Pionirski horuk

Dolenjci radi prispevajo
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Na območju naših devetih občin od 1975 do letos
izglasovali 256 samoprispevkov — Novo mesto največ
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TEDEN DNI BRIGADIRJI - Štirideset pionirjev KS Straža je dodobra popravilo makadamsko cesto
od Zaloga d o Straže, uredilo prostor za načrtovano železniško postajo za potniški prom et v 'truševcu
in pomagalo pri gradnji nogometnega igrišča v Vavti vasi. (Foto: J. Pavlin)

Zadruga posluje občutno bolje
Celotni prihodek najbolj porastel pri enoti Transport, pri kateri so odprli mehanično
delavnico — Odkupili več mleka
Kmetijska zadruga Ribnica je
v prvih šestih mesecih letos v
primerjavi z enakim obdobjem
lani poslovala precej bolje.
Celotni prihodek je porastel za
49 odstotkov, dohodek pa
zaradi počasnejšega porasta
strošcov celo za 91 odstotkov.
Zal so se zvišale tudi obveznosti
iz dohodka in sicer kar za
enainpolkrat (za 146 odst.). Osebni
dohodki so naraščali nekoliko
počasneje in so letos zanje izplačali
34 odstotkov več.
Ibsebno razveseljivo je, da je
občutno porastel ostanek čistega
dohodka, predvsem sredstva za
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upepelil tudi 70 ton sena. škode še
niso ocenili.
Preiskovalci uprave javne varnosti
Ljubljana-okolica, ki so si pogo
rišče ogledali naslednje dopoldne, še
vedno niso ugotovili pravega vzroka
za požar. Po dosedanjih podatkih je
izključeno, da bi požar izbruhnil
zaradi slabe električne naprave.
Očividci trdijo, da je zagorelo
najprej v šupi za slamo, kjer
električne napeljave sploh ni bilo.
Tako sta ostali v glavnem le še dve
možnosti. Lahko je prišlo do požara
zaradi odvrženega cigaretnega ogor
ka ah je nekdo po nesreči ali nalašč
zanetil ogenj.
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razširitev materialne osnove dela oz.
investicije. Lani so le tri zadružne
enote od trinajstih poslovale do
nosno, zadruga pa je k o t celota
imela le 110.000 din ostanka čistega
dohodka. Letos je
šest enot
prikazalo izgubo, vendar je zadruga
k o t celota ustvarila 2,680.000 din
ostanka čistega dohodka ali za
dobrih 23-krat več k o t lani.
Izguba, k i so jo letos zabeležile
enote Mesarija, Odkup in Zadružnik
ter v veliki večini Dom Sodražica, je
le posledica neplačane realizacije.
K> bodo dobile te enote svoje
storitve, blago in ostalo plačano, ne
bodo imele več izgube razen Doma,
ki b o izkazal še 10.000 din izgube.
Izgubo bosta še edno imeli trgovini
KZ na Gori in Svetem Gregorju, ki
imata za majhen promet razmeroma
veliko stroškov.
Odkup zadruge se je letos povečal
za 42,9 odstotka. Ta porast pa n i
toliko odraz večjih količin od
kupljenih kmetijskih proizvodov kot
nižjih cen. Količinsko so odkupili za
5 odstotkov več mleka, za 9,2
odstotka več starega klavnega
goveda, za 600 odstotkov več (kar
pa dejansko pomeni od lanskih 3
letos 21) konj hi za 43,3 odstotka
več plemenskih telic. Močno je
upadel količinski odkup telet in

prašičev (za 57,5 oz. 50 odstotkov),
mladega pitanega goveda (za 10
odst.), plemenskih bikov (za 12,5
odst.), sena (za 6 odst.).
Vzrok za zelo občutno znižanje
odkupa prašičev je, da je edini
kooperant preurejal svinjski hlev in
se bo odkup zato izboljšal v drugi
polovici leta.

občini Prav tako pri razpisovanju in!
sprejemanju samoprispevkov poza
bljamo, da ni dovolj objekt le
Zgraditi, temveč je treba upoštevati,
da bo zgrajeni objekt zahteval
sredstva za svoje delovanje in
povečeval skupno porabo v občini,
kadar gre za objekt družbenega
standarda. Skratka, ko pripravljamo
plane, ne. smemo pozabiti nanje!

OBISK CELOVŠKIH
MATURANTOV
Na povabilo republiškega ko
miteja za vzgojo in izobraževanje
ter telesno kulturo so od 18. do
28. avgusta na potovanju po
Jugoslaviji maturantje Zvezne
gimnazije za Slovence v Celovcu.
Prvi dan obiska so se ustavili v
Novem mestu in si ogledali
proizvodne prostore tovarne
zdravil Krka, kjer so se srečali
tudi s predstavniki OO ZSMS. V
pogovoru so se seznanili s
samoupravljanjem in s pložajem
mladine v družbi Obisk so
nadaljevali z obiskom Beograda,
kjer so se poklonili spominu
tovariša Tita.

KDAJ ASFALT
NA TRAVNO GORO?
Travna gora je pribljubljena
izletniška točka ne le Sodražanov,
Ribničanov in Kočevcev, ampak
tudi Ljubljančanov in drugih. Bila bi
še bolj obiskana, če bi bil asfaltiran
cestni odsek od Sodražice prek
Vagovke do Travne gore.

Ni pravega pomanjkanja zdravil
Kljub težavam v preskrbi zdravstveno varstvo ni ogroženo - Tudi zdravila na zalogo? —
Doklej zdravila v uvozu blago široke potrošnje?
Čeprav se letos v Sloveniji, še bolj pa v drugih republkah,
srečujemo z občasnim pomanjkanjem nekaterih vrst zdravil,
zdravstveno varstvo ljudi vendarle ni ogroženo, saj v Sloveniji
pravega pomanjkanja kateregakoli od žh ijen j& o pomembnih
zdravil še ni bilo, so poudarili na tiskovni konferenci, na kateri so
roUem e v preskrbi z zdravili osvedili predstavniki republiškega
orni tej a za zdravstveno in socialno varstvo, izvršnega odbora
dcupščme zdravstvene dcupnosti Slovenije, SIS za ekonomske
odnose s tujino, izvršnega odbora združenja lekarn Slovenije, Krke
in Leka.
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Poudarjeno je tudi b io , da je
nevzdržno, ker so zdravila uvrščena
med blago široke potrošnje in da
zanje veljajo iste uvozne omejitve
kot za kavo, pralne praške in drugo

Volja zmaguje bolezen
4. kolo republiškega prvenstva v košarki na vozičkih
Novem mestu — Domačini na drugem mestu
Novomeški paraplegiki so v
soboto ob p om oči polaovitelja
IMV N ovo m esto organizirali 4 .
k d o republiškega prvenstva v
košarki na vozičkih. Čeprav je
bila udeležba nastopajočih v
športni
dvorani
nekolikanj
okrnjena, ker ni bilo ekip Celja,
Kamnika in Ponikev, so m alo
številni gledalci vendarle prišli
na svoj račun.
Poglavitna odlika sobotnih
bojev je
bila ob odlični
organizaciji velika borbenost
nastopajočih, kar velja še
ppsebej za domačine, ki so na
koncu zasedli odlično drugo
m esto za paraplegiki Ljubljane.
Slednji so im di v svojih vrstah
še najboljšega igralca turnirja,
Jožeta Žgajnarja, medtem ko
sta se pri Novomeščanih odliko
vala Jože Okorn in Slavko
G olobič.
REZULTATI:
Ljubljana—
Kranj 5 9 :2 8 , Ljubljana-Maribor 51:22, Ljubljana—Novo
m esto 3 3 :1 7 , Kranj-Maribor
2 5:30,
K ranj-N ovo
mesto
13:35, M aribor-N ovo m esto
2 9:31.
Vrstni red 1. Ljubljana 6, 2.
N ovo m esto (Okorn, Hočevar,
Koščak, Franko, Ahlin, G d o -

Na območju dolenjskih in posav
skih občin se ljudje, po podatkih
sodeč, radi odločajo, da iz svojega
žepa primaknejo potrebni dinar za
investiranje v infrastrukturne in v
objekte družbenega standarda. Za
ureditev in modernizacijo cest,
mostrov, za komunalno ureditev
naselij, za gradnjo šol, vrtcev,
kulturnih domov in drugo so od
1975 do letos izglasovali 213
samoprispevkov, samo v lanskem
letu pa 43.
Daleč pred drugimi je po številu
samoprispevkov novomeška občina,
kjer so se občani in krajani odločili
za 130 samoprispevkov, s čimer so v
Sloveniji na drugem mestu. V
obdobju od 1975 do letos so se
odločili v metliški občini za 41, v
trebanjski za 26, v krški za 15, v
kočevski za 12, v brežiški za 10, v
ribniški za 9, v sevnišla za 7 in vi
črnomaljski občini za 6 samopri
spevkov. Lani le v ribniški občini
niso glasovali za noben samoprispe
vek, medtem ko so se v vseh drugih
občinah odločali za enega do štiri
samoprispevke. Novo mesto je tudi
lani po številu sprejetih samopri
spevkov v v rh a Z 28 samoprispevki
je novomeška občina zasedla prvo
mesto ne samo na območju, ki ga
piokriva Dolenjski list, temveč tudi v
vsej Sloveniji.
Bevladovali so
predvsem samoprispevki za gradnjo
šol in vzgojnovarstvenih zavodov.
Vse to kaže, da pristaja samo
prispevek pogosto uporabljen način
investiranja.
Kot pripominja I.
Berločnik v Občanu pa se na račun
samoprispevka bistveno ne poveča
obseg razpoložljivih sredstev za
investicije v osnovna sredstva v

bič, Gorenc) 4 , 3. Maribor 2 ,4 .
Kranj 0.
Po 4 . kolu vodi v skupnem
seštevku Ljubljana s 36 točka
m i, Novom eščani pa so drugi s
26 točkam i.

BORBENO IN ZANIMIVO Ljubljančani (v tem nil dresih)
so bili zmagovalci sobotnega 4.
k d a republiškega prvenstva za
paraplegike—košaikaije, k i je
b io
v novomeški športni
dvorani. (Foto: Budja)

blago široke potrošnje, zaradi česar
se otežkoča in zavlačuje uvoz
zdravil in surovin zanje. Zato je
zvezni izvršni svet že sprostil uvoz
nujnih zdravil, sanitetnega materiala
in osnovne medicinske ■opreme.
Dana je tudi pobuda za zmanjšanje
izvoza doma izdelanih zdravil in
zahteva za dovolj velik uvoz surovin
zanje. Sprejet je tudi seznam okoli
300 življenjsko pomembnih zdravil
in zahteva o višjih, ekonomskih
cenah domačih zdravil, ki se že leta
niso spremenile.
V letošnjem prvem polletju je
slovenska farmacevtska industrija
proizvedla za 20 odstotkov več
zdravil kot v enakem lanskem
obdobju, v slovenskih lekarnah pa
so jih izdali za 10 odstotkov več,
kar priča, da so si ljudje tudi pri
zdravilih skušali ustvariti zaloge.
Kajti slovenska poraba zdravil se
umirja in je že nekaj let precej
manjša, k o t je povprečje za
federacijo. K temu je pripomogla
večja denarna participacija bdnikov
pri receptih, pa tudi zavest
zdravstvenih delavcev in možnost
kontrole porabe zdravil z računalni
ško obdelavo receptov. Nujno
potrebna bi bila tudi (dansko
poslovna skupnost za Slovenijo - in
posebna za vso Jugoslavijo, v kateri
bi bili združeni proizvajalci, po
rabniki in distributerji, kar bi
omogočilo hitrejše dogovarjanje in
reševanje problemov pri preskrbi z
zdravili
Kar 95 odstotkov vseh zdravil
dela naša farmacevtska industrija,
nekaj iz domačih, največ pa iz
uvoženih surovin, za katere si
morajo proizvajalci sami zagotoviti
devize, saj uvozni ukrepi zdravila in
surovine zanje še vedno uvrščajo
med potrošno blago. Izdelki po
sebnega družbenega pomena posta
nejo zdravila šele v potrošnji Zaradi
ukrepov se je že dogajalo, da tudi,

ko - so imeli devize, niso smeli
uvažati, zaradi česar je trpela stalna
proevpdnja vseh zdravil. In kljub
nekaterim sklepam za nemoten
intervencijski uvoz zdravil imajo
uvozniki še vedno težave s postopki
kijih morajo izpeljati prek bank.
Motnje v preskrbi z zdravili
zahtevajo tudi čim večjo usmeritev
v bazno proizvodnjo in v raziskave,
da bi se kar najbolj otresli licenčnih
odnosov, ki še vedno prevladujejo v
farmacevtski industriji To pa bo
mogoče le, če se bo zanjo
dogovorila in združila sredstva vsa
jugoslovanska farmacevtska industri
ja, pa tudi druge, vzporedne panoge.
Z. LINDIČ
/
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TRAKTOR
POKOPAL
LASTNIKA
44-letni Alojz Huč iz Biške
vasi je v soboto okoli 19. ure
vozil traktor po kolovozni poti v
Biški vasi. Med vožnjo po klancu
navzdol se je vozilo, na katerega
je bil pripet tudi vpreženi voz s
krmo, zaradi prehitre vožnje v
nepreglednem ovinku prevrnilo
in pod seboj pokopalo voznika.
Poškodbe so bile tako hude, da
jim je Huč podlegel na kraju
nezgode.

■s____________________

NESREČA
V RUDNIKU
V soboto ob 19.10 je prišlo v
kanižariškem rudniku - na odkopu
š t 4, kota 108 - do delovne
nezgode, pri kateri se ie noškodoval
25-letni Teufik Amidžič iz Kanižari
ce. Do nesreče je prišlo pri
nakladanju premoga na transporter,
ko se je zataknila nakladalna (opata
in je njen ročaj udaril Amidžiča po
obrazu. Poškodovanega rudarja so
prepeljali v ZD Črnomelj, nato pa še
v novomeško bolnišnico.
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Do konca tedna bo prevlado
valo sončno vreme s tempera
turami, ki so povprečne ca ta
čas.

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
5 0 .0 0 0 stavkajočih, p o 
manjkanje nekaterih osnov
nih
živilskih
potrebščin,
napeto p o litičn o vzdušje to so samo nekateri izm ed
elem entov, iz katerih je
m ogoče izluščiti p o dobo
Poljske, k i preživlja enega
svojih najbolj mučnih p o letij
v zadnjih letih.
V osnovi želijo Poljaki
samo eno: Jtoljše življenje,
toda v tej na videz preprosti
in vsakomur razumljivi za
h tevi je skritih toliko vidnih
in nevidnih čeri, da je izh od
iz nastale stiske še vedno
nejasen in negotov.

Poljska:
mučno poletje
N ekatere kronične slabo
sti poljskega sistema dela in
življenja (predvsem pa za
strašujoča
n eučinkovitost
gospodarstva) se vlečejo že
leta dolgo in na dlani je, da
jih ne bo m ogoče odpraviti
brez izjemnih naporov in
odrekanj.
Toda tisto, kar pesim i
stom vzbuja največ skrbi, je
vprašanje, ali bodo Poljaki
pripravljeni na nova odre
kanja, k o pa v marsikom
prevladuje prepričanje, da so
se že leta dolgo odrekali
zaman.
A li rečeno drugače: ali ne
bodo terjali (ob pristanku na
odrekanje) tako korenite
sprem em be v vodenju države
ali družbe, da b o to eno in
drugo bistveno spremenilo?
Poljska kajpak mora raču
nati s p o litičn o realnostjo, s
svojim zemljepisnim in glo
balnim političn im položa
jem znotraj vzhodnoevrop
ske .socialistične skupnosti,
k i ga ne more sprem injati in
znotraj katerega edino lahko
išče svoj novi maneverski
prostor. Vprašanje je samo,
kako in v kolikšni m eri je
m ogoče izvajati spremem be,
k i naj približajo boljše
življenje.
Država je dosegla zgornjo
d opu stno mejo zadolževanja
v tujini Večina deviz, k i jih
zaslužijo z izvozom , gre za
odplačevanje tujih kreditov.
Gospodarstvo je neučinkovi
to, še p osebej pridelovanje

hrane, temu pa so se letos
pridružile še poplave in
druge ujme.
V poljskih
trgovinah je
marsikatera
polica prazna, izbira blaga je
skromna, kakovost p o go sto
zelo slaba.
Stavke so otipljivo o p o zo 
rilo za poljsko vodstvo, da
ljudje niso pripravljeni več
prenašati teh slabosti D e
lavci
terjajo
učinkovitih
ukrepov In izboljšanj, toda
veliko vprašanje je, koliko je
m ogoče to uresničiti, ne da
b i :Se v temeljih sprem enil
tu di sam družbeni sistem.
Na februarskem kongresu
Z družene poljske delavske
partije so se opredelili za več
dela in ve č odgovornosti, ne
da bi, v celo ti gledano,
terjali odločilnih sprem em b
v samem sistemu. sToda
kaže, da parola „še več
istega" j i i tisto, kar lahko
izboljša sedanji po lo ža j in
odpravi zadrege.
Poljski prem ier E dw ard
Babiuch je na televiziji
izjavil, da se vlada zaveda
napak in želja p o sprem em 
bah. Treba bo sprem eniti
način vodenja gospodarstva,
je dejal, hkrati pa preprečiti
poslabšanje političnega p o 
ložaja in morebitnih še
hujših družbenih nesoglasij
in sporov. Vlada že več
m esecev pripravlja kon kret
ne rešitve.
Sedanji nemiri in stavke
na Poljskem niso prve. V
državi je p o vojni ž e večkrat
prišlo d o podobnega položa
ja. N o vo st je za zdaj to, da
tokrat, niso zabeležili hujših
incidentov, saj ostajajo stav
ke in dem onstracije v okviru
„dovoljenega” obnašanja in
se ne sprevračajo v fizičn e
spopade, k i bi jih b i o treba
preprečevati z vojsko in
policijo
in kazn ovati z
zapiranjem
A kljub tem u je p olo ža j
napet in tudi potencialno
nevaren. Poljakom se v tem
dolgem, m učnem poletju ne
obeta preveč dobrega, toda
p o drugi stra n i je bržkone
tako soočen je z dosedanjo
prakso nujno potrebno, če
naj bo prih odnost boljša in milijoni Poljakov si v
bistvu ne želijo n ič drugegfi,
k o t živ eti bolje.
JAN E Z ČU Č EK
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TEMNOPOLTI STAVKAJO — Tukaj še vedno traja stavka 1 0.000 tem nopoltih delavcev, zapodemn
pri nekem zasebniku. V zgodovini Južne Afrike je to največja in najdaljša stavka temnopoltih
delavcev, zaposlenih pri kakem zasebniku. Sicer pa so osebni dohodki tem nopoltih delavcev v tej
državi praviloma desetkrat manjši od dohodkov belcev. Na sik i: delavci med stavko. (Telefoto: UPI)
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Stroške preveč podcenjujemo

