hladna
trajna ondulacija, preperacija las, barvanje las, naravno
sušenje z infra žarnico, bar
vanje obrvi in trepalnic.

Naročila
sprejemamo
tudi
po
telefonu
2 1 -2 8 2
m m m

standardom (kajti brez planiranja ni
nič, dragi moji, in sloneti mora na
analizah) in izpolnjujemo na tisoče
vprašalnikov in pišemo vloge na
tisoče naslovov. In trud je poplačan,
prihajajo obljube. Prvo, drugo, tretje
leto in tako naprej. Kar ni bilo
mogoče izpeljati v prvi petletki,
porinite v drugo, nam pravijo. In
porivamo.
- Pa dodej, ko bo, vprašamo
boječe.
- Ja, pravijo, vzgajajte bralce!
Približajte knjigo bralcu, bralca pa
knjigi, pa bo.
Samo, knjiga sama ne more k
bralcu in tudi knjižničar ima samo
dvoje nog.
Bralec pa noče h knjigi.
Noče in noče. Če pa že pride,
hoče ravno tisto knjigo, ki je o njej
nekje slišal, da je dobra - ampak v
knjižnici je nimamo. In bralec se
z a č u d i:

- Pa toliko denarja dajemo za
vas, da potem nič nimate?

In se obnaša kot trmast otrok.
Požrem očitek, ker se ravno
spomnim, kako mi je bilo všeč, ko
sem nekoč gledal Jožeta Humra, ko
je preudarno in pomirjevalno govo
ril:
- No, no, saj ni tako hudo. Rekel
bi celo, da se z malo dobre volje da
marsikaj storiti. In tudi to vemo, da
je bilo dosti že storjenega. No, saj
bo šlo. - Nasmeh in škljoc, pa
konec!
Odločena sem, da pri naslednjem
bralcu začnem z vzgoja
Vstopi dijak in pravi:
- ..Sosedovo Micko” bi vzel.
Prijazno popravim: - Zupanovo,
ne?
- Nak, Sosedovo, pravi. Tako je
rekel tovariš.
Pogledam na spisek, ki ga drži v
roki in poč asi razberem:

V Suhi krajini
vodovodne cevi
in pipe suhe
Vodovod se spreneveda

^U M ETN IK I IZ VRST SOLARJEV - Za večjo varnost na cestah
pr *
za vzgojo in varnost v prometu tudi z izobraževanjem,
ioli t?1” 3 v>zsoia * začne v vrtcu in intenzivno nadaljuje v osnovni
• Posnetek je iz brežiške občine.
jan u arja 1 9 8 0

Vsi vemo, da je mletje žita na
črno moko cenejše kot na b ela Vsi
tudi vemo, da je črni kruh bolj

Zakaj imamo knjižničarji take oči

MOŠKO FRIZERSTVO!

!

Temu mnenju ne bi pritrdili. Po
tistem, kar so v Krškem (obrat Ž ita
iz Ljublj ane) že pred pol leta nehali
peči čm kmh, po katerem je bilo
vseskozi največje povpraševanje, se
je življenjski standard potrošnikov
bistveno poslabšal Pričakovali sno,
da se bo to stanje z novo pekarno v
Brežicah izboljšalo in da bomo
potrošniki res lahko izbirali med
vsemi vrstami kruha. Razočaranje je
toliko večje, ker ni dolgo tega, kar
je Delo poročalo, da je v skladiščih
dovolj čm e moke.

Že več kot mesec dni so v
Hinjah, Pleši, Lazini in Lo
pati brez pitne vode. Novo
meški V odovod, ki oskrbuje
ta del vodovodnega omrežja,
se za pozive in prošnje
krajanov, naj bi čim prg
odstranili okvare in om ogo
čili dotok vode, ne zmeni
kaj dosti, četudi so ob
pozivih po telefonu v teh
nični pisarni podjetja vsakič
presenečeni in obljubljajo
takojšnje ukrepanje.
Izgovori za neopravljeno
delo so različni, krivijo tudi
delo brigadiijev, čeprav je
jasno, da gre za slabo kon
trolo izvršenih del. In če
vode ni zaradi popravljanja
okvar, potem mislim, da bi
Vodovod lahko pokazal do
potrošnikov toliko razume
vanja, da bi jih vnaprej
obvestil, da vode nekaj časa
ne bo.
MIRKO PAPEŽ
Hinje

„Sosedova Micka” in spodaj:
»Zupanov sin” .
- Napačno si prepisal, mu
pravim. Eno je Županova Micka in
drugo Sosedov sin.
Eh, saj je vseeno, mi pravi. Samo
eno bom vzel. Do jutri moram čtivo
oddati.
No da, pač en hud primer, si
rečem. Gre že drugi. Lepo vzgojen,
saj pozdravi in prijazno povpraša, ali
imamo ..Martina Krpana Čederma
ca”. Zijam vanj in si mislim: „ 0 .
Humer, pomagaj!” Potlej zberem
dobro voljo in rečem: Imamo
Martina Krpana, pa tudi Kaplana
Martina Čedermaca. Oboje je za
čtivo. Katero boš vzel?
- Dajte tisto, ki je bolj drobna,
odloči, se potlej lepo poslovi in
odide.
Sesedem se na stol in si mislim:
prepozno jc to. Treba je začeti z
vzgojo že davno prej.
In glej, kot naročeno1: skozi vrata
stopi tovarišica, za njo pa iskalci
znanja iz male šole. Razveselim se
jih kot otrok darila. Pokažem jim
slikanice, jih povabim, naj si vsq
preko tovarišice izposojajo knjige, in
potlej še ponudim, naj si kar sami
postrežejo in vlečejo iz polic.
Pa pride eden: Tovarišica', kaj pa
piše v tej knjigi?
- Tu piše, mu pravim, zakaj
imajo čuki tako velike oči. In vsem
skupaj na hitro povem, da so čukci
predolgo poslušali pravljice, ki jim
jih je pravil očka, in od začudenja
so jim ostale velike oči.
- A tako kot ti? se oglasi
debelušnež in pokaže na moja očala.
Spet se sesedem, ker mi pade na
pamet, da ima večina knjižničarjev
- take oči.
TZ
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zdrav kot beli in ga z »adi koristnih
sestavin priporočajo tudi zdravniki
Sladkorni bolniki so zaradi pre
majhnih količin diabetičnega kruha
največkrat navezani n a č rn ik m h , ki
ga pa ni. In zopet se pojavi
vprašanje: zakaj prav v Krškem ni
črnega k niha, ko p a ga je dobiti v
določenih količinah npr. v Novem
mestu in v drugih krajih? Ali pa je
res, da je pri peki črnega kruha
premalo zaslužka in da naj torej
potrošniki na svoji koži prenašajo
tegobe „izgubarstva” ?

odmevi
Pozornost
in spoštovanje
do
starejših

L. S.
Krško

PRIPRAVLJENI
NA NOVO

Lepo je, če nisi poza
bljen — Zaledni primeri

V vseh šestih sindikalnih organi
zacijah kočevske Tekstilane se te,
dni pripravljajo na občne zbore, na
katerih bodo posvetili posebno skrb
uspešnosti oz. neuspešnosti dose
danjega dela in povezanosti organi
zacijskih oblik. - ftjdrobneje bodo
pregledali gospodarjenje v minulem
letu in pripravili ukrepe za boljše de
lov letošnjem letu gospodarske usta
litve in varčevanja.
VD

R ed iztekom lanskega leta je
več podjetij pogostilo in obdari
lo svoje upokojence. Tako so se
sestali na tovariških razgovorih z
mlajšimi, sedanjimi člani kolek
tivov. To je lepo, čeprav skrom
no priznanje ljudem, ki so poma
gali ustvarjati temelje sedanjih
podjetij in pri tem porabili us
tvarjalno moč svojih mladih let.
Iz ruševin je zrastlo novo Kočev
je in k tem u so prav sedanji upo
kojenci veliko pripomogli. Na to
žal vse preradi pozabljamo.

PRESELILA SEM SE
N A RAKO
Po rodu sem Ljubljančanka. Tri
leta sem obiskovala osnovno šolo na
Viču. Toda na Smedniku pri Raki
smo si zgradili hišo ter se preselili.
S(rva sem se težko prilagodila na
novo okolje, sošolcc in tovarišice
učiteljice. Vesela sem bila, ker so
me lepo sprejeli in se z mano spoprijatcljili. Prijateljstvo jim vračam.
Tudi v šoli sem prizadevna, saj sem
izdelala z odličnim uspehom. Dobila
sem diplomo za zbiranje pom oči ob
potresu v Črni gori.
ftiznati moram, da zelo rada
berem ..Dolenjski list”, posebno
kotiček za mlade ..Mladi dopisnik”
in želim, da bi se le -ta še razširil.
METKA POVHE
OŠ Raka na Dolenjskem
5. razred

Veliko je v Kočevju starih lju
di, predvsem žena - družinskih
upokojenk. Tem in starim lju
dem na sploh se je letos oddolži
la krajevna skupnost Kočevjemesto. Obdarila jih je razen z že
običajnim i novoletnimi darili še
s kompletom knjig in koledar
jem ftešernove družbe.
Ta pozornost kaže na lepo so
žitje, pa tudi na spoštovanje in
razumevanje mlajšega rodu do
o stare lih občanov.
ANDREJ ARKO
Kočevje
rm

Razpisna komisija TOZD
»AGROSERVIS" BREŽICE

razglaša prosta dela in opravila za
DVA KVALIFICIRANA KLJUČAVNIČARJA,

i

kakor tudi
prosta deta in opravila za enega
KVALIFICIRANEGA AVTOELEKTRICARJA.
Razpisni rok velja 15 dni, in sicer od 18. 1. do 1. 2. 1 9 8 0 Prijave naj kandidati naslovijo na razpisno kom isijo pri
TO ZD „A groservis" Brežice.
K andidati b o d o o izidu obveščeni v roku enega meseca.
4 0 /3 -8 0

iS
s
N
^

5

iBfobiščite

00LEN3K0
Najboljše orožje je preprečevanje
rtotenjka

Nevarnost okužbe čebel z varoatozo tudi v naši republiki — Redni pregledi tistih č e 
beljih družin, ki jih vozijo na pašo v okužena območja
Člani čebelarskega društva
Semič smo se nevarnosti va
roatoze zavedli, zato sm o lani
po navodilih veterinarskega in 
špektorja pobrali vzorce drobir
ja in ga skupaj dah pregledati.
Izvidi so bili dobri, saj strokov
njaki niso zasledili okužbe niti
niso izrazilisum a o okužbi. Žal
pa moram * zapisati, da črno
maljsko čebelarsko dhištvo za
podobno akcijo ni pokazalo
posluha, čeprav bi morali čebe
larji Bele krajine v takih pri
merih nastopati enotno. Le ta
ko bom o uspešni v bojih zoper
nevarnosti, ki pretijo čebelar
stvu. Enotno organizirano delo
je najmočnejše orožje.
O sami bolezni varoatozi bi
zapisal, da se v naši republiki še
ni pokazala, čeprav obstoji
sum, da je zaenkrat prikrita. V
Jugoslaviji so okužbe čebel od
krili najprej v Srbiji, jeseni 1978
in kasneje v letu 1979 pa so
ugotovili m očno okuženost
tudi v Hrvatski, kjer so našteli
okoli 3115 okuženih čebeljih
družin. Ker mnogi slovenski č e 
belarji vozijo svoje čebele ha
pašo na Hrvaško, je m ožnost
okužbe verjetna.

V Sloveniji bi torej morali
taki čebelarji dajati svoje čebele
redno pregledovati. Le tako se
bom o ognili okužbe, katere
posledice so za čebelarstvo hu
de, saj doslej zares zanesljivega
načina zdravljenja varoatoze ne
poznamo, čeprav se strokovnja
ki v svetu trudijo odkriti, kako
učinkovito zatreti povzročitelja
bolezni. Značilnost bolezni je,

da ostane dolgo prikrita, ko pa
izbruhne dovolj o čitn o , je po
navadi že prepozno za ukre
panje. Zato so preventivni ukre
pi najboljše jamstvo, da obrani
m o slovensko čebelarstvo pred
nevarnostjo, ki mori č e b e li po
številnih evropskih državah in
po mnogih deželah sveta.
MIRKO PAVLIN

POTRDILA ZVESTOBO — Katarina in A nton Muc iz Čudnega sela
sta pred črnomaljskim matičaijem potrdila zakonsko obljubo, ki
sta jo prvič izrekla pred pol stoletja.
DOLENJSKI U S T
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ISKRA—AVTOMATIKA, Ljubljana, n. sub. o.
TOZD ELA
Novo mesto, n. sub. o.

ljubljanska banka

LJUBLJANSKA BANKA
TEMELJNA POSAVSKA BANKA
KRŠKO

objavlja prosta dela in delovne naloge

j

Komisija za delovna razmerja

novo

itiesto

INDUSTRIJA MOTORNIH VOZIL NOVO MESTO
Povečujem o proizvodnjo osebrfih vozil te r stanovanjskih
prikolic. Za p ovečano proizvodnjo in prodajo naših izdelkov
iščem o nove sodelavce, ki jim nudim o zanim ivo delo in
m ožnosti nadaljnjega izpopolnjevanja o b delu in iz d e la
D ograjujem o nove proizvodne zm ogljivosti, za katere
osvajam o nove proizvodne program e v sodelovanju s
francosko firm o RENAULT.
V eliko pričakujem o od strokovnega k a d ra Sleherni b o lahko
uporabil svoje znanje, ki bo ustrezn o cenjeno in
ovrednoteno, z a to vabim o strokovnjake iz različnih podro čij
dela, ki bodo s svojimi izkušnjami prizadevno in zavzeto
prispevali svoj delež k uresničevanju zastavljenih nalog in k
razvoju slovenske avtom obilske industrije.
O dpiram o nova dela in naloge za strokovni kader, kakor tudi
za delavce s poklicno šolo, p riučene delavce in delavce brez
poklicev.
Naj naštejem o sam o nekaj področij del za zaposlitev

i
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PLANERJA - ANALITIKA
Pogoji: višja ekonom ska šola, 3 leta delovnih izkušenj
Poskusno delo traja 3 mesece. K andidati naj pošljejo
pism ene prijave na naslov: ISK R A -A V T O M A T IK A -T O Z D
ELA, Novo m esto, Ragovoska 7a, v 15 dneh p o objavi.

za n edoločen čas s polnim delovnim časom naslednja dela in ^
naloge:
V odseku blagajne in likvidature:

REFERENTA ZA DINARSKE
prebivalstvom za delo v izmeni

■##

POSLE

* MERCATOR R O Ž N IK TOZD METLIKA,
n. sub. o., CBE 57

Pogoji za zasedbo delovnih opravil:
- ustrezn a srednja šola in 3 leta ustreznih delovnih izkušenj
K andidati za oglašena delovna opravila naj prijavi s kratkim
življenjepisom z navedbam i o dosedanjih zaposlitvah
priložijo dokazila o šolski izobrazbi.
Prijave sprejem am o 15 dni po oglasu. K andidate b o m o o
' I
izbiri obvestili najkasneje v 45 dneh p o dnevu oglasa.
W t
Prijave pošljite na naslov:
LB T em eljna posavska banka
Krško
Komisija za delovna razmerja
Trg M atija G ubca
6 8 2 7 0 K rško
4 1 /3 -8 0 *
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na podlagi delavskega sveta z dne 18. 12. 1979

razpisuje javno LICITACIJO
za prodajo:
TOVORNEGA AVTOMOBILA OM LUPETTO, 3
tone, letnik 1968, vozen, reg. štev. 7 9 -7 3 ,
registriran
- Izklicna cena 100.000 din, brez prom etnega davka. Ogled
vozila je m ogoč vsak dan od 7. — 9. u re pred Blagovnico.
Licitacija bo dn e 25. 1. 1980 v prostorih uprave TOZD od
10. d o 12. ure.
4 2 /3 -8 0 *
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KVALIFICIRANIH DELAVCEV
NEKVALIFICIRANIH DELAVCEV
IN DELAVCEV ZA PRIUCITEV

Tudi z manjšimi rednimi mesečnimi
pologi se da v določenem času veliko
privarčevati.
Če se odločite namensko varčevati za
stanovanje, dobite npr. po štirih letih na
privarčevani znesek kar 200°/o kredita.

montaža:
— m o n taža osebnih vozil R enault 4 in m ontaža dostavnih
vozil,

mehanska obdelava:
— m ehanska obdelava: delo na obdelovalnih strojih,
stružnicah, na avtom atih, polavtom atih, rezkalnih strojih,
vrtalnih strojih in ročna obdelava,

karosernica:

ljubljanska b an k a
vam pomaga s posojilom
do stapovanja

Vse podrobnejše informacije vam bodo
dali v vaši banki.

— karosernica: kleparska, ključavničarska dela, elek tričn o
varjenje, to č k o v n o in plam ensko varjenje, enostavna
kleparska dela v pripravah za obdelavo in sestavo karoserij,

lakirnica:
— lakirnica: kvalificirana avtoličarska opravila, za ne
kvalificirane delavce in priučene delavce: priprava za
lakiranje, brizganje, kitanje, tesnenje, brušenje,

presernica:
— presernica: ključavničarska dela in delo orodjarje« za
vzdrževanje in nastavitev, za nekvalificirane delavce in
p riu čen e delavce: delo na stiskalnicah in na liniji kolesnih
obročev,

\ na področju materialnega poslovanja: 5
- n a p o dročju m aterialnega poslovanja: tran sp o rt m ateriala, s
skladiščenje in priprava m ateriala.
^

tovarna prikolic:
- tovarna prikolic: kvalificirana dela pohištvenih mizarjev in J
ličarjev, za nekvalificirane in p riu čen e delavce: delo pri ^
sestavi, obijanju in m ontaži prikolic.
£

VABIMO
nove sodelavce za opravljanje del in nalog:
- DIPLOMIRANE STROJNE INŽENIRJE
-D IPL O M IR A N E EKONOMISTE
-D IPL O M IR A N E INŽENIRJE KEMIJE
- DIPLOMIRANE INŽENIRJE LESARSTVA
-D IPLO M IR A N E ELEKTROINZENIRJE
za delo v razvojnem inštitutu, tovarni avtom obilov, tehničn i
kontroli, zunanjetrgovinskem sektorju, tehnološkem od
delku, konstrukciji, prodajnoservisni organizaciji in na
po dročju jnvesticijske izgradnje.

-S T R O JN E TEHNIKE
- EKONOMSKE TEHNIKE
-E L E K T R O TEHNIKE
-K E M IJS K E TEHNIKE
- LESARSKE TEHNIKE
s prakso za delo v tovarni avtom obilov, tehnični kontroli, ^
vzdrževanju, lakirnici, proizvodnji prikolic, planskem od- ^
delku, na p o d ro čju tehnologije, zunanje trgovine in prodaje S
gotovih izdelkov.

i

-K V A LIFIC IR A N E KLJUČAVNIČARJE
- KVALIFICIRANE AVTOLIČARJE
- KVALIFICIRANE MIZARJE
-K V A LIFIC IR A N E KLEPARJE
-K V A L IFIC IR A N E ELEKTRIČARJE
- KVALIFICIRANE TRGOVCE TEHNIČNE
STROKE
- KVALIFICIRANE SKLADIŠČNIKE
za delo v tovarni avtom obilov, tovarni prikolic, vzdrževanju
in prodaji.
Na celotnem p o d ro čju Dolenjske, Bele krajine in spodnjega
Posavja je našim delavcem om ogočen avtobusni prevoz na
delo in z dela. Po potrebi bom o tudi v bodoče odpirali nove N
avtobusne linije. K andidate .za zaposlitev vabim o, naj se
zglasijo v kadrovskem oddelku, kjer jih bom o seznanili z
delovnimi pogoji.
N astop dela je m ožen takoj.
4 8 /3 -8 0
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Prevratne misli v kmečkih glavah
Po spominih obnovljeno delovanje Društva kmečkih fantov in deklet z Muhabera pri Novem mestu______

ZNIZANJE PRODAJNIH CEN
nudi
VELEBLAGOVNICA

M
I

nama
KOČEVJE

i

za nakup

s ZIMSKE KONFEKCIJE IN OBOTVE s
s
IN
SMUČARSKIH
OBLAČIL
s

«*
%
N
s
*
*
*

*

\S PRIDITE-OGLEJTE Sl-K U PILI BOSTE DOORO 1
OD 1 5 .1 . D 0 1 5 .2 .1 9 8 0

Mesna industrija na Gorenjskem, o. sub. o.
TOZD Mesoizdelki, o. sub. o.
Škofja Loka, Mestni trg 20
Komisija

za

m edsebojna

razmerja

TOZD

Mesoizdelki £

objavlja

J

° GLAS
za opravljanje prostih del in nalog za nedoločen čas;

^

1. KLANJE živine v klavni liniji (več delavcev)
2. RAZSEKOVANJE IN PRODAJA MESA
maloprodaji (več delavcev)
3. IZKOŠČEVANJE MESA v predelavi (več delav- jj
cev)
4. 9PRAVLJANJE SKLADIŠČNIH DEL v skladi- £
Šču svežega mesa in skladišču trgovskega blaga £

•i

( v e d d e la v c e v )

i

■i

5. OPRAVLJANJE FIZIČNIH DEL IN ČIŠČENJE
v proizvodnji (več delavcev)
Poleg splošnih zakonskih pogojev morajo kandidati izpolnjen
vati še naslednje pogoje:
— pod točk o 1 ,2 in 3: poklicna šola — KV mešan
— pod to čk o 5 in 6: NK delavec — dokončanih 6 razr. osn.
šole
k a n d i d a t i ngj dostavijo pism ene vloge z dokazili o
izpolnjenih pogojih, ki so določeni s tem oglasom, v 15 dneh
Po dnevu objave na naslov:
SOZD KIT Mesna industrija na G orenjskem
TOZD Mesoizdelki, Šk. Loka, Mestni trg 20
Komisija za m edsebojna razm erja
3 2 /3 -8 0

tovarna celuloze in papirja
DJURO SALAJ - KRŠKO
TOZD PAPIRKONFEKCIJA
Razpisujemo — objavljamo
nedoločen čas, in sicer:

prosta

dela

in naloge

za

za opravljanje tehnologije in analitike proizvod
nje II, en delavec z dokončano tehnično srednjo
šolo;
~ za opravljanje programiranja na kartonskem
stroju, en delavec z dokončano srednjo tehnično
šolo;
— za opravljanje strojno vzdrževalnih del II, 2
delavca s poklicno šolo kovinarske stroke,
dvoizmensko delo;
~~ za opravljanje elektrovzdrževalnih del, 1 delavec s
poklicno šolo elektrostroke, dvoizmensko delo;
~ za kurjenje parnega kotla, 1 delavec s poklicno
šolo kovinarske stroke ih z izpitom za kurjača za
visoko tlačne kotle, dvoizmensko delo;
~~ za opravljanje del in nalog pri kartonskem stroju,
8 delavcev z dokončano osemletko, dvoizmensko
delo;
~~ za opravljanje strojepisnih in administrativnih
del, 1 delavec z dokončano 4-letno administrativ
no šolo;
T za serviranje toplega obroka —malic, 1 delavka z
dokončano osnovno šolo, deljen delovni čas.
^ r' sprejemu na delo im sjo prednost delavci t odsluženim
^°jaškim rokom .
sprejetim i delavci bom o sklenili delovno razm erje s
Poskusnim delom 3 mesecev. Stanovanje ni na razpolago,
k an d id ati naj pošljejo pism ene prijave z dokazili o
'*Polnjevanju pogojev in opisom dosedanjega dela v 15 dneh
P° objavi v zaprti ovojnici na naslov: Tovarna celuloze in
[?aPirja ,,D juro Salaj" Krško—TOZD TES Brestanica, 68 2 8 0
j-re s ta n ic a .
anididate bom o o izidu izbire obvestili v 30 dneh po
^ J °teku roka za sprejem anje prijav.
3 5 /3 -8 0
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Društva kmečkih fantov in
deklp.i (DKFID) so začela na
stajati na Slovenskem že kmalu
po prvi svetovni vojni. V začet
ku jih je ustanavljala ,.Samo
stojna kmetijska stranka” libe
ralnega meščanstva. Toda Dru
štva so postajala vedno bolj na
predno revolucionarno gibanje
km ečko - delavske :n'adine.
Pred drugo svetovno vojno so
bili vodilni funkcionarji člani
Komunistične partije. Društva
so zajela množice km ečko delavske mladine. Njihovo delo
je bilo vsestransko, poučno go
spodarsko, dru žben o-politič
no, pa tudi družabno. Opravila
so ogromno dela pri prosvetljevanju kmetov. Ko se je začela
druga svetovna vojna in upor
naših narodov proti okupator
jem, je Komunistična partija
Slovenije štela Društva kmečkih
fantov in deklet za svojo najbolj
množično organizacijo. V de
cembru 1941 so društvo sprejeli
kot celoto r Zvezo komunistič
ne mladine Jugoslavije (SKOJ).
Na Muhaberu so ustanovili
Društvo km ečkih fantov in de
klet 25. aprila 1937. Z organi
ziranjem sta začela kmečka si
nova brata Franc in Tone Po
točar, Jerinova z Muhabera.
Tone se je pred ustanovnim
zborom udeležil nekega tečaja ^
Novem mestu, ki ga ie vodil
okrožni odbor društev. Med
drugimi sta k sodelovanju po
vabila tudi Jožeta Petriča, de
lavca z Muhabera, ki je bil spo
soben govornik, marljiv človek
in predan naprednim idejam,
zato je postal nepogrešljiv pri
vodenju društva. Brata Francp
in Tone Potočar pa sta bila iz
trd n e in u gledne k m e č k e d ru 
žine in z a to za k m e č k e starše

vzorna fanta. Njuna mati Mari
ja, vdova, a gospodarica km e
tije, je svoja sinova pri tem delu
v vsem podpirala. Tako tudi
drugi kmetje niso nasprotovali
svojim sinovom in hčeram , d a
se včlanijo v društvo. Občni
zbori in tudi drugi sestanki so
bili pri Potočarjevih, kjer je bilo
središče vse dejavnosti. Predsed
nik pa je bil France Potočar. V
društvo so pritegnili vso mladi
no Muhabera, Bučne vasi, Po
točne vasi, Gor. in Dol. Ka
mene, vasi Hudo in Daljnega
vrha. Njihovih prireditev in
tekmovanj pa se je udeleževala
še mladina iz drugih vasi.
Bili so izredno organizirani in
delavni. Skrbeli so tudi za ne
oporečno vedenje članov. To so
dosegali s tovariškim opominja
njem. Seveda pa so o tem po
gosto govorili tudi na svojih se
stankih.
V hiši Potočarjevih - Jerinovih so imeli knjižnico. Prve knji
ge so nabrali pri članih, ki so jih
društvu poklonili. Potem pa so
jih dokupovali s prispevki za iz
posojene knjige. S tem se je naj
prej ukvarjal domači sin Lojze.
Ko je ta odšel k vojakom, pa
njegova sestra Ana.
Imeli so tudi dramsko skupi
no. Režiral je Riha u Romih.
Naštudirali so igro „Dve neve

vozovoma in s konjeniki v Podhbsto na tekm o žanjic. Šli so
skozi Prečno in vzklikali razne
parole, npr. Delu čast in oblast!
Slava Matiju Gubcu! Ko so pri
šli do Dol. Toplic, so jih orožni
ki ustavili in ugotovili, od kod
so, a so jih pustili naprej. Čez
dva dni so jih orožniki že zasli
ševali. Aretirali so Jož&ta Petri
ča. Ovadil jih je prečenski žup
nik Komljanec, češ da so vzkli
kali „Dol farji!” , kar je bilo po
polnoma izmišljeno. Vseeno je
bil Jože Petrič šest tednov za
prt, nakar so ga zaradi pomanj
kanja dokazov izpustili.
Okrožna Zveza KFID je pri
rejala razne tečaje. Bili so v h o 
telu Koklič, v Sokolskem domu
in v gostilni Vindišar, v posebni
sobi. Trajali so p o deset dni.
Teme so bile različne, npr. o
zgodovini, o nastanku države (o
tem je govoril dr. France H oče
var), o m etodah dela m ed ljud
mi idr. Na te tečaje so prihajali
ljudje iz vse Dolenjske.
OBLASTEM NEVŠEČNO DEJANJE - Sprevod društva kmečkih
V zimskih mesecih so imeli
fantov in deklet z Muhabera na tekm o koscev in žanjic 16. julija
celo plesne vaje. U čil jih je
1939 v Podhosto. Proti dvajseterici udeležencev sprevoda je bil
Rihard Romih. Vaje so bile v
uveden sodni postopek zaradi revolucionarnih manifestacij.
Potočni vasi, v Bojančevi hiši,
ki je imela veliko sobo, saj je
zdelo preveč revolucionarno in
Vsa leta do vojne so prirejali
so proslavo prepovedali. S taki bila v tej hiši prej gostilna.
tekm e koscev, oračev, grabljic,
mi prireditvami in manifestaci
žanjic, teric in v ruženju koru
DKFID je skrbelo tudi za go
jami so razvijali razredno in na
ze. To so bili veličastni km ečki
spodarski napredek kmetov. Z
rodno zavest. Vse je potekalo
prazniki, na katerih se je zbralo
izkupičkom o d veselic so kupili
slovesno in je vzbujalo navdu
tudi več tisoč ljudi. Na takih
trier za čiščenje žit. Shranjen je
šenje.
prireditvah so nastopali tudi go
bil pri Jerinovih. Člani so imeli
vorniki, komunisti, npr. Ivan
Ob nemškem napadu na Polj pri uporabi popust. V načrtu so
Nemec, agronom, Vinko Kri
sko je bila 1. ali 3. septembra
imeli nakup mlatilnice, a jim je
stan, Milan Majcen, Drago
1939 v Novem mestu velika 'ojna to preprečila. Želeli so
Košmrij, Ivan Kronovšek . . .
uvesti zadružni način življenja
protifašistična
manifestacija.
Udeležila so se je društva KFID km etov na vasi.
Že 20. junija 1937 je bila
Po okupaciji so člani društva
z Muhabera, Gotne vasi, Mirne
prva tekma koscev. Pred vsako
¥ 3či, Podhoste in Bele cerkve, uničili svojo dokumentacijo,
tekm o je bila manifestacija.
akrat so nastopili z njimi tudi ostali pa so povezani. Skoraj vsi
Zbirališče je bilo ponavadi v
sokoli. Sprevod je šel skozi N o so postali člani OF, odšli so v
partizane ali pa so ostali doma
BrŠljinu pri Kastelčevih, sedaj
vo m esto, zbirališče je bilo v
in podpirali NOB. Izdajalca ni
Kumpovih. Potem so v sprevo Kandiji in na Glavnem trgu,
bilo med njimi. Franca Potočar
du k o ra k a li sk o zi B ršljin. K o je
nato pa na Loko. Nastopilo je
bila 9. ju lija 1 9 3 9 te k m a te ric ,
nekdanjega
predsednika
več govornikov, govorili so o fa ja,
je bilo zbirališče v Novem
šistični agresiji.
društva, pa so januarja 1944
mestu. Na čelu sprevoda so ja
Novomeška zveza KFID je kot pratizana ujeli domobranci
hali konjeniki z društveno za
in ga zverinsko m učili in ubili.
ivezovala več društev; Muhastavo. Bila je zelena, v sredini
Mati ga je s težavo prepoznala.
;r, Podhosto, Mirno p eč, Got:
pa je bila na okroglem belem
Po pripovedovanju Jožeta
no vas, Belo cerkev in Šentjanž.
polju zelena štiriperesna detelji
Petriča, Ane Počrvine in
Na prireditve posameznih dru
ca. Nosili so tudi jugo slovanslco
Lojza Potočarja zapisali
štev so prihajala tudi sosednja.
in celo slovensko zastavo, č e  Člani muhaberskega društva so
člani zgodovinskega krož
prav to ni bilo dovoljeno. Za se odpravili leta 1939 z dvema
ka OŠ Bišljin

konjeniki so šli kosci s Kosami,
sti” in šli z njo 27. februarja
1938 gostovat v Prečno. Tam-, grabljice z grabljami in podob
no. Pogosto pa so se peljali tudi
kajšnji župnik Komljanec se je
bal vpliva tega naprednega dru s km ečkim i vozovi, ki so jih
štva na Prečenčane in jim je
okrasili z zelenjem in zastavami.
hotel nastop preprečiti s svoji Zmagovalci na tekmah so dobili
praktična darila. Po tekmah so
mi privrženci, organiziranimi v
klerikalno organizacijo „Sloven- bile veselice, običajno pri O sol
nikovih ali Potočarjevih na
ski fUntje” . Po vsej sili so jih
Muhaberu.
hoteli odpraviti kam drugam.
Aprila 1938 so hoteli prire
Toda igralci so vztrajali pri svo
diti proslavo ob obletnici k m eč
jem in odigrali igro pred nabito
kih uporov. Oblastem se je to
dvorano.

*

m m

POTA NARODNOSTNEGA IN SOCIALNEGA PREBUJANJA - Izlet km ečkih fantov in deklet iz
Mirne p eči, Muhabeija in G otne vasi 2 9 . maja 1939 v Karteljevo.
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Dom oskrbovancev
ALBINA DROLCA
Preddvor pri Kranju

objavlja
naslednja dela
in naloge:
1 .2 . MEDICINSKI SESTRI z dokončano srednjo *
šolo za zdravstvene delavce
§
2. 1 MEDICINSKA SESTRA - FIZIOTERAPEVT
KA z dokončano srednjo šolo za zdravstvene
delavce, s prakso na področju fizioterapije.
D elovno razmerje se sklene za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom .
N udim o samska stanovanja v dvoposteljnih sobah.
Razpis velja 15 dni ozirom a do zasedbe delovnih m e s t
K andidatke naj pošljejo p onudbe na naslov: Dom oskrbovan
cev ALBINA DROLCA — Preddvor 64205.
3 3 /3 -8 0
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RAZPISNA KOMISIJA PRI ODDELKU ZA
GOSPODARSTVO IN FINANCE SKUPŠČINE
OBČINE TREBNJE

objavlja
* prosta dela in naloge
J s področja
REFERAT ZA
nedoločen čas)

RAČUNOVODSTVO

(delo za

Pogoji:
srednja strokovna izobrazba ekonomske smeri in 1 leto
delovnih izkušenj
Osebni dohodek po pravilniku. Pismene po n u d b e s kratkim
r življenjepisom, dokazili o izobrazbi ter dosedanji praksi
£ pošljite v 15 dneh po dnevu objave razpisni komisiji pri
£ oddelku za gospodarstvo in finance SO T rebnje. Prijavljeni
kandidati bodo o izboru obveščeni v 15 dneh p o preteku
* prijavnega roka
3 1 /3 -8 0
*
*
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TOREK, 2 2 . 1.

TELEVIZIJSKI SPORED Olabod
PETEK, 1 8 . 1.

Olabod
10.00 TV V SOU: Kocka, kocka,
Pavijani, Andree Navarra, Trobenta,
Billov rudnik
12.30 TV V SOU; Zgodba, Rojstvo
15.55 JUGOSLAVIJA
SLOVE
NIJA, prenos rokom etne tekm e iz
Velenja
17.15 POROČILA
17.20 SOLA SMUČANJA; SMUK
NARAVNOST
Smučar, ki se upa spustiti po
strmem bregu, se pravi, da vozi
smuk naravnost, mora nihati s ko
leni, prehajati iz visoke v nizko
držo, z izmeničnim podrsavanjem
pa dviganjem smučke in prestopa
njem si izboljšuje občutek za ravno
težje ter zgublja strah pred drsenjem
in hitrostjo. Naslednja naloga je po
ševni smuk. Ce slednjega dobro ob
vlada, mu ni težko izvesti paralelni
zavoj k bregu, ki mu omogoča, da se
ustavi po želji. O teh sestavinah

SOBOTA, 19. L

Olabod
1
8.00 POROČILA
8.05 JAKEC IN ČAROBNA LUČ
KA
8.20 MINICODQ V GLASBENI
D E 2E U
8.55 KURIR GOCE DELCEVA
9.05 PUSTOLOVŠČINA
9.35 J. M ortim er: WILL SHAKES
PEARE
10.25 ČLOVEKOVO TELO: SLUŠ
NE ZAZNAVE
10.55 PLETERCANI, dokumen
tarna oddaja
11.35 625
12.10 POROČILA
12.55 SMUK ZA MOŠKE, prenos iz
Wengna
15.25 POROČILA
15.30 GOSPOD PREDSEDNIK NA
OBISKU, mladinski film
Jacek živi pri očetu in mačehi, ki
posvečata vso pozornost drugemu

NEDELJA, 2 0 . 1.

Olabod
1
7.45 POROČILA
^
7.50 ZA NEDELJSKO DOBRO
JUTRO- ANSAMBEL JOŽETA
KREŽETA
8.20 DEDIŠČINA ZA PRIHOD
NOST, dokumentarni film
9.15 Č e b e l i c a m a j a

IDNEDELJEK, 2 1 .1 .

Olabod
i

10.00 TV V SOU : Gledališče, Boj
za obstanek, Čričkov album , Naši
kraji
12.40 TV V ŠO U; Sestra in brat,
Klub mladih matematikov
16.20 KMETIJSKA ODDAJA
17.20 POROČILA
17.25 VRTEC NA OBISKU: VESE
LO NA DELO
17.40 VtLESLALOM ZA MOŠKE,
posnetek iz Adelbodna
18.05 LJUDSKA USTVARjALr
NOST V SRBIJI
Oddaja bo prikazala bogastvo
: ljudske ustvarjalnosti, ki po razno
vrstnosti motivov sodi med eno naj

8
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smučanja bo govorila tokratna od
daja, prihodnji petek pa bosta na
vrsti pluženje in plužni zavoj.
17.30 ČUVAJ PARKA
18.00 CEZ TRI GORE . . . : PREK
MURSKI OKTET
18.30 OBZORNIK
18.40
PLANIRANJE
SKOZI
DRUŽBENE SISTEME
Način planiranja je odvisen od
tega, ali je njegov nosilec kapitalist,
država aU pa delavec. Tudi v Jugo
slaviji je pred zadnjo vojno planira
nje temeljilo na zahtevah kapitali
stov, obnova domovine je zatem na
rekovala državno oz. centralistično
planiranje, z uvajanjem in izpopol
njevanjem samoupravljanja pa o pla
niranju odločajo delavci, od njih je
odvisen družbeni razvoj.
19.00 SPEKTER
Oddaja o znanstvenih dosežkih
bo najprej prikazala, kako pom em 
ben vir prehrane jc koruza, nato pa
bomo spoznali, kako si za povečanje
pridelka tega žita prizadevajo v Afri
ki, Aziji in Južni Ameriki.
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 PETA STRAN STUDIA, za
bavnoglasbena oddaja
20.55 A. Haley rKORENINE NOVE
GENERACIJE

otroku. Tako v glavnem skrbi za
fantiča stara mati, ta pa seveda ne
more razumeti vseh njegovih težav,
zato se Jacek zateka v svoj sanjski
svet, v katerem se srečuje s prijaz
nim predsednikom, ki ima podobo
njegovega očeta. Teh Jackovih sa
njarij odrasli nočejo dojeti k o t fan
tov beg pred neprijazno resničnost
jo , zato se z njim napotijo k zdravni
ku. S tem tega poljskega filma, ki ga
je zrežiral Jan Batory, še ni konec.
Igrajo Janusz POmaski, Irena Malkiewicz, Beata Tyszkiewicz, Leon
Niemczyk, Jan Machulski in drugi.
17.00 a B O N A . CRVENA ZVE
ZDA, prenos košarkarske tekme
18.35 NAS KRAJ
18.45 ROBINOVO GNEZDO

19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA

22.25 V ZNAMENJU
22.40 NOČNI KINO : PREPOZNO
ZA HEROJE
Film, ki bo zaključil petkov spo
red, je posnel ameriški režiser Ro
bert Aldrich. Gre za izvrsten vojni
film, ki pa ne postavlja v ospredje
bitke, ampak značajske in nravne
značilnosti junakov. Tako rekoč
samomorilsko akcijo na pacifiškem
otoku morata med zadnjo vojno
izvesti svojeglava ameriška vojaka.
Njun boj z japonskim oficirjem je
potrjevanje bistroumnosti in juna
štva, ki pa v nesmiselnem vojnem
vrtincu nima nikakršne veljave. To
se izkaže na koncu filma. Glavni
vlogi igrata Michael Caine in Cliff
Robertson.

1
10.00 TV V SO U ; Kocka, k o tlu ,
Boj za obstanek, V avtobusu, Črič
kov album, Bačka
12.35 TV V S O U , Dnevnik 10,
Zgodbe iz narave
17.15 POROČILA
17.20 JAKEC IN ČAROBNA
LUČKA
17.35 HSANI S V E T : PO SLEDEH
ZELENE BRATOVŠČINE
Mladim namenjena oddaja bo go
vorila o lovu in izpostavila vpraša

SR E D A , 2 3 . 1.

(Dlabod
16.55 Test - 17.10 TV dnevnik v
madžarščini - 17.30 TV dnevnik 17.45 Otroška oddaja - 18.15 Mla
dinska oddaja - 18.45 Potopis 19.30 TV dnevnik - 20.00 Družba
in kultura — 21.00 Včeraj, danes,
ju tri - 21.15 Portreti - 22.00 Glas
bena oddaja — 23.00 Janis Joplin
(ameriški film)

19.30 TV DNEVNIK
20.00 J. D ietl: ŽUPAN NAŠEGA
MESTA
*
21.00 BOB IN CAROL IN TED IN
A UCE, film
Enajst let je minilo, odkar je ame
riški režiser Paul Mazursky posnel
tole prikupno komedijo o dveh za
konskih parih, ki drug drugemu skri
vaj zavidata zakonsko srečo. Naslov
ne junake igrajo Natalie Wood, Ro
bert Culp, EUiot Gould in Dyan
Cannon.
22.45 Č u d o v i t a p r e d s t a v a
23.30 TV KAŽIPOT
23.50 POROČILA

9.55 in 12.55 SLALOM ZA ŽEN
SKE, prenos s Pohorja
16.20 SLALOM ZA ŽENSKE, po
snetek s Pohorja
17.20 POROČILA
17.25 Z BESEDO IN SU K O ČA
ROVNIK UJTATA, 3. del
17.45 PIONIRJI FOTOGRAFIJE
18.10 MEDNARODNO TEKMO
VANJE VIOUNISTOV NA DU
NAJU
18.45 OBZORNIK

ČETRTEK, 2 4 . 1.

Olabod
17.45 Znanost — 18.30 Narodna
f^asba - 19.00 V svetu brez svojega
sveta - 19.30 TV dnevnik - 20.00
Večer z Minkom Kamberovičem,
solistom sarajevskega baleta - 21.00
Včeraj, danes, jutri — 21.10 Doku
mentarna oddaja — 21.40 Špoicna
sobota

Slednji je Fieldingovo zgodbo o
angleškem načinu življenja v 18.
stoL sicer nekoliko spremenil,
osnovne značilnosti pripovedi pa so
vseeno ostale neokrnjene. Tako tudi
film govori o naslovnem junaku, naj
denčku, ki se mara izvleči iz števil
nih pustolovskih zank, na koncu pa
mu uspe poročiti se s hčerjo svojega
skrbnika. Skrbno realistično zastav
ljeni film je prepleten tu d i s humo
rističnim i scenami, igrajo pa Albert
Finney, Susanne York, Hugh Griffith, Edith Evans in drugi.
19.15 RISANKA
12.55 SLALOM ZA MOŠKE, pre
19.26 ZRNO DO ZRNA
nos iz Wengna
19.30 TV DNEVNIK
14.00 TV KAŽIPOT
20.00 S. Pavič . VROCl VETE E
POTOPIS
21.05 SVET NA RAZPOTJU NA
KOMORNA GLASBA SKOZI STO SPROTNIKI A U PARTNERJI
LETJA • SODOBNOST
22.05 RISANKA
POROČILA
22.10 Š p o r t n i p r e g l e d
MUSICAL ZA DOBRO JUTRO
22.40 V ZNAMENJU
Šp o r t n a p o r o č i l a
TOM JONES, film
Pb znamenitem istonaslovnem ro
16.05 Nedeljsko popoldne - 19.30
manu H. Fieldinga je scenarij za
film, ki ga je pred sedemnajstimi leti TV dnevnik - 20.00 Konj, moj pri
posnel Tony JUchardson, spisal zna jatelj — 20.50 Včeraj, danes, ju tri 21.10 Celovečerni film
ni angleški dramatik John Osborne.

9.40 SLALOM ZA MOŠKE, prenos
iz Wengna
11.05 DISNYEV SVET
11.55 LJUDJE IN ZEMLJA

bolj izpovednih izročil slovanskih
narodov.
18.35 OBZORNIK
18.45 MLADINSKA ODDAJA
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 L. Ristič :GORAN, zagrebška
televizijska drama
21.10 KULTURNE DIAGONALE
21.50 V ZNAMENJU

10.00 TV V SO U : Kocka, kocka,
Risanka, Boj za obstanek, Nov
plašč, Violina, Mačva
12.30 TV V SO U : Musical, AU ste
vedeU?
17.05 POROČILA
17.10 ŽIVLJENJE NA ZEMLJI
Na sporedu bo prva od številnih
poljudnoznanstvenih oddaj, ki jih je
za angleške televizijce pripravil
David Attenborough. Glavni vpra
šanji, na kateri-bodo skušale odgo
voriti posamezne oddaje, se glasita

21.15 H. Fallada: ČLOVEK HOČE
NAVZGOR
22.10 V ZNAMENJU
22.25
NENAVADNI
POKLIC'
GLASBENIK
MILKO ŠPARMBLEK

19.00 NE PREZRITE
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 FILM TEDNA; DOSJE 51
Visoki francoski uradnik postane
zanimiv za obveščevalno siti?! -, :ato ga agenti slednje začnejo spre
mljati na vsakem koraku. Odkrivajo
njegove življenjske navade, drobne
skrivnosti, morebitno homoseksual
no nagnjenje ipd. O človeku, ki naj
bi delal zanjo, hoče im eti obvešče
valna služba domala vse mogoče po
datke, zato agenti tako dolgo ne ne
hajo vohljati, dokler uradnik ne sto
ri samomora. Taka je vsebina fran
cosko—zahodnonemškega filma, ki
je režiser Michel Deville 1978 posnel
po romanu Gillesa Perraulta in o
njem dejal tudi to le . „Želel sem pri
kazati ranljivost nekega človeka in
njegovo nemoč pred opremljenostjo
obveščevalne službe. Zanimalo me
je stališče obveščevalcev, in ne
žrtve." Film je bil deležen številnih
priznanj na mednarodnih festivalih,
v San Sebastianu je dobil drugo na
grado, predvajali pa so ga tudi na
beograjskem Festu. Igrajo Roger
Planchon, Francoise Lugagne, Fran-

cois M arttouret in drugi.
21.45 MINIATURE- ADRIANA
MARAŽ
22.05 V ZNAMENJU
22.20 EVROPSKO PRVENSTVO V
DRSANJU, posnetek tekmovanj« j
parov iz Goeteborga

Koliko vrst živih bitij je dandanes na
Zemlji? Kdaj, zakaj in po kakšnem
vrstnem redu so se živali in rastline
razvile? Znanstvenik je prepotoval
tudi najbolj oddaljene in neznan:
dele svtta, snemal v vseh mogočih
razmerah - vse to zato, da bi biU
odgovori na zastavljena vprašanja
čim bližje resnici. Tokratna oddaja
bo prikazala najrazličnejše fosile, na
osnovi katerih si je moč približno
predstavljati, kakšno je bilo življenje
na Zemlji pred 2000 milijoni let.

21.35 ODPRTO ZA USTVARJAL
NOST
22.05 V ZNAMENJU
22.20 EVROPSKO PRVENSTVO V
DRSANJU, prenos tekmovanja m o
ških iz Goeteborga

18.00
18.30
18.40
19.15
19.26
19.30
20.00

17.10 TV dnevnik v madržaščini 17.30 TV dnevnik —17.45 Tehtnica
za natančno tehtanje - 18.15 Zna
nost - 18.45 Humoristični klub —,
19.30 TV dnevnik 20.00
3 - 2 - 1 : . . . gremo - 23.00 Včeraj,
danes, jutri

KURIR GOCE DELCEVA
OBZORNIK
NA SEDMI STEZI
RISANKA
ZRNO DO ZRNA
TV DNEVNIK
TRETJA RAZSEŽNOST

17.10 TV dnevnik v madžarščini '
17.30 TV dnevnik - 17.45 Pionirski
TV studio - 18.15 Nove knjige '
18.45 Narodna glasba - 19.30 TV
dnevnik - 20.00 Zabavnoglasben«
oddaja - 20.5C '
danes, jutri
- 21.10 Ženska dai.es 22.00 Poe
zija

17.10 TV dnevnik v madžarščini j
17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja - 18.15 Izobraževalna od
daja — 18.45 Glasbena oddaja "
19.30 TV dnevnik - 20.00 Evrop
sko prvenstvo v drsanju (prenos
tekmovanja parov iz Goeteborga) 22.00 Pa p glasba

PRVI RADIJSKI PROGRAM
PETEK , 1 8 . 1.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30
Glasbena pravljica (Muenchhausen
- M. Vodopivecj Dve zgodbi lažnjivegp Kljukca). 8.50 Naši umetn
mladim poslušalcem. 9.05 Z radiom
na poti. 12.10 Iz glasbene tradicije
jugoslovanskih narodov in narodnos
ti. 12.30 Kmetijski nasveti (Slavko
GUha: Delo Zavoda za ekonomiko
kmetijstva pri Kmetijskem inštitutu
Slovenije).. 12.40 Pihalne godbe.
13.50 Človek in zdravje. 14.05 V
plesnem ritm u s hrvaškimi skladatelji. 14.25 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.30 Napotki za tu 
riste. 15.35 Zabavna glasba; 18.00
Operne arije in monologi- 18.30 S
k n jižn e^ trga. 19.45 Minute z an
samblom Gorenjci. 20.00 Uganite,
pa vam zaigramo! 21.05 Oddaja o
morju in pomorščakih. 22.30 Bese
de in zvoki iz logov domačih. 23.05
Lirični utrinki. 23.10 Petkov glasbe
ni mozaik. 0 ,0 5 -4 .3 0 N očni pro
gram.

SOBOTA, 1 9 . 1.

17.10 TV dnevnik v madžarščini 17.30 TV dnevnik - 17.45 Gledali
šče strička Branina - 18.00 Pravlji
ca - 18.15 Izobraževalna oddaja 18.45 Glasbena oddaja ) 18.50
Športna oddaja - 19.30 TV dnevnik
— 20.00 TV drama —21.20 Glasbe
ni trenutek - 21.25 fanorama 22.10 TV dnevnik - 22.25 Glasbe
na oddaja

nje, ali je organiziran odstrel divjadi
res samo eden od načinov za zagoto
vitev naravnega ravnotežja ali pa gre
za izživljanje nizkih človeških nago
nov. Na primer <od skupnega števila
na leto pobitih živali v slovenskih
gozdovih gresta kar dve tretjini na
račun fazanov. Teh pobijejo lovci
60.000, predtem pa jih vzgajajo, kaj
pak za odstrel; zato je res veliko
vprašanje, ali je tako početje samo
ohranjenje naravnega ravnotežja ali
pa uživalsko pobijanje. Za razvedrilo
bo lovca na svoj način odigral tudi
pantomimik Andres Valdes.
18.05 STAROGRADSKE PESMI
18.35 OBZORNIK
18.45 PO SLEDEH NAPREDKA
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 AKTUALNA ODDAJA

8.08 Pionirski tednik. 9.05 Z ra
diom na poti. 10.05 Sobotna mati
neja. 11.05 Zapojmo pesem. 11.20
Svetovna
11.40 Zapojte z
vna reportaža.
repo
a. 12.3n am i 12.10 Godala v ritm u.
12.30
Kmetijski nasveti (Miran Brinar:
Semenska plantaža zelene duglazije
pri nas). 12.40 Veseli dom ači napevi. 14.05 Kulturna panorama. 15.30
Zabavna glasba. 17.05 Spoznavajmo
svet in domovino. 18.30 Iz dela
GMS. 19.45 Minute z ansamblom
Nika Zajca. 20.00 Sobotni zabavni
večer. 21.30 Oddaja za naše izseljen‘ 3.1’
ce. 23.05 Lirični utrinki. 23.10
Portreti jugoslovanskih ustvarjalcev
in poustvarjalcev zabavne glasbe.
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program.

