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ZASLUGE ZA NA ROD S SREBRNIM I ŽARKI

Presegli smo špekulacije

Osmi februar praznik omike
in osvobojenosti

Bogdan Osolnik govoril v Trebnjem — Izpričali sm o no
tranjo trd n o st in veliko zaupanje v T ita , sistem
čimprej in čimbolj zavzeto začnemo

Prve letošnje skupne seje tre delati za stabilizacijo
J. SIMClC
banjške občinske skupščine se
je kot gost udeležil tudi Bogdan
Osolnik, vodja slovenske delega• IVO TOMINC PREDA
tije v zboru republik in pokra VAL - V četrtek, 31. januarja,
jin- Delegatom je spregovoril o je novomeškim rezervnim vojaš
domačih političnih dogodkih* kim starešinam predaval repu
hkrati pa je opisal tudi medna bliški podsekretar za ljudsko
rodni politični položaj, kolikor obrambo Ivo Tominc o aktual
se ta nanaša na nas.
nih mednarodnih dogodkih. V
Prvi teden tega leta, ki je zaradi
bolezni tovariša Tita in vojaške in
tervencije Sovjetske zveze v Afgani-

I
I

slabi uri in pol je obdelal vsa
tako imenovana žarišča najbolj
napetih mednarodnih odnosov
(Bližnji, Srednji in Daljni
vzhod, Afrika, Latinska Ameri
ka) in jugoslovanska stališča do
teh vprašanj.

Prešernu, velikanu naše kulturne
preteklosti, vrhu naše epohe narod
nega prebujenja in simbolu slovenske
narodne samobitnosti, je posvečen
jutrišnji dan 8. februar.
Že petintrideset let, še izza
zadnjih dni narodnoosvobodilnega
boja, ko so se vrata na stežaj odprla
župančičevskim belim konjem svo
bode, slavimo ta dan tudi kot na
cionalni kulturni praznik.

TABORNIKOV NE ZADRŽI ZIMA —Taborniki iz Novega mesta, Straže, Šentjerneja, Dolenjskih To
plic in Bršljina so prejšnji teden obiskovali 9. tečaj zimske taborniške gozdne šole na Gorjancih Naj
bolj so bili navdušeni nad taboijenjem na prostem. Posebno doživetje so bili tudi pohodi na Trdinov
vrh in na Maličev krč, kjer so vsi dobro prestali dokaj zahtevno preizkušnjo. Na sliki: kolona taborni
kov na pohodu. (Foto: S. Dokl)

Prednost hrani, izvozu, energiji
Posavske poti k stabilizaciji — Včasih bi bile potrebne tudi ostrejše om ejitve
!
Bo gdan Osolnik: Tuji tisk ni še
nikoli tako pozitivno pisal o

Jugoslaviji
stanu potekal izredno vznemirljivo,
smo Jugoslovani opravili izpit kako
‘io moramo v taki situaciji vesti.
Hkrati smo spoznali, kako bi se ob
podobnih razmerah vedli v tujini.
Tako kot malokdaj doslej smo to
pot izpričali notranjo trdnost in ve
liko zaupanje v tovariša Tita, v naš
sistem- Ponovno se je pokazalo, ka
ko lahlo deluje kolektivno vodenje.
S tem je bila namreč pokazana pra
vilnost Titove vizije in ovržene vse
Spekulacije o tem, kaj bo ko Tita ne
bo več. Se posebej razveseljivo pa je,
da tuji tisk še nikoli doslej ni toliko
pisal o Jugoslaviji, le redkokdaj pa
tako resnicoljubno, pošteno. Skoraj
vse sosede, z nekaj izjemami, pa so v
dani politični situaciji izpričale vsaj
korekten odnos do Jugoslavije, če
Že ne prepričanje, d a je neodvisnost
Jugoslavije tudi zanje življenjskega
Pomena.
Ob koncu svojega nagovora ki je
!"ed trebanjskimi delegati naletel na
^ e d n o pozornost, je Bogdan Osoln*k poudaril, da je za nami izredno
Pomembno obdobje, v katerem se je
Pokazala naša moč in enotnost,
^daj je pred nami samo naloga da
—-

KO ČEV JE:
Po b r a t e n i p r i d e j o
^ KUD ,,Krešo Rakič“ iz pobratene
” T rnsko-N ovi Zagreb bo v soboto>9. februarja, ob 18. uri nastopila
v Seškovem domu v Kočevju s plesi
® pesmimi narodov in narodnosti
ugoslavijo. Razen gostov bo nastoPda še domača folklorna skupina, ki
vodi Cveto Križ. Vstopnice pro
d a j o v prostorih kulturne skupno-

Danes seznanjamo bralce s prizadevanji po varčevanju in boljšem
g o sp o d a rje n ju v posavskih občinah. Besedo imajo predstavniki
m e d o b č in sk ih organizacij ZK, sindikata in SZDL
Mrko
Kambič,
sektretar
medobčinskega sveta ZK Posav
je:
Na čelu bitke za stabilizacijo po
savski komunisti povečujejo odgo
v o rn o st na vseh področjih in v vseh
sredinah, kjer delajo in živijo. Ko ta

Celuloza se
bo ustavila
za dva tedna

čas vgrajujejo stabilizacijske progra
me v letne in razvojne načrte delov
nih organizacij, ne pozabljajo na
prednostne naloge, ki jih določajo
družbeni dokumenti. To so: pride
lovanje večjih količin hrane^ pove
čevanje izvoza in boljše izkoriščanje
naravnih energetskih virov.
Na področju energetike čaka Po
savje zelo odgovorna naloga in
sicer, da čimprej začne z izgradnjo
hidroelektrarn na Savi. Razen tega
so na našem območju še drugi
energetski viri, ki jih bo treba
najprej temeljito raziskati na primer

ekonomskega razvoja za leto 1980
in se zavzemajo za doslednejšo poli
tiko cen ter za selektivne omejitve
Občnim zborom bo v februarju sle
dila ponovno povečana aktivnost,
ko bomo izhodišča sprejetega dogo
vora vgrajevali v splošne samouprav
ne akte tozdov, v plane za leto
1980, v sporazume o delitvi dohod
ka in osebnega dohodka ipd. To ak
cijo bo sindikat povezal z obravnavo
zaključnih računov za leto 1979 in
bo tako prisoten pri neposrednem
prenašanju stabilizacijskega dogovo
ra v življenje. Med naše stalne naloge
sodijo tudi prizadevanja za večji iz
voz. Tu pa moram opozoriti na

/Nadaljevanje na 4. strani/

Spet po poteh
Štirinajste
Včeraj se je pričel na območju
laške občine pohod po poteh slavne
Štirinajste divizije. V štirih etapah
bo okrog 490 udeležencev pohoda
prehodilo blizu 45 km poti, kar za
11 dni ni malo. Tudi tokrat ne bodo
manjkali borci te slavne divizije vo
jaki garnizije, ki nadaljuje tradicije
te enote, drugi vojaki naših vojašnic
in teritorialci, tako so povedali pri
reditelji te vseslovenske akcije novi
narjem na tiskovni konferenci
minuli petek v Celju.
Večidel pohoda je kajpak omejen
na štajersko. Pomlajena Štirinajsta
b<rzavila na območje, ki ga pokriva
naš list, že jutri, ko bodo izpod Bo
horja krenili proti Lisci, Razborju in
znani kurirski postaji na Okroglicah.

Razlog: pomanjKanje lesa
Zaradi zastojev pri uvozu lesa bo
do v Tovarni papirja Djuro Salaj v
Krškem ta mesec prisiljeni za dva ted
na ustaviti obratpvanje. Ta čas bo
do izkoristili za rem ont, ki sicer ni
bil predviden. Nad delovni kolektiv
se prav zdaj zgrinjajo še druge teža
ve, take, ki ne spodbujajo njegovih
izvoznih načrtov. V izvozu jugoslo
vanske papirne industrije je namreč
Celuloza udeležena z 42 odstotki.
Za obratovanje porabi letno 240 ti
soč ton premoga Zanj je doslej pla
čala 75,6 rtilijona dinarjev za pre
voz iz Velenja pa še 17 milijonov Z
letošnjo izenačitvijo cen za indu
strijski premog in premog za ener
getske obrate se bo račun povečal
na 148,8 milijona din. Pa ne samo
to. Obetajo se tudi večji prevozni
stroški, (45,5 milijona dinarjev) ker
naj bi Celuloza v prihodnje nabavlja
la zase premog iz Kolubare ta pa je
vrh vsega še slabši od velenjskega.
Sloveniji namreč primanjkuje letno
ravno toliko premoga, kolikor ga
pokuri Celuloza zato je zdaj postala
odvečen kupec.
j j£ p £ y

Mirko Kambič
premog v Globokem. Kar zadeva in 
vesticije, banka že izdelujeje priori
tetni načrt. Menim, da omejitve ne
bi smele zadeti investicij, za katere
se zbira samoprispevek. Aktivnost
komunistov se kaže ta čas tu d i pri
usklajevanju vseh vrst porabe Pre
sežki se že stekajo nazaj v združeno
delo, čeprav smo imeli nekatera po
samična mišljenja ki niso bila narav
nana v to smer. Splošna in skupna
poraba sta v gavnem usklajeni s
16-odstotni’m porastom.

Marjan Marki, predsednik med
občinskega sveta Zveze sindi
katov Posavje:
Sindikati podpirajo stabilizacijska
izhodišča v resolucijah družbeno-

Ignac Vintar

M aijan M arki

Nizozemec o naši stvarnosti
V današnji številki Doienjskj ga lista, ki je kot prva v
mesecu drugič izšla v delno spremenjenem konceptu - brez
občinskih strani, opozarjamo bralce na zanimiv intervju z
urednikom uglednega nizozemskega lista Van Roosmalenom,
ki je objavljen na 14. strani. Razen tega priporočamo za
branje še naslednje sestavke:
• Stran 2: PORODNIŠKI DOPUST ZA KMETICE?
• Stran 5: KOČEVSKA GRADNJA PRELOŽENA
• Stran 6: SEVNIŠKE POMANJKLJIVOSTI NA PREPIHU
• Stran 8: GUTENBERGOVA »BIBLIJA” V NOVEM
MESTU

In vselej je izhodiščno vprašanje
naš odnos do Prejema, do vsega, kar
je veliki pesnik zasejal in kar nam je
naložila njegova vizionama misel.
Če Prešerna resnično ljubimo,
kot se je za vse nas iroraševal njegov
veliki častilec Oton Župančič, če v
nas resnično domuje odsev luči nje
govega duha, sc v spomin nanj in ob
tem dnevu ne smemo zadovoljiti
zgolj s šolskim ponavljanjem že sto
krat slišanih resnic o tem, kdo je bil
in kaj nam pomeni še danes.
Prešeren nas je z vsem svojim
delom zadolžil, da moramo storiti
neprimerno več. Postaviti na tehtni
co vesti naš odnos do lastne kultur
ne preteklosti in sedanjosti, in ugo
toviti, kako je s tem zdaj in kako bo
v prihodnje.
Ta vprašanja so nenehno živa in
navzoča na vseh področjih, kjer
svobodni delamo in samoupravlja
mo. Lani, denimo so se še zlasti
zastavljala ob kulturni ravni in ob
položaju materinščine.
„Naša značilna brezbrižnost do
materinščine je v veliki meri posledi
ca podlaganja porabništvu,*4 je te
dni zapisal Janez Rotar. Porabniško
hlastanje in najrazličnejše stiemuštvo potiskata v ozadje, iz zavesti in
daleč od dosega vesti, vse tisto, kar
neposredno ne zadeva posamezniko
vega socialnega položaja, njegove
družbene zvrstitve.
V teh okoliščinah koreninita ne
odgovornost in brezbrižnost še za
mnogokatero stvar. Ni nam ljubo
dregati v to zadevo, če pa se že
zgodi, da kdo le poskuša, ga hitro
odvrnemo, češ: „Pusti to, proti te
mu smo nemočni, rešitev je zunaj
nas“. In m im o nas odnaša tok malo
dušja in omahljivosti. . .
, . . . vsakogar v njegov lastni mali
svet, iz katerega se sčasoma prikazu
je samo, kadar zasluti možnost, da si
poveča blaginjo, ustvari še več
gmotnih dobrin, in je prepričan, da
je s tem zadovoljil tudi svoje umske,
srčne in duhovne potrebe.
To pa je korak nazaj, beg pred
samim seboj in odgovornostjo ravna
ti tako, kakor so nam pokazali veliki
duhovi. Zato bi naj nas Prešernov
dan predvsem opomnil, naj zaustavi
mo to lastno drsenje navzdol in
spregledamo to hudo zmoto. Kajti
če prav razumemo Kardeljev izrek o
sreči, si prave čoveške sreče ne
moremo zamisliti brez omike.
Kultura in umetnost osvobajata.
Zato naj bo kulturni praznik tudi
praznik naše osvobojenosti. Osvobo
jenosti iz ujetnosti v porabništvo,
naših lastnih malih ozkosrčnih sve
tov.
I. ZORAN.

Ne kaj želimo, ampak kaj zmoremo
Ne bo več m ožno, da bi kar vsak kolektiv gradil in se spuščal v investicije in dolgove, če naložba ni zagotovo perspek
tivna — Nekaj gradenj bo na Dolenjskem začasno odloženih

1o NEDELJO N AB R A N

TELOH - Tako kot že leta nazaj,
[udi letos za naše Solarje ni bilo pravih počitnic. Še nekaj dni
lnj p e t bodo sedli v klopi. V svojih spisih z večnim naslovom
»Kako sem preživel počitnice? ” bo mnogo stavkov po sveč e*lh snegu, ki ga ni bilo dovolj V marsikateri nalogi pa bo
okrat že lahko pisalo tudi o nabiranju zvončkov in teloha
znanilcev pomladi, ki so na sončnih obronkih gozdov že
^cveteli. Vesna in Barbara sta jih v nedeljo na sprehodu z
ea&otti nabrali lep šop. V pregovorih naših dedkov in babic
j* st°ji, da topel začetek februarja ne pomeni nič dobrega in
a nas zna sneg'še presenetiti takrat, ko bomo že pozabili
(Foto: Janez Pavlin)

Ob izidu zvezne in slovenske
resolucije za leto 1980 in s tem
v zvezi s stališči do varčevanja
na vseh ravneh in v vseh sredi
nah se ob obilici gradiv ljudje ne
znajdejo. Kakšne omejitve se na
primer obetajo v investicijski iz
gradnji, zanima domala vsako
gar, zato smo za natančnejša
pojasnila prosili Sergeja Thorževskega, direktorja poslovod
nega odbora Ljubljanice banke
v Novem mestu.
,.Predvsem naj poudarim, da o
morebitni ustavitvi investicije, na
daljevanju gradnje itd odloča vsak
kolektiv sam z vso odgovornostjo
glede stroškov, škode, ki lahko na
stane itd. Osnovno izhodišče obeh
resolucij, banke in drugih zainteresi
ranih je ugotoviti stanje investicij in

se do njih opredeliti v skladu z nave
denimi dokumenti To pomeni, da
bomo letos mnogo bolj selektivno
obravnavali nove investicije pri že
začetih naložbah pa je pospešiti gra
dnjo družbeno pomembnih objek
tov, če so sredstva zagotovljena in
jih čimprei orivesti do konca, d?
bodo naložbe dajale pričakovani do
hodek. Ustaviti, oziroma začasno
odložiti pa je gradnje, pri katerih se
da še gradnja brez škode ustaviti.”

- Kako je z največjimi nalož
bami v industrijske objekte na
Dolenjskem? Ali tudi pri njih
kaže na omejitve?
,,Večino sredstev za investicije po
planu banke v letu 1980 namenjamo
za naložbe prednostnega pomena
tudi v slovenskem merilu kot nadal
jevanje gradnje v IMV in Krki, pa v
Beltu v Črnomlju. Za ostale pa vel
ja: posojil ne drobiti, marveč iih

usmerjati v naložbe, ki bodo dajale
več izvoza, ki so vezane na proiz
vodnjo z domačimi surovinami itd.
Prednost ima tudi celotno področje
agroživilstva. Iz omejitvenih ukre
pov pri investicijah so za zdaj izvze
te naložbe za stanovanjsko izgradnjo
in komunalno infrastrukturo ki je
vezana na gradnjo sosesk, gradnja
osnovnošolskega prostora in še n e 
katere druge. Vsega na kratko ne
moremo našteti, vse pa je navedeno
v resoluciji.”

— Kako se ta načela konkret
no odražajo pri dolenjskih inve
stitorjih? Ali bo možno najave
bančnih kreditov spraviti v
sklad z novimi ukrepi?
„Banka bo skupno z družbenopo
litičnim i dejavniki in investitorji v
vseh občinah regije vodila razgovore
v zvezi z investicijskimi opredelitva
mi. V anketi med člani banke smo

namreč ugotovili, da predvidevajo
delovne organizacije na našem pod
ročju za 3,54 milijarde dinarjev no
vih investicij v letu 1980 in pričaku
jejo da bo naša banka krila 1*4 mili
jarde dinarjev s posojili. To pa je
več, kot znaša celoten novi po
tencial banke ”

- Ali bo sploh kakšna grad
nja ustavljena, oziroma začasno
odložena?
(Nadaljevanje na 4. strani)

Meteorološki podatki kaže
jo, da se bo po nestalnem
vremenu v sredini tedna v
dneh vrane nsta-

tedenski
m ozaik

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
Če Velika Britanija ne bo
zagotovila nepristranskih in
svobodnih volitev v Rode
ziji, bodo londonski spora
zum i ničevni, bodočnost te
nekdanje britanske kolonije
pa skrajno negotova. Tak je
malone edini m ožni sklep po
tridnevnem zasedanju Var
nostnega sveta Združenih
narodov, Id se je sestal na
zahtevo neuvrščenih držav,
da bi razpravljal o položaju v
Rodeziji.
Manj kot mesec dni pred
volitvami v tej deželi, je
namreč, položaj skrajno za
motan, -saj mzlične silnice že
površnemu opazovalcu vsi
ljujejo vtis, da londonskih
• sklepov ne bo mogoče ure
sničiti. Na dolgotrajnih po
gajanjih med predstavniki
rodezijskega režima, domo
ljubne fronte in Velike Bri
tanije so v Londonu sklenili,
da bodo ob navzočnosti sil
nekaterih dežel Common
wealtha opravili prve zares
svobodne volitve, na katerih
se bo lahko nekaj več k o t
šest milijonov temnopoltih
in približno 250.000 belcev
te dežele opredelilo o svoji

Svarilo
varnostnega
sveta Londonu
prihodnosti. Eden izmed po
gojev za to je bil, da se m o
rajo iz dežele umakniti vse
tuje enote - se pravi enote
redne južnoafriške armade in da morajo biti vse oboro
žene sile v deželi strogo
omejene na določenih me
stih. To je pomenilo, da se
morajo zbrati borci domo
ljubne fronte in redne rode
zijske armade v naprej dolo
čenih zbirališčih in ne smejo
s |Svojo navzočnostjo motiti
rednega predvolilnega boja
in volitev.
Ta trenutek pa je resnič
nost Rodezije v precejšnjem
nasprotju z v Londonu spre
jetimi sklepi Na ozemlju
Rodezije so še vedno - zla
sti na jugu — enote južno
afriške vojske, razen tega pa
se po poročilih zahodnih
agencij čete redne rodezijske
vojske s precejšnjo svobodo
gibljejo po deželi, medtem
ko so enote domoljubne
fronte omejene na poprej
določena taborišča.
Rezultat tega je lahko
predvsem tale: medtem ko

imajo privrženci nekdanje
rodezijske vlade (šk o f Muzoreva in nekateri drugi pri
padniki z nekdanjo vlado
bele mm jšine sodelujočih
plemenskih poglavarjev) več
kot z londonskimi spora
zum i določene svoboščine,
se morajo pripadniki domo
ljubne fronte strogo ravnati
po to čki v britanski prestol
nici sklenjenega sporazuma.
To neskladnje lahko p o 
vzroči tudi prikrojene volil
ne izide, ali rečeno bolj na
ravnost in preprosto: domo
ljubna fronta b i v takih p o 
gojih le stežka uveljavila
svoje prednosti.
Varnostni svet Združenih
narodov je z resolucijo po
zval Veliko Britanijo naj na
posled vendarle zagotovi ne
pristranske pogoje za pred
volilni boj vseh - in značil
no je, da to pot proti tej re
soluciji ni glasoval nihče,
niti Velika Britanija ne, ki se
je odločila, da se bo glaso
vanju sploh izognila
Velika Britanija ima glede
tega sedaj povsem jasne in
nedvomne dolžnosti, ki izha
jajo iz dolgoletne prisotnosti
v Rodeziji, ki je bila njena
kolonija, dokler se ni bela
manjšina na svojo roko odlo
čila, da bo proglasila tako
imenovano neodvisno deželo
- kajpak neodvisno in svo
bodno zgolj za belce.
Varnostni svet je v svoji
resoluciji obsodil tudi Južno
Afriko zaradi njenega vme
šavanja v notranje zadeve
Rodezije in jo pozval, naj
preneha s tako dejavnostjo.
Koliko bo ta resolucija uspe
šnejša od vseh poprejšnjih, je
kajpak hudo dvomljivo, saj
bo Južna Afrika prav gotovo
poskušala z vsemi sredstvi
ohraniti svoje strateške inte
rese. Teh ni malo: še pred
nekaj leti je bila namreč ra
sistična Južna Afrika na
videz dokaj varna izza oko
pov Angole in Mozambika,
dandanašnji pa se zaveda, da
bi
izgubila še zadnjo
obrambno črto (Rodezijo
namreč), za katero se je
lahko vsaj delno skrivala
pred splošno jezo črne Afri
ke, trdno odločena, da do
konca izpelje dekolonizacijo
svoje celine.
Toda čas dela proti Južni
Afriki in Rodezija bo tako
ali drugače vsekakor dožive
la svoj veliki dan.
JAN EZ ČUČEK

SPANIJA IN GVATEMALA
NIMATA VEC diplomatskih od
nosov, zakaj v prestolnici te
južnoameriške države je priSo
do izgreda, ki bi m u le stežka nr
šli primerjavo v zgodovini diplo
matskih odnosov med dveffl*
državama. Gvatemalska polic#*
je namreč v poslopju španske?*
veleposlaništva na izredno krut
način pobila 39 ljudi med nji®>
tudi nekaj španskih diploma®*

EL NADALJUJETA —to je fotografija, ki b i jo pred nekaj leti nihče ne mogel objaviti in še več — kii bi
bi si
si jo le malokdo mogel zamisliti. Na fotografiji je namreč poslopje izraelskega
veleposlaništva v Kairu kar je tudi zunanje znamenje ki priča o navezavi diplomatskih odnosov med
Egiptom in Izraelom. Tako se nadaljuje uresničevanje campdavidskih sporazumov med državami ki
sicer vzbudili v arabskem svetu vihar nasprotovanja (Telefoto: UPI)

Porodniški dopust za kmetice
_______ N atančneje bo tre b a d o lo čiti Se m erila, saj ni več načelnih pom islekov
Stara Iclja, porojena med razpravami o izenačevanju kmetov in
delavcev, da bi tudi kmečke žene dobile porodniški dopust, postaja
stvarnost. Pristojni republiški organi so to načelo že odobrili. Ure
diti bo treba še pravno in organizacijsko, namreč določiti merila,
katere žene bodo imele tako pravico
Nekaterim se to zdi čisto
zavarovanju drugi pri delav
preprosta stvar. Porodniški do
skem. Prvi plačujejo prispevke
pust oziroma denarni prispevek za svoje zavarovanje iz kmetij
zanj naj bi dobile vse žene, ki ske dejavnosti, drugi iz delo
delajo na kmetiji in niso za vnega razmerja kot delavci.
poslene še drugod.
Prvih je v Sloveniji 73 000, dru
Pri zdravstvenem in pokoj gih že precej več
ninskem ter starostnem zavaro
Družine
kmetov—delavcev
vanju pa ločimo dve vrsti kme
imajo
pri
socialnem
zavarovanju
tov: prave ali čiste kmete, ki
niso stalno zaposleni nikjer enake pravice kot družine de
lavcev. Če bi ženam kmetovdrugod, in kmete* delavce, ki
-delavcev priznali porodniški
jim je kmetijstvo le pomembna
dopust, čeprav so družbeno,
dodatna gospodarska dejavnost.
kar se najbolj vidi pri zavaro
Prvi so zavarovani pri kmečkem
vanju, obravnavane kot gospo
dinje, bi med njimi nastale razli
ke. Žena delavca, ki ni zaposle
DOLENJSKE
na, ampak skrbi le za družino,
OBČINE ZA
ne more dobiti porodniškega
ČRNO GORO
dopusta niti denarnega nado
mestila zanj.
Na skupni žiro račun Rdečega
Med ženami delavcev in kme
križa Slovenije za prostovoljno po
moč prizadetim po potresu v Čm i
tov—delavcev pa so tudi razlike:
gori je do 31. 12. 1979 prispelo iz
prve skrbijo pretežno le za go
vseh slovenskih občin skupno
spodinjstvo, druge tudi za kme
287.518.572,30 denarnih sredstev.
tijo. To pa bi morale dokazati.
Od tega so dolenjske občine prispe
vale naslednje zneske: Brežice
2 J356.783.10
din,
Črnomelj
2 .3 7 4 .5 4 4 ,2 5
din,
Kočevje
2 .2 2 6 .0 5 4 .2 0
d in ,
K ršk o
3 .4 4 3 .7 4 8 .9 0
d in ,
Metlika
948.951.20
din, Novo mesto
Ribnica
6 .2 2 0 .4 3 4 ,7 5
din,
Sevnica
1 .0 0 5 .3 7 1 ,1 0
din,
1.523.099,35
din
in Trebnje
1.528,417,95 din.

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
Vse je naše: ceste, zgradbe, stroji, letala . ..
učeno se temu reče ..družbena lastnina vseh
proizvajalnih sredstev” .
In res smo upravičeni zapisati, da je naše
vse, kajti iz svojega žepa dajemo denar za
gradnjo cest, polnimo državno blagajno in
tako dalje in tako naprej.

Malomarnosti na prste
Seveda so to hude poenostavitve, toda
bistvo ostaja: družbena lastnina je tista, ki
uokvirja naš vsakdan. Samoupravno odločamo
o tem, kako bomo delili rezultate dela kako
razpolagali z družbenim bogastvom. Trmasto
branimo samoupraven način rezanja skupne
pogače in samoupravno se bomo tudi dogovo
rili, kako bomo kolač pekli.
Na sploh je samoupravljanje že istoznačnica
za demokracijo.
V imenu demokracije pa so bile storjene že
tudi velike napake. Nedemokratičnost je bila
že ničkolikokrat prikrita s plaščem demokra
cije. Roko na srce tudi v kakšnem našem
primeru. Zato je zelo dobro, da se dosledno
tolčemo za samoupravljanje. Najbližje nam je:
terja dnevni dialog med ljudmi, ki mislijo raz
lično. Izključuje kakršnokoli posredništvo.
Motivira spor za iniciativo množic.
Predsednik Tito in Edvard Kardelj opozar
jata, da se ni dobro vezati na posamezne do
godke, stališča ali zgolj ljudi, dasiravno močne
osebnosti: človek se mora vezati na politiko
na politično usmeritev ki razširja obzorja člo
veških zmogljivosti. Mi smo si pač izbrali

DOLENJSKI LIST

samoupravno pot, če je to komu vseč ali ne.
Vsem poštenim ljudem je jasno, da lahko
samo organizirane množice odločajo o svoji
dobri usodi.
Tudi državo še potrebujemo. In —kajpak —
administracijo. Toda le, kadar služita širšim
družbenim interesom: gospodarjenju nad
družbeno lastnino. Znotraj teh okvirjev je
dovolj prostora za popolno izkazovanje volje
ter dela posameznika. Svobodo opredeljevanja
manjšine spoštujmo v enaki meri kot večinsko
mnenje. To je naš kardeljanski princip interes
nega pluralizma.
Seveda nam še veliko manjka, da bi vsa ta
načela zbrusili v praksi. Tudi ko gre za pravi
len odnos do družbene lastnine Se vse preveč
je malomarnega odnosa do dela. Tam stečejo
dragoceni litri mleka, nekje zagori zaradi pre
majhne pozornosti spet drugod uporabijo na
pačna razmerja elementov, ko mešajo indu
strijsko maso in podobno.
Malomarnosti moramo stopiti na prste tudi
zato, ker socialistično samoupravljanje ni
enako anarhiji, pač pa principu - saj je itak
vse naše . . . Toda tudi va$e in moje. Nihče
nima zato pravice da bi svoj del tovarne pro
dal za dva deci in takšnih poenostavitev je v
bistvu zelo malo. Najbrž bo tudi malomarnega
odnosa do dela manj, če bomo znali pospešiti
proces razumevanja, da je družbena lastnina
pogača, ki hrani vse nas. Slab samoupravljalec
in nikakršen demokrat ni tisti, ki ne čuti od
govornosti do svojega dela in nima občutka
tudi za vzajemnost in solidarnost.
MILAN MEDEN

TELEGRAMI
MADRID — Vlada Adolfa Suareza je za svojega posebnega odposlan
ca v deželi Baskov imenovala gene
rala Saenza de Santamario ki bo
skušal organizirati in uskladiti boj
proti terorizmu v tej nemirni deželi.
Vlada je ta sklep sprejela po
atentatu, v katerem je vojaško krilo
ETA ubilo šest pripadnikov „civilne
garde”. To je bil eden doslej najbolj
krvavih atentatov v Baskiji
LONDON — stavka delavcev v
državnem sektorju britanske črne
metalurgije, ki traja že pet tednov,
je zajela tudi zasebni sektor. Tako je
začelo stavkati še okoli 15.000
članov sindikatov, zaposlenih v za
sebnih podjetjih. Pričakujejo da se
bodo britanskim kovinarjem pridru
žili tudi pristaniški delavci, železni
čarji in drugi transportnf delavci,
kar bo onemogočilo uvoz jekla in
drugih izdelkov črne metalurgije.
LA VALETTA - V glavnem
mestu Malte se je začel sestanek ne
uvrščenih držav Sredozemlja. Glavna
tem a razprave bo krepitev sodelo
vanja med sredozemskimi državami,
še posebno pa sodelovanje med ne
uvrščenimi deželami tega področja
ter priprave na madridski sestanek o
varnosti in sodelovanju v Evropi.
CELOVEC — Prebivalci z obeh
strani jugoslovansko-avstrijske meje
so se v nedeljo v Svečah udeležili
spominske slovesnosti, ki jo je ob
obletnici smrti koroškega narodnega
heroja M atije" V erdnika-Tom aža,
priredila zveza koroških partizanov.
LONDON — V Afganistanu so
izginili trije britanski novinarji. Tuje
agencije se pri tem sklicujejo na po
ročilo britanskega zunanjega mini
strstva in poročajo, da so se novi
narji 1. februarja odpravili proti
afganistansko-sovjetski meji od ko
der se niso vrnili v Kabul.
RIM - Italijanski parlament je z
veliko večino izglasoval zaupnico
Cossigovi vladi. Kljub ocenam, da
sedanja vlada ne ustreza razmerju
političnih sil v parlamentu in po
trebam države, so zanjo glasovali
tudi komunisti in socialisti.

Zd aj so zavarovane le po svojih
možeh kot gospodinje. Zakaj se
ne bi postavile kot delovne
kmetice, ki'ustvarjajo pomem
ben del družinskega dohodka?
Zatijujejo, da so delovne
ampak družba jim tega ne pri
zna. Družba pa jim nudi mo
žnost za tako priznanje, pa je še
niso hotele sprejeti Niso hotele
ali niso vedele zanjo? Možno je
oboje.
Kmečka žena dobi družbeno
priznanje, da je kmetica, ne le
gospodinja, tako, da se vključi
med zadružnike, ali kot jih ime
nujemo zdaj, združene kmete
To ni težko. Poleg moža ali na
mesto njega naj podpiše pogod
bo - namesto nekdanje pristop
ne izjave — s kmetijsko za
drugo. Saj ni treba, da bi se
doma z možem prepirala kateri
je gpspodar na kmetiji, ampak
naj to prevzame ona vsaj for
malno, če dela tudi več kot
mož. Ih naj hodi tudi na sestan
ke združenih kmetov. Mož ima
opravke pri delavskem samo
upravljanju v delovni organi
zaciji — zakaj se za kmečko ne
bi bolj zanimala žena kmetica?
Tudi na čistih kmetijah bo
prej koristilo kot škodovalo, če
bosta mož in žena med združe
nimi kmeti v zadrugi.
>
To pa bo menda poglavitni
goj za kmečko ženo, da se bo
iko imenovala kmetica in do
bila pravico do porodniškega
dopusta.
JOŽE PETEK

G

Do tragedije je prišlo minuli te
den, ko je večja skupina kmeto*
zasedla poslopje španskega vele
poslaništva v glavnem mest«
Gvatemale, da bi tako protestir*
la zoper nepravičnosti iz notra
njo politiko v deželi. Policija je
takoj obkolila veleposlaništvo i«
nato vdrla vanj, pri čemer j*
uporabila tudi strelno orožje
španski veleposlanik je le po ču
dežnem naključju ostal živ, zate
pa je v veleposlaništvu obležale
39 ljudi. V Gvatemali je že dolge
časa nemirno. Velika večina pre
bivalcev te latinskoameriške
države namreč zaman protesti!*
in opozarja na družbene in so
cialne krivice, dram a minuleg*
tedna pa je dokončno opozorili-:
da je položaj v deželi zares ne;
vzdržen . . . sila se lahko obdrži
le s sik) - toda ne večno . . . ' j
A CE SMO 2E PRI NA
SI U U , DODAJMO še drobec ir
Evrope: v Španiji so namreč pri
padniki
skrajne teroristične
organizacije Baskov (ETA) V
hrbtno napadli skupino španskih
policistov in pri tem ubili šest
ljudi ter zaplenili večjo količine
orožja. Vlada v Madridu je odgo
vorila na teroristični napad *
ustanovitvijo posebnega štaba z*
boj proti terorizmu. Toda ta boj
po vseh znamenjih sodeč ne bo
treba
bojevati samo proti
Baskom, marveč tudi proti špan
skim fašistom, ki so minule dni
izvedli atentata (padli sta tudi
žrtvi) v Madridu in Barceloni in s
tem jasno pokazali, da znova
dvigujejo glave. Baski so bili pod
Francovo diktaturo dolga deset
letja brez svojih zakonitih pra
vic, toda sedaj se jim obetajo
boljši časi, saj jim je španska vlada

p rip rav ljen a

p o d e liti

a v to 

nomne določene pravice tako/
kot K ataloncem . Toda s tem se
ne strinja skrajna baskovska
organizacija ETA, ki terja nič
manj ko odcepitev od Španije in
proglasitev neodvisne ter samo-,
stojne države Baskov . . . ne-f
uresničljive sanje . . .
^
lij' H i
TACAŠ PA ŠE KREPI GIBA",
NJE ZA BOJKOT olimpijskih)
iger v Moskvi, ki ga je zaradi |
sovjetskega vdora v Afganistan
začel ameriški predsednik Car
ter. Med drugim se je za bojkot
izjasnila tudi K enija. . . nevšeč
nosti na športnem (pa ne sam0
tu) polju . . .

^•Iz zadnjega Pavlihe-

*************************************1

— Joj, koliko besed bomo poželi, če ne bo role.

Š t 6 (1 5 9 1 ) 7. februarja
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TAKO SO PRALE BABICE - Trgovine očitno
nekaj mesecev nimajo zaloge pralnega praška.
Gospodinje pa si pomagajo z ročnim pranjem
kot perica iz Dolenjskih Toplic, ki se je znašla in
Perilo oprala s toplo termalno vodo ki zastonj
odteka iz hotelske stavbe. (Foto: J. P.)

V KOSTANJEVICI
PRAZNIK
POSAVSKIH VIN
28, 29. in 30. marca bo v
Kostanjevici ob Krki doma
če turistično društvo organi
ziralo , .Praznik posavskih
vin”
. Za to priložnost bodo
strokovno ocenili vina s
posavskega območja. Vzorce
bosta zbrala Agrokombinat
Krško in Slovin Brežice na
že znanih zbirnih mestih. V
teh dveh delovnih organiza
cijah lahko vinogradniki in
drugi dobijo vse dodatne
informacije.

O

•

«v

v

Sejmišča
NOVO MESTO: Prašičji sejem je
bil precej bolj živahen od govejega.
Naprodaj je bilo 269 pujskov in 28
nad tri mesece starih prašičev pro
danih pa skupaj 253. Pujski so bili
P? 1.050 do 1.400 din, starejši prapa po 1.410 do 2.350 din. Rejci
!? . Prignali tudi 42 glav goveje
‘ne> prodali pa 32. Voli so bili po
f do 32 din, krave po 23 do 26
27 jUnc' in telice pa po 24 50 do
dur kilogram žive teže.

BREŽICE: Na sobotni sejem so
Z ™ Pripeljali 628 prašičev, prodali
tri
Bujski so veljali do 60, nad
/drseče stari prašiči pa do 40 din
a Kdogram žive teže.

KRKA SILI ČEZ BREG - Nagle otoplitve so te PRIZADEVNI ZADRUŽNIKI - Člani Stano
dni povzročile, da se je gladina Krke spet dvignila vanjske zadruge Šentrupert bodo sami komunal
od gornjega do spodnjega,toka. Pri Drami (na fo no uredili stanovanjsko naselje, v katerem bo
tografiji) sicer še ni dramaiidno,kercesta še gleda stalo 16 hiš. Z gradbenimi deli, ki jih vodi
iz vode, so pa poplave tik pred tem da onemogo poseben odbor, so najprej začeli pri kanalizaciji,
kasneje pa se bodo lotili še vodovoda, elektrike in
čijo promet. (Foto: R. Bačer)
drugega. (Foto: J. Simčič)

IMV - izvozni barometer za vse
IMV bo letos izvozila za preko 100 milijonov dolarjev blaga .uvožene m ateriale pa n a d o 
m eščajo z dom ačim i — V varčevalnem paketu »m ilijon" m ožnosti
Plan za letošnje leto je v novo
meški tovarni IMV zastavljen tako,
da bodo uvoz krili z izvozom, ure
sničen pa bo tudi cilj: montaža 400
avtomobilov na dan in odprava
ozkih grl v proizvodnji. Z vrsto var
čevalnih ukrepov bodo prihranili

• Te dni je prišlo v kolektiv
IMV prvo delovno gradivo o
ustanovitvi poslovne skupnosti,
ki ga je pripravila skupina do
mačih strokovnjakov skupno z
gospodarsko zbornico SRS. V
novo plansko poslovno skup
nost IMV bo vključena vrsta
kooperantov IMV, od železarn
do proizvajalcev. Trenutno
imajo okrog 200 kooperantov
na listi sodelovanja, z večino Ieteh pa bo v novi skupnosti po
slovanje urejeno na novih
izhodiščih.
težke milijone, zato sredstva za
družbeni standard ne bodo nazado
vala.
Lani so v IMV izvozili za 60 mili
jonov dolarjev izdelkov, letos pa
izvoz tako povečujejo d a računajo
na preko 100 milijonov dolarjev
iztržka. Ker je ta tovarna tu d i glavni
izvoznik za vso novomeško občino,
izvozni barometer ugodno kaže,
celo bolje, k o t je bilo v predlogu
občinske resolucije zastavljeno.
Enkrat več bodo letos iz IMV
prodali na tuji trg gotovih izdelkov,

znatno povečujejo izvoz prikolic in
posameznih delov za avtomobile. S

• Znotraj IMV je letos tudi
predvidena temeljita reorgani
zacija. Ustanovljenih bo več
novih tozdov, povsod kjer so
zanje pogoji, povezani pa bodo
po strokovni plati v ustrezno
delovno organizacijo ta pa v
sozd IMV. Odnosi bodo urejeni
tako, da se bo vedelo kdo pije
in kdo plača, kar je najpo
membnejše glede na številne
očitke doslej.
posameznimi kooperanti se dogo
varjajo, da bi tudi nje vključili v
izvozne posle za Francijo
Leto 1980 pa bo v zgodovini IMV
zapisano z velikimi črkami tudi
zato, ker bo proti koncu leta (z
nekaj zamude) uresničena možnost
za proizvodnjo 100.000 avtomobi
lov na leto, kar se je še pred dobri
ma dvema letom a zdela le drzna
zamisel. Dotlej bodo odpravljena
tu d i vsa ozka grla v proizvodnji.
Veliko si obetajo od nove lakirnice
ki bo že aprila letos končana. S pre
selitvijo le-te in pr z dograditvijo
karosernice bo laže zadihala tudi
končna obdelava avtomobilov, vpe
ljali pa bodo tu d i drugo linijo na
montaži. Namesto 200 bodo poslej
sestavili po 400 avtomobilov na dan.

Kmetijski

Kmetijstvo razsipa nafto ^
? a, vsalf kilogram kruha potrebujemo vse več energije Njena
kot 3 V kmetii stvu neverjetno naglo narašča in postaja večja
2t \ \ gospodarskih dejavnostih. Tako so na primer v
vseh rZra^Una^> da porabijo za pridobivanje hrane 17 odstotkov
tud
goriv, na Švedskem pa celo 20 odst. Izračunali so
malo T Po ii° za pridelavo žit na 1 ha 600 1 bencina, kar ni
• loda druge kmetijske kulture so glede tega še potratnejše.
se ene
iemu svetu že začenja primanjkovati goriv in ker
jg pij,!,®6*8*13 kriza iz političnih in drugih razlogov še zaostruje
varčev
0poz°riti na varčevanje z energijo v kmetijstvu. To
Varan^e .ie hkrati povezano še z nujnim večjim prizadevanjem
gije • ^friJ^našega okolja pred onesnaženjem. Varčevanje enerdve j,, jjd **
varovanje okolja pomeni, da z njim ubijamo

H krati z vsem tem pospešeno
poteka gradnja v tovarni prikolic,
gradnja industrijskega tira in ureja
nje okolice tovarne Znatno manj
razveseljiva pa je vest, da bodo za
vse nove zmogljivosti potrebovali
kar 2.000 novih delavcev. Znano je
namreč, da v domačem okolju pro
ste delovne sile ni več. Sklenjeno pa
je, da ne bo nobenih novih zaposli
tev na režijskih delovnih mestih
izvzemši iskanih strokovnjakov.

Varčevalni program imajo v to
varni zastavljen v več smereh, važno
je, da bodo še letos začeli dom a
proizvodnjo nekaterih delov, ki so
jih doslej uvažali. Prav tako bodo
dosledno zamenjavali uvožene suro
vine z domačimi.
R. B.

i
*

Ureja:Tit Doberšek

Samo črni kruh

Dolenjski in delno tudi p o 
savski vinogradniki trsničaija in
vinogradnika, absolventa Kmetij
ske šole Grm Franca Martinčiča
iz Smalčje vasi pri Šentjerneju
pretežno dobro poznajo. Ta
praktični strokovnjak v trsničarstvu in vinogradništvu podaja v
tem sestavku svoje

Kje je zdaj Novo m esto po
cenah v naši republiki
Po podatkih Zavoda za statistiko
SRS so bile v mesecu novembru pre
teklega leta cene na drobno v mestih
Koper, Ljubljana, Maribor in Novo
mesto dokaj različne. Mnogo je bilo
artiklov, po katerih se je prav Novo
mesto odlikovalo kot najdražji po
nudnik (limone, jajca, svinjska do
mača mast, jedilno olje tkanina,
emajliran štedilnik . . . ) , saj je med
50, ki jih navaja Zavod, 10 takšnih,
la so bili v dolenjski prestolnici naj
dražji. Vendar pa smemo trditi, da
so cene dokaj zmerne, kajti po 16
artiklov je na 2. ali 3. mestu glede
cen med štirimi slovenskimi mesti;
(2. mesto: riž, krompir, zelena sola
ta, jabolka, testenine z jajci, kavč,
cement, vstopnica za kino itd; 3.
mesto: fižol v zrnju, vino, pivo spal
nica, zidna opeka itd ) Po najnižjih
cenah pa so v Novem mestu ponu
dili 7 stvari: čebulo mleko, deske,
deto za moške in ženske obleke,
moške sintetične nogavice ter tkani
no za moške obleke iz česane preje.
Prav gotovo je zanimivo da so pro
dajali v vseh navedenih krajih po
istih cenah le črni kruh.

Misli o
dolenjskem
cvičku
Brez pomisleka vzamem v
roke škarje, d otiko in drugo
orodje, ko pride čas rezi ali kopi
v vinogradu. Z orodjem, kot je
svinčnik, sem pa okomejši.
Ob branju raznih mnenj in
trditev, kaj je in kaj ni cviček,
sem se nameraval že večkrat
oglasiti, pa sem vedno rekel, da
se ne izplača. Ena kaplja več ali
manj v morje ne pomeni dosti.
Pred nekaj tedni pa je urednik
rubrike „En hribček bom kupil"
pozval dolenjske vinogradnike,
naj povedo svoje mnenje o
cvičku, načinu pridelovanja itd.
Odziv je bil dosedaj bolj slab.
Najbrž znamo vsi bolj sukati
kako drugo orodje kot pa svin
čnik.
V mislih, ki jih bom razpre
dal, naj bralec ne išče strokovne
ga utemeljevanja in prepriče
vanja, temveč mnenje povpreč
nega dolenjskega vinogradnika kmeta, ki mu je vinogradništvo
glavna panoga za pridobivanje
dohodkov za preživljanje sebe in
družine.