Zaradi višjih stroškov pitanja želijo živinorejci zvišanje odkupnih cen živine — Kam pelje
sedanja rast cen kmetijs['ih pridelkov? — So brez moči?
Veliko govorimo o prenizkih odkupnih cenah živine in
kmetijskih pridelkov in premalo o prehitri rasti pridelkovalnih in
rejskii stroškov. Pri rasti cen bom o namreč imeli ne le
administrativne ovire v obliki odobravanja cen, tem več tudi
gospodarske, k o se b o zoževal krog kupcev. Cene namreč rastejo
hitreje k ot osebni dohodki delavcev, zato b odo imeli manj denarja
za enake količine blaga«
Živinorejska poslovna skup
zadovoljni vsi, če bi „dižava”
nost Slovenije je predlagala, da
dovolila, da bi si sami določali
bi zvišali odkupno ceno mlade
prodajne cene. Mnogi menijo,
ga pitanega goveda na 41 din za
da je z višjo ceno m oč odpraviti
kilogram in za pitane prašiče na
vse težave, a ne poznajo tržnih
39 din. Pri tem navaja, da so
zakonitosti.
stroški pitanja goveda še višji in
Ali sm o že začeli razmišljati,
bi ustrezala odkupna cena 43
kam pelje sedanja rast cen naših
din, ki pa gotovo ne bo
kmetijskih pridelkov? Pšenica
odobrena.
je potegnila za sabo koruzo, ki
Takim računom veijetno ni
ie že za 1 din po kilogramu
m oč oporekati Ne bi pa smeli
dražja, k ot je bila pred
niti prezreti, da bi pri takih
ričetkom žetve krušnih žit.
odkupnih cenah pitancev že čez
lešalnice krmil grozijo, da
dobrega pol leta morali zvišati
ceno svinine za eno tretjino
sedanje cene in junetine za
TELEGRAMI
okrog 17 % oziroma za 23 %,
če bi živinorejcem plačali vse
stroške
pitanja.
Kaj tako
BRIONI - Generalni sekretar KP
zvišanje pomeni za porabnike
Španije Santiago Carrillo se je mudil
mesa in tudi za izvoznike — če
nas Brionih, kjer se je srečal z
bi ob zmanjšani dom ači porabi
generalnim sekretarjem KP Italije
Enricam Beriinguerjem, s katerim je
hoteli več izvoziti po
imel daljši prijateljski pogovor.
precejšnjem zimskem zvišanju
Voditelja komunističnih partij sta
cen?
na delovnem dopustu v naši državi
Preveč se je že ukoreninilo
na povabilo CK ZKJ. Sekretar CK
mnenje, da bi lahko bili

NOTRANJEPOLITIČNI PREGLED
NAGRADA
Zvezni zbor skupščine Jugoslavije je sprejel
zahtevo predsedstva centralnega komiteja
Zveze komunistov Jugoslavije za ustanovitev
nagrade ,.Edvard Kardelj” .
Z uvedbo te nagrade, ki jo bodo podeljevali
za izredne dosežke pri razvoju socialističnega
samoupravljanja v teoriji in praksi, postaja
delo Edvarda Kardelja trajen navdih pri
hodnjim generacijam v boju za socialistično
samoupravljanje. Ta visoka nagrada bo
specializirana in bo izpopolnila vrsto naših
najvišjih družbenih priznanj. Podeljevali jo
bodo - v presledkih, ki ne bodo krajši od treh
let - posameznim znanstvenim in drugim
institucijam in organizacijam združenega dela.

Velike razlike
Z ohranitvijo različnosti notranjih cen bi
lahko povzročili pomanjkanje posameznih
izdelkov na notranjem tržišču. Nujnost
odprave teh razlik narekuje devalvacija in to
bolj k ot proces, k ot pa neposreden ukrep,
poudarja analiza beograjskega inštituta za
zunanjo trgovino.
Strokovnjaki inštituta poudarjajo, da če je
osnovni cilj spremembe tečaja dinarja
popraviti pogoje za izvoz ob zmanjšanju
zanimanja za uvoz, je treba v drugi fazi nujno
začeti proces usklajevanja porušenih odnosov
domačih cen. V inštitutu navajajo, da bi
ohranitev velikih razlik pri notranjih cenah
povzročila ali neekonomsko opravičevanje

:wjsi« list

uvoza, ali pa pomanjkanje teh izdelkov na
domačem trgu zaradi izvoza, saj imajo ti
izdelki zaradi spremembe tečaja dinarja velike
izvozne m ožnosti.
Nedavno podpisani dopolnjeni dogovor o
politiki ce,n v letu 1980, ki pravzaprav pom eni
odmrznitev, je začetek druge faze, ki jo
strokovnjaki inštituta za zunanjo trgovino
posebej podrobno proučujejo. Zavzemajo se
za ohranitev
dobrih pozicij izvoznega
gospodarstva, hkrati pa opozarjajo na
nevarnost totalnega izvoza, ki se ne bo
zanimal za potrebe domačega tržišča.
V okviru tega je treba tudi natančno
odgovoriti na nekatera bistvena vprašanja.
Eno od njih je, kako bodo izvozniki iz
industrijskega sektorja, sicer proizvajalci
strojev, prometnih sredstev itd., pokrili zdaj
večje uvozne izdatke, saj so prav te
industrijske veje odvisne od uvoza. Z drugimi
besedami, da bi lahko več izvažali, morajo
tudi uvažati, seveda pod slabšimi pogoji.
Hkrati je tudi nem ogoče zagovarjati tezo, da
je večji izvoz m ogoče dosegati s spremembo
strukture izvoznih
izdelkov
na škodo
proizvodov visoke obdelave. Vse to pa tudi
navaja strokovnjake inštituta za zunanjo
trgovino k sklepu, da spodbujanja izvoza ne bi
smela zmanjševati, vsaj ne linearno.
Vse to je na neki način povezano tudi s
politiko cen na domačem trgu. Nenehno je
treba skrbeti za realnost tečaja dinarja, saj je v
svetovnih gospodarskih tokovih inflacija zelo
m očna, zato je treba računati tudi na vpliv
svetovne inflacije na domača gibanja.

S

ZKJ dr. Dušan Dragosavac je na
Brionih za visoka gosta priredS
slovesno večerjo. Na večeiji so bili
Stane Dolanc, Dobrivoje Vidic,
Milutin Bal tič, Dane Djurič, Veljko
Kovačevič in član direkcije KP
Italije Paolo Bufalini, k ije prav tako
na delovnem dopustu pri nas.

bodo omejile prodajo, če jim ne
dovolijo zvišati cen krmil.
Predlagano zvišanje odkupnih
cen pitane živine bi torej
ustrezalo le ta trenutek, čez
mesec ali kak teden pa ne več.
Ob taki rasti cen poljščin, ki
služijo tudi za živinsko krmo, bi
morali cene mesa v enem letu
zvišati morda celo za več kot
50%.
Mlini plačujejo za pšenico
več, k ot je bila določena
pridelovalno—tržna cena. Dru
god, v Sloveniji še ne. Mešalnice
krmil ali živinorejci plačajo
veliko več za koruzo. Teleta za
nadaljnje pitanje dosegajo neveijetno ceno in jih mnogi
živinorejci raje prodajo, k o da
bi jih še redili. Pujski so po 65
din za kilogram. Vse to m očno
zvišuje stroške pitanja.
A li tisti, ki kupujejo po tako
visokih cenah koruzo, teleta,
pujske, veijam ejo, da jim bo
kdo zagotovil dovolj visoko
okupno ceno pitancev, ki bo
pokrila vse stroške? Lahko se
zatakne. Zakaj si torej navijajo
cene?
In kaj delajo naši
usmeijevalci kmetijstva?
So
povsem brez m oči ali volje, da
o* kaj storili za ustalitev tijta?
JOŽE PETEK

p rin c

A zade

Safik, je v Parizu v nekem
intervjuju izjavil, da se b o vrnil v
Teheran in obnovil kraljevsko
dinastijo. „Mislim, da b odo
Iranci pozdravili povratek mo;
narhije in da bodo z vstajo vrpj
sedanji režim,” je dejal princ, w
bo lahko tudi uradno postaj
vladar (tako izjavljajo v krogih
njegove družine), ko bo dopolni*
dvajset let. To se bo zgodil .
konec leta. Hkrati je njegov*
mati zanikala, naj bi bil pokoj®
šah za svojega prestolonasledn*
ka na smrtni postelji
prinčevega mlajšega brata, tn
najstletnega Ali Rezo. „To
samo govorice,” je <jeJ“ '
SaliK*
„Seveda,” je dodal princ <
..prestolonaslednik sem j32
zato bom tudi zasedel Pj®
stol” . . . Toda pred tem
treba vprašati za mnenje
iransko ljudstvo . . •

ZATO PA NI Prav ^
spraševala za mnenje
v
policija, ki je pred dnevi vdr
tri hotele v R a v a l p i n d i j u
aretirala 22 ljudi sredi
dne. Razlog? Jedli so, kar je P
islamskih zakonih strogo P1* ^
vedano početi podnevi
ramadanom, svetim meSeCLJ.
Od sončnega vzhoda do son“\jj
ga zahoda se je treba
postiti in ker 22 m o ž a k a ^ e v
očitno ni zmoglo, so jih p®*6*'
aretirali. Zakon je zakon - • •

TACAŠ pa kljub nekateri^
presenetljivim odkritjem l®
drugim, da je bfl 'n^ P i ne
splošne francoske obveščevtff
službe eden najbolj vP1‘vn(j.
članov vodstva desničarske P ^
talne organizacije) se m "j,
bistveno novega odkrilo P
preiskavi o bombnem atentat
Bologni. Policija bodisi nima
pa noče izdati nič novega v P*
s tem. Kljub zelo obsei«^
preiskavam in poizvedovanj®
desničarji krivci stra h o tn i
pokola na železniški postaj1
niso znani in čedalje več r
tistih, ki mengo, da bo tu<&.y
zločin, tako kot nekateri
sosednji Italiji, ostal nekaznov*”
in nepojasnjen. . . Nič nove?
pod apeninskim soncem . • *

IN TUDI nič novega
španskim, kjer teroristi (P^P®
dniki baskovske organ
ETA) še vedno nastavljaj0
bombe . . . in plašijo turiste • •

DAMASK •— Sirske oblasti so
sporočile, da so v Homsu, severno
od Damaska, med akcijo pripadni
kov varnostne službe ubili vojaškega
poveljnika tajne organizacije »musli
manski bratje” Hišama Džambaza.
V tem spopadu na vrtu neke vile v
Homsu, kjer so imeli »muslimanski
bratje” skrivališče, so bili ubiti še
štirje pripadniki te organizacije.
LONDON - Britanska policija
skuša razvozlati resnične motive
namerno podtaknjenega požara v
dveh londonskih nočnih klubih, kjer
je umrlo 37 ljudi. Na osnovi izjav 23
preživelih prič, med katerimi je
večina ostala na zdravljenju v
londonskih bolnišnicah, kakor tudi
$ede na silovitost, s katero se je
razširil ogenj, policija sklepa, da je
vzrok požara najveijetneje namerno
razlita hitro vnetljiva tekočina.
Številni med ranjenimi trdijo, da je
pied pričetkom ognja prišlo do
eksplozije, ki najbolj spominja na
eksplozijo zažigalne bombe.
SEUL
Čoj Kju Ha, ki je bil
zadnjih devet mesecev južnokorejski
predsednik, je odstopil in s tem tudi
formalno odprl p ot »močnemu
človeku” vojaške oblasti generalu
Cun Du Hvanu, da prigrabi vso
oblast v svoje roke. Kakor poročajo
tuje agencije, je predsenik Coj Kju
Ha sporočil ostavko v govoru na
televiziji in pri tem poudaril, da bo
na osnovi ustave v času do novih
volitev dolžnost predsednika oprav
ljal premier Park Čung Hun.
Istočasno je vlada ukazala vojski
stanje pripravljenosti ter tako
pokazala, da ne želi, da bi kdorkoli
preprečil realizacijo Cunovih na
črtov.

Naše morje je popolnoma čisto. V njem ni sl
jttšoff*
praikov, vrečk od kave, steklenic od olja in lupin

letu »k
ŠOLA RASTE - S sredstvi v lanskem
tozda
san}°pnspevka delavci SGP Pionir,
S t o n i h 38™
z gradnjo prizidka šole v
dan mi »j ?veSna
otvoritev naj bi bila za
učiliiir«. k Sj '
preselitvi v nove in svede
•mladosti
P očeli obnavljati še za dan

zakaj
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mesecev £ lčk‘ v starosti od 3 do 6
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PO ASFALTU V BAN - Pretekli teden so
asfaltirali cesto od Šmaija pri Šentjerneju do V el.
Bana. Cestišče je široko 4 m, kar se bo morebiti
izkazalo za premalo, saj p o tej cesti vozijo težki
tovornjaki, ki prevažajo hlodovino. (F oto: Polde
Miklič)

Ni vse zlato, kar se sveti
Prvi podatki o polletnem gospodarjenju na Dolenjskem kažejo, da so bili Črnomaljci
najuspešnejši — Novomeščanom zmanjšujejo dohodek visoke obresti zaradi zadolženosti,
izgub ni veliko
Računalniški podatki za vse
štiri d olen sk e občine kažejo,
da gredo indeksi rasti v
gospodarstvu krepko navzgor,
vendar je varljivo upoštevati
samo to. Dejstvo je, da se
gospodarno obnašanje pozna,
da pa je povsod še premalo
donosno poslovanje. Premalo
ostaja!
Celotni prihodek v gospodarstvu
se je v prvem polletju letos, recimo,
v novomeški občini povečal za 26
odstotkov v primeri z enakim
obdobjem lani, kar' je najmanj med
vsemi ostalimi občinami. Metličani
so se glede tega najbolje odrezali s'
37-odstotnim porastom, sledijo Trebanjci s 33-odstotno rastjo in
Črnomelj z'32,j?dst. več ustvarjene
ga prihodka.
Čisti dohodek je bil najslabše
realiziran v Metliki, samo s 24-odst.
porastom, največ v Črnomlju s
35-odst. rastjo. V Trebnjem so
napredovali glede tega za 30 odst. v
Novem mestu pa za 29 odstotkov.
Pri akumulaciji je slika povsem'
drugačna, a dosti pove. V črnomalj
ski občini so dali za akumulacijo kar
137 odst. več ko t leto dni prej,
Novomeščani in Trebanjci stopajo v
korak s 73,3 oziroma z 72-odstotno

Kmetijski nasveti

Rastlinski „čudežni” napoj ;
P° dveh poteh5 ° *e t Je znano, da lahko pride gnojilo v rastlino
n^ i n
. skozi korenine ali skozi liste, vendar se je slednji
liste^im 3
v zadnjem času. Gnojenje
kot ®nujem ° tu di foliam o gnojenje in je priporočljivo
Vnanjih znav i^3 dognojevanja. Postopek je preprost: po
“8°t°vimo r clh> predvsem po slabotni zeleni barvi listja
-J!°jilo ure’ a rasthna na primer strada dušika, nato dušično
v vodi, dodamo škropivu proti plevelu
elo .
m m z enkratnim škropljenjem opravimo dvojno
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kaliia al i S°i ?dkr.a i radioaktivne izotope dušika,
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d edovnih elem entov, je m ogoče zlahka
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VENDARLE ASFALT? - Bloki ob Trdinovi
ulici in delu Zagrebške ceste v Novem m estu
bodo napoved dobili toliko le t pričakovani
asfalt. Pripravljalna dela so stekla ta teden, že
piej pa so stanovalci pospravili drva pod streho in
počistili okolje. Ni pa še znano, kdaj bodo šle
proč garaže — lesenjače. (Foto: I. Zoran)
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rastjo, Metlika pa je na zadnjem
mestu z 59 odst. porasta.
Značilno za vso Dolenjsko je, da
ie dohodek na delavca povsod precej
porasel, da pa kljub tem u donosnost
nima zadovoljive ravni. Zelo so
narasli izdatki za obresti, razne
premije in druge obveznosti, Var
zmanjšuje dohodek. Glede izgub
zaenkrat ni potreben preplah,
čeprav jih je nekaj več ko t la n i V
novomeški občini znaša skupna
izguba nekaj čez 9 milijonov din v
treh delovnih organizacijah, med
katerimi je problematična edinole
Brazda kmetijske zadruge.
V trebanjski občini je izgub za 66
odst. več k o t lani, pri čemer največ
odpade na starega znanca Industrijo

Obeta
se rekord
^---------------------------------V krškem Agrokombinatu
pričakujejo rekordno leti________ no___________
Vinogradnikom iz krške občine'
in odkupovalcem lanskega grozdne
ga pridelka v kleti v Leskovcu so
prav gotovo še v spominu težave,
ker še niso imeli zadostnega števila
cistern za spravilo pridelka. Te dni v
tej enoti krškega Agrokombinata
zagotavljajo, da so pripravljeni na
obete, da bo količina letošnjega
pridelka rekordna, četudi ne bo
dosegel lanskega po kakovosti.
Ra čunajo, da bodo v Leskovcu
tokrat odkupili okoli 250 vagonov
grozdja, 200 iz zasebnega sektorja in
50 iz lastne proizvodnje, kar bo za
sto vagonov več kot lani. Zaenkrat
še ne vedo, ali bodo odkupno ceno
grozdja povišali, saj je znano, da
zahtevam po višjih prodajnih cenah
vina ne ugodijo.
Scer pa v krški občini še naprej'
nadaljujejo s posodabljanjem vino
gradov in se »držijo tempa” okoli
30 hektarjev na le ta Tudi v
naslednjem srednjeročnem obdobju
bo tako, zato se bodo tem u procesu
orilagajali tudi s povečevanjem!
predelovalnih zmogljivosti v leskovški kleti. Tam naj bi v 5 do 10 letih
dosegli do 300 vagonov predelave.
Ta čas so zastavili in bodo kmalu
uresničili načrt, s katerim bodo
odprli novo polnilnico in dobili še
tri vinifikatorje ter novo preša
Pravijo, da bo tako opremljena klet
zmogla dom ačo predelavo še kakih
pet do šest let, že danes pa lahko
rečemo, da bo to jesen že okoli 80
odstotkov grozdja iz zasebnih
vinogradov predelanih v kakovostno
vino prav v Leskovca
Z. ŠEBEK

VEČJI ODKUP
MLEKA
Slovenske mlekarne so v leto 
šnjem polletju odkupile skoraj 159
milijonov litrov mleka, s čimer se je
odkup v primerjavi z lanskim prvim
polletjem dvignil za 13,6 o d st
Četudi se je v poletnih mesecih
odkup umiril, pa kaže, da bo
letošnje leto rekordno. S 327
milijoni litrov mleka, kolikor utegne
na koncu leta pokazati zaključni
račun,
bi slovenske mlekarne
presegle vsa predvidevanja in napo-

gradbenega materiala, kjer manjka
več k o t 22 milijonov dinarjev. V
črnomaljski občini sta med izgubarji
v prvem polletju samo Rudnik
Kanižarica in gostinstvo. Izgub je za
polovico več kot lani v tem času,
vendar vsota ni velika. Metlika pa je
glede izgub na najboljšem, saj se je
ta pokazala samo v dveh tozdih
tekstilne industrije in sicer v
skupnem znesku 2 milijona din.
Izvozno-uvoznih podatkov ta
trenutek še ni, zagotovo pa je izvoz
na Dolenjskem lepo napredoval
Ugotavljajo še, da se investicijska
ekspanzija umirja in da so bistveni
premiki v politiki delitve dohodka.
Veliko več ko^ prej dajejo v sklade,
žal pa ustvarjeni dohodek pri vseh
skupaj ni tak, da b i bili lahko
zadovoljni glede na številne želje in
potrebe.
R. BACER

Spodbudne
primerjave
Statistika je zabeležila, da je
obiskalo slovenska naravna zdra
vilišča v letošnjem prvem polletju
17 odstotkov več gostov kot lani v
enakem obdobju, medtem ko se je
število nočitev povečalo za 9
odstotkov. Na povečanje so prav
gotovo vplivale nove zmogljivosti ih
večje povpraševanje za zdraviliško
ponudbo.
Terme Čatež (Cateške Toplice)
so izkazale ob polletju več kot
podvojeno število gostov in za 8
odstotkov več nočitev kot lani v
prvih šestih mesecih. Nove zmoglji
vosti so tudi v tem kraju povzročile
nekatere značilne premike v struk
turi gostov, v dobi bivanja itd.
Podatki povedo, da se je med gosti
zelo povečalo število samoplačni
kov, kar pripisujejo splošni skrbi
ljudi za lastno zdravje. Terme Čatež
imajo že štiri petine samoplačnikov.
Vse te spremembe se kajpak
odražajo v tujskem prometu, saj so v
Čatežu zabeležili celo za 120
odstotkov več tujih gostov in za 144
odstotkov več nočitev kot v
lanskem prvem polletju. Te „viso
ke” številk e kajpak še ne potrjujejo,
da so nove zdraviliško turistične
zmogljivosti rezervirane le za tujce,
saj se je znatno povečalo tudi število
domačih gostov, ki v Termah Čatež
prevladujejo. Omembe vredna je še
ugotovitev, da se je bivalna doba
tujih gostov povečala za 11
odstotkov, na kar sta vplivali boljša
zdravstvena dejavnost in celovitejša
turistična ponudba.