NEDELJA, 2 0 . 1.
7.30. Zdravo, tovariši vojaki! 8.07
Radijska igra za otroke (Miroslav
Madjer: Kako je bilo in kako ni
bilo). 8.47 Skladbe za mladino. 9.05
pomnite, tovariši? 10.05 Pano
Sc pc
rama lahke glasbe. 11.00 Pogovor s

poslušalci. 11.10 Naši poslušalci
čestitajo in pozdravljajo. 13.20 Za
kmetijske prozivajalce. 13.50 Pihalne godbe. 14.05 Humoreska tega
tedna (O. Henry: Kavboj in kuščari
ca). 14.25 Š popevkami po Jugosla
viji.
iz notesa. 15.30
T l J I a i15.10
V Listi
■
^ ~ Nedeljska reportaža. 15.55 Pri nas do
ma. 16.20 Gremo v kino. 17.05 Po
pularne opem e melodije. 17.50 Za
bavna radijska-igra (Miklos Gyarfas;
Kriminalna ugtnkaj. 18.45 Igrajo
zabavni orkestri; 19.45 Glasbene
razglednice. 20.00 V nedeljo zvečer.
22.20 Skupni program JRT. 23.05
trin k i. 23.10 ....................
Liričnii uutrrnki.
Mozaik melo
dij in plesnih ritmov. 0 .0 5 -4 .3 0 No
čni program.

PONEDELJEK, 2 1 . 1.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.25
Ringaraja. 8.40 Izberite pesmico.
9.05 Z radiom na poti. 12.10 Veliki
revijski orkestri. 12.30 Kmetijski nasveti (Franc Sivic; Bolezni čebelnih
družin in paša). 12.40 Pihalne godbe
na koncertnem odru. 14.05 Pojo
amaterski -zbori. 14.25 Naši poslu
šalci čestitajo in pozdravljajo. 15.30
Zabavna glasba. 18.00 Naša glasbena
izročila. 18.25 Zvočni signali. 19.45
Minute z Dobrimi znanci. 20.00
Kulturni globus. 20.15 Iz naše
diskoteke. 21.05 Glasba velikanov.
22.20 Popevke iz jugoslovanskih
studiev-. 23.05 Lirični utrinki. 23.10
Za ljubielje jazza.

TOREK, 2 2 . 1.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30 Iz
glasbenih šol. 9.05 Z radiom na po^ti. 12.10 Danes smo izbrali. 12.30
Kmetijski nasveti (Jože K ovačič.
Zavarovanje starih dreves na mari
borskem območju). 12.40 Pc doma
če. 14.05 V korak z mladimi. 15.30
Zabavna glasba. 18.00 Sklaube Josi
pa Ipavca. 18.30 V gosteh pri zborih
jugoslovanskih
radijskih
19.45 Minute z ansamblom Bojana
Adamiča. 20.00 Slovenska zemlja v
pesmi in besedi. 20.30 Tipke in go
dala. 21.05 Od premiere do premie
re. 22.20 S plesnim orkestrom RTV
Ljubljana. 23.05 Lirični utrinki.

23.10 S popevkami po Jugoslaviji.
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program.

SR E D A , 2 3 . 1.
8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30 .Pi
san- svet pravljic in zgodb. 9.05 Z
radiom na poti. 12.10 Veliki zabav
ni orkestri; 12.30 Kmetijski nasveti
(Tone Robič; Nujno moramo opre
deliti območja hribovskega kmetij
stva). 12.40 Ob izvirih ljudske glas
bene umetnosti.- 14.05 Razmišlja
mo, ugotavljamo . . . 14.25 Naši po
slušalci čestitajo in pozdravljajo15 .30 Zabavna glasba; 18.00 Vokalni kvintet Gorenjci in ženski zbor
aš go
Solidarnost. 18-15 Naš
gost. 18.30
Kaj radi poslušajo. 19-45 M inute^
ansamblom Borisa Franka. 20
Koncert za besedo (Josip Murn)20.25 Skladbe Schumanna in Volk'
manna. 21.05 Odlomki iz G. Rossi
nija opere Italijanka v Alžiru. 22.20
Revija slovenskih pevcev zabavn?
glasbe: 23.05 Lirični utrinki. 23.10
Jazz pred polnočjo. 0.05-4.30
N očni prodam .

ČETRTEK, 2 4 . 1.

8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30
Mladina poje. 9.05 Z radiom na ptj |
ti. 12.10 Znane melodije. 12-31!
Kmetijski nasveti (Zvone Pelikani
Prodor kmetijske mehanizacije last
ne proizvodnje). 12.40 Od vasi dfl
vasi. 14.05 Mehurčki. 14.20 Koff
cert za mlade poslušalce. 14.40 Jez*'
kovni pogovori. 15.30 Zabavna glas'
ba. 18.00 Vsa zemlja bo z hanti z«
pela. 18.15 Lokalne radijske posta]
se vključujejo.
kiji J J 18.35 Nova posneti
starejših
rejših d"cl
del Jakoba Ježa in Lojze1
Lojzi
Lebiča. 1 9.45 Minute z a n s a m b li
Mojmira Sepeta. 20.00 Č e trtk o v ^
čer domačih
ičih pesmi in napevo:
21.05 Literarni večer (E. Karde*|. .
Bodočnost slovenskega narod«!!
21.45 Glasbena medigra. 22.20 Pl®-]
na glasba iz jugoslovanskih s tu d il
23.05 Lirični utrinki. 23.10
popevk jugoslovanskih avtorje
0 .0 5 -4 .3 0 Nočnii p] ro g ra m .

r—

Glasbeni obisk

kultura
in
izobra
ževanje

»

9. februarja bodo v Črnom
lju nastopili mladi simfoniki iz Avstrije
V počastitev slovenskega kultur
n e ^ praznika bo gostoval v Sloveni
ji zvezni mladinski simfonični orkes
ter iz Avstrije. Orkester, ki mu diri
gira Ernst Merzendorfer.bo s pro
gramom simfoničnih skladb od kla
sike do romantike nastopil najprej v
Novi Gorici in Ljubljani, 9. februar
ja ob 18. uri pa gi bodo slišali obi
skovalci v črnomaljskem kulturnem
domu.
Glasbena mladina Bele krajine in
črnomaljska glasbena Sola si priza
devata, da bi mlade avstrijske simfo
nike slišalo čimvcč belokranjskih
Solarjev. Prav v ta namen so prireuitelji obvestili vodstva vseh osnov
nih in drugih šol v črnomaljski in
metliški občini dober mesec pred
prireditvijo, da bi se na ta vsekakor
imenitni glasbeni dogodek dobro
pripravili.

.......................................................................................
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PREŠERNOVA
DRU2BA
MISEL IN
DELO ED V A R D A
KARDELJA
Bliža se 27. januar, dan, ko b
minilo 70 let od rojstva velikega re
volucionarja in misleca Edvarda Kar
delja. Ob tej priložnosti priporo
čamo vsem, dja naročijo knjigo
Franca Šetinca ,,Misel in delo Edvar
da Kardelja” , knjigo, ki na dostojen,
vsakomur razumljiv način uvaja
bralca v celotni, vsestransko pomen
ljivo svet Kardeljeve misli in življe
nja. To, 260 strani obsegajočo, v
platno vezano knjigo lahko naročite
pri Prešernovi družbi v Ljubljani,
stane pa samo 70 dinarjev. Pišite na
naslov. Prešernova družba, Borsctova 27 , 61000 Ljubljana, ati pa
knjigo naročite telefonsko, številka
(061) 21 -4 4 0 .
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Resolucija narekuje nujno »striženje" programov dejavnosti in naložb
Varčevalno oziroma stabili
zacijsko naravnani predlog re
publiške resolucije dovoljuje
samoupravnim interesnim skup
nostim, da smejo letošnjo pora
bo v vseh oblikah povečati za
vsega 16 odstotkov. Omejitev
porabe je spričo gospodarskih
težav, narezumnega razsipavanja
z denarjem in drugih razlogov
upravičena. Žal je za prenekatero družbeno dejavnost tudi bo
leča, kar velja še zlasti za kultu
ro, ki je bila skoraj najdlje na
repu razvoja. Manj denarja po
meni manj dejavnosti, zato bo
pri prizadetih nujna prevetritev
programov, izčrtati ali bistveno
zmanjšati bo potrebno denarne
postavke za dela in dejavnosti, ki
jih bo moč označiti kot manj
neobhodne z znanim pripisom .
„To lahko še počaka.” Kajpak
ne bo to nikakršna medvedja
usluga razvoju, marveč samo za
silna rešitev, ki je pa leto 1981
kot prvo leto nove petletke ne bi
smelo več poznati. Sicer se mno
gi boje, da bo to krčenje in izčrtovanje skazilo blišč krone za
srednjeročno obdobje, ki se bo
izteklo letos in da bo prav tako
ne preveč spodbudna osnova za
novo petletno razvojno obdobje,

ki naj bi mu bilo leto 1980 pri
pravljalno.
Vsi ti in drugi razlogi so nare
kovali skupen posvet, na kate
rega je prodsednik skupščine
republiške kulturne skupnosti
France Štiglic povabil predsed
nike skupščin in izvršnih odbo
rov občinskih kulturnih skupno
sti. Na posvetu naj bi bili pred
vsem oblikovali stališče glede
omejitve porabe, ki seveda priza
dene tudi kulturo, hkrati pa po
iskali za vse sprejemljivo rešitev
in morda pripravili še napotke za
ravnanje in sklepe skupščine re
publiške kulturne skupnosti, ki
se bo sestala 29. januarja. Posvet
ni dal pričakovanih odgovorov,
saj je razprava v glavnem izzve
nela v ponavljanje že od prej
znanih kulturniških težav in za
dreg. Med otipljivcjša spoznanja
je moč šteti nove vsote, ki naj bi
jih občinske kulturne skupnosti
prispevale za skupni program v
letu 1980. Na podlagi teh vsot
izračunana enotna prispevna
stopnja bi bila 0,52 odstotka od
bruto osebnega dohodka (lani
0,54). Denarja bo manj, kot so
predvidevali še zadnje dneve
preteklega leta, ko je skupščina
republiške kulturne skupnosti že

izglasovala za skupni program
enotno stopnjo 0,56 odstotka.
Znižanje prispevne stopnje za
skupni program bo imelo hude
posledice, ki jih bodo čutile
tako dejavnosti republiškega po
mena kot tiste občinske kultur
ne skupnosti, katerih dejavnost,
kulturne akcije, naložbe in po
dobno so bile sofinancirane iz
skupnega republiškega „žcpa” .
Resolucijska omejitev pa ne bo
prizadela le republiško, marveč
tudi občinske kulturne skupno
sti, saj bo marsikje vprašljivo, ali
bo sploh moč uresničiti enotno
prispevno stopnjo za republiški
skupni program. Kaj malo je
verjetno, da bodo v občinah to
ob nujnem lastnem oženju in
omejevanju še zmogli. Vsaj za
nekatere dolenjske kulturne
skupnosti lahko rečemo, da bi
si, če bi morale izpolniti omenje
no prispevno obveznost, spodre
zale prenekatero korenino in od
žagale prcnekatero zeleno vejo
lastnega kulturnega razvoja.
Vsekakor lahko pričakujemo,
da bo v delegatskih dvoranah še
zelo vroče - kljub mrzlim dne
vom, ki jih napovedujejo meteorologj.
I. ZORAN

Prvo Betettovo nagrado
dobila sopranistka Vilma
Bu kovec,
trebanjska
rojakinja
Društvo glasbenih umetni
kov Slovenije je prejšnji te
den prvič podelilo nagradi
Julija Betetta. Piejala sta ju
sopranistka Vilma Bukovec
in pianist Igor Dekleva. Na
gradi, imenovani po velikem
slovenskem basistu in pe
dagogu Juliju Betettu, so
ustanovili, da bi z njima na
gradili najzaslužnejše druš
tvene člane, glasbene po
ustvarjalce.

Kakšne kulturne sadeže naj da nova petletka?
DARILO ZA PEPCO KAR
DELJ — Tapiserijo „Puntarji“ ,
ki jo je celodnevni osnovni šoli
na Bizeljskem poklonila sli
karka Cvetka Miloš iz Brežic, so
na slovesnosti ob poimenovanju
šole po Edvardu Kardelju s
nili podariti vdovi pokoju
revolucionarja in teoretika našega
socialističnega
samo
upravljanja. Za šolo pa bo Milo
ševa naredila novo tapiserijo

Prvakinja ljubljanske Ope
re sopranistka Vilma Buko-

Novo petletno obdobje kulturnega razvoja v Sloveniji naj bi načrtovali ob spoznanju, da kultura še ni enakopravna —
Poudarek bo na knjigi in spomeniškem varstvu

namenjena varstvu kulturne deKultura se tako slabotno vrašča v najrazličnejše oblike družbenega življenja, da o njej nikakor še ne
moremo govoriti kot o zadovoljivem nepogrešljivem vsakdanjiku. Ugotovitev je grenka, vendar je . diščine. Samo za največje nalo
ge na področju spomeniškega
resnična. V srednjeročnem obdobju, ki se bo izteklo letos, ni bflo malo naporov, da bi kulturi ugladili
varstva bi bilo potrebno podvo
pota do tam, k o naj bi postala neobhodna sestavina celotne družbene reprodukcije. Samoupravno in
jiti vsote. Med te naloge sodijo:
tudi prek delegacij ni šlo, zatikalo se je celo tam, denimo pri načelih, kjer se ne bi smelo. Prizadevanje
sanacija in oživljanje spomenije često zadelo ob vprašanje miselnosti in zavesti, to pa, kot vem o, se ne da spreminjati čez n o č, na
* kov NOB, gradov in drugih
ukaz^z administrativnimi ukrepi.
pomembnih spomenikov ter
Pri načrtovanju nove kultur
naslednjem petletnem obdobju
se vpreči v reševanje tistih
starih mestnih jeder.
ne petletke je tako spoznanje
podvojila. Povečanim potrebam
temeljnih vprašanj, ki so usod
To in še marsikaj upošteva
neizogibno. Nadaljevati bo trep
o
knjigi
naj
bi
sledilo
tudi
no zavirala celoten razvoj. Zato
usmeritev kulturnega razvoja za
ba na „zapu$£ini” sedan jeg a
b o n u jn o p ra v iln o n a č rto v a ti že
k n již n ič a rstv o . O m o g o č iti b o
večjih d i m n e z i j . ( F o t o : J o ž i c a
naslednjih pet let, videna skozi
razvojnega obdobja, najbolj pa
»spodaj” , v organizacijah zdrutreba, je podčrtano v okvirni
Teppey)
republiška očala. Okvirne smer
ženega dela in krajevnih skup usmeritvi, da bo najmanjši d o
nice veljajo kajpak tudi za
tok novih knjig v knjižnice ena
nostih. V uvodnih določilih,
pokrajinski in občinski kulturni
kakšna bodi okvirna usmeritev
knjiga na deset prebivalcev.
razvoj, le da so detajlni interesi
slovenskega kulturnega razvoja
Knjižničarska dejavnost naj bi
slednjih
včasih drugačni ali pa
v obdobju 1981 - 1985, je
bila poslej bolj vraščena v
celo nasprotni republiškim. D o
poudaijeno, naj bi v tozdih in
sistem družbenega informiranja,
ločitev enotne prispevne stop
krajevnih skupnostih izdelali
strokovnega in kadrovskega
nje za skupni program republi
takšne plane in programe, ki
usposabljanja, tej nalogi pa bo
ške kulturne skupnosti je nam
b odo enakopravno kot druge
lahko kos, če bo knjižničarstvo
reč prenekateri občinski kultur
dejavnosti upoštevali tudi kul samo kadrovsko in strokovno
ni skupnosti (novomeški že!)
turo. Sele to bo, ko bo
usposobljeno.
Pri Borcu izide letos spet več knjig, ki so jih napisali
izbila iz glave lastno iniciativo,
popolnoma zaživel delegatski
Gledališka,
glasbeno-plesna
slovenski avtorji — Med avtorji knjižnih novosti tudi
tu in tam onem ogočila lokalni
sistem, om ogočalo svobodno
in likovna dejavnost bodo v
Zidar, Svetina in Vipotnik
razvoj, ponekod pa »vzela” še
menjavo dela na kulturnem
naslednjem obdobju kajpak po
to, kar so v občinah do zdaj
področju zastaviti in izpeljati
večale repertoarno bero, hkrati
odmev na objavo odlomkov, ki
Založba Borec bo natisnila le
dosegli. T o pa je že stvar
tako,
kot
to
določa
ustrezni
pa
bodo
morale
postati
tudi
izhajajo v »Naši obram bi”.
tos 26 knjig, od tega kar 19
posebnega zapisa.
j £
zakon.
gostovalne, kar pomeni, da bo
Bralci bodo radi jemali s polic
knjig slovenskih avtorjev, ostalo
poslej
še
več
prireditev,
poroje
Okvirna
usmeritev
„vidi”
v
tudi
»Spomine
na
sodne
zapore”
pa bodo prevodi. Domača dela
izpod peresa Antona Camernika
novi petletki pomemben napre nih v Ljubljani in drugih večjih
obravnavajo pretežno obdobje
SROMLJANI ŠTUDIRAJO
- Toneta, do septembra 1942
kulturnih središčih, romalo na
ckuge svetovne vojne in naro
dek malone za vse kulturne
D R 2IC A IN H A D 2IC A
upravitelja ljubljanskih sodnih
dnoosvobodilnega boja, pa naj
podeželje. Mnogi kraji pa še
zvrsti. Če so slovenske založbe
Člani amaterskega odra v Srom
zaporov,
kjer
je
pomagal
organi
gre za znanstvene razprave, be
do zdaj natisnile letno po 280
niso sposobni sprejeti takega
ljah se že dalj časa pripravljajo na
zirati
OF
in
VOS.
Med
spo
letristiko ali spomine na drago
knjig v skupni nakladi 500.000
gostovanja, zato bodo v kultur
začetek nove sezone, ftipravljajo
minsko čtivo se uvršča tudi knji
cena doživetja.
dve komediji, za nastop v delu
izvodov, se s tako produkcijo
nih krogih enako kot za dejav
ga
»Frontniki”,
ki
jo
je
napisal
»Štajerska 1941”, delo Rada
»Tripče de Utolče” Marina Držiča
poslej ne bo m oč več zadovolji nost skrbeli, da se povsod, še
igralec in partizan Aleksander
Zakojška, posega v burno zgodo
vadi svoje vloge trinajst igralcev, tri
t
i
Republiška
kulturna
skup
posebej
občinska
središča,
pro
Valič. Iz živahnega opisovanja
vino slovenske Štajerske v vstaje člani amaterskega odra pa bodo
nost predvideva m ed drugim,
storsko usposobijo.
zvemo, kakšno je bilo pravza
jnem letu, ko so nacisti na vse
izvedli »Državnega lopova” sodob
prav
poslanstvo
frontnikov,
čla
naj
bi
se
sredstva
v
ta
namen
v
Posebna pozornost naj bi bila
grk> vpili, da se je ta del slo
nega avtorja Fadila Hadžiča.

Vilma Bukovec — glas, ki za
m nog: še dolgo ne b o d o
segljiv.

Čas N O B navdihuje
in razvnema peresa

venske zemlje „za vselej vrnil v
nemški rajh”, komunisti pa so že
od vsega začetka s hudimi žrtvami dramili ljudi in popeljali par
tizane v boj proti »večnemu in
nepremagljivemu
nemškemu
stroju” .
Raziskovalec
in
publicist
France Filipič je v knjigi, ki bo
izšla pri Borcu pod naslovom
.»foglavja iz revolucionarnega
boja
jugoslovanskih
komu
nistov” , povezal v celoto nekaj
svojih najnovejših zgodovinskih
razprav. Časovno zajemajo te
razprave obdobje med obema
vojnama, kar kaže tudi naslon
ene od razprav. „Tito v mari
borski kaznilnici in čas obnove
KPJ v Sloveniji” . Delo bo izšlo v
počastitev 60-letnice KPJ.
Poklicni vojak, generalpolkov
nik, udeleženec NOB od leta
1941 in narodni heroj Rudolf
Hribernik - Svarun je napisal za
^iri knjige spominov, ki imajo
skupni naslov »Opredelitev” . To
*ajetno delo - letos bo izšla
Prva knjiea »Država v državi” Je pravzaprav kronika o boju slo
venskega naroda v letih 1941 1945. Avtorja odlikuje svojski
slog pisanja, živo zna opisati vojaške dogodke in usodo človeka
* vojni. Da bo to delo pridobilo
najširši krog bralcev, kaže že

nov partizanskega frontnega gle
dališča; nastopali so na improvi
ziranih odrih, na prostem, pod
kozolci in po kmečkih hišah ter
navduševali ljudi za boj, obenem
pa jih s šegavostjo spravljali v do
bro voljo.

Od leposlovnih del naj omeni
mo najprej pesniško zbirko
»Novembrske balade” , za katero
ja avtor Miha Klinar prejel Kaju
hovo nagrado. Ocenjevalci pravi
jo, da je to knjigi občutene par
tizanske lirike, ki bo pravo priznanje doživela, če bi bila ob
javljena v času, ko je nastala, se
pravi v zadnjih letih Klinarjevega
partizanovanja. Nato sledijo
knjižne novitete treh plodovitih
avtorjev: Pavleta Zidarja »Njene
o č i” , Janeza Vipotnika »Ledi
na” in Toneta Svetine »Volčič” .
Na koncu naj opozorimo še,
da bodo pri Borcu izšle še tele
knjige ;Edija Šelhausa ,.Stotinka
sreče” (knjiga o reševanju za
vezniških vojakov in oficirjev na
območju Jugoslavije), »Kajuhov
album ” in »Enciklopedija druge
svetovne vojne 1939 - 1945” ,
zasnovane po istovrstnem fran
coskem delu. Slednja bo ne
dvomno pomembna pridobitev,
saj do zdaj Slovenci nismo pre
mogli podobnega dela.
I. Z.
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vec je trebanjska rojakinja.
V zgodovino slovenske oper
ne ustvarjalnosti se je vpisala
kot zgleden lik solistične
pevke. Oblikovala je vrsto
vrhunskih
vlog.
Najvišji
vzpon je po mnenju mnogih
dosegla z naslovno vlogo v
Massenetovi „Manon” , za
katero je prejela tudi Pre
šernovo nagrado.
Vilma Bukovec je bila več
kot dve desetletji priznana
primadona ljubljanske Ope
re. Do zadnjega je ohranila
izjemno umetniško in de
lovno zdržljivost. Velikokrat
je gostovala po velikih odrih
doma in.v tujini, z vseh tek
movanj opernih solistov, ki
se jih je udeležila, je prinesla
nagrade.

j a

Najvišje priznaje Z KOS - odličje Svobode — tudi
Vladu Podgoršku iz Brežic in Edvardu Rusu iz
Kočevja

T*
Vlado Podgorške
Zveza kulturnih organizacij
Slovenije je podelila na decembrski konferenci 4 3 odličij
Svobode, najvišjih priznanj za
dolgoletno prizadevno, kvalitetno in uspešno vodstveno delovanje na področju ljubiteljske
kulture. Odličje Svobode s srebrnim listom sta dobila tudi
Vlado Podgoršek iz Brežic in
Edvard Rus iz Kočevja.
Podgoršek že dve desetletji
deluje kot režiser, igralec, br-

ganizator kulturnih akcij in
Pred prihodom v Kočevje leta
prireditev v brežiški občini in
1952 je pet let deloval v Hras
posavski regiji. Dolga leta je v
tniku. Svojega kulturnega de
vodstvu občinske Zveze kul lovanja v Kočevju Rus do
turnih organizacij, predsedo danes ni ustavil. Je član Svo
val je izvršnemu odboru bre bode, nekaj let pa je bil tudi
žiške kulturne skupnosti in predsednik občinske Zveze
sodeloval v drugih kulturnih kulturnih organizacij v tem
telesih. Sedem let vodi pod- mestu. Pripomogel je, da se je
ročni odbor Združenja gleda- kulturno življenje na Ko
liških skupin Slovenije za R>- čevskem m očno razvilo. Tre
savje, kjer je tudi soorganiza- nutno opravlja blagajniška
tor vsakoletnih obm očnih sre- opravila pri ZKO in tajniška
čanj amaterskih odrov. O lju- za DPD Svoboda, poleg tega
biteljski kulturi tudi precej
poje v kočevskem pevskem
piše, zlasti v Delo, kjer je za zboru.
poslen kot poklicni časnikar.
Podgoršek in Rus sodita
Rus je svoje kulturno delo
med tiste kulturne delavce na
zastavil že pred vojno, in sicer Slovenskem, o katerih je Jože
kot član naprednega kultume- Humer, predsednik Zveze kul
ga društva Zvezda v Ljubljani. turnih organizacij Slovenije,

Edvard Rus
dejal. „Med stotisoči sloven
skih ljubiteljev so tisoči takih,
ki na svojih plečih nosijo
skupen tovor organizacijskih
del, takih, ki s svojimi rokami
oblikujejo izpovedno m oč lju
biteljskih ustvarjalcev, takih,
ki s svojo vero v poslanstvo
kulture ožarjajo duha drugih,
in takih, ki znajo bolj od druli vzbujati lakoto po kulturi,
ed njimi jih je nekaj deset
dobitnikov odličij Svobode.”
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DOLENJSKI U S T

Od 15.1. do 2.2.1980
PO SEZO N SKO
Z N IŽ A N JE CEN do 40%

Morda je zdaj pravi trenuteky
da storite nekaj zase!

i

konfekciji, pleteninam, perilu in obutvi
Dinamika sodobnega poslovnega in privatnega življenja vas utruja in vam jemlje
življenjske moči.
«
Zdravilišče šmarješke Toplice vam s svojim izvensezonskim zdravljenjem pod
zelo ugodnimi pogoji in po nizkih cenah omogoča pospešeno vračanje vaših
moči.
KOMPLETNA ZDRAVSTVENA OSKRBA S POLNIM PENZIONOM IN
ZDRAVLJENJE PO NASVETU ZDRAVNIKA STANE 300,00 DINARJEV
NA DAN.
Razen tega vam priporočam o tudi zdravljenje z AKUPUNKTURO - staro,
preizkušeno kitajsko m etodo zdravljenja in obisk KOZMETIČNEGA SALONA,
ki je odprt vsak dan.
PRIPOROČA SE „KRKA"
TOZD ZDRAVILIŠČA
Zdravilišče Šmarješke Toplice
38/3~ 80
tel.: (068) 8 4 - 9 0 0 ,8 4 - 9 0 1 K R K A

Vv trgovska hiša maximarkei
LJUBLJANA, Trg revolucije 1
Odkupujemo svinjske ter ostale kože po ugodnih cenah

TOVARNA CELULOZE IN PAPIRJA
„DJURO SALAJ" KRŠKO

KOTO
koteks tobus
in zbiralnice
kmetijskih zadrug

objavlja
prosta dela oz. naloge za:
TOZD CELULOZA
4 NK DELAVCI PRI ANDRITZ STROJU
Pogoji:
— nekvalificirani delavci
— delo v treh izmenah

I©
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TOZD TRANSPORT
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DS SS - LABORA TORIJ
DOLOČEVANJE KVALITETE CELULOZE
Pogoji:
— lahko nedokončana srednja Sola
— delo v treh izmenah
Pismene prijave sprejem a kadrovska služba delovne organiza
cije 15 dni p o objavi. ,
K andidati bodo pism eno obveščeni o izidu izbire najpozneje
v 3 0 dneh p o izteku roka za sprejem anje prijav.
4 3 /3 -8 0

■

razpisuje prosta deta in naloge

razglaša prosta dela in naloge

t

Pogoji: predmetni u čitelj ali prof. ZG—ZE, lahko m di
I
pripravnik.
Ostali pogoji po zakonu o osnovni šoli.
£
Nastop dela: 1. ali 11. 2 .1 9 8 0 ali po dogovoru.
5
Prijave sprejem a ravnateljstvo Sole 8 dni p o objavi razpisa. ^ 1
Kandidati b odo o rezultatih obveščeni v 15 dneh po izteku £ 1
razpisnega roka.
<
3 9 /3 -8 0 S
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DO »VARNOST"
LJUBLJANA, o. sub. o.,
TOZD VAROVANJE PREMOŽENJA
KOC EV JE, o. sub. o.

VEC VARNOSTNIKOV
za TOZD
Varovanje premoženja — obm očje občine Kočevje
Pogoji:
Poleg splošnih z zakonom določenih pogojev mora kandidat
izpolnjevati še naslednje posebne pogoje:
— nedokončana osnovna šola (6 dokončanih razredov)
— primerne m oralno-politične lastnosti
— uspešno opravljen preizkus znanja (Uradni list SRS št.
2 7 /7 6 ).

✓

/ / / / /
/y //y

I

Poskusno delo traja 90 dni. O sebni dohodek je določen p o
pravilniku o delitvi sredstev za osebne dohodke in
nadom estila osebnih dohodkov. R ok prijave je 15 dni p o
dnevu objave. Pismene ponudbe sprejem a kom isija za
delovna razm erja TOZD V arovanje prem oženja, Kočevje,
K idričeva 8. Prijavljene kandidate bom o obvestili o izidu
izbire v 3 0 dneh.
I
4 4 /3 -8 0 %
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VABI K SODELOVANJU
za opravljanje nalog in opravil

¥&

J*

J * 'Č
vP A*

* * A

Pogoji: končana dvoletna strokovna šola, znanje strojepisja

DOLENJSKI LIST

- UČITELJA ZGODOVINE, SP. DRU2BE, ZE. t
DMV — za določen čas do 15.7. 1980 (z *
možnostjo podaljšanja še za 1 leto)
£ I

&£

ADMINISTRATORJA
v skladišču Brežice.

10

Pogoji: predmetni učitelj ali profesor s PA ali FF, lahko t u d i. £
pripravnik.
£

DOLENJSKI LIST

Dela in naloge se združujejo za nedoločen čas s polnim !
%
delovnim časom . Poskusno delo traja en mesec.
s
L astn o ro čnonapisane ponu d b e s kratkim življenjepisom je
treb a poslati v 15 dneh po objavi tega oglasa na upravo
poslovne en o te Brežice, L enart 1.
K andidati bodo o izbiri obveščeni v 15 dneh p o izteku
razpisnega roka.
4 5 /3 -8 0 %
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- UČITELJA ANGLEŠKEGA IN SLOV. JEZIKA
- za nedoločen čas

# # # /# # /# # # # # # # # # # # # /# # ■

!

PE T R O L
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novo mesto

— V A V ST R IJI: Innerkrem s, M auterndorf, Reichenfels,
Sillian, S t Ja k o b
— v ITA L IJI: Gitsvhberg, Rasen, San M artino di C astrozza
VABIMO VAS NA OBISK SEJMOV V MUENCHNU:
— MEDNARODNI OBRTNIŠKI SEJEM : odhodi 8 . in 10.
m arca
— M EDNARODNI SEJEM „B A U M A " o d h o d 14. aprila
OTOK SONCA HVAR:
od 1. do 21. m arca za sam o od 1.830 d o 2 .0 4 0 din.
Inform acije in prijave:
GLOBTOUR N ovo m esto. Cesta ko m an d an ta S tan e ta 19,
telefon: (068) 25—125 in 25—789
4 9 / 3 _8 0

Pogoji:
nekvalificirani delavci
— delo v treh izmenah

PETROL LJUBLJANA
TOZD Trgovina na debelo
Poslovna enota Brežice

r a

turistična agencija-travel agency

ZA LJUBITELJE SMUČANJA
26. 1. ŠE NEKAJ PROSTIH MEST

4 NK DELAVCI ZA RAZKLADANJE PREMOGA
% ■:i:' V .

emona globtour

Komisija za delovna razmerja
OSNOVNA ŠOLA
XV. SNOUB-BELOKRANJSKA V METLIKI

<?° /

V

EKONOMSKA PROPAGANDA - DOLENJSKI LIST

Š t 3 (1 5 8 8 ) 17. januarja

Š P O RT N I K O M E N T A R

Za športno »privijanje”
Ob vsakodnevnih pozivih
k varčnejšemu in skromnej
šemu obnašanju na vseh
področjih se nekako samo
po sebi pojavlja vprašanje,
kako poziv vnesti v program
in delo športnih aktivnosti,
še toliko bolj, če vemo, da je
telesna kultura že o d nekdaj
ena najbolj prizadetih drui-*
benih dejavnosti
Nedavni sklep slovenskih
telesnokulturnih delavcev je
bil prisluhniti stabilizacij
skim načrtom, vendar ne za
vsako ceno. Razlaga takšne
ga pomisleka je enostavna,
če vemo, da se na zvezni
ravni ponekod razpravlja o
širitvi nekaterih tekmovalnih
sistemov, ki pa, to vsi vemo,
terjajo ogromna finančna
sredstva, ki bi jih pred
stabilizacijskim i
hotenji
družbe verjetno sila težko
opravičili S takšnimi in
podobnimi poskusi bo treba
najprej opraviti, nenazadnje
pc. tudi ponovno prelistati

po že sprejetih programih
nekaterih množičnih akcij in
prireditev bodisi na republi
ških ali občinskih ravneh.
Prehudega „skoparjenja” si
seveda ob lanskoletnih uspe
hih pri dviganju m nožičnosti
in skrbi za delavca na
področju telesne kulture
vsekakor ne smemo privošči
t i Koga bo mogoče zanima
lo, kakšne spremembe bodo
stabilizacijska hotenja pri
nesla na Dolenjska Odgovor
bo preprost: ob že tako
skromnih vlaganjih v razvoj
telesne kulture pri nas bi
bilo vsakršno brezglavo „privijanje” lako škodljivo, da
ne zapišemo usodno!
Sicer pa: zadostiti potre
bam delavca danes ni težko,
mnogo manj preprosto je
ugoditi včasih nevsakdanjim
zahtevam nekaterih športni
kov, ki jim vse prepogosto
pogledamo skozi prste Vsaj
vemo, kje za četi
BOJAN BUDJA

Sevniška dvorana spet na startu
Sevnica potrebuje večnamensko dvorano — Pred ponovno javno razpravo
Pred časom je neslavno spodletel referendum v boštanjski in
sevniški krajevni skupnosti za bazen in večnam ensko dvorano. V
„ognju” je bilo takrat dvoje želez, zbiranje denarja iz prispevnih
stopenj občinske telesnokulturne in kulturne skupnosti seveda
nem oteno teče.
Navsezadnje je bilo več časa za
temeljitejši premislek. Poslej bo
govora samo o dvorani, natančneje,
prvi fazi šolskega in rekreacijskega
centra in večnamenski dvorani v
Sevnici Ljubitelji telovadbe, ki so
zadnjo jesen želeli videti vrsto
sevniškega Partizana, namreč kot
običajno niso mogli vsi niti v
prenovljeno društveno dvorano.
Po lanskih cenah n^j bi dvorana z
vso opremo in ureditvijo okolice
veljala nad 83 milijonov dinarjev. To
se zdi na prvi pogled veliko, saj v

ŠPORTNI DAN
NA SNEGU

občini za te namene nikoli ni bilo
toliko denarja. Levji delež 3.715

TEČAJ ZA
ŠPORTNE
FUNKCIONARJE
AMD Krško organizira v okvi
ru priprav za finale svetovnega
prvenstva parov v speedwayu
tečaj za društvene športne funk
cionarje. Tečaj se bo pričel
predvidoma 8. februarja, vsi
zainteresirani člani AMD pa naj
pošljejo prijave najkasneje do
25. januarja na naslov: AMD
Krško, Cesta krških žrtev 4.

kvadratnih metrov pokritih površin
bo, razumljivo, odpadel na športne
naprave in objekte. Športne površi
ne naj bi zajele 2.250 kvadratnih
metrov.
Marsikdo si to laže pred
stavlja v naravi: na tem prostoru je
lahko razpostaviti dvoje rokometnih
igrišč in še košarko povrhu. Novi
projekt je izpod risalnih desk
projektivnega ateljeja Hale Tivoli,
kjer vedo, kako se taki reči streže.
Športniki v zimskem času prak
tično doma nimajo kje trenirati.
Zgolj šolske telovadnice so namreč
le zasilne rešitve, široko zamišljeni
šolski športni rekreacijski center za
Kopitarno bo zaživel v pravem
sijaju, ko bo zgrajen v celoti.
Napredek bo že, ko se bo 'začela
graditi dvorana. Nadaljnje odlašanje
stvari le podražuje in odmika. Volja
in odločenost slednjič nekaj zgradi
ti, torej le ni splahnela.

Učenci osnovne šole France Pre
šeren iz Ribnice so športni dan
izkoristili za tekmovanje v veleslalo
mu in smuških tekih. Nastopilo je
okoli 120 učencev. Pri fantih je v
prvem veleslalomu zmagal Klemenc,
v drugem pa Zobec, medtem ko je
pri dekletih slavila Goršetova. Naj
boljši tekač je bil Lovšin, tekačica
pa Ilčeva.
M. G -č

A. Ž.

Priprave poplačane s finalom?
Novomeški „plavutar ji" Suzana Zevnik Daniel Vohar in Toni Strniša pričeli v ponedeljek
pod vodstvom trenerja Draga Lesa priprave za svetovno prvenstvo
Marsikdo se bo začudil, ko novomeško telovadkinjo Jasno Dokl
omenjamo s trojico tekmovalcev Kluba za podvodne aktivnosti
N ovo m esto Suzano Zevnik, Danielom Voharjem in Tonetom
Strnišo. Toda naj v isti sapi dodamo, da bo ob Doklovi omenjena
trojica povečala število novomeških športnikov na svetovnih
prvenstvih. Zevnikova, Vohar in Strniša so si namreč z izrednimi
uspehi na nedavno minulem državnem prvenstvu v hitrostnem
plavanju praktično že zagotovili udeležbo na svetovnem prvenstvu,
ki bo od 1. d o 10. avgusta v Bologni.
Za trojico novomeških „plavutarje» se je od ponedeljka pa vse do
odhoda na svetovno prvenstvo pri
čelo povsem drugačno življenje. Pod
vodstvom trenerja Draga Lesa so
namreč pričeli pripravljati za naj
večji shod h itro s tn ih plavalcev sveta.
O tem n e k « ve« D rag o Les:
„C ilj naSih priprav

omenjeno
-------------

2E

je čim bolje pripraviti
trojico za nastop v

p e t n a js t ič

NA STOL
Marljivi delavci Koordinacijskega
odbora planinskih društev in OO
ZZB Jesenice pripravljajo od 15. do
17. februarja že 15. jubilejni pohod
na Stol, najvišji vrh Karavank. Nič
čudnejp torej, če so se organizatorji
23 letošnjo prireditev še posebej pri
ja v ili, ob koncu pohodov pa bo
°ba dneva proslava s kulturnim pro
gramom pred Valvazorjevim do
mom. Nadrobneje vas bom o o pri
reditvi seznanili prihodnjič.

Bologni, kjer, še posebej Zevnikova,niso brez možnosti. Tako bomo

B A D O V IN A C M E D
K A N D ID A T I Z A

REPREZENTANCO
Posebna komisija Kegljaške
zveze Slovenije je pred kratkim
izbrala osem kandidatov za se
stavo reprezentance, veliko pri
znanje dolenjskih kegljaških de
lavcev pa je postavitev na spisek
tudi nadarjenega tekmovalca iz
Metlike Nikice Badovinca. Sled
nji se za izbirne nastope vneto
pripravlja, prvo pregledno tekmo
pa so imeli kegljači pred dnevi v
Zagrebu. Med desetorico naj
bolje uvrščenih kandidatov za
sestavo naše reprezentance, ki
bo sodelovala na svetovnem
prvenstvu v Romuniji, ni bilo
imena mladega Metličana. Sicer
pa bo priložnosti za potrditev in
dokazovanje še nekaj.
N. GOLES

Skupno za dvig rokometa
Prvo srečanje medobčinskih rokometnih zvez Dolenjske
in Zasavja — Tesnejše sodelovanje —Tudi športni del
, V novomeški športni dvorani
je bilo v sob oto prvo in poslej'
tradicionalno srečanje med
občinskih rokometnih zvez D o
lenjske in Zasavja. Omenimo
n aj samo, da je takšna oblika
^delovanja pri’ nas povsem
nova, zato gre zamisli predsed
nika m edobčinske rokometne
ZVe*e Dolenjske Janeza Štruklja
vsa podpora.
Naj omenimo samo nekaj pridobi*i jih takšna srečanja prinašajo.
*ako so se rokom etni delavci
*-'°lenjske in Zasavja v soboto
" S to rili o tesnejšem sodelovanju,
N em anju skupnih stališč do smer-

TREBNJE:
PRVA BA R TO U
IN BUKOVČEVA
ko!S?Savno tega se je V Trebnjem
občinsko kegljaško prven«a katerem je prepričljivo
Podn? dosegel Janez Bartolj s 4.874
(4.77 v?1 ’ce8*j‘> sledijo pa mu Goleš
(4.74q{’ Lavrič (4.763), Tratar
(4.72^ ’ Gričar (4.748), Vidmar
SQdpi„/ ■itd. Na tekmovanju je
£ o >6 članov.
ien sk » l?n,akem tekmovanju je med
Podrt??.1 si a',ila Bukovčeva z 2.269
UvrstiuV te ? 1!'' za nj ° P2 so se
(20901' Gliser (2.117), Mezgec
d 8 4 IV; ,V« ' e (2 065). Janežič
'»»n Zupan (1650).
N. G.

stvo

l l 5 8 8 > 17. januarja 1 9 8 0

nic Rokometne zveze Slovenjje, ne
nazadnje pa takšno sodelovanje
dvig ravni rokometa.
Prinaša tudi ____
Prav zatoo so
sc se v soboto dogovorili
m irili
okv
•ugega
tudi o okvirnem
datumu drugej
ki b o p re d v id o m a v aprilu
sirečanja,
.............
v Šmartnem.
Z a konec rezultati športnega dela,
v katerem so se pomenle vse
rokometne selekcije od pionirskih
pa do sindikalnih in članskih:
PIONIRJI: Bršljin - Trbovlje
21:8 (12:5); MLADINCI: Šentjernej
- Rudar (Trbovlje) 15:21 (5:11);
PIONIRKE: Stopiče - Šmartno
14:5 (7:1); MLADINKE: Novo
mesto - Radeče 7:8 (3:6); SELEK
CIJA ROKOMETNIH DELAVCEV:
Dolenjska - Zasavje 15:16 (4:7);
SINDIKALNE EKIPE: IMV - T o
varna usnja Šmartno 17:20 (9:11);
ČLANI: Krka - Šm artno 10:14
(4:8).

USPEL ROKOMETNI
SEMINAR
Strokovna sodniška komisija pri
Rokometni zvezi Slovenije je tudi
ob zaključku minulega leta pripravi
la uspešen enodnevni seminar, kate
rega organizacija je bila zaupana
novomeškim sodnikom. Po zaslugi
p rizadevnih organizatorjev je sodni
P
sl
ško srečanje nadvse uspelo in upati
je, da bo novomeški seminar pripo
mogel k temu, da bo poslej na
rokometne delilce pravice letelo
manj kritik. Seminarja se je udeležil
tudi predsednik sodniške strokovne
komisije pri Rokometni zvezi Jugo
slavije Peter Pupič.

imeli do 15. marca ,suhe’ priprave,
nekaj v telovadnici v Dolenjskih
Toplicah, nekaj pa na Otočcu.
Takoj zateni bomo pričeli z delom v
vodi, treningi pa bodo šestkrat na
teden, medtem ko imamo konec
aprila v načrtu še 14-dnevne pripra
ve nekje v Srbiji. Če k temu
prištejemo še nekaj skupnih repre
zentančnih priprav in delo v Dolenj
skih Toplicah, kjer bomo ostali vse
do odhoda na svetovno prvenstvo,
potem bo ekipa res dobro pripravljena*
Seveda pa ni tem besedam na rob
odveč pripomniti, da od novo
meških „plavutariev” ne gre pri

‘S B L *

START NA LISCI - Eden izmed petnajstih krikih zmajarjev pri
poletavanju s štartne rampe na Lisci.

Zmajarji praznih žepov

č a k o v a ti n em o g o čeg a. P o besedah

njihovega trenerja bo namreč ogro
men uspeh morebitna uvrstitev
kateregakoli v finale. Seveda se
novomeški plavalci zavedajo tudi, da
bo potrebno še prej izpolniti normo
za odhod na svetovno prvenstvo, ki
a zaenkrat še ni postavljena. Za
evnikovo, Voharja in Strnišo to ne
bi smela biti večja ovira, morda pa
je to priložnost še za katerega iz
mlqših vrst. Prav zato se tudi vsi
ostali vneto pripravljajo za državno
prvenstvo, ki bo nekje julija v Novi
Gorici, še prej pa na boj za
republiške naslove.
B. B.

Ž

PREIZKUŠNJA
MLADIH
SMUČARJEV
Smučarsko društvo Rog je pod
okriljem
Dolenjske
tekmovalne
skupnosti v soboto organiziralo v
Kranjski gori smučarsko tekmovanje
za kategorizacija
Tako so se v
veleslalomu pomerili mladi smučarji
Dolenjske in tudi tekmovalci Ljub
ljanske tekmovalne skupnosti, Id so
z večjim številom treningov v
skorajda vseh nastopih prekosili
dolenjske tovariše.-Slednje najdemo
pri vrhu le pri starejših pionirjih, ko
je zmagal Šentjemejčan Tomaž
Rešetič pred svojim klubskim prija
teljem Grubarjem, ter pri starejših
pionirkah, ko je slavila Kovačičeva
iz „Roga .
P. HENClC

Brežice dobile
košarkarski
klub
Dolgoletne želje mladih
Brežičanov uresničene
Razvoj telesne- kulture v brežiški
občini dobiva vse večji razmah,
rredvsem po zaslugi mladih, kar ka
ze tu d i pred dnevi ustanovljeni ko
šarkarski klub.
Mladi iz Brežic so doslej igrali ko
šarko v nekaterih izve nobč inskih
središčih, njihove dolgoletne želje
pa so se sedaj vendarle uresničile.
Tako sc o b bok nogometu in ro 
kometu, doslej najbolj razširjenima
športnima zvrstema v občini, pridru
žuje nova. Upajmo, da bo ključ de
litve finančnih sredstev upošteval
novo pridobitev brežiške mladine,
na kateri pa je, da dobljeno zaupan
je tudi upraviči. Za prvega predsed
nika kluba je bil izbran Janko Zorč ič, za podpredsednika pa Rivle Baj
de.

Premalo razumevanja krških športnih delavcev za „Krila
kluba" — Med najprizadevnejšimi v republiki
lz peščice zagnanih mladeničev,
ki so pred dvema letoma ustanovili
klub zmijarjev, je danes nastal
„Krila klub” , ki med šestimi podob
nimi slovenskimi organizacijami go
tovo sodi med najuspešnejše in
najprizadevnejše. Klub šteje 50
članov; med katerimi je 15 letalcev,
ki so nekdanje „skoke” zamenjali s
tudi desetminutnimi p o leti Minulo
soboto je kar pet članov nastopilo
na tradicionalni prireditvi v Dražgo
šah.

Ribnica: zmaga
Mlinotesta,
Itas tretji
Finalni rokom etni turnir
pionirk za republiški naslov
V Ribnici je bil ob koncu
minulega tedna finalni pionirski
turnir v rokometu za dekleta. Med
štirimi ekipami so prvo mesto
prepričljivo zasedle mlade igralke
Mlinotesta iz Ajdovščine, ki so
naslov republiških prvakinj osvojile
brez izgubljene točke, medtem ko
so igralke kočevskega Itasa z dvema
točkam a pristale na tretjem mestu.
Za najboljšo igralko turnirja, ki ga je
dobro pripravil domači Itas, so
proglasili Velenjčanko Kotnikovo,
najboljša vratarka je bila Mehova,
prav tako iz Velenja, najuspešnejša
strelka pa igralka Itasa Jeričeva z 18
zadetki
REZULTATI: Itas - Olimpija
10:13; Mlinotest - Velenje 10:8;
Olimpija - Velenje 15:13; Mlinotest
— Kočevje 17:8; Mlinotest Olimpija 16:11; Velenje - Itas
13:15.
Končni vistni red: Mlinotest 6,
Olimpija 4, Itas in Velenje 2.