KMETIJSKI
SEJEM V
PARIZU
Od 2. do 9. marca bo v Parizu
kmetijsko-živinorejski sejem, ki je
eden najpomembnejših tovrstnih
sejmov v Evropi. Na njem si bo
mogoče
ogledati najsodobnejše
kmetijske stroje, a tudi govejo živi
no, ovce, konje, prašiče, perutnino,
pse, golobe in druge ptiče.

Kaj je torej cviček

j.°
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MALO SPRETNOSTI IN DOMIŠLJIJE - Novo
meški pedagoški delavci so počitni&e dni porabi
li tudi za strokovno izpopolnjevanje. Med drugim
so oblikovali predmete iz papirja, naravnega in
odpadnega materiala. Novo znanje bodo posredo
vali učencem celodnevnih šol in podaljšanega
bivanja. (Foto: M. Pelko)

—Zakaj držite ceno?
- Da se ne bo zvečala v času, ko kupujem!
(MILAN ALAŠEVIC)

i

Razumljivo, da bo Primorec
hvalil primorska vina, Štajerec
svoja, Kraševec seveda tudi, Do
lenjec pa je prepričan, da takega
vina, kot zraste na Dolenjskem,
ni nikjer drugod. Upam si trditi,
da najboljšega vina ni! Vsako
vino je lahko najboljše v določe
nih trenutkih in pri različnih
ljudeh. Kot nobeno vino nam
tudi cviček ni dan za pijanče
vanje. Služi nam kot hranilo,
poživilo, nasladilo in podobno.
Lepo nam je zapel goriški
slavček, rekoč:
„Ko oko otožno v kupo
uprem,
skrivnostna čuda v kaplji vin
ski zrem."
Resnično, skrivnostna čuda
zrem tudi v kaplji cvička, pride
lanega na naši dolenjski zemlji,
obsijani od toplega sonca, namo
čeni od blagodejnih kapelj dežja,
obdelani od žuljavih rok dolenj
skega kmeta, ki sc s sadovi
zemlje preživlja, kakor tudi od
ljubitelja trte delavca, kateremu

je nekaj sto trsov v razvedrilo in
sprostitev. Vinska trta na tej
naši, lahko rečem, revni zemlji
rodi vino, kapljico cvička dolenja
skega ali pa samo cvička, ker za
dolenjske vinogradnike zveni
žaljivo, če jim kdo govori o
cvičku tudi od drugod, pa če
prav to govori ali piše človek, ki
dobro pozna vina znotraj in
zunaj naše domovine. Ni cviček
res samo tip vina severnih vinogorij, kot so nekateri prepričani
v Sloveniji, Zagrebu ali še kje?

Prijatelj!
Natoči si čašo čistega cvička,
dobro poglej vanjo in videl boš,
da odseva it nje vse kaj drugega
kot pohlep po lahkem zaslužku,
želja po pijančevanju in drugih
nevšečnostih. V tej kaplji cvička
glej trdoživega Dolenjca, ki ljubi
svojo trto - z njo se rojeva, z
njo raste, jo neguje in zdravi,
kadar je vsa od toče raz bičana
ali od slane osmojena. Takrat je
tudi on ves čemeren in bolan.
Ljubezen do trte, katero izka
zuje naš dolenjski človek, je
ljubezen do rodne grude, iz kate
re trta raste, čeprav vsa grčava in
skrivenčena. To in še kaj glej,
dragi prijatelj, v kaplji cvička, ko
si ga natočiš v kupico!

Sorte za cviček
Dokler kri po žilah teče,
DoieiijCC se cvičku ne odreče,
pravi ljudski rek.
čud
no se je slišalo, ko je ob eni Cd
prireditev „Tedna dolenjskega
cvička" napisal novinar DL dokler cviček po žilah teče . . .
Zal se tudi to dogaja.
Tudi cviček lahko imenujemo
kri, vendar je to kri dolenjske
zemlje, je sok zrelih jagod ple
menite vinske trte sort: žametne
črnine, modre frankinje, kralje
vine, laškega rizlinga, tudi zeleni
silvanec ne škodi, če je navzoč,
in nekaterih starih sort kot so
lipina, belina, škljina ali zeleni
ka, ki jih je še nekaj na trebanj
skem, šentruperškem, šentjanškem in malkovškem območju.
Kdor pa hoče imeti cviček z več
kisline, bo sadil nekaj več rume
nega plavca. Najboljše je seveda,
da se držimo trsnega izbora, ki je
določen za jugovzhodno vino
rodno območje Slovenije, urad
no: posavski vinorodni rajon.
Telo, kjer se ta dolenjska kri cviček vsako leto obnavlja in
rojeva, je območje Dolenjske,
določeno s trsnim izborom.
Zunaj tega območja ne more biti
pridelka cvička, ker tam ni tal
V
nih in fizikalnih pogojev za cvi S
ček, kot je zapisal Jože Likar S
(Slovenska vina - njih lepota in
uporaba).
(Nadaljevanje prihodnjič)
FRANC MARTINČIČ
p. d. Katruščev
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Kje in do kod zategniti pas?

Dolenjski list

Nižje prispevne stopnje v letošnjem letu pom enijo manj sredstev za SIS in krčenje
program ov — Padla bo m arsikatera investicija, obetajo se podražitve

drugačen
Poziv bralcem , naj p o v e 
do ali napišejo svoje
m nenje o sprem injanju
vsebinske zasnove
Spet je prvi četrtek v me
secu in spet je pred vami
delno spremenjen Dolenjski
list: druga „vzorčna“ števil
ka. V njej ni običajnih ob
činskih strani, zakupljenih
„parcel in parcelic44, na kate
rih ni imela vedno glavne
besede sporočilna, novinar
ska vrednost posameznega
sestavka. Na današnjih zbir
nih straneh, ki imajo oznako
„Iz naših občin44 so objavlje
ni odbrani najbolj aktualni
notranjepolitični sestavki, ki
obravnavajo predvsem stabi
lizacijska prizadevanja na
našem območju.
Da bi se bralec lažje
znašel in prebral predvsem
tisto, kar ga najbolj zanima
ali celo prizadene, smo član
ke spet razvrstili po območ
jih. In kar tudi ni najbolj
nepomembno: ostrejši izbor
je pripomogel tudi k temu,
da smo lahko za nekaj strani
zmanjšali obseg časopisa, ne
da bi okrnili sporočilno
vrednost sestavkov iz naših
občin. Naš prispevek k sta
bilizaciji.
Tudi tokrat se, spoštovani
bralci, obračamo k vam, da
nam pišete ali poveste, kaj
menite o tej prvi spremembi
vsebinske zasnove Dolenj
skega lista. List je namenjen
predvsem vam, zato javna
rava, ki bo prek občinkonferenc SZDL, usta
noviteljic Dolenjskega lista,
trajala še do konca marca
nikakor ne more mimo vašega mnenja in vaših želja.
.
UREDNIŠTVO DL

NOVO MESTO — Pretekli teden je bila sklicana večina skupščin
s področja interesnih skupnosti družbenih dejavnosti, na katerih so
se delegati odločali za nižje prispevne stopnje od načrtovanih od 1.
marca dalje. Bilo je potrebno zaradi uskladitve porabe z določili
zvezne in republiške resolucije.
Letos bo očitno manjkalo denarja
vsem interesnim skupnostim, saj so
že decembra ob določanju stopenj
domala vsi po vrsti tarnali, da bo

• Ko bodo konec februaija
v združenem delu obravnavali
zaključne račune, naj bi hkrati
razpravljali še o sredstvih kijih
združujejo za šolstvo, kulturo,
zdravstvo, otroško varstvo itd” .
Tako je bilo stališče predsed
stva novomeške občinske skup
ščine, ko je konec januarja raz
pravljalo o usklajevanju progra
mov interesnih skupnosti za na
čeli resolucije. Delavci naj bi že
v prvem krogu javne razprave
nakazali, čemu se najlaže odpo
vemo in kaj bi morali graditi za
vsako ceno. Predsedstvo občin
ske skupščine je menilo da se
gradnja centra za usmeijeno
izobraževanje zaradi potreb in
samoprispevka ne bi smela za
majati, prav tako pa ne gradnja
otroškovarstvenih ustanov.

V ___________ :__ ____________^

Prednost hrani...
(Nadaljevanje s 1. strani)
krško Tovarno celuloze, ki je ena
največjih izvoznic v Sloveniji. Letos
jo bo namreč prizadela podražitev
premoga, še bolj kot to pa povečan
je prevoznih stroškov za premog.
Tega naj bi Celuloza dovažala poslej
iz Kolubare namesto iz Velenja, kar
pomeni, da bi morala za premog pri
spevati letos kar 97 odst. več kot
lani. To je hud udarec in delavci se
ne strinjajo, da bi morali sami nositi
toliko dodatnih bremen Tudi glede
oskrbe z lesom menijo d a je to širši
družbeni problem.
P?!. investicijah bo verjetno odlo
žena gradnja osnovne šole v Podboč
ju, ne moremo se pa odpovedati čis
tilnim napravam, v katere vlagajo
Vodna skupnost, JE in Celuloza.

Predsednik meobčin&ega sveta
SZDL za Posavje Ignac Vintar
iz Sevnice:
Bolj gospodarno moramo ravnati
s surovinami. Na zunanjem trgu ni
dovolj, da smo samo prisotni, tem 
več ga morajo naši kolektivi tudi
osvojiti. Zgrešeno je tudi če v pod
jetjih gradqo svoj jutrišnji dan le na
strokovnjakih za postavljanje cen,
ne pa na pravih tehnologih.”
Ob oceni, kako naj bi se pri vsem
tem naravnali v Posavju znanem
predelovalnem industrijskem baze
nu, ki ne more brez uvoženih suro
vin je rešitev v dohodkovnem pove
zovanju in še večjem izvozu. Med
tistimi, ki opozarjajo, da moramo
naložbe usmerjati k zemlji pridelo
vanju hrane, je tudi predsednik Vin
tar. „Če kdaj, je to trenutek ko sta
bilizacija ne bi smela obiti družbe
nih služb, proračunov ipd Samo
upravni organi, vodstva družbenopo
litičnih organizacij in skupnosti
morajo nenehno ustvarjati vzdušje
za demokratične razprave, kjer bo
lahko sleherni delavec ali krajan
povedal svoje pripombe in pred
loge."

DOLENJSKI LIST

Ne kaj želimo...
(Nadaljevanje s 1. strani)
„Gotovo bodo začasno odložene
vse gradnje, ki so sicer pri banki in
vesticijsko najavljene, ne ustrezajo
pa določilom resolucije. Med takimi
sta na primer gradnja poslovnih pro
štorov SGP Pionir, gradnja poslovne
stavbe SDK v No^em mestu novo
meški stadion in morda še katera.”

- Kaj je z gradnjo zavaroval
nice. Prav te dni so na gradbiš
ču stroji pospešeno zapeli. Mar
to pomeni, da se gradnja na
daljuje?
..Finančna konstrukcija za grad
njo novomeške zavarovalnice je bila
krita že lani. Dela so začeta pač pa
letos banka novih kreditov za take
gradnje ne bo dajala. Odločitev o
nadaljevanju oziroma o odložitvi
sradnje je tudi v tem primeru pred
vsem stvar Zavarovalnice Triglav in
njenih organov. Verjetno pa bo take
primere dokončno uredil novi zve
zni zakon ki je sicer najavljen, ven
dar ga niti v osnutku še ne pozna
mo.”
..Resolucija ne pred
videva vlaganj na področju blagov
nega prometa razen gradnjo poslo
vnih prodajnih prostorov v novih na
seljih in stanovanjskih hišah. Glede
na to , da je novomeška oskrba toli
ko časa zaostajala in še zaostaja, me
nim, da bi morala občinska resoluci
ja za leto 1980 to gradnjo šteti za
prednostno. Približno enak položaj
i? tu d i pri gradnji novega centra za
usmerjeno izobraževanje, ki bi ga po
mojem morali izvzeti iz omejitvenih
ukrepov glede na kadrovske potrebe
Dolenjske in dejstvo, d a je ta investi
cija vezana na samoprispevek ”

- Hudo zaostajanje je na na
šem področju tudi v kmetijstvu,
kjer je spet prav zdaj zastav
ljenih več novih načrtov in in
vesticij. Bo tudi to padlo v vo
do?
„V naložbeni politiki ima agroživilstvo in pridelovanje hrane pred
nost, poudarjam pa, da tudi za kme
tijstvo velja omejitev pri gradnji
trgovskega prostora. Več let na pri
mer najavljajo v novomeški občini
gradnjo hiadilnice in objektov za
predelavo mesa, vendar kljub pred
nostim dvomim, da bo letos do te
gradnje prišlo. Ne vidim namreč
sposobnega nosilca tako zahtevne
investicije in možnosti za zadostno
lastno udeležbo.”
R. BAČER

RIBNICA V
SPOMIN
REVOLUCIONARJA
70-letnico rojstva velikega re
volucionarja in komunista Ed
varda Kardelja so v Ribnici zelo
lepo proslavili. V dvorani JLA so
nastopili s kulturnim progra
mom učenci osnovne šole, mla
dinci in pripadniki JLA. Poslu
šalci so ocenili, da je bila toena
najboljših takih prireditev doslej

izguba, če hočejo zastavljene pro
grame uresničiti Zdaj so se morali
odločati za še nižje prispevne stop
nje, za še manjša sredstva ki iz zdru
ženega dela pritekajo v njihove skla
de, ker tako zahtevajo omejitveni
ukrepi in stabilizacijsko ponašanje.
V skupščini otroškega varstva, ki
je v novomeški občini v izrednem

„REKLA KAZALA44
GRDO PRETIRAVA
Po Novem mestu se govo'ri, da je v raznih strokovnih
službah SIS zaposlenih čez
2 0 0 ljudi, pa je na nedavnem
zasedanju skupščine otro
škega varstva padlo delegat
sko vprašanje, kako je z za
poslitvijo v tej skupnosti in z
režijskimi mesti na tem
področju. Odgovor je bil
presenetljiv: v novomeški
skupnosti otroškega varstva
je profesionalno zaposlena
samo tretjina tajnice. Takega
primera v Sloveniji ni, vsaj
ne v občinah, ki se lahko
primerjajo z novomeško.
Kar pa zadeva režijo v otro
škovarstvenih ustanovah: v
novomeškem vrtcu, kjer je
1155 otrok, je samo 8 režij
skih delavcev. Tudi taki pri
meri so v Sloveniji sila redki.

zaostanku za potrebami, saj je v
organizirano varstvo zajetih le 27
odst. otrok, medtem ko je republi
ško poprečje 37 odst., je stanje pe
reče. Prispevna stopnja za otroško
varstvo se od 1,60 znižuje na 1 49
odstotka, to pa pomeni letos za
okrog 5 milijonov dinarjev manj
denarja. Presežki v tej skupnosti iz
lanskega leta znašajo po oceni 2,80
milijonov in bodo kot pri vseh osta
lih interesnih skupnostih vrnjeni
združenemu delu oziroma bodo
poračunani z obveznostmi iz letoš
njega leta.
Kje varčevati in kod zategniti pas,
je bUo eno glavnih vprašanj, ki so jih
postavljali delegati Možnost za var
čevanje se nudi samo v treh smereh:
v višji obremenitvi staršev oziroma
v višjih cenah v varstvenih ustanovah
(omenjali so 33 odst. več), v krče
nju 80-urnega programa male šole in
pri investicijah Za letos sta bili v na
črtu gradnji vrtca pri Labodu v Loč
ni in v novem naselju na Cesti heroj
ev. Možnost je, da predvidene jasli v
novi soseski črtajo iz programa, ali
pa da združeno delo odkuni mesta v
tej ustanovi in pomaga z dodatnimi
sredstvi pri gradnji.
Delegacija krajevne skupnosti
Majde Silc-Ragovska pa je posredo
vala zanimiv predlog, ki bi ga kazalo
proučiti. Če so gradnje na področju
kulture, telesne kulture in še kje le
tos prepovedane, naj bi te skupnosti
investicijska sredstva namenjale ti
stim, ki bi lahko gradili, pa jim
manjka denarja To bi bilo neke
vrste posojilo.
Sicer pa bodo o vseh črtanjih v
programih dela interesnih skupnosti
stekle razprave med delavci kjer se
bo pokazalo, kaj štejejo za prednost
ne naloge in naložbe in kaj predlaga
jo za preložitev v naslednje obdobje.
R. BACER

Ustalitveni
ukrepi tudi za
sestankovanje
Bolj usklajeno delo več
skupnih sej SIS in ObS
Novo mesto
NOVO MESTO —Novi način
dela novomeške občinske skup
ščine kaže na bistvene izboljšave
v kvaliteti, hkrati pa obeta za
voljo uskladenosti obravnavanih
gradiv z interesnimi skupnostmi
prihranek na času in sredstvih,
ker bi bila problemska gradiva
lahko skupna O tem je tekla
beseda na razširjeni seji predsed
stva skupščine konec januarja.
Osnutek programa letošnjega
dela novomeške občinske skup
ščine, ki je bil tokrat v prvi obra
vnavi, je nastal bistveno drugače
kot prejšnja leta. Prej so pro
gram sestavili na osnovi večine
predlogov upravnih organov in
mnogo manj na željo delovnih
organizacij in skupnosti, za leto
šnji program pa je prišlo kar 70
odst. predlogov iz „baze”.
Program dela Občinske skup
ščine bodo letos tudi uskladili s
programi interesnih skupnosti ta postopek se je že začel - nato
pa bodo o njem širše razpravljali
in še bo čas za dodatne pripom
be. Zadeva sicer na prvi pogled
ni videti pomembna, v resnici pa
je, če jo globlje analiziramo
Primer: kadar bo tekla v skup
ščinskih klopeh razprava o ko
munalnih zadevah, o šolstvu,
kulturi itd. naj bi hkrati o tem
razpravljali v prizadetih interes
nih skupnostih. Najboljša rešitev
pa je, da bodo zbori obeh insti
tucij zasedali skupno. Tudi gra-

Borcev starost ne utruja
Bogata

dejavnost 75-članske organizacije ZZB NOV
Birčna vas — prenos tradicij na m lade

NOVO MESTO - 3. februarja so
imeli redno letno konferenco člani
KO ZZB NOV Birčna vas, ki je ena
najmočnejših v krajevni skupnosti ne
le po svoji aktivnosti, temveč tudi po
številu članstva.
Organizacija je že nekaj let pobra
tena s krajevno organizacijo ZB
Šentjanž in z njo uspešno sodeluje v
skupnih akcijah in tradicionalnih
srečanjih. Člani ZB so vključeni
domala v vseh družbenopolitičnih
organizacijah na tem območju naj
bolj pa je vidno sodelovanje z akti
vom ZSMS in pionirji šole v Birčni
vasi.
Iz poročila o aelu odbora za pre
teklo leto je ču titi izredno bogato
dejavnost predvsem v skrbi do osta
relih in onemoglih članov skrbi za
spominska obeležja ter v pripravi
proslav ob spominskih dnevih in
jubilejih. Nekaj kritičnih pripomb je
bilo izrečenih glede premajhnega so
delovanja z občinsko Zvezo ZB
Novo mesto. Borci so~se pritoževali
tudi glede zdravstvenih uslug za ne
katere člane, reševanja stanovanj
skih kreditov in premajhnih denar
nih podpor. Na ta vprašanja bodo
poskušali odgovoriti v letošnjem
letu.
V program so sprejeli vrsto nalog,
kot so ureditev stopnišča pri obe

ležju Cerovec in Babni hrib, še po
večati skrb za bolne in več nalog, ki
so v programu vsako leto.
S konference, kjer so s kulturnim
programom nastopili tudi pionirji
domače šole, so poslali pozdravno
pismo tovarišu Titu z željami za
čimprejšnjo ozdravitev.
J. PAVLIN

ZAKAJ TAKO POČASI? Gradnja nove bencinske črpalke j
na Ljubljanski cesti zelo počasi J
napreduje. Več tednov na grad
bišču ni bilo nikogar, tudi takrat
ne, ko temperatura ni bila tako
nizka, da bi onemogočala grad;
bena dela. Zadnje dni sicer delavci
spet nekaj brskaio na delovišč^
ampak kntika občanov še vedno
ni utihnila. Kdor se na gradnjo kaj
spozna, pravi, da bi nova črpalka
že davno lahko stala, če bi se
zavzeli, kot ponekod znajo.
VELIKA PUSTNA IZBIRA r I
Pri Mladinski knjigi imajp letps
precejšnjo izbiro maškaradnih
kostumov za otroke.
ZAČETEK
REGRATOVE
SEZONE - Novomeška tržnica f
bila te dni obiskana malb bolje
kot nekaj minulih ponedeljkov. I
Kmetice so tokrat prinesle napro
daj prvi regrat (10 din merica).
Domača jajca so bila po 4 din,
motovilec po 10 din merica, radič
so cenile prav tako. Kram arija je
bila bogato zastopana, še vedno pa
kupci lahko izbirajo sadje in zele
njavo le na dveh stalnih stojnicah,
medtem ko sta ostali dve še zaprti.

JL.

Ena gospa je rekla, da bi k
stabilizacijskim prizadevanjem
sodila tudi prepoved prodne
pralnih praškov v dopoldan
skem času. Iz delovnih mest
se namreč v trgovine usuje
cela vojska moških in žensk,
ki potem potrpežljivo čakajo
v vrsti. Vse gre v rok služ
be,. . a

ČRNOM ALJSKI DROBIR

divo, ki bi ga za taka zasedanja
pripravljali, bi bilo lahko eno
tno. Se več: delegacijam v kra
jevnih skupnostih in v združe
nem delu bi bilo prihranjenega
precej časa in truda, ker bi lahko
zasedale skupno delegacija za
zbor združenega dela in za inte
resno skupnost
R .B

MLADINSKE ŠPORTNE IGRE
Člani osnovnih organizacij
ZSMS Loka, Griček in Heroja
Starihe nameravajo v tem mesecu
pripraviti športna tekmovanja.
Mladi iz teh treh osnovnih organi
zacij se bodo pomerili med sabo v
šahu, streljanju, odbojki in na
miznem tenisu, medtem ko bodo
morali smučanje zaradi nenadne
odjuge izpustiti. Namesto tega pa
se bi lahko pomerili v nabiranju
zvončkov. . .
KLJUČ V ROKE - Pred krat
kim je v Črnomlju Aljoša Satošek,
znani tekmovalec v motokrosu,
Zajel ekspresno izdelovati ključe.
Žal pa se tak mojster na naj
sodobnejšem stroju ne more iz
delati takega ključa, ki bi odprl
vrata tistih stavb, ki bi morale biti
že zgrajene, pa se je otvoritev iz
raznih ..objektivnih*4 razlogov
zavlekla.
NAGLICA PRED PRAZNI
KOM - Delavci Gokovega tozda
Obrt, zlasti soboslikarji, te dni
delajo tudi po 16 ur na dan, da bi
do občinskega praznika končali
vse potrebno v športni dvorani
Centra srednjih šol in v novem
bloku na Čardaku. Ko liudje gle
dajo to vnemo, si žele, da bi bilo
več občinskih praznikov na
le to . . .

SPREHOD PO METLIKI
K SPOMENIKU NOB - Z letne konference KO ZZB NOV Birčna
vas so njeni člani Viktor Gašper, Anton Petrič in Alojz Rozemberger položili cvetje k spomeniku NOB na Ruperč vihu. (Foto: J.
Pavlin)

Sindikatu ne bo zmanjkalo dela
V letošnjem letu čak a sindikat veliko odgovornih nalog — Od stabilizacije do skrbi za
k u lturno življenje delovnih ljudi — Boljše delo in varčevanje
ČRNOMELJ - Na zadnji seji občinskega sveta Zveze sindikatov
Črnomelj — bila je v torek, 29. januarja — so sprejeli tudi obširen
delovni program te družbenopolitične organizacije, ki bo tudi v
tem letu prisotna na vseh področjih.
Ena glavnih nalog, ki si jih je
sindikat zadal v letošnjem letu, je
uveljavljanje samoupravnih družbe
noekonomskih odnosov, posebno
pozornost pa bo posvetil nagraje
vanju po delu ter svobodni menjavi
dela.
Zlasti osnovne organizacije sindi
kata si morajo prizadevati, da bodo
planski dokumenti realni in odraz
volje in hotenj delavcev v tozdih.
Občinski svet bo sproti ocenjeval,

Novomeška kronika

kako v posameznih okoljih izvajajo
stabilizacijske ukrepe. Povsod mora
jo oceniti dosedanje gospodarjenje
in ugotoviti slabosti, ki so onemogo
čale boljše delovne rezultate. Sindi
kalne organizacije si morajo priza
devati za čim boljše delo in varče
vanje na vseh področjih.
Prav tako bo občinski svet preko
delegatov v osnovnih organizacijah
usmerjal uresničevanje dogovorjene
politike o pridobivanju in delitvi

dohodka, ki je kar najtesneje pove
zano z boljšim gospodarjenjem in
večjo produktivnostjo.
Sindikat se zavzema za tak delov
ni čas, ki bo najbolj ustrezal potre
bam delovnega procesa, in je proti
prekomernemu zaposlovanju admi
nistrativnih in režijskih delavcev.
Precej dela pa ga čaka še pri od
pravljanju vseh oblik izkoriščanja
delavcev pri zasebnikih.
Seveda delovni program sindikal
nega sveta zajema tudi ostala pod
ročja, ki se neposredno ali posredno
tičejo vsakega delavca.
A. B.

GASILCI INDUSTRIJSKEGA
GASILSKEGA društva „Beti” so
imeli prejšnji teden občni zbor, na
katerem so kritično presodili delo
v preteklem letu, si zadali, naloge
za prihodnost ter se zavzeli za ga
silske trojke, ki bodo v temeljni
organizaciji vsak čas pripravljene
na morebitne nesreče, požareGasilci ,,Beti“ pa bodo imeli tudi
dve tekmovalni desetini: žensko in
moško.
MLADI
V MLADINSKEM
KLUBU NE DREMUCKAJO, am
pak delajo, da se vse kreše. Plese *
disco klubu imajo celo med ted
nom, mladih in malo manj mladih
se kar tare v diskaču v stari kino
dvorani. V mladinskem klubu pa
so pripravili zanimivo predavanje,
ki so mu dali naslov: Balkan. Trije
avtorji so govorili o Jugoslaviji in
o Grčiji.
CESTA SKOZI METLIKO je v
cvetju kot devica pri šestnajstinŠoferji morajo uganjati prave v r r
golije, če se hočejo izmaknit’
jamicam, luknjam in jamam pa *
nad cestišče štrlečim jaškom- N0,
upati je, da se bo zadevščina ure
dila, kakor hitro bo počila gun?
kom u od odgovornih Cesta V
potrebna nove asfaltne prevle*6
bolj kot star cucek strela.

HI
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Suhor se ne boji za delavce

DROBNE IZ KOČEVJA
TODGANE SO PREŽIVELE zadnja splošna zastrupitev podgan
(deratizacija) je kot bi znali neKateri utemeljiti, lepo uspela,
podgan pa imamo kljub tem u veli
ko. Podgane so gonjo dobro preOkoli smetnjakov stikajo
jv. podnevi. Seveda jih ne pri^ b tjo smeti in papir, ampak
ostanki hrane. Posebno po novo
letnih praznikih se je standard
Podgan močno dvignil. Okoli
smetnjakov pa bi moralo biti tudi
več reda in čistoče.
KDAJ SPET RAZSTAVA? Lastniki umetniških slik in kipov
jz kočevske občine so pred kakimi
desetimi leti v takratni dvorani za
komitejem organizirali razstavo
teh del. Skupno so razstavili okoli
50 raznih likovnih del, katerih
avtorji so bili v večini primerov
starejši likovniki. Pbdobno raz
stavo bi lahko ponovno organizi
rali in na njej prikazali novejša
kupljena dela. Likovni salon je
prenovljen in čaka na razstave . . .

- Kai si pa zvedel koristnega,
ko si šd pred poroko po obvez
ni nasvet?
— Nič posebnega, ker so na
svete dajali mladi in celo nepo
ročeni, ki so še sami potrebni
nasveta.

V metliški ob čin i še vedno precej prim anjkuje delovnih m est za m oške
METLIKA - Takoj po slovesni otvoritvi nove proizvodne hale
novomeške IMV na Suhorju za praznik metliške občine 27. no
vembra lani je v tem obratu tozda Tovarna avtomobilov stekla pro
izvodnja elementov za podvozje prikolic,prem in nekaterih delov
za dostavne avtomobile
Sedaj je v suhorskem obratu za
poslenih okoli 300 delavcev, od tega
195 v novi proizvodni dvorani, osta
li pa še vedno delajo v lesnem delu
obrata. Ta del bodo sčasoma preseli
li ali v Črnomelj ali v Šentjernej,
tako da bo na Suhorju, kot je bilo
načrtovano, ostal le kovinski obrat,
ki bo postal samostojen tozd„Od 195 delavcev v kovinskem
delu jih je kar 130 .sposojenih’ in se
vozijo na delo iz Novega m esta," je
povedal vodja obrata Franc Selič.
„Sproti uvajamo v to delo nove de
lavce, tako da se .sposojeni’ počasi
vračajo v Novo mesto. V načrtu je,
da se bodo vsi, ki sedaj še delajo v
lesnem obratu, prekvalificirali, se
veda pa sprejemamo na delo tudi
nove ljudi. Največ zanimanja za delo
pri nas je med ljudmi iz bližnje
suhorske okolice in žumberških kra
jev ter iz okolice Ozlja. V končni
fazi naj bi bilo na Suhorju zaposle
nih okoli 300 delavcev,” pravi Selič.
Ker v metliški občini še vedno
precej primanjkuje delovnih mest za
moške, se na Suhorju ne boje, da za
delo v tem obratu ne bi bilo dovolj

i

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
PUSTNI ODBOR ZASEDAL V gostilni pri Miheliču se je že
zbral odbor za pustne prireditve v
Ribnici, ki organizira vsako leto
pokop Nageta Kurenta. Dogovorih
so se, kako bi norčije izpeljali
čimbolj zabavno in hkrati stabili
zacijsko.
SINDIKALNI JANUAR - Me
sec januar je minil v znaku sindi
kata. Na občnih zborih so ocenili
delo v minulem obdobju in sc do
govorili o odočih nalogah. Kot je
že pri nas običaj, so po delovnih
dogovorih ter ne vedno ustvarjal
nih in plodnih razpravah prešli na
zabavo z glasbo. Pa naj zdaj kdo
reče, da sindikati niso razumeli
ukrepe o varčevanju v letu stabili
zacije!
UNIČENE CESTE - Že več
krat smo pisali o slabih cestah.
Odgovorni bodo sicer trdilf da.je
tega kriva le zima, gotovo pa je te
ga kriv tudi slab asfalt ali slabo
opravljeno delo. V naselju Sodra
žica je najhuje, saj je glavna ulica
popolnoma razrita, da je prom et
komaj še mogoč.
LEPO, A NEIZKORIŠČENO Dom v Glažuti postaja vedno bolj
zanimiv za priprave raznih šport
nih ekip za tekmovalno sezono.
Nogometaši Rudarja iz Trbovelj
ki so bili tu na pripravi teden dni,
so dejali, da je tu najboljši zrak in
pnjetenmir, menijo pa, da 'dom ni
dovolj izkoriščen.
M. G-č

krške novice
DO SOBOTE - Dotlej bo trajal
„ teden slovenske kuhinje” , ki ga
je v hotelu ,.Drina” v Bajini Bašti
pripravil krški hotel „Sremič” in
tako vrnil obisk srbski 'kuhinji v
Krškem. Ob otvoritvi tedna so v
oajini Bašti odprli tudi pizzerijo,
vK riketn^0 Se delavci usP°*»bljaIi
m£ ? V^ B IL0 - PRIZNANJE Mladi plavalki krškega Celulozam
rt? ? 3 e*en in T ončka Škafar bosJr kmalu prvič nastopili za jugo
slovansko državno reprezentanco.
njenem okviru bosta branili na» b a rv e n a mednarodnem tekm o
vanju na Poljskem.
. d a n e s a k a d e m i j a - v poastitev slovenskega kulturnega
Pjaznika jo ob 18. uri v veliki dvo
J®ni krškega Delavskega doma
organizira občinska ZKO. V kultnem programu bodo nastopili
*??*> fbor DKD Svoboda Brestaiv.3’ krški mešani zbor „Viktor
.J r " 13 » Scntjernejski oktet in reator Janez Rohaček. Vabljeni!
Ki Š * ? UKA/ I’E PETE - Mladi iz
*“ 5Kega SO Že » J
nla.
we valč
P°Sre ple-----le dobili
Pa)lh k °d ° vendarjo, v nri! . .
se bodo v nedelmič
stot*h starega hotela „SreKrško ° rgaT,izac'ji 0 0 ZSMS ZSMs i/ln- občinske konference

n« S '4 o«dse botio vrstilc 10
fe b ru a rja 1980
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Franc Selič
zanimanja. Poleg tega je iz teh kra
jev še vedno precej moških na za
časnem delu v tujini in tudi ti se

zelo zanimajo za zaposlitev v suhor
skem obratu.

Preveč o »plačah”
pa premalo o
ustvarjalnem delu
Zavlačevanje naložb
m etliški ob čin i
Na nedavnem pogovoru z
direktorji in predsedniki delav
skih svetov, ki so ga pripravili
metliški izvršni svet in družbeno
politične organizacije, je beseda
tekla o stabilizacijskih prizadeva
njih, političnem sistemu in nalo
gah na področju obrambe in
varnosti.
Ko so govorili o nalogah pri
u resničevanju
stabilizacijskih
prizadevanj, so opozorili na za
vlačevanje nekaterih družbeno
pomembnih naložb; tu gre zlasti
za metliško čistilno napravo
osnovno šolo v Podzemlju in za
nekatere manjše zadeve.
Prav tako v občini vse preveč
razpravljajo o tem , kolikšen je
osebni dohodek posameznikov,
premalo pa o tem , kako se ta
osebni dohodek oblikuje, kakšna
je produktivnost posameznega
delavca, izpolnjevanje njegovih
obveznosti, kako kvalitetno
dela.
Odgovorni posamezniki se z
uresničevanjem stabilizacijskih
prizadevanj večkrat načelno stri
njajo in jih podpirajo, v praksi
pa te stvari potekajo prepočasi.
Zato so se na pogovoru zavzeli
za večjo osebno odgovornost.

Pred neprijetnimi ukrepi?
Iz stabilizacijskega program a ribniških sindikatov
RIBNICA - Bogat program
dela občinskega sveta Zveze sin
dikatov Ribnica za letos obsega
kar 27 delovnih področij, vsa
pa so usmerjena v krepitev
samoupravljanja in utrditev
gospodarstva.
Med najpomembnejšimi nalogami
je gotovo nadaljnje uveljavljanje in
utrjevanje položaja delavcev pri
upravljanju z družbenimi sredstvi in
pri odločanju o vseh družbenih za
devah. Najbolj šepa pri SIS, kjer de
legatski sistem ni zaživel tako, kot
bi moral. To velja za skupščine SIS.
Porabniki še vedno niso oblikovalci
in usmerjevalci načrtovanja in dela.
Zato morajo nujno prevzemati nji
hove naloge strokovne službe. Po
rabniki še vedno razmišljajo preveč
po starem in menijo, da jim je denar
za SIS odtujen, čeprav bi se morali
zavedati, da so ga le združili za reše
vanje določenih zadev. Bolje deluje
jo delegacije za zbor združenega de
la občinske skupščine, vendar je tu 
di tu še veliko pomanjkljivosti. Zara
di vsega tega bodo še nadalje organi
zirali izobraževanje samoupravljalcev.
V načrtih za letos morajo biti
obvezno vgrajena vsa resolucijska in
dogovorjena načela ter stabilizacij
ski program. Kdor vsega tega ne bo
imel ali po načrtu ne bo delal, bo
doživel neprijetne ukrepe. Sredstva
za osebne dohodke bodo lahko na
raščala najmanj četrtino (25 odstot
kov) počasneje kot dohodek
Zaposlovanje mora naraščati po
časneje. Zato pa je treba bolje izko
ristiti delovni čas. Povsod je treba
povečevati izvoz in zmanjševati
uvoz. Komisije za inventivno dejav
nost bodo ustanovili vsaj v R1KO,
INLES, ITPP, Žičnici in Donitu.
Tudi samoupravna delavska kontro
la bo morala preiti od besed k delu.
Med nalogami sindikata pa so še
nadaljnja skrb za ugodno reševanje
stanovanjskih zadev (tu so doslej
uspešni); skrb za zdravo prehrano in
skrb za urejanje življenjskih in de
lovnih razmer vseh zaposlenih, po
sebno invalidov in starejših članov
kolektiva. Več posluha pa bo treba
imeti tudi za kulturo v posameznih

OZD, saj imajo zdaj kulturne skupi
ne le v RIKO in tozdu Donit.
J. PRIMC

Spoprijeli so
se s sladkorno
boleznijo
N ačrti društva diab eti
kov Kočevje - Ribnica
KOCEV JE - Vseh 14 izvolje
nih delegatov se je udeležilo ne
davne prve seje vodstva novega
društva diabetikov K očevjeRibnica. Društvo še nima svojih
prostorov in ima sestanke in seje
kar v prostorih zdravstvenega
doma v Kočevju, zdravstveno
osebje pa društvu pomaga tudi
pri delu.
V živahni razpravi so delegati
sklenili, da se bodo z vodstvom
zdravstvenega doma dogovorili o
možnostih za stalne preglede. S
trgovskimi podjetji se bodo do
govorili, naj bi prodajala prehra
no za sladkorne bolnike oz. di
etično hrano le v eni trgovini. Za
osveščanje občanov in seznan
janje s to boleznijo bodo organi
zirali več predavanj pa tu d i teča
je za kuhanje dietne hrane in še
več drugega. To je še posebno
pomembno zato, ker je na ob
močju občin Kočevje in Ribnica
z ozirom na število prebivalcev
največ sladkorno bolnih. Vsi de
legati so enotno pokritizirali, da
je bilo doslej na obm očju teh
občin premalo narejenega za
sladkorno bolne.
Dogovarjali so se še o organi
zacijski obliki društva in delo
vanju poverjenikov v obeh obči
nah. Razprava je izzvenela ne le
v skrb vseh bolnikov za svoje
zdravje, ampak tudi za zdravje
soobčanov. Živahna razprava in
100-odstotna udeležba je poka
zala, da se Izvoljeni zavedajo od
govornosti do sebe društva in
vsehobčanov.
ANDREJ ARKO

..Nekvalificirane delavce priuči
mo in zanje pripravljamo posebne
tečaje, seveda pa z veseljem spreje
mamo na delo tudi vse izučene de
lavce kovinske stroke Primanjkuje
pa nam strokovnjakov; potrebovali
bi vsaj še enega strojnega inženirja in
pet tehnikov,” je dejal Selič.
Delo v suhorskem obratu teče v
dveh izmenah in po količini popol
noma izpolnjujejo zastavljeni plan.
Med sedanjimi delavci je tudi nekaj
Romov iz Bele krajine za katere
vodja obrata pravi, da nimajo z
njimi nobenih težav in da so med
dobrimi delavci.
A. BARTELJ

Popuščanja ne sme biti
Slabi gospodarji bodo spet skušali špekulirati
O dbor za usklajevanje in
spremljanje družbeno-politične
aktivnosti pri uresničevanju
gospodarske stabilizacije je ime
novalo predsedstvo občinske
konference SZDL Kočevje na
zadnji sejL Glavna naloga bo
spremljanje sprejete politike
uresničevanja gospodarske sta
bilizacije in opozaijanje, kjer
bodo odstopanja.

mer v Snežniku, Trikonu, Inkopu in še nekaterih, predvsem
manjših OZD, marsikje pa se
celo direktoiji še ne zavedajo
resnosti. Tudi v neki veliki OZD
nimajo še človeka, zadolženega
za načrtovanje, niti analitičnega
oddelka. Na položajih je pone
kod še preveč ljudi brez ustrez
nega znanja. Preveč je še takih,
ki se tolažijo, da bo tudi takrat
šlo vse po starem in da bodo že
nekako prevedrili ta vihar.
Vendar prevedritve za slabe
gospodarje ne sme biti.

Zadnji obiski občinskih pred
stavnikov v OZD so pokazali, da
so ponekod zelo resno vzeli sta
bilizacijska prizadevanja, na pri ______________________J .P y

Kočevska gradnja preložena
Zaradi stabilizacijskih ukrepov letos ne bodo gradili dom a starejših občanov
KOČEVJE — ..Najverjetneje se bo gradnja doma za starejše
občane začela najkasneje spomladi 1981 in bo dokončan še isto
leto. Začetek gradnje je bil sicer načrtovan za letos, vendar bo
gradnja preložena zaradi stabilizacijskih ukrepov in ker za investi
cijo ni še zagotovljen ves denar,” je povedal tajnik gradbenega
odbora Anton Kajfež
Ustanovitelj in investitor tega podrobnosti na primer: naj bi
doma je skupnost socialnega imel dom bivalne balkone ali
skrbstva. To dolžnost je sprejela lože, naj ima dom lastno kot
le, če bo prej zagotovljen denar lovnico ali skupaj z bodočim
za gradnjo. Denar bo zagotov naseljem „4. maj” , naj ima last
ljen iz naslednjih virov: samo no butansko postajo in zaklo
prispevek občanov 10 milijonov nišča ali skupaj z zdravstvenim
dinarjev, prispevek skupnosti
domom in podobno.
Idejni načrt gradnje bo pred
pokojninskega in invalidskega
varstva 25 milijonov, samo vidoma dokončan še ta mesec,
upravna stanovanjska skupnost nato pa bo osnutek načrta dan
pa bo prispevala denar za 30 za 4 mesece v javno razpravo.
odstotkov investicije se pravi Po sedanji zamisli bo kočevski
okoli 12 do 13 milijonov.
dom še najbolj podoben domu
Te dni se bodo sestali grad ostarelih občanov občine Ljubbeni odbor in predstavniki
ljana-Bežigrad, ki je eden naj
Društva upokojencev Kočevje
sodobnejših v republiki. Dom
ki bodo v skupnem razgovoru bo imel 120 postelj, od tega bo
skušali razčistiti še nekatere
dve tretjini enoposteljnih stano

Travnike požira grmovje
Pogozdovale bodo tu d i m ladinske brigade — Zaradi za
raščanja steljnikov prihaja v dolino tu d i divjad
ČRNOMELJ - Pred dvajsetimi
leti izdelani program je predvideval,
da bodo v črnomaljski občini od
11.000 hektatjev steljnikov polovico
površine pogozdili, polovico pa kul
tivirali za kmetijske površine. Nova
študija izpred nekaj let pa predvide
va le pogozditev okoli 3.000 hektar
jev. Do sedaj je pogozdenih 1.500
ha steljnikov in košenic. Zlasti na
košenicah so pogozdovanje skoraj
povsem opustili. Sedaj je že kakih
7.000 ha košenic zaraščenih z
grmičevjem.
V občini se zavedajo, da morajo
varovanju travnatih in gozdnih povr
šin posvetiti več pozornosti, sicer
čez pet let ne bo več zelenic. Prav te
pa imajo pomembno vlogo, saj za
držujejo divjajl od njiv, da ne dela
prevelike škode. Zato se je tudi
občinska skupščina zavzela, da je
treba vsaj enkrat na leto pokositi
travnate površine v višinskih prede
lih občine, da ne bi vsaka divjad
silila v dolino in delala škode na
njivah.
Doslej so to delo opravljali pred
vsem lovci, poslej pa naj bi za to
skrbele tudi organizacije združenega
dela, teritorialna obramba in mla
dina, ki naj bi organizirala za to
posebne delovne akcije.
Za čim hitrejše pogozdovanje v
črnomaljski občini je zainteresirana
tudi tovarna celuloze iz Krškega, ki
prispeva namenska sredstva za sadi
ke in gradnjo gozdnih cest.
Za razne oblike regresov, od del
nega nadomestila za nakup sadik in
semen do regresa za obnovo nasa-

S POMIN NA VELIKEGA
REVOLUCIONARJA
V počastitev 70. obletnice
rojstva Edvarda Kardelja je bil v
garniziji Črnomelj in Novo
mesto svečan koncert za vojake
in starešine. Sodelovali so veliki
instrumentalni vojaški orkester
Ljubljanske garnizije pod vod
stvom
dirigenta
Ladislava
Leška, vojaški zbor ter recita
torji RTV Ljubljana in reci
tatorji - vojaki. MILE ČUK

dov, projektov za hleve pa do naku
pa rodovniške živine in prašičev ter
kritja razlik med prodajno in polno
lastno ceno pridelkov in živine, bi
kmetijska skupnost za letos potre
bovala nekaj nad 4,3 milijone dinar
jev.

vanj, ostala pa bodo dvopostelj
na. Več postelj bo le v posebnih
bolniških sobah.
Zanimanje za to gradnjo je
med občani veliko, saj jo bodo
delno tudi oni sofinancirali s
samoprispevkom. Prav zato
občane seznanjamo kako je s
to gradnjo. Dodati pa je treba,
da ima gradbeni odbor in vsi, ki
se ukvarjajo s to investicijo, pre
majhno družbeno pomoč in
razumevanje vseh, ki to gradnjo
sofinancirajo.
y pR[MC

SAMO SEST
DAVČNIH PRIJAV
Do roka je prejela davčna
uprava Kočevje le šest prijav
skupnega dohodka občanov,
kar naj pomeni, da je lani le
6 občanov imelo nad
248.000 din letnega skupne
ga dohodka. Največ je pri
javil zdravnik, in sicer d ed i
350.000 din, med prijavitelji
pa sta med štirimi zdravniki
še po en upokojenec in eko
nom ist
Med vsemi SIS pa je le
skupnost zdravstvenega var
stva •zaključila minulo po
slovno leto z izgubo, ki naj
bi po nekaterih zatrjevanjih
te skupnosti znašala 12 do
15 milijonov dinarjev.