ŽIVLJENJSKI
STROŠKI VIŠJI
Podatki za prvo polovico letošnje
ga leta govore, da so se življenjski}
stroški v Sloveniji, če jih primerja
mo z lanskimi v prvem polletju,
dvignili za 29 odst. Najobčutnejši
skok so naredili stroški, povezani s
podražitvijo bencina in električne
energije, medtem ko so se izdatki za
hrano zmanjšali za 2 odst.
predvsem zaradi nižjih cen zelenjave
in sadja.

ČE ZNAK NE ZALEŽE — Prenašanje takih
betonskih zabojev ni šala, vedo povedati vrtnarji
GG N ovo m e sta Pred dnevi so jih skoraj dvajset
postavili na pločnik pred občinsko stavbo na
Ljubljanski cesti, kjer je bilo že nekaj časa
parkirišče, ne pa p lo č n k za pešce. (Foto: J.
Pavlin)
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Zasajanje novih vinogradov je
posebno danes zelo drago. Zato
je treba storiti vse, da bom o izl
v inograda dobili bogat in kakovosten pridelek grozdja in vina
in si tako ustvarili ustrezen
dohodek.
V vsakem vinogradu in pri
vsaki sorti vinske trte je
precejšen odstotek trt (včasih
kar tretjina), ki so morda
popolnoma zdrave in krepke,
vendar le malo ali nič ne rodijo.
Poleg zdravih pa nerodnih trt je
še večje ali manjše število
oslabelih, zahiranih trt, ki prav
tako
niso sposobne dajati
ustreznih pridelkov grozdja.
Tem lahko prištejemo še močno
virusne trte, katere bodo prej ali
slej propadle. Vse te slabo rodne
ali pa nerodne trte so slabše kot
plevel. Negujemo jih kot najboljše trte, ne da bi imeli od njih
kakšno korist. Upanje, da bo
trta, če ne letos, rodila drugo
leto, ne ustreza resnici Jalova
trta ali zahiranec navadno tudi
drugo leto in kasneje ne rodi,
ker je ta ryena trajna lastnost
zasidrana v biloški osnovi, ki je
ni mogoče sprem eniti Podkopani plevel zemljo vsaj obogati s
humusom in tako zemljo delno
pognoji, nerodovitna trta pa
samo troši gnojila in zaščitna
sredstva ter nam ničesar ne daje.
Zato je taka trta med rodnimi,
koristnimi trtami, kot je trta
roparica. Naloga vinogradnika je,
da iz vinograda odstrani take
prisklednike. Boljše je im eti v
vinogradu prazno mesto brez
trte, kakor pa nerodovitno trto.
Nerodovitne, zahirane in virusne trte bomo lahko odstranili
le, če vemo, katere so. Po
trgatvi, ko odpadejo listi s trt, ne
moremo vedeti za te vrste
škodljivih trt. Zato je sedaj pravi
čas, da take trte zaznamujemo.
Za zaznamovanje teh škodljivih
trt zadostuje samo to, da le
vinogradnik dober opazovalec
(videc), ne pa slepec. Nerodovitni, zahirani in virusni trs
lahko spozna že osemletkar, ki
ima zdrave oči in vsaj malo
razsodnosti Neustrezne trte
označimo z barvo ali pa s
£
polivinilastimi trakovi, ki si jih
^
narežemo iz preostalih vreč
J
umetnih gnojiL Taki trakovi,
J
privezani s tanko žico na
neustrezno trto , so dobro vidni,
£
poleg tega pa tega zastonjskega
+ materiala nikjer ne manjka. Na
£
označenih mestih bomo pti£
hodnjo pomlad podsadili zdravo

trto - cepljenko, nerodovitno, ^
zahirano ali po virusu obolelo **
trto pa lahko odstranimo takoj ^
spomladi Če pa ne želimo imeti ^
preveč praznih mest, v vinograd ^
du pa drugo ali tretje leto, ko tj
smo dosadili mlado trto. Tako jj
nam po odstranitvi nezaželene ^
trte nova, dosajena trta že ^
prehaja v rodnost.
Ker so slabe lastnosti ne- ^
rodnosti osipanje v cvetju, jj
zahiranost in virusna obolenja ^
zasidrana v bioloških (notranjih) ^
osnovah trte, v-aterih zunanji ^
znaki se pojavljajo večkratl S
i zmenično in neredno, je ozna- J
čevanje teh neustreznih trt
stalno
vsakoletno
delo S
vinogradnikov.
Le tako je' J
možno odstranjevati iz vino- S
grada nerodne, zahirane in ^
virusne trte, ki malo ali nič ne ^
rodijo in jih nadomeščati s J
podsajanjem z zdravimi in ^
rodnimi trtam i

POZITIVNA
ODBIRA TRT
je nasprotna od opisane negativne odbite (selekcije), ker pri
pozitivni odbiri (selekciji) ozna-*
čujemo tiste trte, ki se odlikujejo po zdravi rasti in po večji)
rodovitnosti, ki se vidno razlikuje od povprečno rodnih trt v
vinograda
Pozitivna selekcija ie v glavnem namenjena razmnoževanju
trt kot ukrep za pridelovanje
najboljših cepičev za cepljenje
trt po trsničarjih. Po sedanjih
zakonskih
določilih morajo
trsničarji uporabljati za cepiče le
enoletne rozge posebej odbranih
matičnih trt. Za to strokovno
delo so zadolžene družbene
delovne organizacije, ki imajo v
svojem programu dela tudi
pridelovanje in prodajo trt'
cepljenk. Te družbene organizacije pridelujejo trte ali na svojih
obratih ali pa jim trte pridelujejo
kooperanti-trsničarji, o katerih
sem pisal v zadnjih dveh štev.'
Dolenjskega lista. Odbiro (selekcijo) je treba opraviti po
Havilniku o načinu odbiranja in
potrjevanja matičnih rastlin (Ur.
L SRS š t 36/74). Po tem
pravilniku je Kmetijski inštitut
Slovenije določil »metodiko”
dela, katero je potrdil republiški
sekretarijat za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (13/8
1975, š t 3 2 0 /A -0 1 3 /7 4 ). Potrjena metodika za delo odbite
trt določa, kateri matični nasadi
so primerni za to odbiro, čas
odbite (5 let) ter postopek dela
selekcionerja. Selekcioner mora
biti vinogradniški strokovnjak,
ki pozna sorte trte in so mu
poznani cilji odbite. Selekcioner
vodi matično knjigo, v kateri
ima vsako sadilno mesto v
matičnem vinogradu svojo oznako.
DT.

avgusta 1980
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Preveč za osebne dohodke

gasiicev

Plina spet ni

V novomeškem Cestnem podjetju so v prvem polletju za 3,31 odstotka prekoračili
dovoljeno mejo zvišanja osebnih dohodkov

Zapravljanje energije in
časa

organiziranosti v podjetju, ki so jo
izpeljali v drugi polovici lanskega
leta, s čimer so precej spremenili
delovna področja. Vse nove gradnje'
iz temeljnih organizacij za vzdrže
vanje so zd ru žli v TOZDGradnie inP
mehanizacija in pri tem preraz
poredili v to temeljno organizacijo
veliko delavcev od drugod. Na
prekoračitev je vplivala tudi za 5,9
odstotka povečana zaposlenost v
leto&ijem prvem polletju, kar ni bilo
sorazmerno s povečanjem dohodka.
Do konca septembra jih torej
čaka resna naloga. Ustrezno bo
treba povečati dohodek ali pa pri
oblikovanju sredstev za osebne
dohodke pošteno zategniti pasove.
Družbeno dogovorjena merila je)
treba uresničevati, sicer se družbe
nim ukrepom, ki jih predvideva
zakon o združenem delu, ne bo moč
izogniti

Kočevci v teh poletnih dneh
težko pridejo do plina. Zasebni
ključavničar Mihael Moritz, ki v
imenu ljubljanske plinarne os
krbuje
Kočevce s plinom,
odklanja odgovornost za tako
neurejeno stanje. Pravi, da mu
pri ljubljanski plinarni na tele
fonska naročila in vprašanja niti
ne odgovarjajo.
Kočevci nagodujejo tudi zato,
ker porabjjo za nakup jeklenke
plina več energije in časa, kot je
plin sploh vreden. Nekateri se
pripeljejo petkrat, desetkrat aH
celo večkrat z avtom po plin, ki
ga ni. Tako porabijo veliko
bencina, obračunana kilometri
na pa bi skoraj odtehtala
vrednost jeklenke plina.
Vendar to še niso vsi stroški,
ki nastajajo zaradi slabe oskrbe s
plinom. Mnogi zaposleni občani
tudi zapuste delo v dužbi, ko
zvedo, da je prišel plin. Hitro *
odpeljejo domov po jeklenko pa
do razdeljevalnice plina. Seveda
jih je velika večina prepoznih,
ker so tisto malenkost plina že
razprodali
Naj napišemo še, da tak način
»varčevanja” z energijo, pomeni
le zapravljanje energije, časa in
živcev.
JOŽE PRIMC

V letošnjem prvem polletju so slovenska cestna podjetja in
podjetje za vzdrževanje avtocest prekoračila dovoljeno povečanje
sredstev za osebne dohodke skupno za 0,9 odstotka, med kršitelji
pa je p d e g cestnih podjetij iz Ljubljane
in Maribora tudi
novom eško cestno podjetje.
Cestno podjetje Novo mesto je v
letošnjih prvih šestih mesecih sicer
ustvarilo za 43,1 odstotka več
dohodka v primerjavi z lanskim
prvim polletjem, osebne dohodke pa
je povečalo za 26,65 odstotkov,
oziroma za 3,31 odstotnih enot več,
kot bi smelo.
Pri tem je treba
povedati, da so dogovorjena merila
a resolucije in iz dogovora o
uresničevanju družbene usmeritve
razporejanja dohodka v letošnjem
letu kršili le v TOZD Gradnje in
mehanizacija in sicer kar za 46,7
odstokov, medtem ko so v drugih 5
temeljnih organizacijah in delovni
dcupnosti skupnih služb razporedili
za osebne dohodke od 1,58 do
27,84 odstotka manj sredstev, kot
bi jih la h k a Delovna skupnost
dcupnih služb v Cestnem podjetju
Novo m esto pa je edina, ki dogovora
ni kršila, kot so ga vse delovne
skupnosti skupnih služb v sloven
skih cestnih delovnih organizacijah,
Id imajo v svojih sestavih temeljne
organizacije.

V novomeškem cestnem podjetju
k o t razlog za prekoračitev dovoljene
meje za zvišanje osebnih dohodkov
navajajo reorganizacijo samoupravne

TEKMOVANJE
TRAKTORISTOV
Na posestvu
Draškovec pri
Šentjerneju bo počastitev 35-letnice osvoboditve in 30-letnice samo
upravljanja od 29. do 31. avgusta
pod pokroviteljstvom Kmetijske
zadruge Krka iz Novega mesta in
skupščine občine Novo mesto 24.
republiško tekmovanje traktoristov
in 8. republiško tekmovanje mladih
zadružnikov. Tekmovanje se bo
začelo v petek, 29. avgusta, s
preizkusom teoretičnega znanja.
Uradna otvoritev tekmovanja bo v
soboto ob 8. uri, ko bodo startali
orači, obenem pa b o manjši letalski
miting. Čez dan se bodo nadaljevali
preizkusi različnih spretnosti. Istega
dne, to je v soboto, bodo pobelili
priznanja najboljšim tekmovalcem.
Zvečer bo družabna prireditev.

Malo dolžnikov stanarin
Ponekod p o Sloveniji imajo
samoupravne
stanovanjske
skupnosti
velike
težave z
izterjavo stanarin za stanovanja;
nekateri stanovalci odlašajo s
plačilom po nekaj mesecev,
nekateri celo p o nekaj let. Kako
je pri nas?
V Kočevju razpolagajo z
2.030 družbenimi stanovanji,
vendar je samo 10 stanovalcev,
ki že tri mesece niso poravnali
stanarine, je povedal tajnik
stanovanjske skupnosti
inž.
Dušan Oražem. Se pa najdejo
med njimi tudi taki, ki niso
plačali že nekaj let. N ekdo med
njimi ni plačal stanarine štiri
leta. Vendar, k ot pravijo v
Kočevju, se zaradi tega niti ne
razburjajo preveč, saj gre za
manjša, stara stanovanja, za
katera je majhna najemnina.
Zdaj se pripravljajo, da bodo
stanarine zaračunavali po siste
mu položnic. Nekateri so s
položnicami že preplačali stana
rino, tako da se zdi, da se bo pri
rednih plačnikih na takšen
način stanje izboljšalcr. Sicer pa
,

IZRAVNATI
»OVINEK SMRTI”!
K opica zaporednih nesreč
na ž e tolikokrat kritiziranem
ovinku p ri M o zlju je z
zadnjo sm rtno nesrečo v
n o či o d 15. na 16. avgust
dobila krvav klicaj. M ozelj
čani in drugi uporabniki te
ceste nism o presen ečen i
Vedeli sm o, da b o „ovinek
sm rti’’ p re j ali slej terjal
člo vešk o življenje. Z le slu
tnje so se uresničile in čas
je, da zahtevam o, da se
odgovorni zbu de in poskrbe
za izravnavo nevarnega ovin
ka. P o d č rto računa, k i bi
sešteval materialno škodo,
bolečin e in strah, se je
nabralo že preveč!
I. STA N IČ

.

OBLJUBE ZA
OLJE

Po poletni zapori za kurilno olje
bodo v kratkem kupci dobili prve
litre tega vse dragocenejšega kuriva.
Na Ifctrolovih bencinskih črpalkah
bo lahko dobil posameznik dnevno
50 litrov kurilnega olja. V sodih bo
moč kupiti 400 litrov olja. Kmalu,
k o t obljubljajo, ga bodo začeli
razvažati tudi s cisternami. v
Petrolovem skladišču v Novem
mestu imajo 2.100 naročil. Prve
pošiljke, in sicer bo šlo 1500 litrov v
eno »domačo” cisterno, v novo
meškem Petrolu obljubljajo okrog
dvajsetega avgusta ali prvega septem
bra. Približno teden dni pred
dobavo bodo naročnikom skupaj z
obvestilom poslali položnico. Olje
bo mogoče dobiti samo s predlož ivijo potrdila o plačanem računu.

DOLENJSKI LIST

stanovalci dolgujejo stanovanj
ski skupnosti le 14.869,80
dinarjev.
»Pri nas v Krškem ni
problemov z izterjavo stana
rin,” je povedala Doroteja
Žigante, ki je bila trenutno
dosegljiva p o telefonu. Če pa se
problem pojavi, ga sproti rešijo,
najprej z opom inom , potem pa
s tožbo. Podobno je tudi v
Brežicah, kjer se sicer pojavijo
dolžniki za en ali dva m eseca,
potem pa to uredijo z opomini,
včasih tudi s tožbami, je
povedala Dragica Lazanski, ki
ima na skrbi vzdrževanje v tej
stanovanjski skupnosti.
V Novem mestu razpolagajo
z 2 .700 stanovanji, od tega je
4 35 enom esečnih dolžnikov,
kar pripisujejo dopustom , 29 je
takih, ki dolgujejo za dva
m eseca, 15 pa jih je, ki
dolgujejo za več mesecev, je
povedal Zvone Sakelšek. Pet
najst stanovalcev je, k i dolguje
jo že več le t, vendar od njin po
naši zakonodaji ni m ogoče
izterjati dolga, ker so m ed njimi
tudi brezposelni. Je pa m ed
stanovalci tudi nekaj takih, ki
velike vsote dolgujejo hišnemu
svetu za kurjavo, vodo in
komunalne storitve. Ena izm ed
takih dolžnic dolguje že 30 .0 0 0
dinarjev, njene stroške pa
solidarnostno pokrivajo drugi
stanovalci.
Kot kaže naša kratka anketa,
so na Dolenjskem stanovalci
reddjubenejši plačniki stanarin
k ot drugje, kar pa seveda ne
pom eni, da bi lahko posnemali
vzore od drugod.
J. S.