ŠAHOVSKI KROŽEK
DELUJE
V okviru ŠŠD smo učenci višjih
razredov metliške osnovne šole za
čeli obiskovati šahovski krožek, ki
g3 vodi tov. Jože Omerzel. 26. de
cembra lani smo se najprej pogovar
jali o šahu, nato pa smo vsi igrali
oti našemu najboljšemu šahistu
imjanu Plutu. Dva učenca sta
remizirala, ostali pa smo partije iz
gubili.
DAMJANA BAJUK
' novin. krožek

S

Ob koncu je treba dodati, da
krškim zmajarjem v veliki meri
pomaga delovna organizacija SOP
Krško, v veliko oporo pa so jim tudi
kostanjeviški gozdarji
Žal ni
razumevanja le v domačih telesno
kulturnih organizacijah, kar se po
zna tudi v praznem žepu.
V. PODGORŠEK

MLADI PLANINCI
SE UČIJO
Planinska skupina šolajev iz
Artič že štiri leta deluje v okviru
brežiškega Planinskega društva. O
planinah še ne vemo dovdj, zato
smo pripravili planinsko šolo, ki jo
vsjk petek obiskuje okoli 20 učen
cev. Predavao nam člani Planinske
ga društva, šola bo do aprila, ko
bomo opravljali tudi izpite.
ANDREJA CIZL

»Letos je na
vrsti Kolpa”
Plavalni maratonec Mar
tin Strel o letošnjih
________načrtih_______
Mokronočan Martin Strel, ki
je v minulem letu v plavalnem
maratonu dosegel nekqj imenit
nih uspehov, že pripravlja načrte
za novo sezona V posebni mapi
spravlja dopise organizatorjev, ki
ga vabijo na v svetu uveljavljena
srečanja maratonskih asov. Zaatovo bo zastopal Jugoslavijo v
giptu, Sudanu, Siriji in Italiji
Dveh maratonskih prireditev v
Kanadi in Argentini pa se zaradi
prevelikih potovalnih sirotkov
ne bo ud^ežiL

n

NI VSAK
ZA ATLETIKO . . .
O ani atletske sekcije
.Maraton", ki deluje v okvi
ru ŠD Ftirtizan Leskovec, so
se krni odločili, da se udele
žijo teka m ljubljanski grad.
Zaradi povrnitve potnih
stroškov so obiskali predsed
nika športnega društva, ki pa
je njihovo prošnjo zavrnil z
utemeljitvijo, da ga atletika
kratkomalo ne zanima. No,
leskovški atleti so se teka
udeležili na lastne stroške in
tega niso obešali na veliki
zvon. Zato pa so bili toliko
bolj presenečeni pred krat
kim na prireditvi v Krškem,
posvečeni najboljšim športni
kom in organizatorjem, kjer
je taisti predsednik društva
.partizan" izjavil, da je pri
njih atletika po prioriteti
daleč pred ostalimi športi.
Kdo bi mislil, da je omen
jeni tovariš spremenil svoj
odnos do atletike, vendar
pogled na tabelo razdeljenih
sredstev iz žiro računa ŠD
Partizan Leskovec ne daje
takšne podobe. Na javni pri
reditvi je pač treba vse pri
kazati v najboljši b ič i

Zmaga Brežic
6.000

udeležencev

Tradidonala prireditev „Po
stezah partizanske Jelovice” , ki
se je v nedeljo končala v
Dražgošah s številnimi pohodi
in tekmovanji, je doživela iz
jem no veliko udeležbo.
okoli 6 .0 0 0 tekmovalcev se je v
hladnem vremenu pomerilo v
sankanju pa smučarskih tekih,
prvenstvu
-aiot
teritorialne
obrambe Slovenije, biatlonu in
tekmovanju ZRVS in ZSMS.
Med številnimi udeleženci v
Dražgošah je bQo veliko Dolenjcev,
ki so v tekmovalnem delu prireditve
dosegli nekaj vidnih rezultate*, še
najbolj velja to za tekmovalce iz
Brežic, ki so v tekmi ZRVS in ZSMS
presenetljivo osvojili prvo mesto. Ne
gre prezreti, da so imeli Brežičani na
pohodu šele četrti čas med 51
udeleženimi ekipami, vendar so na
koncu vendarle osvojili prvo mesto s
499 točkami; druga je b3a ekipa
Radovljice, k ijih je imela 497, tretje
moštvo Ljubljana Vič—Rudnik s
496 točkam i
Za Brežičane so
nastopali Ajester, Rovan, VimpolJek, Pleterski, Romin in Stojakovič.

in najzahtevnejših prireditev,
sklenil pa je, da bo v letošnjem
letu premagal še Kolpo. Upa, da
bo mentorstvo nad njegovim
podvigom ponovno prevzela
novomeška Krka, tovarna zdra
vil, ki mu je omogočila podoben
podvig lani, ko je po dolgem
preplaval K rk a
Za novo sezono se je obetavni
maratonec j e začel pripravljati
Lep čas bo vadil z najbolj
znanim jugoslovanskim plaval
cem na dolge proge Veljkom
Rogošičem, nato pa bo delal pod
vodstvom novega trenerja Jožeta
Tanka iz Celja.
J. P.

f

Zakaj toliko povabil? Martin
odgovarja: »V odlični formi sem
bil ravno na zadnji večji medna
rodni prireditvi v Egiptu, kjer se
'e zbralo vse, kar v tej disciplini
tai pom eni Na naporni štirinaj
stdnevni prireditvi sem v Sue
škem kanalu odlično plaval: v
konkurenci 32 znanih plavalcev
iz sedemnajstih držav sem bil
šesti in organizatorji so si za
pomnili moje ime.”
Martin je že pripravit načrte
tudi za nastope v Jugoslaviji
Ponovno se bo udeležil največjih

mm
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Martin Strel

DOLENJSKI LIST
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ZBOR
DELEGATOV
ZADRUGE TREBNJE

I
I

KIT

Bela poslastica

KMETIJSKE

razpisuje proste
delovne naloge:

*
*

1. VODENJE KOMERCIALE
2. VODENJE RAČUNOVODSTVA

s
s
s

5
s

Delavca na teh nalogah im ata posebna pooblastila in
odgovornosti ter 4-letno m andatno dobo, nakar sta lahko po
enakem postopku ponovno imenovana.
Poleg pogojev, določenih v 168. in 511. členu Zakona o
združenem delu, morata kandidata izpolnjevati še naslednje
pogoje:

za dela in naloge vodenje komerciale
— visoka izobrazba agronomske ali ekonomske smeri in 4
leta delovnih izkušenj pri podobnih delih;
* za dela in naloge vodenje računovodstva
*
— visoka ali višja izobrazba ekonomske smeri in 4 leta
delovnih izkušenj pri podobnih delih.
Od kandidatov pričakujemo, da so v svoji dosedanji praksi
dosegli ustrezne organizacijsko-vodstvene uspehe in da imajo
pravilen odnos do samoupravljanja.

I

N

I

K andidati naj pism ene vloge z dokazili o strokovni
usposobljenosti in kratkim življenjepisom pošljejo v roku 20
dni p o objavi razpisa na naslov:
K m etijska zadruga, T rebnje, Baragov trg 3, za razpisno
komisijo.
s
Pism eno obvestilo o izbiri bodo kandidati prejeli najkasneje v
v 3 0 dneh p o izteku razpisnega roka.
Vlog, ki jim ne bodo priložena dokazila o izpolnjevanju
pogojev, kom isija ne bo obravnavala.
3 6 /3 -8 0
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KIT
KMETIJSKA ZADRUGA
„KRKA", NOVO MESTO,
C. komandanta Staneta 10,
n. sub. o., delavski svet DSSS

razpisuje prosta dela in naloge
1. VODJE FINANCNO-RACUNOVODSKEGA
SEKTORJA — delavec s posebnimi pooblastili in
odgovornostmi
(ni reelekcija)
2. STROJEPISKE V DSSS
Pogoji: za kandidate veljajo poleg splošnih pogojev še
naslednje
Pod 1:
a) visoka, višja, izjemoma srednja šolska izobrazba
ekonomske smeri in 2, 3 oz 4 leta delovnih izkušenj v
finan&noračunovodski stroki;
b) moralno-politične vrline in aktiven odnos do samouprav
ljanja, sposobnost vodenja, organiziranja in usklajevanja
delovnega procesa
K andidat bo sprejet za nedoločen čas, s tem da m andatna
doba za opravljanje razpisanih del traja 4 leta.
Pod 2:
administrativna šola ali administrativni tečaj. Obvezno je
dobro obvladanje strojepisja in slovenščine. Prednost imajo
kandidati s prakso.
Izbrani kandidat bo sprejet za nedoločen čas z 2-mesečnim
poskusnim delom.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati
pošljejo v 15 dneh pp objavi splošnemu sektorju z oznako
„R azpisna kom isija".
K andidate bom o o izbiri obvestili v 3 0 dneh po preteku roka
za prijavo.
4 6 /3 -8 0
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POUČNO - Zima je in mraz,
pa avtomobilske ključavnice ra
de zamrznejo. Nikar ne posku
šajte odtaliti ključavnic z usti.
To je lani poskusil Peter Rowlands iz Lancastra, potem pa je
moral postaviti svetovni rekord
v
poljubljanju
ključavnice.
Dvajset minut je sklonjen stal
primiznjen ob avtomobilu, do
kler ni nadihal toliko toplote,
da se je ključavnica ogrela in ie
ledeni prijem popustil. Prijatelji
mu zdaj ne rečejo več Peter,
ampak Vroča ustnica.
PRAZNOVANJE - Društvo
zdravljenih alkoholikov v ir
skem mestu Belfast je pripravilo
ples, na katerem se je vnela
huda polemika o uporabi alko
hola, nakar je sledil vsesplošen
pretep. Bilanca :nekaj milijonov
dinarjev je šlo za alkoholno pi
jačo, ostalo pa za škodo na in
ventarju. Nosilci razdejanja in
pretepa so bili prijatelji zdrav
ljenih alkoholikov, ki se z ža
lostno mislijo, da so izgubili
pivske tovariše, kot kaže, ni
kakor niso mogli sprijazniti.
ODDAJA IN POL - Franco
ska televizija se lahko pohvali,
da je lani imela oddajo, ki si je
ni ogledal niti en gledalec. Šlo
je za zanimiv intervju, katerega
so časopisi celo priporočili,
kasnejše raziskave pa so poka
zale, da so vsi raje gledali drugi
in tretji program. Letos bo od
daja ponovljena in bo gotovo
najbolj gledana.
BAKŠIŠ - Za nekaj minut je
na istanbulskem letališču na
stala velika gneča. Italijanski
turist Ricardo Castelli je na
veliko delil turške lire, kdor mu
je prišel blizu. Na letovanju
namreč
ni
zapravil vsega
denarja, turški zakon pa prepo
veduje
odnašanje
narodne
valute iz države. Tako ni p etič
nežu ostalo drugega, kot da je
bil po sili razmer radodaren.
ZAKONSKA URA - Moder
ne elektronske ure kažejo vse
m ogoče, od datumov do časov
v prestolnicah sveta; neka ame
riška tvrdka pa je na svojo
dodala še detektor laži. V uri je
miniaturni mehanizem, ki bele
ži človeški glas in ga analizira,
nato pa pokaže, ali gie za
m ožno laž. Zaenkrat je menda
veliko zanimanja za novo uro,
predvsem m ed zakonskimi že
nami. Možje bodo morali poja
snjevati dolge večerne seje ali
hude prometne zastoje pred
domačimi urami!

Kaj sopred 80 leti pisale Dolenjske Novice

Posestniki oglodanega drevja
(V s 1 e d) obilnega snega, kateri je letos po
Dolenjskem zapadel, ter dolgo ležal, godilo se je
zajcom že jako hudo za hrano. Stradali so, in
kjer iim ni bilo m ogoče pri kakem kozolcu do
volj nrane dobiti, lotili so se sadnega drevja in
jeli so ga oelodavati. In tako se nahaja sem ter
tje prav m očno oglodano sadno drevje, posebno
ablane. Posestniki tako obglodanega drevja se
/e da zdaj preklinjajo zajca, a ne pomislijo, da
so škode v prvi vrsti sami krivi. Ako bi bil nameč posestnik zdaj obglodanega drevja v prošli
eseni svojo gospodarsko dolžnost storil, to je,
-iko bi debla istih tako namazal, kakor sm o svoj-las v Dol. Novicah svetovali, zajec bi jih bil
lustil na miru.
( O k r a j n o ) glavarstvo črnomeljsko je razlisalo 50 kron darila za tistega, ki nevarnega
' atu in roparja Matijo Rogina naznani gosposki,1
la se zgrabi in zapre. To je storil J. J. iz KandiPb pravici je zahteval pri sl. županstvu Šmie l—Stopiškem. naj se obljubljeno, darilo izpla

ča. Slavno c. k. okrajno glavarstvo črnomeljsko
pa je odgovorilo županstvu, naj prosilca obvesti,
da se naredba nanaša le na polit, okrajev Črno
melj, Jaška, Vrbovško in Karlovec, v katerih'
okrajih jedino je bila bila naredba objavljena.
Nam lajikom se to zdi nekaj čudnega.
(M i n o 1 a) dva meseca se je izvozilo iz Št.
Janža 1150 meterskih centov premoga po Do
lenjski železnici na razne strani. Tudi na Sevni
co ga prevažajo. Vozniki in delalci imajo sedaj
pač pičli zaslužek, ali kadar se namerava železnična proga vresničiti, utegne biti bolje.
( K o l i k o ) jezikov se govori po svetu?
Učenjaki trdijo, da 5 tisoč narečij in 860 mej
seboj popolno različnih jezikov. Govore pa v
Evropi 89 različnih jezikov, v Afriki .114, v A zi
ji 123, v Ameriki 4 1 7 in na oceanskih otokih
117.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. januarja 1900)

Šampinjoni so bili slasten do
datek k jedem že v času egipčan
skih faraonov, rimski sladokusci
so jih pripravljali kot slavnostno
jed, več kot poldrugo tisočletje
zatem pa so francoski vrtnarji
spoznali, da je šampinjone moč
gojiti tudi v kleteh in votlinah.
V nasprotju z zelenimi rastli
nami, ki vdihavajo ogljikov dvokis in izdihavajo kisik, gobe di
hajo prav obratno. Kleti, v kate
rih gojijo šampinjone, morajo
biti temne, vlažne in dokaj top
le. V laboratorijih vzgojeno seme
vložijo v skrbno navlažen in pa
steriziran kompost ter ga pokri
jejo s šoto in peskom. Po dveh
tednih so ogromni leseni zaboji,
ki v dolgih vrstah stojijo tudi po
šest nadstropij visoko, že prepre
deni z gobjimi poganjki. Tedaj
znižajo temperaturo na 16 sto
pinj in čez teden dni je že na
voljo dovolj šampinjonov za
pokušnjo.
Glavna sestavina vlažnih tal za
gojenje šampinjonov je konjski
gnoj. Na začetku so na kvadrat
nem metru pridelali le do 8 kg
gob, zdaj, ko v kompostu s ke
mičnimi snovmi lahko uničijo
skoraj vse škodljivce, pa celo 18
kg. Skrbno pripravljena tla so
uporabna za največ pet setev.
Dandanes Zahodni Nemec
poje na leto poprečno 2 kg šarrtpinjonov, na stari celini jih po
znamo dvajset vrst, korenito pa
se je spremenilo tudi poznavanje
hranilne vrednosti teh gob. Če
tudi jih sestavlja kar 90 odst.
vode, so znanstveniki ugotovili,
da vsebujejo beljakovine, železo,
baker in različne vitamine. Vse
eno pa se šampinjonov ni zdravo
do sitega najesti, primerni so le
za izboljšanje okusa in arome
drugih je d i

Nič ni večno
Znanstveniki iščejo do
kaz o razkroju večnih
protonov
V rudniku soli blizu Cle
velanda ogromen stroj kop
lje jam o. Ko b ojam a izkopa
n a, jo b o d o obložili z u m e t
no gumo, vanjo pa natočili
1 0.000 ton izjemno čiste
[nefiltrirane vode. Čez dve
eti naj bi jama odgovorila
znanstvenikom na eno naj
težjih vprašanj: ali je materi
ja večna.

E

Če b odo v podzemnem
bazenu opazili bliske svetlo
b e, b o to za fizike znamenje,
da propadajo protoni. Ti subatomski delci jedra atoma
so skupaj z nevtroni tisto,
kar predstavlja snov. Doslej
so jih imeli za večne. Fiziki
S. Glashow, S. Weinberg in
A. Salam, lanskoletni nobe
lovci, domnevajo, da so tudi
protoni podvrženi propadu.

C

d o len jsk i l i s t

Manj goljufij s steklenino .
Znanost pozna postopek, s katerim je mogoče zanesljivo
dokazati, kdaj gre za ponaredek steklenega predmeta
Steklo po vsej svoji površin'
Gospodarske
nestabilnosti
skoraj praviloma rode zani vpija vodo. Vpijanje vlage je
sicer izredno majhno, vendar g3
manje za umetniške predmete
je pod m očnim i mikroskop'
in starine. Kdor ima predebelo
denarnico,
katere
vrednost
m ogoče ugotoviti, saj se na pj*
sproti kopni, želi denar naložiti
vršju in v plasti pod njim tvorijo
v kaj vrednega, trajnejšega - to
nekakšne ,,letnice” , podobne
pa so umetniške slike, pohištvo,
tistim v drevesnih deblih. Goskipi, porcelanasti, zlati, srebrni, * tota in razvrstitev „letnic” sta
pa tudi stekleni predmeti. V eči
odvisna od vrste stekla, letnih
časov, temperature, predvsem
no teh reči je m ogoče ponareja
ti. Nič čudnega ni, če so v da
pa od časa. Prav to pa kup#
našnjem nemirnem času postarin najbolj zanima.
narejevalnice vzklile kot gobe
W. A. Lanford, fizik yalske
po dežju. N o, kar se tiče pona
univerze, je odkril m etodo za
rejanja
starinskih
steklenih
odkrivanje „letnic” na p o v rš in i
predmetov, jim gre tesno na no
stekla,
s katero je m ogoče p fe'
hte. Znanost je namreč odkrila
gledati plasti, ne da bi predme'
zanesljiv način ugotavljanja sta
S ) škodovali. Površino stekla
rosti posameznega predmeta.
ombardirajo z izotopom dušika,
kar povzroči sevanje. J a k o s t
tega sevanja je odvisna od plasti
vsrkanega vodika, torej vsrkan®
vode. Tako lahko natančn0
ugotove, koliko površine j®
vsrkalo vlago. Ker gre za na
tančnost do desettisočinke mi'
limetra, s primernim računom
ni težko ucotoviti natančno sta
rost steklenega predmeta.
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To je seveda zaenkrat
samo teorija. Poskus v rudni
ku soli bo pokazal, ali drži.
Fiziki pričakujejo, da bodo
v dveh letih priče 4 0 0 pri
merom propada protonov.
Vsak proton, ki se b o raz
krojil, b o v čisti vodi zarisal
značilno svetlobno sled —
nanjo pa bodo prežale kame
re. Ker podobno svetlobno
sled lahko povzroče tudi
kozm ični žarki, so morali ja
m o skopati 600 m pod zem 
ljo. Skozi tako debelo plast
žarki ne morejo prodreti.
Če bodo dokazali, da se
protoni razkrajajo, b o doka
zana tudi teorija o enotnosti
naravnih sil, katero je geni
alni Einstein tako strastno
iskal celo življenje.

pred 20 leti
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Jezik vsakomur drugače okuša
Kratka zgodba o jeziku in okusu — Oči pomagajo okušati, brez nosu pa bi
bilo sploh klavrno — Malo osnovnih okusov —Tudi jezik z leti opeša

Zdaj, ko zim a pritiska in z zmizlimi prsti sega v denarnico našega
državljana, da m u za kurjavo, obu
tev in obleko izvleče čim več denar
ja, je prav, da pom islim o na tiste, ki
zaradi zim e izgubljajo še več sred
stev. Sovjetska zveza izgubi vsako
leto na desetine m ilijard rubljev, saj
vlada na tem ogrom nem delu sveta
huda zima. Največ denarja gre seve
da za ogrevanje stanovanj in vzdrže
vanje cest, železnic in letališč.
Ker sovjeti vzdržujejo družbeni
standard z m očnim i državnim i in
jekcijam i, sovjetski državljan ne
o b č u ti na svoji koži, koliko stane
državo zima. Za centralno ogrevanje
plača član gospodinjstva 89 kopeik.
za toplo vodo pa 67 kopejk, 116 gle
de na to , koliko je porabi. P reraču
nano v tržno vrednost, pom eni to,
da ga enom esečna oskrba s toploto
in toplo vodo stane tolik o k o t pet
litrov m leka. Državljan plača torej
še m anj k o t sim bolično vsoto.

Državna blagajna pa seveda zimsk«
izdatke krepko čuti, saj je treba vsa
ko zimo samo za ogrevanje odšteti
denarja v vrednosti okoli 220 milijo
nov ton nafte.
Da bi om ilili velike stroške, pri
pravljajo prehod na ogrevanje sta
novanj z jedrskim i toplarnam i. Svoje
pa bodo m orali dodati tu d i arhite^'
ti, ki zdaj ne skoparijo s steklenin1'
površinami, čeprav so energetsko
zelo požrešne.

glad

m il

it.denar
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nost

napravaza
pečenje

Otrok je zmeraj sreča.
B. ZUPANČIČ

„ 0 okusih ni da bi govorili," so imeli navado reči pametni
možje v starem Rim u, kadar je beseda nanesla na preveč različ
na mnenja in sodbe o kakšni stvari. Ta vsekakor pametna d o 
mislica najverjetneje izvira iz preprostega izkustva o fiziološkem
okusu, saj niti dva človeka zares nimata enakega okusa -Pri tem
pravilu niso izvzeti niti sicer tako podobni si enojajčni dvojčki.
prida spre
spre
In ker se človek od časov rimskega imperija nii kaj pnda
menil, lahko m odrost ponavljamo za starimi učenjaki brez ne
varnosti, da bi govorili neresnico.
Modema znanost zna preprosto
izkustvo natanko določiti. Pri <
okusu, točneje občutku okusa, so
delujejo različni deli ustne votli
ne : m e h k o n e b o z je z ič k o m ,
sprednja ploskev nebnojezičnega
loka, del stene žrela in notranjosti
grla, predvsem pa jezik. Ta krep
ka, vsestransko gibljiva mišica igra
prvo violino v čudovitem orkestru
človekovega telesa, ko gre za okušanL.
Če jezik pogledamo le površno,
ga vidimo kot gladko mišico. Po
gled skozi povečevalno steklo nam
pokaže, da je jezik razbrazdan, še
večje povečave pa odkrijejo, daje
na površini podoben pravemu go
rovju. Med globokimi dolinami se
dvigajo okroglasti ali ostrovrhi hri
bi - to so čutnice, sprejemniki
kemičnih sestavin. Ko določeno
spojino zaznajo, pošljejo prelco
živcev ustrezen električni signal v
možgane in tam se oblikuje okus.

OKUS IN OČI
V primerjavi z nosom, ki zazna
na tisoče različnih kemičnih snovi
k o t vonj, im a je z ik sk ro m n e sp o -

sobnosti, saj razlikuje samo nekaj
osnovnih okusov, vendar pa je mo
goče tudi z malo okusi dobiti no
ve in nove „mešanice” . Sorazmer
na slaba občutljivost jezika ima
svoj razlog v specializaciji čutnic.
Tako je konica jezika občutljiva
predvsem za sladko, medtem ko
kislo zaznavamo z robovi jezika,
za grenkobo pa je specializiran je
zikov koren.
To pomanjkljivost jezika dopol
njujejo drugi č u ti;v o n j, vid, tip.
Ni čisto izmišljen izrek, da kdo z
očm i požira, saj vid spodbudno
deluje na okus. Lepo urejena jed
doda okus tudi stvarem, ki so sicer
klavrnega okusa. Nič manj po
memben ni vonj. Z okusom je
med vsemi čuti še najbolj pove
zan, tako da ga ie nemogoče loči

ti. Vonj je odločilnega pom ena
tu d i tak rat, ko ne zasluži več tega
p ije tn e g a
naziva
in m u je
resnicoljubno treb a re č i kar
sm rad. N ekateri vrhunski franco
ski siri, č e jih vzam em o za prim er,
strah o tn o sm rdijo, pa vendar se
sladokuscem cede sline p o njih in
o d božanskega okusa kar m edlijo
(m edtem ko okolica om edleva iz
drugačnih razlogov!)
Pom em bno vlogo im a p ri okusu
tu d i toplota. Mrzel sladoled je
manj sladak k o t top el, saj jezik
najbolje okuša sladko, kadar ima
okušana snov 30 d o 40 stopinj.
O bratno pa je za grenko najbolj
dojem ljiv pri to p lo ti 10 stopinj.
Na splošno velja, d a prehladni za
logaji izgubljajo na okusu, m ed
tem ko to p lo ta odpira vso pestro
paleto najrazličnejših okusov.

TUDI OKUS
STARI
Z leti človek ne izgublja samo
las, zob in spom ina, am pak se m u
poslabšuje tu d i okus. Jezik ostare
lega im a za tretjin o m anj č u tn ic
k o t jezik m ladeniča. Se najbogateje je s ču tnicam i oprem ljen d o 
jen č ek . Za to zgodnjo d o b o člo 
veškega življenja je značilno, d a j e 1
jezik na gosto posejan s č u tn i
cami. Našteli so jih o d 8.000 do
10.000, m edtem ko so pri o dra

slem človeku našteli samo še
4.000 do 6.000 čutnic.
Čutne celice se sicer obnavljajo,
vendar v vse manjšem številu. Nji
hova življenjska doba je sorazmer
no kratka : od 2 do 14 dni. Uži
vanje prevročih jedi življenjski vek
čutnic še skrajšuje. V roča juha je
pravi uničevalec okuševalnih organčkov, zato ni verjeti tistim , ki
trdijo, da jim vroča juha odpira
vrata v raj okusa.
Kakovost okusa je zelo odvisna
od nič kaj poetične sline, kot pra
vimo tekočini, ki stalno izpira in
vlaži ustno votlino. Voda in različ
ni encimi, ki sestavljajo slino, raz
tapljajo tiste snovi, od katerih je
odvisen ‘o kus. Če je jezik presuh,
bo okušal zelo slabo in površno,
saj čutnice zaznajo le raztopljene
kemične snovi.
Veliko krivico bi naredili jezi
ku, če bi o njem govorili le kot o
organu za okušanje. Odigral je in
igra nadvse pomembno vlogo v
človekovem duhovnem življenju,
saj je z njim tesno povezana govo
rica, sporazumevanje med ljudmi
in prenašanje izkustva. In če
vemo, da je jezik pomagal graditi
človekovo kulturo, je prav, da del
kulture jeziku vrnemo. Kako? Pu
stimo mu, naj razvije svoje okuševalne sposobnosti. Jeimo zbrano,
zalogaj v ustih prežvečimo, dobro
preslinimo, pregnetimo po vsej po
vršini jezika, da bo jed sprostila
vse okuse, ki jih vsebuje. Naj uživa
jezik in uživali bomo tudi mi.
Zbrano okušanje jedi bo obogatilo
naš vsakdanjik in dahnilo v življe
nje nekaj drobnega, ne sicer po
membnega, vendar resničnega za
dovoljstva.

POSLEDNJI M OHIKANEC

Le zahteve so sodobne
PREJŠNJA LETA so skoro na vseh občnih zborih p o vaseh
tarnali, da so preveliki davki. Tega letos, razen v nekaj vaseh, ki
nimajo nobenih razvojnih m ožnosti, ni bilo opaziti. Kmetje so tudi
z odobravanjem sprejeli zakon o zdravstvenem zavarovanju. Sploh
je opaziti, da kmetje zelo radi sprejemajo in tudi zahtevajo vse nove
ugodnosti, ki jih nudi družba državljanom, medtem ko se le neradi
odločijo, da bi po novih načinih tudi proizvajali, več pridelali in
tako tudi več dali skupnosti. Torej zahteve imajo sodobne, odnos
do proizvodnje pa zastarel, saj gredo le neradi v kooperacijo. Če
kmet ne bo več proizvajal, kot proizvaja vedno več delavec, potem
tudi od družbe ne more zahtevati vedno več.
V NASELJU na desnem bregu Save grade kopalnico na željo
Krčanov. V tem delu Vidma—Krškega je namreč zelo malo novih
stanovanjskih blokov. V ečina stanovanj je bila zgrajenih pred vojno
in razumljivo nima kopalnic. Zaradi tega je gospodinjski center dal
pobudo za zgraditev kopališča, katerega ureditev pa žal prepočasi
napreduje
ŽE VEČ LET razpravljajo prebivalci Regrče vasi o tem , da p o 
trebujejo vodovod. V odovod pa noče „zrasti” . Zato se bodo morali
vaščani zbrati, izvoliti svoj gospodarski odbor. Zvedo naj, koliko
bo stvar stala in naj se pogovorijo, koliko bo kdo prispeval v ma
terialu, prostovoljnem delu ali denarju.
DANAŠNJI SESTAV dijakov učiteljišča ne ustreza povprečne
mu republiškemu socialnemu sestavu prebivalstva. Okrog 80 odst.
učiteljiščnikov je kmečkega porekla, le 20 odst. pa delavskega.
Seveda se ta sestav odraža tudi v miselnosti, nazorih in življenjski
zakoreninjenosti. Ekonomski položaj naše vasi se ni izpremenil v
taki meri, da bi dovolj vplival na miselnost njenih prebivalcev. U či
telji v osnovnih šolah, posebno v mestih, naj vplivajo na delavske
otroke.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
14. januarja 1960)
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Ljudska povest o rakarjih, tihotapcih in zatiralcih trtne uši

°rs-

T A R
O .» .(■ V
O P A
S 1 s
K e. L 1

Noben narod ne more postati
povsem neodvisen vse dotlej,
dokler se povsem ne ove lastnih
vrednot.
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Milijarde za tople h iše

Njihov življenjski vek naj bi
bil sicer strahotno dolg, ven
dar kljub vsemu le omejen.
Če bi hoteli zapisati s števil
k o , bi morali desetici dodati
31 n ičel, da bi dobili število
let trajanja protonov.-
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Draga ruska zima

Ponaredek ali pristna starina?
Odgovor daje „bombardimnje” .
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Rešitev prejšnje križanke
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N a s ta l je p o k o l, k i b o za v s e le j o s t a l k o t
n a js r a m o tn e jš i m a d e ž n a im e n ih M o n tc a lm a
in n je g o v ih F r a n c o z o v , sa j ti n is o p o s k u s ili
n ič e sa r , d a b i g a p r e p r e č ili. Č im b o lj so M in g i r o p a li in m o r ili, te m h u jš a j e b ila n jih o v a
p o d iv ja n a sla . V o d il jih j e M a g u a -L is ja k . K r i
j e te k la v p o to k ih in b r e z p r e s ta n k a so se
v r s tili g r o z ljiv i p r iz o r i, k i jih p e r o n e p r e n e s e .

C ora, A lič e in D a v id , k i ju j e s p r e m lja l,
so s e z n a š li sr e d i n a jh u jš e g a v r v e ž a . V s e n a 
o k r o g j e g o sp o d a r ila sm r t in v s e j e k a z a lo , d a
tu d i n jim n e b o p r iz a n e s la . T e d a j p a s e j e p o 
j a v il L isja k . K o je z a g le d a l s v o j e b iv š e u je t 
n ik e , se je d iv je r a z v e s e lil. Z g r a b il j e d e k le t i
s s v o jim i k r v a v im i ro k a m i, p o s a d il v s o tr o jic o
n a k o n je in o d d ir ja l z n jim i v g o z d o v e .
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Tedaj so bili vinogradniki po spodnjih krajih res pravi
gospodarji. Obnovi so sledile dobre vinske letine. V
amerikansko trto še niso tako silile razne bolezni kakor
danes. Komaj je b ilo grozdje sprešano in je m ošt nekoliko
povrel, že so kupci iz vseh krajev ter kupovali brez
dolgotrajnega barantanja. Premožni gostilničarji iz Zagreba,
iz Kranjske ter iz Savinjske doline so si skušali osvojiti stalne
producente. Vino so takoj plačevali in tudi za prevoz se
vinogradniku ni bilo treba brigati. Kupec je že prišel kot
pravi tovornik. Kupil je, plačal in odpeljal.
Kmetje so dobivali lep denar za vino. Z vinskim
izkupičkom je vinogradnik plačal davke, oblekel celo
družino, si oskrbel razne potrebščine in povrh mu je še
ostalo za izlete v Zagreb, Ljubljano in Celje. Kmet je tedaj
brez skrbi odložil poravnavo vseh obveznosti in izdatkov na
jesen, ko je z lahkoto plačeval. Uživali so tedaj kmetje kredit
in vinogradniku niso odrekali posojila ne zasebni bogataši ne
denarni zavodi.
Kmet v spodnjih krajih je osredotočil med letom vsa dela
na vinograd, da g a je vestno obdelal. Ta mu je vrgel toliko,
da je bil na jesen rešen vseh skrbi. Kakor že om enjeno, se
vinogradniki niso preveč trudili z obdelavo polj. Živež je bil
poceni in za gotov denar si ga je oskrbel vinogradnik pri
km etih v hribih ali pa pri trgovcu.
Dobrih deset let po obnovi je bila za obsotelskega kmeta
zlata doba, v kateri si je lahko vsak opom ogel, če le ni bil
prelen, da bi si bil zasadil nov vinograd.
R es bajna slika številnih, m ično ležečih vinogradov od
izvira Sotle do njenega izliva v Savo pri Brežicah je bila
ustvarjena kmalu p o nastopu trtne uši in se je ohranila do
danes.
Hudo je udarila trtna uš kmeta in ga natirala v obup. Čisto
ob robu propada mu je prišla pom oč z amerikansko trto. In
ta ga ni sam o dvignila valov pogibeli, pomagala m u je celo na
konja, da je bil kos obveznostim in dajatvam, si popravil
dom in si še znatne vsote prihranil. V res neznosni
gospodarski krizi po udaru trtne kuge ni nikdo pričakoval
tako znatne ter temeljite odpom oči, kakor je prišla
nepričakovano z novimi vinogradnimi nasadi. Naprednih
vinogradnikov pa ni krepil le vinski pridelek, zaslužili so
dobro s trsnimi šolami in s prodajo svežih cepičev. Dobro so
prodajah vse, karkoli je bilo v zvezi s trto.
Človek pa zelo naglo pozabi na prestano gorje in trpljenje.
Tako je bilo tudi po spodnjih krajih. Komaj so ljudje pričeli
okušati sladkost in denarno m oč ter veljavo amerikanca, so
pozabili na rake, na dobo tihotapstva s tobakom in na
naravnost obupne čase opustošenja po trtni uši. Le starejši
so še tu in tam pri novi kaplji obujali spomine pri poslušanju
žabje godbe, kako ni bilo pred toliko in toliko leti po celi
Obsotelski dolini 100 žab, ker so morale na šibo za vabo
rakom. Če se je kaka samotarka le drznila, da je zakvakala iz
grabe ali mlake, jo je ubralo za njo po deset potepuških
rakarjev, ki niso mirovali poprej, dokler ni odromala žaba v
njihovo malho.
Tu in tam je kateri še znal povedati, kako nevarni dolgini
so bili tobakaiji in kako so plesali večkrat krvav čardaš s
finan carji.
Po tako sijajni obroditvi nove trte junak iz Sromelj Vinko
Lapuh ni užival hvaležnega spomina. Dolžili so ga
nazadnjaštva in ga zmerjali s škodljivcem km ečkih koristi.
Čim prej bi bile razkuževalne komisije opravile z vinogradi
ter izsekale staro trto, tem prej bi bilo prišlo do nove
blaginje.
Niti največji dobrotnik spodnjih krajev, Ivan Balon, ni žel
trajne hvaležnosti, ker sicer bi moral imeti že davno
spomenik, ki bi bil viden daleč po Obsotelski dolini. Mlajši
svet niti ne ve, kdo je bil o če obnove, ki je skozi desetletja
krepila našega kmeta in dajala lepim krajem slovenskega
Štajerja nadvse prikupno vinogradniško lice.
Bog ve, kaj vse se u či naša mladež iz zgodovine, prepričan
sem, pa, da v nobeni naši učni knjigi ne piše, kdo je bil Ivan
Balon in kako je pomagal štajerskemu vinogradniku, kakor
nikdo ne pred njim in ne za njim.
Popis dobe med propastjo stare trte ter vstajanjem
amerikanske bi ne bil popoln, če bi se ne dotaknili zvonjenja
ter streljanja proti toči.
Trta, stara in nova, imata skupnega sovražnika - to čo . In
proti tem u uničevalcu, ki grozi s svojim ledenim bičem iz
nebesnih oblakov, se je boril vinogradnik v vseh časih z
vsemi m ogočim i pripomočki. G otovo najstarejše obrambno
sredstvo v poletni ter jesenski hudi uri je zvon. Ob pojavu
nevarnih oblakov se pač oglasi glas zvona iz zvonikovih lin.
In glas brona, spremljan od goreče ljudske vere v božjo
prizanesljivost, razganja oblake in odganja to čo . Gorje
cerkovniku, ki bi zamudil zvoniti in bi v njegovi odsotnosti
pobila kraj toča! Za take primere poznajo naši vinogradniki
občutno k a zen : nemarni cerkovnik se mora obrisati za
vinsko zbirco.
Drugi razgrajač točn ih oblakov pa je - strel. Streljanje
proti to č i mora b iti zelo staro in so branili z njim pred
nevarnimi nevihtami že staro trto. Streljali so iz topičev in iz
pištol. Streljač je vzel v roke dve nabiti pištoli, jih prekrižal
(položil eno preko druge) in tako ustrelil proti nebu.
Običaj streljanja proti to č i je bil ukoreninjen v Hrvatskem
Zagorju ob Sotli. Hrvati so pobirali prostovoljne prispevke za
smodnik na obeh straneh Sotle. Streljali so od pozne
spomladi do trgatve in to ob pojavu količkaj zamotanih ter
neuije obetajočih oblakov. Pokalo je izpred zagorskih
cerkev, z gričev in holm ov, kakor bi bili dobri kumeki
najsrditejši boj s Turki. Hrvaškim strelcem je bilo pokanje
m ožnaijev in pištol v največjo zabavo starejši ljudje so trdno
verovali, da je nevarne megle m ogoče prepoditi s streli, in so
radi darovali za smodnik.

Nova trta se je rodila z velikimi težavami, zato jo je
vinogradnik skušal za vsako ceno obvarovati pred točo.
Razlika med streljanjem za obrambo stare in nove trte je ta,
da se je streljanje proti to či v prvih letih novih nasadov
izpopolnilo in neverjetno razmnožilo.
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Dolžnica zahtevala odškodnino
Namesto poravnave dolga Iviševičeva zahtevala odškodnino za domnevno neizkoriščen
dopust in p6 njenem neplačanih 330 nadur —Obravnava pokazala povsem nasprotno
N ovom eško sodišče združenega dela je pred kratkim g o s t o 
valo” v Črnomlju, na dnevnem redu pa je bil zahtevek Dušanke
Iviševič iz Gornjih Gaz. Slednja je namreč zahtevala, da ji
S A P -V iator, tozd Bela krajina, izplača odškodnino za 15 dni
neizkoriščenega dopusta m kar okoli 3 3 0 nadur.
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RAZBIJAL
KOZARCE
IN
NADLEGOVAL GOSTE - Novo
meški miličniki so prejšnji pone
deljek pridržali do iz treznitve
2 9-letnega Bojana Brajdiča iz No
vega mesta.
Vinjen je namreč
razgrajal v gostišču Rotovž, razbijal
kozarce in nadlegoval goste, tako da
so m oralr posredovati miličniku
Brajdič se je odpeljal v marici, čez
čas pa ga čaka še obisk pri sodniku
za prekrške.

IZ GOSTILNE S POLNIM ŽE
POM - Resda se redko dogaja, da bi
kdo iz gostilne odšel s polno
denarnico, toda ninuli torek v
gostilni ,,Gril” v Kočevskih poljanah
je potrdil tudi to posebnost
Tat je
namreč lastnikom iz spalnice ukra
del 15.000 din, s plenom mirno
odšel po poti, kjer je prišel - po
stopnicah.

Iviševičeva, ki se javne ustne
obravnave ni udeležila, je v svojem
zahtevku navajala, da je v delovni
organizaciji prosila za dopust, pa ga
zaradi preobilice dela ni mogla
dobiti, prav tako pa je tudi trdila, da
je opravila kar okoli 330 nadur, za
kalere ni dobila plačila. Prav zaradi

PREHITEVAL N A
POLNI ČRTI
Zdomec Mičo Spasojevič, doma
iz okolice Bijeline, se je prejšnji
ponedeljek okoli 7 ure peljal z
osebnim avtomobilom s prikolico iz
Trebnjega proti Ljubljani, pri Veliki
Loki pa je pričel na neprekinjeni
črti prehitevati tovornjak. K ot je v
takih primerih že običaj, je takrat
pripeljal nasproti z osebnim avto
mobilom
Grosupeljčan
Anton
Gramc. Slednji se je pred trčenjem
umikal na levo, pri tem pa ga je
zaneslo na njivo, kjer se je vozilo
večkrat prekucnilo. Pri nesreči sta
sevoznikin sopotnik Darko Zupančič
z Dolnjega Vrha pri Trebnjem teže
poškodovala in se zdravita v novo
meški bolnišnici, medtem ko jc bil
laže ranjen tudi Janez Gačnik iz
Grosupljega. Krivec nesreče, Mičo
Spasojevič je mirno odpeljal naprej,
vendar so ga že pri Grosupljem
prijeli miličniku Škoda na av to
mobilu: 40.000 din.

Prodajala crkovino
A nton in Jožefa Pate na kužnem obm očju kupila pujske,
ki so bojda dan kasneje storili sm rt v dimu
Novomeška postaja milice je
5. januarja prejela obvestilo, da
je nekdo iz Dolenjega Kamenja
v Brežicah kupil prašičke, ki pa
so mu dom a poginili. M eso, da
je novi lastnik prašičkov proda
jal.
Miličniki so z zadevo seznanili
novomeško upravo inšpekcijskih slu
žb. Inšpektorji so naredili ogled in
ugotovili, da sta A nton in Jožefa
Rite iz Dolenjega Kamenja 5.
januarja na sejmu vj Brežicah o d Dragutina Horvata res kupila tri pujski:.
Zdravstvenih spričeval za živali
nista imela nobenih. Rovedala sta,
da zato, ker se jima je mudilo. Zani
manje inšpektorjev za zdravstveno
spričevalo ni bilo čisto rutinsko.
Vprašanje je bilo na mestu predvsem
zato, ker je na brežiškem obm očju

Šele nezgoda
odvila klobčič
nezakonitosti
Ob rob delovni nesreči
izpred meseca dni
V lanski predzadnji številki Do
lenjskega lista smo na kratko pisali
o hudi delovni nezgodi, ki se je
pripetila na delovišču Ceste hero
jev v C rnom ju, kjer so urejali ka
nalizacijo. 2 6 -le tn i delavec A nton
Dušek iz Cerovca je namreč padel
v blizu pet metrov globok jarek,
pri tem pa je zasula še zrahljana
izkopana zemlja, tako da je dobil
hujše poškodbe po glavi in so ga
prepeljali na zdravljenje v novo
meško bolnišnica 'Ž e takrat smo
ob novici postavili vprašanje, kdo
bo za nezgoio odgovarjal, tokfat
pa smo zafadi vse večjega števila
delovnih nezgod v sodelovanju z
novomeškimi inšpektorji pripravili
obširnejši odgovor. Duškov primer
ni zanimiv zgolj zaradi ugotovlje
nih krivcev, pač pa še zaradi nešte
tih drugih nepravilnosti, 'katerer je
ob raziskavi vzroka nesreče ugoto
vil novomeški inšpektor dela.
Uvodoma povejmo, da je izved
bo kanalizacije za industrijsko ha
lo tovarne kompresorjev v Črnom
lju prevzela tamkajšnja Obrtna
zadruga Bela krajina, ki je za opravitev omenjenih del sklenila-ko
operantsko pogodbo z zasebnim
obrtnikom Martinom Golobičem.
Verjetno bi se preveč oddaljili od
namena pisanja, če bi zabeležili
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nevarnost svinjske kuge, ki se je po
javila v sosednji Hrvaški.
Pujski pa naj bi po pripovedova
nju fotetovih šli na oni svet nekako
takole. Zaradi kurjenja v svinjski
kuhinji so se 6. januarja po nesreči
vneli oblanci v svinjaku. Prašičke je
zadušilo, lastnika sta jim a spustila
kri. Nekaj zadušene mesnine so
pojedli doma, nekaj pa prodali so
sedom in nekomu iz Bršljina.
Patctova so inšpektorji predali
sodniku za prekrške. Meso poginulih
živali je namreč po zakonu neužit
no, poleg tega pa Patetova ob na
kupu zaradi „silne naglice” nista po
skrbela za zdravstveno spričevalo.
Kljub znanem u ali neznanemu dej
stvu, da na brežiškem koncu preti
nevarnost svinjske kuge. Sicer pa je
vprašanje prodajanja in uživanja
..crkovine” t udi stvar osebne morale
in apetita. Vzorec mesa so poslali
inšpektorji v preiskavo.

tega meni, da je njen odškodninski
zahtevek povsem upravičen.
No, vsa zadeva je dobila povsem
drugačno podobo, ko so svoje
mnenje dali predstavniki „Bcle kra
jine” . V tozdu so namreč zagotovili,
da je Dušanka izkoristila ves dopust,
ki ji je pripadal, res pa je, da je
opravila 127 ur več, k o t bi morala,
vendar bi ta presežek lahko do
konca leta poravnala s prostimi
dnevi. Ker pa je bila suspendirana in
ji je nato zaradi hujše kršitve
delovne dolžnosti prenehalo delov-

no razmerje z disciplinskim ukre
pom, do takšne poravnave seveda ni
prišlo. Sicer pa Iviševičeva tako
dolguje tozdu preko 20.000,00 din,
za kar teče zoper njo tudi kazenski
postopek.
Senat sodišča, ki mu je predsedo
val Vladimir Bajc, je po pregledu
spisov, obračunskih listov Iviševičeve in po zaslišanju odločil, da je
zahtevek Dušanke popolnoma ne
upravičen. Razlaga je bila eno
stavna. Ugotovilo se je namreč, da je
Iviševičeva izkoristila ves dopust,
kar pa se nadur tiče, ni mogla z
ničimer dokazati, da jih je res
opravila Sicer pa je potek obrav
nave v celoti pritegnil izpovedi
predstavnikov delovne organizacije.

Končna postaja v grabnu
! PO DOLENJSKI!
I
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• Krški miličniki so v če- !
| trtek okoli 23. ure pridržali do •
I iztreznitve 48-letnega Vladi- j
• slava Bogoviča z Velikega j
{ Kamna pri Koprivnici. Vladislav ;
| je v poznih večernih urah prišel j
• pred stanovanjski blok na Cesti :
S 4. julija v Krškem in pričel •
J nadlegovati stanovalce, ki so ;
S prihajali iz službe. Ker pa mu •
• tudi to ni bilo dovolj, je pričel z :
I zvonjenjem buditi speče občane, •
• vmes pa je na svojski način :
• izražal naklonjenost do mimo- •
j idočih prsatih žensk. Nedvomno :
S bo moral svoje strasti vnaprej •
• tešiti kje drugje.
:
• V prvih minutah pone- •
• deljka sta se v krških prostorih :
! za pridržanje znašla še delavca t
• m a rib o rs k e
H idrom ontaže :
Ramiz Umihanič in Djordje •
Dražič. Nič čudnega, tisti večer •
je bil namreč v krškem hotelu 5
„Sremič” ples in večer srbske ;
kuhinje. Omenjena dvojica se je S
(čeprav praznih žepov) odločila :
za pokušnjo domačih jedi. Po j
računu sodeč, sta na področju •
kulinarike dokaj doma, manj pa S
sta se izkazala, ko je bilo treba •
znesek 646 din tudi plačati. •
Verjetno prepričana, da je šlo •
zgolj za brezplačno pokušnjo, •
sta pričela razgrajati in zmerjati •
natakarico, nič bolj vljudna pa :
nista bila do miličnikov. Gotovo •
bo račun njunega večera v ;
Sremiču po teh dogodkih nekaj- •
krat višji.
• Precej stroškov bo imel z !
razbijaškim
večerom
tudi •
4 3 -le tn i Jože Žnidaršič i z :
Ostrog pri Šentjerneju. Potem ;
• ko je razgrajal v kostanjeviški j
i gostilni Jevnik, in brez vzroka •
• pretepel sodelavca, se tudi v j
j prostoru za pridržanje ni mogel j
• pom iriti Kostanjeviškira mi- S
i ličnikom tako ni preostalo dru- •
- —ga, k o t da so ga odpeljali n a :
•sko postajo milice. Kakšna je •
miličniška tarifa za prevozniške!
ič kmalu •
; usluge, bo
S občutiL

Trčenje Viatorjevega in avtobusa »Gorjancev" v Belem
grabnu — Poleg voznikov poškodovana še dva potnika
V Belem grabnu je prišlo v
četrtek do hujše prometne
nesreče, ko sta trčila avtobusa
ljubljanskega „Viatorja” in n o 
vomeških „Goijancev” , vendar
se je na srečo vse končalo brez
najhujših posledic.
Omenjenega dne sta si v Belem
grabnu pripeljala nasproti avtobusa.
Ljubljanskega je vozil Dragoljub
Grozdanovič, novomeškega pa Va
lentin Kopar iz Sevnice, oba, kot je
pokazala preiskava, z nekoliko pre
veliko h itro stja Na zoženem delu
ceste pri Belem grabnu je hitrost
namreč omejena na 40 km na uro,
poleg tega pa je srečanje na tem
delu cestišča povsem nemogoče.
Voznika sta sicer zavirala, vendar to
na spolzkem cestišču ni kaj prida
zaleglo. Prišlo je do čelnega trčenja,
pri katerem sta se poškodovala oba
voznika ter potnika v avtobusu
„Viatorja” , 6 7 -le tn i Martin Muren
in 3 3 -le tn a Malči Mišmaš, oba iz
Male Rebrce pri Zagradcu. Najhuje
od vseh jo je skupil šofer „Gorjancev” Valentin Kopar, ki je moral

Z A V IR A L N A

ZASNEŽENI
CESTI
Idrijčan Franko Vončina je v
četrtek okoli 7. ure peljal tovorni
avtomobil s prikolico od Ljubljane
proti Zagrebu, pri Družinski vasi pa
ga je zaradi zaviranja na zasneženem
vozišču zaneslo v levo. Takrat se je
nasproti pripeljal z osebnim avto
mobilom Novomeščan A nton Klevičar, ki je navzlic umikanju v jarek
zadel prikolica Na srečo se je vse
končalo samo z materialno škodo
50.000 din.

STA N O V A N JSK A HIŠA
GORELA
pomanjkljivosti omenjene pogod
be, zato raje povzemimo nekaj
ugotovitev, ki so po mnenju in
špektorjev privedli do nesreče. Se
čuda, da o b dobljenih rezultatih
posledice niso bile hujše.
Martin Golobič je pričel dela,
ne da bi poskrbel za izdelavo ela
borata ukrepov za varstvo pri de
lu, hkrati pa začetka del tudi ni
prijavil inšpekciji dela UIS Novo
mesto, kar je bil po vseh pisanih
pravilih dolžan. Nadalje je bilo v
postopku ugotovljeno, da Martin
Golobič sploh nim a dovoljenja in
predpisanih pogojev za izvajanje
del nizke gradnje, kamor pač-spa
da urejanje kanalizacije. Ob tem
pa je treba reči nekaj tudi o nači
nu dela Obrtne » d ru g e Bela kra
jina, ki nikakor ne bi smela oddati
izvedbe nizkih gradbenih del o b rt
niku, ki za to nima ustreznega do
voljenja. Prav tako je omenjena
obrtna » d ru g a prevzela in oddala
izvajanje del brez gradbenega do
voljenja.
Mera kršitev pa s tem še zdaleč
ni polna. Iz gradbenega dnevnika
je bilo namreč m oč ugotoviti, da
sta bila na dan nesreče na delo
višču še Rade Hrnčič in Smail
Džogič, delavca, zaposlena pri
Golobiču, ki pa nista bila pred na
stopom dela niti zdravniško pre
gledana ne socialno zavarovana,
kaj šele da bi imela z delodajalcem
sklenjeno plai.ei.o pogodbo o de
lu. K tem u še tole . Martin Golo
bič na delovišču ni imel svojega
rovokopača, ker je bil v okvari,
» t o se je ustno dogovoril z za
sebno obrtnico Milico Kapušin, da
mu je posodila svoj stroj, zraven
pa še delavca Antona Duška. Ko

PREVIDNOST NI ODVEČ — Na videz povsem nedolžen ovinek
lahko prinese tudi takšen konec. Dovolj sta poledica in nekolikanj
prevelika hitrost. Prva je ob sedanjih sibirskih temperaturah stalen
gost naših cest.

sta slednji in Martin Golobič po
lagala in uravnavala betonske revi,
je nenadoma prišlo do rušenja
zemlje na severni strani jaška.
Tudi tu gre neposredna krivda za
nesrečo Golobiču, ker ni poskrbel
za razpiranje bočnih strani jaška
in » »varovanje proti nevarnosti
rušenja. Na dan pa je prišla nova
pomanjkljivost v strokovni izo
brazbi obrtnika, ki kot glavni izva
jalec del nima dokazila o preizku
su znanja iz varstva pri delu.
Ce sklenemo ,za neizvedbo var
nostnih ukrepov, ki je bila nepo
sredni vzrok nesreče, je spisek od
govornih oseb dokaj dolg. Najbolj
neposreden krivec je vsekakor
Martin Golobič. Na drugem mestu
najdemo med odgovornimi Bojana
Valenčiča, direktorja Obrtne zad
ruge Bela krajina, ki je sklenila
kooperantsko pogodbo z obrtni
kom, ki ni pooblaščen za izvedbo
» h tev an ih del niti nima za to po
trebne strokovne izobrazbe. Med
krivci jc tudi kvalificirani miner
Janko Potokar, odgovoren, ker po
končanem miniranju ni preveril,
ali je v stenah jarka prišlo do raz
pok. Nenazadnje pa je inšpektor
dela med odgovorne za nesrečo
postavil tudi Karla Bradico, ker
kot nadzorni organ obrtne » d r u 
ge, ki je vodil delo, ni ukrepal,
čeprav je vidci, da Martin Golobič
p i delu ni upošteval ukrepov za
varstvo pri delu.
Toda mar bi omenjene nepravil
nosti prišle na piano, če tistega
sredinega popoldneva ne bi tuje
malomarnosti s hudimi poškod
bami poplačal posojen delavec?
B. BUDJA

*•

Minuli torek okoli druge ure zju
traj je pričela goreti stanovanjska
hiša 60-lctnega Stefana Gerjeviča iz
Zakota pri Brežicah. Vzrok požara
še raziskujejo, znano je le, da so pla
meni najprej » je li podstrešje in lese
ne tramove. Na srečo so hitro in us
pešno posredovali gasilci, navzlic
tem u pa je škoda vendarle precej
šnja; ocenili so jo na okoli 80.000
din.