Celuloza sovlaga v topol
N eredne tu je dobave, zato čim več dom ačega lesa
Krška Celuloza je ena tis
tih tovarn, ki obratujejo
brez prekinitve vseh 365 dni
v letu. Delavci tudi za letos
upajo, da se stroji ne bodo
ustavili, čeprav se na tihem
bojijo, da pomanjkanje lesa
lahko povzroči občasen za
stoj.
Tovarna celuloze in papir
ja .Djuro Salaj” porabi let
no 1 milijon in 200 tisoč
prostominskih metrov lesa.
Polovico ga dobi iz sloven
skih in jugoslovanskih goz
dov, drugo polovico (600 ti
soč prm) pa ga mora uvoziti
iz tujine. Poglavitni dobavi
telji lesa so Sovjetska zveza,
Češka in delno Avstrija ter
Madžarska. Sovjetska zveza
je lani dobavila komaj 40
odst. pogodbenih količin ali
112 tisoč namesto 280 tisoč
prostominskih metrov Ena
komerna proizvodnja je zdaj
odvisna od tega, kdaj bodo
prispele zaostale količine le
sa. Če surovine ne bodo
kmalu dobili bodo v Celulo
zi prisiljeni občasno ustavlja
ti proizvodnjo.
Težavam take vrste se bo
do v prihodnje izognili le z
zagotovitvijo zadostnih koli
čin domačega lesa. Za sedaj
ugotavljajo, da je uspelo za

jeziti omejevanje oziroma
vsakoletno zmanjševanje les
ne mase za celulozno in pa
pirno industrijo. Z gozdnimi
gospodarstvi so se dohod
kovno povezali in si tako za
gotovili, da se bo dobava do
mačega lesa v naslednjih le
tih povečevala za 15 odst. Iz
Slovenije dobijo letno 100
tisoč prostominskih metrov
smreke in 90 tisoč prostorninskih metrov bukve ter
večje količine lesnih odpadkov.Tovama sodeluje pri za
sajanju topolovih nasadov v
Sloveniji in v Srbiji Pripravi
la je tudi program za načrt
no zbiranje odpadnega pa
pirja. Letno ga predela 30 ti
soč ton. Tretjino ga uvozi,
dve tretjini odkupi doma.
Seveda bi uvoz starega papir
ja s trajnim in organiziranim
zbiranjem lahko še zmanjša
li.
V prihodnje namerava Ce
luloza razširiti predvsem
mrežo dolgoročnega sodelo
vanja z gozdnimi gospo
darstvi pn naložbah v bio
loško reprodukcijo. Želja
kolektiva Celuloze je vsako
leto skupaj zasaditi dva tisoč
hektarov. Gre za načrtnost,
ne za občasno akcijo.
JOŽICA TEPPEY^
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Papirnate skupnosti ne potrebujemo
Pred ustanovitvijo SIS za pospeševanje km etijstva v Brežicah — Vsak naj bi prevzel del
finančnih brem en, d a bo delala ne životarila - Njen cilj je pridelati 80 odst. hrane v
občini
BREŽICE — Brežice sodijo v tisto manjšino slovenskih občinf ki
do zdaj še niso ustanovile interesne skupnosti za pospeševanje kme
tijstva. Za območje, ki ima 32 odst. kmečkega prebivalstva^ prihaja
ta odločitev skoraj malo pozno.

Jk
MANJ RAZMNOŽEVANJA - Doslej je imela skoraj vsaka večja
šola svoje stroje za razmnoževanje. In vsaka je to tudi opravljala za
svoje potrebe. Z novo organiziranostjo vzgoj n c iz ob raže val nih usta
nov v trebanjski občini bodo to dejavnost združili in omejili na res
najnujnejše. (Foto: J. Simčič)

Na osnutek sporazuma o ustano
vitvi in delovanju SIS za kmetijstvo,
katerega je na seji 30. januarja
obravnavala občinska skupščina, so
imele delegacije večpripomb. Z njimi
bodo dopolnili gradivo za javno raz
pravo po delovnih kolektivih in kra
jevnih skupnostih.
O tem , da je taka skupnost po
trebna, ni bilo izrečenih nobenih
dvomov, pripombe delegatov so za
devale edinole posamezne oblike
zbiranja sredstev Tako je na primer
delegacija Posavja m enilajda za nji-

Boljše delo je že varčevanje
Trebnje: z varčevalnim i ukrepi ne bi smeli skrčiti u č n o —vzgojnega program a
TREBNJE — „Na področju posodabljanja našega šolstva smo v
zadnjih letih priplezali precej visoko. Če bi si sedaj začeli žagati
vejo, na kateri sedimo, bi si za naslednja leta, ko gospodarska
situacua ne bo več tako zagatna, naredili nepopravljivo škodo” ,
pravi Stefan Kamin, ravnatelj osnovne šole Jožeta Slaka —Silva iz
Trebnjega.
Osnovna Sola v Trebnjem je naj
večja osemletka v trebanjski občini.
Obiskuje jo več kot tisoč učencev,
na njej pa poučuje petdeset uči
teljev. Poleg dobro utečenega izo
braževalnega programa imajo moč
no razvite interesne dejavnosti. Vcli-

preizkusov znanja; z njimi so po
gosto dosegli povsem nasproten
učinek od zaželenega, saj so učenci
izgubljali sposobnost za pismeno
izražanje. Tudi učbenikov, ki bodo
prinašali le neznatne spremembe, ne
bodo več kupovali, omejili bodo
ekskurzije in različna tekmovanja.
Tudi nagrade učencev naj bi ne bile
več samo materialne.
„Vendar nam sedaj ne bi smelo iti

za enkratne ukrepe. Spremeniti
moramo naš način življenja, naš
odnos do družbene lastnine. In ko
bomo ta odnos pri učencih privzga
jali, bomo morali sodelovati skupaj s
starši, saj smo mi sami ali starši sami
vzgojno manj učinkoviti, kot pa če
sodelujemo. Zlasti pa si moramo
prizadevati, da bomo mladim pri
vzgojili več skromnosti, boljši odnos
do inventaija, hrane, učbenikov” , je
povedal Kamin.
J. SIMClC

hovo delovno organizacijo prispevek
dveh odstotkov od vrednosti proda
nih alkoholnih pijač v brežiški obči
ni ni sprejemljiv* saj bi morali iz tega
naslova dajati 560 tisočakov letno*
torej precej več, kot je predvidel
iniciativni odbor. Predstavnik obrt;
nikov je zahteval, da jih pri prispev
ku izenačijo z združenim delom, ker
je 1-odstotni prispevek od bruto
osebnih dohodkov zanje prevelika
obremenitev.
Končni cilj sporazuma je pridelati
vsaj 80 odst. hrane v občini. To bo
izvedljivo le, če bo skupnost dobila
zadostno finančno podpore^ da ne
bo životarila. Samo tako bo lahko
organizirala učinkovito in enotno
pospeševalno službo. Občinska kon
ferenca SZDL, ki je o ustanovitvi
skupnosti razpravljala na skupni seji
z družbenopolitičnim zborom j je
podprla dosedanja prizadevanja. Po
javni razpravi, za katero je v tozdih
odgovren
sindikat,
drugod pa
Socialistična zveza, bo občinska
konferenca sklicala problemsko sejo
o kmetijstvu.
SIS za kmetijsto se bo predvido
ma napajala iz tehle virov: občinska
skupščina naj bi ji nakazala ves da
vek od osebnega dohodka kmetov^
zaposleni bi prispevali 0^5 odst. od
bruto osebnih dohodkov obrtniki 1
odst. od bruto osebnih dohodkov,

Več kot le šola za učitelje
Sevnica: učenci na sneg, učitelji na izobraževanje

Stefan
Kamin:
»Varčevali
bomo z unčinkovitejšo organi
zacijo dela, ne pa s krčenjem
programov!”
ke uspehe dosega šolsko športno
društvo, različni krožku Med njimi
je uspešen literamo-novinarski, ki je
za urejanje šolskega glasila dobil
nagrada N a zavidiljivo visoko raven
so spravili tudi zimsko in letno šolo
v naravi. Za vse dejavnosti skupaj na
tej šoli porabijo okoli 10 milijonov
dinarjev. Kot je znano, bodo sred
stva občinske izobraževalne skupno
sti za okoli 6 milijonov manjša, kar
pomeni, da bodo morale šole ta
denar privarčevati. Kako se bodo
tega lotile?
„Vzgojno-izobiaževalna dejavnost
ni veliko prispevala k težavam gos
podarstva. Zaradi tega in pa zaradi
izrednega družbenega pomena te de
javnosti njenih programov ne bi
smeli k rč iti Se manj bi smel biti
zaradi varčevalnih ukrepov okrnjen
vzgojno-izobraževalni proces. Zato
smo se pri nas ogreli za več dela,
predvsem pa bolj kavalitetnega in
bolje organiziranega. Tako namera
v am o zmanjšati število nadur, ki
nam požro precejšen del mase za
osebne dohodke. Nadure pa so bile
često posledica del, ki smo jih
opravljali izven programa. Poslej do
moral naročnik takih del sam p o -.
skrbeti za dodatna sredstva. Nikakor
pa ne namerayamo zmanjšati števila
interesnih dejavnosti ali okrniti pro
grama šole v naravi. Prav pri tej smo
že dosegli visoko raven, kjer bi se z
vsakršnim posegom onemogočili za
naslednja leta, ko težav ne bo več” ,
je rekel Stefan Kamin.
N a trebanjski osemletki bodo pre
cej prihranili tudi z omejevanjem
materialnih izdatkov. Tu ne gre
samo za elektriko in kurjavo, mar
več za zmanjšanje števila pismenih

POSTAVILI
OPAZOVALNICO
Čebelarsko društvo iz Šentruper
ta je za Zaloki postavilo opazovalno
čebelarsko postajo. Skupaj s Č ebe
larskim društvom iz Litije pa bodo
šentruperški čebelarji postavili tudi
plemenilno postajo. Vse te akcije
dokazujejo, da sc prizadevanja za
po*l<'itcv čebelarstva, ki je v tem
k. . j imelo že bogato tradicijo, do
b o uresničujejo
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Pomladiti vrste

Medtem ko so šolarji lahko bolj
ali manj prešerno zavihteli torbice v
kot, učitelji niso bili deležni oddiha.

Delo R dečega križa je
potrebno a je zanj vse
manj razum evanja

Ves minuli teden so v Sevnici nadal
jevali lansko prakso poglobljenih
seminarjev.
drugim so se uči
telji odpeljali na ogled mariborske
pedagoške akademije, kjer so poslu
šali tudi predavanje magistra Marti
na Kramarja o učencu k o t subjektu
vzgoje. Izredno pester urnik pre
davanj je bil v sredo. Seznanili so se
z vidiki sodobne šole, k o t je to temo

Vsi vemo, da Rdeči križ zbira
oblačila, dename prispevke, da
pomaga pri organizaciji krvo
dajalstva. Le malo med nami pa
jih ve za to, da sc ta naša
organizacija, ki je že tolikokrat
dokazala svojo m oč, vse bolj
stara, da je vse manj pripravlje
nih v njej delati.
Prav zato je delo številnih, a
skoraj brezimnih aktivistov te
organizacije toliko bolj pomem
bno, toliko več vredno. Ena
izmed takih članic Rdečega kri
ža je tudi Pavlina Hrovat z Mir
ne. Kljub delu v „Dani” in dru
gih organizacijah, si še vedno
vzame čas za akcije te „svoje“
organizacije. In časa zanjo ni
nikoli dovolj. Nihče ali zelo
malo jih ve, koliko truda je treba
vložiti, da se na primer za novo
letno obdaritev ostarelih obča
nov nabere 15.000 dinarjev.
Kako potrebne so akcije Rde
čega križa, se je pokazalo tudi
ob koncu lanskega leta, ko je
ekipa njegovih članov obiskovala
ostarele krajane po hribovskih
vaseh. Mnogi živijo kot odrezani
od sveta, saj nimajo ne časopisa
ne koledarja, včasih še ure ne.
Pogosto si ti starčki in starke ne
morejo sami pomagati. In Rdeči
križ tu opravi svojo nalogo. Z
njim pa tudi Pavlina Hrovat, ki
jo vsi ti ljudje poznajo. In mnogi

med njimi so se ji potožili ali jo
zaprosili za pomoč.
„Največja težava pri našem
delu je, da mnogi za naše delo
nimajo razumevanja. Med njimi
so (klovne organizacije, s o / pa
tudi posamezniki. In to najraje
tisti, ki jim gre najbolje. Zato si
želim, da bi v naše vrste prišlo
več mladih. Z mladimi sc bo
naše delo okrepilo in razširilo.”
J. S.

posredoval prof. Jože Bogovič v po
klicnem usmerjanju in usmerjanem
izobraževanju, in celodnevni šoli.
O izobraževanju k o t družbeni vre
dnoti je govorila dr. Ana Kranjc. O
pedagogiki prostega časa so izmenja
li izkušnje v četrtek z dr. Rudijem
Lešnikom. Predsednik občinske
konference SZDL Jože Bavec je oce
nil razmere po volilni konferenci
SZDL. Vpetek je izredno pronicljivo
orisal mednarodne razmere in vlogo
neuvrščene Jugoslavije znani televi
zijski kom entator Janez Stanič.

kmetje pa bi razen tega namensko
združevali 1 odst. od katastrskega
dohodka. Pričakujejo tudi da bo
obm očna
zavarovalna skupnost
odstopila 0,3 odst. od plačanih pre
mij iz kmetijske dejavnosti v občini
za minulo leto« Kmetijska zemljiška
skupnost bi morala primakniti 5
odst. od vsakoletnega prihodka, lov
ske družine po 2. din od hektara lo
višča, Ljubljanske mlekarne pa 0,3
odst. od cene odkupljenega mleka.

Razčiščevanje
v obrtni zadrugi
..Bohor”
Zadruga vodilna v Slo
veniji, vendar se oteplje
z mnogimi problem i
1. februarja se je sestala
osnovna organizacija Zveze
komunistov zasebnih obrtni
kov skupaj z vodilnimi družbenopolhičnii delavci obči
ne, predsednikom občinske
skupščine in predstavniki
sevniške obrtne zadruge Bo
hor. Na lanskem zboru čla
nov zadruge je dobil namreč
direktor Ernest Kolman ne
zaupnico, oziroma polletni
rok, naj bi stvari spravil v
red.
Izčrpna, v mnogih pogle
dih prizadeta razprava je raz- ~
gmila številne probleme s
katerimi se srečuje v mnogih
pogledih v republiki vodilna
sevniška zadruga. Spričo na
gle rasti se je nakopičilo več
vprašanj. Vsekakor jih bodo
v zadrugi z roko v roki s svo
jimi člani rešili. Najmanj ko
operantov zadruge je iz do
mače občine, samo pet. Sevniško združenje obrtnikov
bi si moralo prizadevati da
bi njegovi člani vzeli zadru
go bolj za svojo.

Pomanjkljivosti na prepihu
Sevniški kom unisti sam okritičneje kod kdaj prej ocenjevali razm ere
NICA -— Na zadnji seji konference občinske konference ZK v
SEVNICA
ici, ki je bila 30. januaija, iztočnic za kritično razpravo ni
Sevnici
manjkalo.
Sekretar komiteja občinske kon
ference Franc Pipan je aktualne
naloge komunistov v občinski orga
nizaciji stmil v četvero bistvenih
vprašanj: politični sistem, ekonom
sko stabilizacijo, splošni ljudski
odpor in družbeno samozaščito ter
naloge pri kolektivnem vodenju in
odgovornosti. V posameznih sklopih
omenjenih vprašanj v uvodnem refe
ratu ni varčeval s kritičnostjo. Žal
se je razprava lep čas vrtela preveč
na splošno, ne da bi izkoristila
dobro podane iztočnice. Ekono
mistka iz Liscinega tozda Blagovni
promet Ana Emeršič je ob splošnem
pritrjevanju celo dejala, da govorniki
že domala drugo uro zgolj premle
vajo eno in isto, le da s podobnimi
besedami.
Ravno konkretnost v delu mora
postati odlika komunistov. Sekretar
Pipan je pravilno ugotovil, da je
nemalo sklepov starih že deset let,
pogrevali so jih že trije sekretarji, ob
čemer je samokritično ugotovil, da
ni bil niti sam kaj dosti uspešen.
Takšno „inventuro“ sam s seboj bi
moral prav gotovo vsakdo opraviti.
V razpravi je bilo vseeno osvetlje
nih nekaj vprašanj, denimo o nuji po
povezovanju tudi sicer v državi raz
drobljene konfekcijske industrije.

DOBER OBISK
V SEVNIŠKI OBČINI
Konec tedna se je v sevniški obči
ni zvrstilo 43 zborov občanov, skli
catelj za vse so bile krajevne konfe
rence SZDL. Shodi so sestavni del
akcije predsedstva občinske konfe
rence SZDL, ki želi vzbuditi več ži
vega stika z občani Vsi sestanki,
večina jih je bilo v nedeljo, so bili
izredno dobro obiskani.

Obe sevniški konfekcijski tovarni ne
stojita zgolj na dveh bregovih, tem
več delata tudi sicer nepovezana
Zopet sta bila omenjena oba raču
nalnika, da tretjega, velikega v po
savskem računalniškem centru, ne
omenjamo. Predsednik medobčin
skega sveta SZDL za Posavje Ignac
Vintar je govoril o skromni naložbe
ni dejavnosti v občini zadnja leta,
oziroma slabih učinkih naložb.
Občina je namreč od 46. mesta v
republiki pred šestimi leti, zdrknila
na 53. mesto, ker so jo prehitele
skoraj vse tako imenovane nerazvite
občine. Poudaril je, da morajo od
govorni posamezniki, če ne opravlja
jo uspešno zaupanih nalog, računati
tudi z razrešitvijo.
Slavko Vilčnik, direktor Jugotanina, tovarne, ki ima trenutno naj
večjo izgubo v občini, je prešel na
to, v dobi stabilizacije zelcrt temo,'
šele po posebnem opozorilu pred
sedujočega. Proizvodnja furfurala
naj bi, po besedah direktorja Vilčni
ka, tekla s polnim izkoristkom šele
leta 1982!
K dmžbeni stabilizaciji bi lahko
veliko prispevala tudi povezava šol
od Krmelja do Šentjanža in Tržišča.
Prestižno postavljanje vprašanja pri
naša veliko družbeno škodo zaradi
dragega šol-nja.
Mnogo je bilo govora o pomoči
delegatom. Vodja strokovnih služb
samoupravnih interesnih skupnosti
Jožica Kerševa je navedla vrsto pri
merov, ko delegati pravzaprav ne
morejo odločati o alternativah.
Takšne razmere so žive zopet sedaj.
Tako se razhajajo v mnenjih, če je
trenutno sploh racionalno sklicevati
skupščine za predvidene stopnje, ko
je vse ..zacementirano** z odloki.
Komuniste čaka mnogo povsem

določenih nalog. Kritičnost se bo
nedvomno še stopnjevala. To pa ni
slabost, saj smo po ustvarjalni kritiki
vedno postali močnejši.
A. ŽELEZNIK

PAKFTI
GRADIV ZUNAJ
Konec minulega tedna so delegati
dobili v roke gradiva izvršnih .
odborov samoupravnih interesnih
skupnosti sevniške občine. Dnevni
redi so si podobni kot jajce jajcu:
pregledu poročil o delu v minulem
letu, stopnje in vse drugo za letos.
Žal tokrat gradivo spet ni prišlo v
enem paketu: skupnost za zaposlo
vanje je namreč svoje gradivo posla
la nekaj dni prej. Takšno pošiljanje
povzroča težave tistim pridnim vo
djem delegacij, ki nemudoma skliče
jo sejo delegacije.

STILES:
DRUGIČ NI ŠLO
V sevniškem Stillesu so imeli
31. januarja že drugič na refe
rendumu samoupravni spora
zum o tako imenovani menjavi
dela med temeljnim a organiza
cijama združenega dela in skup
nostjo skupnih služb. Delavci
predloga niso sprejeli. Poudariti
velja, da so pri sestavi tega po
membnega akta v tem kolektivu
v marsičem pred drugimi. Sa
moupravni sporazum so namreč
pričeli sestavljati že takrat, ko
je bil zunaj le zakonski osnutek.
Niti sestavlialci samoupravnega
akta v Stillesu ta čas niso za
dovoljni z zakonskimi rešitva
mi. Vsekakor bodo do tretjega
glasovanja stvari še domislili.
Sami politični akciji ni mogoče
pripisovati črne pike.

N o v o v B režicah
DRUŽBENA REHRANA BO
- V Brežicah močno pogrešajo
obrat družbene prehrane in spe1
cializirane gostinske lokale. V
anketi sveta potrošnikov so kiaani izrekli željo po okrepčevalnici
z brezalkoholnimi pijačami >°
hladno malico. Za družbeno pre
hrano bo poskrbljeno takoj, kob®
dograjena nova blagovnica, torej
še v prvi polovici leta.
vse
So l e p o p o l d n e Večina oblik družbenopolitičneg*
izobraževanja pri delavski univerzi
in medobčinskem študijskem sre*
dišču že zdaj poteka izključno *
»ostem, popoldanskem časuzjema so le še nekatere celodnev
ne šole in seminarji* Stabilizacij*
na tem področju se torej učinko
vito uveljavlja in tako skoraj ne bo
več možnosti, da bi se kdo na ra
čun izobraževanja izognil delu.
Enako ^odgovornost kot organiza-

nejših sej. lu a i te naj l
praviloma samo popoldne. Kako
bo s sklepčnostjo, se še ne ve,
odvaditi pa bi sc morali klicev po
telefonu kadar zaradi nesklepč
nosti ne morejo začeti te ali one
seje.

TREBANJSKE IVERI
ZGODOVINSKI DOGODEK V trebanjski občini so se na zad
njih sejah samoupravnih interesnih
skupnosti dogajali zgodovinski
dogodki. Na seji skupščine občin
ske izobraževalne skupnosti se je
zbralo kar 68 odstotkov delegatov
iz zbora uporabnikov kakor je
izračunal njen tajnik Janez
Kranjc. Doslej se kaj takega še ni
pripetilo.
DOBROMISLECl TREBANJCI
- Zborovsko petje postaja v tre
banjški občini vse bolj priljublje
no. Obstaja že precej zborov v
dolgoletno tradicijo* pojavljajo pa
se le novi. Zadnja preizkušnja za
nove pevce je bila na Mirni. In po
tem sodeč, so Trcbanjci zelo dobri
ljudje. Pregovor namreč pravi, da
ljudje, ki pojejo, ne morejo biti
slabi.
POKUŠNJA VIN - Na poku
šnjo vin, ki je bila minulo nedeljo
Trebnjem, je bilo treba prinesti
samo liter vina za vzorec. In
mn nogi, ki so slišali za ta podatek,
so nejeverno zmajevali z glavami.
Ni jim namreč šlo v glavo kako so
se Trebanjci kot veliki ljubitelji
dobre kapljice odločili pokušati
tako majhne količine. Niso mogli
verjeti, da gre res za pokušnjo saj
so mislili, da je ta samo pretveza
za veselo pitje. In ušteli so s ^ po
kušnja je bila nadvse resnaj polna
bojnega duha, kdo pa je zmago
valeč, bo še znano.

SEVNIŠKI PABERKI
BREZ POŠKODB - Ni šala
imeti na skrbi desetine malih na
dobudnih smučarjev na Rogli ali
bližnji Liscu Smučarski učitelji so
svoje varovance uspešno pripeljali
nazaj v Sevnico. V es živžav na
snegu je namreč minil brez naj
manjše poškodbe. Malo žalostni so
bili edinole v dmgi izmeni na
Lisci: odjuga je namreč pobrala
večino snežne odeje.
NOCOJ IDEALIST - Sevniški
kino vrti nocoj ob 19. uri slo
venski film, narejen po Cankar'
vem „Martinu Kačurju**. Prel
nitev dosedanjega revolverskega
filmskega sporeda. . . . .
UBOGI ZVONČKI - Pobuda
sevniškega turističnega društva za
pomladansko čiščenje savskih
bregov je naletela na pozornost.
Plastične „plenice“ in drugo, kar
visi na drevju, res ni lepo, vendar
to še ni nič v primerjavi s tem, kaf
je vzdolž reke po tleh od
Kompolja do kraja Sevnice. Tam
si prvi zvončki prizadevajo pre
riniti skozi stekleno navlako, stare
avtomobilske školjke, hladilnike
in štedilnike. Brez nevarnosti na;
biranje cvetlic tam vsekakor ni
več.

i^ M isja k \1 i^ ja k u !
— So mar na zadnjem sejmu mode v Ljubljani že rtv'
nali stabilizacijsko in zmanč8'
li število zmajev na najbolj»e
modne stvaritve?
- Nič takega se ni zgodil0
le sevniški konfekcionaiji
zadremali na lovorikah, S*J
jim tokrat ni kanila v poslov'
no aktovko niti diploma.
Š t 6 (1 5 9 1 ) 7. februarja 198£

Kako lahko še prispevamo
k boljšemu gospodarjenju?

M .
': r
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Zakaj ni akcij za zbiranje odpadnih surovin?
TITO, OZDRAVI!
n ,.^
januarja, smo na
osnovni šoli Raka v čast tovariša
•na pripravili enourni kulturni
pogram . Naša pesem je bila
iskrena, privrela je iz dna srca
končanem programu smo
P 0!!. ' pozdravno pismo tovari
šu Titu. Naša želja je želja vseh:
.
ozdravi čimprej, kajti
potrebujemo te kakor kruh,
vodo. Vrni se kmalu med nas, ki
te imamo radi. Vrni se!” Zelo
smo veseli, da se našemu ljublje
nemu voditelju zdravstveno sta
nje izboljšuje. Želimo, da bi
kmalu čisto ozdravel in vodil
našo domovino tako, kot jo je
doslej,
ANICA PAVKOVIČ
novin. krožek OS Raka

ZA KULTURNI
PRAZNIK V OPERO
24. januarja smo se učenci
osnovne šole „Milka Sobar - Nata
ša'* iz Novega m esta s posebnim
videom odpeljali v Ljubljano, kjer
smo si ogledali opero češkega skl a
datelj a Bedriha Smetane »Prodana
nevesta". S tem smo se učenci od 5.
do 8. razreda poklonili slovenskemu
kulturnemu prazniku.
EVA VESEL, 7.b

MOJ DOMAČI
KRAJ
Moj domači kraj so Rigonce, ki
mejijo na reko Sotlo. Hiše so raztre
sene. Stojijo ob glavni cesti, ki vodi
v Zagreb. Sredi vasi stoji gasilski
dom. Vas obdajajo polja, njive in
vrtovi, na severni strani pa Mali
Obrež, kjer so pred kratkim izkopali
keltske grobove. Domači kraj imam
rada, saj je zelo lep.
ALENKA MOKROVIČ, 2.c
OŠ bratov Ribarjev,
Brežice

KAJ JE KULTURA?
Pod kulturo razumem vse kar je
pomembnega za razvoi nekega naro
da: pisava, jezik, slikarstvo glas
ba . . . Kultura naroda je izražena v
pesmih, slikah in drugih umetniških
delih. Kaže se tudi v znanju in špor
tu. Kulturen človek bi moral biti
dober in pošten, ne sebičen. Poma
gati bi moral, da bi se družba hitreje
razvijala.
BOJAN ZADNIK, 8.c
OŠ XII. SNOUB BRŠLJIN
n o v c tm e s to

MOJA PSIČKA
Moja najljubša žival je psička, ki
ji je ime Lady. Je tem no rdeče bar
ve. Je čistokrven irski seter. Dobil
sem jo iz Bjelovarja. Stara je eno
leto. Rada teka, skače in se igra.
Najraje je v družbi človeka. Je mila,
* tudi prebrisana. Ce le ima prilož
nost, smukne v mojo sobo in leže na
posteljo, kjer se počuti najbolj
udobno. Spomladi jo bom peljal na
tekmovanje športnih psov. Tega se
zelo veselim.
ALEKSANDER MARKOVIČ, 4.c
OŠ bratov Ribarjev
Brežice

Z modernizacijo hleva je delo v njem postalo lažje in hitrejše.

USPEŠNI
PIONIRJI—GASILCI
• V.sredo, 23. januarja, smo imeli
pionirji Pionirske gasilske čete Gasil
skega društva Suhor občni zbor. IzJf°ul}smo novo predsedstvo, pred
sednik pa je podal poročilo o delu v
m *ctu - L2m je imela PGC
f r elanov. Število mladih gasilcev se
rr . os še povečalo. Tri pionirske
note so sodelovale na pbčinskem
Ktnovanju na Krasincu ter dosegle
•>ni?re. rezultate, za kar se moramo
7v „ , Uti Predsedniku GD Suhor
_ l .n !cu Radkoviču. Štirje pionirji
g* uci so se udeležili kolonije na De_
rtiču. V tednu požarne varc, ? srno se v okviru osnovne šole
. nor m Metlika udeležili razpisa za
ovno in literarno delo. V akciji
, nas ne sme presenetiti” smo
sodelovali y skladu z načrtom šole
rv „ : Naše delo je bilo uspešno.
f > l ' £ enki PGC COS Suhor, Vesna
'n Nadja Mohar, sta prejeli
23 'ikovni deli, Snežana Poj" m m Jurij Kolar pa za literarna
rn&P^i . Nagrado je prejela tudi
OS Met? k*03 Darjan03 Radkovič iz
DOPISNIKI COŠ
SUHOR

februarja 1980

Ijal, da mora stabilizirati gospo
darstvo, s tem ne bo dosti pri
pomogel. Razmišljati bo moral
tudi sam, kako pri delu porabiti
čim manj energije, surovin ipd.
Še bolj kot doslej se bo moral
posvečati vprašanjem gospodar
nosti svoje proizvodnje. Vendar
pri nas nimamo rezerv samo v
proizvodnji, v družbenih dejav
nostih. Teh je dovolj povsod, če
le hočemo, jih pa tudi vidimo
in lahko takoj začnemo izkori
ščati.
Cesto govorimo, kako mora
mo uvažati star papir, staro
železo, torej odpadne surovine.
Vse to pa je posledica ne toliko
naše malomarnosti, marveč
slabe organiziranosti podjetij ki
se ukvarjajo z odkupom teh su
rovin. In ne gre samo za slabo
organiziranost, ko gre za nabav
ljanje teh surovin, marveč tudi
za nizke cene, sorazmerno od
daljenost teh podjetij in njiho-

Kako se da laže kmetovati
Pezdirčeva km etija na Krasincu je ena najsodobnejših v Beli krajini
Bela krajina je bila nekoč revna
deželica, saj zemlja, pretežno poseja
na s Kamenjem t ni mogla nasititi
vseh lačnih ust. Razmere so se danes
spremenile, kajti ljudje so si poiskali
zaslužek v tovarnah. Zato ni več
veliko Belokranjcev, ki še pomislijo
na to, da bi jim zemlja, ki so se je
njihovi predniki s takšnim upanjem
oklepali, dajala vsakdanji kruh.
Toda kot oaze v puščavi so po tej
deželi ob Kolpi posejane kmetije, ki
pričajo, da kmetijstvo v Beli krajini
vendarle ne bo izumrlo. Ena takšnih
je Pezdirčeva na Krasincu, majhni
vasici v metliški občini, v kateri je
kljub odmaknjenosti od glavne pro
metne poti skozi Belo krajino
močno opazen napredek in moder
nizacija.
Pezdirčeva kmetija je stara, trdna,

ZAHVALA
Učenci osnovne šole »Katja
Rupcna" in njihovi smučarski
vaditelji se najleoše zahvaljujemo
KS Regerča vas za vso pomoč.
Uporabili smo lahko njihovo
smučarsko vlečnico, mladinci iz
te KS pa so z vso najboljšo voljo
in prijaznostjo priskočili na
pomoč našim malim smučarjem.
KS Regerča vas nam je tako
lahko za vzoren zrfed, kako
lahko sodelujeta KS in šola

MLADI DELAVCI
O AKTUALNOSTIH
Konferenca mladih delavcev pri
republiški konferenci ZSMS je 24.,
25. in 26. januarja organizirala v
Šmarjeških Toplicah seminar za
predsednike konferenc mladih de
lavcev pri občinskih konferencah
ZSMS. Mlade aktiviste je o aktual
nih- nalogah ZSMS seznanil pred
sednik republiške konference ZSMS
tov. Boris Bavdek. Posebno pozor
nost so posvetili področju družbene
ga planiranja, metodologiji planiran
ja, pridobivanju in razporejanju do
hodka,
kadrovski
politiki
in
zaposlovanju. Slušatelji so obiskali
tudi tovarno IMV ter se pogovarjali
s predstavniki družbenopolitičnih
organizacij.
J. STEGNE

NOVE NALOGE
. V petek, 25. januarja smo se s
elani sveta odreda sestali vodniki in
vodstvo odreda Samotni hrast iz
^entjerneja. Dogovorili smo se, da
P°mo čimprej poskrbeli za prapor
m lastno hranilno knjižico. Simboli*c?mo. vdelovali tudi na maškeradi. Sprejeli smo zanimiv predlog
tov. Aleksandra Kečkeša o ureditvi
trim steze v Brezovškem gozdu V ta
namen smo že izvolili 14-č lanski pri
pnpravljalni
HO,Ki ” odbor.
MATEJA CEKUTA
OSH Šentjernej

Veliko lepih besed in obljub,
kako bomo izpeljali stabilizaci
jo, smo že slišali. Vendar iz nje
ne bo dosti, če ne bomo iz po
navljanja generalne politične
linije prišli na konkretno ukre
panje vsak v svojem delovnem
okolju.
Tako približno so doslej tudi
časopisi komentirali naša priza
devanja za izboljšanje gospodar
jenja. In v resnici je tako. Če bo
delavec za strojem samo ponav-

DRAMSKO
DELO SPET
ZAŽIVELO
Enajst mladih je po dolgih letih
zatišja na Vinici ponovno organizira
lo dramsko sekcijo. Pravkar priprav
ljajo dve enodejanki: »Lovorov ve
nec" in »Navihana Ančka” , s kateri
ma se bodo predstavili v gasilskem
domu na Vinici 16. marca ob 15.
uri. Mladi igralci so se vključili tudi
v tradicionalno tekmovanje »Naša
beseda 1980".
JO ŽE STEGNE
Golek 12, Vinica

in kar je najpomembnejše, ima pri
hodnost. Pred kratkim so zgradili
moderniziran hlev, v katerem je
mnogo manj dela, kot ga je bilo v
starem, zato pa jim ostaja več časa
za ostala opravila. A nton Pezdirc,
gospodar, pove, da je lačnih ust na
domu veliko, da rok za delo malo,
kajti vnuki so še premajhni, da bi
poprijeli za težko km ečko delo.
Šicer pa živijo pri njih štiri genera
cije.
Kljub temu da je delovne sile
malo, je kmetija vzorno urejena in
vsa kmečka opravila so postorjena
pravočasna Pri tem so jim v veliko
pomoč kmetijski stroji. »Imamo
traktor in 11 priključkov, v strojni
skupnosti pa še nadaljnjih 5, tudi
kombajn," pove Anton.
Vzrok za to, da kmetija ni obsoje
na na propad, je prav gotovo tudi v
tem, daje Pezdirčevim uspelo nekaj,
kar marsikomu spodleti: na kmetiji
je ostal sin Peter: ta bo nadaljeval
delo, ki ga je tako uspešno vpeljal
njegov oče.

za boljšo in lažje kmetovanje.
Moram priznati, da so se od takrat,
ko je bil gospodar še moj oče, do
danes razmere za kmetijske proiz
vajalce m očno izboljšale. A še vedno
je naše delo premalo spoštovano in
še vedno dobimo zanj mnogo pre
malo. Ce hočemo, da polja ne bodo
ostala neobdelana in kmečke hiše
prazne, bomo morali dajati kmetom
več spodbude in možnosti zadelo,"
je potožil Anton Pezdirc, ki želi, da
bi tudi mladi ostajali na kmetijah,
da ne bi bile te obsojene na propad.
Kajti tudi v njihovi vasi je osem
takšnih, ki nimajo prihodnosti.
MIRJAM BEZEK

Danes imajo v hlevu
11 krav in 7 te le t Pridelajo največ
mleka v metliški občini, saj dajejo
nekatere krave tudi po 20 litrov
mleka dnev n a Molzejo strojno,
mleko pa preko kmetijske zadruge
odkupujejo »Ljubljanske mlekar
ne” . Sicer p a je kmetijstvo še vedno
zelo raznolika V glavnem se ukvar
jajo z vzrejo telet, ki jih vzredijo do
teže 500 kilogramov in prodajo
kmetijski zadrugi, s svinjerejo in
pridelovanjem krompirja.
„V zadnjem času se v naši vasi,
kjer je še veliko kmetij, vedno p o 
gosteje ukvarjamo z mislijo o
komasaciji, to je združevanju raztre
senih zemljišč za lažjo obdelava Ce
nam bo to uspelo, bomo prvi v Beli
krajini, ki bomo storili korak naprej

Semič napreduje
Ob gradnji m nogih objek
tov pozabili na pokopališče i
Krajevna skupnost Semič je v
zadnjih dvajsetih letih doživela velik
napredek, saj so zgradili 7 stanovanj
skih blokov, hotel, zdravstveni dom,
uredili ulično razsvetljavo, asfaltirali
25 km vaških poti itd. Največ zaslug
so imeli pri tem: tovama Iskra s
1400 zaposlenimi, obrat IMV s 120
zaposlenimi in krajani Semiča, ki že
20 let plačujejo samoprispevek.
Žal so pozabili na razširitev po
kopališča in mrliške vežice. Po
kopališče pri sv. Duhu je staro že
več kakor 330 let, zato ni čudno, da
je postalo premajhno. Na krajevni
skupnosti v Semiču so že pred leti
razpravljali o razširitvi le-tega in
zgraditvi mrliških vežic, vendar bi se
bilo potrebno vprašanja lotiti na
črtneje. Prav gotovo bi se znova
pokazala tudi solidarnost krajanov,
ki nikoli ne odrečejo pomoči.
F. DERGANC

V torek, 5. februarja, so v Ljub
ljani pokopali Milana SkerlavajaPetrača, predvojnega komunista,
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ZATAJIL MATERIN JEZIK? - »Zadeva: Dolenjski list.
Časopis sem odjavil že pred enim letom in poravnal račun. I
Razen tega časopisa že dolgo ne prejemam več. Menim, da gre
za pomoto pri vas. S spoštovanjem: Johann Blas" —Dopisnico
s tako vsebino smo dobili iz zahodnonemškega Muelheima,
nenavadno pa je to, da je napisana v pravilni nemščini (le
iirtum ni pisan z veliko začetnico). Zato razmišljamo javno.
Če je tov. Blas po rodu nemški Herr, potem si štejemo v
čast, da se je dve leti trudil z branjem našega časopisa.
Vegetneje pa se nam zdi, da je tov. Blas naše gore list, ki se
je preimenoval v malce skrajšanega Johannesa. Če ta naša
domneva drži, potem si tov. Blas nikakor ne sme šteti v čast,
daje zatajil materin jezik.
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Semiški gasilci uspešni
Delo društva se kaže v vsej krajevni skupnosti
V prvi polovici januarja so imeli
semiški gasilci redni letni občni
zbor, na katerem so podali pregled
dela društva v preteklem letu. V
društvo je danes včlanjenih več
kakor 80 aktivnih in podpornih
članov ter 30 pionirk in pionirjev V
letu, ki je za nami, so kupili nov
gasilski avto, za katerega so velik del
sredstev prispevali krajani s pod
ročja PGD Semič. Pripravili so praz
novanje
ob 85-letnici obstoja
društva, a ga je slabo vreme pokvari
lo. Pripravili so tudi »Semiške igre” ,
sodelovali v akciji „NNNP” , kupili

gasilske metle in dve azbestni
obleki. Mladinci so dosegli lepe us
pehe na sektorskem in občinskem
tekmovanju, ekipi pionirk in mlajših
pionirjev sta zmagali na občinskem
prvenstvu, okrog 150 pionirjev COS
Semič pa je sodelovalo v akciji
»Preprečujmo požara”
Gasilci so si zastavili nov delovni
program, izrekli kritiko članom
društva, ki niso aktivni, ter pohvalili
prejšnjega predsednika tov. Antona
Pluta. Izvolili so nov izvršni in nad
zorni odbor, nov predsednik pa je
tokrat postal tov. Božo Pivec.
BLAŽ KOCEV AR

pisma
in
o d me v i
vih skladišč. Sploh pa ni opaziti
nobene propagandne akcije.
Včasih, ko smo bili še revnej
ši in smo si morali ko t otroci
tudi sami prislužiti kakšen dinar
za svoje potrebe, je bilo zbira
nje takih materialov precej raz
širjeno med otroki. Zdaj ko
imamo tako visoko življenjsko
raven, mladi tega ne počno več.
S tem se ukvarjajo samo še
R om i ali ljudje, ki nimajo dru
gega vira zaslužka Ker tako ne
zberemo dovolj odpadnih suro
vin, bi morali razmišljati o akci
jah: propagandnih, zbiralskih
(podobno ravna Rdeči križ)',
morda tudi mladinskih. Vsak
dinar, ki ga bomo zbrali, bo pri
spevek k naši gospodarski stabi
lizaciji.
S. J.
Novo mesto

nosilca »Partizanske spomenice
1941” , zlate plakete ilegalca Ljub
ljane in večih drugih odlikovanj.
Pogreba se je med drugim udeležila
tudi posebna delegacija občine Ko
čevje, saj je bil Milan škerlavaj
častni občan kočevske občine, po
nekaterih podatkih (Anton Ožbolt
»Utrinki podzemlja” stran 171) pa
tudi prvi komandant mesta Kočevje,
ki je bil na to mesto imenovan leta
1943, nekaj dni po kapitulaciji Italije.
Pokojni Petrač je bil med NOB
organizator Centralne tehnike pri
CK KPS. Ob kapitulaciji Italije je
organiziral tudi preselitev novo
meške Krajfeve tiskarne in kočev
ske Pavličkove v kočevske gozdova
Organiziral je tiskarne: Urška 13 A,
Partizanska tiskarna 15 A, Tiskarna
12 A, Triglav 11, Lado punkt itd.,
na primer že prej bunker v Ljublja
ni, v katerem sta delala nekaj časa
tudi Edvard Kardelj in Boris Kidrič.
Predvsem njegova zasluga je, da se je
hkrati ob puški v revoluciji uspešno
uveljavila tudi tiskana beseda.
Pokojni Milan Skerlavaj-Petrač
je vse svoje življenje in delo posvetil
ciljem osvobodilnega boja in graditvi
socialistične samoupravne družba S
svojim delom je veliko prispeval k
zmagi revolucije, za kar smo mu vsi
hvaležni.
Ženi in tovarišici Mici, s katero
sta vedno delala za iste cilja ter
ostalim sorodnikom izrekamo iskre
no sožalja
J. P.