MARLES ZAMUJA
Po skupnem sestanku trebanjske
občinske izobraževalne skupnosti in
Marlesom, ki zanjo gradi na Mirni
prizidek šole in adaptira stare
prostore, kaže da se bo šola vendarle
začela septembra. Čeprav so se
sprva dogovorili, da bodo šolo
predali namenu že 1. septembra, so
se zdaj zaradi različnih težav pri
gradnji odločili za 6. september, ko
bo šolski prizidek do kraja dograjen.
Medtem ko je ta zakasnitev
šolnikom in izobraževalni skupnosti
povzročila mnogo sivih las, pa se je
verjetno vesele šolarji, saj bodo po
zaslugi Marlesa začeli s šolo šest dni
kasneje k o t o b ičajn a

NOV DOM — Prostovoljno g a s i s k o društvo Sv. Gregor nad
Ortnekom je slavilo v nedeljo, 17. avgusta, osem desetletij
uspešnega delovanja v derbi za varnost in premoženje družbe in
občanov. Ob tej priložnosti so izročili namenu nov gasilski dom.
Slovesnosti so se udeležila gaslska društva občine Ribnice in
nastopila v paradi, davnostni govornik pa je b i predstavnik
pokrovitelja Gozdnega gospodarstva Kočevje - TOZD Gozdarstvo
Jelenov žleb. (F oto: France Modic)

Z morja se vračajo zadovoljni
Na Sentjanah nad Portorožem tudi letos taborijo dolenjski taborniki — Pester dan —
Najmlajše nič ne daje dom otožje — Prenosna fototem nica in jutranje razstave
4. avgusta je šotorsko naselje
na Šentjanah nad Portoroškim
zalivom spet postalo domovanje
85 tabornikov iz odredov v
Straži, Bršljinu, Dol. Toplicah
in Novem m estu Za 12 dni so
se podali v poletno gozdno
šolo, namenjeno pridobivanju
taborniškega znanja, veščin in
utrjevanju zdravja.
Dan v taboru je pester in
zanimiv,
saj
aktivnost
ne
preneha vse od 7. ure zjutraj,
ko vstanejo, pa tja do 21. ure,
ko zamro zadnji plamenčki
tabornega ognja. Najprej je na
vrsti telovadba pod vodstvom
prof. Marjana Dobovška, nato
sledi pregled šotorov, učenje v
gozdni šoli, preverjanje znanja v
številnih spretnostih in vešči
nah. Vse to napolnjuje dan,
iz n r d katerih vsak prinese kaj

KRUHA JE DOVOLJ
Svoje dni je preskrba kruha za
Vinico precej šepala in ga je pogosto
zelo kmalu zmanjkalo. Letošnje
poletje je ta zadeva urejena in je
kruha vedno dovolj.

novega. Dežurni vod si vneto
prizadeva pomagati, da teče
delo v taboru po dobrem
u m ik u Zvečer si sledijo na
vsaki dve uri straže: v dvoje
pazijo na nočni red, mir in
varnost v taboru in krog njega.
V 12 dnevih: 179 novih
veščin m 60 preizkušenj iz
raznih znanj.

Letošnja
posebnost; pre
nosna fo to tem nica, s katero sta
Renata in Janez s sodelavci
pripravila že vrsto posrečenih
fotografij, ki jih
razvijejo
ponoči, naslednje jutro pa v
iedilnici že razstavijo. Rdeča
prehodna zastavica priča o
najbolje urejenem šotoru dneva.
Med medvedki in čebelicami je
letos na taboru tudi nekaj
8—letnikov, ki so prvič zdoma;
kaže, da za dom otožje ni ne
časa ne potrebe. Tabor je
velika, prijetna družina.
Tabor je organiziral novo
meški Odred gorjanskih tabor-

Igranje za novi dom
Uspešno delo mladincev Drganjih sel
V soboto, 16. avgusta, so
krajani KS Straža slavili
praznik, ki so ga p od geriom
»Srečanje mladine z borci”
pripravili mladinci Drganjih
sel. Aktiv, ki je eden
najmlajših mladinskih akti
vov v občini, živi sam o
stojno šele le to dni, pa se
lahko pohvali z m nožico
dejavnosti in uspehov. V
majhni vasi p od Ljubnem se
shaja 26 mladih. Na temeljih
stare šole, k i s o jo pričeli
graditi pred dvajsetimi le ti in
je niso nikoli dogradili, so si
mladi uredili prostor za
sestanke
in
zabave. K
uspešnemu delu so največ

pripomogli člani ansambla
»Drganjski fantje” , k i že
dolgo igrajo za svoj aktiv,
pravzaprav za dograditev
dama mladih. Z denarjem,
ki so ga zaslužili na plesih in
drugih priložnostnih prire
ditvah, so že postavili novo
p loščo in sezidali prostore,
ki jim manjka le ostrešje.
Vsa dela so opravili prosto
voljno.
Proslave sredi vasi so se
udeležili številni borci, p io
nirska brigadirska četa iz
Hruševca
pri Straži in
krajani.
J. P.

Boštanjska folklora vabi
Komaj slabo le to je minilo,
k o s o prizadevni boštanjski
amaterski kulturni d d a v d (po
sebej Peter S im on čič, pred
sednik domačega prosvetnega
društva
,A n to n
Umek
—
Okiški” ) uspeli oblikovati fol
klorno skupino, že pogumno
širijo narodopisno izročilo.
Deset parov boštanjskih deklet in
fantov je pod vodstvom F. Pavliča
razmeroma hitro obvladalo belo
kranjske in prekmurske plese.
Nastopom p o domačih krajih so se
pridružila vabila za gostovanja izven
občine. Boštanjčani so še zlasti
ponosni, da jih niso prezrli niti
organizatorji velike kmečke ohceti v
Ljubljani. Ponos skupine so dokaj
redke belokranjske noše, ki so jih
sešili um i prsti zalih Boštanjčank.
Za noše je nekaj prispevalo tudi
domače prosvetno društvo, brez
. sodelovanja folkloristov pa nikakor

CANKARJEVCI
V KOČEVJE
Srečanje borcev Cankarjeve briga
de bo 27. septembra v Kočevju.
Posvečeno bo prazniku občine
Kočevje, 3. oktobra. V Lapinjah v
kočevski občini je bila septembra
1942 ta brigada tudi ustanovljena.
Na srečanju, ki bo v Seškovem
domu v Kočevju, kjer je od 1. do 3.
oktobra 1943 zasedal Zbor odpo
slancev slovenskega naroda, bodo
izvolili nov odbor brigade.
Na srečanje bodo poleg borce^te
brigade vabljeni tudi predstavniki
domicilnih občin brigade, se pravi
Črnomlja in Grosuplja, občine
Kočevje in republiških organov. O
podrobnejšem programu srečanja se
bodo te dni predstavniki brigade in
občine Kočevje še dogovorili

VOJAKI GRADILI
VODOVOD
Vojaki iz enote Ribnica so 9. in
10. avgusta sodelovali pri gradnji
vodovoda Kostel - Banja loka Nova sela v kočevski o b čin i Njihov
učinek je bil precejšen. V soboto, 9.
avgusta, so vojaki skupaj z domačini
in predstavniki iz Kočevja organizi
rali miting. V kultumozabavnem
programu so nastopili vojaki in
harm onikarki iz Kočevja. Domačini
so vojake pogostili in z njimi
zaplesali.

PLINSKE IZKAZNICE?

IZOBRAŽEVALNI OBISK
Pred kratkim so starešine vojaške
enote, ki ji poveljuje Franc
Tomažin, obiskali delovno organiza
cijo SOP Krško. Pogovor je potekal
o samoupravljanju, doseganju po
slovnih in drugih rezultatov ter o
delovanju družbenopolitičnih orga
nizacij. Obisk je bil vsestransko
koristen, sodil pa je v okvir
idejnopolitičnega izobraževanja sta
rešin.

nikov, vodijo pa gt izkušeni
taborniki iz Novega mesta in
Straže.
S.HRAST

ANSAMBEL DARUJE MLADIM — »Drganjski fantje” so v
KS Straža kar dobro poznani, nanje pa so še posebej ponosni
mladi z Drganjih sel, saj z njihovim zaslužkom in delom raste
nov mladinski dom (v ozadju). Člani ansambla so: brata Igor
in Andrej Avsenik, Jože Kramar in Zdravko Gorše, k i je
obenem tudi predsednik OO ZSMS. Ansamblu včasih
priskoči na p om oč tudi Avsenikov Jože. (Foto: J. Pavlin)

Sevniški trgovci so zadnje čase
najbolj oblegani zaradi pomanjkanja
mesa in plina. Medtem ko je
povpraševanju po mesu vsaj za silo
zadoščeno, tega ne bi mogli zapisati
za preskrbo s . plinom. Sevniško
trgovsko podjetje dobi na teden le
kamion jeklenk, kar je polovico
manj, kot naročajo. Zadnjič so 160
jeklenk plina prodali v pičle pol ure.
Kupci, ki prihajajo tudi iz sosednjih
občin, se dobesedno gnetejo v
vrstah. Trgovci predlagajo, da bi
uvedli plinske kartice, kakršne so že
v rabi v Radečah in Celju, da bi plin
dobili vsaj domači potrošniki, torej
tisti, ki so pri njih kupili jeklenko.

ne bi bilo dovolj niti 2,5 star*
milijona, poznavalci pravijo, da hi
sicer za noše odšteli 8 težkih
milijončkov!
Ko bodo tokr*1
potrkali na vrata občinske kulturne
skupnosti, odgovorni gotovo n*
bodo prezrli navdušenih folld0"
ristov. Tudi zato ne, ker bodo na
jesen, ob 1. obletnici, skušali
pritegniti še nekaj mladih; prevsefl)
fantov ne bi smeli pogrešati, da hi
ustanovili še eno skupino. Izkušeni
folkloristi bi se naučili še štajerskih
in pozneje gorenjskih plesov, nov*
skupina pa bi gojila belokranjske n1
prekmurske plese. September j*
blizu, zato pohitite s prijavami!
P. PERC

PRIPRAVE NA
VOLITVE
V osnovnih organizacijah Zveze
komunistov v enotah tovariš*
Nedeljka Ivkoviča potekajo tem ev
te priprave na nove volitve. M
sestankih komiteja in osnovo*
organizacij so v teh dneh pregled**
dosežke in slabosti, k i jih je tod*
nekaj. Poudarili so potrebo po tak*
vodstvih osnovnih organizacij, **
bodo s svojimi moralnimi J r
delovnimi kvalitetami krepila mo1*;
no-politično enotnost in borbe00
pripravljenost enot.'
>
DUŠKO MAIL16

SREČANJE
TABORIŠCNIC
Komisija za bivše
zapornike, internirance in izgn*hf
pri RO ZB NOV Slovenije
Ljubljani vabi vse tovarišice
koncentracijskih taborišč Rave ^
brueck in Auschwitz na srečanje^
bo v Medulinu pri Pulju od 1 ■.
16. septembra letos. Prijave SP”
ma komisija do konca avgusta.

Plan bo preseže«
Brigadirji presegajo ^
rit-

Čeprav letošnje zvezne in
o
ške mladinske delovne akcije še
zaključene, je že znano, da ^
brigadirji opravili vsa plazur80®
kljub temu da so zaradi
julijskega vremena na ^ < oOO
akcijah izgubili več kot
delovnih ur.
jis
V dosedanjih i z m e n a h j e , 0
mladinskih delovnih a k c ija h
^
3.577 brigadirjev, k i s0 P fja
normo za 49 odstotkov- ^
nekaterih delovnih akcijah v
$e
republikah je bil ta °dst0 £)rUgil'
večji, vendar v škodo
brigadirskih dejavnosti, špor '^jeture, idejnopolitičnega u mbite,
vanja, ki so prav tako P°m^ ij» h
kot samo d e la Na d e lo v n ih
J je*'
še vedno dela 1.739 Uriga
.—
jan
bodo pripomogli, da bo let
^e\ v
- v 500.000 urah opravljeh” y
vrednosti 100 milijonov 1 ,
npresežen.
mladih*'11
Velik uspeh letošnjih mi§tevUari*
delovnih akcij je tudi večja^,^ jgftj,
udeležba, saj.se jih
.. , o %
mladih več, kot se jih je P
začetku.
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O pristopu, ki zmanjšuje gnečo

Vaščane Otoka zanima, kaj je krivo, da vsem obljubam
navzlic avtobusi ne ustavljajo na urejenem postajališču

V novomeški občini bodo dobili osnovnošolci vse učbenike v šoli —Priporočilo Zavoda
za šolstvo za zdaj zaleglo le v osnovnih šolah — Mladinsko knjigo na novomeškem
Glavnem trgu bodo jeseni preuredili in povečali prodajne prostore

Krajani vasi Otok pri Metliki
so v okviru priprav za proslavo
ob 35-letnici partizanskih leta
lišč in spušč ališč v Beli krajini
vložili prošnjo pri DO g o r j a n 
ci” za odobritev avtobusnega
postajališča na odcepu za vas
Otok na cesti: Metlika —
Črnomelj. Navedeno prošnjo je
pri DO »Gorjanci” še posebej
podprl Republiški odbor sindi
kata delavcev prometa in zvez
Slovenje, vendar avtobusi ne
ustavljajo.

K1*.UH PRODAJATI

b t i c e n T VOm. ” MeSl0

Avtobusi vozijo mimo

Krajani vasi O tok so v svoji
prošnji opozorili na svojo naveza
nost na obe belokranjski središči
Metliko in Črnomelj tako glede
zaposlitve, nakupovanja, prodaje,
zdravstvenih storitev, kot stikov s
kmetijsko zadrugo, kulturno zabav
nega življenja in administrativnoupravnih zadev. Obstoječi postaja
lišči Primostek in Podzemelj znatno
podaljšujeta peš pot do vasi. To je'
zlasti ncprikladno v slabem vreme
nu, ko so bližnjice blatne, po glavni
cesti kjer je pot še daljša, je pa
življenjsko nevarno hoditi zaradi
dokaj gostegc prometa na cesti
Metlika - Črnomelj. Ker je dober
del opravkov v obeh mestih vezan za
nakupe, so vaščani vedno obre
menjeni tudi z boij ali manj zajetno
ročno prtljago. Razen tega imajo
vaščani v okolici Metlike tudi svoje
vinograde, do katerih je s takšnimi
zvezami še otežen dostop. Skupina
vaščanov, ki se vozi na delo v
Metliko, vstaja vsako jutro uro prej,
da ujame delavski avtobus, ki ima
postanek na navedenem odcepu,
čeprav bi z rednim avtobusom lahko
pravočasno prišla na delo, vendar ta
pelje uro pozneje in ne ustavlja.
Zato se seveda tisti, ki imajo lastne
avtomobile, raje vozijo z lastnimi
avtomobili na delo. Ravno tako se
vozijo z lastnimi avtomobili in
traktorji po vseh drugih opravkih,
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Pokopali smo Ivo Krže,
korektorico Dolenjskega lista.
Pravijo, da združuje časopis
posebno vrsto ljudi, če je res
tako, je bila Iva eden od njih. V
postopku od ideje do časopisa,
ki ga dobimo v roke, je na
stotine opravil in korektorsko
ni zadnje med njimi. Bistvo
stvari pa je, da členi v verigi
sodelujejo, si sledijo eden
drugemu. Iva Krže je bila na
obe strani trden člen, saj je v
naši hiši veljalo: če je prebrala
Krže to va, ne bo tiskarskih
škratov, k ot pogosto lepše
rečem o zm otam in popravkom.
Še nekaj je bila m ed nami
Iva. Neke vrste univerzalna
mati, teta, prijateljica. Vsak je
rad prišel k njej, v njeno z
rokopisi in stavkom prena
polnjeno delovno sobo. In
govorili smo ji o zdravju otrok,
kako nas je zapustila punca,
kako smo ali bom o dobili
stanovanje. In pokarala nas je,
spodbudila, razumela in poslu
šala, kar je pogostom a najbolj
važno.
Časopisi in življenje tečejo
naprej. Prav vsak človek je
nadomestljiv. Kot življenje ali
smrt trdna resnica pa je tudi, da
je nekoga laže, drugega teže
nadomestiti.
SODELAVCI
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vrtovih itd. Dogaja se, da skupina
otrok obišče vse vrtičke in puli
povrtnine: česen, čebulo, redkev,
korenje in še nedozorele paradižni
ke. Otroci mečejo tudi pesek in
drobni kamen skozi odprta okna v
stanovanja.
Posebnost Kočevja je tudi stalno
prosjačenje
od stanovanja do
stanovanja. Vsi taki „berači“ so bili
že opozorjeni, naj sc obrnejo za
pomoč na skrbstveni organ občine
in na občinski odbor RK, kjer jim
bodo nudili pom oč v perilu in
oblekah. Tudi prosjačenje je treba
preprečiti, saj je dela dovolj za
vsakega, ki le hoče delati.
I. RAZPOTNIK
Kočevje

ker izgubjjo manj časa, čeprav je to
znantno dražje. Seveda je pa še
vedno veliko vašč anov, zlasti starej
ših, ki nimajo lastnega prevoznega
sredstva in so zato nujno vezani na
javni prevoz.
Vaščani so bili prepričani, da
bodo naleteli na razumevanje v DO
»Gorjanci” , zato so ob asfaltiranju
ceste za vas ob glavni cesti uredili
zadosti dolg asfaltiran pas za
postajališče avtobusov Res so v
skupnih službah delovne organizaci
je napravili vse potrebno, da bi
vaščanom uslišali prošnjo. Tako so
obvestili republiški odbor sindikata
delavcev prometa in zvez, da bodo v
novi vozni red vnesli tudi zaprošeno
postajališče.
Veliko veselje vaščanov je bilo le
kratkotrajno. Kliub tem u da odgo
vorni tovariši iz .Gorjancev” vedno
znova zagotavljajo, da je postajališče
v novem voznem redu, pa vozniki
avtobusov o postajališču nočejo nič
d išati Resnici na ljubo je potrebno
povedati da tu in tam kakšen
voznik le ustavi na predvidenem
postajališču, da potniki izstopijo, ni
se pa še zgodilo, da bi avtobus
ustavil in sprejel potnike, pa čeprav
je čakala večja skupina. Tudi tisti
vozniki
ki
so ustavili, dajo
vaščanom vedeti, da je to le njihova
dobra volja ne pa njihova dolžnost.
Vaščani so pričakovali, da se bo
odnos voznikov avtobusov spreme
nil, potem ko se je začela družbena
akcija za zmanjšanje porabe naftnih
derivatov. Ib obnašanju sodeč se
nekaterih pri nas prav nič ne tičejo
niti uvedba »postnih” dni, niti
znatna podražitev naftnih derivatov,
niti velike težave, ki jih imamo s
pridobivanjem dragocenih deviz za
uvoz nafte, ki jo, kot lahko vidimo
iz našega primera, še vedno včasih
brez potrebe trošimo. Zanimivo je
tudi, da javni cestni promet terja
tudi administrativne ukrepe proti
uvajanju režijskega prometa in proti
razraščanju privatnih prevoznikov.
Toda ali tisti, k i imajo takšen odnos
do potreb prebivalcev, res ne
razumejo, da ravno takšno obnaša
nje prevoznikov v cestnem prom etu
spodbuja razraščanje tistega prome
ta, ki ga imajo sicer tako v želodcu?
In na koncu vaščane le zanima,
odkod razkorak med trditvami
delavcev skupnih služb in vozniki
avtobusov?
a . Žugelj
Predsednik sveta KS Podzemelj

O ZELENEM VLAKU
Ob vesteh, da zeleni vlak vozi z
izgubo, se mi poraja premislek, da bi
ne bilo slabo, ako bi zeleni vlak
vozil v Ljubljano tudi iz Črnomlja in
Metlike. Oba kraja imata razvito
industrijo in potrebujeta dobre
prometne zveze za poslovne stike z
republiškim središčem. Morda bi
veljalo vsaj poskusiti, da bi v
poslovnem vlaku videli kaj več kot
samo deseterico potnikov.
S. SKOČIR
Ljubljana