Z OGNJEM N AD NAFTO Ob pravem ,.sibirskem” mrazu,
k ije te dni zajel tudi Dolenjsko,
je obstalo precej vozil, ki jih
pogpnja nafta. Ta je namreč
skoraj zamrznila, vozil na trdo
nafto pa še niso „pogm ntalf‘.
Marsikateri šofer se je takole
m učil, da bi odtalil zamrznjene
poti, le redkim, pa se je posreči
lo , spraviti zamrznjene J ek len e
konjičke" tudi v tek. ( F o t o : J.
Pavlin)

ostati na zdravljenju v novomeški
bolnišnici. Se škoda na obeh avto
busih: po prvih podatkih so jo
ocenili na 90.000 din.

DO PASU V
PREMOGU
Na 2 5 -le tn e ^ kopača Šefika šumarja se je v petek v jami rudiiilr
Kanižarica do pasu usul premog in
mu poškodoval roki, nogo in kolk.
Šumarja so odpeljali v novomeško
bolnišnico, rudarski inšpektor pa
ugotavlja, kako in zakaj je prišlo do
nesreče.

AVTO BUS T RČIL
V HIŠO

PODRL TRI
PEŠAKINJE
V sredo popoldne je 4 9 -le tn i
Gabrijel Lumar iz Črnomlja vozil
osebni avtomobil od Bršljina po
Ljubljanski cesti proti mestu. Zaradi
neprimerne hitrosti je avtomobil v
ovinku nad železniškem predorom
zaneslo, zapeljal je na pločnik, pri
tem pa zadel pešakinje Mileno
Malešič, Katico Lekše in Silvo Les,
vse iz Novega mesta, ki so morale
iskati pomoč v novomeški bolnišni
ci.

Prejšnji ponedeljek ob 13.15 je
prišlo na Glavnem trgu v Sevnici do
prometne nesreče, ki pa se je na
srečo končala brez hujših posledic.
Jernej Radič iz Sevnice je tistega
dne vozil avtobus od Sevnice proti
Blanci, v ovinku pri gostilni Lovec
pa se je srečal z dvema neznanima
osebnima avtomobiloma. Ob sreča
nju je voznik avtobusa zaviral, pri
tem pa ga je na zasneženem in
poledenelem vozišču zaneslo v des
no, tako da je z desno stranjo vozila
trčil v vogal hiše. Materialne škode
je bilo za 40.000 din.

Kriminalu se majejo tla
Organi za notranje zadeve in družbena samozaščita
z roko v roki proti kaznivim dejanjem
Čeprav podatki o gibanju
kriminalitete v lanskem letu
še nimajo dokončne podo
be, je vendarle že danes m oč
govoriti o največ jem dose
ženem uspehu - tesnejši po
vezanosti med organi za
notranje zadeve in družbeno
samozaščito. Najbolj zgovo
ren dokaz temu je upadanje
število grabeža družbenega
premoženja, kar govori v
prid podružbljanju varnost
ne funkcije organov za no
tranje zadeve.
Da naštejemo nekaj naj
osnovnejših oblik sodebvan ja : dajanje predlogov in po
m oči pri organiziranju in
izvajanju družbene samoza
ščite tako v tozdih kot v
krajevnih skupnostih, po
m oč pri strokovnem izobra
ževanju in podobno. Takšno
sodelovanje je nemalokrat
obrodilo sadove pri prijetju
storilcev kaznivih dejanj, nji
hovem odkrivanju. Ob tem
pa je treba dodati, da se je

MED ZAVIRANJEM GA JE
ZANESLO - Ljubljančan Ljubomir
Blagojevič se je prejšnji torek
dopoldne peljal s kombijem od
Zagradca proti Žužemberku, pri
Poljanah pa mu je s tovornjakom
pripeljal nasproti Jakob Smrekar iz
k o ta pri Semiču. Pred srečanjem je
Blagojevič na mokri cesti zaviral, pri
tem pa ga je zaneslo v nasproti
vozeči tovornjak. Voznika sta jo pri
trčenju na srečo odnesla brez
poškodb, medtem ko so materialno
škodo ocenili ha 35.000 din.

NEPREVIDNO NA PREDNO
STNO CESTO - V sredo popoldne
se je Marjan Vlasič iz Tribuč peljal z
osebnim avtomobilom od Drago
vanje vasi proti Kvasici. Ne da bi se
prepričal, ali je prednostna cesta
proti Črnomlju prosta, je zavil
nanj a Na njegovo nesrečo je pa
takrat mimo pripeljal Rafael Kocjan
iz Tanče gore. Prišlo je do trčenja,
pri čemer sta se laže poškodovala
voznik Kocjan in njegova sopotnica

na arugt strani povečal tudi
družbeni vpliv na organe za
notranje zadeve. Seveda
takšne spremembe v organi
zaciji in vsebini dela zahte
vajo tudi menjavo ali dopol
nitev sedaj veljavnega zako
na. Nenazadnje zaradi pove
čanega števila regionalnih
organov za notranje zadeve
(v prejšnji številki sm o zabe
ležili novico o na novo usta
novljeni UJV Krško, ki
pokriva posavske občine
Brežice, Sevnica in Krško),
ki so se tako še bolj pribli
žali in prilagodili organizi
ranosti družbenopolitičnih
organizacij in medobčinske
mu sodelovanju.
Ob takšnih ugotovitvah
lahko z optim izm om priča
kujemo letna poročila orga
nov za notranje zadeve, kajti
tesna povezanost dejavni
kov, ki lahko kakorkoli pri
spevajo k večji varnosti, so
temu dovolj velik porok.
B. BUDJA

Darinka Kocjan. Gmotne škode je
bilo za 25.000 din.
TRClL V AVTOBUS - Peter
Lapotnik iz Doblježice pri Lesičnem
se je v četrtek peljal z osebnim
avtomobilom iz Novega mesta proti
Metliki, med Jugorjem in Dolami pa
je na mokri cesti pričelo vozilo
zanašati To se je zgodilo prav
takrat, ko je nasproti pripeljal
delavski avtobus IMV. Lapotnikovo
vozilo je trčilo v prednji del
avtobusa, pri čemer se je voznik
osebnega avtomobila laže poškodo
val, na pločevini pa je za 40.000 din
škode.
GOSTA MEGLA - V nedeljo do
poldne je Franc Košak vozil osebni
avto od Sevnega pod Trško goro
proti Mačkovcu. Nasproti mu je pri
peljal z osebnim avtom Novomeščan
Jože Mohorič. V gosti megli sta se
voznika prepozno opazila m trčila.
Laže ranjena sta bila sopotnika v
Košakovem avtu Xemo Bekič in
Fckrct Hahteran iz Novega mesta.
Škode je za 30.000 din.
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Izolacija iz „zavožene” tovarne

Stotiine ur v objjemu giira
Planinska sekcija ICTS ima 4 0 članov - Po denar za
izlete na delovne akcije
Ena od najbolj delavnih
sekcij v Izobraževalnem cen
tru za tehniške stroke v N o
vem mestu je planinska. De
luje v okviru novomeškega
Planinskega, društva, ki ima
samo z osnovnošolskim i in
srednješolskimi planinskimi
krožki malone 300 članov.
Tehniki—planinci so se pred
dvema letoma na lastno po
budo organizirali in na nji
hovem prvem seznamu je bil
domala vsak četrti učenec.
Pravih ljubiteljev, kot so do
kazale kasnejše akcije, je bi
lo komaj 10, danes pa dela v
sekciji 4 0 dijakinj in dijakov.
Njihov mentor je Tone Pro
gar.

„Planinci imajo v u či
teljskem zboru vso podpo
ro,” je dejal mentor Progar,
„vendar mladi menijo, da se
pedagogi premalo udeležu
jejo njihovih akcij. Organizi
rali pa sm o se predvsem z a 
voljo sp o zn av an ja g o ra. k re 
pitve trad icij NOV in obram

bnih sposobnosti učencev in
ne navsezadnje tudi zato, da
mlade potegnemo iz zakaje
nih lokalov.”
V dveh letih so mladi, ki
sami vodijo in načrtujejo de
lo, dosegli veliko uspehov.
Spoznali so malone vse slo
venske gore, navezali stike z
vrstniki drugih šol in se pod

vodstvom Toneta lo g a r ja
udeležili vseh pomembnejših
družbenopolitičnih
akcij.
Bržkone bi se o tehnikih še
več slišalo, če bi imeli v svoji
blagajni več denarja.
„Pri delu se srečujem o'z
različnimi težavami. Ena od
teh je tudi resnica, da bi bili
številnejši, če ne bi imeli na
šoli toliko vozačev. Mnogi bi
radi delali, pa ne morejo,
medtem ko so na drugi stra
ni dijaki iz mesta, ki so pri
pravljeni poprijeti za delo sa
mo v času pouka. Če na pri
mer organiziramo izlet sredi
tedna, lahko v gore spravimo
vse. Konec tedna je slika po
vsem drugačna.”
Druga težava je večno
spogledovanje s prazno bla
gajno. Akcije, ki se jih ude
ležujejo vse šole, finančno
podpira društvo, ki pa je za
svojo pomembno dejavnost
prerevno in preveč zapostav
ljeno. Tako si morajo varo
vanci Toneta Progarja, ki sta
mu pri delu v veliko pom oč
vodnika Mateja Južnič in
Gregor Zorko,sami pomagati.
Ni bilo ne prvič ne zadnjič,
da so pogozdovali smreke in
ves denar spravili za svojo
dejavnost. Večino izletov pa
so jim om ogočili starši. Ta
ko so bili v letošnjem šol
skem letu že okoli 300 ur v
naravi: na Triglavu, Jelovici,
hodili so po Bazi 20, se ude
ležili tradicionalnega pohoda
v Dražgoše in na Jelovico,
poslušali so predavanja o
p la n in a h in p le z a n ju , n ek a j
se ji h je z u sp e h o m u d e lež ilo -

Konec minulega leta so v Bršljinu začeli graditi tovarno za izolacijski material - Veljala
bo 6 8 5 m ilijonov dinarjev — Sredstva združuje pet organizacij
Pred dvanajstimi leti so v novomeški tovarni stekla Jnis’ po
številnih prizadevanjih in ukrepih za vedno zaklenili vrata steklar
ne. Kmalu zatem je objekte prevzela Krka, tovarna zdravil, njeni
strokovnjaki pa so začeli razmišljati, s kakšnim programom bi na
daljevali v zapuščeni tovarni.
V času energetske krize pa je
prišla rešitev sama od sebe. Ob
bok zahtev po statični in po
žarni varnosti -so graditelji p o 
stavili novo, zakaj izolacija si je
zelo hitro pridobila enakovre
dno mesto s konstrukcijo. In
Krkini strokovnjaki so v treh le
tih dela stali pred rešitvijo; v
Novem mestu bo brez težav de
lala nova tovarna, tovarna izola
cijskih materialov. Njej v prid je
govorila vrsta podatkov.
Vsekakor jc bil na prvem
mestu dokaj primeren zapuščen
objekt, na drugem surovina, ki
bo domala vsa z domačega trga,
potem sledijo zahteve po var
čevanju z energijo, varstvo
okolja itd. Steklene izolacijske
materiale (file, plošče, žlebake,
blazine, prešani file ipd.) bodo
delali na bazi finih steklenih
vlaken, osnova za te je kre
m enčev pesek, ki ga je v nepo
sredni bližini tovarne dovolj.
Gradnja oziroma obnova je že
stekla konec minulega leta, n o 
va investicija pa je sestavni del
Krkinega srednjeročnega na
črta, vključena pa je tudi v sre
dnjeročni plan razvoja SRS kot
prednostna naložba ter usklaje
na z družbenim planom SFRJ.
V obstoječih objektih ne bo
potrebno veliko gradbenih in
jekcij, navzlic temu pa bo do
prvih izolacijskih materialov, ki
bodo zapustili N ovo m esto, ste
klo precej časa. Prve od 7500
ton bodo prišle iz tovarne v za
četku 1982. leta, če pa bo tr
žišče zahtevalo še več izolacije,
bodo brez večjih težav vsako le
to n are d ili Se 2 .5 0 0 to n več.

planinske šole itd.
„V letošnji sezoni nas
čaka še precej dela,” je ob
koncu pogovora dejal Tone
Progar. „Srečevali se bom o v
planinah, na pohodih in zlas
ti na delovnih akcijah, zakaj
naša dejavnost je v očeh
mnogih nepotrebno lazenje
v gore.”
J .P E Z E U

O NAČRTU
IR C A VAS - BROD
Prejšnji teden so se sestali člani
komisije za urbanizem pri izvršnem
svetu novom eške občinske skupšči
ne. Obravnavali so zazidalni n a črt
Irča vas - Brod, se pogovorili o us
m eritvah za delovni program v le to 
šnjem letu, o razširitvi prostorov n o 
vomeškega Gozdnega gospodarstva
na G ubčevi in o razširitvi prostorov
V odnogospodarskega podjetja.

„Pionirjevci” še praznujejo
Spet se je zgod ilo, da so delavci iz sosednjih republik sam ovoljno podaljšali praznike
Zamude opravičujejo s sumljivimi zdravniškimi dokum enti
SGP ,JPionir” ima trenutno zaposlenih skoraj 4 2 0 0 delavcev,
Potrebuje pa jih še najmanj 4 0 0 , da bi delo na gradbiščih noim alno
teklo. Pravzaprav novih delavcev ne bi bilo potrebno iskati, če bi
">li na delu vsi, ki so m esečno odsotni iz upravičenih in
neupravičenih vzrokov. Čudno se sliši, vendar je res, da se jih
veliko še ni vrnilo z novoletnih praznovanj.
Tako dnevno prihajajo vesti iz
Libije, da je na tamkajšnjih grad-

M LADINSKI KLUB:
PREDAVANJE
O ČEBELAR STVU
»Čebelarsko društvo” , ki deluje v
Kriti, tovarni zdravil, jc začelo lel ?*njo čebelarsko sezono z zelo zanimivim predavanjem . V prostorih
Mladinskega kluba se je zbralo okoli
” .krkašev’, poslušali pa so profe^ t j a Senegačnika iz Ljubljane. Najl*ej je nasul kopico napotkov za
JJspešno čebelarjenje, n a to je govoril
značilnostih dolenjske pokrajine
čebelarjenje in opozoril na č e 
v lje bolezni. Dom ala dveurno pre® vanje je gost iz Ljubljane popestril
* k p im i diapozitivi.

ŽUŽEM BERK .*
O SUHI K RAJINI
• * 1 • januarja so se v prostorih kra^
skupnosti Ž užem berk zbrali
ni m edobčinskega odbora za pov ^ a n j e razvoja Suhe krajine. Najrazv
e<* 50 posvetili načrtovanju
dni °Ja ^ u *ie kraj*nc v novem sreJ to čn e m obdobju. Pogovorili so
l >*di
dahT*. 0 m ladinskih delovnih briganad' r k ° d ° s prostovoljnim delom
Jevate tu d i v letošnjem letu.
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biščih le č e trtin a delovne sile, s
podobnim i izostanki se srečujejo
tudi na dom ačem terenu. Podrobna
analiza, ki jc bila v podjetju narejena
za mesec novem ber preteklega leta,
kaže, da je ta mesec m anjkalo 30
odstotkov delavcev. V bolniškem
staležu je bilo 120 delavcev. Največ
neupravičeno m anjkajo delavci iz
drugih republik, ki predstavljajo 70
odstotkov Pionirjeve delovne sile. Ti
velikokrat um etno podaljšajo d o 
pust.
Alojz Jožef, pom o čn ik direktorja
skupnih služb, je o tem pojavu
povedal: „O b takih pojavih smo
skoraj nem očni. Z a tak prekršek
določi komisija neplačan dan. Posebnos'f so sezonski delavci. Delno
bom o problem rešili z gradnjo
novega samskoga dom a, ki bo imel
200 postelj, družabne prostore ter
igrišča za rekrc acijo. Po drugi strani
pa razm išljamo tudi o posebnem
denarnem dodatku za to čn o st pri
hajanja na delo in o d opustih.”
Č akalnica Pionirjeve am bulante v
Bršljinu jc dan za dnem polna. Dr.
Miroslav Mance ima v svoji kartoteki
3000 kartončkov in opravi tudi do
1500 pregledov na m esec. „Vsak
delavec, ki pride v am bulanto zdrav
ali bolan, izgubi s pregledi najmanj
dva delovna dneva. Z dajanjem
bolniške smo strogi zlasti pri tistih,

Na poti k novi potrebni to
varni pa novomeški industrijski
velikan ni sam. Za obnovo ozi
roma dograditev delovne orga
nizacije, za katero bodo morali
odšteti 685 milijonov, je sred
stva z dohodkovnim povezo
vanjem združilo pet organizacij
Termika (3 0 odstotkov), SGP
Pionir ( 10), Gradis (8,5) in
Krka (43 odstotkov).
Zaenkrat so sklenjene vse po
godbe in soglasja, glavni organi-

O ŠOLI IN
SEM INARJU
V čeraj popoldan so se na 28. seji
sestali člani kom iteja občinske kon
ference ZKS Novo m esto. Ra uvod
nem delu so se m ed drugim pogo
vorili o nalogah, ki jih bodo m orali
opraviti o b izbiri kandidatov za sre
dnjo politično šolo pri Centralnem
kom iteju ZK Slovenije in za seminar
..Sam oupravljanje v združenem de
lu” .

Igre z lesom
Na sledi nedovoljenem u
prodajanju lesa
Alojz Vovko iz Brezja št. 2 v
novom eški občini in njegovi par
tnerji v kaj čudni trgovini z le
som so si privoščili preveč. Sedaj
sc izgovarjajo s podobnim i trd i
tvam i . ..Nismo vedeli, da se ne
sm e.”
Vendar nepoznavanje
predpisov ne izključuje storilče
ve odgovornosti.
Za kaj gre? Vovko si je kar
po dom ače predstavljal gospo
darjenje z lesom. V gozd svoje
m atere jc v m inulem letu zahajal
dokaj redno. V družbi m otorne
žage in občanov, ki so želeli hi
tro ter poceni priti do dobrega
g ra d b e n e ^ lesa. Kar o b deblih,
ki so si jih izbrali, so udarili ob
dlani in vrhovi ter krošnje so pa
dali kot za stavo.
Delavci Uprave inšpekcijskih
služb so črnem u podiranju prišli
dokaj hitro na sled. Ugotovili so,
da so kupci storili kopico pre
krškov. Privoščili so si tvegan
nakup o d domala nerazsodnega
človeka, ki sploh ni lastnik goz
da. Sekali so sami, na črn o in
m im o pooblaščene gozdne orga
nizacije. Lotili so se dreves, ki
jih gozdarji ne bi nikoli odkazali,
za seboj niso pospravljali ipd.
Inšpektorji so odkrili le nekaj
kupcev. Branko R uden iz Šen
tjerneja je kupil 3 kubike, Janez
F ranko iz Vrhpolja 5 kubikov,
njegov sovaščan Jože Gorišek 4,
Vilko Hribar z Dolenje Težke
vode pa okoli 9 kubikov lesa.
Vsi so v postopku pri inšpektor
ju, odgovarjali bodo p re d sodni
kom za prekrške, les bodo m ora
li vrniti, grozijo pa jim hude ka
zni. Podobne nevšečnosti čakajo
tu d i ostale kupce, ki jih roka
pravice še ni poiskala, in vse tis
te, ki se bodo še vključili v igro z
lesom Vovkove m atere.

SODELOVANJE Z
MLADIMI V
UNIFORMAH

Dr. Mance: „Ambulanto sem
prevzel pred slabim letom in
.bolniške' nam je uspelo zmanj
šati na polovico.”
ki pridejo na pregled pred prazniki.
Največ pa nas, tudi upravičeno,
obiskujejo nekvalificirani delaven ki
so boleznim najbolj izpostavljeni.
Priznati m oram , da sc pri m arsika
terem, na videz zdravem delavcu
odločim za bolniški stalež. Razume
ti je p o treb n o m lade ljudi, ki imajo
svoje družine tudi v do 800 km
oddaljenih krajih in gredo po petih
mesecih za nekaj dni domov. Tudi
to je neke vrste zdravljenje in si ga
upam pred vsakim zagovarjati” ,
pove dr. Mance, ki jc am bulanto
prevzel pred slabim letom in v tem
času zmanjšal .bolniške’ za več kot
p o lo v ic a
JA NEZ PAVLIN

Osnovna organizacija ZSMS v de
lovni organizaciji Labod postaja vse
aktivnejša. Veliko pozornosti posve
ča stikom s pripadniki JLA. Tako v
zadnjem času pripravljajo najrazli
čnejše kulturne prireditve, najbolj
pa sta uspeli akciji o b dnevu JLA in
novem letu. Na zadnjem skupnem
sestanku .Labodovccv’ z m ladino v
sivih uniform ah so sc dogovorili, da
bodo letos pripravili več skupnih
programov in svoje delo predstavili v
različnih krajevnih skupnostih novo
meške občine.

MLADI VAL
P R E D I ŽIDOM
Na 1. letošnji seji predsedstva o b 
činske konference ZSMS Novo mes
to - bila jc m inuli teden - so se
m ladi pogovorili tu d i o svojem tis
kanem glasilu. Sklenili so, da bo ure
dniški odbor ..Mladega vala” pri
pravil gradivo za novo številko, ki
naj bi izšla konec januarju ali v za
č e tk u februarja.

zator in pobudnik za novo to 
varno pa je na najboljši poti k
novemu poslovnemu uspeli".
Zagotovljen je tudi zato.ker se
za novomeško izolacijo že sedaj
zanimajo zahodne države, ka
mor bo šlo okoli 30 odstotkov
izdelkov.
J. P.

L A B O D . G L A S IL O
V SA K E TRI
TEDNE
Inform iranje je v novomeškem
Labodu dokaj dobro razvito. Nji
hovo tiskano glasilo izhaja enkrat na
mesec, po potrebi izdajajo biltene,
za boljšo obveščenost pa si pomaga
jo tudi z razglasnimi postajam i. Po
sebna in med zaposlenim i najbolj
priljubljena oblika inform iranja so
tak o imenovane .tribune’, ko se d e 
lavci zberejo na enem m estu in d obi
jo najpom em bnejše informacije. Na
enem izmed sestankov uredniškega
odbora so se odločili, da bodo tis
kano glasilo v letošnjem letu izdajali
vsake tri tedne.

Jože Franko—sedemdesetletnik
Z novim letom 1980 je krepko
zastavil korak v osm o desetletje svo
jega življenja Jože Franko iz Orehovice-H rastja pri Šentjerneju. Če
prav je bil rojen na trd n i km etiji, jc
ob hudi gospodarski krizi v tridese
tih letih na lastni koži o b č u til teža
ve km ečkega stanu. Da bi zaslužil
kakšen dinar, sc je tri leta ukvarjal s
tesarstvom in se tu d i izučil to o b rti,
potem pa je tri leta delal še na žele
znici. 1939 jc za o č eto m prevzel h i
rajočo in zadolženo dom ačijo in jo s
trdim delom v dveh letih izvlekel iz
največjih težav.
V razm erom a m irno km ečko živ
ljenje pa jc posegla vojna in okupaci
ja. Jožeta, člana Sokola in Društva
km ečkih fantov in deklet, so hitro
našli ljudje, ki so poleti 1941 začeli
širiti ideje OF. Prva sta bila učitelj
Prusnik in zdravnik dr. Reja, za nji
ma še študent Paderšič in učitelj
Zamljen.
Od zim e 1 9 4 1 /4 2 je opravljal na
loge v okviru terenskega in rajonske
ga odbora O F, se boril v G orjan
skem bataljonu in Cankarjevi briga
di, bil ranjen, postal član Okrožnega
odbora OF in Okrožnega kom iteja
KPS Novo m esto, vodil okrožno
gospodarsko komisijo in bil v zgo,dnji jeseni 1944 izvoljen za predsed
nika izvršnemu odbora Okrožnega
narodnoosvobodilnega odbora Novo
m esto.
Vsi, ki smo. ga poznali in z njim
delali, g? im am o v spom inu kot ved
rega, poštenega in dobrega, skrom 
nega in odkritega tovariša te r pre
danega in hrabrega borca, ki tu d i v
najtežjih časih ni izgubil hladnokr
vnosti in zdravega km ečkega hum or
jaIV) osvoboditvi jc delal na okraj
nem ljudskem odboru Novo m esto
in obnavljal izčrpano km etijo. Z za
č etk o m družbene preobrazbe vasi je
predani in preudarni revolucionar in
km et dobil nalogo organizirati km e
čko obdelovalno zadrugo v svojem
rojstnem kraju. fr. šestih letih težav,
skrbi in podtikanj je bila zadruga
razpuščena, o n pa se jc kot čist in
sam ostojen km et ponovno lotil ob
nove svojega gospodarstva. Več let
je bilo potrebnih, da ga je spet spra
vil na nekdanjo raven in ga potem
izroči! tpladim rokam svojega sina.
Jože F ranko, ki je še danes a k ti
ven član krajevne organizacije ZB

Orehovica in spoštovan in prilju
bljen lovski tovariš, je poznan tudi
širši dolenjski javnosti, ki se pri-

M

družuje čestitkam o b njegovi o b let
nici.
O d 1936. leta naprej je vse njego
vo delo spremljala in podpirala nje
gova življenjska tovarišica Francka.
G otovo se ima krepki sedem deset
letnik za svoje duševno in telesno
zdravje v veliki meri zahvaliti tu d i
njenem u vedrem u in ustvarjalnem u
značaju, frijatclji in aktivisti novo
meškega okrožja želim o obem a še
veliko'zdravih in srečnih let.
JO Ž E PENCA - DEČKO

TROJE VESTI
IZ DOL. TOPLIC
Člani novinarskega krožka iz
topliške osnovne šole poročajo, da
bodo imeli učenci 4. in 5. razredov
m ed skorajšnjim i počitnicam i sm u
čarski tečaj. Izvedli ga bodo v bli
žini šole, najbrž pa bodo dobili tu d i
vlečnico. Ob koncu lanskega leta je
izšla tu d i številka glasila Rog, ki na
štiridesetih straneh prinaša zanimive
zapise o doživetjih šolarjev, o kra
jevni skupnosti in literarne pri
spevke. Malce pozno m ladi dopis
niki pišejo tudi o tem , da j e v t op li
ski krajevni skupnosti dedek Mraz
obiskoval o troke po vaseh. Družbo
mu jc delala skupina snežink, zajč
kov in glasbenikov.

Novomeška kronika
NOVI PRIJEMI
N ekateri t r 
govci ozirom a natakarji so začeli v
novem letu i. novim odnosom do
strank. Največje sprem em be so gos
podinje doživele v prodajalni kruha,
kjer jim poskušajo na vso silo vsiliti
star kruh in ob tem poljudnoznan
stveno razlagajo, da je neprim erno
bolj zdrav od svežega. V .Kavarni’
na Glavnem trgu pa strankam , ki
nimajo drobiža, kot kaže, na ves
svet jezne natakarico sploh ne bodo
več stregle.
OLJA ZA VSE DOVOLJ - Naj
novejšim govoricam o silnih podra
žitvah kurilnega olja so ponovno na
sedli tudi Novom eščani, in nestrpno
pa tudi nesram no oblegajo novo
meško predstavništvo Petrola Mno
gim ni jasno, da m ora tu d i zanje vel
jati pravilo, da olje pripeljejo na
dom dober mesec po naročilu in
samo 2000 litrov. Izjem ni!

A ndrejo, Branka Mikša iz Ulice Maj
de Šilc 9 - Sebastjana, Marjeta Rav
nikar s Partizanske 5 - Jerco in Jel
ka Florjančič s Trdinove 2? - Žaneto.
TRŽN ICA - Prodajalci na novo
meški tržnici sc ne ustrašijo dežja,
snega niti m očnega m raza. T ako jc
bila tržnica zadnji ponedeljek dobro
založena, tudi z zmrznjenim sadjem
in zelenjavo, nad katero inšpektorji
ne bi bili ravno navdušeni kakor na
r im er redke gospodinje, ki so zavile
prodajalcem , niso bile s cenami.
Od minulega tedna so n am reč, naj
brž zaradi hudega m raza, poskočile.
Krompir so ponujali po 8 do 10 din
kilogram , čebulo po 14 do 19 din,
solato po 30 do 36, limone po 40.
pom aranče po 23, m andarine po 42,
hruške po 25 din itd.

TORBIC NI BILO - Kaj neza
nesljiv .partner’ postaja prvi sloven
ski knjižni klub. Lani pred 29. n o 
vem brom je vabil v svoje vrste in o b 
ljubljal novovčlanjenim za nagrado
torbico. Novi lastniki članskih iz
kaznic so po dolgem času dobili za
vitke knjig, a m arsikdo se je m oral
za obljubljeno darilo obrisati pod
nosom .
NOVI KRIČA ČI
Minuli teden
so v novomeški bolnišnici rodile V«,
ronika Zupan iz Šegovc_77 - Špelo,
' Helena Mrzlikar iz Šegove 1 - Na
tašo, Dragica Janežič, Na lazu 26 Gašperja, dr. Alojzija Š u š ta rič Č im pu z Ragovske 6 a - Matevža,
Majda Kopač z Glavnega trga 4 -

Ena gospa je rekla, da na po
sameznih interesnih skuonostih
delajo šaljivci. Zaprosila je za
kontaktne leče in brez težav so
ji na posebnem papirju odobrili
— slušni aparat.

DOLENJSKI U S T
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Nič dlje, kot lahko plačamo
Naj zbori občinske skupščine odločijo, kaj ima prednost pri izboljšanju prometne
varnosti
Na zahtevo zborov občinske skupščine je svet za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu predložil izvršnemu svetu in občinski
skupščini finančno ovrednoten program za izboljšanje prometne
varnosti na vseh cestah brežiške občine. Zdaj pričakuje, da bo
skupščina v kratkem ponovno pretresla naloge za izboljšanje ces
tnoprom etnih razmer in v skladu s finančnim i m ožnostm i sprejela
ustrezne sklepe in stališča.
Svetu bo tako om ogočila na blagovnici trgovskega podjetja
daljnje delo. Vedeti inora nam „Posavje” bi veljala 800 tisoča
reč, kaj je m ožno realizirati in
kov.
do kdaj. Nujno bo postopno
Pri župni cerkvi je predvi
uresničevanje postavljenih na dno parkirišče za 100 vozil, na
log. Zahteve so precej večje od
stari avtobusni postaji za 200,
m ožnosti, saj skupna vsota za
§ ri gradu za 50, v glavni ulici za
predlagane varnostne izboljšave
0 0 in pri novi trgovski hiši za
precej presega trenutno gospo
darsko m oč za financiranje tega
sicer pomembnega področja
skrbi za človeka.

150 vozil.
Največ ji znesek 60 milijonov
dinarjev, jc predviden za rekon
strukcijo m ostov, predvsem za
njihovo razširitev in za pove
čanje
nosilnosti.
Varnostna
oprema na mostovih bi veljala
štiri in pol milijona dinarjev.
Kar 25 m ostov je potrebnih
obnove, predvsem na odsekih,
kjer so ceste že modernizirane,
zmanjkalo pa je sredstev za ta
dodatna dela, ki pri moderniza
ciji občinskih cest niso bila plamrana.
j TEppEY

Tisoči skozi šole RK

Tako bi na primer samo ces
tnoprometna signalizacija pred
vidoma
veljala
nekaj nad
3.8 4 5 .0 0 0 dinarjev. Za javno
razsvetljavo od novega mostu
čez Savo do križišča Zakot, od
brežiškega gradu do starega
mostu ter od Prosvetnega doma
do železniške postaje v Brežicah
bi morali odšteti 4 ,6 4 0 .0 0 0 di
narjev, za zaščitne ograje pa
32 ,5 0 0 .0 0 0 .
Odprava črnih to čk zahteva
2.2 9 0 .0 0 0 dinarjev. Pri tem je
upoštevana dodatna razsvetljava
križišča Zakot, ureditev pločni
kov na tem križišču, razsvetlja
va križišča pri Raktelju, razsve
tljava križišča Zakot — Rakteli,
razsvetljava križišča Cesta bra
tov Milavcev — Titova cesta,
razsvetljava križišča Trnje in
Čatež.
Ureditev parkirnih prosto
rov v starem mestu in pri novi

'i » i

V minulih štirih letih je opravi
lo tečaje prve p om oči nad 2000
kandidatov za voznike m otor
nih vozil. Tečaje za nego bolni
ka ali poškodovanca na domu ie
opravilo 150 žensk, žal pa te
niso enakomerno razporejene
po krajevnih skupnostih. V n o 
vem mandatnem obdobju si bo
občinska organizacija priza
devala, da bodo imela take akti
vistke vsa obm očja občine.
Preko Rdečega križa poteka
tudi usposabljanje ekip prve po
m oči iz vrst civilne zaščite. Do
zdaj je tečaje uspešno opravilo
256 občanov v KS in 28 v de
lovnih organizacijah. Za sluša
telje iz delovnih kolektivov
pravkar poteka nov 9 9 -u r n i te
čaj, ki ga obiskuje 25 zaposle
nih.
'Z dolžnostm i za nudenje
prve pom oči se mladi člani RK
prvič seznanijo v 7. razredu os
novne šole. Šolske ekipe v o b či
ni tekmujejo najprej med seboj,
najboljše pa nato sodelujejo na
regijskih in republiških tekm o
vanjih.
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Le združen dinar nosi uspeh

V tečaje za nego bolnika in poškodovanca na domu niso
vse krajevne skupnosti poslale svojih predstavnic
V brežiški občini so sam o še
tri krajevne skupnosti brez or
ganizacije Rdečega križa. To so
Sentlenart-Brezina,
Zakot—
Bukošek-Trnje in Jesenice na
Dolenjskem. Letos bodo to
vrzel zapolnili in tako občanom
približali delo RK.
Občinska organizacija RK
šteje trenutno 2500 odraslih
članov, mladi člani pa so vsi
učenci osnovnih šol do sedmega
razreda. V Šolskem centru dela
ta od lanske© decembra dalje
dva aktiva, eden v gimnaziji,
drugi v poklicni šoli za prodajal
ce. V aktive bodo poslej vklju
čevali tudi osm e razrede osnov
nih šol.
Pri usposabljanju prebivalstva
za nudenje prve pom oči odigra
va Rdeči križ pomembno vlogo.

i r n—

ZASNEZENO KRŠKO, LEVI BREG — V slabem vremenu je bližnjica za pešce, ki je speljana nao
železniško progo, za delavce Tovarne papirja še posebno dobrodošla. M ostiček, ki povezuje Celulozo z
železniško in avtobusno postajo ter z naseljem Videm , je vsak dan vzorno očiščen. (Foto: JožK*
Teppey)

Nova samoupravna in dohodkovna organiziranost odpravlja kupoprodajne odnose_
V ečine zaposlenih v krškem gospodarstvu novo le to s svojimi
zahtevami p o vsestranskem varčevanju, po večji produktivnosti in
učinkovitosti ni našlo nepripravljene. K boljšim gospodarskim
rezultatom bosta dodali svoj delež tudi izpopolnjena samoupravna
organiziranost ter doslednejše uveljavljanje dohodkovnih odnosov v
temeljnih organizacijah združenega dela.
Komisija, ki spremlja uresnipogoje za tozd.
N ovo samoupravno organizi
čevanje zakona o združenem
ranost spremlja povsod uveljav
delu, ugotavlja precejšnje pre
ljanje dohodkovnih odnosov, ki
mike. Marsikateri uspeh gre
slonijo na skupnem prihodku in
pripisati
prav
organiziranju
om ogočajo združevanje sred
tozdov. V Celulozi jih imajo 8,
stev za redno poslovanje, zdru
v Tovarni specializirane opreme
ževanje sredstev za investicijske
4, v Agrokombinatu 5, pri Žitu
naložbe, za skupno porabo in
2, (Imperial in Pekarno), v
za rezervni sklad. Tak princip še
Splošnem mizarstvu 2, v Kovi
ni uveljavljen povsod. Precej
narski so se odločili za 4 , v
tozdov se namreč zadovoljuje s
Metalni na Senovem pa se je del
zaposlenih organiziral v mari preživelimi kupoprodajnimi od
nosi z drugimi tozdi, in ker ne
borski tozd Servisi.
poznajo združevanja, si zmanj
Skupne službe so ponekod
organizirane k ot delovne skup šujejo ekonom sko učinkovitost.
Kar zadeva dohodkovne od
nosti oz. delovne enote. Samo
upravno organiziranost so po nose, se lahko pohvalijo pred
vsod dolžni spreminjati, kakor vsem v Celulozi, kjer so že
1974. leta sklenili samoupravni
hitro ugotovijo, da imajo pogo
sporazum o združevanju sred
je
za
ustanavljanje
novih
tozdov. Svoj položaj bi na
primer že lahko spremenila
delovna enota celjskega Izletni
ka, ki že nekaj časa izpolnjuje

stev za nove investicije v
Krškem. Tudi SGP Pionir je
sprejel podoben dogovor s Ce
mentarno
v Anhovem. V
Krškem posebej opozaijajo na
potrebo po tem, da bi soudelež
bo pri naložbah dohodkovno
povezali v obliko skupnega
dohodka in si tako zagotovili
jamstvo temeljnih organizacij za
racionalnost investicij in ekono
m ičnost razširjene oz. nove
proizvodnje.
V Tovarni papirja so doslej
prišli najdlje tudi pri zamenjavi
kupoprodajnih odnosov med
tozdi z dohodkovnimi. V nove
odnose uvajajo skupno planira
nje, skupen riziko, skupen raz
voj in skupen nastop navzvenManj učinkovitih dohodkovnih
odnosov je za sedaj opaziti me«
delovnimi
organizacijami v
sozdih, zato letos pričakujejo
tudi na tem področju vefi
korenitih sprememb.
J. T.

Kam bodo investirali?^

Prednost dajejo objektom , ki jih morajo dokončati

Pripravimo se,
da nas nevarnost
ne preseneti!

Med krškimi
„požiralci”
vagonov

V Brežicah bodo zgradili
sodoben gasilski dom

V SAK DAN VSAJ ŠEST TON KRUHA - Posnetek je iz nove
pekarne v Brežicah. Njena zmogljivost bo 12 ton kruha, peciva in
slaščičarskih izdelkov na dan. Ta industrijski obrat je enota tozda
Pekarne Krško, ki posluje v sklopu ljubljanskega Žita. (F o to Joži
ca Teppey)

NOVO V BREŽICAH
ZA STEKLENICE NIKOMUR
MAR - V Brežicah vsako leto dva
krat zbirajo surovine za DINOS. Za
sedaj velja to edinole za papir, med
tem ko steklenic in krp nihče ne od
kupuje. Solarji so doslej zbrali nai
vec s ta ie ^ papirja v letu 1976. Na
DINOS so ga odpeljali 17.560 kg.
Naslednje leto so zbrali 16.685 kg,
predlanskim 14.557 kg in lani
13.442 kg. Vnema ne usiha pri mla
dih članih RK, ampak pri prebi
valstvu. Papirja bi lahko zorali dosti
več, če bi zbiranje organizirali sproti
in ga sproti odvažali kot na primer
smeti. To zahteva organizirano služ
bo in sortirano odlaganje, za kar bi
bile potrebne dodatne posode oz.
vreče. Morda bi celo kazalo iti kam
pogledat, kjer to že imajo.
SNEGA DOVOLJ, VLEČNICA
STOJI - V Pečicah zaman pričaku
jejo zimski živžav, čeprav imajo le
tos odlične možnosti za smučanje in

sankanje. Redki navdušena se sicer
poskušajo razgibati na snegu, ni pa
organizirane smuke s tečaji za mla
dino in odrasle. Vlečnice namreč
sploh niso pognali, ker obratovanje
brez atesta ni mogoče. Tega pa vle
čnica najbrž ne bi več prestala. Pre
bivalci nekdaj tako obetavnega zim
skošportnega središča brežiške obči
ne so več pričakovali, zlasti odkar
imajo razširieno in asfaltirano cesto,
po kateri so Pečice ob vsakem času
dostopne.
ČRNEGA KRUHA BO SPET
DOVOLJ - Zvedeli smo, da je bilo
obratovanje nove Pekarne v Breži
cah cdloženo do 15. januarja, če 
prav je ta poskusno začela peči ob
otvoritvi. Dek> ni steklo takoj zaradi
administrativnih ovir. Počakati so
morali namreč na uporabno dovol
jenje. Poslej obeta Žito tudi peko
črnegi kruha, ki g? že nekaj mese
cev ni dobiti nikjer drugje razen pri
zasebniku Slivniku.

BREŽIŠKE VESTI

Sproti razloženi vagoni
navzlic gneči n a rampi

Tehnična opremljenost gasil
skih enot v brežiški občini ne
dohiteva več razvoja na drugih
področjih bodisi da gre za so
dobnejšo tehnologijo in gradnjo
novih industrijskih obratov, za
širjenje dejavnosti Petrola, za no
ve stanovanjske stolpnice, za bli
žino letališča, železniške proge
in avtomobilske ceste z vedno
gostejšim prom etom . Ogrože
nost je vsak dan večja, zat<v naj
brž ni več daleč čas, ko se bodo
tudi v Brežicah odločili za pokli
cno gisilsko enoto s stalno pri
pravljenostjo.
Se prej pa.bodo zgradili dom
požarne varnosti z garažami, de
lavnico, prostori za dežurstvo, z
dvorano in učnim i prostori, s
klubsko sobo in pisarnami za
Gasilsko zvezo ter interesno
skupnost. Zemljišče za ta objekt
so že odkupili poleg nove posta
je milice in doma teritorialne
obrambe. Od tam bodo imela za
gotovljen neoviran izhod vsa in
tervencijska vozila milice in ga
silcev, ker bodo v ta namen na
obvoznici uredili semafor. Okolicx> doma bodo uredili tako, da
bodo v neposredni bližini imeli
prostor za gasilske vaje.
Dom požarne varnosti bodo
postopoma opremljali s special
nimi gasilskimi pripomočki, ka
kršnih gasilske operativne enote
zdaj nimajo nikjer na voljo. Ra
zen posebnih ^silsk ih vozil bo
do potrebovali tudi sodobne na
prave za gašenje in reševanje.
Ce sc bodo uresničile napove
di in bo kongres Gasilske zveze
Slovenije junija letos res v Breži
cah, potem lahko pričakujemo,
da bodo o b tej priložnosti polo
žili temeljni kamen za novi dom
požarne varnosti, ki bo predvi
doma veljal nekaj nad 10 mili
jonov dinarjev.
J.T .

V zadnji številki smo poročali
vzornem razkladanju železni
ških vagonov v krški Tovarni
celuloze in papirja Djuro Salaj.
Delavci tega kolektiva vsekakor
tudi s tem dokazujejo, da častno
nosijo ime tega velikega revolu
cionarja.
V tovarno smo prišli ravno ob
menjavi izmen. Velikanski Poclaini, francoski razkladači na
posebno visokih hoduljah, d i
lahko „vidijo” v vagon, so tisto
prvo soboto v januarju opravili
zadnji krog v pivi izmeni. „Na
delavca pride tudi po 250 ton
premoga” , je povedal vodja
razkladalnih
skupin
Anton
Arnšek. „Ce kateri zmeče na
roke 80 ton premoga, ni noben
poseben junak,” je dodal. Temu
na rob je treba kajpak zapisati še
podatke, ki jih je navedel vodja
internega železniškega transpor
ta Celuloze Sandi Runovec. Vsa
leta - v tem času je namreč
krška tovarna postala eden naj
večjih evropskih celuloznih veli
kanov - je ostalo tovarniško
železniško in razkladalno omrež
je isto! Leta 1976 so razložili
23.560 vagonov, lani pa se je to
število dvignilo že na 32.887
vagonov. Porast znaša torej 12,6
odst. V tem je skrite nemalo
marljivosti in tudi iznajdljivosti
delavcev tozda Transporta, da
njihovi industrijski tiri niso do
živeli infarkta.
Celo v delegaciji za zbor
združenega dela občinske skup
ščine so že na eni lanskih se.
opozorili, da bi morali na krški
postaji za gozdarje iskati novo
razkladalno in nakladalno ram
po; tako sproščeni prostor bi
omogočil Celulozi, da bi laže
zadihala.
A. Ž
'

Letos imajo prednost začete
investicije, predvsem tiste, ki
bodo vloženi dinar hitro vrača
le. Tako naj bi bila k on čn o za
okrožena naložba v Tovarno
embalaže na Senovem, kjer se
bo število zaposlenih povečalo
za 200. Na vrsti je tudi Iskra v
Kostanjevici. Finančna sredstva
so v celoti zagotovljena. Ob
koncu leta že lahko pričakuje
mo zaposlitev novih- delavcev.
Sprejeti jih nameravajo 150,
morda celo več. Ta investicija je
pomebna, ker se z njo povečuje
izvoz. Veljala bo 4 2 imilijonov.
Trgovina nadaljuje gradnjo
blagovne hiše na Griču, vredne
13,5 milijarde starih dinarjev,
končana bo do avgusta. Ta o b 
jekt bo popestril blagovno po
nudbo v krški občini in zmanjšal odliv denarja v druge kraje.
Gostinci hitijo z dokumentacijo
za
povečanje prenočitvenih

_

zmogljivosti hotela Sremič v
Krškem. Računajo na dozidavo
objekta s 120 ležišči.
V kmetijstvu nameravajo do
graditi polnilnico v Leskovcu,
precej denarja pa namenjajo za
preusmerjanje kmetij. P ripri'
liajo tudi projekt za intenzivno
rejo prašičev. V ob čin i jih na
leto zakoljejo 7 tisoč in skoraj
vse kupijo drugod. Za v prihod;
nje upajo, da jih bodo vzredi«
16 tiso č, oz. najmanj še enkja*
več, kot znaša poraba v občiniV šolstvu bo v kratkem do
končana osnovna šola v Kostan
jevici, v Brestanici pa imajo vse
pripravljeno za širitev. Če ne bo
kakih izrednih omejitvenih uk
repov, potem bodo morda že le
to s začeli graditi novo šolo v
Podbočju, za katero krajani od
lanskega leta dalje zbirajo sa*
moprispevek.

KRŠKE NOVICE
SE EN „DA” ! - Izrekli so ga
člani izvišnega odbora kulturne
skupnosti za zaposlitev še ene
strokovne m oči v k iški ..Valvasorje
vi knjižnici in čitalnici’ . Le na ta
način bo namreč ustanovi uspelo
uresničiti z a 1980. leto obsežno
zastavljeni program, ki obeta njen
„prodor” izven doslej uokvirjene
dej arnosti
KAJ TO LETO? - N a brestani
škem -gradu bodo naredili že skoraj
vse potE bno, da bi se v prihodnjem
letu lahko v pivo nadstropje vselila
muzejska zbirka o slovenskih poli
tičnih zapornikih, internirancih in
konfinirancih med zadnjo vojno.
Manjši del poslopja bo treba še
protipotresno z šč ititi, delali pa
bodo tudi že obrtniki. V naslednjem
srednjeročnem obdobju naj bi grad
dokončno uredili in v pritličnem

delu odprli gastinske prostore, z®
katere je idejni načrt že narejen.
VRSTA PRIREDITEV - Z na
stopom senovskih igralcev in nju1^
vo uprizoritvijo Cankarjevih „HlaP"
cev” se je minuli petek v kršl®^
Delavskem domu pričel >>” v v
kulture” . Zveza kulturnih organE '
cjj k iške občine ga posveča slovenj
skemu kulturnemu prazniku- y
njegovem okviru se bo ob petkifl .
istih prostorih zvrstilo še ne* J
prireditev, ki bodo prikazale amate
sko ustvarjalnost
>
TUDI V KRŠKI OBČINI
Garnizon Cerklje nadaljuje tra“ ifg ju
da novim vojakom razkaže lepote ^
zanimivosti posavske pokiajinekrški občini so jim razkazali K<>
njevico in njene znamenitosti, «jf
dali so si Krško in tamkaj5"
Delavski dom.

______________________________________________________________________ « ^
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Dinar na dinar - nnv asfalt
Krajevne skupnosti Krmelj, Šentjanž, Tržišče pred podaljšanjem samoprispevka
Zadnja leta
ieia je oobilo
d u o energne,
energije,u volje,
i u i i j d predvsem pa tudi denarja'
krajevnih skupnosti usmeijenSi v ceste. Če je bilo pred leti še
dobro, da si se kam sploh lahko pripeljal z avtom , sedaj že marsi
kdo gleda na t o , da se b o pripeljal po asfaltu.
Pred novim letom sm o poro
čali o uspehih skupnega odbora
za posodabljanje cest v krajev
nih skupnostih Krmelj, Šent
janž in Tržišče. Po odhodu to 
variša Jožeta Bavca na odgovor
no dolžnost predsednika ob čin 
ske konference SZDL v Sevnico
je nelahko nalogo vodenja tega
pomembnega odbora prevzel
Janez Valant iz Tržišča, dolgofetni izkušeni družbenopolitični
delavec, predvsem pa prizadevni
direktor Liscinega tozda šival
nica v Krmelju.
Lepo urejeni sodobni prosto

ri tega tozda, tem eljto pre
novljeni, kar vabijo. Vseeno se v
tozdu borijo s pomanjkanjem
delavk. „Naši tozdi so priprav
ljeni še dodatno izločiti namen
ski denar kot dotacijo, torej ne
povratno, dvema krajema, o d 
koder bi dobili več delavk,
načel pogovor predsednik vir.
lant, aa bi tako še podkrepil
pripravljenost svojega kolektiva,
ki tudi doslej ni držal rok kri
žem.

je Valant Kratek. „Edina doslej
dogovorjena obveza, kar je mo- j
goče razumeti tudi kot pred-1
nostno nalogo, je v preteklem
obdobju neizvršena naloga, in
to je asfaltiranje ceste Krmelj—
Gabrijele-Pijavice. Na obm očju
KS Tržišče naj bi pričeli z deli
na cesti Malkovec—T elče, kjer
bodo verjetno položili asfalt
vsaj skozi vas T elče. Na ob m oč
ju KS Šentjanž naj bi asfaltirali
tisto, kar je navedel že predsed
nik Alojz Flajs na uredništvu v
gosteh na Velikem Cirniku. Po
udarjam, da je naša tovarna za
interesirana predvsem za cesto

O tem , kaj nameravajo po
storiti v naslednjih petih letih,

Znano je, da telesno prizadeti
ljudje dostikrat odtehtajo svojo
hibo s širokim srcem in prizadev
nostjo. Alojz Hribar, nepogreSjiv* slepi telefonist več kot
2.300-članske „Lisce” zna na
pamet več sto številk.
Bomba kot ostanek vojne in
nekaj fantovske prešernosti je bi
lo dovolj, daje bil ob vid. Menda
je še nekaj upanja v švicarskih
zdravnikih, da bi taki kot on ne
koč lahko zopet videli. Kakor
koli že, Lojze s palico ali brez
nje najde svojo garsonjero visoko
y bloku, obisk rodnega kraja pa
je pokazal, da dobro ve, kje je na
domačem travniku skopan jarek
za vodovod, celo to , kako globo
ke so izkopane luknje okrog
60.000-litrskega zbiralnika nad
domačijo.
•
Sicer pa je bil Lojze edini od
domačinov, ki je sevniikcmu
radiu lani podal pravcato zvočno
pismo iz teh hribov. „Menda
smo preskromni,” je dejal v za

govor domačinov, hkrati pa po
udaril izjemen delež predsednika
gradbenega odbora Rudolfa Karliča in tajnika Albina Mlakarja.
Kaj iim še manjka, da bi sled
njič dobili vodo iz t e ^ okreplje
nega omrežja s prečrpavanjem in
premagovanjem skoraj stom etr
ske višinske razlike, Lojze na
tančno ve. „Manjka nam črpalka
in nekaj cevi, pa bi lahko vseh
18 gospodinjstev imelo zdravo
vodo,” izstreli brez ovinkarjenja
in pristavi, da bi bil že čas tudi
za kakšno pomoč tem hribov
skim krajem. Nihče ni pomišljal,
ko je bilo treba kopati. Edini
„stroj” sta bila namreč Dulčev
par konj in plug, drugo so opra
vile pridne roke s krampi in lo
patam i Predračun je omenjal
število 150 tisočakov, seštevek
stroškov pa se je pred novim le
tom ustavil tam okrog 250 tiso
čakov. Ife naj kdo še reče, da
Telčaiji niso marljivi!
A. Z.