KVIZ MLADIH
O KMETIJSTVU
Pod pokroviteljstvom brežiške
Agrarie je bil 2. februarja v Artičah
kviz »Mladi o kmetijstvu”, na ka
terem je tekmovalo šest ekip. Mladi
so odgovarjali na vprašanja o živino
reji,
sadjarstvu,
vinogradništvu,
kmetijskem strojništvu, poljedeljstvu in kmetijski zakonodaji. Zma
gala je ekipa Župelevec-Kapele, ki
je zbrala 29 točk, drugi so bili
domačini, tretji mladi iz Skopic,
sledijo pa ekipe Globokega, Cerkelj
in Brežic. Tekmovanje sta pripravila
artiški aktiv mladih zadružnikov in
tamkajšnja mladinska organizacija,
izbrali pa so tudi ekipo, ki bo
zastopala brežiško občino na pod
ročnem tekmovanju konec februarja
v Sevnici, kjer se bodo pomerile
ekipe dolenjskih in posavskih občin.
M. JAZBEC

r
Poziv pregnancem v Srbijo
Junija bo pripeljal Vlak bratstva in enotnosti

USPOSABLJANJE ENOT CIVILNE ZAŠČITE — Gasilsko društvo Brežice—mesto je organiziralo
tečaj za gasilce ter pripadnike civilne zaščite. Vsi se dobro zavedajo svojega pomena v splošnem ljud
skem odpogr, kar so dokazali z dobrim znanjem. Na fotografiji: članice in člani CZ po opravljenih
izpitih. V prvi vrsti so organizatorji tečaja (Foto: Oskar Geijevič)
•

Letos bo že v začetku junija znova pripeljal Vlak bratstva in
enotnosti v Slovenija Prosimo, da vaše medvojne gostitelje in njihove
ožje družinske člane čimprej povabite, da vas ob tej priložnosti
obiščeja To je potrebno, da bi se lahko pravočasno začele vse
priprave za sprejem in bivanje potnikov vlaka.
Prosite svoje medvojne gostitelje, da udeležbo oziroma potovanje z
Vlakom bratstva in enotnosti takoj sporočijo občinski konferenci
SZDL, na območju katere stanujejo. Rok prijave je omejen in bi
zapoznele prijave povzročale organizatorjem dodatne težave.
Koordinacijski odbor prosi vse medvojne pregnance v SR Srbiji,
naj po sprejemu obvesti1 sporočijo občinski konferenci SZDL, kdo se
je njihovemu vabilu odzval.
Medobčinski koordinacijski
odbor za povezovanje občin,
ki sodelujejo v okviru
Vlaka BI E

v ______________________________________
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Je hmelj niška „Biblija ”zgorela?
Polkovnik Pekarek se je še po osvoboditvi spom injal, kako je bil hmeljniški
baron VVamboldt ponosen na svoj izvod G utenbergove , Biblije" iz leta 1455 Bohoričevo slovnico s Hm eljnika pa je k o t partizan nosil s seboj narodni heroj
V inko Paderšič
Ko je skupina mladih novomeških entuzia
stov iz kluba oblikovalcev organizirala in izvedlai
akcijo, da je novomeška študijska knjižnica do%
bila v dar faksimilirano izdajo Gutenbergove
Biblije iz leta 1979, se m i je utrnil spomin na
prva leta po osvoboditvi

Gutenbergova „Biblij a”
prispela v N ovo mesto
Faksim ilirano izdajo prve tiskane knjige na svetu, kupljeno s sredstvi novo
meških delovnih organizacij, bodo izročili Študijski knjižnici Mirana Jarca v
hram bo na slovesnosti ju tri o b 11. uri
Ob vstopu Študijske knjižnice Mirana Jarca
petintrideseto leto njenega obstoja in delovanja*
ko tarejo to novomeško ustanovo številne gmot«
ne, kadrovske in prostorske stiske, ki so more
biti najhujše do zdaj, je med stene tristoletne1
zgradbe, kjer domuje knjižnica, posijal žarek
upanja, ki je vsemu navkljub zelo spodbuden.

znamenitega dela in vsota se je kmalu povečala
na 145.000 dinarjev, kolikor je veljala ,3iblija“.

Gutenbergova ,3iblija“ je prva tiskana knjiga
na svetu. Po posredovanju Trubarjevega anti
kvariata iz Ljubljane so prišle v Slovenijo štiri]
faksimilirane izdaje tega obsežnega dela Eri
primerek je takoj odkupila Narodna in univer
„Prinesli“ pa so ta žarek nekdanji obiskovalci zitetna knjižnica v Ljubljani, drugega neka
študijske knjižnice, združeni v klubu propagan* avstrijska založba, tretjega in najlepšega je dobi;
distov novomeške občine, ki so hkrati spet do la Študijska knjižnica Mirana Jarca v Novem
kazali, da si knjižnica lahko obeta boljše čase mestu, medtem ko je četrti primerek še na voljo
prav od tistih svojih uporabnikov, ki so vanjo v Trubarjevem antikvariatu
pogosto zahajali, našli v njej prijazno besedo,
Po zaslugi članov kluba propagandistov
predvsem pa knjige, neobhodne za njihov študij.
(Tonija Vovka, Marjana Šonca, Vinka Opalka,1
Ob resnem umskem delu so člani kluba spozna Janka Skrabla in Branka Babiča), prej omenje
li, da je knjižnica nenadomestljiva družbena nih delovnih organizacij in Mladinske knjige v
ustanova, ki daje trajne vzgojno—izobraževalne Novem mestu je dobila novomeška študijska
rezultate.
knjižnica - edina v Jugoslaviji - luksuzni pri-!
merek Gutenbergove „Biblije“ , ki nosi evidenč
V svojem štiriintridesetletnem obstoju je no številko 70.
imela študijska knjižnica 642.877 obiskovalcev.
Le-ti so v tem obdobju prebrali in preštudirali
Delavci knjižnice vidijo glavni pomen te kul
1,220.882 knjig, ki so jih bili izbrali izmed
turne akcije zlasti v tem, da se je zavest o ne
258.618 kosov bibliotečnega gradiva shranje
nadomestljivosti knjižnice porodila v glavah
nega v številnih knjižničnih depojih. Dejansko
mladih delavcev našega gospodarskega življenja,
število uporabnikov knjižnice je precej večje saj'
zato so prepričani, da bodo njihovemu lepemu'
je treba že omenjeni številki dodati še vse
zgledu sledili še drugi.
obiskovalce vseh 293 knjižnih razstav ki jih je
Tem klubovcem in knji- .
Študijska knjižnica Mirana Jarca priredila v No gami Mladinske knjige v Novem mestu pa naj
vem mestu, Črnomlju Metliki, Ljubljani, Mari velja tudi na tem mestu zapisana javna zahvala
boru, Trebnjem, Krškem Brežicah, Kostanjevici za dragoceno darilo.
in Žužemberku. Nekatere teh razstav si je ogle
dalo tudi po več tisoč obiskovalcev.
Predaja Gutenbergove „Biblije“ bo ob inter
nem prazniku Študijske knjižnice Mirana Jarca
V pravkar navedenih številkah so kajpak
v Novem mestu 8. februarja ob 11. uri v njeni
zajeti tudi mladi gorečneži — nekdanji obisko
veliki čitalnici.
valci, ki so se združili v klubu propagandistov.
Predaja ,,Biblije" bo združena z
Spoznali so, da je potrebno knjižnico moralno
odprtjem razstave „Izbor iz prešernian" in s
ih gmotno podpreti. Dali so pobudo, da bi no
predavanjem knjigotrškega strokovnjaka tov.
vomeška študijska knjižnica dobila faksimilira
Žnidaršiča iz Cankarjeve založbe v Ljubljani o
no izdajo Gutenbergove ,3iblije“ iz leta 1979.
Gutenbergovi ,,Bibliji". Vsi ljubitelji knjige so
V novomeških delovnih organizacijah Pionir, na slovesnost vljudno vabljeni.
Novoteks, Novoles, Labod, Krka in Knjigotisk
so organizirali zbiranje sredstev za nakup tega
MATIJA BREZOVAR

ing. arh. Špela Valentinčičeva kupček pepela
pod stopniščem, kjer naj bi bil skriven bunker z'
vrednotami Morda je bil tisti kupček pepela
ostanek hmeljniške Gutenbergove Biblije
Zakaj taka pozornost tej Bibliji?

S svojim izumom je Gutenberg omogočil, da*
Takrat je bil stalni knjižnični obiskovalec so knjige našle pot v sleherno hišo in preobrazi
tudi polkovnik Pekarek, bolj znan ko t Bradač., le svet. Do Gutenberga so bile knjige zelo drage,'
Ob neki priliki je videl v knjižnici Lutrovo Bibli ker so jih pisali in ne tiskali in so bile zaradi
jo iz leta 1583 in Dalmatinovo Biblijo. Razvneli tega silno redke in zelo drage% Med revne ljudh
se je razgovor in je povedal, da je bila na Hmelja niso zašle in so bile le privilegij bogatih. Tak
niku poleg drugih dragocenih knjih tudi Čuten* razvoj je šel od babilonskih glinastih tablic<
bergpva Biblija. Iz mojega izraza na obrazu jej mimo egiptovskih papirusovih zvitkov do sred
razbral, da se m i zdi novica fantastična in never njeveških kodeksov. Vse te knjige od tablic do
jetna. Zaradi tega je nadaljeval in povedal v glav sedanje oblike, so bile pisane z roko in so zato
nem tole:
zelo ecHr . Z izumom vlivanja posameznih črk
je Gutenberg izumil smotrno uporabo črk za
„Poganški graščak ing. Josip Langer je praz tiskanje. f y ecj n^ m w izrezovan v /esu posamez
noval svoj osebni praznik na gradu Pagancah v ne strani in jih tiskali. Gutenberg pa je tekste
družbi okoliških graščakov in drugih prijateljev% sestavljal iz premičnih črk in po odtisu črke
Tudi jaz sem bil med njimi Po kosilu smo se porabil za naslednjo stran. Seveda je bil prvi
moški umaknili v kadilni salon, dame pa so se Gutenbergov tisk, to je Biblija, silno drag. Kot
zbrale v drugem salonu okrog gostiteljice. Stari mnogi izumitelji vseh časov je tudi Gutenberg
Langer se je zatopil v branje časnika in prebral plačal svoj izum z revščino in izgubo vsega
naglas, da je neki koroški samostan, ne vem več imetja, a drugi so z njegovim delom obogateli.
kateri, prodal Združenim državam ameriškimi Gutenberg je natisnil 180 do 200 biblij. Delo je
Gutenbergovo Biblijo za neverjetno visoko\ končal l. 1455, nato pa so ročno vrisali še za
ceno. Tedaj se je oglasil hmeljniški baron četne črke (inicialke) posameznih poglavij in
Wamboldt in dejal, da ima tudi on enako bibli okrasili (iluminirali) posamezne strani Zaradi
jo.
tega okrasnega dela se biblije med seboj razliku
Ker mu ni nihče verjel, je predlagal, naj se. jejo in vsaka ima svojo posebnost. Do današnje
odpeljemo na njegov grad, da jo bo pokazal. ga dne so se ohranili ti primerki: (4 popolne
Sedli smo v avtomobile in na Hmeljniku smo izdaje, tiskane na pergamentu, 7 nepopolnih
občudovali Gutenbergovo Biblijo. Bila je tako primerkov, tiskanih na pergamentu, 15 popol
velika, da je baron skoraj n i mogel držati v ro nih izdaj, tiskanih na papirju, 2 1 nepopolnih
kah. N i pustil po njej listati, ampak nam je sam izdaj, tiskanih na papirju). Skupaj je torej ohra
pokazal najlepše prve strani Sam sem jo videl in njenih 47 primerkov.
smem upati, da m i verjamete!"
Do leta 1945 sta bila znana še oba primerka
Drugih dokazov za obstoj Gutenbergovei iz leipziške knjižnice, ki pa sta se med zadnjo
Biblije na Hmeljniku n i Vsebina knjižnice je. vojno izgubila.
bila znana samo lastnikom, ker bi drugače za
PO Gutenbergovi iznajdbi se je tisk zelo raz
nesljivo vedeli, da je v hmeljniški knjižnici tudi
Bohoričeva slovnica. To m i je povedal tov. Bog širil in knjige so sev primeri s prejšnjimi cenami
dan Osolnik, ko je dejal, da jo je našel narodni izredno pocenile. Začele so se širiti in z njimi
heroj Vinko Paderšič, jo vzel in vedno nosil s. tudi znanje. Vse knjige, ki so jih natisnili do leta
seboj kot svetinjo. Kje je slovnica sedaj, ni zna 1500, imenuje literatura inkunabule. Čim več
inkunabul ima knjižnica toliko bolj je po
no.
Paderšič jo je nosil v svoji krušni torbi. Ob. membna. Novomeška študijska knjižnica jih
pregledu Beceletove jame kjer je Batreja- hrani 5, novomeški frančiškanski samostan nad
Paderšič junaško končal je ni bilo Še vedno se 30, pleterski samostan pa 1.
najdejo v raznih knjižnicah mnoge dragocenosti
Ce bi vsi trije hranitelji inkunabul v občini
in zakaj ne bi mogla bogata hmeljniška knjiž
nica skrivati nepoznanih zakladov? Iz literature, Novo mesto našli skupen jezik, bi lahko ob letopa vemo, da je Gutenbergovo Biblijo, ki jo za šnjem knjižnem sejmu v avli tovarne zdravil
radi njenih 42 vrstic v vsaki koloni imenujejo. Krka pripravili imenitno razstavo inkunabul.
kar B -4 2 , prodal samostan Sv. Pavla na Koro Goreči ljubitelji Novega mesta in njegovega raz
škem l. 1926 kongresni knjižnici v Washing-j voja, ki so združeni v klubu oblikovalcev, bi
tonu. Ta podatek potrjuje Pekarekovo pripo lahko pomagali uresničiti to zamisel.
ved. Ob obnavljanju hmeljniškega gradu je našla
BOGO KOMELJ

M ariborski um etniki v Brežicah
‘Na otvoritvi razstave v galeriji Posavskega m uzeja nastopil ljubljanski pihalni trio
V počastitev slovenskega kulturnega praznika
so včeraj odprli v galeriji Posavskega muzeja v
Brežicah razstavo del petnajsterice članov Druš
tva likovnih umetnikov v Mariboru. Razstava, na
kateri so na ogled dela Franca Curka, Bogdana
Čobala, Janka Dolenca, Gabrijela Kolbiča, Slavka
Koresa, 'Albina Lugariča, Otona Polaka, Zlatka
Zeia, Vlaste Zorko — Tihec, Bojana Golije, Petra
Krivca, Rudolfa Kotnika, Ludvika Pandurja,
Jožeta Polanjka in Jožeta Tisnikarja je plod več
letnih kulturnih vezi med Brežicami in Maribo
rom. Sodelovanje je prav lani, ob jubileju Posav-

skega muzeja, doseglo enega od vrhov s tem, daje
i.*:..
Maribor takoj —
za n.„*;
Brežicami: priredil retrospektiv
no razstavo akademskega slikarja Franja Stiplovška.
,
Razstava bo odprta do 2. marca in obsega
izbor del avtorjev raznih generacij in najrazličnej
ših usmeritev. Nekatere avtorje poznamo že od
prej, bodisi da so na Dolenjskem in v Posavju so
delovali na likovnih kolonijah, bodisi da so raz
stavljali v tem ali onem kraju. Ob tem velja pod
črtati, daje razstava dovolj dostojen prikaz umet
niških iskanj ustvarjalcev, ki delujejo v drugem
največjem slovenskem mestu.
Na otvoritvi je Ljubljanski pihalni trio, ki ga
sestavljajo klarinetist Igor Karlin, fagotist Peter
Stadler in flavtist Jože Pogačnik, izvajal dela F.
Couperina, F. Myslivečka, J. Haydna, M. A. Mo
zarta, L. M. Škerjanca in F. Marosa.
•••••••••••••« •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••J

TEDEN NASTOPOV

)

1,'

;

IpMiiipiž

Matija Brezovar: „Biblija - neprecenljiva vre- Faksimilirana izdaja Gutenbergove „Bibljije” je
dnost za Novo mesto., še posebej pa za njegovo v vsem veren posnetek originala — tudi z okov
študijsko knjižnico.”
jem.
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Ludvik Pandur: S TRGA (I), risba, 1977 —Ob
razstavi mariborskih likovnih umetnikov v galeriji
Posavskega muzeja v Brežicah.

Oktet Boštjanski fantje tjo v čast slovenske-«
mu kulturnemu prazniku imel vrsto nastopov.]
Najpomembnejši bo nedvomno nocoj ob 18. uri:
v domu mladine in borcev v Kumrovcu, kjer:
bodo skupaj s kiparjem Rudijem Stoparjem in*
novogoriškimi gledališčniki predstavljali slovenj
sko kulturo. Jutri bosta v Sevnici in Boštanju v!
razmaku komaj ene ure dve proslavi: v Sevnici:
l>o v dvorani gasilskega doma ob 19. uri nastopil?
Oder mladih z recitalom pesmi Prešerna, Zupan;:
čiča, Kosovela in Menarta, uro poprej pa se bo-S
pričela proslava v boštanjskem TVD Partizan !
Kot običajno bodo zapeli oktetovci, so d elo v ali:
pa bodo tudi recitatorji. Prizadevni b o š ta n js k i:
amaterji tokrat še ne bodo mogli presenetiti t \
novo folklorno skupino Njeni člani vzorno
vzurnu va ;
dijo, niso pa mogli sešiti vseh noš. Njihov
'Jjihov ‘krst j
bo za dan žena.
IMMNMO**1*
Š t 6 (15 91 ) 7. februarja 1 9»°
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Samo to, lkar sod iv g a le.rijo!
Dolenjska galerija izčiščuje svojo vsebinsko zasnovo - Letos prvi koraki po
novem? — Luka M atijevič: „Do konca leta obilica likovnih dogodkov, p o u 
darek pa na tr i"
sničevalo
pa postopoma. veliko razstavo del sodobnega
Umetniški svet ga je menda slovenskega slikarja in grafika
pripravljen v tem povsem pod Bogdana Borčiča, ki se je javpreti. Posameznik lahko obra nostr prvič predstavil prav v
ča, obrniti pa ne more. V po Novem mestu, in sicer v letih,
litiki Dolenjske galerije nam ko je bfl likovni pedagog na
reč ne gre za folklorno mar novomeški gimnaziji
Druge, po obsegu manjše
več vsebinsko spremembo,
razstave bodo ali samo v veliki
zato je naloga še težja.
ali samo v mali . dvorani Do
„Menim, da je dolžnost lenjske galerije. Tako naj bi le
Dolenjske galerije ponuditi tos videli dela črnomaljskega
kvalitetne razstave, ne samo akademskega kiparja Jožeta
čimveč razstav” , pravi .Mati Vrščaja, akademskega slikarja
jevič. »Obveljalo naj bi pravi Barda Iucundusa, akademske
lo, da bi razstavljali samo to, ga slikarja Velja Tarkovskega,
kar sodi v galerijo. Zavedam na skupni razstavi pa dela ki
se, daje to dolgpročnejši smo parja Vasje Ulriha in slikarja
ter. Pa tudi obveznost. Za Matjaža Vidica. Fotografski
kaj? Menim, da predvsem za razstavi sta načrtovani dve: vi
to, ker je naloga galerije biti deli naj bi razstavo podvodne
obiskovalcem in ljubiteljem (naravoslovne) fotografije, ki
likovne umetnosti neke vrste naj bi jo pripravilo več organi
vzgojno-izobraževalna ustano zatorjev iz Ljubljane, in raz
va. Ce naj izobraževalni pro stavo fotografij članov aka
ces poteka skoz dialog med demskega fotografskega kluba
obiskovalcem in eksponatom
Luka Matijevič: .Dolenjska
i.Stiv Naumov” iz Beograda.
potem kajpak ni vseeno, ali je Aprila bodo, kot kaže, odprli
galerija naj postane gale
razstavljeno delo slabo ali razstavo »Rešena arheološka
rijska.”
dobro. Stalna oblika naj bi dediščina” z eksponati iz vse
umetnostne ustanove je, da so
postali pogovori med razstav- Slovenije, sočasno ah v dru
se obiskovalci poučili o naj ljalci in obiskovalci. Nekakšna
gem roku pa bi bila v Do
različnejših smereh in tokovih
neobvezna naloga slehernega, lenjski galeriji tudi razstava ar
likovne tvornosti. Seveda so ki bo v galeriji razstavljal svoja heološkega plakata.
dela, bo, da bo na voljo za od
se v njej zvrstile tudi odmevne
»Program obsega kajpak še
razstave. To pa je galeriji tudi
govore navzočim ljubiteljem dvoje razstav, ki se nekako že
likovne umetnosti
seveda tradicionalno uvrščata v gale
povečevalo ime.
tudi poznavalcem,”
rijski spored. Gre za razstavo
Svojsko likovno žarišče pa
Do konca leta se bo v Do del tradicionalne Dolenjske
lenjski galeriji zvrstilo predvi slikarske kolonije in razstavo,
Dolenjska galerija do zdaj še
doma dvanajst razstav od ka na kateri se bodo s svojimi de
ni postala. Nima še vsebine, ki
terih pa ne bodo vse likovne. li predstavili novomeški likov
bi bila značilna le zanjo. V
Program je nedavno obravna niki iz skupine Vladimira
tem smislu njeno poslanstvo
val galerijski (umetniški) svet Lamuta. Računamo ” poudar
še ni izrabljeno Z drugimi
in se z njim strinja. Osrednji ja Matijevič, »da bo moč ta
besedami: ta galerija je bila do
poudarek je na treh razstavah, program tudi izvesti, ob tem
zdaj in je še vedno premalo
galerijska. Nihče še ni pote od katerih bo vsaka s svojimi pa storiti še kaj, kar bi bilo v
gnil črte, onkraj katere naj bi eksponati zasedla veliko in prid tako galeriji kot likovne
malo dvorano Dolenjske gale mu življenju Novega mesta in
se galerijskost začela. To ni
očitek, pač pa ugotovitev. Na rije. Prva od teh naj bi bila Dolenjske. Merim zlasti na
vsezadnje ni tega omogočil
odprta od aprila do konca medgalerijsko sodelovanje in
niti galerijski koncept.
junija. To bo razstava izdel izmenjavo razstav, kar bi bil
kov dvorske livarne, prikazala gotovo pomemben korak pri
Poslej naj bi dejavnost po pa bo celoten razvoj železar
nadaljnjem širjenju in ume
tekala vendarle nekoliko dru stva na Dolenjskem. Posebna
vanju likovne dejavnosti v tem
gače, po galerijskih načelih. razstava bo posvečena življen
delu Slovenije. Za zdaj ne
Umetnostni zgodovinar Luka jskemu delu arhitekta, slikar
Matijevič, ki je vodstvo Do ja, publicista in univerzitetne morem glede tega povedati še
lenjske galerije prevzel pred ga profesorja Marjana Mušiča, nič konkretnega, le to, da se
enim mesecem, si prizadeva, novomeškega rojaka. Krog*ve- je pogovor začel. Usoda je v
več rokah.”
da bi se to začelo takoj, ure
čjih razstav bo zaključen z
IZ .

Novo mesto ne šteje med li
kovno siromašne kraje. Števi
lo likovnih dogodkov se celo
nenehno povečuje. Utrip li
kovnemu življenju daje Do
lenjska galerija. Zasluga te

Galerija že ne bo samevala
V Brežicah obetavno razstavno leto — Posavski muzej ima v načrtu tudi koncerte
V marcu bo Galerija odprla
vrata keramiki, grafiki, nakitu
in oljem, ki jih bodo predstavili
Sonja, Karel in Rok Zelenko.
Obiskovalci bodo tokrat spet
imeli priložnost. Za nakup raz
stavljenih predmetov.
Za april je napovedana skupi
na mladih iz Novega Sada, dva
slikarja in kipar. Sledila bo gos
tujoča arheološka razstava, ki
j° je pripravil Narodni muzej iz
Ljubljane ob sodelovanju po
krajinskih muzejev Slovenije,
med katerimi je bil tudi Posav
c i muzej. Naslov razstave je
trčena arheološka dediščina.
la kulturna prireditev bo sov
padla s Kongresom slovenskih
zdravnikov.
Junija bo ponovno gostovala
Narodna galerija z razstavo
uveh slovenskih likovnih umemkov, Zupana » Klemenčiča.
Konec istega meseca se obeta

obiskovalcem izredno zanimiv
prikaz makedonskega narodne
ga veza in noše, ki jo Posavski
muzej prireja v sodelovanju z
Etno loščim muzejem iz Skopja.
Razstava bo odprta oba počit
niška meseca.
V septembru bomo videli
dela v Brežicah rojene slovenske
slikarke Alenke Gerlovič. Raz
stavo prireja Posavski muzej.
Mesec dni zatem bo predstavil
obiskovalcem Štajersko v zgo
dnjem srednjem veku, za katero
je zbral gradivo v Sloveniji in v
graškem muzeju Joaneumu.
Občinski praznik bo brežiški
muzej počastil z razstavo o par
tizanskih delavnicah, ki jo bo
pripravil Muzej ljudske revoluci
jePred iztekom leta bomo v
Galeriji videli slikarska dela Zo
rana Didka. Razstavo bo poso

Franjo Stiplovšek: BOŠTANJ, olje, 1940.
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dila Moderna galerija. Za dan
JLA pa bo Posavski muzej tudi
letos odstopil galerijske prosto
re Domu JLA v Brežicah Otvoritvene slovesnosti bodo
tako kot doslej povezane s kon
certnimi nastopi. Tako muzej
dopolnjuje likovne in druge raz
stavne prireditve s kvalitetnimi
glasbenimi večeri
J. T,

Arheološka dediščina
Okoli 800 arheoloških predm etov, izkopanih na Slo
venskem po osvoboditvi, je od včeraj na ogled v ljubljan
skih A rkadah, kasneje pa naj bi to razstavo videli tu d i v
Novem mestu
Slovenska tla so nagosto po minjamo dni ko so morali arhe
sejana z arheološkimi najdišči. ologi tako rekoč na vrat na nos
Izkopavanja, ki jih je druga sve strokovno prekopati in preiska
tovna vojna za daljši čas zavrta, ti gradbena zemljišča neposre
so se takoj po osvoboditvi na dno pred novo pozidavodaljevala. Vse najdenine so osta
Izsledki petintridesetletnega
le v domovini kot del slovenske
dela slovenskih arheologov so
kulturne dediščine, in sicer v
od včeraj na ogled v Arkadah
vrsti na novo ustanovljenih
na ljubljanskem Trgu revolucijemuzejev. Arheološki delež
Na razstavi »Rešena arheološka
Dolenjske, Bele krajine in Po
dediščina Slovenije 1945 —
savja ni majhen številne izko
1980” , za katero je dal pobudo
panine s tega območja štejejo
za najlepše primerke staroselske Narodni muzej v Ljubljani, je
okoli 800 predmetov, ki so jih
kulture pri nas.
organizatorji zbrali v vseh
Od osvoboditve do danes so muzejih in spomeniškovarstvebila arheološko raziskana obse- nih ustanovah v Sloveniji. Pred
meti segajo po starosti od stare
kamene dobe do srednjega veka
in so bili izkopani z zaščitnimi
izkopavanji od leta 1945 do
danes.
Seveda na razstavi v ljubljan
skih Arkadah ni vsa bera, ki je
prišla na dan na številnih najdiš
čih, marveč so razstavljeni le
najpomembnejši, najbolj drago
ceni in značilni primerki, ki jih
hranijo muzeji in spomeniškovarstvene
ustanove.
Kljub
omejenemu številu eksponatov
pa je bogastvo, ki je bilo stole
tja skrito v slovenski zemlji,
dovolj
prepričljiva
priča
civilizacije in kulture starose
Znameniti halštatski oklej)
lcev. In med tem bogastvom je
tudi prispevek muzejev z naše
žna območja širom po Sloveni ga, dolenjskega območja, dovolj
ji. Izkopavanja so ponekod te opazen.
kla hitreje zavoljo naraščajoče
Razstava bo odprta do 20.
urbanizacije in novih gradenj, ki
marca, zatem pa naj bi jo med
jih je ta narekovala. Tako se je
drugim pripravili tudi v Novem
dogajalo predvsem v mestih, in
mestu.
tudi v Novem mestu se še spo
I. Z.

Vidine izvirne krajine
Jutri v Dolenjski galeriji otvoritev nove razstave
Za slovenski kulturni praznik
Dolenjska galerija prireja razsta
vo del akademske slikarke Vide
Slivniker—Belantič. Slikarka se
je rodila 6. 10. 1945 v Radljah
ob Dravi. Slikarstvo je študirala
na akademiji za likovno um et
nost v Ljubljani in tam 1970
uspešno diplomirala. Tri leta
kasneje je končala slikarsko
specialko. Prejela je študentsko
Prešernovo nagrado in nagrado
na lanskoletnem piranskem ekstemporu.
Svojo prvo samostojno razstavo je
imela že 1969. Je članica DSLU,
njena dela pa so ljubitelji likovne

KONCERT NA MIRNI
V počastitev slovenskega kultur
nega praznika bosta v petek 15.
februarja, nastopila na osnovni šoli
na Mirni pianistka Ivetta Dimčevska
in violinist Blagoje Dimčevski Na
koncertu bosta izvajala Tartinijeve,
Ravelovc, Beethovnove in Prokofje
ve skladbe. Ivetta Dimčevska je do
ma v Gruziji - iz Tbilisija, mesta, ki
je pobrateno z Ljubljano.

umetnosti lahko videli dom a in v
tujini. Razstavljala je v Moderni in
Mestni galeriji v Ljubljani, Moderni
galeriji na Reki, v Novem Sadu in
Beogradu, v Mestni galeriji Piran v
Salonu Rotovž v Mariboru, v
Voitsburgu in Celovcu.
Z opusom, ki bo te dni na ogled v
Dolenjski galeriji, se Vida Slivniker
prvič predstavlja občinstvu. Za raz
stavo se je slikarka posebej pripravi
la in želi Novomeščanom pokazati
izvirna dela krajinskega žanra.
Na otvoritev in ogled pomembne
ga likovnega dogodka Dolenjska ga
lerija vabi v petek, 8. februarja, ob
18. uri.

SIMFONIKI JUTRI
V ČRNOMLJU
Avstrijski zvezni mladinski simfo
nični orkester bo ta teden gostoval v
Sloveniji. Svojo kratko turnejo bo
začel z jutrišnjim nastopom v Čr
nomlju, kamor ga je povabila Glas
bene mladina Bele krajine. Mladi
simfoniki bodo na koncertu ki se
bo začel ob 18. uri v kulturnem
domu, izvajali pod taktirko Ernsta
Maerzendorferja dela W. A. Mo
zarta, P. L Čajkovskega in J. Straus
sa.

„D ražgoška b itk a ” se je začela
Prve m etre filmskega trak u za novo slovensko televizijsko nadaljevanko so posneli prej
šnji teden, film ske kam ere pa bodo brnele še devet mesecev
Večletni boj za filmsko oziroma televizijsko upodobitev zname
nitega dogodka iz narodnoosvobodilnega boja. ki ga poznamo iz
zgodovine kot bitko za Dražg)še, je uspešno dobljen. Prejšnji teden
so pod Kupljenikom pri Bohinjski Beli že zabrnele filmske kamere
in posnele prve kadre za novo obsežno slovensko televizijsko nadal
jevanko pod naslovom .Dražgoška bitka” .
Ekipa, ki jo sestavlja okoli
270 filmskih delavcev različnih
profilov, kakih 200 poklicnih in
amaterskih igralcev ter veliko
število statistov in pripadnikov
JLA, računa, da bo to delo, ki
bo sestavljeno iz osmih šestdesetminutnih epizod, opravila v
246 snemalnih dneh
.Dražgoš
ko bitko” režira Anton Toma
šič na podlagi scenarija, ki gaje
napisal Ivan Ribič s sodelavci
(med njimi je tudi Marjan Bre
zovar, novomeški rojak), vod
stvo nad kamero pa so zaupali
Juretu Pervanji. V glavnih vlo
gah nastopajo sami znani slo
venski
igralci z Borisom

Cavazzo, Bertom Sotlarjem in
Dušo Počkaj na čelu.
Nadaljevanka, ki bo predvi
doma stala 124 milijonov dinar
jev, bo temeljila na resničnih
dogodkih, kar sta poudarila
glavni scenarist Ivan Ribič in
Marjan Brezovar, ki pri projek
tu sodeluje tudi kot dramaturg,
na slavnostni otvoritvi sneman
ja. Film ne. bo seštevek najraz
ličnejših dogodkov, marveč je
zasnova podrejena idejnemu iz
hodišču, daje treba oživeti v bi
stvenih sestavinah izjemni pre
lom v zgodovini slovenskega na
roda. Za ustvarjalce nadaljevan
ke sama Dražgoška bitka pome
ni simbol upora majhnega naro-

da in prerez človeških usod, za
to na televizijskih zaslonih ne
bomo gledali »pirotehničnega
spektakla”.

kultura
in
izobra
ževanje
Zagon je
zagotovljen
Denar za začetek usm er
jenega izobraževanja je
rezerviran
Kot vemo, uvaja Slovenija
usmerjeno izobraževanje že
v novem šolskem letu, jese
ni. Republiška izobraževalna
skupnost je v ta namen zago
tovila 150 milijonov dinar
jev. Ta vsota pa bo zadosto
vala le za tako imenovane
zagonske stroške oziroma za
začetek. Z njo bo plačana le
skupna vzgojno-izobrazbe
na osnova v vseh prvih letni
kih srednjega izobraževanja,
kjer se bo stvarno začelo us
merjeno izobraževanje.
Med zagonske stroške šte
jejo vsekakor tudi sredstva
za opremo učilnic. Slednje
predstavlja neobhoden mate
rialni pogoj za izvajanje vse
binske preobrazbe šolstva
zlasti pa za prehod na
usmerjeno
izobraževanje.
Tudi v ta namen je izobraže
valna skupnost Slovenije re*
zervirala nekaj več denarja.
Kajpak je stabilizacija po
segla tudi na vzgojno—izo
braževalno področje, zato je
republiška
izobraževalna
skupnost v skladu z določili
letos veljavne resolucije zni
žala prispevno stopnjo za
usmerjeno izobraževanje od
6,4 na 5,3 odstotka- Na po
dlagi tega je doživel prvotni
program za usmerjeno izo
braževanje že v prvem letu
bistveno spremembo oziro
ma oženje.
Največje omejitve pa bo
do zadele naložbe. V ta na
men predvidena vsota je po
stala ,Jažja” za 500 milijo
nov dinarjev. Mnoge naložb
sicer potrebne republiške
vzgojno-izobraževalne
in
kulturne ustanove bodo mo
rale čakati na boljše čase.

Kulturo v plane
Krepitev kulturnega živ
ljenja v delovnih okoljih
Na prvem sestanku aktiva
Zveze komunistov pri črno
maljski kulturni skupnosti bo
beseda tekla o organiziranju
čim širše razprave o smernicah
kulturnega razvoja v združenem
delu za naslednje srednjeročno
obdobje ter o možnostih na
daljnje krepitve kulturnega živ
ljenja v organizacijah združene
ga dela. Aktiv si še posebej pri
zadeva, da bi kulturno življenje
dobilo svoje mesto tudi v planili
delovnih in drugih organizacij
Eden od načinov, da bi to dose
gli, so tudi razgovori članov
aktiva s predstavniki družbeno
političnih organizacij in samo
upravnih organov v organizaci
jah združenega dela.

Ob smrti Cirila Kosmača
Ob koncu sedmega desetletja
svojega življenja sc je prejšnji
teden za vselej poslovil mojster
slovenske besede, pisatelj Ciril
Kosmač. Za vsega štiri debelejše
knjige obsega njegov pisateljski
opus, in vendar mu je literarna
zgodovina določila mesto poleg
Prežihovega Voranca, Miška
Kranjca in še katerega naših
odličnih pripovednikov. Napisal
je malo, a zato dela trajne vre
dnosti, pa naj imamo v mislih
katerokoli od njih, ali »Srečo in
kruh“ (zbirka črtic) ali »Pomla
dni dan” ali »Balado o trobenti

in oblaku". Nekatere njegove
stvaritve so »prevedli” v filmsko
govorico, sam pa je napisal sce
narij, a prvi slovenski film »Na
svoji zemlji . Govoril je o maj
hnih ljudeh z njihovimi vsakdan
jimi usodami. V rodnem svetu
ob Idrijci je našel odgovor in
prispodobe za vsa vprašanja, ki
so ga zanimala kot umetnika.
Tam si je izbral tudi zadnje bi
vališče. Kot pisatelj je opravljal
nekatere najpomembnejše sta
novske dolžnosti. Za pisateljsko
delo je prejel tudi nagrado
AVNOJ.

DOLENJSKI U S T

»Zlata mrzlica”
na pohodu

VZGOJNI
KOTIČEK

Rojevanje otrok je nenadomestljiva družinska funkcija, ki pa ima
pečat širše družbe. S to funkcijo je tesno povezana socializacijska
funkcija. Družina vpliva vzgojno na otroka posredno in neposredno
preko vseh svojih značilnosti: velikosti družine kulturnih interesih in
stališčih staršev, ubranosti roditeljev med samo k o t tudi v odosu do
otrok. Družina svoje člane tudi vaiuje. To zajema nego in varstvo
otrok in starejših oziroma bolnih članov družine. Prav tako nudi
vsem družinskim članom varnost ter čustveno in moralno oporo. Proizvodno-potrošna funkcija se je v razvoju zaradi družbenoekonom
skega razvoja zelo spremenila. Ohranila se je predvsem potrošna fun
kcija, proizvajajo pa člani izven družine. Kot potrošniška skupnost
izraža danes izrazito nove potrebe, ki jih mora družba upoštevati s
tem da bo z družino sodelovala pri opravljaju gospodinjskih opravil,
pri negi in vzgoji otrok in pri drugih opravilih.
V času nastajanja in obstoja družine se pojavijo mnoge potrebe;
pravica do dela in dejanska možnost zaposlitve družinskih članov pa
je podlaga za ekonomsko in socialno varnost družine.
Prav zaradi tega je zelo pomembno vse večje zaposlovanje žensk,
kar prispeva k izenačevanju položaja moških in žensk v širši družbeni
skupnosti, pospešuje pa tudi prevrednotenje dela v družinah in gospo
dinjstvu. Zaradi zainteresiranosti družbe za zaposlovanje žensk kot
tudi za rojevanje otrok uživajo ženske zaradi svoje materinske funkci
je v delovnem pravu posebno varstvo. Celotna problematika pa se ne
dotika samo ženske - delavke in matere temveč so to skupna druž
__
bena vprašanja.
Posebno varstvo zajema opravljanje tistih del in nalog ki škodljivo
vplivajo na funkcijo materinstva. Po zakonu o delovnih razmerjih no
sečnice, ki so razporejene na drugo delo, kjer je manjši osebni doho
dek, obdržijo pravico do dohodka, obračunanega za prejšnje delo.
Delavkam, ki imajo otroka do starosti enega, leta, je prepovedano
nadurno in nočno delo. Če ima delavka otroka v starosti do treh let,
pa mora sama dati soglasje, da hoče delati nadure ali ponoči.
Zaradi zaposlenosti obeh staršev je zelo pomembna pravica do po
rodniškega dopusta. Prvi del ki traja 105 dni, izkoristi mati. Podaljša
ni porodniški dopust (141 dni) palahko uporabi ali mati ali oče ali
druga oseba, ki v tem času skrbi za otroka ga varuje in neguje.
K uživalcem posebnega varstva v delovnem razmerju sodijo tudi in
validi, starejše osebe in mladoletniki do 18. leta starosti Tudi sled
njim je prepovedano nadurno in nočno delo kakor tudi težka fizična
in zdravju škodljiva dela. Imajo tudi podaljšan letni dopust za 7 dni.
Ta določila varujejo zdravje mladoletnih oseb, prav tako pa jim om o
gočajo dovolj časa za dejavnosti, ki na njihov osebni razvoj dobro
vplivajo. Te dejavnosti so izobraževanje kultura šport in rekreacija.
Vsem delavcem, četudi njihova temeljna organizacija
združenega dela ne posluje uspešno, je zajamčen osebni dohodek v
’ višini, ki zagotavlja materialno in socialno varnost. Tudi za čas, ko je
delavec brez zaposlitve ima pravico do denarnega nadomestila, če je
brez zaposlitve proti svoji volji in brez svoje krivde Za ta čas ima
pravico do svojega 6 0 -o d st. povprečnega osebnega dohodka v za
dnjem letu zaposlitve in do dodatka za družinske člane. Ta pravica pa
velja eno leto. Če v tem času delavec še ni dobil ustrezne zaposlitve,
ima pravico do denarne pom oči po kriterijih (če dohodki družine ne
presegajo dogovoijenega najnižjega osebnega dohodka na tem ob
močju).
Delovni ljudje si na podlagi dela zagotovijo varnost tudi za primer
starosti, invalidnosti ali bolezni, saj jim je v teh primerih zagotovljena
ustrezna pokojnina pri skupnosti pokojninskega in invalidskega zava
rovanja. Socialna varnost je zagotovljena tudi članom, ki iz različnih
razlogov nimajo sredstev za preživljanje in niso zaposleni. Tem posa
meznikom in družinam je zagotovljena solidarnostna pomoč družbe
preko skupnosti socialnega skrbstva.
Delavci nadalje uživajo zdravstveno varstvo prav tako imajo pravi
co do otroškega dodatka pod določenimi pogoji.
S sedanjim ali minulim delom imajo vsi zagotovljena sredstva za
preživljanje, pomaga pa jim tudi družbena skupnost s sredstvi po na
čelu solidarnosti.

m SVETU OKOLI
ČUDNA STRAST - Že 525
pisalnih strojev je zbral Jud Kaplovich iz ameriškega Connecti
cuta. Zložene ima na policah,
tudi okenskih, pa na tleh in na
stopnicah, ki vodija na pod
strešje. Premore kar 270 razli
čnih vrst pisalnih strojev; števil
ni so prave redkosti, saj so
nanje pisali že ob koncu prej
šnjega stoletja. In kaj je čudne
ga pri tej Judovi strasti? Kaj
pak to, da zbiralec sploh ne zna
pisati, še najmanj pa s strojem!

• ••
KO NALAŠČ! saj so samo
postrežne trgovine ko nalašč
zanje. Število kraj se nenehno
veča, po podatkih zavarovalne
službe samo v najožjem središ
ču Pariza vsak dan zalotijo bli
zu 150 dolgoprstnežev. Nanje
prežijo celo že z elektronskimi
napravami, ki pa menda niso
zanesljivejše od človeškega oče
sa. O tem, koliko tatov ne od
krijejo, ni podatkov. Da jih ni
malo, se pokaže ob inventurah.

•• •
TUDI ZA VOZIČKE - Pred
pisov o varnosti avtomobilov je
čedalje več in vse strožji so.
Nikjer po svetu pa še ne obsta
jajo predpisi o varnosti otroških
vozičkov. Čakati je bilo treba
do mednarodnega leta otroka,
kajti z razvitega Zahoda poro
čajo, da so ob koncu lanskega
leta sklicali posvet otroških
zdravnikov in izdelovalcev vo
zičkov za najmlajše. Slednji
bodo v kratkem prisiljeni ugrajevati vrsto varnostnih naprav v
otroške vozičke saj za nekatere
pravijo, da so doslej prodajali
hudo nevarne naprave, ki jih
pred seboj porivajo mame.