Za kaj dajemo?
Damo, a hočem o vedeti za
kaj
Upokojencem, ki prejemajo več
k o t 6.000 din mesečne pokojnine,
je bilo julija odtrgano od pokojnine
kot prispevek za solidarnost 3,22
odstotka, kar znaša 204,78, za
samoprispevek 127,18, ostali odte
gljaji pa so znašali 63,59 din. Junija
so prejeli za rekreacijo 750 din. Od
tega ostane po odtegljajih za
rekreacijo 545,22 din. Upokojenci z
nizkimi pokojninami menijo, da bi
jih lahko oprostili takšnih odteglja
jev. Samoprispevek in prispevek za
solidarnost naj bi bila prostovoljna.
Vsak upokojenec bi pač dal
prispevek p o svoji možnosti. Znesek
bi nakazal po položnici na tekoči
račun.
Smo za pomoč in prispevek
solidarnosti vsem, ki so bili prizadeti
zaradi potresa, poplave ali česa
drugega, vendar samo prostovoljno.
Ne strinjamo se, da se kar odtegne
znesek od pokojnine. Na odrezku ni
niti označeno, za kakšen odtegljaj
gre. To naj bi bilo označeno na
primer tako: prispevek za prizadete
pri potresu, prispevek za prizadete v
poplavi, samoprispevek za gradnjo
osnovne šole (ali doma upokojen
cev), ostali odtegljaji (navesti za
kaj).
Ta članek sem napisal na pobudo
in željo nekaterih upokojencev.
I. RAZPOTNIK
Kočevje

Knjigarne na Dolenjskem, v
Beli krajini in Posavju še nekaj
časa ponujajo učebnike in
druge šolske potrebščine za
novo šolsko leto , ki se bo
začelo čez dobrih dest dni.
Tokrat so založbe dokaj hitro
natisnile ali ponatisnile knjige
in jih podale na trg. Kajpak
razpečavanje ne poteka povsod
brez zatikanja, d o kratkih
stikov je prišlo predvsem tam,
kjer so se knjigamaiji prepozno
spomnili na potrebe šolaijev.
Slabša pa je založenost z zvezki,
risalnim in drugim papirjem,
ker teh potrebščin preprosto ni
dobiti. Kaže, da b od o pereče
pomanjkanje papirja, ki ni samo
posledica ustalivenih ukrepov,
čutili šolarji vse šolsko leto .
Med tistimi, ki so se na našemi,
območju na potrebe novega šolske
ga leta dobro pripravili, predvsem pa
zgodaj, sta knjigama in papirnica
Mladinske knjige v Novem mestu
nedvomno v ospredju. Poslovodkinja Ruža Zupanc pravi, da njihova
prodajalna tako ravna že dolga leta.
»Pri nas smo vselej takoj ponudili
vse, kar je izšlo ali kar je bilo dobiti
To pom eni da smo organizaciji
oskrbe posvetili kar največjo po
zornost. Tako je tudi letos. Nekaj
tednov pred začetkom pouka smo
nabavili v zadostnih količinah vse
osnovnošolske učebenike razen še
stih, ki še niso prišli iz tiska oziroma
jih trenutno še n i ”

Lipica v
um etnosti
Tudi kultura časti jubilej
znamenite kobilarne
Praznovanje 400-letnice Lipi
ce, kjer vzrejajo znamenite konje
lipicance, spremljajo zanimive in
obsežne kulturne prireditve.
Tako bodo odprli ju tri v
lipiškem hotelu Maestoso dve
razstavi z mednarodno udeležbo.
Na fotografski bo na ogled 101
fotografija 78 avtorjev. Razstava
bo prikazala lipicance z vsemi
njihovimi značilnostm i Žirija je
pripravila za razstavo izbor
izmed 694 fotografij, ki jih je
prispevalo 227 avtorjev iz 17
držav. Podobno obsežna bo tudi
dikarska razstava del, nastalih na
mednarodnem likovnem ekstemporu Lipica 80. Na teme
,Konj“ . „ Lipica” in »Kras” je
189 slikarjev iz štirih držav
ustvarilo 219 likovnih del, od
katerih jih je žirija odbrala za
ra stavo 66.
Jutri se bo končal v Lipici
tudi mednarodni kiparski simpo
zij, na katerem od 5. julija
ustvarjajo umetniki: Masayuki
Nagasea iz Japonske, Villi Bossi
iz Italije, Robert Vesely iz
Avstrije ter Janez Pirnat in
Jakov Brdar iz Slovenije. Le-ti so
bfli izbrani izmed 18, kolikor se
jih je prijavilo na razpis. Na
kiparskem simpoziju ustvarjajo
udeleženci na temo »Konj” - v
lipišk em marmorju. Ob otvoritv
razstav in na zaključku simpozi
ja bodo izšli katalogi
30. avgusta pa bo v jami
Vilenica nedaleč od Lipice večer
poezije, na katerem bo flavtist
Amico Dolci spremljal pesnike
Danila Dolcija, Grila Zlobca,
Miroslava K>šuto, Marka Kravo
sa in Aleksandra Peršoljo. Ob tej
priložnosti bo izšla tudi skupna
pesniška zbirka nastopajočih
avtorjev.

Običajne vsakoletne gneče v
knjigami, ki se je začenjala
sredi avgusta in trajala d o drage
polovice spetembra, letos ne
bo. V Mladinski knjigi pojasnujejo, da zato ne, ker bodo
dobili osnovnošolci vse učbeni
ke v šoli. T o pa je gotovo
razveseljiva novost. Ruža Zu
panc in vodja knjigarne Mladin
ske knjige Janez Brale povesta:
„Na priporočilo novomeške
organizacijske enote Zavoda
SRS za šolstvo so vse osnovne
šale v novomeški občini razen
bršljinske dokončno sprejele
našo dolgoletno pobudo, naj
nabavijo prek naše prodajalne
učbenike enotno za vse učence,
nadaljnjo distribucijo v oddelke
pa uredijo, kakor se jim zdi
najbolj primemo. Ta kolektivni
nakup pa je šolam omogočila;
občinska izobraževalna skup
nost, ki učebnike sofinancira.
Tako bodo dobili učenci knjige
v šoli naposodo i in jih b odo na
koncu šolskega leta vrnili za
odškodnino. ”

tehniške stroke, katerega ravnatelj
inž. Božo} Kočevar se je osebno
zavzel za organiziran in enoten
nakup učbenikov za vse šole in
smeri v okviru centra. V tem centru
bodo zaposlili knjižničarko ki bo ,
skrbela za nabavo učbenikov in
nabavo druge potrebne literature.
Po dogovoru z novomeško Mla
dinsko knjigo bodo v centru začeli
prirejati tematske knjižne razstave,
kjer bodo na ogled izbori dostopne
tehniške in druge literature.
Založenost s knjigami za srednje
šole je v Mladinski knjigi zadovolji
va, saj se dobijo tačas v knjigami po izjavi njenega vodje Janeza
Brulca - vse knjige za gimnazijo, ki
so sploh dostopne, enako pa tudi
učbeniki za druge srednje šole.
Založenost najbrže ne ustreza
dejanskim potrebam, saj knjigarna
ne more vedeti koliko enot vsakega
učbenika naj nabavi Nabava poteka
bolj po posluhu prodajalcev in na
podlagi izkušenj minulih let. Ni pa
rečeno, da se v Mladinski knjigi tega
ali onega ne d o b i vprašljive so le
količine. O tem pa bi morale
razmišljati tudi šole.

Vprašanje je tudi, ali je
Mladinska knjiga, k i se stiska
pod arkadami na novomeškem
Kolikor bo gneča in individualnih
nakupov, jih bodo »zagrešili" zlasti Glavnem tigu, sploh še sposo
srednješolci ker šole, ki jih
bna storiti kaj več, k ot more
obiskujejo, še ne poznajo omenjene zdaj. Potrebe po dodatnih
ga poslovanja z Mladinsko knjigo po
nrnstorih
so že dolgo znane,
osnovnošolskem zgledu. Cestna
želje kolektiva, da bi se
ujem a je Izobraževalni center za
naposled uresničili preureditveni načrti, pa tudi- , Dolgo
napovedovani dan, k o naj bi se
začelo, b o prišel na vrsto to
jesen. »S preureditvijo bomo
pridobli 5 5 0 m2 prodajnih
površin, dodatno pa tudi nekaj
ddadiščnih prostorov, Zdaj gre
zares. Seveda bo poslovanje
med adaptacijo delno m oteno,
zato se strankam že vnaprej
opravičujemo. Upamo, da m o
tnje ne b odo trajale čez rok, do
katerega naj bi izvajalci opravili
preuieditvena dela, ‘ pravi Ru Ti
Zupanc. ■'

PO POTREBI ARANŽER Janez Brale je v novomeški
Mladinski knjigi p o potrebi tudi
aranžer, še posebej pa, kadar je
treba opozoriti na kakšno
novost.

Mladinska knjiga bi kajpak rada
uresničila še vrsto drugih zamisli,
predvsem uredila razstavišče za
knjige, organizirala ki\jžni klub, kjer
bi bile tudi literarne prireditve s
sečanji z ustvarjalci in podobno.
Uresničitev je za zdaj še v rokah
drugih, še posebej kar zadeva
pridobitev prostorov. Za zdaj ji
ostaja le upanje, da bo morda prišlo
to na vrsto v naslednji petletki (ali
vsaj desetletki).
I. ZORAN

Knjige ne samevajo
Brežiško knjižnico bralci tudi poleti marljivo obiskujejo
— Oktobra se bo knjižnica preselila v novo stavbo
Z lanskim prirastkom 1.400
knjižnih novosti se je zaloga
občinske m atične knjižnice
povečala na 2 3 .0 0 0 knjig.
Knjižnična mreža je v občini
aab o razvita, saj delujeta le še
izposojevališč i v Dobovi in v
brežiškem domu upokojencev.
Zato je tudi to eden od
razlogov, da na knjige ne lega
prah.
»Ljudje radi bero in obiskujejo
knjižnico tudi p o le ti” je povedala
upravnica Mija Sebek. „V teh vročih
dneh, ko je čas dopustov, iščejo
bralci pri nas zlasti lažje branje.
Knjige z zgodbami, pa naj bodo
avtorji domači ali tuji pisci Izkušnje
kažejo, da se obiskovalci čedalje
bolj odločajo za prebiranje del
sodobnih pisateljev. Nemalokrat si
posamezniki v oddelku za odrasle,
ki je poleti bolj obiskovan kot

Mija Sebek: ..Dopolnjevanje knjižnega fonda je pomembno
opravilo knjižničarjev.”

mladinski naložijo po deset in več
knjig, da jih doma ali na dopustu
prebirajo v družini. Redko 9 kdo
izposodi kpjigo samo zase. Mislim,
da so to dobre bralne navade."
- Zahajajo v knjižnico samo
Brežičani ali tudi okoličani?
»Največ je kajpak Brežičanov.
Bralci pa so tudi od drugod,
posebno iz krajev z dobrimi
avtobusnimi zvezami, kakor so
Artiče. Včasih pridejo v mesto nm o
zaradi knjig.”
Kako pa je z obiski v
mladinskem oddelku?
»Poleti, med počitnicami, jih je
manj. Bolj .zaseden' bo ta oddelek
med šolskim letom, saj ni treba
posebej poudarjati da so obisko
valci predvsem šolarji.”
Matična knjižnica gostuje pod
streho zavoda za kulturo.Tam bo še
največ dva meseca, saj se bo oktobra
preselila v nove, nalašč za njene
potrebe grajene prostore v stavbi
kjer bo pod isto streho tudi dom
učencev. V novi knjižnici bo na
voljo več kot 400 m2, od tega bo
samo izposojevališče »zasedlo” ka
kih 200 m l Zdaj ima knjižnica za
vse potrebe le 176 m2 površin.
I. Z.

kultura
in
izobra
ževanje
DOLENJSKI LIST

(TELEVIZIJSKI SPORED)
PETEK, 22. VIII.

O labod
17.40 POROČILA
17.45 LETI, LETI PIKAPOLONI
CA
18.00 DRUŽINA SMOLA, madžar
ska risana serija
18.30 OBZORNIK
18.40 ROCK KONCERT : RY
COODER
V zadnjem času je bilo v oddaji
„rock koncert” na sporedu nekaj
odličnii izvajalcev: John Martyn,
Emmvlou Harris, Taj Mahal. V
današnji oddaji pa se bo predstavil
ameriški kitarist in pevec Ry
Cooder, ki ga imajo poznavalci za
enega najzanimivejših
eisih rock glasbeni
kov. Cooder je znan tudi po tem, da
izvaja stare pesmi iz ameriške
glasbene dediščine, zlasti posega na
področje bluesa in duhovnih pesmi.
Igra tudi glasbo, ki jo označujejo

kot „T ex-M ex” , se pravi, da gre za
mešanico teksaške in mehiške
asbe.
9.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 MODERATO CANTABILE,
zabavno-dasbena oddaja
g y > 0 BLAKOVIH SEDEM, serijski

f

21.50 V ZNAMENJU
22.05 NOČNI KINO: KORENINE,
ameriški film
Film je narejen po knjižni
predlogi, za katero je pisatelj

17.25 - Test - 18.00 TV dnevnik18.15 Plavica, otroška oddaja 18.45 Muppet show — 19.30 TV
dnevnik - 20.00 Gost urednik —
21.05 Portreti: skupinski portret
ženske — 21.35 Glasbena oddaja —
21.55 Nenavadno dekle, italijanski

film.

Nocojšnji film sodi med uspe
šnejše vesterne; ustvarjalci so bolj
k o t je to običajno za ta žarn
zanemarili akcijsko plat filma in več
pozornosti posvetili osvetlitvi znača
jev in dramskim spopadom. Zgodba
pripoveduje o ostarelem kavboju, ki
vdre v zapor, da bi osvobodil
prijatelja. Sledi pregon, kavboj skuša
pobegniti čez mejo, vendar mu šerif
v helikopteiju sledi tik za petami.
Glavni vlogi sta odlično interpretira
la znana igralca Krik Douglas in
Walter Matthau.
23.00 TV KAŽIPOT
23.20 POROČILA

SOBOTA, 23. VID.

Olabod

1

1 5.40 POROČILA
15.45 KAKO OBUDITI PRINCESE,
češkoslovaški film
Film je posnet po znani pravljici
Tmjulčica, le da so imena drugačna.
Da bi kralj Dalimil in kraljica Eliška
obvarovala svojo hčedeo Ruženko
prerokbe zlobne tete Melanije, da se
bo njun otrok pri 17. letih ranil in
za večno zaspal, jo hočeta še pred
tem letom poročiti, češ da bo mož
še bolj učinkovito preprečil, da bi se
prerokba uresničila. Vse že kaže, da
zla ne bo moč preprečiti, vendar na
koncu le zmaga ljubezen.
17.10 NAS KRAJ: MISLINJA PRI
SLOVENJ GRADCU
17.25 JUGOSLOVANSKO NOGO
METNO PRVENSTVO

NEDELJA, 24. VIII.

o labod

1

9.50 POROČILA
9.55 VIKING VIKI
10.20 UGRABLJEN, mladinska
nadaljevanka
10.45 FESTIVAL MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV V CELJU
V peti oddaji a bomo lahko
ogledali posnetke z minulega mla
dinskega pevskega festivala v Celju.
Predstavil se bo češki mladinski
zbor iz Prage ter zbor iz Vante na
Finskem. Oba zbora sta v Celju
dobila srebrno priznanje.
11.10 D. Markovič: ODPISANI, TV
nadaljevanka

Komain Gray
prejel nagrado.
Zgodba pripoveduje o pustolovcih,
ki se odpravijo v Afriko. Na prvi
pogled bi človek mislil, da gre še za
en film o safariju, vendar je poanta
nocojšnjega filma drugačna. Med
pustolovci je tudi človek, ki gre v
Afriko zato, da bi slone zaščitil pred
iztrebljanjem. Ko se soočajo različni
pogledi v tej pisani druščini,' pride
tudi do komičnih prizorov, za kar
ima precej zaslug Trevor Howard, ki
na zanimiv in originalen način igra
idealista. V filmu, ki ga je 1958
posnel režiser John Huston, igrajo še
Juliet Greco, Errol Flynn, Orson
Welles.

19.15 ZLATA PTICA
19.20 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 C. Dickens: NICHOLAS
NICKELBY, TV nadaljevanka
20.55 MUPPET SHOW: DANY
KAY
21.20 OSAMLJENI SO HRABRI,
ameriški film

12.30 LJUDJE IN ZEMLJA
13.30 JUGOSLAVIJA, DOBER
DAN
14.05 POROČILA
15.50 POROČILA
15.55 SPLIT: ATLETSKO PRVEN
STVO JUGOSLAVIJE, prenos
18.30 POTOPLJENA MESTA: RT
STARI ULCINJ
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 M Stojevič: KITAJSKA/
VAZA, drama TV Zagreb
Dogajanje nocojšnje TV drame

mladega avtorja Mi orada Stojeviča

12.10 TV KAŽIPOT

2
15.10 Test - 15.25 Split: jugoslo
vansko atletsko prvenstvo - 18.10
Vaterpolo Partizan : Mladost —
19.00 Dokumentarna oddaja TV
Skopje - 19.30 TV dnevnik
20.00 č a z jazza - 21.00 Včeraj,
danes, jutri - 21.10 Tri življenja ene
generacije - 21.40 Športna sobota
- 22.00 Kronika struških večerov

zaposli v ladjedelnici, spoprijatelji se
z nekim fantom in z njim zanosi.
Vendar očetova hiša z velikimi
sobami in čudovito kitajsko vazo
nima prostora za mlada človeka.
21.30 DOKUMENTARNA ODDA
JA
22.00 V ZNAMENJU
22.15 RISANKA
22.25
ZABAVNO-GLASBENA
ODDAJA
22.40 ŠPORTNI PREGLED

1je postavljeno v Bakar in na Reko.
Upokojeni kapitan Franc živi z ženo
in hčerko edinko v razkošni hiši z
mnogimi sobami in dragocenimi
predmeti. Od vsega pa mu je
nqjlubša dragocena kitajska vaza.
Hči se odloči, da bo začela svoje
življenje. Preneha študirati in se

2
16.10 TV dnevnik — 16.25
Nedeljsko popoldne - 19.30 TV
dnevnik - 20.00 Sončno m esto 20.50 Včeraj, danes, jutri - 21.00
Glasbena oddaja — 21.30 Japonski
film
znajdeta v novi okolici. Helmut, ki
mu je okoli 30 let, poučuje na
gimnaziji in je s službo zadovoljen,
pa tudi učenke se dobro razumejo z
mladim profesorjem. Med njimi je
tudi Sina, simpatično in privlačno
dekle, ki ima seveda tudi fanta. Ko
ta fant zaloti svoje dekle in
profesoija ob jezeru v nenavadni
situaciji, sc vsa stvar zaplete.
21.50 V ZNAMENJU
22.05 KULTURNE DIAGONALE

PONEDELJEK, 25. VIU.