PONOSNI N A SVOJE DELO - Lojze Hribar, slepi telefonist
v ,JLisd” se veseli tudi napredka rojstnih T elč. Na s lik i.
l^>ize ob novem zbiralniku za 6 0 .0 0 0 litrov vode. (F oto:
Železnik)

SEVNIŠKI PABERKI
SMUČANJE b l i z u d o m a £®*Jinsko društvo Lisca Sevnicaj . sko ne miruje niti za teden dni.
p .

D rfu n im iz le to m se b o v n ed eljo
na i ^ i l m n o ^ ič n * sm u č a rsk i izlet
Dot
' N a v rh se b o m o ra l v sa k d o
i t ;* sam
n^ ,t r ,u7d—
sam,, k a r n i p o se b en

v»2 em, posebno če avto premore
ien8e'
člane bo društvo seglo v
( J . za nakup kart na žičnici
'°dnevna velja sicer 85 dinarjev).
^ N a u k v b o l j C i s t o - Sevniš^ d . ° poskusno že oddaja na
j e
/
Z gradu. Sprejem na tem valu
stgi3zuniljivo, čistejši od tistega-na
SeVnnjem valu, vsekakor pa jc vsaj v
in Boštanju ta postaja sedaj
» n e j f e medJ preostaiimf UK
“*>■tako da ga ni težko najti.
je k * M s SMETMI - V Boštanju si
P°sod Ve^ 'na gospodinjstev omislila
PUjTz® za smeti v skupni akciji
o« i3^evne skupnosti. Zadeva je
,i. "ala na pol poti, saj ni bilo
»Jeno za odvažanje smeti,
tri^lan if^or krajanov je naložil
• e v S " * komisiji, naj skupaj s
o<tvoz o omunalo najde rešitev za
v°zi k' P e,arski avto namreč že
P » „ p .nekaterim v vas, novih sttank
‘ ““lijejo. Če pogovori ne bodo

uspeli, bodo Bpštanjčani vprašanje
zaostrili, saj jim ni vseeno, kakšno je
okolje.
ROKA ZA OKVIRE - Upokoje
ni mizarski mojster Kurnik domuje v stanovanjskem dvojčku
blizu Doma upokojencev v Sevnici
- z vsem strokovnim znanjem
uokviija slike, gobeline, priznanja in
podobno. Za take stvari je bilo
doslej vsaj načeloma treba stopiti
daleč k sosedom.

^ I is j a k \ lis ja k u
- N i čudno, da mladinci ne
verjamejo več v dedka Mraza,
kaj šele v koga drugega . . .
- L eto je bilo namreč spet
okoli, o sevniškem mladinskem
klubu pa ni ne duha ne sluha!

g M m M,■
17. janj.u-ja' 1S80

- >
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V prejšnji številki smo J
poročali, da je težko dobiti J
podatke, kdaj dela smučar- #
ška vlečnica trebanjskega J
kluba *
%s m u č a r s k e g a
> „Trimo”. To pot .pa že £
S lahko sporočim o, da vlečni- J
^ ca dela s polno paro vsak ^
N delavnik od 14. do 20. ure, J
^ ker je proga osvetljena. Ob ^
N nedeljah pa dela od 9. ure £
^ dopoldne do 20. ure zvečer. 4
J Vsi, ki se bodo hoteli J
, s spuščati p o nekaj več kot *
^ 300 metrov dolgi progi, pa J
* bodo za deset voženj odšteli J
^ komaj dvajset dinarjev. Ča- 4 DELA NAPREDUJEJO - Gradnja nove „Elmine” tovarne na
S kanja ni, saj ima vlečnica £ Čatežu kljub začetnim zastojem lepo napreduje. Graditelji so
^ zmogljivost 6 0 0 smučarjev 4 okostje iz montažnih elem entov že postavili, te dni bodo v b od očo
> na uro.
£ tovarno napeljali še vodovodne in električne instalacije, tako da bo
I W M M 0 fM M 0 M a M Š M Š 0 š0 * M M m tovarna nared za poskusno proizvodnjo v začetku jeseni.

Romi kot občani druge vrste

Lahko bi kdo kaj pomagal!
Slepi telefonist in njegova mati darovala zemljo za
vodovodni zbiralnik na Telčah — Denarja zmanjkalo

S M U Č A R J I,
V TR E BN JE!

j Vključevanje

Romov v normalno življenje je polno težav - V programu so zajete vse
stopnje od predšolske vzgoje do šolanja in zaposlovanja —V program še drugi?

Pogled na romsko naselje Hudeje v gozdu ob cesti med Trebnjem selju Hudeje, kjer nimajo vode,
in Račjim selom , kjer živi največja skupina trebanjskih Romov, sanitarij, mnogi Romi pa še živi
najbrž m im oidočim vzbuja različne občutke', vse od pomilovanja, jo pod bornimi šotori.
Za izvedbo teh nalog bo po
kako jih v tem snegu zebe, d o privoščljivosti, češ prav jim je lenu
hom . Torej je odnos d o Rom ov v marsičem različen, v enem pa je trebnih precej sredstev, ki se
le e n o te n :mnogi štejejo Rom e za državljane zunaj kategorije.
zdaj že zbirajo za te namene pri
Janez V a la n t. „Naši tozdi bodo
skupnostih, prav pa bi bilo, ko
po zaključnem računu verjetno
In prav v tem je bistvo pro delovnem mestu. Zato si priza bi se k njim priključile še sta
ponudili dvema krajema prispe
blema Romov. „Dokler jih ne
devajo, da bi v delovnih organi novanjska, komunalna, za zapo
vek v obliki dotacije.”
bom o z njihovim sodelovanjem zacijah preskrbeli zanje posebne
slovanje in tudi republiške
naredili za povsem navadne inštruktoije in mentorje. Marsi skupnosti.
_ .
občane z enakimi dolžnostm i in kaj pa bodo naredili tudi v naCirnik—Češnjice in MalkovecJ. SIMČIČ
pravicami, toliko časa bom o
T elče, kjer računamo, da bi
imeli težave z njimi!” pravi M i 
lahko dobili še kaj delavk ob
ca Miklič, tajnica trebanjske
ustrezni organizaciji prevoza,”
K A J BO D E L A L
ZA BODOČE
je povedal predsednik Valant. | skupnosti za socialno skrbstvo
R D E Č I K R I2
ZAKONCE
in referentka za romska vpra
šanja. In prav v tej smeri se v
Jutri zjutraj se bodo v Treb
V Trebnjem je začela delovati
njem sestali člani volilne skup
trebanjski občini lotevajo reše
zakonska svetovalnica za mlade
ščine pri občinskem odbora RK.
bodoče zakonske pare. Zakonska
NASK CESTE
vanja teh vprašanj. Tako so na
Na skupščini bodo delegati ob
svetovalnica, ki deluje v okviru
MOPRISPEVEK
nedavni seji skupščine skupnos
ravnavali poročilo o lani oprav
trebanjske skupnosti za socialno
ti sprejeli poročilo o dose
ljenem delu in načrtih za leto
skrbstvo, odpira vrata bodočim
danjem poteku vključevanja
1980, razrešili bodo dosedanji
zakoncem dvakrat na teden: v torek
Romov v običajno življenje,
izvršni in nadzorni odbor ter
od 8. do 12. urč in v četrtek od 12.
hkrati pa so sprejeli tudi pro
izvolili nove člane za oba orga
do 16. ure. Enkrat na mesec pa
gram njihove socializacije za
na. V delovnem programu za
bodo v skupnosti pripravili tudi
prihodnost. Poročilo in pro
leto 1980 še naprej največ
predavanja, na katerih bodo pre
pozornosti posvečajo ljudski
gram bodo obravnavali tudi dedavali tudi strokovnjaki za ta
obrambi in družbeni samo
vprašanja od drugod.
lejjpti vseh zborov občinske
zaščiti, krvodajalstvu, razvijanju
skupščine, kar kaže, da se v tre
oblik solidarnosti, zdravstvepobanjski občini v resnici celovito
vzgojne dejavnosti in socialni
lotevajo tega vprašanja, ki pa ne
K O M U N IS T I O
pomoči.
teži samo njih. Težave z Romi
IZ O B R A Ž E V A N J U
imajo tudi drugod po D o
Za jutri je v Trebnjem
lenjskem.
napovedana prva letošnja seja
C IU JE JASEN - V Krmelju
občinske konference Z
K. N
ZK.
Naa
S E M IN A R
že od novega leta opozarja kra
Na skupnosti se zavedajo, da
njej bodo obravnavah osnutek
ZA MLADE
jane na nujnost podaljšanja
tako strnjeno naselje Romov za
resolucije o politiki izvajanja
samoprispevka več ličnih pano
K O M U N IS T E
njihovo vključevanje v'norm al
družbenega plana v letošnjem
jev. Tale na sliki je blizu Pape
V trebanjski občini so pripra
no življenje ni najbolj primerno.
letu in nekatera vprašanj? s
ža, križišča, ki je lani dobilo lep
ve
na
seminar
za
novosprejete
in
Zato podpirajo tiste, ki se želijo
področja vzgoje in izobraže
krak asfalta proti Hinjcam, na
za bodoče člane Zveze komuni
preseliti in si postaviti hiše.
vanja v trebanjski občini. Na
vsezadnje pa tudi asfaltno zvezo
stov
že
končane.
Seminar
se
bo
Toda težave se pojavljajo zaradi
tem področju bodo največ
začel 4. februarja v prostorih
z Ljubljano proti Tržišču.
počasnega pridobivanja ustrez
pozornosti posvetih nalogam
osnovne šole v Trebnjem. Mladi
nih dovoljenj, prav tako pa jih
komunisti se bodo na qjem
komunistov v novoorganizirani
Koliko bodo zbrali vsega de
težko sprejmejo medse vaščani,
seznanili s preteklostjo in seda
vzgojno-izobraževalni
organi
narja s predvidenim podaljša
kjer se žele naseliti. Zato bo tre
njo vlogo Zveze komunistov, z
zaciji, beseda pa b o tekla tudi o
njem samoprispevka v vseh treh
ba delati zlasti na tem področju
nastankom delavskega gibanja,
idejnosti pouka na osnovnih
krajevnih skupnostih - o uspe
in Romom pomagati pri njiho
temelji marksizma in s sedanjimi
šolah.
hu je vsakdo prepričan - ni n o 
nalogami, ki stoje pred i\jimi.
vih prizadevanjih. Še naprej bo
bena skrivnost. „Zbrali bom o
Seminar
je
za
vse
obvezen,
do skrbeh za redno vključe
okrog 8 milijonov novih dinar
udeležbo pa bodo morali zagoto
vanje
romskih otrok v vrtce,
viti sekretarji osnovnih organiza
jev, po dolžini pa bom o asfalti
predšolsko vzgojo in za redno
cij. K er se je prej dogajalo, da
rali 10 do 12 km cest. Janez
zaposlovanje, kjer so tudi te
tečajniki niso redno obiskovali
Valant je optim ist, njegov vedri
žave. Medtem ko so delegati
seminarja, bodo to pot njihovo
pogled pa izhaja iz poznavanja
skupščine
vedno za zapo
udeležbo beležili.
svojih rojakov; doslej so zastav
slovanje Romov, pa se njih6v
ljene načrte vedno sam o prese
j odnos povsem spremeni, Iio
gali!
Romi potrkajo na vrata njihove
A. ŽELEZNIK
delovne organizacije. Seveda
vplivajo na tak odnos do njih
slabe delovne navade Romov, ki
ZDAJ PA SE SOL - Očitno tr 
le redko zdržijo dalj časa na
POZABLJENA CESTA - Med
V JU T R A N JK I
govce in kupce veseli občasno po
tem ko je bila cesta proti Čatežu
S L IK E
minule dni dobro splužena in po manjkanje posameznih dobrin. Tak
SO L A R JE V
soljena, tako da je promet po njej občutek namreč dobi človek, ko

B erite
»Dolenjski list«

IZ KRAJA V KRAJ

Industrij^otroške konfekcije
Jutranjka na Radni je bila v
soboto gostitelj občinske pionir
ske konference. Mladi iz vseh
pionirskih odredov v občini so
razgrnili pestro dejavnost. Ob
tem velja poudariti razumevanje
tega kolektiva za likovno de
javnost šolarjev. Najbolj posreče
na dela so namreč odkupili na ta
način, da je vsak ustvarjalec
dobil knjigo, razredni kolektiv
pa bo dobil nekaj denarja, ki bo
prišel prav za kakšno ekskurzija
Pionirje, mentorje in goste je v
im en u
d ru žb en o p o litič n ih
organizacij
in samoupravnih
organov Jutranjke pozdravil
Rudi Stopar. Tako zbrane slike
bodo poslej - Uenutno so
razstavljene na enem mestu krasile stene proizvodnih prosto
rov.

K A K O SE
L O T E V A T I G R A D IV
Za vodje delegacij v zborih
občinske skupščine in skupšči
ne samoupravnih interesnih
skupnosti bo občinska konfe
renca SZDL Trebnje pripravila
seminar. Na seminarju b o d o '
vodje delegacij poslušali preda
vanja o metodah za obravnavo
gradiv, o sklicevanju sej delega
cij, oblikovanju stališč in oceno
delovanja delegatskega sistema
v občini. Seminar bo posebej za
vodje delegacij iz organizacij
združenega dela v ponedeljek,
21. januarja, ob 14.30 v sejni
sobi občinske skupščine, za
vodje delegacij iz krajevnih
skupnosti pa bo v sredo, 23.
januarja, ob isti uri.

potekal brez težav, je bila cesta'pro
ti Sentlovrencu sicer splužena, a
znatno manj soljena. ZatQ je M njej
ostala plast zglajenega snega, zaradi
katerega je bila in bo verjetno pre
vidna vožnja še bolj potrebna.

posluša skrivnostne pogovore o tem
pomanjkanju pa slavnostno zamak
njenost, s katero te dni v Trebnjem
trgovci kupcem delijo po en kilo
gram soli. Zdi se, da je občasno po
manjkanje posameznih dobrin kot
sol našega vsakdanjega življenja, na
še včasih kar prevelike blaginje.

SE ENA ZIMSKA - Da, Trebanjci so kar zaibvljni s čiščenjem
ulic in cest v svojem mestecu. Malo
manj pa so zadovoljni s čiščenjem
pločnikov, zaradi katerih se je pri
toževal celo noki mladenič, češ da
so preveč ledeni. ln če se je prjto.
žcval mladenič, kaj se ne bi še starej
ši ljudje!

TE ZAVE Z VODO - Zaradi vo
dovoda in vode se je v trebanjski
občini začelo in končalo toliko
debat, ki še vedno trajajo, da bo
prav dolgčas, ko bo enkn>t konec z
njimi. Konec pa jih bo verjetno ta 
krat, ko bo tudi trebanjski vodovod
do kraja v redu. Kdove o čem si
bodo potem ljudje brusili jezike?

TREBANJSKE NOVICE
___________________ ' V

~
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Prednost polpretekli zgodovini
V Crmošnjicah razpravljali o dopolnilu k družbenemu dogovoru o zaščiti Roga
podpisnikov - Pri delu bo sodelovala tudi republika
.Sestankovali in pogovaijali sm o se od ločn o preveč. Izberimo
ljudi, ki bodo zavihali rokave in dosegli, da bo partizanski Rog
k o n čn o dobil tisto, kar mu gre!“ je m ed drugim dejal v Črmošnjicah 9 . januarja Franc Leskošek — Luka, ki se je udeležil usklajeval
nega sestanka za razvoj Črmošnjic.
Na drugem srečanju pred
cej dela. Smuče
čarjei
■jem, ki so že
stavnikov črnomaljske in novo odkrili prednosti
j ______
iti Črmošnjic,
naj
meške občine so skoraj po tri bi se čimprej postavilo ob bok
urni seji sklenili, da predvideni
družbeni dogovor o izgradnji
• Na sestanku dan ka
športnorekreacijskega in turisti
sneje, ki je bil v Novem m es
č n e ^ centra Crmošnjice pre
tu , so se predstavniki obeh
imenujejo v dopolnilo k „Di užob čin dogovorili, da ne b o 
benemu dogovoru o zaščiti,
do sprejemali dopolnila,
urejanju, vzdrževanju in oskrbi
tem več Družbeni dogovor o
spomenikov na Rogu” iz 1975.
izgradnji
športnorekreacij
leta, in sicer o hitrejšem razvoju
skega in turističnega centra
obm očja Črmošnjic.
Crmošnjice. Z njim bi p o 
Sprejeli naj bi ga 19. februar
spešili obnovo partizanskih
ja, ko slavi črnomaljska občina.
postojank, poskrbeli za mar
Za kratek rok za javno razpravo
kacijo kurirskih poti, čim 
so se odločili tudi zato, da bi
prej obnovili obeležja ipd. in
imeli sestavljalci novega srednje
s pom očjo turističn ii zani
ročnega načrta še dovolj časa
mivosti obiskovalcem pri
upoštevati naloge, ki jih nareku
bližali polpreteklo zgodovi
jeta dogovor oziroma dopolnin o. V odboru podpisnikov
Izbrali so tudi odbor podpis
so delegati iz obeh ob čin ,
nikov (zaenkrat naj bi jih bilo
„Krke” , tovarne zdravil, Is
27), ki ga čaka pri oživljanju
kre, krajevne skupnosti S e
n ek oč zelo živahne doline prem ič, Viatoija in GG Novo
m esto.

ZA REKREACIJSKO
SREDIŠČ E
Gribeljčani si že dalj časa želijo
prostor, kjer bi se lahko zbirali in
rekreirali. Zato so pred kratkim pri
pravili akcijo, s katero so očistili
bregove Kolpe in posekali grmičev
je. Ob Kolpi so se zbrali predvsem
mladi, člani mladinske osnovne o r
ganizacije, za delovno orodje pa so
prijeli tudi starejši občani. Vsi sku
paj so dobili od vodne skupnosti dena . Z njim bodo uredili rekreacij
sko središče.

POUDAREK
M NOŽIČNOSTI
Č rnom aljska
telesnokulturna
skupnost bo v letošnjem letu pri
pravila konico trim akcij, za katere
se navdušuje vse več občaiiov iz
vseh krajevnih skupnosti. Najprej se
bodo rekreatorji zbrali na trim hoji,
sledili bodo teki, kolesarjenje in pla
vanje. Že sedaj pa se zainteresirani
lahko udeležijo številnih smučarskih
akcij v bližnjih Crmošnjicah. Več in
formacij dobite v pisarni črno
maljske telesnokulturne skupnosti.

SESTANEK
.IZVR ŠNIK O V’
16. januarja so se člani izvršnega
sveta črnomaljske občinske skupšči
ne zbrali na 46. seji, na kateri so
na več časa posvetili osnutku resoluci; o politiki izvajanja družbenega
n: rta
občine
za
obdobje
6 -1 9 8 0 v letošnjem letu. Pogo11 so se še o vlogi domačega
O Bela krajina pri izdajanju pronih dovoljeni in se seznanili z
ažnejšimi nalogami.

še več šolskih ekspedicij, ki pa
bi jim moral Rog ponuditi še
več kot ja m o svoje zgodovinske
znam enitosti, čeprav imajo, ra
zumljivo, še vedno v obeh do
kum entih prvo mesto.
Prizadevanja obeh občin ne
bodo ostala osamljena. Na pc-

SAMOPRISPEVEK
ZA DO ZIDAVE
30. junija letos izteče v
črnomaljski ob čin i sam o
prispevek za šolstvo. Ker se
v občini še vedno srečujejo z
neurejenim osnovnim šol
stvom , so že začeli razmišlja
ti o novem samoprispevku,
referendum zanj pa naj bi bil
okoli 1. maja. Z novim de
narjem bi postavili nekaj naj
potrebnejših objektov ob
osnovnih šolah v Črnomlju,
Sem iču, Dragptušu in Sta
rem trgu ob Kolpi. Predlog o
samoprispevku bo v javni
razpravi že v februarju.
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m oč bodo priskočila zaintere'
sirana podjetja, svoje pa bo m o
rala prispevati tudi republika.
J. P.

ZAKONSKA
POSVETOVALNICA
V Metliki je navzlic težavam že
začela delovati zakonska posvetoval
nica, v njej pa naj bi delali psiholog,
zdravnik in socialni delavec. Ker je v
obeh belokranjskih občinah s kadri
vedno težko, so se dogovorili za
sodelovanje s Črnomljem, kajti v
Metliki še nimajo psihologa.

POZOR!
K LJU ČA V N IČA RJI,
„ODDAM V NAJEM
Pod ugodnim i pogoji oddam
v najem sodobno oprem lje
no ključavničarsko delavni
co (110 m 2 površine) ob
prom etni cesti v Beli krajini
M ožna je tu d i ugodna skle
nitev kooperacije. Delo in
prodaja izdelkov z desetlet
n o tradicijo, zagotovljeno na
širšem jugoslovanskem trgu.
šifra: OBRT

Uresničiti lanski načrt
Težave z urejanjem grobov in grobišč borcev bi rešil
družbeni dogovor — Največ denarja za ,Griček'
Ko so v črnomaljski občini
pred dobrim letom sestavljali intudi sprejeli delovni proeram za
urejanje in vzdrževanje grobov
in grobišč borcev narodnoosvo
bodilne vojne, so želeli preveč.
Zapisati pa moramo, da progra
ma niso uresničili, ker je zmanj
kalo denarja. Predvidevali so , da
bodo dobili 2 7 5 .0 0 0 din, na
voljo pa je bilo le 150.000.
ft> zakonu o grobovih in grobiš
čih borcev NOV je dolžna za urejan
je in vzdrževanje skrbeti občinska
skupščina, oziroma njen oddelek za
splošno upravo in družbene službe.
Sredstva naj bi bila zanesljiva, zago
tovljena v občinskem proračunu.
Navzlic tem u je prišlo do navzkrižja,
kajti višina sredstev se oblikuje po
merilih za sestavo občinskega prora
čuna ter v skladu z gibanji družbe
n e ^ proizvoda v občini.
Tako so se z dokaj močno dinar
sko injekcjjo najprej lotili najbolj
perečega vprašanja v občinskem sre-

ČRNOMALJSKI DROBIR
ZASLUGA GRE AVSTRIJCEM
- Gotovo člani orkestra Dunajske
filharmonije ne vedo, da jih bodo
Črnomaljci 9. februarja sprejeli z
navdušenim ploskanjem. Zaradi njih
bodo v ,,Kulturnem dom u” končno
povečali oder, ki bo lahko poslej
sprejel več številnejših ansamblov.
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Za obnovitveni poseg so se odločili
zato, ker bi v nasprotnem primeru
nekaj godbenikov 90-članskega
orkestra moralo igrati kar med po
slušalci.
VELENJČANI SO MISLILI Ko so Velenjčani pred časom o b 
ljubili, da bo njihova nova tovarna
gotovo nared pred letošnjim prazni
kom občine, so mislili smrtno resno.
Zal so le mislili, kajti objekt še ni
nared, velenjski „Vegrad” pa je tako
slab izvajalec, da je minuli teden vo
da skozi nedokončano streho vdrla
v prostore. R)stavili so nov rok. De
lovno zmago naj bi praznovali - na
praznik dela.
ZAKLENJENA ŠOLA - Kaže,
da se v novi stavbi centra srednjih
šol hudo bojijo obiskov, saj v do
poldanskih urah ne more nihče v
stavbo ali iz nje, razen lastnika edi
nega ključa, ki skrbno odklepa in
zaklepa vhodna vrata.
KJE SO ODBOJKARJI? - Ko v
mestu ni bilo možnosti za rekreaci
jo , se je kar trlo občanov, ki so vpili,
da bi radi igrali odbojko. Telovadni
ca je nared, termini so razpisani, va
bila razposlana, rekreacije željnih
odbojkarjev pa sedaj ni!

dišču in za ureditev vedno dobro
obiskanega spomenika na Gričku so
namenili 120.000 din.
Sedaj ostaja veliko dela iz minule
ga planskega leta. Zato imajo pred
nost grobovi in grobišča, ki bi mora
la biti zgledno urejena lani. Najprej
naj bi prišla na vrsto ureditev grobiš
ča v Starem trgu (70.000 din), nato
grobnica Ivana Kromarja v Črnom
lju -(86.000 din) pa grob padlega
hrvaškega partizana na Preloki
(30.000 din). Okoli 180.000 din bo
do namenili še nadaljnjemu urejanju
spomenika na Gričku. Tako je sko
raj zanesljivo, da bo letos le dobil
primerno razsvetljavo, uredili bodo
poti, poskrbeli za drogove za zastave
ipd. Precej denarja bo šlo tudi za os
tale spomenike in obeležja, zlasti za
obnovo črk, čiščenje in zaščito
kamnov, okolice in drugo. Razumlji
vo je, da se bodo morali akciji, ki jo
bodo vodili delavci občinske skup
ščine, pridružiti tudi člani občinske
ga odbora Zveze borcev, občinska
kulturna skupnost in mladi iz vseh
krajevnih skupnosti. Veliko težav bi
v prihodnje rešil družbeni dogovor,
po katerem bi za urejanje skrbele
tudi krajevne skupnosti in občinska
kulturna skupnost.

GRIBLJE:
METLIŠKI OBISK
Pred kratkim so predstavniki
Izobraževalnega centra Beti z
drobno uslugo m očn o razveseli
li vodstvo gribeljske osnovne
šole, vrtca ter učence in ciciba
ne pa tudi starše. Na šoli so
namreč pripravili prireditev, na
kateri si je 50 mladih ogledalo
film „Kekčeve ukane” in risan
ko „Igra” . Metliški .tekstilci’ so
obljubili, da bodo s prakso, ki
so jo začeli v Gribljah, v leto 
šnjem letu pogosteje nadaljeva
li.

R 0 2 N I DOL;
N E U R E SN IČ E N A
POBUDA
V Rožnem dolu so že večkrat raz
pravljali o možnosti, da bi v njiho
vem kraju ustanovili osemenjevalno
postajo. Prišlo je tudi do pogovorov
s predstavniki Dolenjskega veterinar
skega zavoda iz Novega mesta, ki so
prisluhnili željam občanov iz semiške krajevne skupnosti in poudarili,
da so zaenkrat nemočni. Imajo nam
reč samo dva tovrstna strokovnjaka.
Ker je zahtevkov za ustanovitev
podobnih postaj v občini še več, bo
morala o kadrovski injekciji razmi
sliti tudi črnomaljska Veterinarska
postaja.

Ob obletnici sekstet
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V metliškem pevskem zboru je že 40 članov — DO
Beti vnesla delo zbora v gospodarski načrt
Metliški mešani pevski
zbor „Beti” vadi in nastopa
že dobro leto. Sprva ga je
vodil Ibro Coralič, učitelj
glasbenega pouka z m etliške *
osnovne šole, zdaj pa se z
njim ukvaija Franc Molek,
pevovodja iz Črnomlja. V
zboru pojejo delavci iz do
mala vseh delovnih organiza
cij v občini in iz krajevnih
skupnosti
Zbor šteje že blizu štiri
deset članov in nastopa na
proslavah in drugih priredit
vah v delovnih organizacijah,
v mestu in p o vaseh. Poleg
tega bodo člani v letu 1980
pripravili srečanje 'pevskih
zborov tekstilne industrije,
peli bodo na obkolpski
pevski reviji v Gribljah, pri
pravili bodo koncert za
poletne dopustnike v Seči
pri Portorožu, v Ljubljani in
v Zagrebu si bodo ogledali
glasbene prireditve, odpeljali
pa se bodo tudi v Maribor
poslušat revijo amaterskih
pevskih zborov. Za izpolni
tev letošnjega delovnega na
črta potrebujejo 184,000
dinarjev.

Nekaj denarja bodo zbrali
pevci sami s pripravo najraz
ličnejših prireditev (modna
revija na primer), izdatnejšo
denarno pom oč pa pričaku
jejo od metliških delovnih
organizacij ter od občinske
kulturne skupnosti. Delovna
organizacija Beti je vnesla
delo zbora v gospodarski
načrt in mu dala tako
pomen ter m u zagotovila
sredstva.
Brez dvoma pamet
na poteza, ki bi jo veljalo
posnemati, sicer je amateri
zem v delovnih organizacijah
prepuščen dobri volji in
posluhu posameznikov.
Iz zbora se je izluščilo
šest fantov, ki so ustanovili
pod vodstvom Branka Heraka sekstet. Tako je dobilo
pevsko udejstvovanje novo
vejo, deblo pa bo najbrž
pognalo še druge. Lepo in
prav bi bilo, če bi sledili
zgledu pevcev recitatorji,
dramske skupine, filmski
krožki, likovniki in tako
dalje. Morda pa?
T . G.

GRADAC:
PRIZADEVNI

MLADINCI
Člani osnovne organizacije ZSMS
Gradac se redno sestajajo ob sobotah in nedeljah, in sicer v prostorih,
kjer se srečujejo tudi ostale družbe
nopolitične organizacije. Že dalj
časa si prizadevajo, da bi zaradi
lažjega dela dobili svoj prostor. Delo
je ovirano tudi zato, ker se veliko
mladih voei na šolanje v Ljubljano
ali Novo mesto. Mladi sodelujejo na
vseh akcijah svoje krajevne skupnosti. Povezali so se tudi z vrstniki iz
krajevne skupnosti Polhov Gradec,
ker sta krajevni skupnosti podpisali,
listino o pobratenju.

RAZŠIRJENA
SINDIK ALNA SEJA
16. januarja so se sestali na
razširjeni seji člani občinskega sveta
Zveze sindikatov Metlika in predsed
niki osnovnih organizacij. Poslušali
so poročilo delegata s 1. konference
Zveze sindikatov Slovenije, obravna
vali delovni program republiškega
sveta ZSS za letošnje leto in sprejeli
program občinskega sveta. Po raz
pravi in sprejemu finančnega načrta
občinskega sveta ZSS Metlika za
letošnje leto so izvolili novega
sekretarja, funkcijo pa so zaupali
Martinu Stubleiju.

Budnica turističnim delavcem
Skromna turistična bera v metliški občini — Krivca ni m oč najti — Kako v prihodnjem
letu — Kdo bo zbral denar in kdo bo načrtoval
Kdo je v Metliki zadolžen za
turistično dejavnost? Če pogle
damo delo in uspehe v preteče
nem letu, lahko m im e duše za
pišemo-. nihče. Znano je , da ne
prebudi turističnega društva
niti najhrupnejši to p , četudi na
drugi strani ugotavljamo, da bi

S SAMOPRISPEVKOM
DO VODE
Od Radovičev do Želebeja v kra
jevni skupnosti Božakovo so že po
ložene cevi za vodovod, ki ga krajani
gradijo v precejšnji meri s svojim
denarjem in delom. Celoten vodo
vod bo oskrboval z zdravo pitno
vodo vasi Radoviči, Želebej, Boža
kovo in Rakovec. Krajani so sprejeli
samoprispevek: po 1.000 dinarjev
na leto na zaposlenega in kmeta,
prevzeli p a so tudi izkop jarkov,
položitev cevi in zagrnitev. Delajo v
glavnem ob sobotah in nedeljah.
Najprej bodo končali glavni vod do
Rakovca, potem pa bodo na vrsti
priključki po vaseh.

ELEKTRIKA ZA
ROME
Pred kratkim sta romski naselji v
Dobravicah in kamnolomu v Gradcu
dobili elektriko. Socialno skrbstvo
Slovenije je za elektrifikacijo teh
naselij namenilo 120 tisočakov, R o
mi pa morajo opraviti vsa zemeljska
dela in prispevati potrebne drogove.
Prav tako so odobrena sredstva za
vodovod za romsko naselje Svržaki;
tudi tu bodo zemeljska dela opravili
Romi. V metliški občini živi okoli
110 Romov v naseljih Svržaki,
Metlika, Dobravice, Gradac, Rosalnice in Križevska vas. V teh naseljih
je še kup nerešenih problemov, od
bivalnih prostorov do komunalne
ureditve.

bil turizem lahko donosna veja
gospodarstva.

Ugotovitev je eno, dejanja so
drugo, rezultati so tretje. Po
d a m o sam o nekatere zadeve;
bife Breza na metliškem kopa
lišču služi svojemu namenu naj
več štiri mesece v letu, v kopal
ni sezoni; gostišče Veselica je
zaprto pozimi, ker je cesta do
njegovih vrat neurejena • uredi
tev avto kampa je zapisana v
načrtih del že vrsto let (im eti
moraš dober spomin, da se spo
mniš prve obljube), kulturnih in
VEZILO
športnih prireditev ie bore malo
(crknila je še prireditev N oč na
BO BOLJŠE
Kolpi, ki pa bo letos v vasi Gri
Konec prejšnjega tedna so se na
blje); belokranjske specialitete
1. rednem sestanku uredniškega
so redko na jedilnih listih (še
odbora Vezila, glasila delovnih orgfr
manjkrat na m izah), potok Su- nizacij Beti in Komet, sešli član’
šica je z vso svinjarijo speljan v
odbora, ki so ocenili minulo deloKolpo tik nad kopališčem , pro
Ugotovili so, da je edini tiskani
tovarniški časopis v občini svoje
spektov in drugega reklamnega
poslanstvo dobro opravil, čeravno se
materiala, ki bi vabil turiste v
je ravno v minulem letu zaradi
deželico zlatih src, belih brez in
neresnosti dopisnikov pogosteje kot
tople reke, skoraj n i;h o tel Bela
sicer srečeval s težavami, tako da
krajina je že precej zdelan itd.
Vezilo v poletnih mesecih ni redno
Smo v začetku koledarskega
izhajalo. Dogovorili so se, da bo L
leta in do pomladi oziroma do
letošnja številka izšla konec tega
poletja bi se dalo marsikaj stori
meseca.

SPREHOD PO METLIKI
ZAPADLI SNEG JE NAPRAVIL
veselje otrokom, ki se sankajo in
smučajo na Stuparjevem travniku,
na Gavgen hribu, po strminah na
Jugoiju, bolj predrzni, nepremišljeni
in življenja tvegajoči pa kar po
cestah, ki so sicer stranske in manj
prometne, vendar dovolj nevarne.
Ce bo prišlo do nesreče, bodo krivi
starši, ker niso bili dovolj strogi in
previdni.

ZA PLESNO SKUPINO WATT se
e pričel zanimati skladatelj Berti
lodošek, ki želi, da bi dekleta
pričela tudi prepevati. To bi bilo sila
zanimivo in naš konec bi dal
slovenski popevkarski kulturi' nove
Plani društev do konca sokove, injekcije, ki bi jih bila stara
garnitura popevkarjev še kako po
januarja —Boljšim več
trebna zaradi svoje ovenelosti, izmozganosti in arterioskleroznosti.
Kulturno življenje v metliški Dekleta bodo razmislila oR odoškoobčini se v glavnem odvija v okviru
vem predlogu, in če se bodo
tako imenovanih ljubiteljskih d eja v. odločila za to, bomo kmalu kupova
li v trgovinah kasete in plošče.
nosti. Razna droštva, skupine in
sekcije delujejo v skoraj vseh krajev
METLIČANKA MATEJA KO
nih skupnostih, pa tudi po delovnih
LEŽNIK se vse uspešneje uveljavlja
organizacijah. Vsekakor pa v$a ta
kot kantavtorica. Skupaj z Andre
društva gotovo potrebujejo za svoje jem Šifrerjem nastopa domala po
delo več podpore, tako moralne kot
vsej Sloveniji, le v Metliki je še
materialne. V prihodnjem letu bodo
nismo slišali žgoleti. Ce ne prej, se
bo to zgodilo 15. marca v športni
taka društva oziroma skupine dobile
dvorani, v kateri pripravljajo pevci iz
svoj prostor tudi v gospodarskih
načrtih, vendar morajo do konca
januarja izdelati svoje delovne pro
grame, ki pa morajo biti realni, ne
pa zgolj zbirka želja. Vsekakor pa je
treba več denarja nameniti tistim, ki
so že do sedaj s svojo delavnostjo
pokazali, da so ljubiteljski dejavnos
ti res predani

Več za amaterizem

ti. Tu pa sm o spet na začetku:
kdo ali kaj naj to naredi, kdo se
bo zmigal, kdo bo izvrtal sred
stva, kdo bo načrtoval?
(Morda pa so plani že nareje
ni? )
O teh in podobnih rečeh smo
že prav na tej strani pisali že
pred dobrim letom . Papir pre
nese vse, to je res, res pa je tudi
to , da se je na tu r is tič n e m pod
ročju v letu 1979 naredilo bore
malo. Bo tako tudi letos?
TONI GAŠPERIČ

i

„Beti” modno revija Program bo
ril Miljutin Simek, bivši vodja
iehtm ka, sicer pa bolj poznan kot
Jaka Šraufciger. Ob tem naj zapišem
samo še to, da Mateja Koležnik
noče slišati o honorarju za nastop
pred domačini niti besedice. Lepo18. januaija SE BODO ZBRALI
KOMUNISTI „BETI” v sejni sobi. Z
vso resnostjo bodo spregovorili o
delu v preteklosti, o gospodarskem
načrtu za trajajoče leto, o delovanju
delegatskega sistema, o obveščanju
delavcev, še posebej pa se bodo
zavzeli za dosledno izvajanje vseh
dogovorov in sklepov. V letu 19°u
je torej pričakovati poglobljeno delo
komunistov v Beti, kar bo brez
dvoma pripomoglo k dosegi ciljev,
zastavljenih s planom.
TA TEDEN JE V LJUBLJANI
SEJEM MODE, na katerem sodelu
jeta tudi „Beti” in Komet, oba
dokaj uspešna Kupce izdel
najbtž zanima predvsem t a
D
najti razstavljene artikle tudi
odvržejo
trgovinah. Pesimisti naj
črne misli, kajti razstavljeni m° ,j0
hodo
.k^gu na
'
bodo nmi
prej knt
kot v itip
mesecu
Casv o v r ',, ki
m
u i se
a t , iradi
a u i odeli
u u c u vanje.
* u iy - V
.
vser
bi
k o so bili sejm i le paša z a o či, J
m in il in ta k o je prav.

metliški tednik
Št.
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Bolje in odgovorneje delati
Uspeh prinaša le boljša delovna disciplina, boljši izkoristek materiala, stroiev

- .^ e
“ ovega leta dalje je v Kočevju lepa, suha in mrzla zim a,da so priSi na
J račun tako smučarji, k ot drsalci na ledu, saj je zamrznila celo Rinža. (Foto; Jože Primc)

Nedelo ne prinaša dohodka
Komunistom manj nalog, a bolj konkretne, nato pa kontrolirati njihovo izvajanje
Povsod čvrste načrte, ki jih je treba dosledno spremljati
»Bistvo sedanjega našega trenutka je , da b o treba več resnosti,
ni«? m. 0<te°vom osti” , je poudaril m ed razpravo o nalogah komu08 ^ zadnji razširjeni seji komiteja ZK občine Kočevje
• Miha Briški. Seje so se udeležili še predstavniki občinske skupjg ^ e , izvršnega sveta in aktiva komunistov' neposrednih proizvajal
proizvajalc a seji so razpravljali o zve
ri u ’ rePubliških in občinskih
°kum entih o izvajanju gos
podarske in socialne politike leos ter o osnutku tez za sprejem
Wepov o delu komunistov v
Dcini letos. O tezah so m enili,
morajo biti krajše in bolj dono obravnavati posamezna
P°dročja ali primere. Nekateri
0 celo menili, naj bipodrobneJe obdelali le nekatere pomenibneiše zadeve ali le eno
samo.

tozdih in drugod še precej šib
ko, saj marsikje nimajo načrtov
za to srednjeročno obdobje pa
tudi za letos ne, da ne govorimo
o slabostih pri pripravah načr
tov za naslednje srednjeročno
obdobje.
Pravilnike o delitvi dohodka
in osebnih dohodkov so mnogi
tozdi sprejeli le zato, da so za-

m tr tv '* -

V tozdih bo treba odgovor
n i 6 spremljati rezultate po
tovanja. To pa bo m ožno le, če
P?do imeli tozdi čvrste načrte.
.a^rt je za tozd zakon in le na
nJegOVi osnovi se lahko dela vse,
tudi delijo osebni dohodki. Na
osnovi načrta je m ožno ukrepa
va proti tistim, ki se načrta ne
~ ž e - Žal pa je bilo takoj nato
° mvljeno, da je načrtovanje v

dostili zakonu, ne pa da bi z nji
mi spodbujali člane kolektiva k
boljšemu delu in pametnejšemu'
gospodarjenju. Delavec iz take
ga pravilnika sploh ne vidi, da si
bo višji osebni dohodek lahko
pridobil le na osnovi rezultatov
svojega dela.
..Zaostriti je treba odgo
vornost in delovno disciplino,”
je poudaril tudi sekretar aktiva
komunistov - delavcev Ivan
Bradač ter opozoril, da med de
lovnim časom ppgosto ni ljudi
na delovnih mestih, ker na
bavljajo po mestu za gospo
dinjstvo ali opravljajo druga
pota zase. Od nedela pa ni nove
vrednosti in dohodka.
J. PRIMC

Cesta v Koblarje v KS Stara cer
kev pri Kočevju je bila predvidena
za asfaltifanjc do oktobra lani, a še
danes z asfaltom ni nič. Se huje :na
njej so take luknje, da je nevarna za
promet, saj po njej tovornjaki vozijo
iz gozda les.. Če že ni asfalta, naj bi
jo vsaj primerno vzdrževali, pravijo
Koblarčani.

KUPITE VOLNENE NOGAVI
CE — Te mrzle zimske dni je
prišel v Kočevje mlad prodaja
lec nogavic s Kosmeta. Stojnico
si je uredil kar na gajbah pred
m estno tržnico. Najbolj mu je
cvetel promet v dneh, ko je bilo
najbolj mrzlo. (F o to . Primc)

DROBNE IZ KOČEVJA
ŽeneN° V ^
PRIROČNIK - Zdru12d«i ptt organizacije Slovenije so

“VS/ssffis

uvpj. 8 kratkim uvodom o pomenu
memK tetl Številk, ftedvsem je pona v i 0,
vsak pošiljalec napiše
o d n o jr0 P*8™0 ®h paket, ki ga
^ evUko’ tU<^ sv°i nas*ov s poštno
^ D ie t n a HRANA - Prazniki in
nture so minili in trgovine so se

madvad
odgovarja
»v,,' Žakaj imajo vsi Kočevci
krvni pritisk?
sam
so. Jezn i' ko morajo
«ka tL.28 .n?ei) enje krvnega priti
sk
oz' isti postopek v zdravb0. " em d°m u , k ot če bi bili
O n r,1-1n a m e s t o da bi to hitro
sesh'~® kakšna medicinska
, 1 P8 bi bila aparatura na
g ° celo kar v lekarni.

zopet napolnile z blagom, da kupci
lahko dobijo zaželeno. Sladkorno
bolni so zadovoljni, ker so trgovska
podjetja spoznala njihovo potrebo
m prodajajo tudi dietno prehrano.
Na zalogi imajo že posebna čajna
peciva-in krekerje kot nadomestek
za kruh pa še med, marmelado, čo
kolado in drugo, prirejeno za slad
korno bolne.
VLEČNICA DELA - Smučarski
klub Kočevje obvešča občane, da
vlečnica pri brunarici na pobočju
Stojne p n Dolgi vasi spet obratuje,
in sicer ob delavnikih od 15. ure
dalje, o b nedeljah pa od 9. ure
naprej. Klub vabi vse ljubitelje nara
ve, da izkoristijo ugodne snežne raz
mere za smučanje in sankanje.
Se z u n a n j e s o d e l a v c e ?
Gospodarske delovne skupnosti so
že pričele izdajati prve številke svo
jih internih glasil za leto 1980. V
glasilih podjetij Zidar, 1TAS, NAMA
smo lahko brali o delu, proizvodnji,
prom etu/pripravah na končne letne
obračune teT poročila o kulturnih,
športnih in ostalih prireditvah v po
djetju. ftav je, da dobijo ta glasila
tu d i občani, ki tako spoznajo iz
„prve roke”, kako stojimo v občini
z gospodarstvom. Morda bi ta glasila
dopolnili še s sestavki občanov, ki
niso člani teh kolektivov. Tako bi
zvedeli, kaj menijo oni o posame
znem podjetju in o njegovem do
prinosu k gospodarstvu v občini.

kočeuske novice

Psi se klatijo
Nevarnost stekline —
Proti psom klatežem in
proti lastnikom psov, ki
psov ne dajo cepiti,
nihče ne ukrepa
Na zadnjem posvetu lov
ske družine Draga - Trava,
ki je bil nedavno V Dragi, so
lovci z območja Trave opo
zorili, da se veliko psov klati
po vaseh. Steklina se širi po
Sloveniji Zato je tudi veteri
narska služba tozda Govedo
reja ZKGP Kočevje izvedla
obvezno cepljenje psov v
vsej kočevski občini in tudi
območju Dragarske doline.
Vprašanje pa je, če so res vsi
lastniki psov pripeljali svoje
štirinožne prijatelje na cep
ljenje. Stroški cepljenja so
veliki, saj znašajo kar 150,00
din za psa
Po vaseh sicer kroži okro
žnica z obvestilom o obvez
nem cepljenju psov. Lovski
psi in psi čuvaji so cepljeni
in privezani, ker so po d kon
trolo. Nobene kontrole pa ni
nad klateškimi psi.
Lovska družina Draga Trava je ob tem pojavu ne
m očna 1 7. člen „Zakona o
varstvu, gojitvi in lovu divja
d i ” v 1. odstavku določa, da
se sme pokončati klateški
pes, če je oddaljen več
kakor 200 m od hiše, oziro
ma več kakor 50 m od go
spodarja Ne sme pa se po
končati v vasi.
Menimo, da bi morali pri
stojni občinski upravni orga
ni uvesti učinkovit nadzor
nad izvajanjem obveznega
cepljenja psov. Strogo pa bi
morali ukrepati zoper pse, ki,
se potepajo po vaseh, pa
tudi zoper njihove gospodar^
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delavci iz drugih republik. V ko
lektivu imajo precej bolniških, kar je
delno v zvezi tudi z naravo dela. Za
dovoljivo nimajo urejenega prevoza
na delo in z dela. Vozijo se z avto
busi.

Zdaj pa še nekaj posebnosti s
prvih zborov:
INLES tozd Sodražica - Med raz
pravo o gospodarjenju so posvetili
posebno pozornost uvoženim suro
vinam. Les iz Afrike je vedno dražji.
S e bolj bodo razmišljali, kako bi ga
zamenjali z domačim lesom ali pa
kako lahko les zamenjati z drugimi
surovinami. Strinjali so se, da mora
ta dohodek in družbeni proizvod na
raščati hitreje kot osebni dohodki.
Odpraviti bo treba vzroke, ki zelo
vplivajo na zmanjšanje dohodka,
med katerimi so tudi nedisciplina,
jteveč bolniških. Bolj bodo izkoriš
čali delovni čas, surovine in stroje,
še posebno pozornost pa bodo po
svetili zbujanju delovne zavesti in
povečevanju izvoza.
ITPP - S e naprej bodo izpolnje
vali stabilizacijski program, s pomo
čjo katerega so se tu di otresli izgu
be. Pri načrtovanju razvoja bodo so
de tovali s kovinsko industrijo v ob
čini in izven nje ter si znotraj te in
dustrije razdelili delo. S e naprej si

Tudi dostava tople malice iz
menze Inlesa pogosto kasni, za kar
pa spet ni kriva menza, ampak nara
va dela.
J . P.

FRANC KALIČj

bodo prizadevali za izboljšanje de
lovne discipline, za varčevanje in za
doseganje čim boljšega dohodka ob
čim manjših stroških.
KOMUNALA - Ta mali kolektiv
posluje razmeroma uspešno, ugo
tovili pa so, da bo kljub tem u treba
delovno disciplino še izboljšati. Ko
munala bi morala zelo tesno sode
lovati z vsemi krajevnimi skupnos
tm i v občini. Ko so razpravljali o
razvojnih možnostih, so menili, da
je treba čimprej odpreti nov pesko
kop v Mali gori, kjer je raziskovalna
skupnost odkrila dober pesek.
Vzgojnovarstveni zavod Ribnica
- Kolektiv tega zavoda je zelo pri
zadevno sodeloval s KS Ribnica,
OZD in še ob raznih akcijah, kot je
bila na primer „NNNP 79” itd. V
vrtcu imajo več otrok,- kot bi jih gle
de na normative lahko imeli, zato
bodo svoja prizadevanja usmerili v
gradnjo novega trakta pri sedanjem
vrtcu.
Nadzomištvo železniške proee Ri
bnica - Tu so zaposleni predvsem

It
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SL A B A C ESTA

MEGLIČ IN
G LAD N A REKI
Danes, 17. januarja, bodo ob
18. uri v avli doma JLA na Reki
°dprli razstavo del kočevskih li
kovnikov slikarja Rada Megliča
kiparja Matije Glada. Razstava
bo odprta do 1. februarja, na
pa bosta razstavila ista dela,
kot sta jih novembra že v Pulju.

Konec decembra so se začeli v ribniški občini zbori osnovnii
organizacij sindikata. Na prvih, ki so bili zaključeni do preteklega
tedna, so v delovne programe vnesli nadaljnjo izboljšavo delovanja
delegatskega sistema, izobraževanje članov sindikata, reševanje sta
novanjskih zadev, načrtovanje, demokratizacijo odnosov v sindika
tu, skril za šport in rekreacijo itd.

.‘5 ■
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Kmalu izide prvo »Rešeto”
Boljše informiranje za boljše odločanje — Nova opora
delegatskemu sistemu — V vs?ko hišo

GASILCI
PRED KONGRESOM
O nalogah občinske gasilske zveze
Ribnica v predkongresnem obdobju
- kongres bo 15. in 16. junija v Bre
žicah - so razpravljali gasilci na ne
davnem posvetu, ki se ga je udeležil
tudi tajnik Gasilske zveze Slovenije
Stane Urbančič. Na posvetu so oce
nili štiriletno delo gasilskih organiza
cij in SIS za varstvo pred požari.
Sklenili so tudi, da bodo trajali
občni zbori gasilskih društev od 15.
januarja do konca februarja. Na zbo
rih bodo razen o delovnih in finanč
nih načrtih za letos, požarnovarstvonih načrtih, ocene ogroženosti in
drugega razpravljali še o kolektiv
nem vodenju in odgovornosti v gasil
stvu ter o mestu in vlogi gasilstva v
naši družbi.
M. G-č

Za ponedeljek, 14. januarja, je
bila sklicana prva letošnja seja izvr
šnega sveta občinske skupščine Ri
bnica, ki je imela na dnevnem redu
analizo izvrševanja sedanjega srednjeročnega družbenega načrta raz
voja občine in analizo možnosti o
bodočem srednjeročnem obdobju,
razpravo o predvidenem razvoju
UNIS-TOS Ljubljana v Ribnici in
nekatere druge zadeve.