• ••
KOLIKO JE TEŽKO? - V
teh hladnih dneh si kajpak želi
mo čimveč sonca, zato ne bo
odveč, če ponovimo nekaj os
novnih podatkov o tem viru to 
plote in svetlobe. Sonce je za
milijardo let starejše od Zemlje,
njegov premer stodevetkrat pre
kaša Zemljinega, od Zemlje pa
je Sonce težje kar tristodvajsettisočkrat. Natančneje: težko je
dve milijardi milijard milijard
ton. Si to število lahko pred
stavljate? Raje sploh ne posku
šajte, se je bolj prijetno samo
greti na soncu.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Velike množine jedne vrste
(Kakor
p r i v s a k e m ) trgovinskem
blagu, tako zahteva se tudi pri sadju, velike,
množine jedngkomernega blaga, jednakomer-1
nega sadja. Kdor hoče na primer s koruzo
krompirjem ali kakim drugim kmetijskim
pridelkom tržiti, ponujati mora velike množine
jedne vrste koruze jedne vrste krompirja itd ,
ne pa velike množine raznih skupaj pomešanih
vrst. In to velja odločno tudi o sadni trgovini v
prvi vrsti. Veliko lažje in boljše bode prodal tisti
svoja jabolka, kateri bode ponudil celi vagon sa
mih voščenk samih mašanckarjev kakor pa
tisti, kateri ponuja tudi celi vagpn jabolk toda
znabiti v dvajsetih ali še več vrstah in naj bodo
še tako žlahtne še tako fine.
(C , e s a r F r a n c J o ž e f o v a ) bolnica
usmiljenih bratov v Kandiji pri Novem mestu. Šesto letno poročilo. - Ako ne bodo mogli
zmagovati troškov bodo prisiljeni, marsikacega
trpina odsloviti brez pomoči, ali pa prositi da
jim vlada dovoli, da bodo bolnišnica javna, v
kateri se bode računilo kakor se računi drugod.
In če se to zgodi, slavni občinski zastopi.

u š e s n i proizvod pri pripovedna jun.
kamenček pridobivanji pesem p e v k a
sladkorja

kakošne troške bodete morale plačevati! Dajte
sedaj vendar prostovoljno v podporo kakošen
desetak vsako leto da ne bode treba pozneje
šteti stotakov. Žalostno je zlasti, da so nekatere
občine izostale ki so prej dajale letno podporo,
ali pa so jo zmanjšale.
(N a č e l n i š t v o o b r t n e ) zadruge
vabi samostojne mizarske mojstre in pomoč
nike, kateri žele v učni tečaj na Dunaj, ali
obrtni muzej ogledati; krojaške mojstre in
pomočnike za učni tečaj v Ljubljano; čevljarske
mojstre in pomočnike za učni tečaj v Ljubija
po; čevljarske mojstre in pomočnike za učni
tečaj v Novo mesto Ako nimajo svojih
pripomočkov, se jim bode za podporo posred
ovalo.
( R u s i j a j e p o m n o ž i l a ) svojo
armado ob afganistanski meji za 80.000 mož in
io tako naglo da je skoraj verjetno kar se
ugiblje, da se pripravlja nekaj resnega med
angleško kolonijo pri Heratu.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
1. februarja 1900)

V zadnjem času z vse
večjim presenečenjem opa
zujemo naglo rast cene za
unčo zlata. Če je moralo
nekoč preteči za to, da se je
cena tej rumeni kovini dvig
nila za 100 dolaijev desetlet
ja in leta, je danes za takšen
dvig potreben le še teden ah
dan.
Leta 1973 je cena zlata za
unčo (31,1 grama) prvič
presegla 100 dolarjev. Prete
klo je pet let, da je dosegla
200 dolaijev, a že 18. julija
1979 se je povzpela na pre
ko 300 dolarjev. Cena 400
dolaijev je bila dosežena v
štirih mesecih, za nadaljnjih
100 dolarjev so bili potrebni
le še 4 tedni, cena 600 do
laijev pa je bila presežena v
treh dneh. In če je veljala
unča zlata 18. januarja do
poldne na londonski borzi
825 dolarjev, je bila njena
vrednost popoldne že 835
dolaijev.
Vse te špekulacije z zla
tom spominjajo na tiste z
delnicami na ameriški borzi,
ki so leta 1929 končno pri
peljale do dramatičnega
poloma.
Težko je najti odgovor na
vprašanje, kdo je povzročil
tako hitro rast zlata. Ali je
n alez ljiv o
špekulantsko
mrzlico spremljal strah pred
inflacijo, novo bencinsko
krizo ali političnimi in vojni
mi zapleti? Zato pa je toli
ko lažje odgovoriti, kdo ima
koristi od špekulacije z zla
tom. Na prvem mestu je to
Južnoafriška republika, ki je
najpomembnejši proizvajalec
zlata za zahodne države, saj
je leta 1978 in 1979 prodala
7 000 ton zlata. V letih od
1934 do 1971, ko je bila
cena za unčo zlata 35 dolar
jev, proizvodnja celo za
Južnoafriško republiko ni
bila rentabilna, zato pa sedaj
pobirajo toliko večje dobič
ke. Tudi SZ ima velike koris
ti zaradi višje cene zlata,
vendar ga zadnje čase vse
manj izvaža v zahodne
države.
Pa naj se ob zlatu kujejo
še tako veliki dobički, zgo
dovinske izkušnje nas učijo,
da špekulacije vedno prina
šajo slabe čase.
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£lovek je k slabemu nagnjeno
™je. Uživa, ko vidi lepo jabol
ko, in ugrizne vanj, če pa se mu
naravnost ponuja, bo ugriznil
Z rakastim i celicam i okužene podgane so ozdravele p° h»di v tuje.
M. CRN JANŠKI
uživanju kozjega m leka
Ustvarjati, toda ne za ceno živ
—
Nekoč so ljudje pripisovali zdravilne lastnosti, kot zdravP ljenja! Živeti, vendar se ne od
napitek so ga priporočali zlatf povedati plemenitosti ustvaijakozjemu mleku vse mogoče
pljučnim bolnikom. Sčasofl* »ja! >
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Znanstveniki raziskujejo, ali je kozje mleko moč uporabiti v boju
proti raku.
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H. HESSE
pa je ta bela tekočina postal3
gr.
delovna
dl
samo tvarina za izdelovanje zel° Bedak, ki spozna, da je bedak,
zadolžitev
dežela
ni
več
bedak.
iskanega kozjega siržu Dand»
F. M. DOSTOJEVSKI
nes, ko si znanstveniki še zfltf
raj zaman prizadevajo odkfl' Š t a .
Nekega sončnega dne leta
učinkovito sredstvo proti raku
1977 je diplomat kalifornijske
so se ponovno spomnili kozjej?
ga inštituta za tehnologojo
mleka. Še več, zdaj že z dokaj
nesel iz enega laboratorija v
šnjo gotovostjo trdijo da
drugega čašo, napolnjeno z ne
kozje mleko v skorajšnji prih?
navadno kovino rodijem. Ko je
dnosti moč uporabljati v boj*
prečkal cesto, je opazil, da je
Kaj vse nam futurologi obetajo v te m desetletju — Televizor kot stenska slika —
zoper morilsko bolezen
raztopina spremenila barvo in
O bleke, ki sam e določajo to p lo to in barvo - O troci brez napak staršev
V vzhodnoevropskih deželi
začela vreti. Začel se je proizva
so znanstveniki dognali, d'
jati vodik, visoko kalorično in
Medtem ko pri nas, po polemi da bodo zgrajene prve tovarne, ki velike vsemirske postaje avto
koze zelo poredko zbolijo z'
čisto kurivo. Kemikalije v čaši
kah v časopisih sodeč še vedno sploh ne bodo onesnaževale matske postaje pa bodo razisko
rakom.
Zato
so
se
lotili
takej1
so jo zagodle, kajti milijone let
nismo na jasnem, če smo v starem okolja. Vse to pa bo tega leta vale bližnje planete. Obleke bodo
poizkusa. Z rakastimi celicarf
so le zelene rastline direktno
ali novem desetletju je skupina lahko kar mesec dni opazovala izdelane v enem kosu in bodo
menjale svoj sestav in izolacijske
ameriških futurologov že napove skupina astronavtov z - Lune.
pretvarjale sončno energijo n? okuženim podganam so daj*
Avtomobiliste bo še posebno
sposobnosti z ozirom na toploto.
precejšnje količine koncentrira
dala, katere dosežke na polju
kemično. „Do pridobivanja go
znanosti in tehnologije lahko pri razveselilo leto 1983, ko bodo To leto bo, kot pravijo futurologi,
nega kozjega mleka in domal1
riva z umetno fotosintezo je še
čakujemo v naslednjih desetih (verjetno iz plastike odkrite letos) res razburljivo.
vse podgane so hitro ozdravel*
dolga pot. Že to, da kaj takšne
letih. Čeprav vsem napovedim le končno le izdelali prvi nerjaveči
Presenečenj ne bo manjkalo niti
Menijo,
da
zato,
ker
kozje
ml?
ga lahko storimo, je veliko",
ne kaže popolnoma verjeti jim avtomobil.
v naslednjih letih, saj bosta zna
ko jači organizem, ga dela od
trdi kemik Harry Gray. V pro
vendar prisluhnimo.
Leto 1984 bo z izumi bolj nost in tehnologija vse hitreje
pomejšega proti nezdravim vpli
cesu, ki ga imenujemo oksida
Za letos najprej napovedujejo skromno. Odkrili pa bodo plasti spreminjaU sanjarjenje in želje v
vom, najvažnejše pa je to, da t*
cija, namreč roda in rodijev
elektronsko ugotavljanje istovet ko, ki ne bo temeljila na kemičnih resničnost. Naštejmo le nekaj
razmeroma necenjena tekočin'
katalizator razpadeta v vodik in
nosti človeškega glasu Odkrili .spajanjih z ogljikom. Tiste ki dosežkov, ki jih obetajo futuro
vpliva na rast in razvoj celic'
kisik. Voda vsebuje vodikove
bodo tudi plastiko, ki bo lažja in imajo veliko otrok, pa bo najbolj logi. Ze leta 1986 bom o lahko
potovali z vozili izrednih hitrosti,
močnejša od kovine. Zdravniki osrečil izum sredstva za povsem
ione, ki se odcepijo od elektro organizmu, ki ga je napadla bo
ki bodo drsela na magnetnih blazi
bodo odprli banke za shranjevanje zanesljivo kontrolo rojstva.
lezen.
nov. Sončna svetloba spodbudi
nicah. V letu 1987 napovedujejo
človeških orguiov za presajanje.
Kozje mleko vsebuje vitami
Cel kup presenečenj nas čaka
elektrone v katalizatorju. Ti
V letu 1981 se ne obeta veliko spet leta 1985. Tistega televizorji! spet revolucijo v modi in oblače
ne A, E, K pa BI, B2 in B12 te
elektroni spremenijo vodikove
novega. Sestavili bodo le visoko iz leta 1982 ne bomo imeli več na nju, ko naj bi iznašli vlakna, ki
ione v molekule vodikovega pli neko posebno, za zdaj še neime
avtomatiziran
stroj za vrtanje steni, ker bodo takrat televizorji bodo menjala barvo V letu 19t>8
novano sestavino, ki se v velik*
na in potegnejo iz vode nove
aparati za snemanje slik in zvokov
predorov skozi kamenje
veliki komaj toliko, k o t je danes
manjših količinah nahaja tudi
ione. Tako proces neprestano
ne bodo imeli več premikajočih se
Zato
pa
nam
že
leto
1982
pri
ročna
ura.
V
žepu
ali
morda
na
teče. Gray pravi, da se lahko mleku drugih sesalcev. Znan'
naša pravo poplavo novosti kot roki bomo nosili tudi telefon. delov. S plastiko prekrite pustinje
stveniki skušajo ugotoviti, ali t
teoretično več kakor 20 odstot
elektronsko pošiljanje poslovne Solarji bodo najbolj veseli avto bodo plodne. Premagane bodo
ravno ta sestavina tisto čud'
kov sončne energije spremeni v
pošte, elektronske knjižnice in matskega elektronskega prevajalca tudi virusne bolezni. Leta 1989 pa
bomo potovali v plastičnih vlakih,
narave, ki se uspešno spravlj1
\t©dikovo kemično energijo, ki
elektronsko nakupovanje kar po za tuje jezike. Hišna dela bo
meni, da nam sploh ne bo treba v upravljal elektronski računalnik. dobili bom o tudi zanesljivo vre
je dvakrat izdatnejša od najbolj nad rakaste celice. Dokončni
mensko napoved za 30 dni vna
trgovino. Le kaj bo s trgovci?
dognanj zaenkrat še ni, hvatf
Mestni promet bo avtomatiziran.
ših sončnih celic, ki proizvajajo
Izumili bodo ploščat televizijski V rudnikih bodo kopali namesto prej.
spevov pa je kozje mleko v#
elektriko in več kot tri krat od
ekran, zato televizor ne bo stal rudarjev laserji, ultrazvok in viso
Leto 1990 sicer ne sodi več v to
eno spet deležno.
zelenih rastlin.
več na omarici ali v omari temveč kofrekvenčni tok. Najbolj razvese desetletje, a so futurologi le napo
Gray priznava, da je za pri
bo visel na zidu. Tega leta bo dana ljivo pa bo da bodo odkrili zdra vedali, kaj nas takrat čaka. Težav
dobivanje energije iz radijevega
v promet prva popolnom a avto vilo proti raku. Kovine bo še na z debelostjo ne bo več ker bo
katalizatoija le malo možnosti,
matizirana - železnica Izkoriščati prej zamenjevala plastika. V polar odkrit učinkovit način urejanja
kajti ta kovina je draga, potreb
bodo začeli rudna bogastva pod nih krajih bodo gradili plastična teka (apetita) in telesne teže Na
morjem. Najbolj razveseljivo pa je, naselja. Okoli zemlje bodo krožile
ne pa so velike količine. Rešitev
področju genetike bodo dosegli,
išče v volframu in molibdenu.

Gorivo iz
sončnih žarkov

Avtomobili na seno in star kruh

»Dolenjski list«
v vsako družino

pred 20 leti

Zneski v dobro rudarjev
OBISK PRI SENOVSKIH RUDARJIH. Vsakemu rudaiju, ki
gre na topliško ali klimatsko zdravljenje, damo za vsak teden
zdravljenja 1000 dinarjev podpore. Prav tako dajemo pomoč
vsem bolnim rudarjem. Samo v ta namen smo lani porabili
preko 500 tisoč dinaijev Za vsako jamsko tretjino in vse zu
nanje obrate smo lani priredili po en skupinski izlet. Za staro
leto smo lani obiskali naše rudarje, ki se zdravijo v bolnišnicah.
— Kje dobite sredstva za tako široko socialno dejavnost? Poseben sklad imamo. Vanj se stekajo zneski od raznih kazni in
„plavih” . Za razne prestopke pri delu na primer neupoštevanje
higiensko -tehničnih predpisov in za „plave” , smo uvedli kazni.
Pri 1200 ljudeh se na leto nabere tega precej Ta sredstva
uporabljamo v dobro rudarjev kazni, ki smo jih vpeljali, pa
utrjujejo delovno disciplino. (Miloš Jakopec)
NOVOMEŠKA KRONIKA. Pri okencu v Zdravstvenem domu
smo zvedeli da imajo največ prometa pri njih V ponedeljek, ko
pridejo kmetje v mesto. Res se navadno ob ponedeljkih komaj
prerinejo stranke skozi gornji hodnik v gornje nadstropje, kjer
ima pisarne še več uradov. Malo čudno je pa vseeno, da v
ponedeljek zbolijo trume ljudi, proti koncu tedna pa število
bolnikov pada. Je vzrok epidemija ali „simulitis”?
O ORGANIZACIJI IN IZBOLJŠAVI veterinarske službe so
se te dni pogovaijali v sevniški občini. Menijo da bi zaradi
boljše e rganizacije in pocenitve kazalo priključiti senovsko
veterinarsko postajo Brestanici, ki je že vpeljana Na občini bi
bil potem stalni veterinar inšpektor, izboljšali bi pa tudi oseme
njevalno službo ki posebno na šentjanžkem koncu zelo šepa.
Tu mislijo izučiti posebne osemenjevalce ki bi bili večkrat pri
roki.
24. NOVEMBRA 1959 JE PREJELA Študijska knjižnica
Mirana Jarca v Novem mestu izreden knjižni dar: prevod Jurija
Kozjaka v kitajščino • To je tudi prva knjiga v tej ustanovi v
kitajskem jeziku Darovalec je dr. F. Kolednik iz Avstrije, ki je v
(.knjigo napisal tudi posvetilo.
(Iz DOLENJSKEGA LISTA
4. februarja 1960
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Od leta 1973 d a danes
se je u n ča dragocene ko
v in e
podražila
za
devetkrat

O socialnih pravicah
Danes vam želimo predstaviti del vsebine, ki je tudi del celotnega
programa zakonskega svetovanja, s področja' socialne politike, ki
predstavlja enega od pogledov na partnerstvo družino in starševstvo.
Vsebina sestavlja opredelitev pojmov, kot so zakonska zveza, družina,
gospodinjstvo; funkcije in ciklusi družine in iz tega izhajajoče potre
be. Te potrebe pa posamezniki in skupine zadovoljujejo v sodelovan
ju s samoupravnimi interesnimi skupnostmi (otroško varstvo, izobra
ževanje, zdravstvo socialno skrbstvo, stanovanjska politika, p o k o j
ninsko in invalidsko zavarovanje).

stranski

Rešitev prejšnje križanke

da otroci ne bodo podedovali
nekaterih neprijetnih posebnosti
staršev. Odkrita bo kemična sesta
vina, ki bo utrjevala spomin česar
se bodo najbolj razveselili dijaki in
študentje ki se morajo danes za
našati le na svojo glavo Tudi stari
ljudje ne bodo pozabljali, ker bo
odkrito r.dravilo proti senilnosti.
Na žalost še vedno ne bo nič z
nesmrtnostjo. Bodo pa zato prvič
ustvarili preprosto umetno obliko
življenja. Za avtomobiliste bo za
nimivo, da bodo njihov plastični
nerjaveči avto poganjali biološki
akumulatorji oz. bakterije ki
bodo dolgotrajnejše od današnjih.
Te biološke baterije bodo uporab
ljale za polnjenje oz. prehrano
seno ali morda star kruh. Črpal
karje bo torej treba prekvalifici
rati.
V naslednjem desetletju od leta
1990 dalje, napovedujejo še prvi
vlak na atomski pogon ki pa bo
prevažal le potnike ker bo blago
potovalo po posebnih ceveh. Na
avtocestah ne bo nesreč ker bo
promet avtomatiziran Slepi bodo
videli, ker bo ustvarjeno umetno
čutilo za vid. Dolgočasno delo pa
bodo namesto nas opravljali več
namenski roboti
Vse to ne bo doseženo samo po
sebi, ampak bo potrebno naporno
delo in veliko denarja Vendar
kljub tem u vseh napovedi le ni
treba vzeti čisto zares saj bo go
tovo na nekaterih področjih nare
jenega manj, na drugih pa lahko
tudi več. Futurologi so še vedno
navadni smrtniki, zato se lahko
tudi zmotijo.

POSLEDNJI M O H IK A N E C
m m

f

Možnarji se morajo po vsakem strelu izbrisati s krtačico,
da v njih ne tli kaka iskra in se smodnik pri vsipanju ne vžge,
kar se je že tudi zgodilo. Na smodnik ni treba ne papirja
ritisniti, ne ga zabijati s prstjo ali lesnim klincem, kakor je
ilo do sedaj navada. Ko smodnik ostane prost, nepokrit in
nezabit, najbolj pretresa zrak, ko se užge. Užiga se pa z
užigalieo.
Stroški za streljanje so seveda precejšnji, ker se na vsaki
po:staji porabi do 150 kg smodnika, ako se pridno strelja,
Zaito bi se morali, kakor na Italijanskem, zediniti vsi
posestniki ene okolice in si skupno napraviti strelišča po
vzgledu kmetij skih zadrug. Če se računa, koliko je škoda po
toči, se stroški za streljanje obilno poplačajo, zlasti pri
vinogradih, kjer so po nudi toči trte za dve do tri leta
oslabljene.
Torej znova toplo priporočam napravljanje strelišč na
vseh krajih, pri čemur bodo gotovo pripomogli občinam
država, dežela in na Štajerskem okrajni zastopi. Da se bo
cena smodniku znatno znižala in se s tem zmanjšali stroški
za streljanje, nato se po vladnih izjavah smemo zanašati.

E

4. DE2ELNA STRELIŠČA PRI
SLOV. BISTRICI
Kakor sem že omenil, -se je Začela tudi vlada zanimati za
streljanje proti to či in je sklenila, da v zvezi s štajerskim
deželnim odborom postavi 40 strelišč v takem kraju, ki je
najbolj izpostavljen toči. Kot tak kraj se je določila južna
stran Po horja okoli Slov. Bistrice. Če bi se streljanje dobro
obneslo tu, kjer se je v prejšnjih letih skoro vsako leto usula
toča, potem bi se vedelo, da streljanje res preprečuje točo.
Deželni odbor je to naznanil okrajnemu odboru v Slov.
Bistrici, ki je povabil vinogradnike v posvetovanje in da se
izrečejo, ali so pripravljeni skrbeti za smodnik in za strelce
na teh deželnih streliščih. Vinogradniki so seveda sprejeli
deželno ponudbo in se obvezali, da bodo plačevali smodnik
in skrbeli za redno streljanje ob bližajočih se nevihtah.
Deželna strelišča bodo napravljena po načrtih. Imeli bodo
kolibe, v katerih je prostor a strelce, in po steni od tega je
-lačen podstavek, na katerem je pritrjena železna cev. V steni
je odprtina, skozi katero se nabasan topič porine pod cev.
Ali bodo vsa strelišča preskrbljena z velikimi topiči in
dolgimi nadstavki ali z navadnimi manjšimi topiči, sedaj
(meseca aprila), ko to pišem, še ni določeno.
Strelišča bodo stala 1000 m vsaksebi, pričenši pri Sv.
Venčeslu in Tinjah preko Visovelj, Kovačlovske gore in
Ritoznoja do Zgornje Polskave. Nadzoroval jih bo od dežele
nastavljen topničar. Zaradi večje varnosti bo 10 m od strelne
kolibe oddaljena shramba za smodnik, iz desk zbita kolibica.
Eno strelišče v sredini bo glavno, odkoder se bo dalo s
strelom znamenje, da se bliža kaka nevihta in da morajo
povsod začeti streljati. Na Italijanskem brzojavne postaje,
katere najprej čutijo bližajočo se nevihto, to naznanjajo z
razobešeno zastavo in tako opozarjajo strelce, da so
pripravljeni.
Če se bo ta poskus, kar upamo, dobro obnesel, potem bo
pač morala država kaj več storiti in s podporami in kolikor
mogoče nizko ceno smodnika pospeševati te občekoristne
naprave.”
Iz dobesedno navedenega članka je razvidno, kako je bil
celotni vinogradniški svet pred 40 leti zaverovan v
učinkovitost streljanja proti toči. Bogatejši nemški posestni
ki novih nasadov so se še bolj pehali za streljanjem nego
slovenski. Skozi nekaj let je ob pojavih neviht neprestano
pokalo in žvižgalo proti oblakom z vseh številnih vinorodnih
bregov, gričev ter holmov. Bog znaj, koliko tisoč kilogramov
smodnika so poslali med oblake v trdni veri, da so jim kos. Z
isto vnemo ter naglico, kakor se je streljanje proti toči
razmahnilo, je tudi usahnilo, ko so le uvideli, daje bilo samo
v zabavo tolikerim strelcem, toče pa niti oplašilo ni, kaj šele
da bi jo bilo prepodilo.
Kolibe s cevmi za streljanje so že strohnele ali pa so jih že
davno pometali iz vinogradov. Redko je še videti kje v grabi
vinograda rjasto ter razpadlo cev, ki še spominja na nekdanja
strašila pred točo.
Tolikanj vneto streljanje proti toči, ki je bilo več ali manj
že podprto z izjavami učenjakov glede učinka, je dokaz, da
se ne zmoti in ni lahkoveren v boju z vremenskimi nesrečami
ter šibami samo preprosti kmet, ampak tudi z znano?ljo
podkovani gospod.
KONEC

ZDRAVSTVENI CENTER CEUE
TOZD ZDRAVSTVENI DOM
SEVNICA
objavlja prosta dela in naloge:
1. ADM INISTRATORJA v TOZD Z D -S E V N IC A
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Pogoj: k ončana 4-letna admn. ali ekonom sk a srednja šola z
zaključnim izpitom
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2. MEDICINSKE SESTRE v Zdravstveni postaji
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K o p a je p o g led al
otopli6’ Se
m o ra ^
n a ves g las z a k r o h o t a t i - .. 1 je k p o slik a 
n em u m ožu in g a
ra m i: »Hej
p rija te lj, ali ste p rišli b®. ^ > t p e tja ? « V
resn ici n i b il n ih če ^ rUf*,ne]
a v ^ G a m u t.
O ba č a stn ik a s ta k a r s Q, ,ya n 3» še bolj
p a s ta se začu d ila, ko s
. a > d a je n a 
v id ezn a in d ija n s k a vas v f
1 v ®liko n a se lje
— bo b ro v .

T oda p rv i sm eh jih je h itro m in il in začeli
so s p ra še v a ti G a m u ta, k je s ta d e k leti. T a je
povedal, d a sta u je ti in d a je A liče v m in g o v sk em ta b o rišč u n ed aleč od je z e ra , m ed tem
ko so sta re jšo C oro po slali k p rija te ljs k e m u
p lem en u o n s tra n h rib o v . M ožje so ob te j no
vici o b m o lk n ili, le m a jo r se je oglasil: Še to
to lažb o so jim a to re j vzeli, d a b i b ili sk u p aj.«

»K ako p a d a v am niso sto rili nič žaleg a
in d a lah k o n e z a stra ž e n i h o d ite o k ro g ? In kdo
vas je ta k o n ašem il?« je v p ra š a l p o lk o v n ik
D avida. N a tty se je n a sm e h n il in položil p rs t
n a čelo, češ d a so im eli M ingi ču d ašk eg a go d 
ca za n e n e v a rn e g a b eb čk a. D avid p a je resn o
o d v rn il: » K ak o r je g lasb a nekoč u k ro tila d iv 
je zv eri, ta k o je zd aj m o ja pesem g a n ila te
div jak e!«

Pogoj: kon čana Sola za m edicinske sestre, opravljen strokov
ni izpit
D elo se združuje za n ed oločen ča s s polnim delovnim
časom . 3 -m esečn o p osk u sn o d e la
' Kandidati naj vložijo prošnje z dokazili o izobrazbi v 15
dneh na naslov:
Z DR AV STVENI DOM SE V N IC A , Kom isija za delovna
razmerja.
Kandidati b o d o obveščeni v 3 0 dneh p o poteku razpisnega
roka.
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• Novomeški inšpektorji pri
pravljajo letos t. i. akcijo za ure
ditev zbiralnic mleka. Slednje
naj bi namreč imele hladilne n a 
prave, kajti znano je, da mleko
o d večerne ali jutranje molže pa
do pasterizacije oziroma sterili
zacije napravi dolgo pot, pravilo
ma traja 12 do 18 ur. Vemo pa,
da se bakterije v mleku, ki ni kar
najhitreje shlajeno, hitro kopiči
jo . Poleg pravočasnega hlajenja
so za kvaliteto mleka potrebni
tudi urejeni hlevi. Zato bo ena
nalog veterinarskega inšpektorja
v prihodnjih dneh kontrola in pre
gled le-teh• Nekaj kontrol v dolenjskih
trgovinah ob nedavnih težavah s
preskrbo je odkrilo, da veliko
prodajaln sploh ne prodaja vseh
artiklov, četudi so za to z regis
tracijo zadolžene. Tako v prenekateri trgovini z osnovnimi živili
nimajo na zalogi krompirja, če
bule, ponekod celo ne črnega
kruha- Odgovori, k o t „se nam ne
splača im eti", ali enostavno „nimamo” , bodo po besedah in
špektorjev našli mesto v belež
kah za prekrške.
• Novomeški inšpektorji so
pred kratkim ponovno dali zele
no luč obratovanju lovske koče
na Frati. Kot je znano, je bila
slednja zaradi nekaterih po
manjkljivosti z odločbo inšpek
torjev dalj časa zaprta, vendar so
bile napake v tem času odstran
jene. In to celo brez običajnega
in skorajda nepogrešljivega ne
rganja ter negodovanja.

POJASNILO
V prejšnji številki smo med vrsti
cami o prevrnjenem tovornjaku pri
Družinski vasi, naloženem z vlože
nimi kumaricami in marmelado,
zapisali, da je last Črnomaljskega
„Belta“ . K ot se je pokazalo kasneje,
je šlo za pom oto, kajti tovornjak je
pripadal „Belsadu“.

Krediti brez pologa in pogodb
Novi grehi m irnopeškega poslovodje, za katere pa sta bila skupaj z delovno organizacijo
že kaznovana — Blago dajal na up
Obširnemu spisku kaznivih dejanj mirnopeškega poslovodje KZ
Krka, ki smo ga objavili že v prejšnji številki našega lista, je novomeški javni tožilec pred časom dodal še obtožni predlog gospo •
darskega prestopka zoper Rajka Bevca in Temeljno zadružno oiganizacijo Mirna peč. Oba sta bila za ta prekršek med tem časom že
kaznovana: poslovodja s 6.000 din delovna organizacija pa s
25.000 din denarne dazni
Novomeška inšpektorja SDK dolžna določiti višino dovolje
sta v času od 7. miga do 30.
nega kredita, rok odplačila.
avgusta lani opravila kontrolni
pregled gospodarsko-finančnega
VARČEVATI
poslovanja prodajalne v Mirni
PRI KAZNIH?
peči. Njuna beležka se je v krat
kem času napolnila z vrsto ne
Zdi se, da so nekateri sta
pravilnosti v poslovanju med
bilizacijska prizadevanja in
drugim tudi, da je prodajalna v
predvidene ukrepe vzeli pre
času od 1. 1. do 8. 5. 1979 pro
več dobesedno. Tako je ne
dala devetinpetdesetim osebam
davno tega na ne tako ne
kar za 1.036.686 60 din blaga
pomembni seji v Metliki ob
na kredit, seveda v nasprotju s
obravnavi dela in ukrepov
predpisanimi pogoji. Tako je
inšpekcijskih služb ušla ne
blago odhajalo iz trgovine brez
kemu odgovornemu tovarišu
pismenih kreditnih pogodb, s
takšna izjava:
katerimi je prodajalna vendar
„ V času stabilizacije bi
morali tudi inšpektorji izre
kati stabilizacijske kazni in
PREKUCNIL
ukrepe. “
SE JE IN TRČIL
Kar pomeni da bi naj
V DREVO
nekaterim kršiteljem kratko
in malo pogledali skozi
Jože Miklič iz Arnuške vasi se je
minuli ponedeljek (ponoči) peljal z
prste. Za nameček pa še p o 
osebnim avtomobilom po magistalni
datek, da je beseda tekla o
cesti proti Ljubljani in pri Selih iz
vse prej kot nedolžnih po
neznanega vzroka zapeljal na banki
no. Miklič se je ob tem prekucnil na
manjkljivostih v živilskobok in Učil še v drevo. Pri nesreči se
predelovalni industriji in
je teže poškodoval sopotnik v oseb
trgovinah. Pa ne da so neka
nem avtomobilu Stane Miklič, ki se
teri za stabilizacijo priprav
zdravi v novomeški bolnišnici, med
tem ko je materialne škode za
ljeni žrtvovati tudi zdravje?
20.000 din.

Krajani Bršljina, bolje rečeno stanovalci v bližini tamkajšnje
trgovine KZ Krka, so se že dalj časa pritoževali nad lokacijo, ki si
jo je ,,Krka“ izbrala za odkupno in nakladalno mesto živine.
Kot sta pred dnevi ugotovila vete
rinarski in sanitarni inšpektor, ki sta
si omenjeno odkupno mesto ogle
dala, je njegova lokacija povsem
neprimerna. Leži namreč med sta
nov aijskimi hišami in bloki, v nepo
sredni bližini je tudi skladišče in
trgovin a z živili, poleg tega pa nima
odkupno mesto urejenega prostora
za tehtanje živine, ki bi se dal
higiensko
očistiti, neurejena je
tudi nakladalna rampa za živino, ni
prostora z a privez in napajanje živi
ne niti ne mesta z a odlaganje odpad
kov. Ob takšnih spoznanjih in upra
vičeni bojazni pred širjenjem žival
skih kužnih bolezni ter da pride pri
nakladanju in razkladanju živine do
poškodb, tudi ljudi, je inšpekcijska
služba seveda primerno ukrepala. To
še toliko bolj, ker je poleti smrad
resno ogrožal zdravje prebivdcev in
neoporečnost živil v bližnjem skla
dišču in trgovini
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Veterinarski inšpektor je povsem
upravičeno izdal odločbo, po kateri
mora KZ K rka Novo mesto takoj
prenehati z odkupovanjem, nakla
danjem in razkladanjem živine na
odkupnem mestu v Bršljinu.
Temu primeru na rob pa ne bo

Ali gre nenavadno visoko število nesreč pri delu, ki so se
pripetile minuli teden na območju posavske UJV, pripisati golemu
naključju ali morda čemu drugemu, bodo pokazale nadalnje
preiskave. Po dosedanjih ugotovitvah posavskih miličnikov gre
vzroke vsem
— štirim nesrečam pripisati tudi kančku delavske
malomarnosti in nepazljivosti.
Prejšnji torek je 30-letni Jože
Gramc iz Gornjih Skopic v Kovi
narski v Krškem, kjer je zaposlen,
delal na stroju za oblikovanje ko 
vinske podnice za cisterno. Gramc
pa, k o t vse kaže, po končanem delu
stroja ni ustavil, in ko je hotel s

gotovo ne bomo mogli uvo
ziti v predvidenih količinah.
Seveda pa takšno stanje
ne bo ostalo brez posledic in
novih varčevalnih ukrepov
delovnih organizacij. Tako
bo bistveno okrnjen in podražen tovorni cestni pre
voz, pričakujemo pa lahko
tudi višje cene v potniškem,
avtobusnem in letalskem
prometu.
Da bodo torej vozniki
skrbneje, predvsem pa varčneje sestaviti seznam pred
videnih voženj, še to, da bo
do februarsko podražitev
naftnih derivatov o p le m e 
nitile” tudi nekatere višje
dajatve. Omenimo le pro
metni davek in „cestni di
nar". Sicer pa po dosedanjih
izkušnjah sodeč ne bodo
naše ceste nič manj zasede
ne. Kdor je namreč ob var
čevalnem ukrepu „lihisodi" našel izhod v „ustreznem ” dodatnem avtomobi
lu, bo tudi poslej našel do
volj denarja za gašenje njego
ve žeje. Vsak pač varčuje po
svoje.
B. BUDJA

odveč zapisati, da podobna usoda
čaka tudi odkupni mesti v Škocjanu
in Straži, če seveda odgovorni ne
bodo pravočasno ukrepali in odpra
vili ugotovljenih pomanjkljivosti.
Rezultati bodo kmalu znani, kajti
veterinarski inšpektorji bodo ta in še
nekatera odkupna mesta živine v
novomeški občini obiskali že v
bližnji prihodnosti.
b.

a

Pogojna kazen trojKi, ki se je odločila za nezakonit ribo
lov v Tem enici — Lahko bi se končalo drugače

Omenjena trojka se je s še tremi
znanci 8. julija predlani dogovorila,
da bodo v večernih urah odšli na
ribolov. S seboj so vzeli dokaj ne
navaden pribor: nekaj žice pa kol in
p o d o b n a Kovinski izolirani kabel
so nataknili na žico 380 kV daljno
voda in ga spojili s pocinkano neizolirano žico. Kastelic je potem
drog s to žico potiskal v vodo,
medtem ko je Makše na bregu z
grabljami v rokah čakal na poginule
ribe. Pa vendar akcija ni prinesla
nikakršnega uspeha, zato se je
druščina prestavila 500 metrov niže
ob Temenici. Toda med- spajanjem

TRIJE
POŠKODOVANI V
NESREČI
Jože Pust in Zelin pri Kočevju je
v nedeljo popoldne peljal osebni
avtomobil od Ajdovca proti Sadinji
vasi, med vožnjo po klancu navzdol
v Malem Lipovcu pa je preveč pri
tisnil na plin. Avtomobil je pričelo
zanašati sem ter tja, dokler ni trčil v
betonski jašek. V avtomobilu so bili
tačas še trije sopotniki in vsi bili ob
nesreči ranjeni;

NA PREHODU
ZBIL PEŠCA
V ponedeljek dopoldne je Jože
Kos z Jablana vozil osebni avtomo
bil po Ljubljanski cesti v Bršljinu.
Ko je pripeljal do prehoda za pešce
pri SGP Pionir, je čez cesto stopal
92-letni A nton Osterman z Dolenjih
Kamene. Kos zaradi prehitre vožnje
»tom obila ni utegnil pravi čas usta
viti, zato je pešca zadel in zbil po
tleh. Osterman je pri nesreči dobil
hujše poškodbe, tako da so ga mora
li odpeljati v novomeško bolnišnico.

PREDEN IZSTOPIŠ, SE PREPRIČAJ! Ob obiskih v novomeških
bolnišnicah so se vozniki grdo razvadili parkirati po pločnikih, ob
potoku pa sameva urejen parkirni prostor. Voznfca golfa je tako
parkiranje zadnjo nedeljo stalo vrata, sam pa je imel srečo, d a je
odnesel celo glavo. Vrata je namreč odpii, ne da bi se prepričal če
po cesti prihaja drugo vozilo (Foto: J. Pavlin)

V enem ted n u v Posavju kar 4 nesreče pri delu - Se bo v Ljubljani prišita roka prijela?
- Snažilka se ni zm enila za zakone kemije - Stisnjen ob vagon

Z elektriko nad ribe

Zaradi suma kaznivega de
janja nezakonitega ribolova so
pred dnevi na zatožno klop
novomeške enote temeljnega
sodišča' Novo mesto sedli
24-letni Janez Makše iz Dolenje
vasi ter 214etna Franc Kastelic iz
Dečje vasi in Alojz Kotar iz
Jordankala.
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Prišili so mu odtrgano roko

Inšpektorji „zaprli" o d k u p n o m esto živine pri trgovini KZ Krka v Bršljinu

N ove cene bencina silijo k »privatnim " oblikam var
čevanja — Bodo ceste poslej manj zasedene?

O novih predvidenih ce
nah v času našega poročanja
ni bUo znanega še prav nič
uradnega, z gotovostjo pa
lahko trdimo, da tiste zadnje
številke naših registrskih ta
blic na avtomobilih igrajo
vse nepomembnejšo vlogo.
Ne da bi omalovaževali spre
jeti ukrep, stopa vedno bolj
v ospredje dejstvo, da bo pri
silno varčevanje preko de
narnice tisto, ki nam bo
omejevalo uporabo motor
nega vozila. Če seveda ne iz
vzamemo še prisilnih počit
kov, ki jih bo narekovalo po
manjkanje ben ?ina, kajti z
obljubljeno poaražitvijo naf
te na svetovnem trgu je za 

Krivca ni bilo težko najti.
Rajko Bevc, poslovodja proda
jalne zadruge v Mirni peči, ki
mu je bil tako seveda zaupan
krog poslov finančno-gospodar
skega poslovanja trgovine, je s
protizakonitim
kreditiranjem
blaga storil gospodarski presto
pek. Enako tudi delovna organi
zacija, za kar bosta c' i po prav
nomočnosti sodbe
ejela na
kaznico za plačilo ečene de
narne kazni.

Živina ogrožala živila

Varčevanje preko žepa? i
Že tako nič kaj razveselji
ve napovedi o poletnem zvi
šanju cen bencinu in nekate
rim drugim naftnim deriva
tom so se v hipu razblinile,
ko je splošno združenje naf
tnega gospodarstva Jugosla
vije pred. dnevi napovedalo,
da bodo rafinerijske cene
nafte poskočile za kar 40
odstotkov. To seveda še niso
cene v prodaji na drobno.

višino obveznega pologa v gotoviniin zavarovanja plačila s prepovedjo na osebni dohodek
jemalca kredita.

žice s kablom se je nenadoma nekaj
zaiskrilo, hip zatem pa je Jože
Rajer, ki je pri opravilu pomagal,
obležal brez zavesti ob potoku.
Druščina se je v hipu razbežala, ob
poškodovancu sta ostala le Makše in
Kotar in Rajerja z umetnim diha
njem obudila.
Trojka na zatožni klopi je dejanje
priznala in obžalovala, kajti podvig
bi se lahko tudi kaj tragično končal.
Resda storjene škode v potoku ob
uporabi elektrike ni moči oceniti,
kajti možne so poškodbe živčnega
sistema in hrbtenice. Sodišče je
Makšetu, Kastelcu in Kotarju pri
sodilo pogojno kazen enega meseca,
ki pa ne bo izvršena, če omenjena
trojka v roku enega leta ne bo
zagrešila novega kaznivega dejanja.

ključem odviti vijak, s katerim je
bila podnica pritrjena na stroj, gaje
vrteča krogla zagrabila za levo roko
in mu je odtrgala nad zapestjem.
Gramca so skupaj z odrezano roko
nemudoma odpeljali v Ljubljano,
kjer so mu odtrgani del telesa prišili,
vendar ob času našega poročanja še
ni bilo znano, ali je poseg uspel.
Istega dne je prišlo do delovne
nezgode na gradbišču jedrske elek
trarne Krško, kjer se je huje poško
doval
26-letni Stjepan
Šiško.
Stjepan je tisti torek pomagal pri
montaži kovinskih nosilcev za cevi,
vendar mu je en nosilec manjkal,
zato je odšel v delavnico, da ga
naredi sam. Ko je tako vrtal železo z
vrtalnim strojem in ga držal kar z
roko, je med vrtanjem železo obrni
lo okoli svoje osi, pri čemer so grobi
ostri robovi prijeli za rokavico, tako
da je Šišku roko ovilo okoli vrteče
se strqjne glave. Poškodovanca so
odpeljali v brežiško bolnišnico.
Snažilka Rasema Halkič je v sredo
dopoldne
čistila
sanitarije
v
samskem domu podjetja Pionir,
tozd Krško. Rasema je pri delu
uporabljala varikino in solno kislino,
med čiščenjem pa v prazno stekleni
co varikine dolila nekaj solne kisli
ne. Tudi to je bilo dovolj, da je
prišlo do kemične reakcije pomešanih sredstev in izhlapevanja strupe
nih plinov. Halkičeva je ob tem
steklenico držala v rokah in pline
vdihovala, zaradi česar je pričela
kašljati, prišlo pa je tudi do nenadne
slabosti. Zaradi zastrupitve so jo
morali odpeljati na zdravljenje v
novomeško bolnišnico.
Č etrta delovna nezgoda v Krškem
pa nosi datum 1. februar. Delavca
tovarne celuloze in papirja sta
dobila v petek nalogo, da s traktor
jem prepeljeta v prostor za pripravo
vagon lesa. Anton Pečnik in Lado
Ogorevc sta se dela lotila nadvse
zavzeto. Slednji je odklapljal vagon
od ostalih, medtem ko se je Pečnik
skušal s traktorjem kar se da pri
bližati vagonu, da bi ga Ogorevc z
jekleno vrvjo pripel na traktor. Pri
tem mu jj noga zdrsnila iz sklopke,
traktor je poskočil nazaj, zadel
Ogorevca in ga pritisnil ob odbijače

NENASELJENA HIŠA
GORELA
Minulo sredo v zgodnjih jutranjih
urah je prišlo do požara na stari in
nenaseljeni hiši Stanka Kostanjška iz
Sromelj 29. K ot je bilo ugotovljeno,
je lastnik uporabljal hišo za pripravo
svinjske hrane, obstaja pa možnost,
da so dan poprej ob kuijenju uhajale
iskre iz poškodovanega dimnika,
zaradi česar se je vnelo podstrešje.
Požar je zgodaj zjutraj opazil d o 
mačin Stanko Volčanšek in takoj
obvestil gasilce, ki so požar omejili
in seveda pogasili Škoda je tako
sorazmerno majhna: 20.000 din.

PRI BRODU
NAŠLI
' UTOPLJENCA
V sredo so v Krki pri Brodu
našli naplavljeno truplo u to 
pljenca Po krajšem poizvedo
vanju so delavci UJV odkrili, da
gre za Ivana Kodriča iz Brloga 1,
ki so ga domačini in svojci tudi
prepoznali. Kodriča so pogrešali
že vse od 23. decembra lani, ko
se ni vrnil domov. Kako in zakaj
je zašel v vodo, bo skušala od
kriti preiskava.

vagona. Poškodovanega delavca so
odpeljali na zdravljenje v brežiško
bolnišnico. Delavci UJV so ugotovi
li, da je Pečnik vozil brez izpita in
da upravljanja traktorja ni vešč. To
je vedel tudi izmenski obratovodja
Niko Bogovič, a Pečniku navzlic
temu dal nalog za delo s traktorjem.
B. B.

PODOLENJŠKf
DEŽELI
• Pred dnevi so krški milič- L
niki imeli opravka s 43-letnim j
Antonom Bernardičem z Libne. j
Možak je pijan pretepal ženo •
Antonijo in sina Mirka. Obenem |
jim a je grozil s pištole^ ki jo je S
sam izdelal. V pištoli je bil na- i
boj. Miličniki so našli pri „ z a -|
sebnem“ puškarju Bernardiču še •
eno doma narejeno pištolo kar ;
je bilo z grožnjami ženi in sinu S
več kot dovolj, da so ga strpali j
za varna vrata. Svoje bo poveda- J
lo tudi sodišče.
•
• Da so ženske res enako- j
pravne, morda dokazuje primer i
34-letnega Franca Veličeviča z :
Rake, ki se je 31. januarja popol- ;
dne v gostilni Ane Bon želel spo ;
: prijeti z lastnico. Gostilničarka •
S je ročno poklicala možake v :
| modri uniformi in preveč žejni :
• ter boja željan Franc je noč pre- •
; hropel na hladnem.
•
• 1. februarja sta se v Pionir-1
S jevem naselju v Straži stepla«
J Šefik Ponjevič in Salem Baltič. i
Najprej je Pbnjevič Baltiča s pri• ročnim nožem porezal po roki, j
• nakar je Baltič kolega podrl n a ;
j tla in ga z ranjeno roko ki ji je S
j pomagala tudi zdrava, pošteno j
| potipal po glavi. Nemirni par so j
; morali odpeljati v novomeško j
• bolnišnico.
•
• V noči na 3. februar je bi- S
S lo vlomljeno v kurnik Jožeta j
| Kukmana Cegelnici. Nepridiprav :
j je odtrgal obešanko, kar mu je i
; omogočilo lagoden sprehod do j
• 22 kokošk, ki so, tako domneva- •
S jo, končale v loncu. K rim inalisti!
J pričakujejo, da se bo število ta- j
• tvin kur v prihodnje še povečalo :
! saj so se nekateri Novomeščani!
! naravnost zagrizli v kokošerejo,:
S o čemer priča tudi veliko pov- •
; praševanje po strokovni literatu- *

|

j
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Z blL PEŠCA - V petek zvečer se
je Ivan Tomc iz Krivoglavice pri
Gradcu peljal z osebnim avtomo
bilom od Jurovskega broda proti
. Tomc je pe
zadel in zbil po cestišču,
čemer
išču, pri čer
se je Jauševec huje poškodoval in so
ga odpeljali na zdravljenje v novo
meško bolnišnico Škode na
n pločevini je bilo za 5.000 din.
PO OBRAČANJU PRISTAL NA
TRAVNIKU - Slavko Primc iz Gotne vasi se je v soboto zvečer peljal z
osebnim avtomobilom po magistral
ni cesti od Karteljevega proti
Mačkovcu. Volilo je v ovinku ne
nadoma zaneslo v levo potem na
desno, kjer je zdrknilo čez bankino na
nasip. Po nekajkratnem obračanju je
avtomobil pristal na travniku. Primc
je bil pri nesreči huje poškodovan in
se zdravi v novomeški bolnišnici,
materialno škodo pa so ocenili na
15.000 din.
PREHITRO NA PREDNOSTNO
CESTO - V nedeljo ob 14.25 je pri

šlo v Zg. Pohanci do hude prometne
nesreče, ko voznik osebnega avto
mobila Ivan Zupan ni upošteval p ro 
metnega znaka in je pod vplivom
alkohola z nezmanjšano hitrostjo
zapeljal na prednostno cesto. Trčil
je v osebni avtomobil Alojza.
Arnška, ki je pripeljal po prednostni
cesti. Pri nesreči se je Arnšek hudo
poškodoval in se zdravi v brežiški
bolnišnici, medtem ko so materialno
škodo ocenili na 78.000 din.
PALICA GA JE POTEGNILA
NA CESTO — Minulo sredo dopol
dne se je Franc Jerele iz Dolnje
Brezovice pri Šentjerneju peljal z
osebnim avtomobilom proti Žabji
vasi. Ko je pripeljal do tamkajšnje
trgovine KZ, je s pločnika stopil
71-letni Alojz Klevišar s Sel pri
Ratežu. Klevišar je pred seboj držal
palico, tako da je čeznjo zapeljal
avtomobil, pešec pa je pri tem izgu
bil ravnotežje in padel. Pri nesreči je
bil laže poškodovan in so mu nudili
pomoč v novomeški bolnišnici.
Klevišarja so zdravniki obdržali še
na opazovanju.
Š t 6 (1 59 1) 7. februarja 1980

Izgubili že dobljeno tekmo
Nesrečen poraz novom eških košarkarjev z Branikom — Po podaljških 9 6 :9 7 (8 7 :8 7 ,
46:39) — K atastrofa M etličanov - Podbočje na pragu novega uspeha
Sreča je v soboto novomeš
kim košarkarjem povsem obrni
la hrbet. Zares težko bo tistim,
ki si nezanimivejšega in naj
pomembnejšega srečanja druge
ga kola v slovenski košarkarski
superligi med ekipama Novega
mesta in mariborskega' Branika
niso ogledali, dopovedati, da so
domačini še dve minuti in štiri
deset sekund pred koncem
vodili z 10 točkami razlike,
imeli 19 sekund pred zadnjim
sodnikovim žvižgom prednost
87:83 in žogo, pa so gostje
vendarle izsilili podaljšek. Da so
Novomeščani 24 sekund pred
koncem podaljška vodili s
96:95 in ponovno imeli žogo,
pa srečanje vendarle izgubili.