O labod
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO.ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 H. Lichtenfeld: ZRELOSTNI
IZPIT, zahodnonemška TV drama
Dogajanje te deloma kriminalne
zgodbe, kar primerne za poletni
večer, se odvija v majhnem mesni v
nemški pokrajini Šchlesvvig Holstein. Zakonca Fichte sta nova
prebivalca mesta, _a_ se kar dobro
17.15 KMETIJSKA ODDAJA
18.15 POROČILA
18.20 MINIGODCI V GLASBENI
DEŽELI
Sedemnajsta oddaja iz finske
nanizanke o minigoddh prinaša
nova spoznanja. Že znanim notam
se bo tokrat pridružila še LA. Lutka
pa bo otrokom povedala kratko
glasbeno pravljico, v kateri bodo
izvedeli zopet nekaj novega iz
skrivnostne dežele glasbe.
18.35 OBZORNIK
18.45 MLADINSKA ODDAJA

6

DOLENJSKI LIST
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17.40 TV dnevnik v madžarščini
18.00 TV dnevnik - 18.15 Slonček
Mamfi - 18.30 Sola za junake 18.45 Glasbena medigra - 19.00
Telesport - 19.30 TV dnevnik 20.00 Znanost - 21.00 Včeraj,
danes, jutri — 21.10Cesar Birotteau
- 22.05 Kronika struških večerov

TOREK, 26. VID.

kraje, kjer so se udeležili odločilnih
bitk.

©labod

l

17.55 POROČILA
18.00 COLARGOL, lutkovna na
daljevanka
18.15 ZDOMSKE PESMI MLADE
NA RODELLE
18.35 OBZORNIK
18.45 VELIKA IZKUŠNJA, oddaja
iz cikla, Čas, ki živi
V NOB so imeli veliko vlogo
borci, ki so se kalili v Španski
državljanski vojni. To so bili ljudje,
ki so se pridružili španski republikanski vojski v boju proti fašizmu.
O tem bo spregovorila oddaja,
katere del so posneli pred časom, ko
so naši španski borci spet obiskali

labod” , ki je preizkus za vsako
boljšo balerino. Na gjasbo SaintSacnsa bo zaplesala ena najbolj
znanih in najboljših
balenn vsen
časov Ana Pavlova. Odlomek a
Fokinovega baleta „C 3io p > n «an* »
redhodnika kasnejših abstraktnih
naletov brez vsebine, bodo P*
stavili leningrajski baletniki; ti boo
predstavili tudi odlomek bale
..Ognjena ptica”, ki je nastal ni
glasbo Igorja Stravinskega. Videu
Bomo h
odlomek iz bateU
Petruška, Faunovo popoldne, Ap
Ion musagete. V naslednjih p*
oddajah bodo predstavili balete,
so nastali po drugi svetovni vojni.

19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 MEDNARODNA OBZORJA:
GREŠNI KOZEL
20.55 PRIJETNI KOTIČEK, zgod
ba iz TV nanizanke AMERIŠKE
NOVELE
21.35 V ZNAMENJU
21.50 IZ BALETNEGA ARHIVA
NASE TV HI Se
Tretja oddaja s tega niza bo
gledalce seznanila z baleti iz začetka
našega stoletja. Najprej bomo videli
znani solistični ples „umirajoči

SREDA, 27. VIII.

(Dlabod
17.50 POROČILA
17.55 VELIKE RAZSTAVE, do
kumentarna serija
18.20 GLASBENI TRIANGLI:
STOCKHAUSEN IN TOLKALA
18.45 OBZORNIK
19.00 NE PREZRITE

ČETRTEK, 28. VUI.

Dlabod

1

18.10 POROČILA
18.15 TEHTNICA ZA NATANČNO
TEHTANJE, otroška oddaja
18.45 OBZORNIK
18.55 DJERDAP
V potopisni reportaži bodo
sodelavci beograjske televizije pred
stavili djerdapsko sotesko, kjer je ob
sodelovanju jugoslovanskih in ro
munskih graditeljev zrasla ena
največjih hidrocentral v Evropi.
19.15 RISANKA
19.24 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 FILM TEDNA: ZADNJA
NALOGA, ameriški film

TURISTIČNE
ZANIM IVO STI
BOHINJ — V restavraciji CEN
TER imajo ob četrtkih ob 20. uri
degustacijo sira in vina, v hotelu
BELLEVUE pa ob torkih ob 20.30
uri predvajanjo diapozitive s komen
tarjem o Bohinju.
CELJE - Ob sobotah in nedeljah
je za ogled odprt FRIDERIKOV
STOLP. Dostop za pešce je po
Pelikanovi poti in čez Zagrad.
GORNJA RADGONA - Od 23.
do 31. avgusta bo 18. MED
NARODNI KMETIJSKI ŽIVILSKI
SEJEM. Obiskovalci si bodo lahko
ogledali razstavo goveje živine vseh
pasem, plemenskih svinj, ovac in
perutnine, prikaz kmečkega doma
in okolja, ocenjevanje in razstavo
vin. Organizirali pa bodo številna
predavanja, posvetovanja, demon
stracije in degustacije. Delovala bo
posvetovalna služba.
NOVA VAS NA BLOKAH - 24.
avgusta ob 13. uri bo Kmetijska
zadruga Cerknica organizirala TRE
TJE TRADICIONALNO SREČA
NJE KMETOV IN LJUBITELJEV
KMETIJSTVA. Na sporedu bodo
tekmovalne discipline: košnja, grabIjanje, spretnosti pri drugih kmečkih
opravilih in nekatere športne pano
ge. Sodeloval bo klub za konjski
šport iz Podnanosa.
ŠKOFJA LOKA - V soboto, 30.
avgusta, bodo mladi iz Podlubnika v
Škofji Loki pripravili nastop pevcev
amaterjev pod naslovom PESEM IZ
MLADIH UST. Podlubničani vabijo
I tudi starejše pevce, ansamble in
amaterje. Prijave sprejema OK
ZSMS Škofja Loka, telefon: (064)
6 0 -2 3 2 od 7. do 14. ure.
TREBNJE — V galeriji Likovnih
samorastnikov je na ogled stalni
izbor najboljših del, ki zajema dela
najbolj znanih slikarjev in kiparjev iz
Jugoslavije ter 11 evropskih, afriških
in južnoameriških držav.
LJUBLJANA — Jugoagent Lju
bljana, Gregorčičeva 13, prodaja
vozovnice in daje informacije po
telefonu (061) 21—701 za med
narodne trajektne proge, hitre in

19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 TV DNEVNIK
20.00 IGRE BREZ MEJA, prenos iz
Diesta
21.35 V ZNAMENJU
21.50 625

17.40 TV dnevnik v madžarščini 18.00 TV dnevnik 18.15
Sezamova ulica — 18.45 Glasbeni

Dva mornariška častnika morata
odpeljati mladega Larryja na presta
janje osemletne zaporne kazni, na
katero je bil obsojen zaradi tatvine.
Čeprav sta na začetku poti trdno
odločena, da bosta fanta čim prej
spravila v zapor, se kmalu premisli
ta. Po svoje prikrojijo pot, ustavijo
se
v
Washingtonu,
obiščejo
Larryjevo mamo, v Bostonu preživi
jo noč v bordelu. Vse gre lepo,
dokler jima zapornik zadnji dan ne
skuša pobegniti. Film prikazuje
smešno, a hkrati tudi kruto
odisejado. Na začetku vojaška
naloga se sprevrže v prispodobo
umirajočega prijateljstva, ki se
pretrga v prizoru nasilja ob
Larryjevem poskusu pobega. Film je
režiral Hal Ashby, igrajo pa Jack
Nicholson, Otis Young, Carol Kane,
Randv Ouaid.
21.45 JAZZ NA EKRANU: KVAR
TET GRAY BURTON
22.05 V ZNAMENJU

17.40 TV dnevnik v m a d ^ č in i
18.00 TV dnevnik - 18.15 ftM « ®
TV studio - 18.45 Narodna
- 19.30 TV dnevnik Zabava vas Dick van
Včeraj, danes, jutn - ^^'
21.45
dokumentarna serija Poezija
amaterii -

19.30 TV dnevnik -

20.00 Festival srbskii
21.30 Včeraj, danes, jutn - ‘ l- g
Mexico - arhitektura —
Glasbeni atelje
^

-h rfuj n m ; rfTluHl • -

2
17.40 TV dnevnik v madžaišS*®* ,
18.00 TV dnevnik - 18.15 Otro«V
mladosti - 18.45 Poezija - y '
TV dnevnik - 20.00 3—2 ‘j
gremo - 23.00 Včeraj, danes, J"

KIT KMETIJSKA ZADRUGA ČRNOMELJ
TOZD „2 iv in a-m eso "
Komisija za delovna razmerja
objavlja
prosta dela in opravila v
delovni enoti »Perutninska farma"
Krasinc
1. OB R ATO VOD JO
2 .2 DELAVCA ZA DELO NA FARMI
pogoji:
Ad 1: V eterinarski ali km etijski tehnik.
Ad 2: NKV delavec za dela v perutninski farm i.
Od po pravilniku o delitvi d o h o d k a in sredstev za OOD
Kandidati naj vložijo prijave na splošni sek to r KIT &
melj v roku 10 dni po objavi tega oglasa.

^

OSNOVNA SOLA XV. SNOUB-BEL O K R A ^
SKA v Metliki
objavlja licitacijo
za prodajo naslednjih
osnovnih sredstev:
•i

197^»

1. KOMBIBUS TAM 2001, diesel, letnik ' g0i
prevoženih 119000 km, registriran do konc3 tavn0
v dobrem voznem stanju, primeren za do
vozilo.
•'
Izklicna cena: 55.000 din.
2. GOSPODINJSKI HLADILNIK ZOPPA»>
litrov, v uporabnem stanju.
Izklicna cena: 750.— din.
oseb«
Licitacija bo v petek, 29. 8 . 1980. Za c*ru ^^enos^ g V0d 9od 8 . do 9 . ure, za o b čan e in druge pravne
11. ure (ponudbe v zaprti kuverti).
■ .5- u pri Šol'
Ogled je m ožen 2 dni pred licitacijo na parkiri
-80
tjaviti se v tajništvu) od 8 . do 10 . ure.
627^^

klasične potniške proge. Potniki naj
si pravočasno (več mesecev vnaprej)
razervirajo kabine. Pojasnila dajejo
tudi za domače trajektne proge.
PLEŠIVEC PRI VELENJU - 24.

avgusta bo
KMEČKI P R A fN '*'oje,
prikazali Kmečke
aVjto.
različna kmečka
gf#blj
se bodo tudi f'0*mlatiči.

iO

PO TA
IN S T i | ^

Novomeščani gostitelji dveh zanimivih dirk — Papež v
soboto za las ob 1. mesto — Olimpijec Ropret brez
konkurence — Nedeljska zmaga Zrimška

v Jr
TRAGEDIJA PRI MOKRICA’! — Tako je bil le nekaj minut po
strahovitem čelnem trčenju s tovornjakom videti osebni avtomobil
zagrebške registracije, v katerem so izgubile življenje 4 osebe.

poročajo
O,DNESEL LE ZAVITEK CIGAneznanpp vi„ ..soboto ponoči je
Novomelčan t V- OSebni avtomobil
‘o je biln nQ u
pa Turčlka- Vozisplošno
pred novomeško
nasilno „ H ^ n.1Š??lc a Stori<ec je
v o z ila odnesel ‘
l n o o k e n c e in iz
r

n esel z a v o j c ig a re t.

Noč01^ , ! : s r £ C n e j Se r o k e osebni avtn^6 J ,e„ s.torilec obiskal
Ncn-ega
"*obl1 Rajka Rajkosina iz
P « fa r a n o T a

I’

V o z l, '°

Je

b il°

Pa je nasTim j " , 1C1’ v*omilec
kovčka J vozih, m pri w ata in iz
din.
u
odnesel je 7.000
O M A R Ir^’ ,
GARDEROBNA
^ V n o v o m e « ^ torek’ 21- avgusta,
tozd 7 a1^ x
tovarnt zdravil Krka,
tatvino h
V
prijavili
omarice
a
garderobne
k° je vloma
, Tomovič, medtem
pustil.
ec drobiž in dokumente
N w S r CAN, R a z g r a j a l Pridržali h ^ ‘čniki so v četrtek
Dragana v
streznitve 26-letnega
Novem m U.Peza s Jedinščice pri
prišel T
. Dragan je nasekan
Kandiie in P ^P d ev aln ico hotela
hoteli » Ir.k o mu vinjenemu niso
Zagotovljen
• piičel razgrajati,
za prekrške mU ob'sk P1* sodniku
» o T d T T n 8 PRe t e POM - Pester
Cetrtelr
ljske okrepčevalnice je v
Paravlič ° P°
22-Ietni Zakanjah
celo ern,rf: pnčel noreti in gostom
ga šele m * -S Pretepom. Umirili so
Pa ga čaka6 V- PIavem- ..zdravilo”
Prekrške
^ Pri sodniku za

Of

Smrt čakala onkraj črte
Strahotna prometna nesreča s štirimi mrtvimi pri
Mokricah — Zgolj človeška krivda — 6 ur zaprt prom et
Resda je še, vsaj za širšo javnost, marsikaj nepojasnjenega pri
vzrokih strahotne nesreče, ki se je pripetila m inulo sredo ob 19.25
pri Mokricah, z gotovostjo pa lahko zapišemo, da je magistralna
cesta s štirimi novimi žrtvami vnovič potrdila svoj krvavi sloves. Pa
čeprav gre tokrat, vsaj po dosedanjih rezultatih preiskave sodeč, za
izključno človeško krivdo.
Omenjenega večera je 29-letni
Ibrahim Odabašič iz okolice Cazina
peljal tovornjak s priklopnikom
bjelovarske registracije proti Ljublja
ni. Pri Mokricah j e " po izjavi
preživele udeleženke, 41-letne Za
grebčanke Nedeljke Herceg, ki je v
nesreči ostala brez moža, v levem
nepreglednem ovinku, kjer je na
cestišču jasno vrisana nepretrgana
črta, zapeljal na levo in prehiteval
neznano vozilo. Kot je v podobnih
nesrečah običaj, je tudi tokrat
nasproti pripeljal avtomobil, vozil
pa ga je 65-letni Zagrebčan Marko
Pušek. Prišlo je do silovitega čelnega
trčenja, v katerem je obrnilo celo
tovornjak s priklopnikom (!),
medtem ko je osebni avtomobil

ZGORELO
100.000 DIN
V petek ob 16.00 je prišlo do
pažara na gospodarskem poslopju v
Zabukovju, last Petra Mlakarja iz
Žukovega dola 29. Poslopje je
povsem zgorelo, zraven pa še 4.000
kilogramov sena, 2 kubika desk,
tako da je škode za 100.000 din.
Vzrok požara še ni ugotovljen.

NEURJE n i
PRIZANESLO

Med neurjem, ki je minuli torek
0 po nekaterih predelih Doujske, je strela treščila v lipo poleg
?,°„SFodarskcga poslopja Marije PeP r« i k iz Mačkovca 15 pri Dvoru.
skpi° Je do Požara, ki je v hipu zajel
in le hitri intervenciji
šlfT
gasilcev gre pohvala, da
zvnmi
bda
večja. Tako je
6 nrm i,- 2 metre skednja in okoli

1- M

STRELA
UPELILA HLEV
Med nedeljsko nevihto je strela
ob 4.00 udarila v gospodarsko
poslopje Vere Požun iz Rožnega 44
pri Krškem. Hlev je povsem zgorel, v
dimu sta se zadušila dve kravi,
zgorelo pa je tudi nekaj kmečkega
orodja, seno in žito. Škode je za
okoli 150.000 din.
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PRAZNO DENARNICO
ODVRGEL V GOZDU
Ljubljančan Janez Karlovšek, ki
ima vikend v Šmarjeških Toplicah,
je prejšnji teden obvestil miličnike,
da je nekdo 11. avgusta ukradel
Faniki Leder iz Kungote, ki je bila
tačas v njegovem vikendu, 2.500
din. O čitno je tat dobro poznal
razmere v hiši, saj si je „sposodil”
ključ, ki je bil „skrit” v bližnji lopi.
Hkrati je bilo iz bližnjega osebnega
avtomobila Ljubljančana Maksa
Klasinca ukradenih 5.500 din.
Denarnico z dokumenti so kasneje
našli odvrženo v gozdu.

glednih kolonah avtomobilov, ki se
vale proti morju ali z morja.
PADEL NA POKROV MO
TORJA - V soboto ob 18.45 se je
19-letni Cmomaljčan Pajo Mihajlovič peljal na kolesu z motorjem po
lokalni cesti iz Bezgovca proti
Dobličam. Med vožnjo po levi v
nepreglednem ovinku mu je nasproti
pripeljal z osebnim avtomobilom
Josip Blažina iz Doblič. Po trčenju
je Mihajloviča odbilo na pokrov
motorja, nato pa je padel na cesto.
Poškodovanega so odpeljali v
novomeško bolnišnico, škode na
pločevini pa je bilo za 15.000 din.
CIKCAK PO CESTI - 25-letni
Jože Miklavčič iz Dobrave se je v
nedeljo popoldne peljal na kolesu z
motorjem po regionalni cesti Šen
tjernej - Škocjan. Zaradi cikcak
vožnje po cestišču je pri tovarni
..Strešnik" v Dobruški vasi padel in
sc poškodoval, tako da so ga morali
odpeljati na zdravljenje v novo
meško bolnišnico.

ostal na cesti. V kupu zmečkane
pločevine so izgubili življenje:
voznik
Marko Pušek, 71-letni
Zagrebčan
Matija
Jandrokovič,
52-letna Štefica Herceg in 49-letni
Vilibald Herceg, oba iz Zagreba,
medtem ko sta bila poškodovana
41-letna Nedeljka Herceg in njen
dveletni sin Vilibald. Materialno
škodo, ki ostane ob takšnih
posledicah popolnoma brez pome
na, so ocenili na 170.000 din.
Preiskovalni sodnik je zoper
voznika tovornjaka Odabašiča odre
dil pripor, pregled tovornjaka pa je
potrdil, da je bilo vozilo tehnično
neoporečno. Omenimo še to, da je
bil promet na magistralki ob nesreči
kar 6 ur popolnoma ohromljen.
„Ko le ne bi nikoli več stekel” , je
porekel nekdo, ki je bil priča
mokriški moriji.
B. B.