Kaj še letos?
Dograditi zdravstveni dom
— Ribnici kanalizacijo, v
Sodražici začeti vrtec —
Povsod vodovodi

GRAD RAZPADA — Na nekdanji lepi spodnji ortneški grad je
ostal le spomin. Že dolgo je zapuščen in postopom a razpada, ker ni
ne denarja ne interesa za njegovo obnovo. Zato bi ga morali čim 
prej podreti, čeprav bo to nekatere zelo prizadelo. (F oto . M.
Glavonjič)

Konec januaija bo predvido
ma i/šla prva številka „Rešeta” ,
občine Ribnica. Po sezamisli bo glasilo izšlo
enkrat na mesec v 3 .0 0 0 izvo
dih, se pravi po en izvod na gos
podinjstvo. Odgovorni urednik
oo France Grivec.
V njem bodo skušali po
drobneje, kot je m ožno v dru
gih glasilih, obveščati občane
predvsem z delegatskimi mate
riali za skupščine. Iz teh gradiv
bodo objavljali krajše izvlečke.
Tak način predstavljanja gradiv
občanom , ki se že uveljavlja tu 
di v novomeški občini, pomeni
nov korak k uveljavljanju dele
gatskega sistema. Občani, ki
bodo podrobno seznanjeni z
dogajanji, bodo na sestankih,
S ed vsako sejo delegacije KS,
iko dali napotke svojemu de
legatu, za kaj naj se zavzema na
seji delegacije KS in nato dele
gati KS na seji zbora KS v ob
činski skupščini. Podobno velja
seveda tudi za delovne ljudi in
delej^te iz OZD v zboru zdru
ženega dela občinske skupšči
ne.
Po sedanjem načrtu naj bi v
prvi številki ..Rešeta” objavili

PRVA LETOŠNJA
SEJA IS

članke o 9-mesečnih gospodar
skih dosežkih lani, programu za
letos, pripravi programa za ob
dobje 1981 do 1985, prazno
vanju 900-letnice Ribnice, sin
dikalnih konferencah, odlokih
o pogrebnih svečanostih in po
kopališkem redu ter novih in
vesticijah v občini.
J. P.

O
p ro g ra m u
d ru ž b e n o 
ekonomskega razvoja'Občine Rib
nica za letos, predvsem o področju
gospodarstva, smo že poročali, to 
krat pa bomo še o nalogah na pod
ročju nekaterih drugih dejavnosti.
Na področju družbenih dejavnos
ti bodo v Sodražici letos začeli gra
diti nov vrtec, v Loškem potoku pa
bodo prostore vrtca obnovili. V So
dražici bodo za potrebe šole zgradili
še jedilnico in kuhinjo, predviden pa
je tudi začetek pouka v celodnevni
šoli. Obnovili bodo kulturni dom
Sušje-Za potok. Letos bo dograjen
tudi zdravstveni dom v Ribnici.
Na področju prostorskega načrto
vanja in komunalne dejavnosti je
predvidena izpopolnitev zazidalnega
načrta za Ribnico in spremembe na
črta za Sodražico. Skupinska loka
cijska dokumentacija bo pripravlje
na za Dolenjo vas. Sjrejeli bodo od
lok o varstvu okolja, zaščiti pokraji
ne in varstvenih prostorov. Uredili
bodo zbirni kataster komunalnih na
prav in pričeli urejati podzemni ka
taster komunalnih naprav, ki ga zdaj
nekateri nosijo kar v glavah, ftidobivali in urejali bodo stavbna zemljiš
ča. Nadaljevali bodo gradnjo kanali
zacij in čistilne naprave v Sodražici,
začeli gradnjo kanalizacije v Ribnici,
v Dolenji vasi, pri Sv. Gregorju in v
Ribnici bodo obnavljali vodovod, v
Loškem potoku pa bodo vodovod
dogradili. Nadaljevali bodo tudi gra
dnjo vodovoda Kočevje-Ribnica. V
vseh KS bodo uredili smetišča in še
občinsko smetišče v Mali gori.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
SPET NEZADOVOLJNI - Ribni
čani tudi z novim avtobusnim voz
nim redom , ki velja od 3. decembra,
niso zadovoljni. Kritizirajo, ker
avtobusi na progi Kočevje- Ljublja
na ne odhajajo več naravnost iz Rib
nice. frej pa so kritizirali tak način
vožnje vsi, ki so se vozili s postaj od
Kočevja do Ribnice, ker so morali v
Ribnici (pri vsakem drugem avto
busu) prestopati. Zdaj se jeze potni
ki iz Ribnice zato, ker ne morejo
več zasesti prazne^ avtobusa v Rib
nici, pač pa se morajo stiskati v že
natrpanem. Najhuje je ob ponedelj
kih zjutraj, ko se potniki vozijo v
službo.
JCONEC MESECA V DOMU JLA
- Konec januarja bo v ribniškem
domu JLA več sindikalnih srečanj.
Doslej so prostore rezervirali RIKO,
INLES in Zdravstveni dom. Ta m e
sec bo tudi več zanimivih predavanj
novinarja Draga Košmrlja. Prvo, ki
ga je imel v začetku meseca, je ime
lo naslov ..Sedanji politični in
gospodarski položaj v svetu.”
ZDAJ JE BOLJE - Čeprav to
zimo res še ni bilo pravega oz. večje
ga snega, če izvzamemo prvi sneg
novembra, lahko rečeno, da so ceste
zadovoljivo vzdrževane. Komunala
je, kadar je pač zapadel sneg, hitro
očistila glavne občinske ceste. Tudi
Cbstno podjetje Novo mesto, ki
vzdržuje regionalne ceste in magi
stralno cesto, doslej dobro opravlja
svojo nalogo.

DOLGOTRAJNO SLAVJE - To
novo leto so v ribniški občini neka
teri dolgo slavili. Največ jih je zače
lo s slavjem oz. nedelom v petek,
28. decembra. Med tem i so spet ne
kateri vzeli redne dopuste, v tem ča
su pa so zabeležili tudi precejšen po
rast bolniških. Veseli del novoletne
ga praznovanja smo torej dobro
opravili. Upravičeno pričakujemo,
da sc bodo ribniški delovni ljudje tu-di s številnimi težavami, ki jih priča
kujemo. : popadli tako uspešno, kot
so uspešno potegnili novoletno pra
znovanje.

- Slišal sem , da Sveta Maijeta zaradi onesnaženja ne požira
več vode.
- Neki ljubitelj čisto če je v
njeno luknjo o z. požiralnik na
Dolenje vaškem polju navozil t o 
liko odpadkov, da jo je zamašil
in b odo res spet poplave.

REŠETO
DOLENJSKI LIST
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B B S
Četrtek, 17. januarja - Anton
Pe'.ek. 18. -i ru -rja - Si zana
Sobota, 19. januarja - Marij
Nedelja, 20. januarja - Boštjan
Ponedeljek, 21. januarja - Neža
Torek, 22. januarja - Vincenc
Sreda, 23. januarja - Alfonz
Četrtek, 24. januarja - Frančišek /
LUNINE MENE
17. januarja ob 22.19 - mlaj
24. januarja ob 14.58 - prvi kr^ec
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BRESTANICA. 19. in 20. 1.
ameriški barvni film Vrnitev člove
ka, imenovanega konj.
BREŽICE: 18. in 19. 1. turški
barvni film Karamurat - vojščak.
20. in 21. 1. ameriški barvni film

K

Smer Mehika. 22. in 23. 1. francoski
barvni film Harmagedon.
ČRNOMELJ . 18. in 20. 1. izrael
ski film Limonin sladoled. 19. in 20.
1. ameriški film Hvala bogu, danes
je petek. 22. 1. hongkonški film
Roka smrti. 23. in 24. 1. film Obra
čun v zimskem klancu.
KOSTANJEVICA. 19. 1. film
Dva detektiva. 20. 1. film Krvavi
jastrebi Aljaske. 23. 1. angleški film
Doktor Paul.
KRŠKO 19. in 20. 1. ameriški
film Zaklad Matecumbe. 23. 1. fran
coski film Tujec, ki nas spremlja.
24. 1. ameriški film Sladka moja.
MIRNA .1 9 . 1. film Mačka je
videla morilca.
NOVO MESTO - KINO KRKA;
Od 18. do 20. 1. italijanski barvni
film Za samostanskimi zidovi. 21. in
22. 1. hongkonški barvni film Dynamite Jonson. 23. in 24. 1. ameriški
barvni film Vlomilec na svobodi.
RIBNICA; 19. in 20. 1. ameriški
barvni film Vročica sobotne nočiSEVNICA . 18. in 19. 1. ameriški
barvni film Past za nevidnega. 2 0 .1 .
gostovanje amaterskega gledališča.
23. 1. italijanski barvni film Sicili
janska zveza. 24. in 25. 1. ameriški
barvni film Zaklad morskega psa.

i

SLUŽBO

DOBI

SPREJMEM KV FOTOGRAFA in
dve osebi v priučitev. Fototehnika, Glavni trg 15, Novo mesto.

STANOVANJA
IŠČEM opremljeno sobo v Novem
mestu (Sm ihel-Grm ). Naslov v
upravi lista (105/80).
NAGRADO DAM tistemu, ki mi
preskrbi enosobno stanovanjc v
Trebnjem. Ponudbe pod šifro
..JANUAR” .

ODAM dobro ohranjen traktor
Zctor 2511. Lipar, Vrbovce *5,
Šentjernej.
ODAM NSU 1200, letnik 1971,
o ugodni ceni. Ogled od 15. ure
alje. Marjan Dimič, D rsk a4 6 /1 ,
iovo mesto.
ODAM ZASTAVO 750, letnik
i974, v dobrem .stanju. Jože
H adkovič,
K alce-N aklo 30,
;’odbočje.

PRODAM traktor Steyr (18 KM) s
kosilnico in hidravliko, možnost
zožanja koles, generalno obnov
ljen, ter zastavo 101, letnik 1978.
Na pisma ne odgovariam. Leo
pold Herin, Račja sela 12, Cerklje
ob Krki.
PRODAM ZASTAVO 101 luks,
letnik 1976, december. Martin
Krakar, Kot 88, Semič.
PRODAM malo karamboliran fiat
850 special, letnik 1969. Edo
Jerše, Vel. Lipovec 23, Dvor.
Jerše
PRODAM FIAT 850, letnik 1972.
Marjan Turk, Podgrad 1, Stopiče.
POCENI PRODAM dobro ohra
njeno zastavo 750. Anton Oberč,
Cesta komandanta Staneta 3,
kemična čistilnica, tel. 21-318.
PRODAM plug Ferguson (12 col),
prikolico za prevoz ene živine,
gumi voz in kravo. Jože Rupar,
Goriška vas 7, Škocjan.
PRODAM ZASTAVO 750, dobro
ohranjeno. Franc Rojc, Žužem
berk 114.
PRODAM nakladač goseničar v
delovnem stanju, 0,90 m ’ , 8 L
Miha Verbič, Stefan 12, Trebnje.
PRODAM m otorno kosilnico za
brežne predele in obračalnik za
Tomo Vinkovič v brezhibnem
stanju. Vzamem v račun tudi
m otorno žago v uporabnem sta
nju. Vse informacije dobite pri
Jožetu Moškonu, Mali Kamen,
Senovo.

PRODAM Z 101, letnik 1973. Jože
Blatnik, Dvor 84, Dvor.
PRODAM mazdo 1500. Ragovska
14, Novo mesto, tel. 25-3 5 5 .
PRODAM ZASTAVO 101, letnik
1975. Janez Gotlib, Lutrško selo
5, Otočec.
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POCENI PRODAM lepo ohranjeno
kombinirano omaro. Cena po
dogovoru. Informacije pri Jeras,
Majde Sile 19/16, Novo mesto od
1 5 .-1 6 . ure.
PRODAM PRAŠIČA, 130 kg težke
ga. Naslov v upravi lista.
0 0 7 /8 0 ) .
PRODAM otroško posteljico in
novo trajno žarečo peč. Tel.
24-974.
PRODAM dobro ohranjeno tri leta
staro spalnico. Vida Franko,
Orehovica, n. h., Šentjernej.
PRODAM č m o b e l televizor znam
ke »Hitachi” , star šest mesecev,
in urejene akvarije različnih veli
kosti. Informacije po tel. 71-571
od 7. - 15. ure.
PRODAM FLIPER (igralni avtomat
maijanca), znamke Gottlieb, tip
JET-SPIN (štirje igralci), star dve
leti. Informacije po tel. (068)
83-121.
UGODNO PRODAM opremo za
foto temnico in fotoaparat (p
(povečalnik
P A -5, ZORKI 4IO ter
ik U
UP/
plet no skučarsko opremo.
kompletno
Tel. (068) 22-805.
PRODAM trobento znamke Henri
Selmer Pariš. Tel. (068) 23-198.
Naslov v upravi lista. (106/80).
. UGODNO PRODAM kravo, osem
mesecev brejo, staro šest let, zelo
dobro mlekarico. Martin Dular,
Vavta vas 5, Straža.
PRODAM gramofon s 65 ploščami.
Ostojič, Mestne nnjive 5, Novo
mesto.
PRODAM vikend z vinogradom.
Naslov v upravi lista. (1C
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KUPIM prikolico za osebni avto.
Jože Kerin, Leskovška 1, Krško.

PRODAM vinograd med Osojnikom
in
Strekljevcem
s starejšo
zidanico poleg ceste Sem ič-Jugorje. Na parccli je elektrika.
Karlina Benec, Belčji vrh 24,
Dragatui
PRODAM 6 a vinograda in 3 a
košenic na lepem položnem in
sončnem terenu. Dostop z vsakim
vozilom. Elektrika pri sosedu, vse
to pa je v bližini trgovine na
Uišnih selih. Jože Zupančiči
Selišče 5, Dolenjske Toplice.
KUPIM STANOVANJSKO HlSO z
nekaj zemlje ali večjim vrtom v
okolici Novega mesta. Ponudbe z
opisom pošljite v oglasni oddelek
pod šifro „DO 80 M '.
HlSA V III. GRADBENI FAZI v
Malem S la tn ik u je naprodaj. In
formacije pri Tonetu Škerlju,
Novo mesto, Vrhovčeva 1, tel.
21 -3 7 5 .

Z A H V A L A
Ob boleči izgubi dragega moža in očka

ANTONA UDOVČA
iz Mokronoga 172
se najtopleje zahvaljujemo vsem, ki ste nam v težkih trenutkih pomagali, izrekli sožalje,
darovali vence, cvetje in pokojnega v tako velikem številu spremili na njegovo zadnjo p o t
Zahvaljujemo se kolektivu KPD Dob pri Mimi za vsestransko pomoč in sotovarišu za poslovilne
besede, kolektivu Avtomontaže iz Ljubljane, pevskemu zboru iz Mokronoga, trebanjski godbi,
učencem in tov. 4. razreda OS Mokronog in folklorni skupini iz Mokronoga. Posebna zahvala
za vsestransko pomoč družini Ostrelič, tov. Mojsilovičevi ter Bmnčkovim.

Žalujoči: žena N ika, sinovi Zvonko, Aleš in Matjaž.
Mokronog, 1 4 .1 .1 9 8 0
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Kruta usoda nam ga je iztrgala, ko nam je bilo najlepše. Pol
leta je minilo 16. januarja, odkar nas je tragično zapustil
komaj v 22. letu v cvetu mladosti naš zlati, nepozabni sin in
brat

STANE KUZMA
iz Dragatuša
Odpeljal se je na pot, s katere se ni več vrnil. Zapustil nas je, ostali smo sami, to spoznanje je
najstrašnejše. Naša srca so globoko ranjena, ostala je praznina in neizmerna bolečina. Jutro se
kdi« ustavile?
začne
sc konča z bridkim ihtenjem.
ihtenjem. Se
Se bodo
bodo solze
s
/.a U lib s
a 9solzami
V U ta n ii v
v očeh
w v u
uin
t inaš
i m “ vdan
.
Življenje,
zakaj si rano
tako krivično?
jenje, zaicaj
urivitno.. . . . . . . .
*«.
ki obiskujete njegov prerani grob, mu nosite rožice in pnzigate sveCKe.
H\[vala vsem, ...........................

Žalujoči: mama, oče, sesta Majda in brat T on e z družino

!0

0LENJSK1 LIST

- Jasmino, Marija Vovko z Rateža
- Roka, Amalija Urbančič iz IgletU'
ka - Marijo, Stanislava Gorenc iz
Družinske vasi - deklico, Jožic*
Murn iz Dolenje Straže - deklico,
Silva Klakočar iz Koprivnice - deč
ka, Marjeta Franko s Sela - deklico,
Vida Progar iz Mirne peči - deklico,
Metka Kržičnik iz Mrtvic - dečka,
Jelka Povše s Cirnika - deklico,
Sanda Markovič iz Gorenje Straže deklico, Marija Starič z Vinjega vrh*
- deklico in Jožica Podlogar
Trstenika - Anito. - Čestitamo!

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi
dragega moža in očeta

IZGUBIL se je lovski pes pasme
ostrodlaki istrijanec, star eno
leto. Sliši na ime Car. Kdor bi
karkoli vedel o njem, naj sporoči
Antonu Tomažiču, Malkovec 17,
Tržišče. Nudim nagrado 500 din.

JOŽETA
KIRNA

im «

borca Gubčeve brigade
iz Mokronoga *

STANE GREGORIČ iz Velike Lahi
nje 6, preklicujem vse, kar sem
izrekel o VIKTORJU ŠVAJGER
JU in KATARINI ŠVAJGER iz .
Butoraja v gostilni Mueler v
Črnomlju dne 14. 10. 1979 kot
neiesnično in izmišljeno in se
jima zahvaljujem, da sta odstopila
od zasebne tožbe.
MARIJA POVSE, Klenovik 11,
S koc jan, opozarjam svojega zeta
JOŽETA RUPARJA iz Klenovika
11, Škocjan, naj me preneha
zmerjati z grdimi besedami in
širiti lažne govorice o •meni. V
nasprotnem primeru ga bom
sodno preganjala.
ANA GAČNIK iz Broda 24, prepovedujem vožnjo in odlaganje lesa
na parcelah st. 605,v 606 , 706,
707. Kdor tega ne bo upošteval,
ga bom sodno preganjala.

se iskreno zahvaljujemo za izrečena sožalja in darovane vence
kolektivom IM V -tozd Mirna, Isk ra-to zd Mokronog, Induplatitozd Mokronog, krajevni organizciji ZB Mokronog, govornikoma,
pevcem, godbi, tov. Tonetu Kresetu za vso pomoč v težkih
trenutkih. Hvala vsem, ki Ste pokojnega spremili na njegovo
zadnjo pot.

Žalujoči: žena Zofija, hčerki Zdenka in Metka s Petrom
ter sinova Jože in Blaž.

.<

ZAH VA LA
Mnogo prerano in nenadoma nas je
v desetem mesecu starosti za vedno
zap istil naš d rag i sin č e k in vnu«©*

DRAGEMU možu in očku TONE
TU PLUTU, po domače KMETO
VEMU, iz Krvavčjega vrha za
njegov praznik čestitke in najlep
še želje, da bi bil še dolgo med
nami. Žena Jožica, sin Jože,
hčerke Jožica in Marija, zet
Branko in mala Monika.
DRAGI mami, stari mami in babici.
MARIJI KOLENC z Gorenjega
Karteljevega za 82. rojstni dan in
god iskreno čestitajo in ji želijo še
mnogo zdravih let vsi iyeni.

iflOBVESTILAl
CENJENE
STRANKE
OBVE
ŠČAM, da bomo od 16. februaija
dalje začeli oddajati dvomesečne
piščance bele, težke in ijavc
nesnice. Sprejemamo tudi naroči
la. Priporoča sc Ivan Turk, Sela
pri Ratežu 21, Otočec.
VSE LJUBITELJE PSOV obvešča
mo, dtf bomo ustanovili Društvo
športnih in službenih psov občin
Brežice, Krško in Sevnica. Vsi
interesenti naj pristopijo in s tem
omogočijo razvoj društva. Prijave
sprejema Stanc Lavrinšek, Cesta
ja j
j j iK
v rško..
i j r v . .
4. julija
35,
^ 1 in poprafcOINSTALACIJE
E L EKTRC**
K ...----------------------------,
ov Ivs
vila jospodiniski..
gospodinjskih _r
aparatov
Ivan
----Petrič,
ČBE
46,
Metlika
opravlja
*v
»
,. *
napeljave clektroinstalacij, popra
vila pralnih strojev, električnih in
plinskih štedilnikov, hladilnikov.

POPRAVEK

V

V času od 3. do 9. januarja so v
novomeški porodnišnici rodile .Ivica
Medic z Verduna - Tino, Olga Murn
s Podturna - Roberta, Vera Ribič iz
Krškega - Simona, Bleženka Vržina
iz Žabje vasi - Zorana. Rozalija

Kukman iz Kanižarice - Mojco.
Jožica Drganc iz Konca - lom aza.
Darinka Vidrih iz Ločne - Zdravka.
Nada Cvitkovič z V inkovega vrha Kristino, Tinca Grubar iz Regerce
vasi - Z denko, ) u i ‘ina " ' i a c l ° '
'enjih Dol - Jožico, Helena PecjaK
iz Trebnjega -- Silvijo, Marija Borse
iz Šm arjeških Toplic - BcmaidOi
Jožica A ntolič iz Orešja - Damirji’
Jožica Blažič iz Črnom lja - 5>a»,
Anica Bevec iz Grm a - Davida,
Jožica Prosenik iz Metlike - Petro,
Anica Pezdirc iz Dolenjih Sušic Franca, Štefanija G o rše s Podturna

ZAHVALA

KUPIM Diesel m otor od 25 do 40
KM. Franc Premru, Gruča 3,
Šentjernej.

PRODAM parcelo v obsegu 10 a v
Straži, primemo za ' vikend.
Viktor Stiumbelj, Vavta vas 4,
Straža.
PRODAM parcelo z vso dokumenta
cijo v Gotni vasi. Naslov v upravi
lista. (104/80).

Goričana
Tomislava, Slobodanka
Cckrlič iz Krškega - dečka in
deklico, Zorka Kovačevič iz Kerestinca - Maria, Anica Blaževič iz
Artič - Ivana, Stanka Vogrinc iz
Vel. Malenc - dečka, Jožica Petrič
iz Dvorc - Stanka, Anastazija
Dekanič iz Bregane - Daria, Nada
Blaževič iz Farkaševca - Marino,
Pava Budimir iz Dol. Skopic dečka, Marinka Gornik iz Gor.
Skopic — deklico, Marija Covran iz
Gabeija — Valentino, Pavla Kopinč
s Sel - Igorja, Marija Kresnik iz
Krškega - dečka, Zdenka Dukovčič
iz
K lo k o č e v c a
Durdo.
Č e s tita m o m

pri zahvdi pok. JOŽETA KONČ
KA iz Dobindola 28 je prišlo do
neljube napake pri priimku sosede,
ki se ji svojci 'zahvaljujeja Pravilno
je Slavka Žurga in ne Slavka Žagar.
Opravičujemo sc za napaka

IZ BRt2lŠK£<
K
G ib
P O R O D N IŠ N IC ^

V času od 5. 1. do 12. L 1980 so
v brežiški porodnišnici rodile: Mari
ja Biščan iz Samobora - Petro, Erna
Brglez iz Brestanice - Danila,
Jožefa Kadivnik s Senovega deklico, Alojzija Grilc iz Dobrove Aleksandra, Sonja Levičar iz Krškei - deklico, Anica Tomše s Sel ilvijo, Kristina Savnik iz Bukoška
- dečka, Marija Strgar z Malega
vrha - deklico, Danica Telišman iz
Farkaševca - deklico, Durda Janžič
iz Luga - Tanjo, Mojca Vanič iz
Krškega - Tomaža, Irena Krstov iz
Brežic - Ano, Marija Seva iz

f

DAMJAN OGRINC
z Gornje Težke vode 17

Iskreno se zahvaljujemo sosedom, sorodnikom, prijateljem in
vsem, ki ste pokojnemu darovali vence in cvetje, ter ga spremili na
njegovo zadnjo p o t Zahvaljujemo sc kolektivu Krka in Avtu
Kočevje za darovane vence ter izrečeno sožalje in župniku za
opravljeni obred.

Žalujoči: očka, mamica in ostalo sorodstvo

DOLENJSKI LIST
IZDAJA- Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI L IS T , Novo
mesto - USTANOVITELJ LISTA; občinske konference SZDL Bre
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
nica in Trebnje.
IZDAJATELJSSTI SVET je družbeni organ upiavljanja. Predsednik: Niko Rihar.
UREDNIŠKI ODBOR; Marjan Legan (glavni in odgovorni ured
nik) .Milan Markelj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Marjan
Bauer (urednik Priloge), Bojan Budja, Jože Primc, Drago Rustja, Jože
Simčič. Jožica Teooey, Ivan Zoran in Alfred Železnik. Tehnični ure
dnik Priloge: Dušan Lazar. Ekonomska propaganda: Janko Saje in
Marko Klinc.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 8 din, letna naročnina
298 din, polletna naročnina 149 din, plačljiva vnaprej - Za inozem
stvo 600 din ali 32 ameriških dolarjev oz. 55 DM (oz. ustrezna druga
valuta
v
tej
vrednosti)
Devizni
račun,
52100-620-170-32000-009-8-9. (Ljubljanska banka, Temeljna do
lenjska banka Novo mesto).
OGLASI; 1 cm višine v enem stolpcu 160 din, 1 cm na določeni
strani 200 din, 1 cm na srednji ah zadnji strani 250 din, 1 cm na prvi
strani 320 din. Vsak mali oglas do 10 besed 60 din, vsaka nadaljnja
beseda 6 din - Za vse druge oglase velja do preklica cenik št. 11 o d i1. 1980 - Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS Skupšči
ne SRS (št. 421-1/72 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje
davek od prom etaproizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu:
52100-603-30624 - Naslov uredništva. 63001 Novo mesto, Uhca
talcev 2, p. p. 33, telefon (068) 23-606 - Naslov uprave: 68001
Novo mesto, Glavni trg 3, p. p. 33, telefon (068) 23-611 - Naslov
ekonomske propagande in malih oglasov 68001 Novo mesto, Glavni
trg 5, p. p. 33, telefon (068) 22-365 - Nenaročenih r o k o p i s o v in
fotografij ne vračamo - Časopisni stavek, filmi in prelom :
Dolenjski list, Novo mesto - Barvni film in tisk. Ljudksa pravic**
Ljubljana.

St. 3 (1 5 8 8 ) 17. jan u arja

Guy Lebrun
V
Z A H V A L A
Sporočamo žalostno vest, da nas je v 62.

SPOMIN

17. januarja mineva žalostno leto,
odkar nam je kruta usoda iztrgala iz
naše sredine

letu zavedno zapustil

ANICO
VARLEC
-GRMIČ

JOŽE GRUBAR
mizar iz Polhovke 1

Iskreno se zahvaljujem o vsem vaščanom , prijateljem , znancem , ki
ste ga spremili na njegovi zadnji poti, m u darovali vence in cvetje
ter nam izrazili sožalje. Posebno se zahvaljujem o Gasilskemu
društvu M okro polje ter ostalim gasilcem, kolektivom Iskra
Šentjernej, IMV — tozd Podgorje Šentjernej, M otvoz in Platno
Grosuplje za podarjene ve:ice, župniku za opravljeni obred ter dr.
Baburiču za nesebično pom oč.

Majde Šilc 8 , N ovo mesto

Če bi solza te zbudila, te ne bi črna zemlja krila.

Žalujoči: žena Majda, h čeik e Sonja, Mira, Majda, Danica
m Joža z družinami, Vida, sinova Jožko in Branko ter
ostalo sorodstvo

V si tvoji

Polhovka, 7. 1. 1980

ZAHVALA
V

68. letu starosti nas je nepričakovano

zapustila naša mama, stara mama in sestra

ZAHVALA
V 7 L letu nas je nenadoma zapustila naša ljuba mama, stara
mama, sestra in teta

ANGELA
BAHOR
iz Dragovanje vasi 15

FRANČIŠKA POVŠE
rej. Kobe z Velikega Slatnika 19

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in vaščanom, ki
s,e pokojno spremili na njeni zadnji poti. Posebno sc
zahvaljujemo Vodopivčevim, ki so nam nesebično pomagali v
zadnjih trenutkih njenega življenja, kolektivom IMV, Mercatorju,
Cestnemu podjetju za podarjene vence, duhovniku za lepo
opravljeni obred in govorniku za besede ob odprtem grobu.

Iskreno se zahvaljujemo vaščanom, ki so nam bili v težkih
trenutkih ob strani, sorodnikom, znancem, prijateljem za
podarjene vence in številno cvetje in izrečeno sožalje. Posebno se
zahvaljujemo kolektivom tozd Begrad, Planine, tozd Beti
Črnomelj, sodelavkam Kometa in Beti, kolektivu Vzgojnovarstvenega zavoda Ljubljana, ZB Dragatuš in župniku za
opravljeni obred.

Žalujoči: sin Zdravko z ženo Barico, hčerke Malka,
Mimica in Anica z družinami, sestra, brat in drugo
sorodstvo.

Žalujoči: sinova Jože, Ivan z družino in ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Po dolgotrajni bolezni nas je v 87.
letu starosti zapustil naš dobri ate,
stari ate, brat in stric

ZAHVALA
V 81. letu starosti nas je za vedno zapustila teta

ALOJZIJA ROZMAN

JANEZ
HENIGMAN
Vrdun 7 pri Uršnih selih

nekdanja trgovka v pokoju iz N ovegi mesta,
Glavni trg 4

iskreno se zahvaljujemo vsem prijateljem, znancem in sosedom,
lov. Podbcvškovi in Kopačevi za pomoč in tolažbo pokojnici.
Zahvala tudi župniku za opravljeni obred in vsem, ki ste pokojnici
darovali vence in jo spremili na njeni zadnji p o ti

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh
težkih trenutkih pomagali. Posebno zahvalo smo dolžni sosedom
Nosctovim in Sepaharjevim, ZB za venec, župniku za opravljeni
obred in vsem, ki-ste pokojnemu darovali cvetje in vence ter ga
spremili na njegovi zadnji poti

Žalujoči: družina Zupančič ter njeni naj dražji.

Žalujoči: vsi njegovi

KOPALNIŠKA OPREMA

novoles
Program KOLPA je nova,
|'*hodobnejša kopalniška opre”*?• ki vam zaradi svojih p o 
l n i h lastnosti om ogoča dejan0 osvežitev in sprostitev.
- Žaradi skrbno izbranih toplih
Materialov, blagih oblik in
Prijetnih barv vam kopalniški
Prostor daje občutek ugodja
___ M toplina
" Na voljo vam je bogata izbira
_ M kombinacija barv.
~~ Velike m ožnosti v obdelavi
osnovnega materiala — akriln‘b plošč om ogočajo zares
sodobno obliko kopalniške
opreme.
" Gladka površina onem ogoča,
oa bi se je oprijem ala um aza
n ja , zato je tudi njeno čiščev nie sam o s tekočim i čistili
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nadvse lahko in učinkovito.
— Č e se površina p o naključju
kakorkoli
poškoduje,
jo
lahko s~ polirno pasto sami
popravite (spolirate).
— V kadi vam ne bo drselo.
— Material, iz katerega je iz
delana kopalniška oprem a, se
sproti prilagaja tem p eratu r
nim sprem em bam vode in je
odp o ren tu d i proti visokim
tem peraturam vode.
M ontaža
vseh elem entov
kopalniškega program a KOLPA
je zelo preprosta in natan čn o
razvidna iz m ontažnih shem,
tak o da jih p o priloženih na
vodilih lahko sami m ontirate.
Kopalniški program KOLPA
pom eni lepotno in p ra k tič n o
obogatitev vašega doma.

-KOLPA”

Junak leta

V si so bili v zn em irjen i: o b č in s tv o , s o d n ik , ki je vsak h ip
grozil, da b o dal iz p ra z n iti d v o ra n o , z a sto p n ik o b to ž b e ,
to žilec, p r i č e . . . sam o ja z , E rn e st P o n sard , sem bil
p o p o ln o m a m ire n , č ep rav sem sedel n a z a to ž n i k lo p i. N iti
tren il nisem , k o so prišli trije fo to re p o rte rji, k o so m e fo to 
grafirali z leve, z d esn e, n ara v n o st. Ž e sem videl p o d p ise p o d
te m i slikam i. T rije p o d p isi, trije k o ti, s k a te rih osvetljujejo
o se b n o st d r. E rn e sta P o n sard a, tir „ re s n ic e “ .
„U g an k a leta: P o n sard - č lo v ek zvez - a l i . . . “
„P rim er P o n sard a — d o k a z , da so h e ro ji u tru je n i! “
„Z v erin sk a
ra v n o d u šn o st ta k o im enovanega h u m a 
n ista . . . “
N e k d o m e je klical. D a, izgovorili so m o je im e. N a to sem
č u til, da m e v leče jo za rokav. O b rn il sem glavo in videl o b raz
svojega p o o b laščen eg a b ran ilca, o d v e tn ik a B enjam ina de
S aussura.
- Č lo v ek , p ri b o g u , kaj ne b o ste govorili? - m e je v p ra
šal.
O d govoril sem z v p rašanjem : — Č e m o ra m govoriti, zakaj
vas p laču jem ?
Z ab av alo m e je , da je de S aussurov o b ra z , k i j e im el b arv o
p e rg am en ta, sprem enil p ig m en t. Z n al je zard eti.
B rahil m e je . P red čim ? T a k o m ed ija se je začela n o v em 
b ra lani, k o sem sk o č il v h la d n e vode S eine, da b i rešil življe
nje n e k i n o se č i žen sk i, ki je skušala n a p ra v iti sam o m o r, k e r
je n jo in štiri o tr o k e za p u stil m o ž . Ja sn o je , da sem ii tak o j
n u d il p rv o p o m o č , n a to p a sem jo p rep eljal v b o ln išn ico
S a in t A n to in e , k je r d elam k o t zd rav n ik -stažist. T a m je d o b ila
še č e trte g a o tr o k a , časn ik i p a so napravili tak šen alarm , da je
m o ž h o č e š n o č e š m o ral p riti nazaj. N e verjam em , da m i je ta
m esar iz S ain t D enisa b il hvaležen, to d a ja z se nisem oziral
n a to . T ed aj sem še verjel v h u m a n o s t.
V
novembru sem torej rešil dve človeški življenji, v decembru pa so
mi ob trobentah in fanfarah dodelili častni naslov „Junaka leta."
Mislil sem: Lepo! Junak leta-priznanje za humanost. Hvala ip pika.
Namesto pike pa so se začele vrstiti pikice, mnogo pikic, kot v re
portažah bulvarskih časnikov. Upal sem, da se bodo ljudje iz bližnje
in daljne okolice pomirili in dojeli, da je .Junak leta" kljub vsemu živ
človek, ne pa spomenik, ob katerem vsak pes dvigne nogo . . .
Najprej je začela moja draga ženka Claudine, še tisto decembrsko
noč, ko sva šla na Elizejske poljane, da bi proslavila svečani dogodek.
Obula je nove čevlje, kar je vedno povod za prepir, toda jaz nisem bil
razpoložen zanj. Morda je bila tudi malo ljubosumna na tisto revo, ki
sem jo izvlekel iz Seine? . . . Očitala mi je, da se bojim prepira, ko pa
sem dejal, da me prepir utruja, se je prezirljivo nasmejala:
- In ti si junak leta? Vedno imaš kak izgovor v žepu! - Nihče
bolje od tebe ne pozna vsebine mojih žepov - sem rekel jedko stalno stikaš po njih.
- Bojiš se, da bi našla ljubavno pismo, kajne?
Skomignil sem<z rameni in rekel, da imam čisto vest: na kliniki
delam štirinajst ur, potem pa . . .
- Ne! Čisto vest imaš iz drugih razlogov - je zasikala Claudine. Opral si si jo v Seini.
- Kaj? Je mar humano dejanje detergent za pranje vesti?
- Nisem omenila detergenta jaz, ampak ti. Jaz sem uporabila samo
besedo ..opral". Opral si si roke s tistim skokom v Seino, kot Poncij
Pilat, opral si si jih in sedaj hočeš to izkoriščati do konca življenja . . .
Ni minilo deset dni, pa sem imel podobno priložnost to slišati od
starejšega kolega Bonnota. Najprej je sarkastično pripomnil, da posta
jam bolj popularen kot dr. Kildare: vse ženske, ki morajo roditi s
kirurško intervencijo, zahtevajo, da jih operiram jaz. Samo v zadnjih
dneh sem napravil štirinajst operacij. To je brez dvoma naporno,'toda
cena slave. . . Po vsem tem kaže, da sc pripravljam zapustiti
bolnišnico in odpreti zasebno prakso. Nekateri celo trde, da sem
skočil v Seino samo zato, da bi si pridobil paciente.
Zardel sem in skušal obrniti na šalo:
- Kolikor mi je znano, ljudje še niso začeli živeti na dnu morja in
rek. Pacienti niso ščuke in so m i. . .
- He-he, dobro veste, kai mislim r- m eje prekinil Bonnoi. - Niste
tako naivni, kolega Ponsard! Mi pa vam kljub temu zaupamo. Pravkar
so prinesli nekega bolnika v zelo hudem stanju. Nihče si ne upa
intervenirati, kajti ta revež . . . Dobro je, da imamo heroja v bolniš
nici. Naprej, Ponsard, vi zmorete vse!
Nesrečnik je v operacijski dvorani čakal na mojo intervencijo, bil
pa je že v komi. Po poklicu ključavničar. Na operacijsko mizo je
prišel zato, ker je za stavo požrl - transistor! In to transistor, ki je
ves ta čas igral napolitansko popevko O, sole mio! Na žalost ni niti
njemu niti meni posijalo sonce. Brezupen primer! Za to je izvedel
novinar Vemon in že naslednji dan me je počakal pred bolnico in mi
vrgel v obraz:
- Ernest Ponsard? ! Da-a, poznam te, ptiček! Čim sem videl tvoj
zločinski gobec na sliki o proglasitvi junaka leta, sem pomislil: špe
kulant! Sedaj pa te bom razkrinkal. Ubil si človeka, zaklal si ga kot
žrtveno jagnje!
- Napak ste tibveščeni - sem zajecljal. - Bil je . .,. brezupen
primer. Da, veste, transistor . . . transistor je igral. - Jasno. Gospod
kirurg si želi zabave tudi, kadar leži pred njim brezmočno človeško
bitje. Gospod kirurg potrebuje glasbo. Toda nič vam ne bo pomagalo,
niti zdravniška zbornica niti vaša znana solidarnost, vi mafije v belih
plaščih.
- V redu - sem rekel. - Toda svetujem vam, da se prej prepri
čate, če pripadam mafiji.
Če bi bil v kakšnem kabinetu, bi šel ven in zaloputnil vrata. Tako
pa sem mu lahko samo demonstrativno obrnil hrbet.
Naslednji dan sem spet lahko govoril z njim, toda le po telefonu.
Ko sem zaslišal njegov glas, sem- zaprl telefon. On pa se je opraviče
val, me obsipaval s komplimenti. Nato pa mi je s prestrašenim glasom
povedal, da mu samo jaz lahko pomagam. Pred njim na mizi leži
poslovilno pismo neke krasne ženske. Poulcttc Janvier. Mati je bolna,
oče na smrtni postelji, vzdrževati mora dva brata. Dovolj ji je vsega!
Odločila se je vzeti si življenje. Skočila bo s pomola Blanchard v
Seino.
Ob pol treh! - je rekel. - Ko bi ji skušali preprečiti . . .
Pogledal sem na uro: dve in deset minut. Čeprav nisem računal
postati poklicni rešitelj, junak, na takšno prošnjo nisem mogel ostati
gluh. Ogrnil sem si plašč, skočil v taksi in pet do pol treh že bil tam.
Živčno sem sc oziral in iskal nesrečno žensko, ki je tu imela „sestanek s smrtjo"
Nekdo mi je položil roko na ramo. Obrnil sem se. Pred mano je
stala obilna dama. V plašču, s trinadstropnim klobukom. Vrtela je
oči.
- Oh, gospod Ponsard, takoj sem vas spoznala. Tako vznemirjena
sem, da me boste prav vi rešili!
- Jaz? - sem zajecljal. - Kdo vam je rekel, da bom jaz . . .
- Philippe! Philippe Vernon! Vse mi je povedal. Skakala sem od
sreče. Ko bo moj delodajalec zvedel, da sem skočila v Seino, me
gotovo ne bo tožil zaradi primanjkljaja bornih 20.000 frankov. Kaj
mislite, je voda hladna?
Cinično sem jo pogledal:
- V tem plašču vam gotovo ne bo hladno. Toda vedite: jaz vas ne
bom reševal.
- Ne nori, mali! - je rekla. - Če ne skočiš za mano, bi te moj
Philippe uničil v svojem listu. Pomnil bi do konca življenja. Daj no,
reva, kaj buljiš vame?
Da, po teh besedah sem jo pomiril. Izvlekli so jo drugi, mene pa so
prijeli zaradi poskusa uboja. Slišal sem glas svojega odvetnika, ki je
pojasnjeval, da sem to storil v afektu. Prevzel me je nenaden bes in
zakričal sem:
- Kriv sem! Priznam! Žal mi je, da se ni utopila! Obsodite me . . .
Pošljite me pod giljotino! Dovolj mi je herojstva!
Bil sem tako zmešan, da so me morali odpeljati iz sodne dvorane.
Na žalost so me po izjavah prič, soočenju in tako naprej oprostili.
Rehabilitirali so me. Nisem pa se več vrnil v bolnišnico. Imam
zasebno ordinacijo na bulvarju Saint Germaine. Čakalnica je vedno
polna pacientk, čeprav na vratih piše:
„Dr. Ernest Ponsard, ginekolog. Sprejem bolnikov od 10. do 13. in
od 16. do 19. ure."
Pod tem pa z velikimi črkami: ..Ničvrednež leta"
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Potok Sušica teče brez življenja!
H

Čigava neprevidnost zakrivila največji pom or rib na Dolenjskem ? Ocenjujejo, da je poginilo 3 to n e rib - Je W
piretrinski ekstrakt, s katerim so v zdravilišču D olenjske T oplice zatirali mrčes?
V petek se je v potoku Suši
ca, ki teče skozi Dolenjske To
plice in se izliva v Krko, zgodil
pomor rib, k o t ga na Dolenj
skem v nekaj zadnjih desetletjih
ne pomnijo. Novomeški ribiči
predvidevajo, da je zaradi za
strupitve poginilo okoli 3 tone
rib, število pa je žal lahko celo
večje, saj je ali pa bo nemogoče
prešteti vse žrtve morije. V
Sušici je namreč poginilo tako
rekoč vse, od krdelca milimetr
skega ribjega zaroda do metrske
ščuke.

\Zadoščenje je le doma ^
Predsednik
skupščine
krške občinske telesnokulturne skupnosti, profesor te 
lesne vzgoje, sicer ravnatelj
krške osnovne šole Jurija
Dalmatina Niko Žibret se
običajno rad pošali, da nače
luje najsirotmšnejši samo
upravni interesni skupnosti v
občin i Res je tiste p o l stare
milijarde malo v primerjavi z
denarjem drugih. Ko so se
pred časom domenili, da
gredo v skupno akcijo za
gradnjo športnih dvoran in
telovadnic v koraku z izo
braževalno skupnostjo, kra
jevnimi skupnostmi in zdru
ženim delom, si je zato le
m ab kdo upal predstavljati
niz otvoritev lepih objektov
po krški občini
Številni projekti so šli čez
m izo prof. Žibreta. in v e s ti
cije m i postajajo kar že ne
kakšen h o b b y ”, poreče in
pristavi, da je morda zgrešil
poklic. Morda bi vse skupaj
bolje pristajalo kakšnemu
ekorom istu ali gradbincu,
kdor pa mafo bolj pozna te
žave pri brisanju kljuk pri
naložbah „negospodarskega
značaja, ve, da so za uspeh
dostikrat potrebne prav
atletske sposobnosti. Žibret
običajno prevzame operativo, vse, o d pridobivanja so
glasij in dovoljenj in predtem projektov in podobnega

dela, pred katerim se zgrozi
vsak graditelj. Ta čas ima na
eni o d miz projekte konstanjeviške
telovadnice
in
športnih naprav. Še pred to
pomladjo naj bi zasadili lo
pate tudi za dvorano v Pod
bočju.
Krška osnovna šola je veli
kokrat cilj hospitacijskih na
stopov v Posavju. Niko Ži
bret s sodelavci ima izreden
posluh za nadrobnosti. Ved
no je kaj novega. Od oktob
ra sem dela v šoli pravcata
zobozdravstvena ambulanta,
ne iz mode, temveč, kot pre
prosto ugotavlja ravnatelj
Žibret, zaradi vzgojnih pred
nosti.
Najlepši trenutki izvirajo
iz trenerskih časov, ko se je
Niko lahko ukvarjal s špor
tom bolj neposredno. Šest
najst let trenerstva je bilo pri
plavalnem klubu Celulozar”
se spominja teh časov. Po
znavalci ob tem kajpak obu
dijo spomine na plavalce kot
sta bila Čarge (balkanski
rekordi) ali Breskvarjeva.
„Še za povsem osebno re
kreacijo zmanjka časa,” pri
zna o b obilici dela. Minulo
leto so ga resno snubili za
delo pri republiškem sindi
katu na center za samo
upravno
sporazumevanje.
Žibret je dal prednost rod
nemu Krškemu.
ALFRED ŽELEZNIK
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ST E 2E
VIDELI NLP?
U FO -N LP društvo iz Ljubljane
prosi vse očividce neznanih letečih
predmetov, da na njihov naslov
(Študentsko naselje blok VII,
Ljubljana) sporoče, kdaj so neznane
predmete opazovali, jih čim podrob
neje opišejo, prilože risbo in zapi
šejo svoj natančni naslov.

MONI KOVAČIČ
SPET NAVDUŠILA
Na prireditvi ob deseti obletnici
selniškega radia je bila dvorana pre
majhna, da bi sprejela vse obisko
valce. Kako tudi ne, saj je poleg Boštanjskih fantov, Odra mladih, skup
ne kulturne skupine iz Lisce, ansam
bla Rudija Jevška in sevniškega roja
ka Rafka Irgoliča, nastopila tudi
Moni Kovačič, ki je mnogim še ve
dno najbolj priljubljena.

Dogodki so se po dosedanjih po
datkih vrstili nekako takole. V pe
tek okoli 9. ure je sin mlinarja Bu
čarja pod mostom v Dolenjskih
Toplicah opazil ribe s trebuhom,
obrnjenim navzgor. Novico je spo
ročil novomeški ribiški družini. Taj
nica Rezka Radenkovič je takoj
poklicala ribiča Franca Muškata, ki
si je zadevo ogledal in sporočil, ,,da
je vse belo ter da se je vse okoli
obrnilo". Ribiči iz Dolenjskih
Toplic in Novega mesta so začeli
pobirati mrtve ribe. Z žalostnim porebom so nadaljevali tudi v soboto,
tevilo kilogramov poginulih rib se
je nizalo v stotine.
Takoj je stekla tudi uradna pre
iskava. Obveščen je bil načelnik
uprave medobčinskih služb štirih

ZANIM ANJE
ZA KNJIGE
Kaže, da v Kočevju in okolici lju
dje radi bero. V minulem letu so
namreč v kočevski ljudski knjižnici
zabeležili 2.300 rednih bralcev, ki so
si sposodili preko 79.000 knjig. K
tem u je gotovo precej pripomogla
pestra izbira knjig, saj se je knjižni
fond v preteklem letu povečal za
preko 2.300 izvodov. Knjižnica je
dosegla lepe uspehe tu d i pri vključe
vanju kolektivnega članstva. Zaen
krat je takih delovnih organizacij ali
sindikalnih podružnic 20.
VD

Kaj je piretrin

Občinska konferenca ZSM Ko
čevje izdaja že četrto leto časopis
„Mladi Kočevec” . Pred prazniki je
izšla 6. številka na 36 straneh z
zanimivimi prispevki iz političnega
in kulturnega življenja ter zgodo
vine. Vse to je prav prijetno čtivo in
ogledalo vneme in pogleda naše
mladine na sedanjost in bodočnost
Sicer je vmes tudi nekaj nerodnih
izražanj, vendar ne zmanjšujejo
vrednosti ostale vsebine. Prav bi
bilo, da bi mladina poklicala po
vsakem izidu Mladega Kočevca na
sestanek vse, ki delajo z mladino ali
pa delajo na področjih, ki so za
mlade zanimiva. Tako bi se lahko
pogovorili o bodočem delu in
izboljšavi glasila.
A. A.

V Novem mestu izbrana 12-članska ekipa za spartakiado
petih golobarjev dolenjskih klubov,
med katerimi se je najbolje uvrstil
golob Jožeta Pečnika, med vso dva
najsterico pa je le en slovenski golob
Medvočana Jerneja Sajovca. Vsa
kega goloba-pism onoša, ki ie vre
den tudi milijon starih dinarjev, je
kombija natančno pregledala fn to č 
kovala.
Ogled najboljših golobov so po
pestrili s klubsko razstavo malih
živali.
J P.

šel tokrat
v Črnomelj

Zlata medalja najlepšemu in naj-
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Sorazmerno malo (365)
rešitev nagradne križanke
R> številnih napakah sodeč, je no
voletna nagradna križanka „Maximarket” povzročala reševalcem pre
cej preglavic,’ tako da je imel žreb
jrecej dela, preden je med 365 pri
spelimi rešitvami izbral prave.
Prvo nagrado - 1.000 din je pre
jela Ivanka Pečnik, Metliška cesta
29, Črnomelj; drugo, 500 din, Albi
na Laurič, Revolucije 1 a, Jesenice
na Gorenjskem; tretjo - 400 din
Majda Jarnovič, Drska 17, Novo
mesto; četrto - 300 din Ado Jerič,
Trubarjeva 14, Grosuplje, in peto
nagrado — 200 din Alenka Flajs,
Brezje 10, Krmelj.
Knjižne nagrade so prejeli; Ton
čka Abina, Trebnje; Marija Podržaj,
Šentrupert; Marjana Lamut, Tre
bnje; Elka Grilc, Sevnica; Marta Sila,
Novo m esto; Danilo Zalokar, Sevni
ca; Marija Čebin, Kočevje; Martina
Ruparčič, Loški potok
Anica
Zdovc, Krško; Alojz Mihelčič, Rib
nica; Rezika Bogovič, Brežice.Robi
Šobar,. Novo mesto; Milica Avsec,
Novo mesto; Sonja Boršt nar, Šmar
ješke Toplice, in Nežika Travnikar,
Metlika.

srečno 1980
M h iša
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Lastna sredstva? je vrtal viso^ S a 
Bančni krediti, združena
sredstva, levji delež pa so prispevali delovni ljudje. Veste,
krasni ljudje žive tu ob Zeleni
reki- Trideset let so si odtrgovali o d ust, trideset let so za
tegovali pasove. Zdaj imamo,
kar imamo, se je navdušil d i
rektor vseh direktorjev.
Najmodernejši stroji, kaj
ne? je uvidel visoki gost in se
je sprehodil med njimi.
Zadnji dosežki. V glavnem
uvoz iz N em čije, Francije in
Italije. Po nekih podatkih, ki
jih imam, smo prvi v Jugosla
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Pravilna rešitev nagradne križanke „Maximarket‘

VSEMOGOČNO ZATEGOVANJE PASU
Visoki gost je odpri usta in
je gledal po novem proizvodnem prostoru.
Od zunaj ni videti tako veli-,
ko, je rekel.
Bet tisoč, kvadratnih metrov, je pojasnil direktor vseh
direktoijev in je sijal od p o 
nosa.
G otovo največja naložba
po vojni v vašem kraju, je ugo
tavljal visoki gost.
Brez dvoma. Če vas zani
majo milijarde, ki smo jih in
vestirali v izgradnjo objekta,
vam lahko postreže s točnim i
podatki naš finančni direktor.
Niti ne, hvala. Krediti?