PORAZ V ZADNJIH SEKUNDAH - Derbi srečanje košarkarske
siperiige med Novim mestom in Branikom je postreglo z izredno
razburljivo končnico, v kateri je sreča domačinom povsem obrnila
hrbet. Na posnetku: ob treh gostujočih igralcih dosega Ivančič
(zakrit) koš. (Foto: Budja)

TEČAJ ZA
SMUČARSKE
VADITELJE
Novomeški področni zbor
vaditeljev; učiteljev in trenerjev
smučanja organizira v začetku
aprila na Kaninu tečaj za vadi
telje. Kandidati se lahko prija
vijo na ZTKO Novo mesto, vse
podrobnejše informacije pa dobe
po telefonu 2 2 -2 6 7 . Rok za
prijave je 25. februar, prijavnina
pa znaša 1.000 din.

Krško: trije
rekordi
Bartolja
Janez Bartolj, član trebanjskega
Mercatoija, je na nedavnem 11. od
prtem prvenstvu Krškega postavil
kar tri rekorde: Dolenjske, kegljišča
Sremič v Krškem in klubskega.
Z izrednim nastopom, v katerem
je Bartolj podrl kar 942 kegljev, je
seveda prem očno zmagal in tudi
osvojil pokal, medtem ko je z dru
gim mestom presenetil Pionirjevec
Hren z 914 podrtimi keglji. Sledijo:
Prijatelj 889, Špiler 878, F. Skinder
875, Ferlin (vsi Krško) 873, itd.
Med ženskami se je pomerilo 27
Predstavnic. Presenetljivo je slavila
“ režičanka Krajčič s 413 podrtimi
ke glji, sledijo pa: Jurman (Brežice)
405, Dalmacija (Iskra) 398, Lipar
(Sevnica) 395,

Okoli 500 privržencev košarke je
v soboto zvečer z zanimanjem pri
čakovalo razplet srečanja ekip, ki se
potegujeta zasam vrh na lestvic L Že
začetek tekme je najavil, da bo boj
razburliv in izenačen, vendar so
domačini po desetih minutah vzeli
vajeti v svoje roke in vodstvo iz
minute v minuto večali. Do odmora
so si priigrali sedem točk prednosti,
kar je dajalo dobre obete v nadalje
vanju. Novomeščani so dobro za-

Prvakom odvzeli set

V prijateljski odbojkarski tekm i N ovom eščani imeli v
gosteh državne prvake ekipo M odričev — R ezultat 1 :3 (1 5 :1 2 ,2 :1 5 ,2 :1 5 ,1 2 :1 5 )
Kakih 200 gledalcev je bilo
minulo sredo v športnil:dV
dvorani
v Novem mestu priča zanimivi
in kvalitetni odbojkarski pred
stavi. V prijateljskem srečanju
so se namreč domači odbojkarji
pomerili z vrsto državnega prva
ka, ekipo Modriče, ki je bŠa na
gostovanju po Sloveniji. Naj ta
koj uvodoma zapišemo, da so
gostje med turnejo izgubili en
sam set, oddali pa so ga v sredo
ekipi Pionirja.

sati poraza v naslednjih dveh setih
(2:15, 2:15), medtem ko je četrti
set znova postregel z lepo in atrak
tivno odbojko. Le malo je manjkalo
da domačini po vodstvu z 12:10
niso pripravili š večjega presenečenja.
Srečanje, resda prijateljsko ki sta
ga z manjšimi napakami vodila do
mačina Mišmaš in Kapš, je ponovno
dokazalo, da je novomeška odbojka
navzlic težavam, ki jo pestijo na do
bri poti.
B. B.

igrali tudi v drugem polčasu; v 30.
minuti so vodili že s 70:60 in imeli
nekaj priložnosti, da povsem razbije
jo igro gostov. Takrat pa je prišlo do
nenadejanega razpleta. Sodnika sta
Petru in Slavku Seničaiju prisodila
peti osebni napaki, predtem še Plantanu, kar je že tako oslabljeno
ekipo, ki je nastopila brez enega
najboljših igralcev Muniha, povsem
zmedlo. Brezglavo so zapravili nekaj
žog, in prednost, ki je še slabe tn
minute pred koncem znašala 10
točk, se je pričela topiti. S košem v
zadnji sekundi so gostje izsilili po
daljšek. V oslabljeni vrsti domači
nov je takrat Supič dosegel nekaj
zadetkov in zdelo se je, da bo
pravici vendarle zadoščeno in da
bosta točki ostali doma. Toda po
novile so se zadnje sekunde regu
larnega dela tekme, pri prednosti s
96:95 je Supič 24 sekund pred
koncem z žogo prestopil črto, ki
označuje rob igrišča. Vse ostalo
pokaže končni rezultat. Pa ven
darle: Novomeščani so z igro, če
seveda izvzamemo zadnje tri minu
te, dokazali, da še zmeraj ostajajo
eden, najresnejših kandidatov za vrh
lestvice. Upajmo le, da jim nesrečni
sobotni poraz ne bo vzel volje. Sicer
pa je prva priložnost za popravni
izpit že v soboto, ko gostujejo v
Domžalah proti ekipi, ki si je s
sobotnim porazom prav tako zmanj
šala možnosti za končni uspeh.
Kaže, da bo tokrat zraven tudi
Munih, ki v soboto zaradi bolezni ni
nastopiL
Poglejmo še sobotne strelce za
Novomeščane: S. Seničar 14,

PRVENSTVO LJAO
NA KANINU
Od 26. februarja pa do 2. marca
bo n a Kaninu že četrto prvenstvo
LJAO, ki bo letos posvečeno 35-letnici osvoboditve Jugoslavije. Znano
je, da je fizična pripravljenost ena
osnovnih nalog pri usposabljanju po
sameznikov z a službo v JLA, tako v
zimskem ko t letnem času. Že prej
šnja prvenstva so potrdil^ da so
fantje, ki služijo vojaški rok, tudi
dobri smučaiji, zato ne bomo za
pisali nič novega, če izrazimo vero,
da bomo tudi letos na K aiinu priče
dobrim uspehom.

Že začetek srečanja je prinesel
nepričakovan razplet, kajti domači
ni so se vrsti državnih prvakov us
pešno upirali in povedli celo z 12:6 .
Popustih niso niti potem , ko so gos
tje rezultat izenačili, in po razburlji
vi končnici prvi set odločili s 15:12.
Najbolj se je odlikoval edini novo
meški kandidat za mladinsko držav
no vrsto Brulec, ki je z nekaj atrak
tivnimi potezami na mreži dokazal
pravo odbojkarsko mojstrstvo. V
nadaljevanju srečanja pa je prišla do
izraza boljša fizična pripravljenost
in uigranost gostov
nerešljiva
uganka za domačine pa so bili zlasti
udarci državnega reprezentanta Jovi
ča. Slabemu bloku na eni ter razigra
nim gostom na drugi strani gre pripi-

TU D ITEK
NA SMUČEH?

Čeprav so v Beli krajini lepi tereni
za tek na smučeh, tekmovalni in
nadvse primeren rekreativni šport,
ki ima v Sloveniji vedno več vnetih
Komisija z a šport in rekreacijo
privržencev, ta zimski šport še ni
občinskega sveta občine Grosuplje
prodrl na ono stran Gorjancev. Tudi
Je priredila minuli teden pivo odpri metliški telcsnokulturni skup
Prto tekmovanje v smučarskih tekih. n o sti razmišljajo, kako bi jim uspelo
Med 40 tekmovalci je pri pionirjih .občane navdušiti za tek in hojo na
slavil Groznik, pri mladinkah Prosmučeh. No, če jim to ne bo uspelo
senova, pri članicah pa Wildmanova
že v tej sezoni so prepričani da se
, Med mladinci je zmagal Pušlar, člani
bodo ljudje bolj množično podali na
tekaške smuči ko bo zapadel drugi
' >.A“ . Žitnik, člani „B“-Koščak in
sneg.
Slani „C“ - Vodenšek.

GROSUPLJE:
SMUČARSKI TEKI
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Prvi „beli vlak" sm učarjev iz Sevnice za Koblo v nedeljo,
23. februarja — Pravi „b o o m " sm učarije - Paket uslug

v sevniskem smučarskem klubu
so prjšli do izvirne zamisli, da bi
namesto avtobusnih prevozov vpreg1 v prevoze smučarjev kar staro
Pfeizkušeno železnico. Prednosti
niti ni tako malo. Začnimo s ceno!
V-elotne usluge za odraslega smučar
ja namreč veljajo samo 260 dinaijev
« a otroke 230), všteta pa je smu
čarska karta za vlečnico, prevoz na
I mT° *n domov, povrhu pa se bodo
j*nko okrepčali se s toplim obroK°m, za katerega bi se - roko na
srce! _ pn naših vrlih gostincih
Menjali v večji kači kot za kljuko
vlečnice. Ne gre prezreti tudi te
Prednosti smučarskega vlaka, da
i do vagoni poslušno čakali na
sl<jpem tiru, vodič pa bo imel ključ
°d vagonov. Tisti, ki imajo izkušnje
j ^iobusnim i prevozi, neradi zaupa1°
bolj ali manj drage smuči
r.ujaž.iim bunkerjem. V vlaku ima
anko vsakdo svoje smuči na prtljaž
n i nad glavo.

Razumljivo je, da smučarski vlak
lahko krene le ob zadostnem številu
interesentov. Slednje ni več pro
blem. Ob zadnjem izletu na Kope je
prišlo na avtobusno postajo kar 106
smučarjev, čeprav je prireditelj
računal z znatno manjšim številom.
Do Koble in nazaj je 180 kilo
metrov. Ugodnejša, v marsičem tudi
varnejša vožnja z vlakom odtehta
loterijo pri vožnji na cesti. Do smu
čišča na Kobli od proge ni daleč,
pred predorom je namreč spodnja
postaja žičnice. Pa naj še kdo reče,
da železniški tiri niso dobro spelja-

DELAVCI LISCE
TEKMOVALI
Športna komisija sevniške Lisce je
minuli teden organizirala tekmo^
vanje v veleslalomu. Nastop na Lisci
je obenem štel tudi kot izbirno
tekmovanje delavcev za zimsko
tekstiliado, ki bo na Arehu. Rezul
tati: članice 2 5 -3 5 let: Jerica
Guštin, člani 25—35 let: Jože Jerc,
člani 3 5 -4 5 let: Tone Zgonc.
A. FELICIJAN

KATASTROFA METLIČANOV
V drugem kolu zahodne skupine
slovenske košarkarske lige je od
dolenjskih ekip nastopila le vrsta
„Beti *, medtem ko je bilo srečanje
med Lesonitom in Kočevjem prelo
ženo. Metličani so tokrat, gostov di
v Škofji Loki in proti tamkajšnjemu
Lokainvestu doživeli hud poraz
62:98 (29:46). Omenimo le, da so
domačini že v 29. minuti vodili s 37
koši razlike, vodstvo pa v začetku
drugega dela, ko Metličani kar 6
minut niso dosegli zadetka, še po
večali Za goste so dosegli koše:
Durakovič 18, J a Gršič 14, Ja.
Gršič 4, Švinger 16, Matijašič 2,
Vivoda 6, Strahinič 2.
Dolenjski predstavnik na „Vzhodu“ , ekipa Podbočja, pa je bila tudi
tokrat na pragu uspeha Igrali so v
Šoštanju proti Elektri bili ves čas.
srečanja popolnoma enakovreden
nasprotnik
domačinom.
Nekaj
minut pred koncem srečanja je že
kazalo, da bo Podbočje tudi iz
drugega gostovanja odšlo polnih
rok, vendar so v razbudjivi končnici
vseeno slavili domačini. Rezultat
96:92 (53:51). Za Podbočje so bili
uspešni: Nikezič 2, J. Gramc 8,
Kodrič 6, Juričič 18, Stergar 29,
Jazbec 29.
V tretjem kolu igra vrsta Pod
bočja doma z vodilnim Dravogra
dom, medtem ko bodo v z diod ni
skupini Metličani imeli v gosteh
Trnovo, najzanimivejše srečanje pa
bo v Kočevju med domačo vrsto in
vodilno ekipo na lestvici, moštvom
Lokainvesta.

Smučarji tekači
za občinske
naslove

Cujnik
trenira
s polno
močjo
Novomeški
olim pijski
kandidat premagal p o 
škodbe
Darko Cujnik, ob Doklcvi
edini novomeški kandidat za
olimpijske igre v Moskvi, že tre
nira s polno p a ra S trenerjem
Milaiom Lorencijem in še ne
katerimi jugoslovanskimi atleti
se je za nekaj časa preselil v
veliko atletsko dvorano v Sofiji,
kjer so naši atleti že stalni gosti
Ob tem moramo z ±>eležiti
razveseljivo novico, da je Darko
Cujnik, ki so ga lani tako pestile
poškodbe, že skoraj v celoti po
zdravil obolela kolena in ko
molec desne roke. Tudi zdrav
niški obisk lanskega novembra
pri žnanem specialistu za šport
ne poškodbe v Freibuigu v
Zahodni Nemčiji je dal razve
seljive ugotovitve, saj za sanira
nje poškodovanega kolena ni
bila potrebna kirurška interven
cija.
Cujnik se je tako lahko v
celoti posvetil vadbi in spričo
medklubskega sodelovanja, k a 
terega rezultat je tudi pomoč
Milana Lorencija pri treningih
nadarjenega novomeškega atleta,
lahko letos pričakujemo dobri
novic.

Med člani slavila Kovačnika — Veliko gledalcev

SMUČANJE
NA RADOVIČI

Pod pokroviteljstvom občinske
konference Zveze sindikatov Ko
čevje in v organizaciji tamkajšnjega
smučarskega društva je bilo prejšnji
teden v Kočevju občinsko prvenstvo
v smučarskih tekih, ki se: ga je
udeležilo precejšnje število tekmovalcev.
Rezultati: pioniiji (1.500 m):
Šega 19:35, G. Petek 21:30, L
Petek 23:45; mladinci (3.500 m):
Divjak 19:24, Mutič 21:50, Preles
nik 22:20; članice (3.500 m): V o
grin 24:22, Primon 27:12, Zavolovšek 28:00; člani rekreativci
(3.500): Vidovič 22:45, Selan
25:52, Cank 28:30; člani (6.000
m): M. Kovačnik 25:29, J. Kovač
nik 26:14, A. Prelesnik 26:22.
Vreme je bilo lepo. Prireditev sije
ogledalo veliko število gledalcev.
M. G -č .

Športno društvo z Radoviče sodi
med najbolj delovna tovrstna druš
tva v metliški občini. Pred kratkim
je društvo pripravilo smučarsko tek
movanje za vse krajane in udeležba
je bila prav lepa, kar kaže na to da
dobiva smučanje v Beli krajini ve
dno več privržencev. V društvu pa
skrbijo tudi za naraščaj in so pred
časom pripravili za najmlajše smu
carski tečaj.

IZPITI ZA
SODNIKE
Zbor rokometnih sodnikov Novo
mesto ripravlja v ponedeljek, 11. fe
bruarja, ob 17. uri v športni d*, 'arni
Marof izpite za rokometne sodnike.
Vabljeni vsi, tudi tisti, ki se za izpit
še niso prijavili

Š P O RT N I K O M E NT A R

Po tirih do smučišč
Ob kancih tedna se proti
našim znanim smučiščem vijejo
kolone avtomobilov z nepo
grešljivimi dilcami na strehi. To
Pa verjetno pogoltne več ben
cina kot prihranek ob parnih ali
neparnih prepovedi.

Zupevec 19, Plantan 14, Ivančič 16,
P. Seničar 22, Supič 7, Beg 2, Skube
2. Sodila sta Ljubljančana Marinič
in Zajc. Na lestvici tako vodita
Branik in Fructal z 8 točkami,
medtem ko so na tretjem in četrtem
mestu Domžale in Novo mesto s po
šestimi točkami.
B. BUDJA

DOBER ODPOR - Novomeški odbojkarji so v prijateljskem
srečanju z vrsto državnega prvaka, ekipo Modriče, pokazali dobro
igro, posebno v prvem setu, ki so ga odločili v svojo korist. Na
posnetku ena od uspešnih akcij Novomeščanov, ki jo je zaključil
Babnik. (Foto: Budja)

KOČEVSKE
KEGLJAVKE NAPREJ
Na kegljišču Planika v Kamniku
je bilo minule dni kvalifikacijsko
tekmovaije najboljših slovenskih
kegljavk za nastop na ekipnem re
publiškem prvenstvu v disciplini 6 x
100 lučajev. Od dolenjskih ekip so v
Kamniku nastopile tudi dekleta Ko
čevje in Kiškcga. Medtem ko so
prve metale solidno in si s četrtim
mestom zagotovile nastop v nadalj
njih tekmovanjih za naslov republiš
kega pivska, so Krčankc razočarale
in bile z desetim mestom pri dnu
razpredelnice.

NOVOMEŠKI
KEGLJAČI NAPREJ
V soboto in nedeljo je bila na ke
gljišču Konstruktoija v Mariboru
kvalifikacijska tekma najboljših slo
venskih kegljačev za nastop na repu
bliškem prvenstvu Med sedemnajsti
mi ekipami zmagovalci posameznih

tekmovalnih skupnosti je nastopila
tudi vrsta Novega mesta, ki je s
5247 podrtimi keglji osvojila četrto
mesto, medtem ko je v skupni uvr
stitvi z 10.350 podrtimi keglji zase
dla peto mesto. S to uvrstitvijo so si
Novomeščani priborili pravico do
nadaljnjih izločilnih tekmovanj.

DOBRI REZULTATI
METALCEV
Ob zaključku skupnih priprav
najboljših slovenskih atletov - me
talcev v Novi Gorici, je bilo tudi pri
pravljeno pregledno tekmovanje na
katerem velja omeniti tudi nekaj re
zultatov Novomeščanov. Tako je
med člani Malnar dosegel v metu
kladiva 49.12 metra, mladinec Ga
čnik pa je orodje zalučal 39,20 me
tra. Med diskaši sc je z dobro formo
izkazal tudi Okleščen, ki je disk
vrgel 44,98 metra. Naslednje pregle
dno tekmovanje metalcev bo 9.
marca v Novi Gorici.

Prepuščeni naključju?
Medtem ko dolenjski šo
larji kupaj s starši, ki z ža
lostnimi pogledi spremljajo
kopnečo vsebino denarnice,
preživljajo še zadnje dneve
počitnic na oddaljenih smu
čiščih, se med nekateremi
novomeškimi športnimi de
lavci porajajo bolj ali manj
izvedljive, vendar zelo upra
vičene zahteve po ureditvi
lastnega smučarskega centra
Toda posamezniki ostajajo
pri svojih predlogih in na
črtih osamljeni, ni ne zani
manja ne pobude. Bo bela
mrzlica, ki so jo izzvali
uspehi Križaja in tovarišev
ter priprave na zimsko olimpiado v Sarajevu, obšla Do
lenjsko neizkoriščena?
Pred nekako dvema le
toma je Pionirjeva smučar
ska sekcija razposlala nekaj
dopisov z obsežnimi študija
mi, skicami in diagrami prve
ga smučarskega centra na
Dolenjskem (sestavljalec in
pobudnik je bil inž. Jože
Malenšek), vendar do danes,
z izjemo spodbudnega dopi
sa Meteorološkega zavoda
SR Slovenije, odgovora ni
od nikoder. Kaj prida zani
manja ni niti od tistih ki so

s postavitvijo domov na Go
rjancih (IMV, Novoteks, Pi
o n ir ..) le delno izkoristili
potrebo po aktivni rekreaciji
delavcev, mladine in šolar
jev. Nekako naključno se je
v predvidene projekte vklju
čila obnova ceste Gabri j—
Krvavi kamen ki je prvi po
goj za uresničitev zamišlje
nega projekta, medtem ko bi
sedanja pot na Gorjance z
Vah te služila ko t pomožna.
Kaj več od naključnih po
skusov pa do danes še ni bi
lo. Tudi projekt daljnovoda
na trasi Gabrje-Trdinov vrh
za gradnjo T V oddajnika bi
verjetno spregledal rezervo
nekaj sto kilovatov elektri
čne energije za gradnjo smučarskega središča če ne bi
bilo posredovanja. Sicer pa
še ni znano, ali je tudi obro
dilo sadove
Kot da se bojimo, da so
sed ne bo mogel zvedeti o
naših smučarskih doživljajih
onkraj meje! Premalo pa ve
mo, da takšnih doživljajev
ne morejo biti deležni prav
vsi Že zaradi nekaterih so
cialnih zakonitosti ne.
B. BUDJA
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Majhni, toda zelo samozavestni
Kako je videl našo deželo v času zaostrenih m ednarodnih odnosov nizozemski urednik Van Roosm alen
Glavni urednik uglednega ni
zozemskega tednika Elsevier’s
Van Roosmalen, ki je prepoto
val že ves svet k o t politični
komentator, se je januarja nekaj
dni mudil tudi v Jugoslaviji
Med obiskom se je najdlje za
držal v Sloveniji, obiskal pa je
tudi trebanjsko občino na Do
lenjskem. V intervjuju za Do
lenjski list je rekel:

kot da se ljudje neprestano za
vedajo zgodovine in v tem smis
lu ravnajo. Drugi vzrok je mor
da v tem, da se Jugoslovani
počutijo varne v družbi ne
uvrščenih. To bo po mojem
največja zapuščina predsednika
Tita, ki bo ostala po njem.
Katerakoli velika sila, ki se bo
hotela vmešavati v jugoslovan
ske zadeve, bo morala računati
z odporom vseh neuvrščenih.

„Name je globok vtis napra
vila samozavest Slovencev, V
zahodni Evropi si delamo skrbi
včasih tudi zavoljo usode Jugo
slavije, posebno zdaj, ko je vaš
predsednik Tito bolan, in za
voljo dogodkov v Afganistanu.
V Sloveniji pa je bilo vse mirno
in teh skrbi nisem opazil."

Jugoslavija ni sama. Iz vaše
države ste naredili blok miru,
sestavljen iz mnogih držav, ki
skupaj morda ne pomenijo

dejstvo je vrglo senco na moj
obisk Kar me je presunilo, je
bilo to, da je zvestoba pred
sedniku velika, da pa so se kljub
temu v kritičnih dneh ljudje
povsem mirno ukvarjali z vsak
danjim delom. V svetu ni veliko
narodov,*ki bi jih usoda tako
tepla, kot je vašega, poznam pa
malo dežel, kjer je veselje do
življenja tako veliko in kjer
ljudje tako navdušeno pojejo in
se tako prisrčno smejijo. Slo
venska kultura pa me je prese
netila.

- Kako vi gledate na ne
uvrščenost?

Obiskal sem muzej naivcev v
Trebnjem, hišo in umetniško
zbirko Zorana Kržišnika, bil
sem v ateljeju Jožeta Ciuhe in
videl sem mnogo katalogov
kiparjev in slikarjev. Zelo ne
navadno je, da tako majhen
narod igra tako veliko vlogo v
svetovnem kulturnem življe
nju."

»Vanjo verjamem kot ideal.
Jugoslavija.je v tem pogledu
zelo pogumna, pa tudi dežela s
posebnimi pravicami. Pogumna
zaradi tega, ker se je kot edina
srednjeevropska država upala
upreti velikim silam. Posebna
pravica pa je to, da je Jugosla
vija edina država v srednji
Evropi, ki lahko takega napra
vi."

— Kako si razlagate to, da so
Slovenci kot majhen narod tako
samozavestni?
»Mislim, da sem v pogovorih
na različnih ravneh ugotovil dva
vzroka, zakaj vaša dežela ni
zaskrbljena. Prvo je, da pri vas
partizanski duh še živi. Na Ni
zozemskem sem kot šolar do
življal vojno in se še dobro
spominjam odporniškega duha,
ki je takrat preveval Prav tak
odporniški duh sem spet srečal
v Jugoslaviji, v Sloveniji Kaže,

pomembne vojaške sile, pač pa
veliko moralno in politično
moč. Poglejmo Afganistan: gre
tudi za neuvrščeno državo in
protest vseh neuvrščenih je
tako močan, da že zdaj pred
stavlja močan politični faktor v
svetu. Jugoslavija je po mojem
povsem na varnem, če ji bo
uspelo obdržati notranjo enot
n o st Videti je, da se tega ljudje
v Jugoslaviji dobro zavedajo. Pri
vseh pogovorih pa sem opazil,
da je bolezen predsednika Tita
vašo enotnost še bolj okrepila."

Van Roosmalen: Siril bom res
nico o vas

— Kakšne vtise imate iz časa
bivanja v Sloveniji in na Dolenj
skem?
»Bil sem v Sloveniji prav
takrat, ko je predsednik Tito
ležal v bolnišnici in so se ljudje
bali za njegovo življenje. To

— Kaj mislite o našem samo
upravljanju?
»Tujcu je zelo težko ta vaš
sistem povsem razumeti Bil
sem že trikrat v Jugoslaviji, pa
še sedaj ne vem, kako samo
upravljanje natančno deluje. Da
pa dobro dela, sem videl v
pogovoru z ljudmi v Trebnjem

IZ HKSIH O BČIN
LEPO JE ,
Č E NISI
POZABLJEN
Pred iztekom starega leta je
kolektiv tovarne ,Jskra“ iz Se
miča povabil na obisk vse upo
kojence te delovne organizacije.
Seznanili so nas z novo tehnolo
gijo oziroma z novimi delovnimi
postopki. Spoznali sm o, koliko
lažje je delo sedaj, k o t je bilo
takrat v začetku ko smo tudi z
udarniškim delom gradili tovar
no, ki ima danes več kot 1000
zaposlenih- Tudi struktura zapo
slenih se je močno spremenila,
kajti v začetku so prevladovale
ženske. Zahvaljujemo se kolekti
vu, ki se je ob novem letu spom
nil na nas, kajti spoznali smo, da
nam je hvaležen za delež, ki smo
ga prispevali tovarni. Želimo, da
bi v »Iskri" tudi vnaprej upošte
vali minulo delo upokojencev.
UPOKOJENCI
TOVARNE
»ISKRA SEMIČ"

Namesto ene tri krajevne skupnosti
O preoblikovanju krajevne skup
nosti K očevje-m esto so razpravljali
na zadnji razširjeni seji predsedstva
občinske konference SZDL 1.
februarja, na kateri so sodelovali
tudi predstavniki organov in organi
zacij KS.
V razpravi so vsi prisotni izrazili
prepričanje, da bodo občani na refe
rendumu gotovo glasovali za pre
oblikovanje KS, se pravi, da bi
sedanjo razdelili na tri manjše. Meni
li pa soj naj bi razpravo o preobliko
vanju podaljšali, da bo bolj temelji
ta. Referendum bo predvidoma po
popisu prebivalstva.
Se letos, do sredine decembra, je
treba pripraviti prostore in opremo
za nove KS pa tudi kadrovske reši
tve. Hkrati bo treba razrešiti in
razdeliti še več drugih vprašanj (na
primer tudi ljudske obrambe v KS),
da bodo vse KS že takoj ob ustano
vitvi lahko redno poslovale naprej.
Po sedanjem predlogu naj bi vodstva
novih KS volili hkrati z volitvami

delegatov za zbore občinskih skup
ščin in SIS, ki d o o o spomladi pri
hodnje le t a T.o bi reorganizacijo
tudi pocenilo.
j p

KONCERT V
POČASTITEV
70-LETNICE ROJSTVA
EDVARDA KA RDELJA
26. januarja so pevci gasilskega
društva Šmihel (Novo mesto) pod
vodstvom Ludvika Ahačiča ter
pevci moškega zbora Dobrava Škocjan pod vodstvom Francija Po
tokarja izvedli skupni koncert na
rodnih, um etnih in borbenih pesmi
v telovadnici posebne šole v Šmihe
lu. Na prireditev, ki je bila lepo obi
skana, so s koncertnim sporedom
počastili 70-letnico rojstva revolu
cionarja Edvarda Kardelja. Hkrati je
pevski zborgasilskegadruštva Šmihel
počastil štiriletnico svojega uspešne
ga delovanja.

ČESTITKA
ZASLUŽNEM U
ŽUPNIKU
ŽABKA RJU
Na pogovoru, ki sta ga z
duhovniki iz črnomaljske
občine pripravila koordi
nacijski odbor za urejanje
odnosov med samoupravno
družbo in verskimi skupno
stmi ter komisija za verska
vprašanja pri občinski skup
ščini Črnomelj so se spo
mnili
tudi
dolgoletnega
črnom aljskega
župnika
Alojzija Žabkarja, ki živi
sedaj v Kropi, in mu ob
njegovi 70-letnici poslali čes
titko. Žabkar je v času svo
jega župnikovanja v Črnom
lju ustvarjalno sodeloval pri
razvoju samoupravne soci
alistične družbe in pri ure
janju odnosov med njo in
verskimi skupnostmi.

G radnjo sprem lja vrsta težav, ki se prično že z
nabavo in izbiro gradbenih m aterialov.

ZAUPAJTE NAM SVOJE ŽEUE
Pomagali vam bom o s strokovnim i nasveti in z
dobavo vseh vrst gradbenih m aterialov iz našega
prodajnega programa.
Našim kupcem nudim o brezplačen izračun količin
potrebnih posam eznih m aterialov.
Organiziram o dostavo na gradbišče.

VSE OD TEMELJEV 00 STREHE
v prodajalni gradbenega materiala
OPEKARNE ZALOG -

NOVO MESTO
Tel.: 21-403,22491
DOLENJSKI LIST

se prepričal tudi o Jem, da
standard vaših socialnih sta
novanj v blokih prav nič ne
zaostaja za ravnijo takih sta
novanj v zahodnoevropskih
državah. In da so velike zvezne
ceste celo boljše kct v nekaterih
sosednjih državah. Slovenija je
naredila name vtis bogate de
žele."
- In kakšna je praktična
korist vašega obiska?
»Med kratkotrajnim biva
njem pri vas sem se s pomočjo
vaše odkritosrčnosti, pomoči in
gostoljublja vaših ljudi veliko
novega naučil.
V zahodni Evropi in tudi na
Nizozemskem obstaja povsem
napačno mišljenje o vaši lepi
deželi. Kanček teh nespora
zumov bom skušal javno po
jasniti Nadalje mislim, da
usoda Jugoslavije ni odvisna
samo od njenih prebivalcev,
ampak tudi od drugih ljudi v
svetu, ki si po nepotrebnem
delajo skrbi za prihodnost, bo
dočnost vaše dežele. Prepričan
sem, da zahodna Evropa lahko
mnogo prispeva k politični in
ekonomski stabilnosti Jugosla
vije, ne da bi se vmešavala v
njene notranje stvari Predvsem
pa bi morali doseči boljše eko
nomsko sodelovanje na pošte
nih trgovskih odnosih. To bo
moje sporočilo, ki ga bom po
zahodni Evropi lahko razširjal
na svoj skromen način."

- Kakšen vtis je na vas na
pravila Slovenija sicer?
»Ce prideš v Slovenijo ali na
Dolenjsko, ne bi rekel, d a je
Jugoslavija dežela v razvoju. Ce
pomislim, da je bila Slovenija
ob koncu vojne popolnoma
porušena, moraš občudovati to,
kaj je v tem kratkem času
naredila. Poglejte samo lepe
hiše! Površni obiskovalec bi
lahko ob potovanju skozi Slo
venijo mislil, da potuje skozi
eno najbolj razvitih evropskih
držav. Imate krasne hiše, ne
hiše, vile! Celo lepše sem videl
kot na Holandskem. To je zame
eden od dokazov svobodnega
podjetniškega duha, ki pri vas
vlada. Moram poudariti, da sem

THEREZA DE GROOT
(BABY HAIDER)

IZ NkŠIH O BČIN

Hišo gradimo le enkrat!
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in v Kamniku. V Trebnjem sem
imel zelo odkrit pogovor s to
varniškimi voditelji v Trimu in s
člani delavskega sveta, ki so
zelo zainteresirani za vse, kar se
v tovarni dogaja. Vzdušje tam
me je spominjalo na vzdušje v
nizozemskih tovarnah, kjer tudi
delavci v procesu odločanja na
neki način sodelujejo. Občutek
za odgovornost pa sem pri
samoupravljavcih v Trebnjem
zasledil v tem, ko so pri gradnji
obrata družbene prehrane dve
soboti prostovoljno delali, ker
bi bila drugače motena pro
izvodnja. Mislim, da je taka
angažiranost delavcev, ki pa ni
osamljen primer, tudi eden od
vzrokov za varen občutek in za
to, da se slovenska industrija
tako naglo razvija tudi v manj
ših krajih."

U Č IT ELJI O
STABILIZACIJI
Učitelji, vzgojitelji in drugi pro
svetni delavci iz novomeške občine
bodo imeli jutri, 8. februarja, v
novomeškem Domu JLA celodnevni
izobraževalni seminar. Na njem
bodo obravnavali planiranje v
organizacijah združenega dela in
krajevnih skupnostih, ekonomska
vprašanja in stabilizacijo v novo
meški občini ter aktualna kulturna
vprašanja pri nas in v svetu. Uvodno
obrazlago k zadnji temi bo dal
Bogdan Osolnik.

SEJEM KM ETIJSKE
M EHANIZACIJE V
VERONI
Od 8. do 16. marca bo v Veroni
sejem kmetijske mehanizacije. Če
bo dovolj prijav, bo novomeški
»KOMPAS" organiziral dvodnevni
izlet v Verono, in sicer 14. in 15.
marca. Cena, v katero je zajet pre
voz, vstopnina, prenočišče, večerja
in zajtrk, je 1.300.00 din. Avtobus
bo odpeljal iz Metlike Črnomlja in
Semiča, prijave pa zbirata posloval
nica Kompas, Novo mesto (tel.
23 -4 0 4 ), in Franc Derganc, Semič
3 (tel. 7 8 -3 3 2 ).

V ULICI M.
ŠILC GORELO
V četrtek popoldne je pričelo
nenadoma goreti v stanovanju Ljuba
Avguština v Ulici Majde Sile 10 v
Novem mestu. Vzrok požara, ki je
povzročil kar za 50.000 din materi
alne škode, je bil kmalu pojasnjen.
Medtem ko ni bilo nikogar v stano
vanju, je namreč štedilnik na drva
prijazno grel stanovanje, dokler ni
svoje vročine prenesel še na bližnjo
delovno mizo, ki se je seveda vnela.
Ogenj se je potem hitro razširil po
kuhinji, kjer je poškodovana vsa
oprema, zraven pa tudi del pohištva
na h odnika Požar so pogasili novo
meški poklicni gasilci

Z UKRADENIM
AVTOMOBILOM V
KRKO
V nedeljo dopoldne je iz izpred
gostilne »Pri Poličku" v Družinski
vasi izginil osebni avtomobil do
mačina Franca Liparja. Miličniki so
uganko hitro razvozlali, saj so ne
dolgo po prijavi vozilo odkrili v
Krki, pri O to č c a Medtem ko so
vlekli vozilo iz vode, so miličniki
odkrili tatu. Avtomobil si je »spo
sodil" 24-letni Djuro Steršina iz
Novega mesta. Brez vozniškega do
voljenja in precej »okrepljen" z
maligani je pod bifejem na Otočcu
zapeljal s ceste, avtomobil pa se je
odkotalil po bregu navzdol. Pri tem
je Starešina padel iz vozila, vendar je
odnesel celo kožo. Vozilo, ki ga je
mokrega dobil nazaj Lipar, je za
18.000 din manj V T c d n o .

Radijska postaja
„Bela krajina”
bo rojena
Zadržek
je
še
po
m anjkanje denarja in
kadrov
Že pred leti so v črnomaljski
občini sprejeli sklep o ustanovit
vi radijske postaje »Bela krajina"
v Črnomlju, ki naj bi prebival
cem vse Bele krajine zagotovila
boljšo in sprotno obveščenost
Hkrati naj bi ta postaja v nekem
smislu nadaljevala delo partizan
ske radijske postaje, ki je delo
vala prav na tem obm očja
Vendar v teh nekaj letih kaj
dalj od sklepa o ustanovitvi niso
prišli Glavni vzrok je seveda
pomanjkanje
denarja
Kljub
temu da trenutno v Beli krajini
še ni usteznih strokovnjakov, ki
naj bi tako po uredniški kot po
tehnični plati zagotavljali dobro
delo te lokalne radijske postaje,
je še vedno glavni zadržek denar
in spet denar.
Kljub temu pa čisto na za
četku le niso. Delo potrebne
opreme za radijsko postajo je
zagotovila matična hiša - RTV
Ljubljana, prav tako je določe
no, naj bi postaja delovala v
prostorih črnomaljskega dijaške
ga doma.
Seveda je treba prostore nači
nu dela radijske postaje primer
no adaptirati, kupiti manjkajočo
opremo in zagotoviti denar za
zagonske stroške. Po sedanjih
ocenah bi za to potrebovali 900
tisočakov, ki pa jih nerazvita
črnomaljska občina ne more za
gotoviti iz proračuna. Edino re
šitev vidijo v tem, da bi sredstva
sporazumno združevali tako, da
bi potrebni denar prispevale vse
organizacije združenega dela,
delovne skupnosti in ostali.
Denar naj bi po predlogu
dobili iz več zbranih sredstev v
lanskem letu in to vsoto odšteli
od skupnih presežkov, ostanek
denarja pa vrnili združenemu
delu. Vsekakor je treba ta sklep
sprejeti najkasneje ob sprejemu
zaključnih računov za lansko
leto, o predlogu pa je razpravlja
lo in ga podprlo tudi predsed
stvo OK ZSDL.'
A BARTELJ

M ETLIKA V ČAST
KULTURNEGA PRAZNIKA
8. februarja ob 19. uri bo imela
mestna godba v kulturnem domu v
Metliki samostojen koncert v po
častitev kulturnega praznika in uvod
proslavljanja 130-letnice obstoja
godbe.
Št. 6 (15 91 ) 7. februarja 1980

.. INTEREXPORT Ljubljana

STROKOVNE EKSKURZIJE:
- FR A N K FU R T — SEJEM GLASBI L, 3 dni, letalo — odhod

T l N E X Potovalna agencija

25. 2.
- PARIZ - KMETIJSKO—ŽIVI NO R E J/K I SEJEM, 4 dni,
letalo — od h od 2. 3.
- MUENCHEN - M EDNARODNI OBRTNIŠKI SEJEM, 4
dni, avtobus - od h od i 7., 10. in 13. 3.
- V ER O N A - M EDNARODNI KMETIJSKI SEJEM, 2 dni,
avtobus — od h od 14. 3.
- MUENCHEN - M EDNARODNI SEJEM MODE, 4 dni,
avtobus — od h od 24. 3.
- MUENCHEN - „B AU M A 8 0 " , M EDNARODNI G R A D 
BENIŠKI SEJEM, 4 dni, avtobus — odhodi 9. in 12. 4.
- FR A N K FU R T - M EDNARODNI KRZNARSKI SEJEM,
3 dni, letalo — od h od 17. 4.

SMUČANJE:
- IT A LIJA : S ESTO — D O L O M IT I, lasten prevoz
IZLETI o b D N E V U ŽENA:
- SOUSSE (T U N IZ IJA ) - 3 dni, letalo - o d h o d 6. in 8. 3.
BUD IM PEŠTA — 3 dni, a v to b u s — o d h o d 7. 3
- K N E Ž E V IN A L IE C H T E N S T E IN - 3 dni, av to b u s o d h o d 7. 3., s sodelovanjem m e d n a r o d n o p riz n a n e g o d b e e
Ra pihala iz Trbovelj
- PO K O R O ŠK I — 2 dn i, avto bu s — o d h o d 8. 3.
- V N E Z N A N O - 1 dan, av to b us — o d h o d 8. 3.

Komisija za delovna razmerja

OSNOVNE SOLE MIRANA JARCA, ČRNOM ELJ
razpisuje
p ro s ta dela in naloge za n e d o lo č e n čas

-H IŠ N IK A
Pogoj: končana poklicna šola lesne alf kovinske stroke in
šoferski izpit „B " kategorije

—SNAŽILKE za polovičen delovni čas.
Prijave z dokazili sp r e je m a m o 15 dni p o objavi razpisa.
____________________ 9 9 / 6 - 8 0

OSTALA POTOVANJA:

v

— VVEEKEND V LO N D O N U ali P A R IZ U , 3 dni, letalo o d h o d i vsak p e te k
— H O L A N D IJA , 5 dni, a v to b u s — letalo, o d h o d 25. 4.
p ro gram z a H O R T IK U L T U R N A D R U Š T V A
— H O L A N D I JA — 5 dni, letalo — a v to b u s , o d h o d 29. 4.,
p ro gram za L J U B I T E L JE K U L T U R N O Z G O D O V I N S K IH
S P O M E N IK O V IN N A R A V N I H LEPO T
Prodajamo letalske vozovn ice za INEXO VE in JATOVE
d o m ače proge in vse m ednarodne linije. Inform acije in
prijave:
IN EX, N o vo m esto, Novi trg 4, te le fo n (068) 2 3 - 7 7 3
INEX, Ljubljana, T ito v a 25, tele fo n (061) 3 1 2 - 9 9 5
9 8 /6 -8 0

r ------------------------------------------ \ f
OSNOVNA SOLA BRATOV RIBARJEV
BREŽICE
razpisuje:
1. prosta dela in naloge U Č ITELJA MATEMATIKE
IN FIZIKE ali FIZIKE IN TEHNIČNEGA POUKA,
PRU ali P, za nedoločen čas, s polnim delovnim
časom zadelo v oddelku podaljšanega bivanja;
2. prosta dela in naloge U Č ITELJA SLOVENSKE
GA JEZIKA, PRU ali P, za nedoločen čas in s
polnim delovnim časom .

ODBOR ZA MEDSEBOJNA DELOVNA
RAZM ERJA
KIT—KMETIJSKA ZADRUGA
ŽUŽEM BERK
PONOVNO OBJ A VLJA
PROSTA DELA IN NALOGE:
VODENJE SPLOŠNE SLUŽBE
za vodenje splošnih kadrovskih zadev
POGOJI:
— višja izobrazba ustrezne smeri in 2 leti delovnih izkušenj,
— srednješolska izobrazba in 5 let delovnih izkušenj,
— m o r a ln o p o litičn a n eop orečn ost in pravilen od n os d o
samoupravljanja.
Prijave s p re je m a m o 15 dni p o objavi, k a n d id a te pa b o m o o
izbiri obvestili 15 dni p o p re te k u roka za sprejem an je prijav.
9 3 /6 -8 0 J

R o k za prijavo na razpis je 2 0 dni. Izbiro k an d id ato v b o m o
opravili v 10 d neh p o p re te k u roka za prijavo. K andid ati
b o d o o izbiri ob veščeni najkasneje v 15 d neh .
9 5 /6 -8 0
V _______________________________________________________________ /

ljubljanska banka
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 2 0 0 °,o kredita.