Do krivca s
pomanjkljivim
postopkom
Sodišče odpravilo sklep
disciplinske
komisije
v
Novoteksu
Senat novomeškega sodišča
združenega dela je pred dnevi
obravnaval pritožbo Marije Dra
šler iz Birčne vasi, ki se ni
strinjala z izrečenim disciplin
skim ukrepom javnega opomi
na,
ki
ga je
dobila v
novomeškem Novoteksu, tozdu
Konfekcija.
Drašlerjeva v svojem zagovoru
navaja, da ni bila pobudnica za
pretep, do katerega je prišlo v
Novoteksu in zaradi katerega ji je
disciplinska komisija izrekla javni
opomin. Popolnoma enakega mne
nja je bilo po opravljeni ustni
obravnavi in pregledu vseh listin
tudi sodišče. Iz zaslišanja prič je
bilo moč ugotoviti, da Drašlerjeva ni
imela z omenjenim pretepom nič
skupnega. Zato je čudno, kako sta
disciplinska komisija in delavski svet
v i Novoteksu odločala o krivdi
Drašlerjeve. O čitno jima ni bilo do
tega, da bi zaslišala nekaj prič, pač
pa sta odločila na podlagi povsem
zgrešenih
dokazov. Na koncu
koncev je lahko delavec za kršitev
delovne dolžnosti odgovoren le, če
je zanjo tudi kriv. Krivda pa je
možna bodisi v obliki naklepa ali
malomarnosti, česar pa v primeru
Drašlarjeve ni bilo moč ugotoviti.
Sodišče je tako odpravilo izrečeni
disciplinski ukrep Novoteksa, čla
nom tamkajšnje disciplinske komisi
je pa ostaja primer v opozorilo, saj
izpeljani disciplinski postopek brez
zaslišanja prič nikakor ne more
privesti do objektivne presoje o
krivdi nekoga.

OBSTAL
V TEMENICI
V petek ob 3.15 je prišlo do
trčenja na magistralki pri Odrgi, ko
je 29-letni Stanko Stojmenovič iz
Jesenic zapeljal osebni avtomobil na
levo in pri tem oplazil nasproti
vozeči osebni avtomobil Jeseničana
Radoljuba Djukiča. Za Djukičem je
vozil še Suad Osmič iz Brčkega, ki
pa vozila ni uspel ustaviti in je trčil
v avtomobil pred seboj. Ob nesreči
se je Stojmenovičevo vozilo prevrni
lo in po nasipu zdrknilo v
Temenico, kjer je obtičalo na strehi.
Teže poškodovana sta bila voznika
Stojmenovič in Djukič ter sopotnica
Olga Stojmenovič. Materialne škode
je bilo za 50.000 din.

Ljubitelji kolesaiskega športa
na Dolenjškem so v soboto in
nedeljo prišli na svoj račun. KK
Novoteks je ob pom oči novo
meške TTKS in KS Grm
pripravil diiki, ki sta v N ovo
m esto
privabili
prek
100
kolesarjev iz večine jugoslo
vanskih
klubov, za medna
rodno udeležbo pa so poskrbeli
še tekmovalci iz Madžarske.
Največ zanimanja je seveda
vzbudila sobotna 3. dirka za
memorial Milana Novaka.
Začelo se je že ob devetih z
nastopom mlajših mladincev. Junak
tekme je bil Novomeščan Sandi
Papež, ki je hotel na progi, dolgi 40
km, od Črnomlja prek Dolenjskih
Toplic do Novega mesta, domačemu
občinstvu pokazati vse, kar zna. To
ga je stalo prvega mesta. Vse od
starta do Drske je bil sam na čelu
kolone, tu pa ga je dohitela skupina
štirih kolesarjev, tako da je na
koncu pristal na 4. mestu, vendar v
času zmagovalca. Enako razburljivo
je bflo pri starejših mladincih, kjer je
Ljubljančan Čerin zmagal v istem
času, ko t za njim uvrščena trojka, v
kateri je bil tudi novoteksovec
Novak. Največ so gledalci seveda
pričakovali od dirke članov. Svojo
premoč je na 130 km dolgi progi
vnovič potrdil olimpijec Bojan
Ropret, ki je brez težav opravil z
nasprotniki, poleg tega pa je osvojil
tudi obe gorski nagradi na Gorjancih
in Brezju.
REZULTATI: mlajši mladinci
(40 km) 1. Kavaš (Sava), 2. Kosirnik
(Rog), 3. Posabek (Sloga), 4. Papež
(Novoteks).
Starejši mladinci (90 km - Novo
m esto-G orjanci-M etlika-D ol. Tolice-N ovo mesto): 1. Cetin, 2.
ovirk (oba Astra), 3. Marn (Sava),
4. Novak (Novoteks).
Člani (130 km; Novo m estoGorjanci -M etlika-C rnom elj-V inic a -C m o m e ljBrezje-Dolenjske
Toplice-N ovo mesto): 1. Ropret
(Sava), 2. Pirš, 3. Penko (oba Rog),
4. Pečnik, 5. Rakuš, 6. Frelih (vsi
Sava), itd.
Člani C: 1. Vulič (Banja Luka), 2.
Henigman (Dol), 3. Škulj (F ranekRog), 4. Hafner (Kokrica), 5. Stih
(Novoteks), itd.
Enako živahno je bilo na
novomeških ulicah v nedeljo na
tradicionalni krožni . dirki okoli
Grma. Nastopilo je 90 tekmovalcev,
od pionirjev, članov, \ članic do
veteranov. Zmagovalci med najmlaj
šimi so bili: v kategoriji ',,D” Stražan
Blaž Dular, v katerogirji >„C” Matjaž
Drinovec iz kranjske Save, pri

P

pionirjih „B” njegov klubski tovariš
Jnino P
Pirih in pri pionirjih „A”
Bruno
Andrej Jeršin iz Grosupljega. Tokrat
so vozile tudi članice. Zmagala je
Marija Kurent iz Kranjske Save pred
Nevenko Gošnik, članico KD
Novoteks. V naizanimivejši kategorii članov „C’ je slavil domačin
rranči Zrimšek pred Henigmanom
iz Dola in klubskim tovarišem
Stihom. Se rezultati veteranov:
skupina „F” — Milan Žirovnik iz
Roga, skupina „E” Henrik
Neubauer, skupina „D” - Ivan
Škulj (oba KD R og-Franek),
skupina „C” - Gabrijel Hrovat (KD
Rog), skupina „B” - Alojz Dežman
(KD Mokrica), skupina „A” - Jože
Hafner (KD Kokrica).
V skupnem seštevku je zmagala
ekipa KD Novoteks s 107 točkami
pred KD R og-Franek 66, Savo
Kranj 64, Stražo Novo mesto 42,
itd.
B. B.

{

ELAN - BELA
KRAJINA 1:3
V nedeljo so se v prijateljski
tekmi na stadionu v Novem mestu
pomerili nogometaši domačega Ela
na in črnomaljske Bele krajine. To
je bil za trenerja in igralce zadnji
preizkus pred začetkom tekmovanja
v slovenski nogometni ligi zahod.
Črnomaljci so pokazali, da so za
prvenstvo dobro pripravljeni in so
o dobri igri premagali domačine s
: 1 (2:0). Po igri sodeč, se bo Bela
krajina spet borila za uvrstitev prav
pri vrhu. V predtekmi pa so
mladinci Elana premagali vrstnike
Bele krajine s 3:0.

KRMELJČANI
V U. SLOVENSKI
LIGI
V Andražu pri Polzeli je bilo 10.
avgusta izbirno tekmovanje rokome
tašev za vstop v drugo slovensko
rokom etno ligo. Med štirimi moštvi
so nastopili tudi Krmeljčani, ki so si
s priborjenim drugim mestom
zagotovili nastop v tem tekmovanju.
Krmeljčani niso izgubili nobenega
srečanja, premagali so Bakovce s
16:12, neodločeno pa igrali s
Kovinarjem 16:16 in Radečami
23:23. Za uspeh so zaslužni vsi, še
posebej pa veteran inž. Milan Papež.

if
Nogometni start
V nedeljo se začne slovenska
nogometna liga. V zahodni skupini
SNL igrajo tudi trije dolenjski
predstavniki: črnomaljska Bela kra
jina, Kočevje in novomeški Elan; v
tej skupini so še: Litija, Tabor
Jadran iz Sežane, Primorje iz
Ajdovščine, Jesenice in Stol iz
Kamnika. V prvem kolu vsi trije
dolenjski predstavniki igrajo doma:
Elan s Stolom, Bela krajina s
Taborom J. in Kočevje s Primorjem.
Hkrati s članskimi tekmami bodo
tudi tekme mladincev, ki se bodo
vedno pomerili v predtekmah; za
tak sistem, ki tekmovanje precej
p«oceni, sta si še posebej prizadevala
ElJan in Kočevje.
V pretekli sezoni se je od
dolenjskih klubov najbolje uvrstila
Bela krajina, ki se je vseskozi borila
za vrh, na koncu pa zasedla tretje
mesto; Elan je prav v zadnjem kolu
prišel na četrto mesto, Kočevje pa
je bilo p e ta

NOVO MESTO TREŠNJEVKA
10:23 (4:10)
Novomeščanke, ki so tačas sredi
priprav za bližnji pričetek tekmo
vanj v drugoligaski konkurenci, so
minuli teden odigrale prijateljsko
srečanje s prvoligaško ekipo zagreb
ške Trešnjevke, ki se prav tako v
Novem mestu pripravlja na prven
stvo. Novomeščanke so se gostjam
uspešno upirale le v prvem polčasu,
v nadaljevanju pa so popustile, kar
so bolj izkušene gostje s pridom
izkoristile in zabeležile visoko
zmago s 23:10 (10:4).

INLESOVCI
V ŠMARTNEM
Rokometni klub Usnjar iz Šmart
nega prireja v soboto ob svoji
15-letnici močan rokom etni turnir,
na katerem bodo nastopili štirje
sedanji ali prejšnji drugoligaški
klubi, med njimi tudi Inles iz
Ribnice, poleg njega pa še: Jadran
Timav, Partizan TUS, Jelovica ter
domačina Usnjar in Radeče.

S CESTE
V PEŠAKINJO
V četrtek ob 21.00ise je 22-letni
Sevničan Samo Mohorkp peljal z
osebnim avtomobilom po Kvedrovi
ulici. Vozil je prehitro, preiskava pa
je pokazala, da vozilo ni bUo
brezhibno. Med zavijanjem v levo
proti železniški postaji je zadel ob
rob pločnika in presekal gumo,
zaradi prehitre vožnje pa ga je
potem zanašalo sem in tja, dolder ni
po 50 metrih zadel pešakinjo,
18-letno Sevničanko Marto Blatnik,
ki se je ob nesreči hudo poškodo
vala in so jo prepeljali v celjsko
bolnišnico. Ugotovljeno je bilo, da
je Mohorko vozil vinjen, zato mu je
bil odrejen odvzem krvi.

DEČEK NEPREVIDNO
NA CESTO
V ponedeljek ob 12.30 je na
lokalni cesti v Birčni vasi prišlo do
prometne nesreče, ko je 10-letni
domačin Andrej Lokar z mopedom
neprevidno zavijal s stranske na
glavno c e s ta Po njej je takrat
pripeljal tovornjak, ki ga je vozil
Franc Vaupič iz okolice Šentjerneja.
Prišlo je do trčenja, v katerem se je
poškodoval Lokar in so ga morali
prepeljati na zdravljenje v novo
meško bolnišnico.

VLOMIL V OKVARJEN
AVTOMOBIL
Sentjemejčan Gojko Bučar je v
petek pustil svoj osebni avtomobil
zaradi okvare na kolovozni cesti na
Ratežu. To pa je izkoristil neznani
vlomilec in mu do ponedeljka iz
vozila odnesel radiokasetofon, de
montiral pa je tudi dvoje koles z
novimi gumami in jih zamenjal z
obrabljenimi. B učarje oškodovan za
3.700 din.

PREHITRO PO
SPOLZKI CESTI
Minulo sredo ob 14.50 je 40-letni
Franc Simončič iz Velikega Mraševa
vozil osebni avtomobil od Brežic
proti Kostanjevici, v Sajevcih pa ga
je zaradi prehitre vožnje na mokrem
cestišču pričelo zanašati, tako da je
oplazil nasproti vozeči avtobus. V
nesreči sta se hudo poškodovala
voznik in njegov sopotnik, 26-letni
Janez Hribar iz Podbočja, medtem
ko je bilo gmotne škode za 30.000
din.

SLAVIL NA KROŽNI MRKI — Zrimšek med zmagovalnim
krogom v kategoriji članov C na nedeljski krožni dirki „Okoli
Grma” . (Foto: Pavlin)

Atleti razočarali v Celju
Skromni
rezultati
novomeškega
zastopstva
na
republiškem prvenstvu v soboto in nedeljo v Celju
Letošnje republiško atletsko
prvenstvo, ki je bilo v sob oto in
nedeljo
v Celju je
sicer
postreglo s skromno bero
dobrih (beri: solidnih) rezulta
tov, vendar je bilo od novo
meškega zastopstva na njem
pričakovati kaj več. Po napove
dih bi naj os vejili vsaj šest prvih
m est v moški konkurenci, ob
skromni udeležbi drugih pa še
kaj več. Tekmovanje je pokaza
lo , da je b3 to račun brez
krčmarja. Novom eščani se vra
čajo dom ov s 13 medaljami,
vendar sta le dve zlati, 7 je bilo
srebrnih in 4 bronaste.

Nekaj vedrine je v novomeški
tabor prinesla le nedelja, ko so
Dolenjci zabeležili dve dvojni zmagi.
V troskoku ie slavil Kranjčič s
15,19 pred Simuničem 14,63, v
metu diska pa Okleščen z 49,82
pred Cunikom 4 3 ,% in Virantom
(vsi Novo mesto) 43,42. Z ne
deljskim nastopom je zadovoljil še
Janez Penca v teku na 400 metrov z
ovirami, ko je zasedel 2. mesto s
časom 54,67. Ponovno je razočaral
Žužek v teku na 3000 metrov z
ovirami, saj je bil šele tretji z zanj
skromnim dosežkom 9:03,3. Za
dovoljila nista tudi Bučar v teku na
800 metrov s 4. mestom in časom
1:55,1 niti Koleta, ki je v skoku s
palico preskočil vsega 400 centime
trov.

Razočaranja so se za Novomeščane pričela vrstiti že v so b o ta Po
zadovoljivem nastopu Kržana - 2.
mesto na 100 m s časom 11,21 je
povsem razočaral Žužek, favorit
teka na 1.500 metrov, k ije zasedel
šele 4. mesto s skromnim časom
3:55,22. v
Veliko presenečenje se je
pripetilo tudi v metu kopja, kjer je
favorita Cujnika in Globevnika
premagal Ljubljančan Ceme, Cujni
ka za vsega 2 centimetra. Od
sobotnih slabših izidov velja omeniti
še 5. mesto Bučarja na 10.000
metrov, s časom 33:23,1.

AVGUSTOVSKI
NASLOV DERSTVENŠKU
IN BLASU
Na turnirju ŠK Milan Majcen iz
Sevnice za avgust sta prvo mesto
osvojila
Rudi Blas in Franc
Derstvenšek s po 8 točkami, sledijo
pa: Martin Povšc 6, Rudi Sopcr in
Janko Blas 5, itd. V skupnem
seštevku dosedanjih osmih turnirjev
vodi Derstvenšek s 54 točkami pred
Jankom
Blasom
51, Jožetom
Blasom 42, Kolmanom 31. itd.
J. B.
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kolesje mehanske u te , primerna je tudi sončna ut»jP
rfld je lep primerek z Dolenjske), k o pa en za m Sijonhke sekunde, pride d o veljave najnatan
naprava za merjenje časa na svetu - atomska ura.

LONCA ZA JUHO PA NE DAM!
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SVETU OKOLI

NI P O M A G A L O - Vulkan
na gori St. Helen spet kuha
iezo, kar je zanesljivo znamenje,
da ga niso pomirili nenavadni
»strokovnjaki” , ki so po prvih
izbruhih iz letala vrgli plastično
lutko v ognjenikovo žrelo.
Nameravali so sicer vreči mlado
dekle — devico, k ot veleva
prastar običaj, a se nobena ni
javila za prostovoljno smrt, ali
a ni bila devica. Naj bo kakor
oli že, pomiijevalci vulkana so
se odločili za plastično žensko
lutko z izgovorom, da je
plastična lutka bolj v skladu z
izum etničeno sodobno družbo.
Vulkan pa je še zdaj jezen in
puha in k u h a . . .

E

d o l e n js k i l is t

pred 20 leti

V Krki ni več kopalcev
KRKA JE LETDS zaradi stalnega dežja tako mrzla, da si le
redki upajo v vodo. Kopališče je zadnje dni skoraj prazno, piav
tako travniki ob Krki, kjer je prejšnja leta kar mrgolelo
kopalcev. Ker smo že v poznem poletju, skoraj ne veijamemo,
da bi se voda kaj prida ogrela.
PRETEKLI TEDEN je prišel na dopust na Studenec nekdanji
domačin. Postavil si je šotor, napeljal elektriko in montiral —
televizijski aparat. Na Studencu pravijo, da so domačini iz
okoliških vasi spremljali program tja do ene ure ponoči in da se
jih je zbralo tudi do 50 okoli aparata. T o je dalo misliti
prosvetnemu društvu; zdaj pravijo, da bodo zastavili vse sile, da
bi jim zimske večere pomagal preživeti domač televizor.
SLOVENSKI HMELJ je za varjenje piva odličen in ima lepo
ceno na svetovnem tržišču. Ni se torej bati, da pridelka naših
dolenjskih, belokranjskih in spodnjeposavskih hmeljarjev v
prihodnjih letih ne bi mogli vnovčiti.
ČAS BLAGOSTANJA je tudi v kmetijstvu blizu, seveda le če
bodo hoteli naši kmetje z manjšimi stroški in hitreje več
pridelati. To je seveda našim km etom težko dopovedati, zato so
potrebni odloki o agrominimumih. Našim km etom gre vsak dan
bolje, tudi tistim, ld nočejo gospodariti po novem. Saj prav ti
priznajo, da niso pojedli pred vojno toliko belega kruha in da
jim ni bilo nikoli tako lepo, kot jim je zdaj. S temi kot tepke
trdimi posamezniki gre res težko in prav zaradi njih je treba
sprejemati odloke o agrominimumih.
NIKAKOR NE SMEMO več dopustiti, da bi stali gledalci
okoli golov in okoli igrišča, ker so zanje pripravljene tribune. Na
zadnji tekmi so bili prav gledalci krivi, da nogometna tekma ni
potekala v redu. V mislih imam tiste gledalce, ki so za golom z
neprimernim vedenjem motih igralce.
(Iz DOLINJSIEGA LISTA
18. AVGUSTA 1960

HALO, SHAKESPEARE! V telefonskem imeniku Londo
na je kar 11 Shakespearov, med
njimi pa tudi William Shakes
peare. Samo ne bo se oglasil
duhovni oče Hamleta, Othela in
Macbetha, tem več neki starinar,
kar pa nič ne de, saj je važno,
da se da po telefonu dobiti W.
Shakespeara. Kdor ne verjame,
naj gre pogledat v London.