PISMONOŠA ZMAGOVALEC
boljšemu .(Foto .J . Pavlin'
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Tisočak je

NOVI MLADI
KOČEVEC

Golobja reprezentanca
Prizadevni ljubitelji športnih in
okrasnih golobov kluba „Pismonoš“
iz Novega mesta so 12. in 13. ja
nuarja v športni dvorani pripravili
zvezno razstavo športnih golobov
pismonoš iz vse Jugoslavije.
Na ogled je bito 159 najlepših in
najsposobnejših golobov, ki jOi je na
razstt.vo prineslo 56razstavljalceviz
20 jugoslovanskih klubov. Vsak raz
stavljeni golob je v lanski sezoni pre
letel več tisoč kilometrov, kar je bil
tu d i pogoj za sodelovanje za raz
stavi. Med vsemi je posebna komisija
izbrala dvanajstčlansko ekipo, ki nas
bo letos zastopala na spartakiadi v
Nitri (CSf R).
Za pridobitev najboljše ocene se
je potegovalo tudi dvajset golobov

y\
varstvo pri delu novomeške Krke,
dolenjskih občin Zvone Bcčaj, zade
da lahko neka tajnica pove, daj*
tovarne zdravil.
vo sta prevzela vodnogospodarski
tovarni nikogar, ki bi karkoli W'
Razkužitcv prostorov ob notra
povedati o delu službe za varstvji|l‘
inšpektor inž. Franc Prešeren in nje
njih bazenih so, tako kaže, opravili
gov sanitarni kolega Franc Merzel. V
delu. Vsaj glede rib ne.
".
delavci zdravilišča Dolenjske Topli
sodelovanju z delavci uprave javne
Življenje
in
potok
Sušica
ce in Krkine službe za varstvo pri
varnosti in ribiči sta inšpektorja
dalje. Krivce ribjega pomora v S #
ugotovila popoln pomor rib v Sušici. • delu. Pri tem da so uporabili
bo ugotovilo sodišče. Naj b o 1:
25-litrsk o posodo piretrinskega
Čeprav je po to či prepozno zvo
kdorkoli, kazen ne more izniJ11
ekstrakta, sredstva, za katero je po
niti, vprašanje krivca ni zadnje, ki bi
dejstva, da je v nekem KrkinemV
besedah
inšpektorja
Merzela
posebej
ga ob takem dogodku morali rešiti.
toku za nekaj tisoč kilograWt‘
povedano,
da
je
zelo
nevarno
ribam
Inšpektor Franc Merzel meni, d?
rib-življenja manj.
in čebelam. Posoda je imela interno
so v četrtek v zdravilišču Dolenjske
Krkino etiketo, deklaracija pa je bila
Toplice zoper ščurke in podobno
MARJAN BAtfe
napisana v tujem jeziku.
golazen prebrizgavali prostore zdra
Kaže,
da
so
škropivo
zoper
gola
viliških notranjih bazenov. I‘o naro
zen ob bazenih pripravljali v bližnji
čilu zdravilišča Dolenjske Toplice
kotlovnici. Inšpektorji in delavci
naj bi to delo opravila služba za
UJV so našli dan po škropljenju v
kotlovnici ostanke luže, posodo s
piretrinskim ekstraktom , v kateri je
bila še četrtina vsebine, in vinograd
niško bakreno brizgalno. Nekoliko
nižje je bil sifonski odtok, v katere
PREHITEVAMO ČAS
ga so vodili ostanki rumenega po
točka. V sifonu so inšpektorji res
Nevaren strup za ribe
našli ostanke rumene tekočine, ki
Ob letošnjem praznovanju fl°‘
naj bi povzročila največji pomor rib
vega leta smo na televiziji, po rsPoglejmo, kaj pravi o tako
na Dolenjskem.
diu in v časopisih lahko zasledili"
imenovanih piretrinskih sred
Vzorci vode, poginulih rib in
da smo stopili v novo desetletja
stvih dr. Franjo Janežič v knjigi
ostankov tekočine, ki je bila najde
Prehitevamo, saj nam do konO
»Varstvo rastlin pred boleznimi
na v kurilnici, so bili seveda poslani
tega desetletja manjka še 11
in škodljivci": „V cvetih rastline
v analizo v Ljubljano. Zanimivo je,
secev in precej dni; konec de
z imenom bolhač (Pyrethrum
da so predstavniki „Krke” želeli do
setletja bo namreč šele 31. dedatne vzorce za preiskavo mimo obi
cinerariaefolium), ki raste divja v
cembra 1980! Mar ni za desetlet'
Dalmaciji in drugod po svetu, se
čajne uradne poti. Tako sta poveda
je potrebno deset let in ne de-1
nahaja z a žuželke strupena snov
la inšpektorja Bečaj in Merzel, nekaj
vet?
o tem je bilo slišati tudi od ribičev.
piretrin. Piretrin je strupen le za
žuželke, ne pa za človeka in
Ib leg tega, da je bilo s strani Krke 1
Že vnaprej velja pomisliti, da
toplokrvne živali. Zato se zmleti
rečeno, da piretrinski ekstrakt sploh
v novo tisočletje ne bom o stopil* >
cveti v obliki prahu rabijo za
nc more pomoriti rib, ker je to snov,
s 1 . januarjem 2000, temveč let® j
uničevanje hišnih škodljivcev, pa
ki kot emulzija plava na vodi in se v
kasneje. Naši predniki so znal*!
njej ne raztaplja. Zakj j potem ob
tudi za napraševanje rastlin proti
pravilneje šteti, kar dokazujejo!
tistem sifonu čisto navadna vino
listnim ušem, tripsom, pršičem
Dolenjske Novice, ki so
gradniška brizgalna, ki je tistega
idr. Iz prahu delajo piretrinske
nuvarja 1901 ” zapisale: ,prečno
usodnega dne zanesljivo delovala
ekstrakte, ki se uporabljajo kot
novo leto in srečen začetek no
tudi na vodo? Od DO Krka v .';;'su
učinkovita škropiva v 0,1%
vega stoletja vsem častitim narO'
koncentraciji z dodatkom 0,2 %
poročanja na noben način nismo
čnikom in bralcem Dolenjski)1
mazanega m ila Iz bolhačevega
mogli dobiti izjave o dogodkih v
Novic!" Morda pa se njim takta1;
prahu se pripravi preprosto škro
Sušici. To pri tej delovni organiza
še ni tako zelo mudilo.
ciji, ki sc v nasprotju j večim. dru
pivo, tako imenovana Dufourova
gih v Novem mestu resnično trudi
brozga, in sicer iz 1 kg bolhača
J. DULAR
za varstvo okolja, preseneča. Druga
in 2 kg mazavega mila, ki ju
zmešamo s 100 l vodeče si pač nc znamo razlagati dejstvo,
„Naj dodamo samo, da se že v
osnovni šoli učijo, kako ribe
..M U
niso toplokrvne živali

viji, se je vzravnal direktor
vseh direktoijev in se na
smehnil.
Kolikšna pa je cena enemu
takšnemu stroju?
Preračunano v dinarje, več
kot staro milijardo, retnajst
jih je v tej'hali, je z o čm i preštel stroje direktor vseh di
rektorjev, potem p a.se je za
gledal v visokega gosta.
In kakšne so prednosti teh
novih strojev?
Delo z njimi je manj napo
rno, zaradi avtomatiziranosti,
veste, poleg tega pa narede v
minuti več kot prejšnji.
Resnici na lju b o: navdušen

sem. Iskrene čestitke, tovariš
direktor vseh direktoijev.
Vaše navdušenje bom pre
nesel vsem delavcem, kajti ta
dosežek je plod njihovih pri
zadevanj, odrekanj, odtrgovanj, zategovanj, je iztresel d i - ,
rektor vseh direktoijev ter po
vedel visokega gosta v svojo
pisarno na kavico in viski.
Neposredniku Jožiču Re
piču, ki je poslušal razgovor od začetka do konca, se je z a - '
pičila v možgane misel, ki se
je ni mogel otresti, niti ko je
legel v p osteljo; le zakaj ne bi
enkrat zgradili kakšno stvar
zato, ker sm o pametno gos
podarili, in ne zato, ker smo
zategovali pasove z luknjice
na luknjico?
TONI GAŠPER1Č
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eremu Novom eščanu, posebno starejšem p c /0C*U' k' *e čustveno m očneje navezan na

zato pridejo le p oredkom a pogledat zapuščeno
stavbo, dr> bi jo prim erno zaščitili in popravili
vsaj najnujnejše, pa ni videti. Svoj čas so se za
odkup hiše zanimali nekateri zasebniki, vendar
je na p o b u d o Zavoda za spom eniško varstvo za
čel veljati za stavbo poseben družben interes,
kar v tem prim eru pom eni, d a je dobila prven
stveno pravico o d k u p a katera od družbenih o r
ganizacij. Ob tem trd em orehu so se zlomili z o 
bje zasebnikov, ki so b & p ripravljeni hišo kupiti
in jo p o navodilih sooifMmiškega varstva tu d i o b 
noviti. Žal pa d r g j |,* E e u p orabim o ta prespto-

šni izraz, svojega posebnega jn te resa dolgo ni
uveljavila in ta k o je stavba ob istočasni lastniko
vi nem arnosti nezadržno iz leta v leto p ro p ad a
la. Z m estnim obzidjem se je vse bolj družila
ta k o po zapuščenosti k ot uničenosti v žalostno
bratovščino.
■» Napak bi bilo, ako bi mislili, d a se za ta del
mestnega jedra ni nikoli n ih če zanim al. Že med
študijem arh itek tu re pri slavnem Plečniku je
Marjan Mušič izdelal študijo ..Regulacija starega
mestnega jed ra" in v nji del pozornosti posvetil
tu d i m estnem u obzidju in njegovim vhodnim in

obram bnim stolpom . Zamisel o ureditvi pre
ostalega dela obzidja je v njem živo tlela, vendar
nikakor ni mogla v življenje.
„N e poznam nobenega drugega primera, da
bi bila tak o av ten tičn a priča novomeške zgodo
vine tak o zanem arjena. Niti misel se je ne d o 
tak n e, kaj šele roka. Proštijski vrt s tipičnim i
baročnim i elem enti, s sim etrično zasnovo, delo
ma ohranjeno obzidje, Fajdigova hiša — vse to
so izhodišča za akcijo," je pred nekaj leti za
Dolenjski list izjavil Marjan Mušič.
Z njim so mišljenje delili nekateri Novomeščani, dejstva pa kažejo, da ne tisti, v katerih
rokah bi zadeva zaživela.
O dkup Fajdigove hiše bo to rej zares prvi po
membni korak, začetek vse predolgo odlagane
poti. Zaenkrat je v n ačrtu , da bi hišo kulturna
skupnost Novo m esto odkupila nam ensko za
Dolenjski muzej. Strokovni kolegij muzeja vidi
v prim erno preurejeni stavbi dobre prostore za
postavitev prikaza zgodovine Novega mesta ali
pa za postavitev spom inskih zbirk likovnih
um etnikov Franca A ndreja Šege, Josipa Germa,
Ivana V avpotiča, Marjana Mušiča, Borisa Kobe
ta, Vladimira Lam uta in Milana Rijavca. V seka
kor pa stavbe takšne, kakršna je zdaj, Dolenjski
muzej ni zm ožen urediti, saj ima težave z
vzdrževanjem sedanjih prostorbv. Potrebna bi
bila ureditev Fajdigove hiše s sredstvi kulturne
skupnosti.
„Č e se bom o s sedanjim lastnikom dogovorili
in ne bo poskušal izsiliti preveč, potem bom o
Fajdigovo hišo lahko o d k u p ili," je povedal ta j
nik novomeške ku ltu rn e skupnosti Rom an Čelesnik," vendar pa preureditev pride v poštev
šele v prihodnjem srednjeročnem o b d o b ju ."
Še nekaj časa bo p reteklo, preden b o iz sedaj
propadajoče hiše vstala nekdanja podoba ob
ram bnega sto lp a A čakanje na ta tren u tek ni
več m oreče. Zanim anje za ta kulturni spom enik
je večje, večja pa je tu d i volja, d a ga prim erno
ohranim o.
M. M ARKELJ

rastlin, 3 —5 kg plodov in nakoplje 2 kg korenik
in čebulic. Pogoj za uspešno delo je dobro
poznavanje rastlin in njihovih življenjskih pogo
jev. T ako lahko samo v jesenskem času naberem o prek 70 raznih rastlin in plodov, ki l'"
pripravim o na različne načine. Liste, vršičke in j
stebla kuham o; tak o pripravljena, so primerna
za različne vrste juh, prikuh in enolončnic.
T robentice, regrat in razne detelje pa lahko
uživam o tudi surove. Surove lahko uživamo
tudi plodove rastlin, želod pa prej posušimo ijj
zm eljem o v m oko, da nam služi k o t dodatek
krušnim sestavinam, ki jim lahko dodam o tudi
korenike in čebulice,pripravljene na isti način.
Seveda bi tudi v naravi težk o prestali brez
kruha, ki ga v naravi lahko pripravimo a
brezovega lubja, leskovih m ačic in r o g o z e . Vse
dobro posušeno in zm leto vmešajno med moko
za kruh in p eč em o na prostem . Že v normalni!1
pogojih je peka kruha prava dom ača mojstrov'na, v naravi pa je še toliko težje. Male hlebčke
lahko pom ešam o v vroč pepel ali pa spečemo''
na pol živi žerjavici. Seveda je izdelek dokaj trO
in velikokrat k ot p rib o r ne bi zadoščal le nož.
am pak bi bilo p o treb n o kladivo, saj v narav'
kvas, ki daje kruhu rahlost, ne raste pod drevesi'

S p o treb n o previdnostjo kači takoj odreže
m o glavo. Kožo okrog vratu zaviham o
navzdol, nato pa okoli vratu trd n o privežem o
k onček vrvice. Drugi konec vrvice privežem o
na vejo v višini ramen. Zavihano kožo nato
počasi odiram o v smeri repa. Ko oderem o
kačo d o zadnjične odprtine, kožo z repom in
drobovino vred zavržem o. Meso nato opere
mo, razrežem o in osolim o ter ga pripravim o
ta k o k o t m eso rib. Pojem o lahko vse, razen
hrbtenice. Še prej pa se m oram o o d lo čiti za
način priprave. L ahko jo pečem o ali cvremo,
če pa jo bom o kuhali, m oram o paziti, da ne
skuham o preveč, sicer razpade in s pojedino
ni nič.

KAKO
PREŽIVETI
V POSEBNIH
POGOJIH
„Je to jedilnik am azonskih Indijancev? se
boste vprašali. Ne, to je le eden od tisoč
receptov in navodil, kako preživeti v naravi v
posebnih pogojih, ki nastopijo ob elem entarnih
nesrečah, o b oboroženem napadu.sovražnika ali
ta k ra t, ko je večja ali m anjša skupina za dalj
časa odrezana od redne preskrbe s hrano. Kaj
storiti ta k ra t, k o v bližini ne bo ne trgovin ne
restavracij in hotelov, ne prepolne dom ače
shram be? Živeti in preživeti je tudi v takih
pogojih m ožno in za nekatere bi bil kakšen
teden ob takem jedilniku še koristen, če ne
drugega, bi izginili odvečni kilogrami. Sicer pa
je v naravi m nožica zdravilnih zelišč, ki pom aga
jo tu d i p ro ti prebavnim m otnjam in driski.
D om ala na vsakem koščku Slovenije in Ju g o 
slavije je m ožno preživeti v naravi, saj je v
gozdovih, grm ičastih in travnatih obronkih,
senožetih, travnikih in obdelanih zem ljiščih ter
rekah in jezerih dovolj živil, ki pa se z letnim i
časi m enjujejo. Spom ladanski jedilnik vsebuje:
m ačice, m lado brstje, bezgovo in akacijevo
cvetje, sočne liste trobentic, kislice, m lade
koprive, rman in regrat, ki je tudi v norm alnih
pogojih prava poslastica. U žitne so tudi spo
m ladanske, gobe: m ajniške kolobarnice, užitni
mavrahi in m arčne voščenke. Poleg dlakaste in
pernate divjadi, ki je na dosegu vse leto, pa
lahko spomladi dam o
na krožnik tudi žabe,
polže s hišico, m artinčke, kuščarje in vse pri nas
živeče kače.
O d zelenjave lahko v poletnih dneh nabiram o
slak in trp o te c, cvetove raznih detelj, od sade
žev pa jagode, borovnice in maline. Poleti ne
m anjka tudi raznovrstnih gob, od živali pa
najprej lovim o tiste, ki so nam spomladi ušle.
Med vsemi letnim i časi je, k o t v norm alnih'
pogojih, najbogatejša jesen, ki nas obdari z
orehi, lešniki, kostanjem , želodom , šipkom ,
robidnicam i, črnim trnom in če bi do takega
stanja že m oralo priti, si lahko vsi želimp, da bi
bilo to v jeseni. Vsega je v obilju, narava je
dozorela. Jedilniku z živalskim mesom pa lahko
dodam o tudi polhe in ježe. Zima nas lahko
najbolj prizadene, zlasti ob velikem sneijj.
Jedilnik je najbolj skop, saj lahko nabiram o le

Seveda bo vse prehranjevanje zastonj, &
boste m ed zelenjavnimi sadeži zamenjali strupa
ne in u žitne gobe, pa tudi ob sami rastlinsk'
hrani prav gotovo ne bi preživeli. Na ozeml|u
Slovenije živi veliko živali, ki so tako al'
drugače užitn e, čeprav se nam v m irnem času
naježi koža, ko pom islim o nanje, kaj šele, da &
jih jedli. T udi loviti jih m oram o na take načine,
ki so v m irnem času kaznivi: v zanke, pasti in
druga lovila.

leskove m ačice, brezovo lubje, plodove črnega
trn a in hrasta. Med gobami najdem o le zim ske
panjevke. Uspešnejši bo tek za divjačino, ki bo
v hudi zimi prav ta k o n em o čn a k o t tisti, ki jo
bodo lovili.
Poleg naštetih m ožnosti za preživljanje v
naravi lahko raču n am o tudi s km etijskim i pri
delki na poljih. Žal je pri nas, zlasti v hribovitih

delih, precej zemlje v pušči, porasle s trnjem in
grmičevjem. Ž e danes m oram o misliti na to , da
nas lahko doleti naravna katastrofa ali sovražni
kov napad in da nam bo prim anjkovalo živeža.
Vsaka družina bi morala imeti dom a uskladišče
no enom esečno zalogo hrane. Seveda bo vso to
h rano težk o nositi s seboj, z a to bi bilo p am et
no, č e bi imela vsaka krajevna skupnost svojo
zalogo hrane spravljeno izven nasfelja, na skri
tem m estu v zidanici, kleti ali v posebej
zgrajenem bunkerju. T o zalogo bi bilo p o treb n o
m ed letom zam enjavati, vsebovala pa naj bi: sol,
sladkor, m oko, m esne konzerve in osnovni
inventar za pripravo hrane (kotel, p osodo za
vodo, sekiro in nože). Kljub taki zalogi pa se ne
m orem o izogniti življenju z naravo.
V sakdo lahko v eni uri nabere (tak o so
zračunali) 6 —10 kg različnih zelenih delov

Na beneških galejah so imeli v 14. stoletju
ladijske kantine (taverne), v katerih je glavni
nadzornik veslačev (galiotov) držal m anjše zalo
ge hrane in raznih pijač.
O d 15. stoletja naprej so bile k antine v
francoski vojski v rokah tak o im eno v an ih k an tinerk, ki so bile navadno žene vojakov. Če so
postale vdove, niso m ogle o stati kantinerke,
razen č e so se ponovno poročile.
V avstrijski vojski so za k antine skrbeli
„m ark eten d arji", ki so bili edini posredniki pri
nabavi in prodaji vseh m aterialnih p o treb ščin za
najem niške vojske. Proti koncu 17. stoletja so
jih podredili kom an d an to m ustreznih e n o t, ki
pa so jim za opravljanje teh zadev m orali
plačevati posebno najem nino.

KANTINA NI
OD DANES
Beseda kantina je italijanskega izvora in
pom eni k le t V vojaškem pom enu pa je to
prostor, kjer si vojaki v vojašnicah, na ladjah, na
p ohodu, na fronti ali v ujetniških taboriščih
lahko kupujejo najnujnejše potrebščine. Prve
kantine so imeli že v rimski vojski. T o so bile

Kasneje so postale k antine ustanove za d o 
polnilno oskrbovanje vsega, kar je vojak p o 
treboval, ni pa mu pripadalo brezplačno.
V Rusiji so kantinerje imenovali „bifedžije"
(bu fetčik ), m edtem ko je pruska vojska imela
m arketendarje v vsaki č e ti, na voljo so jim dali
voz z vso p o treb n o oprem o.
Iz današnjih časov je zanim ivost, da ameriška
vojska nima k an tin v klasičnem pom enu besede.
N adom ešča jih en o tn a državna organizacija P ost
Exchange, ki ima na čelu generala. V njenih
prodajalnah lahko vojaške osebe kupujejo p o
precej nižjih cenah k o t v civilnih trgovinah
razno blago, m ed drugim tudi vse tisto , kar
vojakom sicer pripada b rezp lačn o (obleka,
obutev). Prodajalne so tudi p rem ičn e (na to 
vornjakih), za to lahko sprem ljajo en o te na
bojišču.

med drugim zapisala tudi to: ,.Toliko «-—
i—l»|9|

ne površine čakajo, da jih bodo urbanist
usmerili in gradbeniki pozidali, toliko najlepših
ravnic je prekritih z betonom .ali povaljanih fo
posutih z lešem. Kaj pa živež? Kje je m eso, saj
ga še za sproti ni! Hlevi so prazni in v nji^
prebivajo jekleni konjički. Kje je posušeno
sadje, m leko v prahu, posušena jajca? Tudi č«
bi bilo vsega tega na p retek, ali bi prebivale'
Novega m esta lahko prišli do hrane? Z ato, &
bom o lahko prišli do repe, krom pirja in ko;
renja, potreb u jem o čim več obdelane zemlje, k'
jo potreb u jem o že danes, kajti ne ve se, kaj na*
čaka ju tri."
JA N EZ PAVLIN

Med drugo svetovno vojno je iz vojakov
R deče arm ade, ki so zbežali iz nemškega
ujetništva in delno tudi iz nem ških oboroženih
formacij, delovalo v sestavi NOVJ precej parti
zanskih enot, m ed n jim itu d išest bataljonov.
Ruski bataljon T uropoljsko—posavskega par
tizanskega odreda so ustanovili spom ladi 1944.
V njem je bilo kakih 120 borcev. AvgMSta 1944
je bil vključen v brigado „F ran jo O g jlin ac—
Seljo", v kateri je ostal d o m arca 1945, ko so ga
razpustili, njegovi pripadniki so se vrnili v
Sovjetsko zvezo.

sam ostojne organizacije z dvema m agistrom a na
čelu. Stavbo, v kateri so prodajali robo, so
imenovali canaba.

VOJAŠKI KOTIČEK

Poleg dlakaste in p ernate divjadi bom o lovil'
tudi m artin čk e, zelence, belouške, modrasa
gade, kobilice in jedli jajčeca velikih gozdnih
mravelj, ki so sicer zaščitene. V skrajne^
prim eru se bom o lotili tudi psov, m ačk i11
podgan.
Pri pripravi jedi v naravi izkoristim o vse svoj®
kuharske sposobnosti, če jih seveda imamo, P°
načelu: Iz malega narediti veliko, iz slabeg3
d o b r a Za obrok m oram o pripraviti vsaj dve
jedi, ne smemo se zadovoljiti le z enolončnica
mi.
T ak o bi jedilnik za en dan sestavili tak#
zajtrk: šipkov čaj in kostanjev kruh; kosilo;
polhi v obari in jesenska solata; za večerjo pa b'
se posladkali z m ravljinčnim i zrezki in zelišč’
nim pirejem.
Na nedavnem posvetovanju skupine strokci;
nih učiteljev iz vseh gostinskih šol Slovenije, k'
ga je pripravil Šolski cen ter za gostinstvo 'z
Novega m esta, so govorili predvsem o p reh ran iv
posebnih pogojih. R ecepte in jedi so pripravil'
pod strokovnim vodstvom pedagoške svetovalke
Milke Češarek, ki je v ta namen izdani brošuri

RUSKI
BATALJONI
V OKVIRU NOV
JUGOSLAVIJE

Ruski bataljon 1. m akedonsko—kosovske bri
gade je bil ustanovfjen 14. decem bra 1943 na
Kajm akčalanu. Sprva je imel 5 0 borcev, o k to b 
ra 1944 so ga razpustili, borce pa razdelili P o
drugih en o tah . Ruski bataljon Osiješke brigade
je nastal iz čete, ki je bila ustanovljena 14.
decem bra maja 1944. B ataljon je imel proti
koncu leta okrog 250 borcev. Pred koncem
vojne so se njegovi pripadniki vrnili v Sovjetsko
zv e za
Ruski bataljon 7. vojvodinske brigade je bil
ustanovljen poleti 1944, to d a p ro ti koncu istega
leta je bil razpuščen, borci so krenili v Sovjet
sko zvezo. Ruski bataljon je imela tudi 5proletarska (črnogorska) brigada. V drugi po
lovici februarja 1945 so njegove pripadnike
poslali v Beograd, od koder so odpotovali v
dom ovino.
..
Ruski bataljon Bazoviške brigade pa je bi
sestavljen iz pripadnikov R deče arm ade, ki i0
uhajali iz nem ških en o t v Italiji in se vključeval'
v razne partizanske en o te v Slovenskem Prl'
m orju. T udi v G radnikovi brigadi je bila sporni3'
di 1944 posebna ruska četa. Krnalu zatem s°
vse te ubežnike poslali v Bazoviško brigado
sestavili poseben bataljon, v katerem je bil
okoli 4 0 0 borcev. Sredi m aja 1945 je b'
bataljon razpuščen, njegove pripadnike so na
potili v SZ.
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ZA OSTER
VID
IN MIRNO
ROKO
Sliši se neresnično, a je res, da mnogi uvrščajo
odkritje streljanja z lokom med tri najpom em 
bnejša odkritja človeškega rodu in ga prim erjajo z
odkritjem ognja in izpopolnjevanjem govora. Na
pravo, ki je sam o za oster vid in m irno roko, so
uporabljali že pred 6000 leti in je bila stoletja
stalni spremljevalec lovcev in vojščakov.
Loki in sveženj puščic niso izgubili prvoten
namen niti ta k ra t, ko se je pojavilo strelno orožJe- Se ko je bilo lokostrelstvo v pleničkah, se je
zelo hitro širilo in postalo tudi priljubljena zaba
va, iz katere se je kaj km alu razvilo šp o rtn o strel
janje. Posebno spretni v ravnanju z lokom so bili
stari Perzijci, Mongoli, T urki in Indijanci. Naj
boljši mojstri so btfi zelo cenjeni, kar dokazujejo
tudi številne najdbe kipov in slik, ki poveličujejo
najboljše. V Angliji so na prim er pripravljali razne
turnirje že v zgodnjem srednjem veku, vendar ni
so bili prav nič manj športni, k o t so danes.
Ta čas je znanje in zabava starih narodov p o 
novno nazm agoviti poti. Lok je našel prostor d o 
mala v vsaki sobi najstnikov. Zgodi se, da ga ne
kateri celo uporabljajo in da so v njem našli d o 
brega prijatelja v času najrazličnejših stisk.
Že peto leto sprem ljata lok in puščica tudi
Novomeščana Milana O bradinoviča, ki velja za
enega najboljših strelcev na D olenjskem . T o je
dokazalo tu d i zadnje tekm ovanje za zlato puščic°. na katerem je Milan osvojil v konkurenci naj
boljših slovenskih tabornikov — lokostrelcev d o 
bro šesto m esto.
..Takoj, ko sem se spoprijateljil s tem športnim
rekvizitom ," je dejal učitelj Milan, ,,sem vedel, da
mu bom ostal zvest. V današnjem tem pu mi namreč dom ala vsak dan ponudi košček narave. O d
pravim se z njim v gozd, hodim , ciljam , streljam ,
ždi se mi boljša rekreacija od m arsikatere igre z
ž°go, kjer je človek ves čas napet, se jezi, pre
klinja. Lokostrelstvo pom irja in ga priporočam
Posebno ljudem , ki jih napadajo ta k o imenovane
menažerske bolezni. Nekdaj je veljalo pravilo, da
ie lok z ostalim i pripom očki sam o za tiste z os
trim vidom in m irno roko. V petletni karieri sem
M Prepričal, da je pomiril še tak o d rgetajočo ro 
ko."

Poleg O bradinoviča se v dolenjski m etropoli s
strelstvom neorganizirano ukvarja še nekaj o b 
čanov. Milan je sicer lokostrelec tab o rn ik , a se pri
svojem hobiju in športu srečuje s podobnim i te 
žavami kot ostali ljubitelji lokostrelstva. Vsi nam 
reč zelo težk o pridejo d o kakovostnega loka, za
katerega m oraš odšteti m alone 5000 din.
Največ lokov je izdelanih iz lesa, manj jih je iz
kovine ali um etne snovi, najboljši pa so tisti, ki so
izdelani s kom biniranjem (lepljenjem) fiber stekla
in lesa. V zadnjem času se na tržišču pojavljajo še
loki iz novih mas, vendar še niso preverjeni. T e k 
movalni lok je dolg 170 cm in puščico brez težav
požene 90 m daleč. Za ta uspeh m ora imeti lok
vsaj 5 kilogramov natezne m oči (natezna m o č je
m oč, s katero je p o treb n o nategniti te tiv o za d o l
žino puščice 70 cm).
„M arsikdo m eni," je nadaljeval O bradinovič,

„da je streljanje s tekm ovalnim lokom o tro čje
lahka zadeva. Ravnanje z njim ni enostavno. Pred
kratkim sem s 30 m usmeril p uščico s približno
10 kg natezne m oči v 2 mm deb elo pločevino.
Brez težav jo je prebila. Nič kolikokrat se je na
prim er zgodilo, da je lok kaznoval neprevidneža
in da mu je puščica razbila arkado. Prav nič sa
lonski ni strelski tu rn ir. Zgodi se, da lahko sam o
dvanajst udeležencev, ki m orajo ustreliti 6 — krat
po 6 puščic v štiri različne ta rč e , (skupaj 144
puščic) z različnih pozicij, začnejo s te k m o zju 
traj, končajo pa kom aj pred sončnim zahodom .
V prednosti so na prim er tekm ovalci, ki merijo
instinktivno. Ti streljajo z o b ču tk o m , ta k način
pa zahteva obilo vaje, poznavanje loka, puščic
ipd. Pri streljanju s strelskim i napravami u p o 
rabljam o strelne m uhe. Te om ogočajo presenetlji
vo n atan čn e zad etk e."

Streljanje z lokom je postalo okoli 1900 tak o
priljubljeno, da so ga uvrstili celo v program olim 
pijskih iger. Žal, dvanajst let kasneje v S to c
kholm u med nasto p ajo čim i ni bilo m ož v belem z
loki. Da so ponovno uvrstili svojo disciplino med
olim pijske panoge, so potrebovali kar dvainpetde
set let, le štiri leta kasneje pa je v konkurenci
najboljših strelcev na olim piadi presenetil tudi
Bojan Postružnik iz M aribora, ki je osvojil deveto
m esto.
„ L okostrelstvo je res na pohodu. Priljubljeno
je zlasti pri tab o rn ik ih , na osnovni šoli v Smarjeti,
kjer im am o m očan taborniški odred, pa sm o že
razmišljali, da bi ustanovili klub tabornikov loko
strelcev. Članov bi imeli več k o t dovolj, saj se za
streljanje zanim ajo tu d i dekleta. T ako bom o po
svoje tu d i mi nadaljevali že več k o t šesttisočletno
lokostrelsko trad icijo ."
J. PEZELJ

SUHOROBARSTVO
LESE
FOLKLORA?
Ribniške doline se še vedno krčevito drži ime
»Dežela suhe ro b e", akoravno se je nekdaj tak o
s oveča lesna dom ača o b rt zadnja desetletja mac|^ e v vseh krajih um aknila na zapeček. Na prste
obeh rok bi lahko našteli družine, kjer to ob rt še
9°]ijo k ot hišno tradicijo in se z njo tu d i preživ
i j o . Suho robo, ki je ostala le še k o td o o o ln iln a
gospodarska dejavnost, obvlada starejši rod. Mla** le potegnilo v svet za sodobnejšim in boljšim
2asl.užkom 'n j*rn suha roba pom eni, k o t vsem
R ib n ičan o m , predvsem vsega spoštovanja vreI n? 'b o č ilo prednikov, del folklore. V zadnjih
® •n poskušajo v ljudeh predram iti suhorobarsko
rV j'? hkrati z veliko propagando za tradicionalne
rit
seim e, na katerih lahko rešetarji, obodaI - Posodarji, žličarji in drugi izza ,,štantov" pov e13)0 sv° ie znam enite izdelke, vendar je malo
^ ri t n o , d a bodo sejmi dovolj m o č n a spodbuda
ke °. an,tev te plem enite dejavnosti. Še zlasti ne,
lo h -G- domala izum rlo vse, kar je nekdaj pom eni
l i suhorobar in R ibničan.
zanH ^ pred kakim i Štirimi desetletji je ribniški
dež ? vin?r J a n ko T rošt ugotavljal, da se v tej
lese6 *^er *e suha rot3a h ^ na
' » v d elu je vsa
in n*13 dr°b n iav ", ki se uporablja v gospodinjstvu
raz °uPOdarstvu, od zobotrebca in lesene žlice, do
heca škafov, bren t in putrihov, d o kadi in raz
daj^ 0rodia, grabelj, vil itd. „Lesna do m ača obrt
p * « n tem krajem , k a k o r tu d i ljudem , svoj
nii
značaj," je zapisal. „ Ž e pred raztreseni•Sami naselij, ki se kopljejo v soncu, lahko
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presodiš, s katero stro k o te naše najstarejše d o 
m ače um etnosti se bavi družina. T u vidiš nace
pljene zgonte za rešetne obo d e, tam skladovnice
dog in dožic za b ren te in keblice ali obeljene in
oglodane leskove palice, ki te po u če, da v hiši
izdelujejo vitre in rešetna d n a ." In pisec si ni m o 
gel kaj, da ne bi na koncu vzkliknil .„T u je torej
dom ovina Ribničanov, ki krošnjarijo s svojo suho
robo po svetu že nad 600 let in se m ed seboj
im enujejo zdom arje, torej ta k e, ki hodijo z dom a
v svet in ga zalagajo s svojimi značilnim i izdelki.
S svojo znano šegavostjo in d o b ro voljo je zdomar živo ustno izročilo za dovtipe in dom islice."
Izdelovanje suhe robe sega v 11. stoletje in je
gotovo naša najstarejša in hišna o b rt. Včasih je
bila suha roba dom a tu d i drugod p o Sloveniji,
vendar je izum rla. Na ribniškem obm očju se je z
njo pred vojno ukvarjalo tu d i p o 5000 hišnih o b 
ratov, kruh pa je dajala kakim 3 0 .0 0 0 ustom . Že
leta 1492 so dobili Ribničani pravico krošnjariti
po tedanjih avstrijskih deželah. S svojo ro b o so
zalagali celo Čehe, prišli z njo v Galicijo in B uko
vino, d o Predarlske in Tirolske te r severne Italije,
ob Jadranu pa po Dalmaciji d o Kotora. V Bosno,
Črno goro in Srbijo pa niso smeli. S uho robo je
še pred drugo svetovno vojno nosilo p o svetu več
k o t 800 zdom arjev, od tega sam o p o avstrijskih
deželah kakih 500.
Že prve spom ladanske sape so pognale Ribni
čanom kri v noge, da so si naložili visoke krošnje,
vzeli p o p o tn i les v roke in zakoračili p o svetu.
Vsak zdom ar je smel prodajati na povsem d o lo 
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čen em o bm očju. Rešeta, sita in rete, ki so bili
glavni predm et krošniarjenja, so zdom arji izgotavljali kar na poti. Ko je v dolinah zorel ječm en,
so se vrnili prvi zdom arji z zaslužkom v denarju, s
Hrvaškega pa so prinesli plačilo tu d i v žitu.
Kdor se je hotel ukvarjati s suho robo, je m oral
upoštevati nekatera zlata pravila. T ak o ni bilo
..dovoljeno" vzeti v roke les, ki ni imel naslednjih
vrlin ! moral je biti gost, prožen, lahko cepljiv in
lahak. Zato so uporabljali sm rekovino in jelovino,
javorov, bukov in češnjev les, lesko za izdelovanje
viter, dren pa za zo botrebce in zobe pri grabljah.
Le preprostejši, manj zahtevni izdelki so smeli
biti iz lipovine. Veljalo je tu d i, da si m orajo su h o 
robarji delo deliti. Nikoli se ni zgodilo, d a bi im e
la ena hiša vse, o d rešetarjev d o zobotrebčarjev.
Suha roba je cvetela zdaj bolj, zdaj manj in
krošnjarjenje je z denarjem polnilo ribniške žepe
s sprem enljivo darežljivostjo. Nekdanji stalni o d 
jemalci njihovih izdelkov so se čedalje bolj o d lo 
čali za trpežnejše in trajnejše izdelke iz kovine, ki
so začeli preplavljati krošnjarski trg. Kovinska
industrija je povzročila, da so se cene lesnih iz
delkov m o čn o zmanjšale. Huda pocenitev in veli
ka produkcija na trgu ne gresta vštric, za to so
Ribničani že v prvih letih stare Jugoslavije začeli
razmišljati o novi vrsti lesnih izdelkov, takih, ki
bi imeli na trgu tu d i ceno. Podjetni, k o t so bili,
so začeli izdelovati igrače. Njihovi izdelki te vrste
so se lahko kosali s tistim i, ki so jih ponujali
tujci. Navdušenje za novo zvrst suhe robe je bilo

ta k o veliko, d a so celo za u čence na m eščanski
šoli prirejali posebne suhorobarske tečaje. S te č a 
ji se niso zadovoljili, zahtevali so posebno stro 
kovno lesno o b rtn o šolo v Ribnici.
Ob koncu tridesetih let je v Ribnici že marsikaj
dozorelo za ustanovitev take šole in m enda je
manjkal le še glavni p eč at, pa bi jo bili dobili. A
čeprav do ustanovitve ni nikoli prišlo, si velja vsaj
tu in še en k rat ogledati, kakšne naloge so ji hoteli
naložiti.
Kot lahko berem o v predvojnih zapisih, naj
bi šola pomagala iskati nove predm ete izdelo
vanja, še posebej izdelke, ki jih je m orala država
uvažati. Nadalje naj bi poiskala že znanim izdel
kom suhe robe ustreznejšo, pripravnejšo, so d o b 
nejšo in za trg zanimivejšo obliko. Slednjič pa bi
šola skrbela za gojitev vseh tistih vrst drevja, ki
dajejo ribniški lesni stro k i vse p o treb n e vrste lesa.
Kot vidim o, si R ibničani nove šole niso zamislili
k o t suhoparno ustanovo, kjer bi učencem vbijali
v glavo sam o te o re tič n a dognanja in izkušnje o d 
raslih, m arveč bi bila v pravem pom enu srce gos
podarskega napredka suhorobarske dežele.
D andanes bijejo v ribniški dolini drugačna
srca. Industrija jim pravijo ljudje. Suhorobarski
izdelki se v večjih količinah pojavljajo le na sej
mih. Sicer pa so ro čn o delo, včasih tak o značilno
za suho robo, izpodrinili stroji. Na roke delajo le
še to , kar ne gre s stroji. H itreje gre in več prine
se. Sicer sm o pa že povedali, da suhorobarskega
poklica dandanes skoraj ni več.
I. ZORAN

I I P
■mCiJvIv

X'!wl

IliBi
■M
MR
K m e č k i g la s

WOJTYLA
MED NEBOM
IN ZEMLJO
Ko je kardinal Paricle Felici 16. o k to b ra lani z
balona bazilike Sv. Petra oznanil vernikom , zbra
nim na velikem trgu pred cerkvijo, svečani
„habem us p apam " in izgovoril Italijanom tuje in
neznano ime, je m ed m nožico zav ršala »K do je
novi papež s čudnim im enom ," so se spraševali
vsi. Zm edeni so bili tu d i televizijski poročevalci.
T o d a le za hip. Po negotovosti, ki je trajala
m orda le nekaj sekund, so gledalce obvestili, da je
novi papež Poljak, da je prvič p o štirih stoletjih
prevzel vodstvo katoliške cerkve nekdo, ki ni
Italijan. In ko se je kardinal W ojtyla pokazal na
balkonu in spregovoril prve besede, je postalo
jasno, da prinaša n o v i,,Kristusov vikar" na zemlji
s seboj nekaj svojskega.
Mesec dni predtem je stopil na isti balkon
kardinal Luciani, ki je v skrom ni preprostosti ter
z nasm eškom na ustih spregovoril: „K o sem
včeraj stopil v konklave, mi še na p am et ni prišlo,
da bom postal papež . . . "

»LJUDSKI" PAPE2
Prve besede kardinala W ojtyle so bile pozdrav
Kristusu in poziv k m olitvi. Že ta, prvi nastop je
razkrival bojeviti program papeža, ki si je v
znam enje
spoštovanja svojih predhodnikov
izbral ime Janez Pavel II. Novi papež je izražal
u d arn o st in o dločnost, pa tudi svojevrstno
konservativnost.
Nekaj več k o t leto dni je v cerkvi p rek ratk o
obdobje, da bi lahko izrekli d o k o n čn o besedo o
po n tifik atu, ki se je začel z nenavadno intenzivn o s tja V Italiji je papež postal »človek leta".
Skoraj ni minil teden, da sredstva javnega ob
veščanja ne bi posredovala najbolj intim nih p o 
drobnosti o papežu Poljaku. Časopisi so kovali
nov m i t O novem papežu sm o izvedeli vse: da je
bil delavec, da je dokončal teološke študije
nek o lik o p o zn o zaradi vojne; da je bil am aterski
igralec v m alem krakovskem gledališči, da je bil
p o vsej verjetnosti zaljubljen (mnogi časopisi so
tudi namigovali, d a je imel nezakonskega otroka).
S kratka: Italijani so ga predstavljali k o t človeka
iz mesa in krvi, k o t nekoga, ki je m o č n o podoben
običajnim ljudem. Prav to pa je Italijanom silno
všeč.
T o d a s tem še ni bilo konca »človeških"
posebnosti novega papeža. Izvedeli smo, da je
kardinal W ojtyla dober sm učar in hribolazec, da
rad plava in igra tenis. Že kmalu p o izvolitvi so
časopisi razmišljali, da bi bilo p o treb n o v vatikan
skih vrtovih zgraditi teniška igrišča in ugibali,
kdo izmed vatikanskih prelatov bi lahko postal
papežev soigralec. T o je samo ena stran m itološ
kega blišča, s katerim so ga ovili časopisi,
ilustrirane revije in televizija. Z javnimi nastopi v
tem letu je papež samo potrdil in še bolj poglobil
prepričanje, da je tudi navzven nenavaden Kristu
sov nam estnik na Zemlji. Že način njegovega
govora izraža kultiviranost in igralske sposobno
sti. Ko se je povzpel na M arm olado, je bil
resnično podoben enem u izmed tisočev sm učar
jev, ki vsako leto obiščejo to italijansko zim sko
središče. Višek teatraličnosti pa Janez Pavel II.

pokaže tedaj, ko z dvignjenimi in razprtim i
rokam i pozdravlja m nožice. T ak rat je p odoben
Kristusu na križu, je imitacija Kristusa. V idez, ki
najbrž ni naključen, tem več izraža bistvo njego
vega ver ‘;ega prepričanja in nauka, je neke vrste
program ski kredo, izražen s teatraličnim gibom.
Janez Pavel II. je postal »su p erstar", »božji
atlet". Za njegova potovanja so organizirali tele
vizijske prenose, ki jih je m ogoče prim erjati s
televizijskimi prenosi pristanka prvega človeka na
Luni. Njegov šp o rtn i videz in din am ičn o st sta
živo nasprotje krhke telesnosti in skrom nosti
Pavla VI. in naivnega nasm eha papeža Lucianija,
ki je papeževal le d ober mesec. Poljski papež je
postal tu rističn a za n im iv o st Rim je z njim dobil
nekaj svoje stare slave. T o m esto je zo p et postalo
prvo središče katoliške cerkve.
K akšno zvezo ima vse to z vero in vlogo cerkve
v današnjem svetu? Za v ečin o italijanskih časopi
sov, radia in televizije ni nobenega dvoma: Italija
in svet izpričujeta oživljeno zanim anje za vero.
T ežk o je o tem soditi, to d a bolj prim ern o se nam
zdi verjeti uglednim katoliškim m islecem , ki
povečanega zanim anja za najvišjo versko oseb
nost ne istovetijo z oživljanjem vere ta k o na
vzhodu k o t na zahodu. T i teologi celo obsojajo
načine, s katerim i si poskuša papež pridobivati
sim patije m nožic.
Res je tudi nekaj drugega: v zadnjih letih
papeževanja Pavla VI. je vpliv V atikana zbledel, z
novim »Kristusovim n am estnikom " je postal spet
cen ter m oči.

POTUJOČI PAPE2
Kaj je pokazal papež W ojtyla v letu dni
papeževanja? Za na videz posvetnim i izrazi
zunanjega blišča in teatraličn o sti se skriva odloč
na osebnost, ki resda želi popeljati cerkev po poti
drugega vatikanskega koncila, hkrati pa zahteva
od vernikov, da se strogo držijo najbolj pravo
vernih cerkvenih norm , če tu d i so te v eč k rat v
nasprotju z zahtevam i in p otrebam i sodobnega
sveta, družbe in ljudi.
Janez Pavel II. je že dokazal, da ne namerava
sam voditi cerkvenih zadev, četu d i kroži v Rimu
krilatica, da »POSLUŠA VSE, SE POSVETUJE Z
REDKIMI IN O D LO Č A SAM ." W ojtyla nam era
va zaupati večjo vlogo nacionalnim škofovskim
konferencam in celo kontinentalnim konferen
cam. N ovem bra se je sestal z vsemi kardinali in z
njimi razpravljal o nekaterih program skih n ačrtih
cerkve in o vprašanju vatikanskih denarnih sred
stev. Papežev cilj je upravna decentralizacija
cerkve, p o drugi strani pa strogo spoštovanje in
uresničevanje najbolj tradicionalne cerkvene
doktrine, ki jo poosebljajo teologi vatikanske
kurije. V začetk u leta bodo prišli v Rim holand
ski škofi, ki so znani k o t cerkveni inovatorji in
pobudniki n eortodoksnih pogledov na cerkveno
življenje. V Rimu se govori, da jih papež ne vabi
zato, da bi jih poslušal, tem več da bi jim ukazal
večjo zm ern o st in p o k o rn o st Svetemu sedežu.
W ojtyla se zavzema za obnavljanje kolektivnega
oživljanja cerkve. V njegovih nastopih izžarevajo
socialni m o m en ti, a hkrati tudi odklanjanje vsake
kulture, ki ne izvira iz krščanske tradicije. Mnogi
se zaradi tega sprašujejo, ali ne bo dialog med
papežem Poljakom in nekristjani ter ateisti težak,
če že ne skoraj nem ogoč.
Papež W ojty!a bo prišel v cerkveno zgodovino
kot p o tu jo či papež, k o t božji nam estnik, ki je
povsod tam , kjer so verniki, ne glede na to, ali so
v južni Am eriki, Aziji ali Evropi. Pavel VI. je bil
npr. le en dan v N ew Y orku, ko je govoril p red
skupščino ZDA. Papež W ojtyla je prepotoval pol
A m erike; Pavel V I . se je odločal za potovanja le s
težavo, Janez Pavel I I . ima za seboj že potovanja

v M ehiko, na Poljsko, Irsko, v ZDA in v T určijo.
V svoji delovni beležnici ima označena še m noga
nova potovanja. S potovanji, govori, enciklikam i
utira p o t cerkvi v 21. stoletje.
Kakšna bo ta cerkev? Boljša ali slabša od
cerkve Janeza XXIII. in Pavla VI.? B o sledila
napotilom drugega vatikanskega koncila ali p a bo
ubrala d rugačno pot?

PAPE2
TRADICIONALIST

dovolil, da bi se te preiskave sprem enile v
procese. V V atikanu je sedaj zapihal nov veterBivši »Sveti oficij" je obsodil knjigo francoske#
dom inikanca Jacquesa Pohiera, v kateri je zanika1
nekatere cerkvene dogme, avtorju pa prepovedal
opravljati m ašo in poučevanje na univerzi ter
sodelovanje na teoloških konferencah.
Najbolj vpijoč prim er obnove tradicionalne#
cerkvenega gledanja na teološke novosti je proce®
p roti
holandskem u
teologu
EdvarcU
Schillebesckxu, ki je svetovalec holandskih
škofov in je bil m ed drugim vatikanskim
koncilom eden izm ed najuglednejših inovatorjev.