Komisija za delovna razmerja

vam pomaga s posojilom
do stanovanja

TOZD AGRO BLAGOVNI PROMET
AGRARIA BRE2ICE
objavlja prosta dela in delovne naloge
AVTOMEHANIKA
/
Pogoji: poklicna avtom ehanična šola z 1 letom delovn ih '
izkušenj in odsluženim vojaškim rokom
Dela in delovne naloge se objavljajo za n ed o lo čen č a s s
poskusno d o b o 3 m esecev.

Vse podrobnejše informacije vam bodo
dali v vaši banki.

Pism ene prijave je treba poslati v 15 dneh p o objavi na
naslov: Komisija za delovna razmerja TOZD Agro blagovni
prom et Agraria Brežice, Š entlen art 72.
Kandidati b od o o izbiri obveščen i najpozneje v 3 0 dneh p o
poteku objavnega roka.
9 7 /6 -8 0

OBVESTILO
O NAČINU GRADNJE SPOJNIH KANALOV IN
IZVEDBI PRIK LJUČK OV NA JAVNO KANALI
ZACIJO
KOMUNALNO IN GRADBENO PODJETJE
NOVOGRAD NOVO MESTO
TOZD VODOVOD IN KANALIZACIJA
OBVEŠČA, DA JE 25. 1. 1980 STOPIL V VELJA
VO NOV ODLOK O JAVNI KANALIZACIJI
(SKUPSClNSKI DOLENJSKI LIST ST. 1 Z DNE
17. 1. 1980).
G lede na to , da ta o d lo k predpisuje nekatere bistvene
sprem em be na področju uprave, uporabe in vzdrževanja
javne kanalizacije in ker TOZD ugotavlja, da posam ezni
graditelji še ved n o brez dovoljenja za priključitev gradijo
spojne kanale in izvajajo priključke na javno kanalizacijo, vas
želim o op ozoriti na nekatera d o lo č ila iz tega odloka.
Po 8 . člen u O dloka o javni kanalizaciji sm e spojne kanale
graditi sam o tisti, kdor je za t o strok ovn o usposobljen. Traso
spojnega kanala mora pred hodno odkazati strokovni d eliv ec
kom unalne organizacije.
Kdor gradi ob javni kanalizaciji, mora pri opravljahju teh del
skrbeti, da ne p oškoduje javne kanalizacije. Pri trajni
sprem em bi nivelete terena m ora novem u stanju prilagoditi
tudi elem en te javne kanalizacije (jaški, p o žira ln ik i. . . ) (1 2
člen ).
Lastniki ozirom a upravljalci zgradb na o b m o čju , ki ga v
zasnovi pokriva zgrajena javna kanalizacija, m orajo poskrbeti
za priključitev svojih objektov na javno kanalizacijo najka
sneje v šestih m esecih p o njeni zgraditvi (1 5 . člen ).

PO 17. ČLENU ODLOKA SME NEPOSREDNO
PRIK LJU ČITEV SPOJNEGA KANALA NA JA V 
NO KANALIZACIJO IZVESTI LE KOMUNALNA
ORGANIZACIJA NA STFOŠKE INVESTITORJA
OZIROMA BODOČEGA UPORABNIKA.
VSI LASTNIKI ZGRADB, KI SO 2 E OPRAVILI
PRIKLJUČKE NA JAVNO KANALIZACIJO
BREZ DOVOLJENJA, SO D O L2N I PR IK LJU Č I
TEV PRIGLASITI TOZD VODOVOD IN KANALI
ZACIJA NAJKASNEJE V 30 DNEH PO TEJ
OBJAVI. PO TEM ROKU SE BODO VSI NEPRI
JAVLJENI PRIKLJUČKI SMATRALI KOT KRŠI
TEV 17. ČLENA ODLOKA O JAVNI KANALI
ZACIJI.
KGP N O V O G R A D NOVO MESTO
TOZD V O DOVOD IN KANALIZACIJA
9 6 /6 -8 0
\
7. februarja 1 98 0
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ČGP DELO
PODRUŽNICA
IMOVO MESTO

NOVOM ONTAZA
NOVO MESTO
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PRODAJALCA PRODAJALKO
za delo v kiosku v N o
vem m estu.
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V loge sprejema Podružnica
DELO, N o v o m esto. Glavni
trg 1.
1 1 1 /6 -8 0

°

daV '0
; , ^
oV

? t » V0\

OSNOVNA SOLA
VINICA
pri Črnom lju
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objavlja prosta dela in
naloge
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Pogoj: srednja m edicinska
šola — otroška smer.
Prijave sprejema Osnovna
šola V inica, Kom isija za de
lovna razmerja, 15 dni p o
objavi.
1 1 0 /6 -8 0
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OBRTNIKI!
VSEM STAMOSTOJNIM
OBRTNIKOM,
GOSTINCEM IN
AUTOPREVOZNIKOM!
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OBRTNO
Z D R U Ž E N JE
OBČINE KRŠKO obvešča
svoje č la n e, da bo od 11.
februarja 1 9 8 0 dalje uvedlo
uradne ure poslovanja in si
cer:

vsak ponedeljek od 15.
do 18. ure

5d a \ " °

v novih prostorih O B R TN E 
GA Z D R U Ž E N JA OBČINE
KRŠKO, Cesta krških žrtev
3 0 (vhod z dvorišča).
OBR TN O Z D R U Ž E N JE
OBČINE
KRŠKO
.
_________
1 0 5 /6 —8 0 ^

SOP Krško, specializirano podjetje za industrijsko
oprem o, C K 2 141,

Razpisna komisija pri delovni organizaciji MERCA
TOR - PRESKRBA Krško

D elavski svet DSSS objavlja razpis za prosta dela ozirom a
naloge delavcev s posebnim i p oob lastili in odgovornostm i v
DSSS:

razpisuje dela in naloge

1 VODJE DELOVNE SKUPNOSTI SKUPNIH
SLU ŽB
2. VODJE KADROVSKO SPLOŠNEGA SEK TO R
JA •
Pogoji:
p od 1:
— visoka strokovna izobrazba pravne smeri
— pravosodni izpit
— najmanj 5 let ustreznih delovnih izkušenj
— m oralno-politična n eo p o r e čn o st
pod 2:
— višja ali srednja strokovna izobrazba pravne, organizacijske
ali sp lošne smeri
— najmanj 5 le t ustreznih delovnih izkušenj
— m oralno-p olitična n e o p o r e č n o st
Za razpisana dela ozirom a naloge traja m andatna doba,štiri
leta.
Prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev naj
kandidati v roku 2 0 . dni p ošljejo na naslov:
„SOP" Krško
D SSS — Kadrovski splošni sektor
CKŽ 141, Krško
z oznako: „Z A DELAVSK I SV ET D SSS"
K andidati b o d o o izbiri ob veščen i v 3 0 . dneh p o p oteku
razpisnega roka.
1 0 0 /6 -8 0

Zbor delavcev
Osnovne šole
dr. Mihajla R ostoharja Krško
razpisuje dela in naloge

RAČUNOVODJE - TAJNIKA
Pogoji: srednja ekonom sk a šola ali višja šola ek o n o m sk e
smeri
D elo se združuje za n ed o lo čen čas. Z a četek dela 1. marca
1 9 8 0 . R ok prijave je 2 0 dni p o objavi. Kandidati b o d o
p ism en o ob veščen i o izbiri v 15 dneh p o p otek u razpisnega
roka.
1 0 2 /6 -8 0

1 6

DOLENJSKI LIST

DIREKTORJA DELOVNE ORGANIZACIJE
za m andatno dobo 4 leta.
Kandidati m orajo poleg splošnih, z zakonom d o lo čen ih
pogojev izpolnjevati še naslednj^:
— da im ajo višjo šo lsk o izobrazbo in vsaj p et let delovnih
izkušenj na opravljanju vodilnih del in nalog v trgovini,
— da im ajo srednjo šo lsk o izobrazbo ek o n o m sk e smeri in
najmanj 10 let d elovnih izkušenj pri opravljanju vodilnih del
in nalog v trgovini in
— da so m oralno in p o litič n o n eop orečn i.
Kandidati naj pošljejo pism ene vloge z dokazili o izpolnjeva
nju razpisnih pogojev in p o trd ilo o nekaznovanju v 15 dneh
od dneva objave razpisa na gornji naslov. O izbiri bod o
kandidati p ism en o obveščen i najkasneje v 6 0 dneh po
preteku roka za sprejemanje prijav.
1 0 1 /6 -8 0

RAZPISNA KOMISIJA
KIT—KMETIJSKA ZADRUGA
ŽUŽEM BERK
PONOVNO
RAZPISUJE DELA IN NALOGE
VODENJE RAČUNOVODSKO—FINANČNE
SLUŽBE
POGOJI: Kandidat m ora poleg z zak on om d o lo čen ih pogojev izpolnje
vati še naslednje p o seb n e pogoje:
— da im a višjo šolsk o izobrazbo ek on om sk e smeri z najmanj
3 leti delovnih izkušenj na takih ali p od ob n ih delih,
— da ima srednjo šo lsk o izobrazbo ek o n o m sk e smeri z
najmanj 8 leti delovnih izkušenj na takih delih v zadružni
organizaciji združenega dela,
— da ima pravilen o d n o s d o samoupravljanja in da je
d ru žb en o p o litičn o aktiven ter m oralno n eo p o rečen .
O izidu razpisa b om o prijavljene kandidate obvestili v 3 0
dneh p o dnevu, ko p o te č e rok prijave.
K andidati, ki se bodo prijavili na razpis, m orajo v 15 dneh
p o objavi v D olenjskem listu p red ložili p o leg vloge tudi
ustrezna dokazila na naslov:
KIT -K M E T IJS K A Z A D R U G A
ŽUŽEM BER K
ZA RAZPISNO KOMISIJO
9 4 /6 -8 0

A. Po sklepu delavskega sveta TOZD Strojne instala
cije
razpisuje
razpisna kom isija p od ročje del oz. nalog delavca s posebnim i
pooblastili

INDIVIDUALNEGA POSLOVODNEGA
ORGANA -

VODJE TOZD
(ni reelekcija)

Poleg splošnih pogojev mora kandidat izpolnjevati š e nasle
dnje pogoje:
1. pogoje p o 5 1 1 . člen u Z akona o združenem delu
2. da im a k o n ča n o višjo šo lo strojne stroke in p et let d elov
nih izkušenj v stroki
ali
srednjo izobrazbo strojne stroke in osem let delovnih izku
šenj v stroki
Pism ene p on u d b e z dokazili o izpolnjevanju razpisnih p o 
gojev sprejem a splošna služba v 15 dneh p o objavi razpisa
pod o zn a k o „Za razpisno kom isijo".
Prijavljene kandidate b o m o o izbiri obvestili v 3 0 dneh po
sklepu delavskega sveta.

B. Po skle^ u kom isij za delovna razmerja
objavljam o
prosta dela in naloge:
TOZD Strojne instalacije:
1. POMOČNIK VODJE TOZD
2. POMOČNIK VODJE OPERATIVE za centralno
kurjavo
3. KONSTRUKTER - PROJEKTAN T eleKtro sklo
pov
4. TEH N IČN I RISAR
5. O RO D JA R (vzdrževalec orodij in delovnih pri
prav)
6. VODOVODNI inštalater
7. KV KLJUČAVNIČAR
8. KV TERM OIZOLATER
9. MONTER centralne kurjave
TOZD Elektroinstalacije:
10. VODJA DELAVNICE - INŠTRUKTOR
11. ELEKTROINŠTALATER
Delovna skupnost skupnih služb:
12. VODJA NABAVE
13. PRODA JNI REFERENT
14. EKONOM - GOSPODAR
Poleg splošnih pogojev m orajo kandidati izpolnjevati i e na
slednje pogoje:
pod 1;
— višja ali srednja šola strojne stroke in 3 oz. 5 let delovnih
izkušenj, zaželen strokovni izpit
pod 2:
— srednja šola strojne smeri in 3 leta delovnih izkušenj, za
želen strokovni izpit
pod 3:
— višja o z. srednja šola elektro smeri - šibki to k , s 3 o z . 5 let
delovnih izkušenj, zaželen strokovni izpit
pod 4:
— ustrezna šola o z . uspešno opravljen tečaj za tehničnega
risarja in iz strojepisja, 3 leta delovnih izkušenj
pod 5:
— k on čan a p ok licn a šola za pok lic orodjar ali m ehanik in 2
leti delovnih izkušenj
pod 6 , 7 , 8 , 9 in 11:
— kon čan a pok licna šola in 1 leto delovnih izkušenj
pod 10:
— srednja šola elektro sm eri — jaki to k in 2 leti delovnih iz
kušeni
pod 12:
— višja šola kom ercialne ali druge ustrezne smeri ali srednja
šola ek on om sk e ali druge ustrezne smeri in 3 o z. 5 let d elov
nih izkušenj
p od 13:
— ek on om ski tehnik z znanjem strojepisja in 3 leta delovnih
izkušenj
pod 14:
— trgovski p o m o čn ik ali k on čan a druga ustrezna p oklicna
šola in 2 leti delovnih izkušenj
Kandidati lahko dobijo d od atn e inform acije o delu in d elov
nih pogojih v SPLOŠNI SL U Ž B I.
Pism ene prijave z dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandi
dati pošljejo v 15 dneh p o objavi na naslov NOVOMONTAŽ A - NOVO MESTO, A dam ičeva 2, Splošna služba.

SAP - VIATOR
G O LFTU RIST Ljubljana
TOZD GOSTINSTVO BELA KRAJINA
ČRNOM ELJ
objavlja prosta dela in naloge
SEK R ETA R JA ORGANOV SAMOUPRAVLJANJA
z naslednjim i pogoji
1. Višja ali srednja izobrazba družboslovne smeri in 3 o z . 5
let delovnih izkušenj,
2. D ru žb en op olitičn a n eop o rečn o st
P onudbe pošljite v 15 dneh na naslov: G olfturist — TOZD
G ostin stvo, Črhom elj.
1 0 7 /6 -8 0

J

Št. 6 (1 5 9 1 ) 7. februarja 1980,

TOREK, 12. II.

(TELEVIZIJSKI SPORED Olabod
PETEK, 8. II.

©labod
i
10.00 TV V SOLI: Kocka, kocka,
Botanik, Telovadba, Igrani film
12.30 TV V ŠOLI: Alkohol in niko
tin. Ali ste vedeli?
Prvi prispevek bo prikazal škodlji
vost pretiranega pitja alkoholnih pi
jač in kajenja. Sporočilo o tovrst
nem zastrupljanju ki mu podlegajo
tudi mladi ljudje bo podano nadokaj nenavaden način - s pravljico o
Sneguljčici. To lepotico bo čarovni
ca zastrupila ne z jabolkom, ampak
s pijačo in cigaretami. Konec je kaj
mak vseeno srečen, a na moč pou
čen.
17 05 POROČILA
10.10 ŠOLA SMUČANJA: HITRO
VIJUGANJE
! 17.20 NENAVADNE DOGODIVŠi C in e p i n a p in p in a
17.30 DRUŽINA LESNIEWSKICH
17.55 RADENCI 80, glasbena
oddaja

18.30 OBZORNIK
18.40
PLANIRANJE:
SAMO
UPRAVNI SPORAZUM
Peta iz niza oddaj o planiranju bo
govorila o tem, kako imajo v sozdu
Emona s samoupravnim sporazu
mom urejene temelje plana ter o
izkušnjah, ki so si jih v zadnjih letih
pridobili s tem aktom.
19.00 SPEKTER: NEZGORLJIV
KABEL in RAZTEGLJIV AVTO,
poljudnoznanstvena oddaja
19.10 RISANKA

nih spolnih stikih, nenehno pa ie ču 
titi, da je za vse to odgovorna neka
zunanja sila. Končno se vse razplete
Kako, seveda ne gre pripovedovati
vnaprej. To je film italijanskega reži
serja Frederica Fellinija posnel ga je
1978 in doživel zelo različne kriti
ke. Eni so film hvalili kot nazoren
prikaz kaotičnih družbenih stanj v
dandanašnji Italiji, drugi pa so mu
očitali preveč črno-bclo slikanje ita
lijanske družbe Film so že predvaja
li na številnih mednarodnih filmskih
festivalih, prikazali pa ga bodo tudi
na letošnjem beograjskem Festu,
Igrajo Balduin Bass, Clara Colosimo,
Elizabeth Labi, Ronaldo Bonacchi,
Ferdinando Villella, Giovanni Javarone in drugi.

19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 VRTNICA ZA KULTURNI
DOM, prenos slovesnosti iz Nove
Gorice
21.05 A. Haley: KORENINE NOVE
GENERACIJE
22.35 V ZNAMENJU
SREDA, 13. II.
22.55 NOČNI KINO: VAJA ORKE 16.55 Test — 17.10 TV dnevnik v
madžarščini - 17.30 TV dnevnik STRA
V nekem simfoničnem orkestru
17.45 Otroška oddaja - 18.15 Bese
vlada nered, ki se sprevrže v popol
da mladih - 18.45 Podravina no anarhijo. Glasbeniki sploh ne p o 
9.30
TV dnevnik - 20.00 Kultur
slušajo več dirigenta uprejo se Med
na oddaja - 21.00 Včeraj, danes,
takim notranjim razpadom orkestra
jutri - 21.15 Portreti: Mira Zupan
prihaja do poudarjenih humoristi
- 21.45 Dokumentarni film 9.35 TV V ŠOLI: Za učitelje, Šol
čnih izpadov in teženj po nenarav 22.40 Tommy (ameriški film)
ska torba

labod

Oče je zagrenjen in se posveča le
znanstvenemu delu, mati pa po cele
dneve gara doma, ob večerih odhaja
k ljubimcu. Razočaranje doživi
Beata tudi v šoli, saj iz gimnazije
izključijo njeno najboljšo kolegico,
ki je zanosila. Dekletu je sčasoma
vsega dovolj, zbeži od doma in tako
številnim povzroči skrbi. Najbolj
8.00 POROČILA
vztrajno jo išče sošolec Olek, k ije v
8.05
JAKEC
IN
ČAROBNA
Beato že dolgo zaljubljen. Zadeva se
LUČKA
8.20 VRTEC NA OBISKU: PIKA kajpak nekako konča, dobra stran
dekletovega pobega pa je v tem, da
POLONICA
začnejo tisti, ki živijo ob njej, raz
8.35 KURIR GOCE DELCEVA
mišljati o vzrokih za takšen Beatin
9.05 E. Morgan: MARIE CURIE
odpor. Film je zrežirala Anna
10.30 ČLOVEKOVO TELO: RAV
Skolovvska, igrajo pa Pola Raksa,
NOTEŽJE
10.55 SVET IN JUGOSLAVIJA, Renata Kossobudzka, Piotr Pawlowski,
Wojciech
Duryasz, Anna
dokumentarna oddaja
Ciepielewska, Marian Opania in dru
11.45 in 15.25 POROČILA
gi15.30 BEATA, film
Naslovna junakinja tega poljskega
17.00 RADNICKI:
CRVENA
filma je prikupno dekle, ki se že pri
ZVEZDA,
prenos
košarkarske
tekme
šestnajstih letih srečuje z dokaj žgo
18.30 NAŠ KRAJ
čimi tegobamL Življenje v družin
skem krogu zanjo ni spodbudno.
18.45 ROBINOVO GNEZDO

19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 J. Dieti- ŽUPAN NAŠEGA
MESTA
21.00 RAZRED IZ LETA 44, film
Že pred meseci smo gledali film
Poletje 42, ta sobotni večer pa bodo
televizijci predvajali njegovo manj
uspešno nadaljevanje. Življenjske
poti mladih junakov se vijejo naprej,
nekateri so se znašli na univerzi,
druge čaka vojska ipd. Film je pred
sedmimi leti posnel Paul Bogart, v
glavnih vlogah pa nastopajo Gary
Grimes, Jerry Houser, Oliver Conant.
22.30 VELIKA ŠAHOVNICA
23.30 TV KA ŽIPOT
23.50 POROČILA

NEDELJA, 10. n

Rozman in drugi.
ŠPORTNA POROČILA
7 + 7 , zabavnoglasbena oddaja
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 S. Pavič: VROCl VETER
21.00 EDVARD KARDELJ: SPO-

SOBOTA, 9. II.

Olabod

Olabod
i
8.55 POROČILA
9.00 ZA NEDELJSKO DOBRO
JUTRO: PEVSKI TABOR ŠENT
VID

9.30 ŽIVLJENJE NA ZEMLJI,
dokumentarna oddaja
10.25 DISNEYEV SVET
i l i o Č e b e l ic a m a j a
11.35 TV KAŽIPOT
12.00 LJUDJE IN ZEMLJA
TROGIR, potopisna oddaja

POROČILA
OD CHAMONIXA DO LAKE
PLACIDA
IGRE NA SNEGU, posnetek iz
Bormia
'
Na sporedu bo posnetek že dru
gega tekmovanja v igrah na snegu, ki
so zimska inačica evrovizijskih iger
brez meja. Sodelujejo tudi jugoslo
vanska mesta, prejšnji teden je na
stopila ekipa Gostivarja, tokrat se
bodo trudili Kranjča'ni, ki jih bo
okrepil zimski alpski smučar Mišo
Magušar, naše barve pa bodo branili
še Delničarji in Sarajevčani, ki bodo
tudi gostitelji četrtih iger na snegu.
Peto oz. zaključno tekmovanje bo v
francoskem Megevu.
SAMORASTNIKI, film
T a slovenski film bodo ne prvič,
pa najbrž tudi ne zadnjič, vrteli na
malih zaslonih. Tokratno predvaja
nje je posvečeno trideseti obletnici
anrti pisatelja Prežihovega Voranca,
po katerega istonaslovni noveli je
film pred sedemnajstimi leti posnel
Igor Pretnar. Zgodba o Meti, neza
konski materi številnih otrok, je
tako znana, da je ne kaže povzema
ti, dodajmo le, da je za vlogo glavne
junakinje Majda Potokarjeva dobila
na puljskem filmskem festivalu zlato
areno. Ob njej igrajo še Rudi
Kosmač, Vladimir Skrbinšek, Lojze

PONEDELJEK, 11.11.
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20.55 KULTURNE DIAGONALE
18.45 MLADI ZA MLADE
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 T. Dery: FILEMON IN
BAVCIS
Po starogrških mitoloških junakih

10.00 TV V ŠOLI: Izobraževalni
film, Risanka, Predšolska vzgoja,
Kratek film
17.15 POROČILA
17.20 S. Makarovič: SAPRAMIŠKA
17.40 PIONIRJI FOTOGRAFIJE,
dokumentarna oddaja
18.05 HERCEGOVINA POJE, glas
bena oddaja
18.35 OD CHAMONIXA DO LAKE
PLACIDA
18.40 OBZORNIK
18.55 NE PREZRITE
19.10 RISAN KA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 ,TV DNEVNIK
20.00 AKTUALNA
ŠPORTNA
ODDAJA
21.40 V ZNAMENJU
21.55 625

ČETRTEK, 14. II.

labod
9.10 TV V ŠOLI: Uganke, Primorje,

17.45 Znanost — 18.30 Narodna
glasba - 19.30 TV dnevnik — 20.00
Narodna glasba — 21.30 Včeraj,
danes, jutri - 21.40 Feljton 22.10 Športna sobota

■ ■ B lO I
Matematika
10.00 TV V ŠOLI: Kemija, Risanka,
Umetnost, Zgodba
15.45, ŠOLSKA TV: Prebivalstvo
SFRJ, Koroški kmečki upor leta
1478, Obramba in zaščita
Jugoslavija je raznolika dežela
tudi po narodnem sestavu. V sožitju
več narodov živi tudi precej narod
nosti, vsi ljudje neglcde na narodno

pripadnost pa imamo j nake dol
žnosti in pravice. Enakopravnost
narodov in narodnosti je eden na
jvečjih dosežkov NOB in samo
upravne socialistične graditve. In-o
tem bo govoril prvi prispevek. Drugi
bo šolarje seznanil s tem, da je v
drugi polovici 15. stol. plemstvo
zašlo v hudo gospodarsko krizo,
zato je povečalo dajatve podložni
kov. Kmetje se s tem seveda niso
strinjali, začeli so se upirati. K temu
so jih vzpodbujale tudi reformacij
ske ideje. 1478 je prišlo do velike
združitve kmetov na Koroškem, pri
družili so se jim še rolodelci in
rudarji in skupaj so se uprli. Hoteli
so zdrušiti oblast plemstva, sami
pobirati davke in imeti svoja so
dišča. Do spopada s plemstvom pa
ni prišlo, kajti tedaj je na Koroško
prijahala tridesettisočglava turška
vojska, katero je v soteski pri
Kokovem pričakalo 600 opornih
kmetov. Boj je bil krvav, plemstvo je
tako prepoceni odneslo celo k o ž a
Kmečki upor so nehote zatrli Turki,
s tem pa ni bila izničena tudi

PKimc, oaier
Skladatelja Johanna Straussa po
znamo predvsem kot kralja valčkov,
njjgovo zadnje delo qa jj balet
Rožnati princ, ki je praizvedbo do
živel že 1901 v Berlinu, izvajali so ga
še sedem let kasneje, odtlej pa je
pozabljen. Ta balet je priredba
Grimmove pravljice o Pepelki, videli
pa ga bomo v izvedbi dunajske
državne opere. Glavni vlogi plešeta
Lilly Scheuermann in Michael
Birkmeyer, koreografija pa je delo
Sandorja Barkoczyja.

17.10 TV dnevnik v madžarščini —
17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja — 18.15 Knjige o misli —
18.45 Narodna glasba - 19.30 TV
dnevnik - 20.00 Zabavnoglasbena1
oddaja — 20.50 Včeraj, danes, jutri
- 21.10 Dokumentarna oddaja 22.00 Poezija — 22.30, Kronika
beograjskega Festa

2 0 .2 5
ZAČETEK
OLIMPIJSKIH IGER,
Lake Placida

ZIMSKIH
prenos iz

17.10 ,TV dnevnik v madžarščini —
17.30 TV dnevnik - 17.45 Otroška
oddaja — 18.15 Izobraževalna
oddaja — 18.45 Glasbena oddaja —
19.30 TV dnevnik - 20.00 Tele
vizijska drama - 21.00 Včeraj,
danes, jutri — 21.35 Dokumentarna
oddaja — 22.05 Glasbena oddaja

uporniška misel. Zaključni prispe
vek bo govoril o tem, kako je v
izjemnih primerih mogoče narediti
udobno bivališče tudi v visokem
snegu in hudem mrazu.
16.45 POROČILA
16.50 SVETILNIK
17.25 SMUK ZA MOŠKE, prenos iz
Lake Placida
18.30 OBZORNIK
18.40 MLADI O MLADIH
19.10 RISANKA
19.24 ZRNO DO ZRNA
19.30 ,TV DNEVNIK
20.00 STUDIO 2
22.05 V ZNAMENJU
22.20 SMUČARSKI TEK NA 30
KM, posnetek iz Lake Placida

17.10 TV dnevnik v madžarščini —
17.30 TV dnevnik - 17.45 Tehtnica
za natančno tehtanje - 18.15 Izo
braževalna oddaja - 18.45 Humo
ristični klub — 19.30 TV dnevnik —
20.00,To sem jaz - 21.00 Včeraj,
danes, jutri - 21.15 Po izbiri 22.15 Kronika beograjskega Festa

PRVI RADIJSKI PROGRAM
MINI (BOJ ZA PRIZNANJE IN
NEODVISNOST NOVE JUGOSLA
VIJE 1944 - 1957)
22.00 RISANKA
22.05 ŠPORTNI PREGLED
22.35 V ZNAMENJU

16.00,Nedeljsko popoldne - 19.30
TV dnevnik - 20.00 Dokumentarna
oddaja - 20,45 Včeraj, danes, jutri
— 21.05 Celovečerni film — 22.50
Kronika beograjskega Festa

je naslovljena madžarska televizijska
drama, ki govori o dveh zakoncih, ki
ju veže globoka medsebojna na
klonjenost Iznenada pa v njuno
hišo, obdano z vrtom, vdre nemir
zunanjega sveta. Prevratnih družbe
nih dogodkov jeseni 1956 mož in
žena ne razumeta, prestala sta
zadnjo vojno vihro, polno strahu in
trpljenja, zato ju je groza pred
novimi podobami nečlovečnosti. Po
lastnem scenariju, ki ga je oprl na
novelo Tibora Deryja, je dramo
zrežiral Karoly Makk,
21.40
MOZAIK
KRATKEGA
FILMA
21.55 V ZNAMENJU

Olabod
8.55 TV V ŠOLI: Pravopis, Luga v
Tetrijancu, Dundo Maroje
10.00 TV V ŠOLI: Materinščina,
Risanka, Zemljepis
14.55 TV V ŠOLI, ponovitev
16.25 KMETIJSKA ODDAJA
17.25 POROČILA
17.30 MINIGODCI V GLASBENI
De ž e l i
17.45 MALA ČUDESA VELIKE
PRIRODE, dokumentarna oddaja
18.00 SODOBNA MEDICINA
Danes bo na sporedu prva, nasled
kih nekaj ponedeljkov jpa bodo na
^rsti še drage izobraževalne oddaje,
■ bodo govorile o sodobni mediehti. Tokrat bo tekla beseda o
^estcziologiji ter o skrbi za zdravje
^°g, zlasti stopal.
18.30 OD CHAMONIXA DO LAKE
pl-ACIDA
18.35 OBZORNIK

9.15 TV V ŠOLI: Moj dom, Ali ste
vedeli, Dnevnik 10
10.00 TV V ŠOLI: Dokumentarni
film, Risanka, Glasbeni pouk,
Pisatelji med nami
16.05 ŠOLSKA TV: Prebivalstvo
SFRJ, Koroški kmečki upor leta
1478, Obramba in zaščita
17.05 POROČILA
17.10 JAKEC IN ČAROBNA
LUČKA
17.25 PUSTOLOVŠČINA
17.55 SLOVENSKI
LJODSKI
PLESI: PRIMORSKA
Folklorna skupina Stu ledi iz
Trsta bo plesala primorske ljudske
plese, ki jih v času trgatve plešejo v

slovenski Istn in okolici Trsta.
18.25 OD CHAMONIXA DO LAKE
PLACIDA
18.30 OBZORNIK
18.40 CAS, KI ŽIVI: PARTIZAN
SKA GODBA
Zapeta in s harmoniko spremljana
partizanska pesem je bila udarna,
krepila je borbenega duha. Še udar
nejša pa je bila partizanska koračni
ca. Ob harmoniki so jo začeli igrati
še s pihali. Sprva je šlo za skromne
zasedbe, saj so bili predvojni železni
čarski, rudarski in drugi godbeniki
raztreseni po različnih enotah.
Oddaja bo govorila, kako je nastaja
la godba glavnega štaba.
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 AKTUALNA ODDAJA
20.55 G. Baissette: GROZDI MOJE
GA VINOGRADA
21.45 V ZNAMENJU
22.00, J.
Strauss:
ROŽNATI

PETEK, 8. II.
8.08 Z glasbo v dober dan 8.30
Glasbena pravljica (Ch. Perrault M. Vodopivec: Obuti maček). 8.41
Naši umetniki mladim poslušalcem.
9.05 Z radiom na poti. 11.35 Znano
in priljubljeno. 12.10 Iz glasbene
tradicije jugoslovanskih narodov in
narodnosti. 12.30 Kmetijski nasveti
(Jelka Hočevar: Koruza naj raste
brez plevela). 12.40 Pihalne godbe.
13.50 Človek in zdravje. 14.05 Iz
M. Ko zine baleta Bajke o Gorjancih.
14.25 Naši poslušalci čestitajo in
pozdravljajo. 15.30 Napotki za tu 
riste. 15.35 Zabavna glasba. 18.00
Razgledi po slovenski glasbeni lite
raturi. 18.30 S knjižnega trga. 19.45
Minute z ansamblom Vilija Petriča.
20.00 Uganite, pa vam zaigramo!
21.05 Oddaja o morju in pomoršča
kih. 22.30 Besede in zvoki iz logov
domačih. 23.05 Lirični utrinki.
23.10 Petkov glasbeni magazin.
0 .0 5 -4 .3 0 N očni program.

SOBOTA, 9. II.

8.08 Pionirski tednik. 9.05 Z ra
diom na poti. 10.05 Sobotna mati
neja. 11.05 Zapojmo pesem. 11.20
PO republikah in pokrajinah. 11.40
Zapojte z nami. 12.10 Godala v ri
tmu. 12.30 Kmetijski nasveti (Ana
Tretnjak: Pregled dosedanjih razis
kav o izboljšanju kakovosti ječm e
na). 12.40 Veseli dom ači napevi.
14.05 Glasbena panorama. 15.30
Zabavna glasba: 17.00 Zunanjepoli
tični magazin. 18.00 Škatlica z god
bo. 18.30 Mladi mladim. 20.00 So
botni zabavni večer. 21.30 Oddaja
za naše izseljence 23 05 Lirični
utrinki. 23.10 Z lahkimi notam i po
17.10 TV dnevnik v madžarščini — Jugoslaviji. 0.05 -4 .3 0 N očni pro
gram.
17.30, TV dnevnik - 17.45,Gleda
lišče strička Branina - 18.00 Prav
NEDELJA, 10. II.
ljica - 18.15 Izobraževalna oddaja
7.30 Zdravo tovariši vojaki! 8.07
- 18.45 Glasbena medigra - 18.50
Radijska igra za otroke (Franček
Športna oddaja - 19.30 TV dnevnik
Rudolf:
Domišljavi helikopter)— 20.00 Znanost — 21.00 Včeraj,
8.43 Skladbe za mladino 9.05 Še
danes, jutri - 21.20 Cmi kruh
pomnite, tovariši? 10.05 Panorama
(nadaljevanka) - 22.05 Kronika
lahke glasbe. 11.00 Pogovor s poslu
beograjskega Festa
šalci. 11.10 Naši poslušalci čestitajo

in pozdravljajo 13.20 Za kmetijske
proizvajalce. 13.50 Pihalne godbe
14.05 Humoreska tega tedna (R.
Murnik: Groga in drugi). 14.25 S
popevkami po Jugoslaviji 15.10 Lis
ti iz no*es2. 15.30 Nedeljska repor
taža. i 5.55 Pri nas doma. 16.20
Gremo v kino. 17 05 Popularne
operne melodije. 17 50 Zabavna ra
dijska igra (Ištvan Gal: Gašper frete
penež). 19.45 Glasbene razgledince
20.00 V nedeljo zvečer 22.20
Skupni program JRT. 23.05 Lirični
utrinki. 23-10 Mozaik melodij in
plesnih ritmov. 0 ,0 5 -4 .3 0 Nočni
program.

PONEDELJEK, 11. II.
8.08 Z glasbo v dober dan 8.25
Ringaraja. 8.40 Pesmica za mlade ri
sarje in pozdravi. 9.05 Z radiom na
poti. 11.35 Znano in priljubljeno.
12.10 Veliki revijski orkestri. 12.30
Kmetijski nasveti (Jože Rihar: Bole
zen varoatoza pri čebelah). 12.40
Pihalne godbe na koncertnem odru.
14.05 Pojo amaterski zbori. 14.25
Naši poslušalci čestitajo in pozdrav
ljajo 15.30 Zabavna glasba. 18.00
Naša glasbena izročila. 18.25 Zvoč
ni signali. 19.45 Minute z ansam
blom Mihe Dovžana 20 00 Kulturni
globus. 20.10 Iz naše diskoteke.
21.05 Glasba velikanov. 22.30 Po
pevke iz jugoslovanskih studiev.
23.05 Lirični utrinki. 23 10 Za lju
bitelje jazza.

Radijska igra (Pavle Zidar: Romeo
in Julija). 22.30 S plesnim Orkes
trom RTV Ljubljana. 23.05 Lirični
Utrinki. 23.10 S popevkami po Ju
goslaviji. 0 .0 5 -4 .3 0 N očni program.

SREDA, 13.11.

8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30 Pi
san svet pravljic in zgodb. 9.05 Z ra
diom na poti. 11.35 Znano in prilju
bljeno. 12.10 Veliki zabavni orkes
tri. 12.30 Kmetijski nasveti (Jože
Osterc: Usmerjanje kmetij na rejo
mesnih telic in prvesnic). 12.40 Ob
izvirih ljudske glasbene umetnosti.
14.05
Razmišljamo
ugotavlja
mo . . . 14 25 Naši posluša ci česti
tajo in pozdravljajo 15 30 Zabavna
glasba: 18.00 Zborovska glasba v
prostoru in času. 18.15 N;»S gost.
18.30 Od skočna deska. 19.45 Minu
te z Dobrimi znanci. 20.00 Koncert
Za besedo (Ljubezen). 20.25 Minute
s skladateljem Milanom Potočni
kom. 21.05 Odlomki iz R. Wa
___________
..agnerja
R
opere Valkira. 22.30 Revija
sloven
skih pevcev zabavne gl
glasbe. 23.05
Lirični utrinki 23.10 Jazz pred pol
nočjo. 0 .0 5 -4 .3 0 N očni program.

ČETRTEK, 14. II.

8.08 Z glasbo v dober dan 8.30
Mladina poje. 9.05 Z radiom na po
ti. 11.35 Znano in priljubljeno.
12.10 Znane melodije 12 30 Kme 
tijski nasveti (Borut Ambrožič: Po
men sodelovanja porabnikov pri
izboljšanju sortimenta jabolk v Slo
veniji). 12.40 Od vasi do vasi 14.05
TOREK, 12. II.
Enajsta šola. 14.20 Koncert za mla8.08 Z glasbo v dober dan. 8.30 Iz d e poslušalce. 14.40 Jezikovni pogo
glasbenih šol. 9.05 Z radiom na po vori. 15.30 Zabavna glasba. 18.00
ti. 11.35 Znano in priljubljeno. Vsa zemlja bo z nami zapela. 18.15
12.10 Danes smo izbrali. 12.30
Lokalne radijske postaje se vključu
Kmetijski nasveti (Nada Rihtaršič: jejo. 18.35 B. Bartoka Sonata za vi
Dohodkovn2
oložaj
agroživil- olino in klavir št. 2. 19 45 Minute z
stva). 12.40 Po domače. 14.05 V ansamblom Mojmira Sepeta 20.00
Četrtkov večer domačih pesmi in
korak z mladimi. 15 30 Zabavna
napevov. 21.05 Literarni večer (W.
glasba. 18.00 Scherzo suita in ples.
18.30 V gosteh pri zborih jugoslo Shakespeara soneti). 22.30 Plesna
;lasba iz jugoslovanskih studiev.
vanskih radijskih postaj. 19.45 Mi
3.05 Lirični utrinki 23 10 Paleta
nute z ansamblom Jožeta Kampiča.
popevk jugoslovanskih avtorjev.
20.00 Slovenska zemlja v pesmi in
J.0 5 -4 .3 0 Nočni program.
besedi. 20.30 Tipke in godala 21.05

i

DOLENJSKI U S T

da ga vrne lastniku Janezu Oreh
ku, Mirna
la [pe
Deč 90.
IZGUBIL SE JE BEL KRATKODLAKI ISTRI JANEC z imenom
„Astor“ . Na levem ušesu ima
številko 61729. Prosim najditelja,
da vrne psa proti nagradi na
naslov: Janez Korelc, Knežja vas
4, Dobrnič.

tedensK6le
Č etrtek 7. februarja - Rihard
Petek 8. februarja —Janez
Sobota, 9. februarja - Polona
Nedelja, 10 februarja - Silvan
Ponedeljek, 11. februarja - Zvez
dana
Torek, 12. februarja - Damjan
Sreda, 13. februarja - Katarina
Č etrtek, 14. februarja - Valentin
LUNINE MENE
9. februarja ob 8.35 —zadnji krajec

BRESTANICA: 9. in 10. 1. ame
riški film Velika gneča.
BREŽICE: 8. in 9. 2. angleški
barvni film Pol nežno, pol grobo.
10. in 11. 2. ameriški barvni film
Koma na meji smrti. 12. in 13. 2.
angleški barvni film Velika ljubezen
Lorda Nelsona.
KOSTANJEVICA: 9. 2 francoski
film Podivjana ovca. 10. 2. film Pasji
vojaki. 13. 2. ameriški film Slepi
konji.

KRŠKO. 9. in 10. 2. ameriški
film Ecdora. 10. 2. matineja Gosii
pastir Matija 13. 2. ameriški film
Rdečilo za ustnice. 14. 2. ameriški
film Vabilo na večerjo z ubojem.
MOKRONOG: 9. in 10. 2. ameriški film Mož iz Avstralije.
MIRNA: 9. 2. film Ugrabitev.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Od 8. do 10. 2. italijanski barvni
film Travoltiada. 12. in 13. 2. itali
janski barvni film Soseda. 14. 2.
nemški barvni film Z mečem v roki.
NOVO MESTO - KINO JLA: Od
7. do 10. 2. ameriški film Rop ban
ke. 10. 2. otroški film Lassic sc vra
ča. Od 11. do 13. 2. ameriški film
Sivi orel
RIBNICA 12. in 13. 2. ameriški
barvni film Avto ubijalec.
SEVNICA: 7. 2. slovenski film
Idealist. 9. in 10. 2. angleški barvni
film Napad na policijsko postajo.
13. 2. angleški barvni film Madam
Pipi. 14. in 15. 2. dom ači film Krč.

PRODAM Peugeot—karavan (55
KM) letnik 1970, registriran do
septembra 1980. Cena ugodna. F.
Kuselj, Kamnje 24, Šentrupert.
PRODAM Z 125 PZ, letnik 1972.
Ogled Pod Trško goro 76, Novo
mesto, popoldne.
UGODNO PRODAM traktor Univerzal s kabino in jermenico, star
štiri leta. Slavko Sinkovič, Stolovnik 41, Brestanica.
UGODNO PRODAM LADO, letnik
1973. Jože Mikec, Mokronog
114, M okronog
PRODAM popolnoma karamboliran
wartburg (limuzina), letnik 1978,
s 14.000 prevoženih km. Teppey,
Brežice, Milavčeva 27 a, tel.
6 1 -0 7 7 .
PRODAM traktor s koso letnik
1962, (35 KM). V račun vzamem
tudi govedo. Matjašič/ Arnovo
selo, Artiče pri Brežicah.
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hišo z vrtom do 4. gradbene faze,
v mirnem kraju na Dolenjskem,
primerno tudi za vikend. Naslov v
upravi lista (323/80).
PRODAM travnik v Maharovcu v
izmeri 30 arov. Je zazidljiv. Slav
ko Kovačič, Prisojna pot 4, Novo
m esta
PRODAM parcelo (travnik) na
Otočcu. Alojz Jožef, Harinja vas
12 Otočec.
PRODAM vinograd nad Semičem.
Ogled je možen vsak dan. Alojz
Primožič, Semič 71.
PRODAM 17 arov vinograda v Po
tov vrhu pri Novem mestu. Jože
Gazvoda, Ratež 27,
PRODAM zazidljivo gradbeno parokun
celo z lokacijsko dokumentacijo
v
bližini Novega mesta. Ponudbe
pod „UGODNO“ .
PRODAM zazidljivo parcelo z ureje
no dokumentacijo v Metliki, v
bližini gostilne Niko Badovinac.
Rudi Pavlinič, Gradac 64, nad
trgovino KZ, Gradac.
PRODAM ali dam v najem vinograd
s hramom na mirnem kraju Do
lenjske.
Hram
je potreben
obnove, elektrika je na parceli.
Kuzma, Pot na Polane 21, Drago
mer, 61351 Brezovica.

m
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m

m

DRAGIM staršem ROZALIJI in
ANTONU PUSTU iz Jelš pri
Mirni peči za 25-letnico poroke
iskreno čestitajo in želijo vse
lepo, mnogo zdravja in veliko sre
če v nadaljnjem skupnem življen
hvaležni hčerki Marinka z
juanezom,
Zali z Branetom in sin
Tone. Vnuka Jolandi in Matej
jim a pošiljata poljube. Iskrene
čestitke tudi Tonetu za minuli
18. rojstni dan, stari mami pa lep
pozdrav.
DRAGEMU
očetu
FRANCU
VIDMARJU iz Dol. Mraševeda 2
pri Straži, ki bo v nedeljo, 10.
februarja, praznoval 85. rojstni
dan, želimo še mnogo zdravih let.
Vsi njegovi.
DRAGI ženi, mami in stari mami
PEPCI ŠVIGELJ iz Bučke pri
Škocjanu, želijo za 50. življenjski
jubilej vse najlepše, veliko zdravja
in mnogo let mož Ivan, hčerki
Ivica in Jožica z družinama ter sin
Ivan.
Vse najlepše in izpolnitev vseh želja
JOŽICI MLAKAR iz Novega
mesta za 20. rojstni dan in IVA
NU ŠVIGELJU iz Stare Bučle za
17. rojstni dan - sestra Ivica z
družina

ELEKTROINSTALACIJE IN PO
PRAVILA gospodinjskih apaM
'
tov, IVAN PETRIČ, CBE 46,
Metlika,
opravljam
napclja«
elektroinstalčij, popravila pralnj
strojev, električnih in plinskih
štedilnikov in hladinlnikov.
V NAŠI VALILNICI lahko doW[l
piščanec različne starosti vs»
dan od 13. ure dalje. V soboto*
nedeljo pa od 6. — 18s uit
Valilnica PETELINKAR, CegelJ
ca 20, Novo mesto, tel. 23—3f
in 2 3 -3 8 5 .
SPREJMEM NAROČILA za WJ
jarkice, ki bodo za prodajo 20. '
la peč 37.
1980. Parkelj, Mirna
.