Papež W ojtyla izhaja iz tradicionalne poljske
cerkve, ki je bila vselej za p rta za teološke novosti
K ongregacija za d o k tr in o vere, ki ji n a č e lu '1)
in sodobne poglede na družbene pojave in
hrvaški kardinal F ranjo Šeper, dolži holandske#
življenje. Janez Pavel II. je dokazal, da je tradicio teologa, da ne priznava nekaterih cerkvenih
nalist, da želi povratek k tradicionalni cerkvi.
dogem. Na ta način pa pravzaprav obsoja celotno
holandsko cerkev, ki je znana p o tem , da s®
Pričevanj o tem je nešteto! D uhovnikom , ki so
upali, da bo novi papež razrešit vprašanje celiba najbolj odpira potrebam sodobnega sveta, družbo
in ljudi. Bivši »Sveti oficij" je s papeževimi
ta, je nedvoum no rekel, da zahteva duhovniški
privoljenjem prepovedal predavanja na nemški
poklic odpovedovanje in asketsko življenje.
M edtem ko je Pavel VI. dovolil m nogim duhovni katoliški univerzi v T uebingenu tudi švicarskemu
kom , da so slekli svečeniško o b lačilo in se teologu in velikemu inovatorju Hansu Kuengu.
Še eno, nič manj vznemirljivo znamenj®
p o ročili, sedanji papež ni dovolil niti enem u
povratka k predkoncilskim m etodam : iz V atik?
duhovniku, da bi napravil takšen korak. Na
potovanju p o Ameriki je kritiziral tiste duhovni na je prišla poluradna vest, da kongregacij®
ke in redovnike ter redovnice, ki se o blačijo v pripravlja osnutek pravil, ki naj bi služila verni’
posvetne obleke in s tem k rhajo cerkveno
kom in duhovnikom pri izbiri literature. Grl
disciplino. Papež, ki gradi cerkev XXI. stoletja, je
torej za obnavljanje tako imenovanega »indeks®
prepovedanih knjig", institucije, ki je od XVIpodoben generalu, ki se pripravlja na o d lo čiln o
stoletja do drugega vatikanskega koncila služil®
vojno, z a to ne trpi nepokorščine, pom anjkanja
za o bsodbo ne samo h eretičnih verskih knji#
reda in bojne vnem e. Jezu iti, »Jezusova vojska",
tem več tudi vseh posvetnih knjig, ki so »pohujšeso bili prva ta rč a kritik novega papeža. T a red, ki
vale" vernike.
je bil od vsega nastanka najbolj zvest in privržen
papežu, je v letih papeževanja Pavla VI. postal
Jan ez Pavel II. je letos govoril o pom eri
o d p rt za sodobne ideje in načine življenja, tako znanosti in o vlogi velikega fizika Albert®
da jih je moral papež W ojtyla pozvati k p o k o ršči E insteina za njen razvoj. O b tej priložnosti j®
ni in strogem u spoštovanju redovnih pravil. priznal, da je cerkev storila veliko napako, k o je v
Jezuiti, ki jih vodi Španec Padro A rrupe, so XVII. stoletju obsodila Galilea in njegovo zna11’
priznali svoje napake, v svojih vrstah so počistili z
stveno misel. Ta p o teza zasluži pohvalo in sv«1
vsemi, ki so si predstavljali redovniški poklic na znanosti jo je pozdravil. T o d a tudi danes s®
sodoben način in se vrnili k starem u redu
cerkev sooča z m nogim i »m ajhnim i G alilei", ^
brezpogojne vdanosti papežu.
bolje z mnogim i problem i, ki so pom em bni
Papežev tradicionalizem se kaže tudi v obrav u so d o človekovega življenja, a odgovarja cerke®
navanju sodobnih teologij, ki so se razcvetele p o
nanje neustrezno. V srednjem veku je bilo vpi’®’
drugem vatikanskem koncilu, vesoljnem cerkve šanje, ali se Zem lja vrti okoli Sonca ali pa se v®®
nem zboru, ki je postavil osnove za prilagajanje
nebesna telesa vrte okoli Zem lje. Dapfes se večin®
cerkve sodobnim problem om . Na potovanju po človeštva zaveda, da lahko nekontrolirana ra®
Južni Ameriki je papež sicer govoril v prid prebivalstva vodi v revščino in propad. Na naše#
izkoriščanih in prezposelnih, govoril je delavcem
planetu je še m nogo naravnih virov, mno<J°
in revnim peonom , h k rati pa je ožigosal tako
zemlje, ki bo lahko v p rih o d n o ^ i nasitila Iju#im enovano »teologijo osvobajanja", povezovanje to d a hkrati je treb a vedeti, da nas je vsako le to z®
okoli 70 milijonov več in da bo vse težj®
duhovnikov z revolucionarnim i gibanji v Južni
Ameriki in njihovo neposredno sodelovanje v prehranjevati vse. Cerkev pa kljub tem u odklanj®
vsakršno omejevanje rojstev, četu d i je znano, n®
bojih p ro ti zatiralskim razredom .
V
tej zvezi je zanimiv prim er, ki se je pripetil je posebna papeška komisija pred leti ugotovi®1
kako človekov poseg v razm noževanje las*n®
malo p red padcem diktature v Nikaragvi. V Rim
je prispel duhovnik, pripadnik revolucionarnega vrste ne bi bil v nasprotju s krščansko m oralo. .
Za m nožicam i navdušenih vernikov, ,
sandinističnega gibanja, ki je zaprosil za avdienco
pri papežu, da bi mu pojasnil cilje sandinistične pozdravljajo papeža no njegovih potovanjih 1
nedeljskih mašah ter tedenskih avdiencah,
revolucije in opozoril na sram otno sodelovanje
papeškega nuncija z osovraženim režimom.
bliščem televizijskih prenosov, p o d p l ^ ^ L
D uhovnik je zam an čakal v Rimu na sprejem, hvalnic, ki jih izražajo, sodobna sredstva obvešč
m edtem pa so borci revolucionarnega gibanja že nja in kom uniciranja, se p o eni strani skr'
zrušili diktatorski režim.
pristen pozdrav novemu papežu, ki prvič
mnogih stoletjih ni Italijan. T oda za vsem tefin^
PROTI SODOBNIM
skrivajo tudi m noge stiske in tesnobe sodobne™
POGLEDOM
človeka, tesnobe, ki jih ni m ogoče odpravlja*1
srednjeveškim i,cerkvenim i m etodam i. Kajti č e ^
Pavel VI. je reform iral »Sveti oficij", ustanovo,
res, da je človeštvo danes v krizi, je tudi res,
ki je bedela nad pravo vernostjo cerkvenih
krščanstvo v 2 0 0 0 letih ni znalo reševati števi|n^
d oktrin, in ustanovil »kongregacijo za d o k trin o
vere". Ta je imela v času p o n tifik ata predzadnje problem ov, s katerim i se je soočal človek.
danes vera -ne m ore d o k o n čn o in odrešuj®*
ga papeža zelo m alo m oči in neugleden položaj.
odgovoriti
na vprašanja človekovih 5t'
»K ongregacija" je v tišini pripravljala obsežna
gradiva p ro ti sodobnim teologom , ki pojasnjujejo O dgovor je, tako k o t je bil v vsej doseč®
civilizaciji, v človekovih roka!..
Kristusovo razodetje in vero na način, ki je
J A N K O TEDE S*
d ostopen sedanjem u človeku. T o d a Pavel V I . ni

ZASLUZITI,
KOT
PONAREDITI
Z a krim inaliste velja nenapisano pravilo, da so
denar ponarejali v vseh časih in da ga bodo prav
gotovo tudi v prihodnje. M ednarodna organi
zacija krim inalistične policije Interpol prek svoje
sekcije za borbo p ro ti ponarejanju denarja stalno
nakazuje in p rip o ro ča nove tehnične m etode za
zavarovanje bankovcev. K ljub tem u pa policisti
m enijo, da bankovca, ki ga ne bi bilo m ogoče
ponarediti, ni in ga najbrž tudi nikoli ne bo.
Poglejmo, kako se države skušajo zavarovati
p ro ti ponarejanju denarja. V arnostni ukrepi
imajo predvsem nalogo, da ponarejanje čim bolj
otežijo in da se ponaredki čim laže odkrijejo.
Z ato m orajo biti dobri bankovci izdelani na
tan čn o , na posebnem papirju, z najsodobnejšim i
tiskarskimi p ripom očki in predvsem s kom bina
cijo različnega tiska. Bankovci različnih vrednosti
m orajo imeti različno velikost, pri izdelovanju
bankovcev uporabljajo tudi druga varovalna sred
stva, ta k e vodne znake, varnostne kovinske nitke,
raznobarvna svilena vlakenca, obarvane ploščice,
fazlične šifre in podobno.
V arovalna sredstva so lahko vidna ali tajna.
Tajna sredstva so na oko nevidne posebnosti v
Papirju, tisku, nam ernih napakah v risbi ali tisku,
v različnosti podpisov, v kontrolnih številkah, ki
so sestavljene p o določenih pravilih in ki jih
Poznajo samo bančni blagajniki, itd.

Slike na bankovcih m orajo biti popolnom a
jasne in ostre tudi v podro b n o stih . Posebno
po zorno st zaslužijo slike p o rtreto v . Pom em bne
pa so tudi drobne zvite linije, ki obkrožajo
oznake vrednosti ali pa služijo k o t okrasni okviri.
Če se pri teh sorodne barve še blago prelivajo,
pom enijo za ponarejevalce še hujšo o v ira
Zavodi za izdelavo papirnatega denarja u p o 
rabljajo za izdelavo bankovcev poseben papir,
katerega sestavo in način izdelave drže v tajnosti.
Izdelavo, ki je strogo nadzorovana, zaupajo na
vadno le eni tovarni. Papir pravih bankovcev je
običajn o zelo kvaliteten in odporen. Ima d o lo če
no trd o to , debelino ter k arak terističn o z v o č n o st
O dporen m ora biti p ro ti večkratnem u, celo
3000-kratnem u dvojnemu pregibanju. Zaradi
om enjenih lastnosti ga izkušen blagajnik spozna
že m ed prsti.
Da bi otežili ponarejanje, m ešajo denarni
zavodi v pap irn o m aso različne snovi. T o so
lahko različno obarvana svilena vlakenca, drobni
kovinski vložki, m ajhne barvne ploščice in p o 
dobno. Nekateri vložki pri ultravijoličasti svetlo
bi tudi fluorescirajo. Med p apirno m aso lahko
m ešajo tudi kemikalije, ki bankovcu o b kakršni
koli nedovoljeni kem ični obdelavi sprem ene
b a n /a
N ekateri bankovci, na prim er nem ški in avstrij
ski, imajo v papirni masi ten k o in upogljivo

varnostno n itk a N avadno p o tek a navpično in jo
opazim o k o t tem n o č rto . Mnogi bankovci imajo
za varnost vodni znak ali filigran. Vidim o ga, ko
bankovec gledamo p ro ti svetlobi. V tiskujejo ga v
p apirno m aso že m ed proizvodnjo papirja. Vodni
znaki niso ovira, ki je ponarejevalci ne bi mogli
prem agati. Z ato je nevarno precenjevati njihovo
v re d n o st
Izdelavo risb za bankovce zaupajo denarni
zavodi najboljšim um etnikom . Ti najprej narišejo
risbo osnove in šele n ato glavno ris b a Osnova je
tisti del tiska, ki ga najprej odtisnejo z zelo
razredčenim i, obledelim i barvami. Osnova je
največkrat sestavljena iz linij, ornam entov in
ponavljajočih se oznak vrednosti bankovca. Ker
je slabo vidna, jo ponarejevalci zan em arjaja Prav
za to je pazljivo proučevanje osnove prvi korak h
ugotovitvi, ali je bankovec ponarejen ali ne.
G lavno risbo in ostale p o d atk e odtisnejo čez
osnovo. G lavno risbo sestavljajo p o rtre ti tren u tn o
ali že dalj časa slavnih m ož, grbi ali pokrajine,
oznake nom inalne vrednosti bankovca i t d Tu
imajo posebno m esto giljoše (tak o imenujejo
d robne valovite črte, ki se m ed seboj prepletajo
ali križajo in p o tek ajo sim etrično na n eko za
m išljeno os). Z a njihovo izdelavo uporabljajo
posebne stroje. Giljoše so za večin o ponarejeval
cev zelo trd oreh.
Eden od načinov boja zoper ponarejanje ban
kovcev so tudi številke in črke. V nekaterih

Ne sam o sm učanja željni zem ljani, tu d i zdrav
niki v zim skem času s strahom pričakujejo nap o 
vedi vremenoslovcev. Ne zam an, kajti gripa je raz
voju zdravstva prinesla gotovo enega najhujših
Porazov, z njim pa spoznanje, d a zaenkrat ni prav
nobenega upanja, d a bi se tega virusa zlahka zne
bili, In danes, ko se človeštvo pripravlja na „sprejem " že šeste hude epidem ije gripe v dvajsetem
stoletju, prinaša takšno spoznanje boju zoper
•.hongkonške", „angleške", „španske" in še nekatere viruse nove razsežnosti. Kajti za razliko od
virusa danes iztrebljenih črnih koz, so prenašalci
gripe ne sam o ljudje, pač pa tu d i svinje, konji in
celo nekatere ptice selivke.
Da bi pom enu nadaljnjih ugotovitev dali še
večji pom en, zapišim o še, da epidem ije gripe po
številu žrtev prednjačijo celo pred vojnam i in da
ie gripa v razvitih državah med nalezljivimi bo
r z n im i po sm rtnosti na prvem m estu. T ako sko
rajda vsako leto um re za njenim i posledicam i 5
do 8 tiso č Francozov, m edtem ko je na prim er
leta 1970, ko je Francijo zajela večja epidem ija
SJipe, um rlo 15.000 prebivalcev. Da ob vsem tem
ne govorim o še o velikih m aterialnih stroških, od
katerih pa jih le ena štiridesetina odpade na rovaš
^ P ljen ja . In se bo kdo vprašal, zakaj potem krat^ornalo zoper gripo ne cepim o vsega prebivalstva
fveta. In tukaj se začenja trnova p o t zdravnikov
'n Svetovne zdravstvene organizacije, ki je nad
ePidemijami gripe prevzela ,,pokroviteljstvo".
Virus gripe se neprestano m enja; nam je danes
najbolj poznan „hongkonški", ki ga je pozneje
^ m en jal virus z nazivom „E ngland", pred petim i
®ti pa je Jugoslavijo obiskal virus „V ictoria".
Svetovno zdravstveno službo pa je najbolj pres*raŠil tisti, ki se je pojavil za njim — „španski"
v' rus, znan po katastrofalnem pom oru prebivalstva leta 1918. Nič čudnega torej, če je danes
a zaščito pred gripo m obiliziran kar 101 center
v ' \ državah, v zadnjem času pa sta se jim priružila §e dva (A tlanta in London). O b tak o raz

Tole je m ikroskopski posnetek zdravega.

. . . in tole je z virusom gripe okuženega sapnika.

ZAČARANI KROG GRIPE
vejeni
preventivni m reži, ki razpolaga z vsemi
m ogočim i podatki, se zdi skorajda nem ogoč p o 
datek o sm rtni žetvi gripe. Toda zdravniki so tudi
za to našli dovoli te h tn o opravičilo.
Najprej slabo organizirana zdravstvena služba
za boj proti virusu gripe na Kitajskem, kjer se je
po mnogih trditvah ta bolezen tudi rodila. Sicer
pa upravičeni bojazni v prid govori p odatek, da
zdravniki še danes ne vedo, kako nekateri virusi
gripe sploh nastajajo. Po nekaterih študijah je živ
ljenjska d oba virusa v raznih oblikah od 10 do 12
let, nakar se rodi nov virus. In k o t trd ijo epide
miologi, se začetn a faza ,.starega" virusa začne

javljati po 70 do 80 letih. Če je dom neva to č n a,
potem kaj lahko pričakujem o, da bo človeštvo že
kmalu obiskala katastrofalna oblika gripe iz leta
1918. In kako se pripravljam o na boj?
Prve rezultate dolgih raziskav sm o dobili šele
potem , ko so veterinarstvo, virologija in živalska
genetika stopili na sk u p n o p o t v borbi proti gripi.
Že v uvodu sm o povedali, da so žrtve virusov
nem alokrat tudi živali, izgube ob pojavih konj
ske, svinjske ali p tičje gripe pa ne tak o m ajhne.
Preseneča pa odkritje izpred nekaj mesecev, da se
nekateri t,živalski virusi" lahko pom ešajo s č lo 
veškimi. Se več .neki ameriški znanstvenik je n e
davno tega dokazal, da so prenašalci virusa gripe

državah, zlasti v ZDA in Franciji, bankovce
oštevilčijo p o neki šifri. Če številka in serijska
č rk a ne u strezata šifri, ni nobenega dvoma, da gre
za ponaredek.
Velika zaseda ponarejevalcem so ban/e. Na
ponarejenih bankovcih se odtenki nikdar p opol
nom a ne ujem ajo z barvami originala. K ot že
rečeno, je osnova pri bankovcu izredno pom em b
na in je laik ponavadi niti ne opazi. Barve osnove
so svetle in nežne in izbrane tako, da baronih
odtenkov ni m ožno fotografsko uspešno ločiti.
Pom em bno je tudi, da so barve obstojne, da
sčasom a ne zbledijo ali celo izg in eja O dporne so
proti vročini in m razu, p ro ti topilom in drugim
kem ikalijam. Barve so posebne sestave in jih
seveda v javni prodaji ni m oč dobiti.
Barva ali barve osnove ne smejo škoditi glavni
risbi. Z ato osnovo tiskajo tipografsko ali v ofsetu,
m edtem ko glavno risbo bankovca obvezno tiska
jo z izdolbine ali v bakrotisku. Kombinacija
tiskarskih postopkov je en o najbolj učinkovitih
sredstev zoper ponarejanje bankovcev.
Č e drugega ne, nam je ta kratek zapis povedal
vsaj to, da m ora ponarejevalec bankovcev biti
kemik, fotograf, slikar, tipograf, cinkograf, litograf, graver, lastnik tiskarne in podobno. Pa se
zdi, da je že naštetega nekoliko preveč, čeprav
krim inalisti skeptično ugotavljajo, da bo p o 
narejanje denarja živelo tak o dolgo k ot denar.
V sekakor pa ga je laže zaslužiti, k ot ponarediti.

lahko celo povsem zdrave svinje in race in da je
kar 67 odstotkov am eriških rac okuženih. Takšne
trditve so podprli tu d i francoski znanstveniki, ki
so virus, ki je leta 1957 razsajal po vzhodni Evro
pi, odkrili pred dvema letom a med nekaterim i
svinjami v Franciji. Domneva o prehodu virusa iz
živali na človeka se torej ob vsem tem zdi zelo
verjetna. Nekateri celo pravijo, d a so živali skla
dišče človeških virusov gripe.
Ko govorim o o načinih borbe proti gripi, gre
na prvo m esto vsekakor postaviti pravočasno ce
pljenje prebivalstva, navzlic nekaterim slabostim ,
ki jih takšna oblika zaščite prinaša. Kot vem o, je
cepljenje vbrizgavanje m o čn o oslabelih ali pa
m rtvih virusov v organizem , ki na ta način sproži
svoj obram bni m ehanizem . Na podlagi lansko
letnega gibanja virusa gripe, so strokovnjaki Sve
tovne zdravstvene organizacije že sredi lanskega
leta odredili, kateri virus se bo nahajal v cepivu za
letošnjo zimo. Kajti kar okoli šest mesecev je p o 
trebnih, da bi laboratoriji lahko zagotovili dovolj
zalog cepiva. Seveda se vse postavi na glavo, če se
nam esto pričakovanega pojavi nov virus. Vse je
p o treb n o pričeti znova.
Zatorej nič čudnega, č e se vse več ljudi zateka
k že preizkušenim in enostavnejšim načinom
zdravljenja te bolezni. G ripa se praviloma pojavlja
48 ur po infekciji, glavni znaki pa so glavobol,
utrujenost in povečana telesna tem peratura. Naj
večkrat v takšnihprim erih zadostuje, d a bolnik p o 
pije čim več tek o čin e in ,.prigrizne" kakšen aspi
rin. Zanimivo o b tem pa je spoznanje, da pom eni
povečana telesna tem p eratu ra obram bni m ehani
zem pred virusi; ti pa se b o d o m nogo počasneje
razmnoževali, če bo tem p eratu ra višja. Da pa
dvodnevna ali tridnevna vročica prinese razne in 
fekcije, tu d i takšne, ki lahko ob nepredvidenih
zapletljajih povzroče celo sm rt, verjetno vsi
vemo. In tak o nas lahko iz začaranega kroga gri
pe zvleče poleg aspirina in obilice tek o čin e le še
kakšen antibiotik.

NEŽNO — Dekle v tem nem okviru okna s cveto
čim kaktusom v rokah ni kdo ve kako domiseln
motiv, pa vendar nas fotografija Roberta Zadnika
iz Kočevja na nek način privlači. V nji je nekaj
nežnega, mehkega, prijaznega. Poklicni fotograf
bi nežnost poudaril z mehčanjem objektivov ali s
posebno m ehčalno predlečo ali pa bi se poslužil
starega trika in pred objektiv nastavil košček ste
kla, na rahlo premazanega z vazelino. Zadniku je
nehote priskočilajia p6m oč neostrina, saj je ostril na cvetove kbktusa, medtem ko je glava dekle
ta ostala malce neostra, prav t o pa je dalo posnet
ku m ehkobo, ne da bi uporabil katerega od om e
njenih načinov mehčanja.

m orsk i
akvarij
A kvaristika ima vse več pri
vržencev, nekateri izbirčneži
pa so se naveličali sladkovod
nih tropskih ribic in si zaželeli
akvarij s prebivalci m orja. Za
deva ni preprosta, morski
akvarij spada m ed vrhunske
akvarije, vsaka najm anjša na
paka
povzroči katastrofo.
Akvarij m o ra biti lepljen s
silikonskim lepilom , m orska
voda p o polnom a čista, zelo
m o čan filter in razpršilec
zraka sta obvezna. D ovoljena
je sam o u m etn a razsvetljava.
V eč o ureditvi m orskega
akvarija najdete v strokovni
literaturi, teh nekaj vrstic je
sam o opozorilo, da ureditev
in
vzdrževanje
m orskega
akvarija niso m ačje solze.

za vrtno
orodje

Ko je zim a in na vrtu ni
dela, je čas, da si uredim o
ko tiček , pravzaprav obešalnik
za v rtn o orodje, ki p o navadi
leži razm etano v kakšnem
kotu kleti ali pa v garaži. Vsa
m o d ro st obešalnika je razvid
na iz skice. Razdalja m ed klini
je odvisna od orodja, ki ga
bodo klini držali, p am etn o je
tudi, da so leseni klini rahlo
nagnjeni navzgor, da orodje
lepše stoji. Svetujem o, da ima
vsak kos orodja svoje m esto,
n ep o treb n o iskanje prihrani
čas in živce.

ko bo vzelo sneg
Zdaj vašega m alčka še zavi
jate to p le plaščke in odeje,
m islite pa na toplejše d n i, ki
utegnejo nastopiti že marca.
D otlej je dovoli časa, d a same
naredite o tro čk u spom ladan
ski kom plet. Daljša jop a s pa

som se bo lepo podala „razg rajačk u " k žam etnim hla
čam . Punčki, ki zna komaj
d o b ro sedeti, pa lahko naredi
te iz več ostankov volne obla
čilce, ki ni brezrokavnik ne
obleka. Zravc n pa še co p atk e
z enakim vzorcem .

soba
za šolarja

Ladijski pod, leseni zaboji,
ki jih preo b lečete s ta p e to , so
za m izice; navaden jogi pregrnete z dom a pletenim p re
grinjalom — pa je v glavnem
soba oprem ljena. T udi z m a
lenkostnim i stroški lahko pri
je tn o oprem ite sobo za šolar
ja, najsi bo fa n t ali dekle.

lep ila za
stiropor
mm

za izlet
a li za
potovanje
Hlačam v ženski modi že
dolgo napovedujejo slovo, pa
vendar je brez tega priljublje
nega kosa garderobe danes
težko prebiti. Prav zato se hla
č e še pojavljajo v najnovejših
modnih časopisih, pa ne samo
za mlade. Ne glede na leta si
vsaka s primerno postavo lah
ko omisli praktične žametne
hlače ravnega kroja. V njih bo
izlet udobnejši, pa zato tudi
bolj vesel.

S tiro p o r je tak o rekoč ide
alen izolator. Lahko ga je
obdelovati, najbolj se obnese
žaga s čim manjšimi zobm i.
Stiropora p a ne uporabljam o
sam o za izolacijo, m odelarji
grade iz njega najrazličnejša
čudesa. Za kaj takega pa je
žaga s še ta k o finimi zobm i
pregroba, za to uporabljajo
rezbarsko žagico, še raje pa
režejo stiropor z razgreto
žico. N ehvaležen pa je sti
ropor za lepljenje. V ečina
lepil vsebuje topila, ki stiro
por razkrojijo. No, kemija je
ta k o rekoč vsem ogočna. Iz
našli so posebna lepila za sti
ropor; to so „stirelan 2 75",
„stiro term ",
„chrom ofix
6 0 4 9 /S " in 2 303".

priloga dolenjskega lista
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prebrali smo
lupina sveta
Kaj je vendar tako čudovite93 v preprosti zgodbici o stara
jočem se polkovniku, ki zam an
oaka na pokojnino, m edtem ko
s svojo bolno ženo in borilnim
Petelinom — edino kar mu je
ostalo p o sinu — leze v straho
tno revščino? Kako, da pripo
ved, skovana iz kratkih stavkov,
banalnih vsakdanjosti, skopih
opisov odvratne revščine, gradi
v bralcu tak o svetel lik člove
ka?
Mbrda je edini m ožen odgo
vor ta, da je kratki roman „Polkovnik nima nikogar, ki bi mu
Pisal" G abriela Garcie Marque2a^ (izšel je pri Cankarjevi za
ložbi) um etnina; z a to tako pol
no govori, za to je več k o t zbir
čustev, besed, pom enov, opis°v. Z a literarne zgodovinarje je
9otovo pom em bno, v kakšnih
okoliščinah je delo nastalo, ra
doveden bralec bo nekaj tega
našel v spremni besedi „Proza

težak trenutek (sinova smrt),
vse to ne zlomi polkovnikovega
jedra — upanja. Upanje je tisto
granitno zrno, ki zdrži vse napa
de življenja in izžareva v vso
polkovnikovo osebnost č u d o 
vito luč, z njim vred pa osvet
ljuje in dviga lik vsakega trpeče
ga, osamljenega človeka kjer
koli na zemeljski krogli. Upanje
je notranja m oč, okoli katere je
strnjeno
vse
polkovnikovo
življenje.
V trenutku, ko se zruši vse,
kar tvori polkovnikov življenj
ski smisel, se po hipih om ahova
nja njegova najčrvstejša no
tranja m oč silovito vzpne in
kljubuje. O b koncu rom ana
vpraša žena polkovnika, kaj
bosta jedla, če se jim a izjalovi
še zadnje upanje, bojni petelin
ček. T ako Marquez strne pri
poved: „Polkovnik je p o treb o 
val 75 let — 75 let življenja,
m inuto za m in u to — da je
prispel d o tega trenutka. Zdel
se je sam sebi čist, dosleden in
nepremagljiv, ko je odgovoril:
'D re k !'"
M. MARKELJ

zabavljanje
in tragika
V zbirki Krog sta pri Mladin
ski knjigi pred kratkim izšli
deli, ki bosta nedvom no pri
tegnili dokajšnjo p ozornost slo
venskega bralstva, saj slednje
rado
prebira
hum oristične
zgo d b e, g o to v o p a h o č e izvede

ti tudi kaj pristnejšega o ameriš
kem Divjem zahodu.

G- G. M arqueza in problem
sam ote" prevajalke Nine Kovič,
Za splošno razumevanje zgod
njega Marquezovega dela pa niti
P' pom em bno, saj v njem ne gre
'skati političnega rom ana, četPdi je m ogoč tudi tak k o t
9ledišča. Pisatelju in delu bi
Paredili krivico, č e bi ju na tak
način zožili.
Rom an govori širše, v sre
dišču njegovega tkiva je tisto, o
bemer u m etn o st vedno znova in
vedno na nov način pripoveduje
— človek, človekov napor, da
^ o je bistvo iztrga iz danosti,
Paključij in zakonitosti sveta in
tako preseže samega sebe.
S trah o tn a revščina, v kateri
‘ Ivi polkovnik, m oreče političn° vzdušje, težka preteklost in

Četudi širom p o svetu velja
za prvovrstnega m ojstra hu
m orja, je
izraelski pisatelj
Ephraim Kishon na Slovenskem
še docela neznan. Seznanjanje z
njegovim razvedrilnim pripove
dovanjem om ogoča zdaj knjiga
,,Družinske zgodbe", ki prinaša
šestinšestdeset kratkih satir (iz
nem ščine jih je prevedla Meta
Sever). T o so zgodbe, v katerih
se Kishon duhovito posm ehuje
lastnim pripetljajem z otroki,
družinske zgode in nezgode pa
so hkrati prepletene z ostmi na
račun številnih slabosti, ki se
jim
dandanašnji,
lagodnega
življenja vajeni človek stežka
upira. Kishonov hum or je tipičen
za izraelske in siceršnje raz
mere, zato se ob njem lahko
kratkočasi ter o lastnih napa
kah sprašuje tudi slovenski bra
lec.
„B oleča, presenetljiva knjiga.

*ia poti k lepemu
Pavla Predaniča vsakdanjik bi
jj^neval precej bolj m ono to n o ,
, e se ta likovni sam orastnik p o
ončanem delu v tovarni ne bi
ZrL° 2avzeto posvečal slikanju,
.d aj ih/i v Starem gradu pri
rJkem. Zrasel je v km ečki
“^Sini v Pohanci in drgnil
g n®vnošolske klopi v A rtičah.
r is3lT 1-0*3
c*a z)ea žes v^o K
ra rt j rad
jn ( jSe'
a
j e
je
s ^
“ •ral skoraj same petice.
po osnovni šoli je Predanič

Priloga

obiskoval poklicno papirničarsko šolo v Vevčah, pozneje je
končal še tehniško srednjo šolo
in postal kemijski tehnik v krški
Celulozi. Za slikarstvo se je
navdušil po odslužitvi vojaškega
roka. Najprej se je poizkusil kot
k a rik a tu rist Za tovarniško gla
silo je risal prizore iz življenja v
Celulozi. P repričan je da se je
tedaj m arsikom u zameril, ven
dar mu tega niso o č itn o poka
zali. K arikaturo je kmalu opustil.

dolenjske

ki ne sporoča, kako je bil
Z ahod pridobljen, am pak kako
je bil izgubljen." T ako je neki
ameriški kritik označil Deeja
Brovvna delo ..P okopljite m oje
srce pri Ranjenem kolenu". V
izvirniku je knjiga prvič izšla
pred desetimi leti in odtlej
samo v A m eriki doživela nad
trideset izdaj, to pa je najbrž
zadosten dokaz, da gre za edin
stveno d o k u m en tarn o p riče
vanje o iztrebljanju severno
am eriških Indijancev v d ru g i'
polovici
prejšnjega
stoletja.

fW
Pisec je na osnovi ohranjenih
pisanih virov in ustnega izročila
sestavil knjigo, ki kaže povsem
drugačno
pod o b o osvajanja
Divjega zahoda. V ospredju niso
lažna junaštva belih osvajalcev,
kakor jih poznam o iz um etelnih
filmov pa stripov ali pogrošnih
rom anov, am pak krčevit boj
indijanskih plem en, ki so šla
pogosto raje v sm rt, k o t pa da
bi klonila, se s plodne zemlje in
iz lovišč um aknila p red belci.
Knjigo, ki je oprem ljena s po
snetki poglavarjev, je posloveni
la Ida Radan. Prevod sicer ni
slab, ohranja živopisno izraža
nje Indijancev, n ed o p u stn o pa
je, da so poslovenjena tudi
imena rek, gora, pokrajin ip.
Pozornejši bralec se bo najbrž
ustavil še pri podnaslovu knjige,
ki se nikakor ne bi smel glasiti
Z godba Indijancev Z ahodne
A m erike,
tem več
Zgodba
Indijancev ameriškega Zahoda.
D. R.

knjige
dve drami
Bratka Krefta
..Celjske
g ro fe" in
D ominika Sm oleta
„ A ntigono" prinašata 181. in
182. knjiga K ondorja, ki je ena
najbolj uspelih zbirk Mladinske
knjige, s številnimi d o m ačim i in
svetovnimi literarnim i u m etn i
nami prim erna zlasti za srednje
šolce.

Privlačili so ga drugi m otivi,
druge tehnike.
Krški likovni k(ub, katerega
član je od ustanovitve, mu je
om ogočal te želje. Z ačelo se je
obdobje navdušenega samoizpopolnjevanja in iskanja last
nega jaza. Za slikanje je izko
ristil sleherno p ro sto u r a V
klubu so se mu ob m entorju
odprle m ožnosti za boljše
obvladovanje
svinčnika
in
čopiča. Sodelovanje na razstavah
ga je spodbujalo k delu, prav
tak o pa tudi stalni stiki s člani
drugih likovnih klubov, z am a
terji z Jesenic, iz Domžal in
Murske Sobote.
Krog znancev in prijateljev se
je širil in ta k o je Predanič spo
znaval zadovoljstvo druge plati
vsakdanjika, svojih slikarskih
prizadevanj. G nala so ga k iz
popolnjevanju, k spoznavanju
literature o u m etnosti, prav p o 
sebej o slikarstvu. Obžaluje, da
nima na voljo slovenskih knjig,
Pomaga si s hrvaškimi, ima tudi
odlična angleška dela, p o kate
rih tren u tn o študira akvarel.
Odstopil mu jih je prijatelj sli
kar z Malega Lošinja.

Šestim leksikonom (o biologiji, kemiji,
geografiji, fiziki, literaturi, likovni umetnosti)
Cankarjeve založbe se je ob koncu lanskega
leta pridružil priročnik o družboslovju, založ
ba pa ima zaenkrat v pripravi še sedem to
vrstnih del, med katerimi bosta velike p o 
zornosti gotovo deležna leksikona o sam o
upravljanju in slovenski književnosti.
Prvi leksikoni v slovenščini so temeljili na
podobnih knjigah zahodnonemške Herderjeve
založbe, preoblikovali ali dopolnili pa so jih
slovenski strokovnjaki za posamezna znanstve
na področja. Ustrezne predloge za leksion o
družboslovju, ki bi zadostil tukajšnje potrebe,
pa na tujem že ni bilo m oč najti, zato je pri
čujoča knjiga plod slovenskih družboslovcev.
Pod uredniškim vodstvom Franeta Jermana
je 2012 gesel izbralo in pojasnilo petnajst po
znavalcev filozofije, sociologije (ti dve sta
obdelani najbolj podrobno, prva kot idejni
temelj družboslovja, druga pa kot teorija na
stanka in razvoja človeške družbe) pa politi

K reftovo delo, podnaslovljeno k ot Dram a v petih dejanjih
iz življenja srednjeveških fevdal
cev, katerim so tla ča n ih naši
predniki, se je tak o že drugič
pojavilo v om enjeni zbirki. Pred
trinajstim i leti sta m u delali
d ru žb o še dve dram i istega pis
ca, to k ra t pa je ,.Celjskim gro
fo m " dodan Uvod, to je zgo
dovinska študija, s k atero je
Kreft 1932 oprem il prvo izdajo
drame. T o je Dušan Moravec v
sprem ni besedi označil k ot
„eno najzahtevnejših" in „najpopularnejših del dom ačega
dramskega sporeda". Taka pa je
dram a lahko le zato, ker je
„prva verna in nepotvorjena sli
ka Celjanov v naši literatu ri".
Še bolj laskavih besed je bila
ob prvi uprizoritvi (1960) dele
žna Sm oletova pesniška dram a.
Tedaj je o ..A ntigoni" pokojni
Vladimir Kralj zapisal: „T ak o
idejno bogatega in stilno d o v r
šenega dramskega besedila nis
mo slišali na Slovenskem že od

..Pravijo, da sem najboljši v
risbi. Res se ji veliko posvečam ,
zlasti p o nasvetu akadem ske sli
karke Sonje Šegulove, ki je na
Pohanci preživljala tedenski
odih. Moj sedanji m e n to r je
profesor Miroslav Kugler. On
nam reč strokovno usm erja delo
krškega likovnega kluba".
S kakšnimi deli se boste v
kratkem predstavili v Novem
m estu?
..Prikazal bom dom ače p o 
krajinske m otive in m otive iz
Dalmacije, zlasti z Lošinja in
Cresa. T o bodo lavirane risbe.
Mapa je dovolj zajetna za sam o
stojno razstavo. Izbor bom pre
pustil strokovnjakom ."
S te imeli že več sam ostojnih
razstav?
„T ri: dve v A rtičah in eno v
Celulozi. T re n u tn o sodelujem
tudi na razstavi bratstva in
eno tn o sti v Dugi Resi".
Kaj vas k o t slikarja najbolj
privlači?
„D o m ača pokrajina z leseni
mi, s slamo kritim i hišami in
slikovitimi gospodarskim i p o 
slopji, ki, žal, p reh itro izginjajo.

čne ekonomije, politologije, demografije, zgo
dovine, socialne psihologije, statistike in ne
nazadnje samoupravljanja.
Kot vse druge je tudi slovenski prvenec med
leksikoni m oč kupiti za razmeroma majhno
vsoto, saj stane le 160 dinarjev (denimo, za
roman je treba v poprečju odšteti vsaj še en
krat tolik o denarja). Posamezna gesla so v lek
sikonu o družboslovju obdelana na takle na
čin ;
sredstva množičnega obveščanja, sociologi
ja; tehnična sredstva (tisk, radio, film , televizi
ja), ki služijo za obveščanje množic. Po
membna družbena funkcija s. m. o . je infor
miranje o dogajanjih doma in v svetu, vpli
vanje na različne polit, procese ter nadzorstvo
nad njimi, izobraževanje, posredovanje kult.
stvaritev, zabava in ra edrilo. V določenih
družb.—polit, okolišč ,<in so s. m. o. uspešno
in zategadelj nevarno sredstvo za manipulacijo
z ljudmi.
D. R.

Cankarja dalje." Starogrški m it
o Antigoni je privlačeval dram a
tik e domala v vseh literarnih
obdobjih od an tike dalje, u m et
niško dovršen izraz pa m u je dal
tu d i Smole. Da njegova „A ntigona" presega slovensko d ram 
sko pesništvo te r se po vsebin
skem, povednem , p o etičn em in
jezikovnem oziru uvršča ob bok
najbolj uspelih upodobitev antigonskega m otiva, je v izčrpni
sprem ni besedi dovolj nazorno
prikazal Vasja Predan, ki med
drugim pravi, da je to delo „vredno zm erai in zm eraj novega
branja, novega miselnega osvet
ljevanja in novega gledališkega
preverjanja". Za branje je „Antig o n a" zmeraj na voljo, saj je
zdaj doživela že č e trto izdajo,
tu d i uprizarjajo jo z različnim i
prijemi, prevedena pa je že v šti
ri jezike.
D. R.

Bodisi literarne ali spom inske
knjige slovenskih izseljencev so
dokajšnja redkost, zato pa so
tiste, ki se ob časn o le pojavijo
na knjižnem trgu, to lik o bolj
dragocena pričevanja o življenju

in delu slovenskega življa na t u 
jem . T o velja tu d i za zajetno
(629 strani) in z d o k u m en tarn i
mi slikam i boaato oprem ljeno
delo „M ed dvem a svetovom a",
v katerem je pokojni Vatroslav
Grili popisal lastno usodo am e
riškega Slovenca oz. slovenske
ga A m eričana.
Še ne štirinajstleten se je
1913 znašel v Clevelandu in bil
vseskozi v središču tam kajšnjega
slovenskega gibanja. Ko govori
o svojem urednikovanju pri
Enakopravnosti,
neodvisnem
dnevniku slovenskega delavstva,
pa o delovanju v slovenskih o r
ganizacijah, p o litičnih in kul
tu rn ih , govori hkrati tu d i o si
ceršnjem življenju Slovencev na
severni celini onstran A tlantika,
razčlenjuje njihovo p o litičn o
usm erjenost, socialne m ožnosti
in težnje po ohranjanju sloven
skega duha.
Dobršen del knjige je posve
čen Louisu A dam iču, njegove
mu prodoru v am eriško literatu 
ro, usodi knjig tega zn am en ite
ga am eriškega pisatelja sloven
skega rodu ter političnem u
ozadju
Adam ičeve
nasilne
sm rti. Grillova knjiga (za Mla
dinsko knjigo jo je uredila in
lektorirala Jerneja Petrič) prina
ša tudi Bohunke, en o prvih
A dam ičevih del, te r ponatise
številnih prispevkov iz E nako
pravnosti, s katerim i Grili na
zorno d okum entira svoje spomine'

D. R.

Vse sem že prehodil tja do
Kozjanskega in Bohorja p a tudi
vasi onstran Save tja do Rake in
G orjancev. Posebej so mi pri
srcu hribovski kraji, v katere
napredek počasi prodira. Tam
je za slikarjevo o k o največ
zanimivega. V eser sem, če še
najdem kako staro hišo, čeprav
že leze vase. Z elo rad bi slikal
olja, za akvarele sem vam pa že
tudi povedal. Mika me, da bi
svoja doživetja narave izražal v
barvah. Nekaj takih del že
im am ."
Pokazal je na upodobitev
Krke, zim e in druga olja, s
katerim i si je okrasil dom. V
hiši ima tudi atelje. V njem se
loteva še drugih stvari, kopira
nja slik velikih m ojstrov, katere
občuduje. V endar plela to le
zase,
skrito
nepoklicanim
očem . V m apah z risbami so
tudi motivi iz slovenske knji
ževnosti, od Ju rč ič a do Can
k a rja Dela jih v pikičasti tehniIci. Med njimi so dolenjski
polharji, Krjavelj, deseti brat,
nezakonska m ati, lepa Vida in
hlapec Jernej. T o zb irk o še do
polnjuje.

Med največje uspehe prišteva
lansko sodelovanje na ekstemporu v Novem m estu. V teh
dneh je naredil dve risbi in
dokončal dvoje olj z m otivi ob
Krki. T ri dela od štirih so mu
odkupili, kar si šteje v veliko
č a s t Lani je bil tudi gost ljub
ljanske slikarske kolonije v
Bistrici ob Sotli. Povabili so ga
vnovič za letos. Najbrž se bo
odzval, saj meni, da so kolonije
odlične slikarske šole.
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POMLAD
SEVNIŠKEGA
VALA
O b novem letu je m inilo n atanko deset let,
odkar se je prvič oglasila sevniška lokalna radijska
postaja. Sevniški val je v tem času našel m nogo
prijateljev v sevniški občini, pa tudi zunaj, kam or
pač seže. „V srcu m oje plavolaske” , je bil eden
od prvih avizov, da smo lahko našli sevniško
postajo nekje daleč na skrajni levi ali desni
(odvisno od skale) sprejem nika. Kmalu se je
oglasil m alo bolj prefinjen zvok ksilofona, ki je
zaigral to k rat dom ačo „Zvedel sem nekaj nove
ga", in pri tem je tudi o s ta la Radio p o štirik rat
na teden, ob nedeljah, sredah, č e trtk ih in sobo
tah, v n eto prinaša novice iz sevniške občine.
M ikrofon si podajajo dom ače am aterske skupine,
od o k teta Boštanjski fantje, blanških igralcev,
loških pevcev na drugem koncu občine do pevcev
starih pesmi z Ledine in še in še.
Da bo sploh kaj zaprasketalo v škatli, je pred
desetimi leti m alokdo verjel. Skrom nih 50 vvatov
srednjevalovnega oddajnika je takratnim zanesen
jakom vlivalo še največ zaupanja. V eč dvomov je
bilo v ostalo. Š tudijska tehnika je bila, k o t bi jo
znesla skupaj voda. M agnetofon je bil sicer nov,
vendar bolj prim eren za snemanje kakšnega za
pisnika, za to je tudi služil. Največja uganka je
bila $tara m ešalna miza, ali točneje, aparatura v
njej. M orda je bila svoje čase v ponos tuji
podm ornici, odkoder je izvirala. K akorkoli že,
ladjo je daleč preživela. Da je škripala toliko
časa, k o t je, se m ora zahvaliti sevniškim am ater
jem, ki so jo s prav zanesenjaško voljo popravljali
nem alokrat kar m ed oddajanjem , vročo.
Vse to je ta čas skoraj že zgodovina, ravno
tako k o t tudi snem anja p o 16, 18 in več u r na
dan za hladnim i zidinam i jugozahodnega stolpa
sevniškega gradu, kjer ima ta radio svoj dom (ali
pa kar pri katerem od radijskih sodelavcev na
dom u). K dor obišče sevniški radio te dni, nek
danjega studia skoraj ne prepozna. Poznavalec
tehnike se najprej zapiči v elektronske naprave.
Za m režo res še zvesto brni prvotni srednjevalovni oddajnik. N a drugem koncu grajske sobe pa se
sveti v vsem lošču neprim erno manjši UKV
oddajnik Elconi Zagreb. Poleg sev vsej skrom no
sti stiska star studijski gram ofon, ki je dal skozi
eno življenje že pri celjskem radiu in predtem še
kje. Za koliko raznih ..inovacij" je bogatejši, vedo
samo sevniški tonski tehniki.

takšne študije dom ala zadnji krik mode. Ni še
bila na sejmu elektronike, saj je Iskrin prvenec.
Zdaj delajo drugo za Osijek. „P rem ore deset
kanalov, če bi se spustili na stereo področje, bi še
vedno zm ogla štiri kanale," z zavzetostjo pripo
veduje urednik Perc, tonski tehnik pa se ne da
m otiti med številnimi gumbi.
O b tem imajo še prenosno m ešalno m izo z
ravno, ta k o desetimi kanali, kar je ob nekdanjih
izposojenih m ikrofonih in m agnetofonih že ne
pojmljivo razkošje. Z ato si je sevniški radio
m inuli petek lahko m im ogrede privoščil javno
radijsko oddajo iz kulturne dvorane sevniškega
gasilskega dom a. Svoj jubilej je torej slavil delov
no.
Sevniški radio — ob ustanavljanju je bilo
rečeno, da je to zadnja lokalna postaja, ki je še
dobila dovoljenje — je bil zadnja leta v stalni
negotovosti, ali bo lahko sploh še oddajal ali ne.
Razen om enjene pom anjkljive studijske oprem e
se je nam reč h u d o izčrpal oddajnik. N azadnje ni
bil kos niti hribovitosti in raztresenosti dom ačij
sevniške občine. Razen zloglasnih sivih lis, kjer je
sprejem slab, je bilo nam reč na karti še nem alo
belih lis, kjer sploh ni bilo sprejema. Ž e kraji v
Mirenski dolini so živeli, kot da v Sevnici radia
sploh ne bi imeli.
N em alo akcij za posodobitev oprem e sevniške
ga vala je bilo sproženih, sadove pa je obrodila
šele lanska. Največ je bila vredna poct>ora o b čin
ske konference SZDL k o t ustanoviteljice, v
m nogočem pa tudi vseh krajevnih skupnosti
sevniške občine, ki so imele posluh za to, da so
radiu nam enile nekaj denarja iz raču n a za ne
gospodarske naložbe, ki se zbira p o sam ouprav
nem sporazum u. Na kraju so ta denar oplem eniti
li še z razum evanjem zavarovalne skupnosti T ri
glav in Ljubljanske banke. N ekatere skrbi sicer so
(odplačilo obrokov), vsekakor pa to tren u tn o ni
poglavitno vprašanje.
Sevniški radio od vsega za če tk a niti m inute
program a ne bi zm ogel, č e ne bi bilo predanih
sodelavcev. Še zm eraj se ubada z vsem uredniš
kim delom zgolj Pavle Perc. Na d o p u st skoraj ne
sme pom isliti, kaj šele na p ro sto nedeljo. V
Sevnici m enijo, da bi m orala RTV poskrbeti za
dva poklicna sodelavca. Vse drugo opravijo s
honorarnim i sodelavci. Entuziazem m no g o k ratn o
presega honorarje. T re n u tn o imajo na seznamu
osem do dvanajst sodelavcev.

Nova studijska tehnika bo prišla prav do izraza
šele o b novem UKV oddajniku. Pri Stillesu pa
čaka lepo zeleno pobarvan kontejner, ki naj bi
dal streho pretvorniku za Laze. Ko se bo radio
tam na koti 588 m etrov oglasil še kakšnih dvajset
m etrov višje s stolpa, ga bodo, k o t zatrjuje dipl.
inž. Dušan Schuster iz tozda O ddajniki RTV,
V
študiju sta dva revoxa, prava studijska slišali vse do Šm arjete in še kam po trebanjski
.m agnetofona in ravno tako dva studijska gramo
občini. T a k ra t bo sevniški „Zvedel sem nekaj
fona Garrar. Skrom nem u uredniku Pavlu Percu
novega" zvenel resnično pom lajeno.
zaigra srce ob novi mešalni mizi, ki naj bi bila za
A LFRED ŽELEZNIK
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BRONČENA VEDRICA
_____ MB

Ko je leta 1883 k m et Grilc nekaj odkopaval
na svojem polju v V ačah, je naletel na
b ro n čen o vedrico — o d k rita je bila slavna
vaška situla. Danes jo lahko o b ču d u jete v
ljubljanskem N arodnem m uzeju.
Dr. Jože Kastelic, arheolog, ki je vaško
situlo pretipal tak o rekoč do obisti, trdi, da je
ta brončena vedrica eno najbolj dovršenih del
evropske prazgodovinske u m etnosti.
Situla je neke vrste slikanica, epsko govori
o življenju Ilirov, ki so živeli na ozemlju
današnje Slovenije dom ala 1000 let. V aško
situlo naj bi neznani u m etn ik iztolkel iz
brončene pločevine v 5. stoletju pred našim
štetjem .
Scene so na vaški situli razdeljene v tri
pasove. Če skrbno zasledujem o prizo r za
prizorom na zgornjem pasu, vidim o slavnostni
sprevod jezdecev in voznikov. Na čelu stopa
konj, ki ga m ožak drži na povodcu. Pav ie c
se v konjarjevih rokah zvija v p o k o n c. o
zanko, ki je star, že v Egiptu znan simbol
posm rtnega življenja. V tem pasu sta tu d i dve
zapregi, vsaka s po enim konjem in dvema
m ožem a. O d teh je eden voznik, drugi pa
spremljevalec. Vozova sta na dveh kolesih;
prvi voz je bojni, drugi pa je služil najbrž za
svečane nam ene. Sprevodu jezdecev in zapreg
sledi še en jezdec.
Drugi pas vaške situle prikazuje obrede. Na
začetku dve osebi žrtvujeta. Eden od daroval
cev siplje zrnje v žrtvenik, drugi pa je z roko
krenil k nosu, uživaje v prijetnem vonju. Za
darovalcem a so tri skupine na gostiji. Ž ena s
plaščem , potegnjenim čez glavo, pon u ja iz
skodelice h ran o m oškem u na prestolu. Za
njim sedi na prestolu še en m oški, v roki drži
žezlo, na vrhu pah ljačasto razcepljeno v ptičji
glavi. Tu je še veljak na prestolu, igra na
piščal; gologlav služabnik mu ponuja pijačo,
ki jo je zajel iz situle. Še en m ožak na
prestolu, ženska mu iz skodelice ponuja
hrano. Za tem prizorom dva gola bojevnika,
na sebi im ata samo prepasico in n aro k v ic a
Borita se za trofejo, šlem, ki, razkošno okra
šen s perjanico, stoji m ed njima. Boj opazuje
četverica m ož; eden ima p reko ram e sekiro z
okrašenim toporiščem . Srednji pas prizorov
na vaški situli končuje v vsej svoji m oči
prikazan oven, na čigar hrbtu sedi ptica z
velikim listom v kljunu. Ptica gleda v nasprot
no smer — stran od borišča.
Na tretjem , najnižjem pasu znam enite vaške
situle, so nanizane živali. Na začetk u je lev, ki
požira srnino nogo, sledi pa sedem živali med
srno, košuto in kozo. Od tega imajo tri oboje
ušes, štiri pa p o eno u h o in en rog. Tu so tudi
ptice; med njimi je lahko prepoznati vrano ali
vrana.
Vsebina' likovnega sporočila vaške situle je
osred o to čen a na zgornja dva pasova: na spre

vod konj in voz, žrtvovanje, gostijo in nazad
nje bojno igro. Po m nenju dr. Jo ž e ta Kastelca
so v bron zapisani prastari elem enti kulta
m rtvih, znani iz dogajanj pri T roji. D irka okoli
Patroklove gomile, žrtvovanje in gostija v
Iliadi, boj za Ajasovo bojno oprem o. Na vaški
situli so v figuralni obliki izraženi m otivi stare
m editeranske sage, ki nam jo je literarno
podal Homer.
Navzoč pa d a je na situli tudi V zhod: ljudje
na gostiji sede v svoji aristokratski osam lje
nosti - k o t Gilgameš v babilonskih epih.
O blika bojnih voz v prvem nizu prizorov je
p o d o b n a oblikam bojnih voz na Asurbanipalovih reliefih iz Niniv. Ptice so sim boli duše,
Ilirom bližnji E truščani jih pri napovedovanju
usode in drugih m agičnih obredih niso mogli
pogrešati. Ž ezlo v obliki dvojne p tič je glave
spominja na običaje s Krete. Jezdeci in
vozniki dajo vedeti, da so v tistem času na
današnjem našem ozemlju že bila v veljavi oba
načina u porabe konja. Zaprego, ki je prišla v
sredozemski bazen z vzhoda in je starejša;
mlajši narodi, predvsem Indoevropejci, ki so
prišli s severa, pa so staroselcem vcepili
spoznanje, da je konja m oč tudi jezditi.
Česa vsega ne pove komaj 23,8 cen tim etra
visoka vaška situla, če jo pogledam o z očm i
tistih, ki so ji posvetili precejšen kos življenja,
dela, znanja in ljubezni! Pred nami vzvalove
narodi, njihovo vplivanje eden na drugega, na
brončeni patini je zapisan del nesm rtne
dediščine Sredozem lja, zibelke evropske civili
zacije.
In človeka kar razjezi, ko se spomni, da se
je v letih, ko je gulil šolske klopi, učil o vaški
situli samo to, da je to nekakšna brončena
vedrica. Pa še tega si nism o zapom nili, kar je
bilo čisto dovolj za rdeče p o d črta n i „ c v e k '\
M. B.