MARTIN KOŠMERL, Potov vrh 6.
prepovedujem kakršnokoli del»
nje škode po travniku na Mlakah
in Kami, posebno pa žoganje.
Kdor tega ne bo upošteval, g1
bom sodno preganjal.

li

brežišklJ sT
P O R O D N IŠ N IC E ^ * '*

V času od 26. 1. do 2. 2. 1980 so
v brežiški porodnišnici rodile: Anto
nija Dušič iz Sobenje vasi — Miha*
elo. Dragica Hostnik iz Sevnice -j
Majo, Slavica Zupan z Bizeljskega -j
Stanko, Marija Sršen iz Stojanskei
vrha - Alenko, Ivanka Sinko
Male Jazbine - Andrija, Metka Rai
man iz Brežine — Leo, Elizabet
Ložar iz Jelš —Ano, Marta Starec L
Dolenje vasi — Sebastijana, Marija:
Turšič iz Župečc vasi - Andreja,Zdenka Zibert iz Gor. Skopic Franca, Ana Bošnjak iz Samobora dečka, Adela Gabriša iz Nedelje — .
deklico, Nada Krndija iz Gredic —1 (
Predraga, Vlasta Škvarč iz Dobove
— Roka, Jagica Gane iz Novega
mesta — dečka, Mira Miloševič izi
Brežic - dečka, Nevenka Hočevar iz
Sevnice - Lidijo, Slavica Petrovič iz'
Brdovca Kristijana, RozalijaLevak iz Artiče — dečka, Magda i
Javorič iz Brcgane —Andrejo, Nada'
Šančič iz Vel. Rakovice - dečka. •
ČESTITAMO!!!

ZARADI SELITVE NUJNO PRO
DAM: garnituro za dnevno sobo
— kavč z dvema foteljema, raz
tegljivo mizo, vitrino, unikatni
lestenec iz porcelana in mede
R
A
Z
N
O
nine, kristalni lestenec, stenske
svetilke iz medenine; kuhinjske
elemente, pleteno sedežno garni
SPREJMEMO na kmetijo fanta za
turo z mizo, dvosedom in dvema
svojega. Zaposlitev blizu. Ponud
stoloma, rdeč servis za belo kavo
be
nošljite
pod
„PRIDEN
FA NT
in jedilni servis — pozlačen, sob
no preprogo iz selieftnega itisona
VDOVA želi spoznati dobrega vdov
ODPRLA sem nov frizerski salon v
ca s svojim stanovanjem od 65 do
v izmeri 3,5 x 5 m, pisalni stroj z
Šmarjeških Toplicah. Obratovalni
80
l
e
t
Lahko
je
tudi
invalid—
čas je vsak dan razen ponedeljka,
dolgim valjem, osem -literski
PRODAM karambolirano školjko Z
upokojenca
Alkoholik
in
ločenec
od 9. —.18. ure in v soboto od 9.
električni bojler, peč na olje
101.
Ogled
možen
v
soboto
in
ne
ne
prideta
v
poštev.
Sem
dobra
— 15. ure. S 13-letno prakso v
SL U ŽB O DOBI
EMO 6 ter sobno ogledalo. Infor
deljo. Dragan Potočna vas 21.
gospodinja, ne bo ti žaL Marija
Švici imam bogato izbiro moder
macije Zagrebška 4 a, Novo
UGODNO PRODAM Z 101, letnik
Peterle, Čemše 12, Mirna peč.
nega striženja in obvladam tehni
mesto
pritljičje
lev
a
1975.
Janez
Dolinar,
Polhovica
8
IZGUBIL
se
je
lovski
pes
resasti
TAKOJ ZAPOSLIMO dva KV mi
ko vseh fen ter afro-infra frizur
Šentjernej.
istrijanec,
ki
sliši
na
ime
„Cik“
in
zarja pohištvene ali stavbne stro
tudi za moške. Zaželena so naro
PRODAM enofazni hidrofor peč na
PRODAM
škodo
110
L,
letnik
ima na levem ušesu vtetovirano
ke ter dva delavca za priučitev.
čila po tel. 8 4 -9 7 9 . Se priporoča
olje EMO 6 in 120 W ozvočenje.
1973,
registrirano
do
januarja
številko 60261. Najditelja prosim,
Osebni dohodek po dogovoru,
Potov vrh 5 3 /a, Novo mesto
Darinka Stvorič.
1981. Jože Kočnar, Kalce 2,
možnost nadurnega dela in zago
PRODAM
1000
1
belega
in
rdečega
Krško.
tovljeno samsko stanovanje. Bo
vina. Alojz Golob Grič pri KlePRODAM škodo, letnik 1968. Cena
jan in Neda Gerden, Ivančna Go
vevžu 8, Šmarješke Toplice.
5.500 din. Alojz Kastelic, Do
rica 92.
PRODAM sedem mesecev brejo kra
lenjskega odreda 6, Trebnje.
ZAPOSLITEV DOBITA dva zidarja
aria
vo frizijko po prvem teletu. Tel.
PRODAM kosilnici G utbrot in če
(osebni dohodek od 9.000 din do
belnjak z 10 AŽ panji in vso
(068) 3 8 -3 6 6 .
12.000 din) ter dva delavca z
ZAHVALA
opremo. Andrej Senica, Trnovec
PRISTEN IN SORTIRAN med do
osebnim dohodkom od 5.000 do
3, Zabukovje.
bite pri čebelarki Slavki Račič,
7.000 din. Zidarstvo in fasadarPRODAM malo rabljen traktor TV
Velika vas (Topol) pri Leskovcu.
stvo, Brezovo 7, Blanca.
O b boleči izgubi moža, očeta, starega očeta in strica
730 (230 ur) ali zamenjam za ferPRODAM košnje sena. Martin KašIŠČEM DEKLE za delo v gostilnL
guson 35. Janez Novoselič Šen
merl, Potov vrh 6 , Novo mesto.
Pogoji so ugodni, ostalo po dotjernej 82.
PO UGODKI CENI PRODAM sko
ovoru. Informacije po tel. (068)
PRODAM novo nakladalno prikoli
raj novo diatonično harm onika
1 -3 4 5 ali v gostilni Dušan Bo
co za seno. Jože Rebselj, Razdrto
Ogled je možen vsak dan do 8. do
bič, Krško.
10, Šentjernej.
17. ure pri Ani Golob, Stranska
IŠČEM GOSPODINJSKO POMOČ
vas 3, Novo mesto.
PRODAM AMI 8, letnik junij 1975.
NICO. Stanovanje in hrana v hiši.
z Radoviče 45 Metlika
POCENI PRODAM hrastovo p o 
Plačilo po dogovoru. Miha Širov
Ivan Jaušovec, Drenovec, novi
nosilca partizanske spomenice iz 1941. leta
hištvo in pralni stroj Zoppaz.
nik, Novo Polje 15/5, Ljubljana
blok, Vinica. Informacije vsak
Ogled vsak dan od 15. do 17; ure.
dan dopoldne.
-P olje.
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, vaščanom, prijateljem in znancem za izrečeno
Franc Šavrič, Majde Šilc 4„N ovo
PRODAM nov motokultivator FeraSPREJMEMO vajenca-ko „Fotomesto.
sožalje, pomoč, darovane vence ter za spremstvo pokojnega k preranemu p o č itk a Posebno se
tehnika", Glavni trg 15, Novo
ri (14 KS) z električnim vžigom.
PRODAM ostrešje na stebrih krito z
zahvaljujemo govornikom za poslovilne besede, družbenopolitičnim organizacijam, gasilcem,
mesto.
V iktor Blatnik, Črmošnjice 4,
opeko, velikosti 5 x 7 m, primer
godbi, pripadnikom JLA in kolektivu IMV.
NATAKARICO, lahko priučeno, ta
Stopiče.
no za podzidavo. Jože Urbančič,
koj sprejme gostilna „Fortuna“ ,
PRODAM FIAT 620 B v dobrem
Žalujoči: žena Marija, sinova Stanko in Jože z družinama, sestre in bratje z
Dolenjske Toplice 96, tel. (068)
'Ljubljana,
~
- Vodovodna 26, *->
tel.
stanju, 2 toni nosilnosti in fiat
8 5 -7 3 9 .
družinami ter ostalo sorodstvo
(061) 3 4 4 -7 8 6 .
750, letnik 1976. Nemanič, Pod
PRODAM žago za obrezovanje lesa
grad 28, Stopiče.
in desk, nahrbtno škropilnico
PRODAM traktor Ferguson 35.
Stihi, konjski obračalnik, moped
Mrgole,
Šentjernej.
STANOVANJA
trobizinec, pajkelj trijer, slamo
PRODAM avto Zaporožec v odlič
reznico in več vozov. Anton
nem stanju, prevoženih 16.000
Mam, Dol. Dobrava 13, Trebnje.
ODDAM SOBO samsKemu moškekm. Ciril Novak, Nad mlini 21,
PRODAM otroško posteljico z vso
mu. Naslov v upravi lista
Novo mesto.
o p rem a Nada Plut, Zalog 11,
(324/80).
PRODAM 126 P, neregistriran. Hra
Novo m esta
stje 12, Mirna peč.
ZAHVALA
POCENI PRODAM švedske ročice
PRODAM fiat 125 P, star sedem
za prevoz lesa 14 t in tretjo os —
mesecev. Jože Č rtalič, Rakovnik
k o re la Tel. (061) 783 -0 6 0 .
Nepričakovano nas je v 80. letu starosti zapustila naša draga
v 1, Šentjernej.
PRODAM rabljeno dnevno sobo,
mama, stara mama in babica
PRODAM obračalnik za BCS. Jože
primemo za podstrešno stanova
Lukše, Velike Brusnice 44,
PRODAM nov traktor fiat 404 s
nje. Informacije na telefon
PRODAM 125 PZ, letnik 1972,
plugom. Naslov v upravi lista.
2 4 -2 3 5 , vsak dan od 17. do 20.
dobro chranjen. Informacije na
(320/80).
ure.
tel. 8 5 -7 8 6 . .
PRODAM zastavo 750, letnik 1970.
PRODAM traktor Kramer (18 KM)
Strel, Milke Šobar 2 a. Novo
s koso in hidravliko, v dobrem
mesto.
iz Dolnje Dobravice 2
K
U
P
I
M
stanju. Jože Jordan, Malence 17,
PRODAM wartburg, letnik 1977.
Kostanjevica na Krki.
Novak, Dolenja vas 10, Otočec.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in znancem, ki ste sočustvovali z nami in
KUPIM snežne traktorske verige
nam izrazili sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojno spremili na njeno zadnjo p o t Najlepše
2 8 -1 1 stare izdelave. Janez Ku
se zahvaljujemo tov. Alojzu Štefaniču za poslovilne besede ob odprtem grobu, organizacijama
rnik, Log 14, Boštanj.
ZB in SZDL Dobravice, kolektivoma Pionir Novo mesto in Belt Črnomelj. Posebej se
zahvaljujemo družinam Panjan, Pegan in Ucman za nesebično pom oč. Vsem še enkrat iskrena
KUPIM grablje za traktor Tomo
Vinkovič. Karel Škof, Cerov log
hvala!
27 Šentjernej.
Žalujoči: hčerki Anica in Ivanka, sin Herman, sestrična Fanika in drugo
KUPIM večjo količino smrekovih
IZDAJA- Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
fižolovk. Adamičeva 28, Novo
sorodstvo
mesto - USTANOVITELJ
, __________ _ LISTA; občinske konference SZDL Brem esto (vrtnarija).
žice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica, Sev
KUPIM žrebca kasača. Jože Podlip
nik, Dobro polje 13 a, Brezje na
nica in Trebnje.
. . . . . .
IZDAJATELJSTI SVET je družbeni oigan upiavljanja. Predsed
Gorenjskem.
nik: Niko Rihar.
UREDNIŠKI ODBOR; Marjan Legan (glavni in odgovorni ured:lj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj, Matjan
nik) »Milan Markelj
P
O
S
E
S
T
Bauer (urednik Priloge), Bojan Budja, Jože Primc, Drago Rustja, Jože
Simčič. Jožica Teoney, Ivan Zoran in Alfred Železnik. Tehnični ure
dnik Priloge; Dušan Lazar. Ekonomska propaganda: Janko Saje in
V DRAŠlClH PRI METLIKI PRO
ZAHVALA
Marko Klinc.
DAM 17 a vinograda. Ogled je
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 8 din, letna naročnina
možen vsako nedeljo dopoldne.
298 din, polletna naročnina 149 din, plačljiva vnaprej - Za inozem
Naslov v upravi lista. (321/80).
V 21. letu nas je tiho in skromno, kot je živel, za vedno
stvo 600 din ali 32 ameriških dolarjev oz. 55 DM (oz. ustrezna druga
UGODNO PRODAM 36 a vinograda
zapustil naš dragi sin, brat, svak in striček
valuta
v
tej
vrednosti)
— Devizni
račun,
, v Mercih (Kogla). Marija Bregant,
52100-620-170-32000-009-8-9. (Ljubljanska banka, Temeljna do
Žaloviče 17, Šmarješke Toplice.
lenjska banka Novo mesto).
PRODAM vinograd (17 a) v bližini
OGLASI; 1 cm višine v enem stolpcu 160 din, 1 cm na določeni
Velikega Trna pri Krškem. Jože
strani 200 din, 1 cm na srednji ali zadnji strani 250 din, 1 cm na prvi
Kočnar, Kalce 2, Krško.
ali oglas
do 10 besed 60 din, vsaka nadaljnja
strani 320 din. Vsak mali
i_
PRODAM dva parceli rodnega vi
beseda 6 din - Za vse druge oglase velja do preklica cenik št. 11 od
nograda v izmeri 2 x 7 a na Lubiz BHoga 1 pri Podbočju
✓ i
1. 1980 - Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS Skupšči
nu. Dovoz z vsakim vozilom.
ne SRS (št. 421-1/72 od 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne plačuje
Drašler, Ljubno 23 a, Uršna sela.
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in znancem ter sosedom za izraženo sožalje ter
davek od prom eta proizvodov.
UGODNO PRODAM parcelo v
lajšanje naših bolečin v najtežjih trenutkih. Zahvaljujemo se vsem, ki ste dragega Ivana spremili
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu;
Krmelju. Na parceli voda in elck*
52100-603-30624 - Naslov uredništva. 6 ? 0 0 1 Novo mesto, Ulica
na njegovi zadnji poti do preranega groba, mu poklonili mnogo vencev in cvetja. Posebej se
trika. Naslov v upravi lista.
talcev 2, p. p. 33, telefon (068) 23-606 - Naslov uprave: 68001
zahvaljujemo podjetju Pionir - tozdu Togrel, tov. direktoiju za poslovilne besede pri odprtem
(322/80).
Novo mesto, Glavni trg 3, p. p. 33, telefon (068) 23-611 - Naslov
grobu, Cestnemu podjetju AB in Gramoznici Drnovo ter župniku za opravljeni obred. Vsem še
PRODAM ali dam v najem 18 arov
ekonomske propagande in malih oglasov 68001 Novo mesto, Glavni
enkrat iskrena hvala!
vinograda z zasajeno rodno vin
trg 5, p. p. 33, telefon (068) 22-365 - Nenaročenih rokopisov in
Žalujoči: ate, mama ter brata Martin z družino, Jože in ostalo sorodstvo
sko trto v Semiču, 300 m od
fotografij ne vračamo - Časopisni stavek, filmi in prelom : ČZP
centra. Elektrika na parceli. Po
Dolenjski list, Novo mesto - Barvni film in tisk. Ljudksa pravica,
nudba pod „UGODNOST“ .
Ljubljana.
ZELO UGODNO PRODAM novo
Pri zahvali pokojnega FRANCA
GREDENCA je bilo po pom oti iz
puščena zahvala GD Dolž. Za ne
ljubo napako se opravičujemo
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SEJEM OBRTI V MUENCHENU
Obrtno združenje Novo m esto in O brtna zadruga
..HRAST" Novo m esto organizirata strokovno
ekskurzijo na sejem obrti v M uenchen v času od 13.
3. do 15. 3 .1 9 8 0 . Cena za osebo 3 .0 5 0 ,0 0 din.
Prijave sprejem a d o 15. 2. združenje ali ^brtnazadruga, kjer
dobite vsa pojasnila.
Ob prijavi je p otreb n o p lača ti 5 0 0 ,0 0 din akontacije.
OBRTNO Z D R U Ž E N JE
OBRTNA ZADRUGA
NOVO MESTO
„H R A ST"
PA R T IZ A N SK A 12
DALM ATIN O V A 1
v__________________________________________________ 8 2 / 5 - 8 0 J

Komisija za m edsebojna razm erja pri Dolenjskem
muzeju Novo m esto

Izvršilni odbor Tiskarne
»KOČEVSKI TISK "
Kočevje
razpisuje
prosta dela in naloge

t

OBRATNEGA ELEKTRIKARJA

Ob boleči izgubi naše dragi? žene,
mame, stare mame in prababice

za nedoločen čas.
Pogoji:
P oklicna šola za elek tro strok o s triletn o prakso.
T rim esečn o p osk u sn o d e l a
N astop dela takoj ozirom a p o dogovoru s kandidati.
R o k prijave 15 dni.
Stanovanja ni.
V lo g o z dokazili o izobrazbi in op isom dosedanjih zaposlitev
naj kandidati p ošljejo Izvršilnemu odboru Tiskarne » K o čev 
ski tisk" K očevje, Ljubljanska 1 8 /a .
1 0 4 /6 - 8 0

objavlja
prosta dela in naloge

GOK ČRNOM ELJ
Delovna skupnost skupnih služb

VODJE SPLOŠNE SLU 2B E — tajnika muzeja
za nedoločen čas s polnim delovnim časom .

OBJA VLJA
prosta dela in naloge

Pogoji:
višja izobrazba ek on om sk e smeri ali srednja izobrazba
ek on om sk o—adm inistrativne smeri s trem i leti delovnih
izkušenj.
P osku sno delo je dva m eseca, nastop dela 1. 3 .1 9 8 0 .
Prijave z ustreznim i dokazili 'in kratkim življenjepisom
sprejema kom isija za m edsebojna razmerja D olenjskega
m uzeja 15 dni p o objavi.
Kom isija za m edsebojna razmerja
1 0 9 /6 -8 0

ZAHVALA

ALOJZIJE
MESOJEDEC
iz Češče vaš

se Iskreno zahvaljujemo vsem za nesebično pomoč v najtežjih
trenutkih, za izraženo sožalje, podarjeno cvetje in vence ter vsem,
ki ste pokojno v tako lepem številu spremili na qjeno zadnjo pot
Posebna zahvala sosedom, tov. Ivanu Dergancu za poslovilne
besede ob odprtem grobu, župniku za lepo opravljeni obred,
delovnim kolektivom Labod-Temenica Trebnje, Industriji obut
ve Novo mesto, Opekami Zalog, tapetništvu Jerman iz Novega
mesta, ŽTP-TOZD za promet Novo m esta

Žalujoči: vsi njeni

1) VODJE POSEBNE FINANČNE SLUŽBE
Pogoji: višja ali visoka izobrazba ek o n o m sk e sm eri, 3 leta
delovnih izkušenj

2) KNJIGOVODJE OSEBNIH DOHODKOV
Pogoji: srednja ek on om sk a šola, 1 le to delovnih izkušenj

3) ČISTILKE
Pogoj: delavka mora izpolnjevati sp lošn o zdravstveno sp o
sob n ost
Prijave pošljite v roku 15 dni p o objavi. Prijavi priložite
potrebna dokazila.
O izbiri b od o kandidati ob veščen i v roku 1 0 dni p o
zaključku roka objave.«
1 0 6 /6 -8 0

ZAHVALA
Nepričakovano nas je v 68. letu sta
rosti zapustil naš dragi mož, ata,
stari ata, brat in stric

NOVOLES - LESNI KOMBINAT S T R A 2A
TOZD TOVARNA GUGALNIKOV DVOR
razpisuje
JAVNO LICITACIJO
za prodajo naslednjega osnovnega sredstva

V

S P O M I N

9. februarja bodo minila tri žalostna
leta, odkar nas je po težki bolezni za
vedno zapustila draga

STRUŽN ICA PRVOMAJSKA

JOŽEFA

— izklicna cena 8 .0 0 0 dinarjev
— V cen i ni v ra č u n a n p r o m e tn i d a v e k
Licitacija bo IB. 2. 1 9 8 0 o b 10. uri v obratu NO V O LES TOZD TG DVOR pri Ž užem berku.
Ogled je m ogoč 15. 2. 1 9 8 0 o d 7. ure dalje v obratu.

TAVČAR

Na licitaciji lahko sodelujejo pravne in fiz ič n e osebe, ki
m orajo pred p ričetk om licitacije plačati 10 % p ologa o.d
izklicne cene pri blagajni TOZD TG D V O R .
9 2 /6 -8 0

roj. D im ic
iz R oj 11 pri Č atežu

4

HINKO
KOŠlCEK
iz Prapreč S pri Ž užem berku

Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom in sosedom za pomoč
ter izraženo sožalje. Hvala pevskemu zboru gasilcem, govorniku
za poslovilne besede, kolektivu Iskra za podarjene vence in kapla
nu za tolažilne besede ter opravljeni obred. Vsem še enkrat iskre
na hvala.
Ž alujoči: žena B erta, h čerk i N ati z družino M inka z
o trok i, sestra z družino in ostalo sorod stvo
P rapreče, Cvibelj Jesenice, B uenos A ires

Še vedno se te živo spominjamo, a tvoj grob p riča, da si se za
vedno poslovila od nas. Brez tebe je dom prazen, spomin nate pa
bo še naprej živel v naših srcih. Hvala vsem, ki seje spominjate in
obiskujete njen grob.
V si njeni

ZAHVALA
V 70. letu nas je zapustil dragi mož,
oče, stari oče, tast, brat in stric
ZAHVALA
ZAHVALA
V 67. letu starosti nas je nepričakovano zapustila naša mama,
stara mama, sestra in teta

MARIJA STANIŠA

Ob smrti naše drage mame

FRANČIŠKE NOVAK

iz O rehovice

iz V inje vasi 4 0

iz O rehovice 31

Iskreno se zahvaljujemo sosedom in vaščanom, ki ste nam bili v
težkih trenutkih ob strani, sorodnikom, znancem, prijateljem za
podarjene vence in številno cvetje ter za izraženo sožalje. Posebno
se zahvaljujemo kolektivom Varnost Novo mesto,' SIS za zaposlo
vanje Novo mesto, Iskra Semič TO ZD -Ilirija Ljubljana, župniku
pa za opravljeni obred in vsem, ki ste pokojno spremili na njeno
zadnjo p o t ’

se iskreno zahvaljujemo vsem vaščanom, ki so nam bili v težkih
trenutkih ob strani in pokojno spremili v tako velikem številu na
njeno zadnjo pot, vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za
podarjeno cvetje in vence. Zahvaljujemo se tudi kolektivu
Em ona-D olenjka iz Novega mesta in kolektivu II. osnovne šole
Slovenske Konjice, pevcem ter duhcvniku za lepo opravljeni
obred.

Ž alu jo či: vsi njeni

STANISLAV
NOVAK

Ž alu joči: sin Jože z družino in h čerka Zlatka

Iskreno se zahvaljujemo vsem' sosedom in znancem za tolažbo in
pomoč v težkih trenutkih ter za darovane vence in cvetje. Posebej
se zahvaljujemo zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma iz
Šentjerneja, pevcem, ZB, IMV Novo mesto, GD Orehovica,
govorniku tov. Jakšetu za poslovilne besede ter duhovniku za
opravljeni obred.
Ž alujoči: žena A ntonija, sinova S ta n k o in V ik tor, sestra
Pepca z družinam i, trije vnuki in ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Ž A L O ST E N SPOMIN
Te dni mineva žalostno leto, odkar
je kruta usoda mnogo prezgodaj
iztrgala iz naše sredine v cvetu
mladosti naša draga

JOŽETA IN IVANA
UCMANA
iz V el. C erovca pri S top ičah
Kako težko je sprijazniti se z resnico, da ju ne bomo nikdar več videli na domačem pragu, in
kako težko je premagovati žalost in bolečino v naših srcih. Spomin na oba pa bo v nas ostal
svetal, kot sveti m očna luč v temi. Hvala vsem, ki ohranjate oba v prijetnem spominu in
obiskujete njun skupni grob.
V si njuni

6 (1 5 6 1 ) 7. februarja 1980

V 68. letu starosti nas je mnogo prezgodaj za vedno zapustil
naš ljubi mož, oče, dedek in brat

FRANC
TREVEN
iz K očevja, Kajuhova 2
Ob tej težki izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem, ki so nam v najtežjih trenutkih pomagali
Zahvaljujemo sc vsem, ki so pokojnega spremili na zadnji poti, posebno pa še organizaciji ZZB,
Dništvu upokojencev, Društvu invalidov, kolektivom ITAS, LIK in Kočevski tisk, govorniku
Nacetu Kamičniku za poslovilne besede, delavski godbi, sostanovalcem in vsem za podarjeno
cvetje in vence.
Ž alu joči: žena Marija, sinovi S tan e, Ivan, M aks, h čerk e Jožica, Pavla, vsi z
družinam i, ter sestre Francka, A ngela, Marija, A n čk a, Slavica, R ezk a in Julka z
družinam i.

DOLENJSKI LIST

19

Tržni inšpektorji dali izčrpnejšo oceno o nastalem položaju pri preskrbi in založenosti dolenjskih trgovin - Med
vzroki spet paničnost,nakupovalna mrzlica kupcev, in neiznajdljivost trgovcev
Če povzamemo zaključno
misel iz poročila tržnega in
špektorja o založenosti in pre
skrbi trgovin v Novem mestu,
Trebnjem, Metliki in Črnomlju,
se podoba, ki smo jo še pred
dnevi označili za nerešljivo in
črno, danes vendarle izboljšuje.
„Odvečni“ hišni prostori, kleti
pa tudi drvarnice premorejo
vreče s sladkorjem, moko, pral
nim praškom, oljem in soljo, ki
so si jih občani tudi za ceno
izpraznjene družinske blagajne
in v „dobronamerni“ paničnosti tako ali drugače naku
pili Po preteku takšne nakupo
valne mrzlice pa so tudi trgovi
ne lahko svobodneje zadihale,
kar se danes kale tudi na boljši
založenosti polic.

.

5 Da prevpijemo zatišje;
Najzgodnejša otroška leta
je doživljal k o t nenehne se -'
litve. Z Rateža, kjer je zagle
dal luč sveta, so se umikali
na Tolsti vrh, od tam pa jih
je selitveni voz kmalu odpel
jal na Gradišče. Takrat je
bila vojna, zato so Maznikovi hitreje menjavali domo
vanje. Dokončno so se
udomili v Beli cerkvi, to pa
je bilo že po osvoboditvi.
Marjan se je po osnovni
šoli odločil za učiteljišče. V
Novo mesto se je vozil s ko
lesom. Včasih je to p o t pre
meril s tekom. Ko so tekli
pri šolski telovadni uri, so
mu morali vsi gledati v hr
bet. Za trenerje je postal ta
lent. Vsega prostega časa pa
vendarle ni prebil na atletski
stezi Kmalu je v njem zma
galo nagnjenje do kulture
Se preden je končal učitelji
šče, je Sprinterske čevlje do
končno obesil na klin.
V Vavti vasi, kjer je začel
(in tudi nehal) učiteljevati,
se je navadil biti organizator
proslav. V Straži, kjer je sta
noval, se je pridružil članom
Svobode. Čedalje bolj je
tudi risal in slikal. Slikanje je
bilo ves čas njegov najglas
nejši notranji klic. Slikal je,
ko je urejal Novolesov časo
pis, slika tudi zdaj, ko si slu
ži kruh ko t delavec UJV.
,Marsičemu sem se odre
kel, slikanju se ne bom niko
li," pravi. To m i toliko po
meni, da žrtvuje malone
ves prosti čas, pa tudi večji
del letnega dopusta preživim
s paleto. Zadnjih p et let se
udeležujem slikarskih kolo
nij, kjer se lahko ves predam
ustvarjanju, barvam. Če lah
ko slikam, je to zame naj
večja nagrada. Odkar so me
izvolili za predsednika skup
ščine ZKO, pa moram misli
ti še na druge reči, ki so šir

še, kulturne narave pa samo
upravne in organizacijske
O slednjem kar precej raz
mišlja. Še posebej o potih
ljubiteljske kulture. ,,Stanje
ni rožnato," ugotavlja. „Ni
več tiste zagnanosti, ljube
zni, ki je včasih rojevala gle
dališke predstave, koncerte,
proslave. Ob tem se moramo
zamisliti in delovati tako, da
se bo kultura razcvetela, ne
pa venela že v popju. Zvezo
kulturnih organizacij čaka
na tem področju veliko dela.
Rad bi, da bi se v to delo
vpreglo kar največ ljudi, še
prej pa bi se morali pomeni
ti. Zamišljam si množični
sestanek kulturnih delavcev
in drugih dejavnikov, kjer bi
ugotovili, česa ni in česa
smo zm ožni Denar je pri
vsem tem drugotnega pome
na, čeprav tudi kultura ne
more živeti brez njega. Po
mojem m m bi ~bil potreben
pravi prijem, prave oblike
dela in zvrhana mera za
upanja vase.
In še nečesa pogrešam,“ 4
pristavi Maznik. .fu b lik a c i- f
je, ki bi trajneje obeležila to, 4
kar se dogaja na kulturnem £
področju, kar imamo in kar 0
bi radi. V mislih imam zbor- £
nik ali revijo, skratka nekaj, £
kjer bi lahko na enem mestu £
prikazali kulturno-umetni- J
ške dosežke in tokove. Novo t
mesto se najbrž brez take J
publikacije ne bo moglo pre *
riniti iz polanonimnosti, v £
kateri - vsaj nekateri znaki j
kažejo na to - še vedno tič i j
Pa ne samo zavoljo tega, ker J
nima zbornika. . .
Nemara je slovenski kul- J
turni praznik pravšnja pri- J
ložnost da Marjanu Mazniku $
pritrdimo dovolj naglas in J
prav nič sramežljivo, da pre- 4
vpijemo zatišje. . .
/. ZO RAN t
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SEVNIČANOM
PLAKETA BORISA
KIDRIČA

Sicer pa poglejmo nekaj ugotovi
tev iz omenjenih dolenjskih občin,
ki jih je tržni inšpektor ob uvodoma
omenjenem vzroku za nastali polo
žaj označil kot glavne krivce.
Med novomeškimi trgovci se je
tok D t ponovno potrdilo pravilo, da
vse preveč križemrok čakajo na
dobave grosistov. Sele na pobudo
inšpekcijskih služb so si nekatera

Prvi rezultati preiskave so odkrili,
da je otrokova mati Marija dala
prejšnji večer otroka spat v sobo,
sama pa odšla na počitek v drug
prostor, kot pač vsak dan. Nasled
njega jutra se je zbudila ob običaj
nem času, okoli 5.30 in odšla po
gledat otroka. Mala Nada je ležala
brez zavesti, zato jo je mati hitro

Sedem slovenskih in jugoslo
vanskih
celovečernikov
je
uvrščeno v spored drugega tedna
domačega filma v Črnomlju, ki
bo od 10. do 16. februarja, pri
reja pa ga tamkajšnji zavod za
kulturno in prosvetno dejavnost.
Tokrat si bodo ljubitelji
sedme umetnosti lahko ogledali
naslednje filme domače kine
matografije: „K rč“ , „Veter in
hrast", „Povratek“, ,JMovinar“ ,
..Iskanja", Partizanske eskadrile*‘ in „Ubij me nežno".
Vse predstave bodo v dvorani
kulturnega doma, začenjale pa
se bodo ob 19.30. Namesto
predfilma bodo vrteli kratke
filme o Beli krajini, vseh pa bo
šest.
V času filmskega tedna bo v
gornji avli odprta razstava del
Edvarda Kardelja, posvečena
70-letnici rojstva tega velikega
misleca in revolucionarja.

Lik Kardelja
na novi znamki
Skupnost jugoslovanske PTT je v
počastitev 70-lctnice rojstva narod
nega heroja, revolucionarja in enega
najpomembnejših vodij delavskega
gibanja izdala večbarvno frankovno
znamko za 2,00 din- Tovariš Edvard
Kardelj je bil prvi častni član Fila
telistične zveze Slovenije. Tako si
bomo filatelisti popestrili in oboga
tili svoje zbirke naših slavnih mož
tudi z znamko častnega člana FZS.
Dušan Lukif, akademski slikar iz
Beograda, je naredil osnutek za
znamko po doprsnem kipu slavljen
ca, ki je delo akademskega kiparja
Zdenka Kalina iz Ljubljane. Znamka
bo v ofsetnem tisku v prodajnih
polah po 25 komadov. Izdan bo
tudi FDC ovitek prvega dne.
ANDREJ ARKO

Dolenjski m edobčinski inšpektorji odkrili v črnom aljski klavnici kup nepravilnosti
O dplake speljane v Lahinjo — Kako v M etliki, Škocjanu in Novem m estu?
O težavah s slovenskimi klav
nicami, ki jih je v zadnjem času
zraslo kar nekaj preveč, njiho
vem načinu dela in razmerah, v
katerih delajo, je bilo zadnje
dni veliko govora. Tudi do
lenjski medobčinski veterinar
ski. inšpektor, vodnogospodar
ski, sanitarni ter inšpektor dela
so se odločili za obisk do
lenjskih klavnic. Prva na spisku
je bila črnomaljska, last tam~
kajšnje KZ, medtem ko bodo
ostale na vrsti te dni.
Pregled
higiensko-tehničnega
stanja v omenjenem tozdu je ob ne
štetih pomanjkljivosti.lal res poraz
no podobo. Ce začnemo kar z od
stranjevanjem odplak, ki so iz klav
nice speljane naravnost v Lahinjo,
nekaj pa preko greznice. Veliko je
bilo tudi sanitarnih pomanjkljivosti.
Omenimo samo neprimeren hlev za

SPET PUSTNE
NOVICE
Krčani in Brcžičani tudi ob letoš
njem pustu ne bodo ostali brez
Pustnih novic, šaljivega glasila, ki ga
bo tokrat že dvajsetič izdalo krško
turistično d ruštva Zdajšnjim raz
meram primerno bo glasilo ubrano
na temo stabilizacije, nemalo pa bo
tudi žgačkljivih osti na račun mu
havosti in nespametnosti ljudi.
M. JAZBEC

Otroka našla mrtvega
Krško UJV so v ponedeljek zju
traj obvestili, da so v Brestanici v
zgodnjih jutranjih urah našli v do
mači posteljici mrtvega otroka. Slo
je za dvoinpolmesečno Nado Blat
nik iz Brestanice 71.

Začetek s »Krčem”

Standard ni uspelo nabaviti manjka
jočih količin te osnovne začimbe.
Nič novega pa ne bomo z ris a li, če
so inšpektorji ugotovili veliko po:
manjkanje pralnih praškov po trgo
vin £i, od živil pa tudi suhomesnatih
izdelkov.
Podobne ugotovitve lahko pri
pišemo tudi ostilim dolenjskim

Klavnica »odvaja” v Lahinjo

Vzrok smrti Nade Blatnik je bila zadušitev
V soboto je v klubu delega
tov v Ljubljani predsednik orga
nizacij za tehnično kulturo Slo
venije, Maijan Orožen, potrdil
45 plaket Borisa Kidriča za za
služno delo v tehnični kulturi.
Potrjenih je bilo 5 zlatih, 17
srebrnih in 23 bronastih plaket.
Med dobitniki srebrne plakete
je tudi Astronavtični raketarski
klub Vega iz Sevnice, ki bo le
tos slavil 10-letnico dela. Že v
marcu naj bi začeli tudi graditi
astronomski observatorij na
lisci.

trgovska podjetja pomagala tudi z
lastnimi prevoznimi sredstvi. Sicer
pa je najočitnejši primer nesposob
nosti organiziranja preskrbe z osnov
nimi živili novomeška KZ Kika, k iji
še dva dni po dobavi soli v grosistič
nem skladišču Mercatorja — toed

pograbila in nemudoma odnesla v
zdravstveni dom, kjer pa so lahko
ugotovili le še otrokovo smrt. Vzrojc
je bil kmalu pojasnjen: dekletce je
namreč ponoči bruhalo, pri tem pa
so ji ostanki hrane zašli v sapnik in
se je zadušilo.

živino pred klanjem, pa neprimerno
oprem o za higiensko obdelavo mesa.
Nepravilnosti so bile tudi pri osebju,
saj delavci niso imeli urejene zdrav
stvene dokumentacije. Natančneje:
potrdil o rednih obveznih zdravni
ških pregledih niso mogli najti,K ro-

• Za razliko od črnomalj
skega primera' pa smo ob za
ključku redakcije prejeli ugo
tovitve veterinarskega inšpek

tovala brez odloka o veterinarskosanitarnem redu.
Odgovor inšpektorjev ob takšnih
pomanjkljivostih je bilai izdana od
ločba, v kateri stoji, da morajo
črnomaljski klavci v enem letu ure
diti čistilno napravo ob Lahinji, do
takrat pa vse odplake speljati v za
prto greznico in jih tako odvažati na
posebno m esto. Postavljen je bil
tudi rok za odpravo vseh sanitarnih
pomanjkljivosti: 1. junij letos, za vse
ostale napake pa 1. april. Seveda je

torja o p onedeljkovem ogledu
klavnice v M etliki, k i daje ne

p o tr e b n o z n e k a te rim i u k re p i za
b o ljšo h ig ien sk o o p re m o klavnicc

primerno boljšo podobo. Tako
je kanalizacija urejena in po
vezana z javno kanalizacijo, v
kratkem bodo uredili tudi čis
tilno napravo. Resda' je bilo
ugotovljenih nekaj pomanjklji
vosti, predvsem odkup prašičev
in telet, ki ji bil doslej kar na
dvorišču klavnice, v Metliki
tudi nimajo ploščadi za pranje
vozil, vendar so nekaj napak
odpravili že ob ponedeljkovem
ogledu, za odpravo ostalih pa je
po odločbi inšpektoija rok 1.
julij.

pričeti takoj!

občinam, še posebej Metliki H
Črnomlju, kjer je po „zaslugi“ nfr
sposobnih trgovcev obeh kmetijskih
zadmg po nepotrebnem p rimanj ko1
v do nekaterih osnovnih živil.
Vse torej kaže, da se bomo b
večtedenske krize v preskrbi trgovin
vendarle izkopali, vendar bo za dol
goročnejšo rešitev potrebno še m lsik :j urediti. Začnimo s skladišči, h
posebej podeželskimi, ki so izredno
majhna in neprimerna za daljše
hranjenje osnovnih živil. Tako trgov
ci niso mogli naročati večjih in
potrebnih količin blaga, ki je ob
nakupovalni mrzlici pošlo že v nekaj
dneh.
Za konec pa še dobronameren
nasvet trgovcem in potrošnikom.
Zanimivo in nerazumljivo je nam
reč, da so imeli prvi ob zdajšnjem
položaju
s preskrbo skorajda
povsem prazne knjige povpraševanj,
za kar bo seveda po prijavi inšpek
torjev potrebno stopiti pred sodnika
za prek iške, medtem ko za kupce
velja, da vse premalo izkoriščajo
knjige pritožb in reklamacij, ki so
dostopne (bolj ali manj) v vseh
trgovinah. T\idi to je namreč pot do
boljše in pavočasnejše preskrbe
naših trgovin.
Sicer pa lahko sklenemo z azveseljivo ugotovitvijo, da niti delavci
Uprave inšpekcijskih služb Novo
mesto niti dela/ci UJV niso ugoto
vili nobene večje goljufije.

a BUDJA

Angležinja na
krškem in
novomeškem odru
Melody m aker: ena naj
obetavnejših glasbenic
Po uspelem koncertu ljudskih
godcev pripravlja mladinski aktiv
iz Krškega še eno gostovanje. V
torek, 12. februarja, bo ob 18.
uri v Delavskem domu nastop
znane angleške glasbenice Jenny
Bceching. Jcnny igra akustično
kitaro in bendžo ter poje,

B. B.

OBČNI ZBOR
NOVOMEŠKEGA
PLANINSKEGA
DRUŠTVA
Planinsko
društvo
Novo
mesto sporoča planincem in lju
biteljem narave, da bo v sindikal
nem dom u v Novem mestu ob
čni zbor društva 13. februarja
ob 17. uri. Po dnevnem redu bo
na vrsti tudi predvajanje barvnih
diapozitivov.

rk‘nny li c c th i n u
V nedeljo, 17 februarja ob
19.30, pa lx) Jenny Beeching na
stopila še v novomeškem Kinu
Krka.
D .V .

na številnim pomanjkljivostim pa je
bila ugotovitev, d a je klavnica obra-

OBČNI ZBOR FOLK
GLASBENEGA
DRUŠTVA
9. februarja ob 17,30 bo imelo
novomeško Folk glasbeno društvo
letni občni zbor v Domu JLA. Pre
gledali in ocenili bodo dosedanje de
lo, poiskali smernice za naprej, se
pogovorili o sodelovanju z drugimi
društvi in organizacijami ter preteh
tali možnost izvedbe poletnih glas
benih prireditev na prostem, kot je
na primer srečanje harmonikarjev.
Na občni zbor so vabljeni vsi ljubi
telji glasbe, ki bi želeli aktivno so
delovati na tem glasbenem področ
ju.

PRIBLJUBLJENA GOSTA V BREŽICAH. Zagrebški pevec zabav
nih melodij Ivica Šerfezi je v Sloveniji vedno dobrodošel, zlasti na
Dolenjskem in v Brežicah kjer je minuli četrtek gostoval že devetič
po vrsti. Z Ljupko Dimitrovsko sta tokrat v tretje pripravila privla
čen program pred polno zasedeno dvorano mladih poslušalcev. Ta
pevski par bo 2 1 . februarja odšel na turnejo po Zahodni Nemčiji,
kjer bo nastopal za naše zdomce. (Tekst in slika: M. R.)

NAŠA SKRB ZA RED IN ČISTOČO

V Hitro tkal se je napove zato, da se dogovorimo, kako
Tovariš Mercednik iz Bele
dala visoka delegacija iz Bele bomo počistili vse prostore
ga mesta si je z zanimanjem
ga mesta, zato je sklical direk do zadnje luknje, kako bodo
ogledal Hitrotkal, celo z de
tor vseh direktorjev kolegij.
gasilci oprali cesto in parkirni
lavko Katarino Strojnikovo je
Povedati vam moram, da prostor ter kako bomo zvozili
spregovoril iri besede „Kako
bo obiskal našo delovno orga z dvorišča navlako ki se je
ste kaj? ” jo je vprašal, ona pa
nizacijo sam tovariš Merced- nabrali pri skladišču gotovih
mu je odvrnila: ,.Dobro” .
!
nik. To niso mačje solze zato izdelkov.”
Potem je vodilna ekipa
morajo biti ta dan delovni
Petnajst delovnih skupin je
Hitrotkala na čelu s tovarišem
prostori čisti urejeni da se
Mecednikom šla v direktor
bo lesketalo naokoli ” je za sedem dni čistilo pralo odva
žalo, biksalo drgnilo
jevo pisarno in tovariš MecedbičalNaslednji dan je bil sesta
„Zmeraj sem trdil, da naši nik je rekel, še preden so
sedli: „To pa je fabrika, to.
nek
razširjenega kolegija. ljudje ljubijo urejeno okolje,”
Priznati moram, da sem pri
Direktor
vseh
direktorjev
je
je
rekel
sekretar
in
čika
ni
KAMERA ODKRIVA - Na raznih koncih Novega mesta je še do
čakoval moderne stroje, naj
bil
kratek:
„Vsi
veste,
da
bo
vrgel
po
tleh,
kar
je
sicer
stal
nedavnega viselo nekaj deset košev za smeti. V zadnjem času pa
novejšo opremo, toda pri vsej
obiskal
našo
tovarno
tovariš
___
_____
_______
no
počenjal
marveč
ga
je
stinekoga močno motijo, da so pritrjeni meter od tal in jih vztrajno z
vsebino vred meče na tl” 3 U p J j Z ^ d a S ^ v ^ S i k o ^ C J • Mercednik. Tu smo samo sn£v^epsuknjiča.
i*de'vi trie je najprijetneje
povedali, kar mu gre. (Foto: J.P .)
• • • • • • • • • • • • • •
• ■ •
•
•
®

presenetil red, čistoča, ki vla- %
da. Nikjer papirčka, nikjer a
prahu.”
V tem času sta korakala p o ^
tovarniškem dvorišču Jožič a
Repič in Tone Pisarnikov
,,Izvoli. Ravno še dva sta” , _
je ponudil Repič Tone;u cigareto.
•
,,No, pa bom” .
•
Repič je zmečkal prazno #
cigaretno škatlico in jo zabri- #
sal po dvorišču.
0
,,Kaj pa to počenjaš? ” se ^
je začudil Pisarnikov
,,Moč navade, pa tudi sicer
je obiska že konec!” je rekel
Repič in sta oddimila vsak
sebi.
TONIGAŠPERlC
®
- • • • •