NE ZLEZE V GLAVO - Ce
se bodo p>vci vina po svetu,
navdušili za najnovejši izum
francoskega enologa Henrija
Margulisa, potem se bodo
pijančki
zaman
nalivali z
vinom, „od zore do mraka, od
mraka do dne” ; ostali bodo
trezni k ot kamni. Margulis je
namreč odkril postopek za
pridobivanje
brezalkoholnega
vina, ki po aromi, okusu in
barvi v ničemer ne zaostaja za
vrhunskimi vini. Izum naj bi
zajezil naraščajoči alkoholizem .
Vendar je vprašanje, ali bo žeja
po brezalkoholnem vinu tudi
tako m očna kot po dobrem
starem vinu, ki ima še to
značilnost, da zleze v glavo.

BREZ DOKAZA - Prav
gotovo se ni napajal z brezalko
holnim vinom Detroičan Frank
Boss,
katerega je
policija
prignala pred sodnika pod
obtožbo, da je v pijanosti do
krvi ugriznil policista. Nažehta.
ni Boss je obtožbo odločno
zanikal in zavračanje krivde
podprl z nespodobitnim doka
zom Sodniku je pokazal, da v
ustih nima niti enega zoba več.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Izvanredno lenobo kaznujejo
( K a k o ) slabo ravnajo s kaznjenci v
Zjedmjenih državah ameriških, je razvidno iz
naslednjega zanimivega dopisa. Zvečer po jedi
ženejo kaznjence v lesene barake, kjer so ob
stenah trda ležišča. Vsak jetnik nima v baraki
nič več nego 4 0 kubičnih čevljev zraka za
dihanje; da se človek zdrav ohrani pa je potreba
najmanj 2 50 kubičnih čevljev zraka. N epokor
ščino ali izvanredno veliko lenobo kaznujejo s
pretepanjem. Vjetnika slečejo, polože na tla in
mu z debelim jermenom naštejejo 25 ali več
udarcev. Nekteri dan izvršujejo to kazen nad
večjim številom kaznjencev. Kdor poskuša uiti,
dobi na nogo železen obroč, na kterega je
pritrjena veriga s težko krogljo. Včasih mora
kak nesrečen vjetnik krogljo s seboj nositi leta
in leta.
( S e d e m d e s e t i ) rojstni dan presvitlega
cesarja praznoval se bo po vsi državi, fer je
cesar odklonil vsake večje potratne slavnosti, se

bodo mesta večjidel razsvetlila in s zastavami
okinčala, v cerkvah pa se bode zani molilo.
(B r o d s k a) občina je hotela poslati na
pariško svetovno razstavo hrast, ki gotovo nima
na celem svetu sebi enakega, a zavolj orjaške
velikosti ni mogla ga odposlati. Hrast meri v
premeru 3 metre in 10 ctm. Stroški za peljanje
hrasta iz gozda na kolodvor znašajo 300 kron.
Na kolodvoru se je izkazalo, da se orjak ne
more naložiti na noben železnični voz. Hrast je
star blizu 1000 let.
( D a m 1 e k o ) na deželi kaj malo zaleže, to
je pa gola istina, kajti resnica je, da ga družina
skoro več uživati ne mara - v saj v toliki meri
ne, kakor nekdaj. Istina je, d a j e tudi masla za
domačijo kmalu zadosti, in kako se ga tudi
lahko proda, da v primeri k porabljenemu
mleku le malo odleže, odločno najmanj odleže
gotovo prešičem pokladano mleko in naj
•ode še tako posneto.
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
15. avgusta 1900)
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»Prosim, koliko je točno ura

milijona let atomske ure
viti za sekundo.
ki se v običajnem življenju meri z minutami, pri
Tolikšna natančnost * itrf
i lezultatih pa so dostikrat odločilne in pomembne stotinke
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Zemljanu
^
. Strokovnjaki govore o točnosti šele takrat, k o gredo
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zvezah, pri uravnavanj ^ j,
jo prvenstveno uprabljajo za
časa V tem desetletju, kar so
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točno, ampak zato, ker so naše
tisočletja meril trajanje časa. Z
izraz sploh še primeren.
$
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S pom očjo atomske
^
preskočilo v drugo skrajnost;
natančen izračun.
fiziki ugotovili, da
prej mu je kot časomer služilo
„Uporaba astronomske se
svetlobe ni natančno
^
neizmerno vesolje, zdaj mu
kunde pri meritvah časov v
kot so prej izračunali,
^
rfuži neznansko majhen delček
atomu je podobna uporabi
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m o vi - atom.
metra, kateremu je hišni kuža
<*asa manjša. Prav tako ^
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pogrizel oba konca,” je nazorno
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eno od Einsteinovih ,{yj|.
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Navadni
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bolj jasno je, da navdušenje
starih minutah, pri Bin A
za tekanje, trimanje in
manjkljaji ali viški kakšno
natančnost omejena n a »
telovadenje kmalu poide in
milijoninko
sekunde.
Zares
tko gor ali dol”?
človek se zavali nazaj v
točn o je le merjenje časa z
nedejavne navade in razvade,
atomsko uro. K ončno pa so
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snih planetov prvikrat izmerili
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Od januarja 1972 se čas na
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našem planetu meri po novem
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starosti.
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Reki, je bil EgiP^ (
udobna, medtem k o je
vsakdo tudi ni sposoben opraviti.
pomeni to une.
jruž2
>
potrebno obuvalo skrbno
da ga nezove n m e e ^ ^ l j
Urarska družba Bulova je naznanila,
da je izdelala pivo uro na svetu, ki
izbrati. Čevlji ali copate
mu je krstno i
^ to
jo poganja telesna toplota lastnika
morajo imeti nizko peto in
fabnko si je P . ^ v
f
ure.
morajo biti dovolj čvrsti, saj
njene krasne
Kvarcna ročna ura Thermatron,
Egipčanom so se ^
ji
premehka obutev za stalne
kot so jo nazvali, ima v svoji
še bolj od
po^ V
sprehode ni najbolj pri
notranjosti toplotni električni genedomači obrtnosti^P ,et0, ple
merna.
ratorček, ki ga poganja toplotna

C• t a e s govorimo o točnem merjenju časa, mislimo na

[Zvesti hoji

Toplotna ura

Pri zmerni enourni hoji
zgori v telesu od 3 0 0 do 360
kalorij, zato je hoja pri
metna tudi k ot blaga shujše
valna kura.

razlika med človeško kožo in
zrakom, 2e samo stopinja razlike je
dovolj, da generatorček proizvede
električni impulz 8 - 1 2 mikrovatov, ki polni napolnljivo baterijo, ta
pa poganja običajni lcvarcni mehani
zem ure.

Dvor POP°wje n icajt>i V<L
posel v Egiptu * k * dvig£

še bolj razPj?^du, k‘ j6j j ifli
slavo temu za j Vai.
dalj časa občit*

N ekateri se boje pom anjkanja n afte, saj
avtom obili vendar vozijo na bencin ali plinsko
olje. Nafte je po današnjih ocenah na svetu še za
kakšnih 250 milijard tn n , če pa računam o tudi
dostopn e zaloge v oljnih škriljevcih in pesku,
drži naftni „so d če k " okoli 750 milijard ton. S
to zalogo v avtom obilskih tankih se lahko
neom ejeno vozijo še naslednje tri generacije
človeštva. Pravzaprav več, računajo nam reč, da
bodo n afto v splošni porabi (energetika,
ogrevanje) zamenjale druge vrste energije, na
prim er atom ska, stan dobri, vendar okolje
dušeči premog, Sonce, les itd. N afta naj bi torej
v prihodnje bila prihranjena za kem ijsko
industrijo in vsem ogočni avto, ozirom a cestni
prom et.
Velike rezerve nafte, ki naj bi po mnenju
napovedovalcev služile predvsem prom etu, pa
nikakor niso vzrok za m irno spanje svetovne
avtom obilske industrije. V arčevanje z gorivom
je v naprednih državah prva zapoved. Evropski
proizvajalci avtom obilov so se zavezali, da bodo
porabo avtom obilov do sredine osem desetih let
zmanjšali za 10 do 12 o dstotkov. S d m a
generacija avtom obilov iz tovarne BMW že

danes porabi desetino manj bencina kot
predhodniki, ki tudi niso bili na „žejn em ”
glasa
Avtomobil in njegova b o d o čn o st pa nista
odvisna samo od zalog nafte. Če je bencina še
za tri generacije, to še ne pom eni, da je tudi
dovolj drugih surovin, brez katerih jeklenega
konjička ne bi mogli postaviti na ko'esa. JeMa,
aluminija in krom a je dovolj, bolj vprašljive so
zaloge cinka, bakra, cina, svinca in n en azad n je
tudi azbesta — surovine za sklopke in zavore.
Ob tem niti ni nujno, da bi teh surovin zares
zm anjkalo. Preprosto se lahko zgodi, da jih
države, ki jih imajo, ne bodo odstopile državam ,
ki jih potrebujejo.
Svetovno avtom obilsko tržišče je pod
pritiskom vse večje konkurence. Proizvajalcev je
vse več, kakovostne zahteve večje. Najbolj
črnogledi napovedovalci sicer m enijo, da se
lahko zgodi, da bo avto zaradi objektivnih
(surovinskih) razlogov hočeš, nočeš izgubil
nekaj atraktivnosti, preživel pa b a Pa naj bo šel
na bencin ali na neko drugo snov, ki jo bodo

zanesljivo izumili še precej prej, ko bo
porabljena zadnja kaplja nafte.
Neka št><dija nam reč kaže, da v željah
m ladine med 10 in 19 leti zavzema avtom obil
prvo m e sta Z a avtom obilom je na vrsti
stanovanje, potem žena ali m ož, na koncu
seznama teh želja je otrok. Zanimivo je, da tak o
menijo dečki in deklice, razlike so samo v
obdobju, ko naj bi se te želje realizirale.
Avtomobil torej ima prihodnost. Tudi zato,
ker bo delovni čas še krajši, počitnice daljše,
starost bolj odm aknjena. Potovanja imajo svoj
čar itd. R) ne samo t a Danes velja, da avto
nesporno na neki način boljša življenje. Tako
bo tudi v p rih o d n ja
Se posebej, ker pro m etn e nesreče in žrtve, ki
jih terjajo, niso nujno zlo. Dejstvo je nam reč, da
se da število prom etnih nesreč zm anjšati,
čeprav število avtom obilov raste. Pri nas, žal, še
nismo tak o daleč, po mnenju o d g o v o r’ih je
previdnost bolj zdrava k ot m oderna cesta,
h k rati pa smo tu d i srečno presrečni, da nam
n ek d o 'p ro d a avto, ki ga zaradi zastarelosti na
svetu nihče več ne izdeluje.
M. B.

po dopustu
- služba

D opusti se iztekajo, vroči
na je popustila in že je v zraku
vonjati nadih poslavljajočega*
se poletja. Začenja se o b iča
jen vsakdanjik s p o tjo na
delovno m esto. Za takle čas
in za ne več „rosno" mlade
žene nekaj predlogov za
obleke.

košara
za dojenčka

Če posebej kupite košaro
za nošenje d o jenčka, boste ob
sapo, ko vam bodo povedali
c e n a Pa im ate zato vseeno
lahko košaro, m orda še lepšo.
Potrebujete dve okrogli m o č
nejši palici, kos platna ali
močnejšega blaga, karton in
nekaj spretnosti pa bo košara
zagotovo v treh urah nared za
sprehod.

najbolj zan im iv p a je p o d a te k , d a
m eso tu r k a ni nikoli črv iv o , ed in o ,
kar koga z m o ti, je, da m eso ob
p rere zu p o č rn i. T o d a tu d i to
p o m an jk ljiv o st tu rk a se d a en o 
stav n o o d p rav iti.
V sem , ki se b o ste odprav ljali na
iskanje tu rk o v še o h ra b ru jo č e
o p o z o rilo iz g o b arsk ih p r iro č n i
kov, d a njegova zam en jav a s
stru p e n im i g o b am i ni m o g o ča.

p e č e m o , cv rem o , dušim o,
je tu d i za vlaganje v kis ali so
le za sušenje n i - K o t mnog«
g o b e je tu rk a m o č priprav'1
n a solati. K ako?

GOBJA SOLATA

Res ž a lo s tn o je p o g led ati p o
naših g o zd o v ih in v id eti en o
n ajokusnejših in n aju p o rab n ejših
gob, ki se skoraj v n ič e m e r ne
razlikuje od pravega g o b a n a , ležati
ra z m e ta n o in o b rc a n o p o tleh.
Č eprav sk o ra jd a vseh g o b arsk ih
p riro č n ik ih piše, d a tu rk i (pravijo
jim tu d i k o n jči, k o zak i p alčk i,
tu rč in l, ip d .) rastejo o d m aja d o
n ovem bra, b o držalo , d a jih je na
D olenjskem najp o g o steje najti od
d ruge p o lo v ice avgusta dalje.
R astejo p o d b rezam i, to p o li,
b u kvam i, gabri, še n ajraje pa v
grm ovju in m ed resjem .
Fbglavitna z n a č iln o s t tu rk a je
m esn at, v z b o č e n , o ra n ž n o rjavkast
k lo b u k , ki je o b 'v la g i, tu d i rah lo
sp o lzek . K ocen je bel, črn o lu sk ln ast in tr d e n . Š e v e rje tn o

DAN
G R A N IČ A R J E V
15. avgust je praznik čuvarjev naših m eja,
graničarjev. T o k ra t so praznovali svoj 36.
rojstni dan in sicer v spomin na 15. avgust
1944, k o je bil z odločitvijo nacionalnega
kom iteja ustanovljen korpus narodne obram be
(KN O J), katerem u je bilo poleg številnih drugih
zahtevnih nalog med vojno po osvoboditvi
poverjeno tu d i zavarovanje naših meja. Njegova
poglavitna naloga ob ustanovitvi pa je bilo
bojevanje
p ro ti
sovražnim skupinam na
osvobojenem ozemlju.

VOJAŠKI KOTIČEK

D an graničarjev pa ni le praznik čuvarjev
naših m eja, to je praznik nas vseh, saj si
uspešnega varovanja naših meja ni m o č
zamišljati brez tesne povezave graničarjev s
prebivalstvom , k ' živi na obm ejnih obm očjih.

K er je tu rk g o b a , ki o b p rerezu
p o te m n i, kar sicer p rav n ič ne
zm an jšu je
njegove
k u lin a rič n e
v red n o sti, je p a č b o lje, d a tisti, ki
jih to m o ti, g o b o p rev rejo v
2 -o d sto tn i solnici. Sicer pa je
tu rk a m o g o če p rip rav iti n a več
n ačin o v ,
la h k o
ga
k u h am o .

Z ukazom vrhovnega k o m andanta Josipa
Broza T ita so se en o te KNOJ januarja 1953
preim enovale v graničarske en o te. G raničarji so
sestavni del Jugoslovanske ljudsko arm ade,
njihova tem eljna naloga je čuvanje državnih
meja Socialistične federativne republike Jugo
slavije. T a k o na kopnem k o t na m orju.
G raničarji so razporejeni vzdolž m ejne linije.
Najtesneje sodelujejo z drugimi enotam i JLA,
terito rialn o obram bo, skupščinam i o b čin ,
delovnimi organizacijami in seveda z organi za
n otranje zadeve. Naši graničarji so zbrani v
brigadah in manjših en o tah , oprem ljeni so z
najm odernejšim
orožjem
in
tehniko.
V
operativnem
smislu je
obm ejni terito rij
razdeljen na cone, odseke in rajone, zavarovanje
je d o lo čen o s posebnim i zakoni in navodili.
O b dnevu graničarjev poglejm o še, kaj je ta k o
imenovani obm ejni pas in kaj obm eino obm očje
ali cona. Obmejni pas je del državnega ozemlja
ob mejni liniji. Je posebej zavarovan, širino in
globino suvereno d o lo ča vsaka država posebej.
O bm ejni pas je lahko globok od nekaj m etrov
d o nekaj kilom etrov, kar je odvisno od
konkretnih p o litičn ih , vojaških, strateških in
drugih ocen. O bičajno je obm ejni pas globok
100 do 3 0 0 m etrov. V obm ejnem pasu velja
poseben režim gibanja, prebivanja, p ristopa itd.
V nasprotju z obm ejnim pasom je obm ejno
obm očje veliko globje. V nekaterih evropskih
državah celo 30 kilom etrov. O bm ejna co n a je
prva in najbolj neposredna fizična vez med
dvem a državam a, za to je eden najbolj
pom em bnih elem entov sistema zaščite in
obram be države. V času zaostrenih m eddržav
nih in m ednarodnih odnosov postane obm ejna
cona prepovedano obm očje. K om uniciranje se
prepove ali pa omeji na najm anjšo m ožno m ero,
kar je spet odvisno od stopnje sovražnosti ali
resnosti situacije.
Po drugi svetovni vojni je bil pri nas obm ejni
pas sestavni del obm ejne co n e, ki je bila
globoka 15 kilom etrov. Režim prebivanja in
gibanja je bil strogo regulira". Zakon o narodni
obram bi iz leta 1965 je obm ejno co n o ukinil,
jugoslovanski obm ejni pas je globok 100
metrov, na mnrju pa dve milji teritorialnega
morja.

KALIBER OROŽJA
Vojaška enciklopedija pravi, da je
orožja
prem er med dvema nasprotn"
to č k am a gladke ali dvema nasprotnim a pojje^'
izžlebljene cevi ognjenega orožja, ki ?
izm erim o na ustju cevi. Pri specialnih konus
in konusno-cilindričnih ceveh uporabljam oJ>
številki. Na prim er 1 2 0 /8 0 milimetrov. P ,
številka se nanaša na prem er na ?ace
vodišča, druga pa na ustje cevi.
»»
Vse d o sredine 19. stoletja so kaliber
označevali drugače, največkrat s težo žeJ®^rji)
(pri topovih) ali kam nitih (havbice in A10 . top
izstrelkov. T ak o je na prim er za 2 4 -funtn' ^
pom enilo, da strelja 24 funtov težke ze
izstrelke, m edtem ko je 7-funtna ha
streljala 7 funtov težke kam nite k f ^ j
n o tran jo st cevi pa je bila pri to p u ali r1
približno enaka — okoli 15 centim etrov.
Zanimivo je bilo tudi označevanje
ročnega orožja. Med drugim so ga ? znka 0g|ic.
tudi s številom svinčenih ali železnih K ^
kolikor jih je bilo za funt. Mušketa
i^le
imela naboj
15 kroglic, ki so
fu n t—približno pol kilograma.
or0Žjs
Na sedanji način označevanja kalibra
|||*
so prešli vojaki ta k ra t, ko so okroflle 1 sredi
nadom estili s podolgovatim i. T o je °! 0 l
19. stoletja. Kaliber cevi označuj ^
m ilim etri, centim etri ali inčami. ^ na.
2,54 centim etra. S kalibrom pa m e o '
5O
dolžino cevi. Če pravim o, da je cev nj,da
kalibrov, njen kaliber pa je 50 mm, P°
je cev dejansko dolga 2500 milimetrov.

LETOS: PETERICA

..Tu je prelepo. Ker živim v T o k y u , velikem
jriestu. kjer lako vidim le košček neba, me je
olenjska prevzela. Mir, enkratno ustvarjalno
okolje in delo na prostem mi om ogočajo, da
, o - m skulpturo, kakršne bi se dom a ne mogel

V dolgoletnem delovanju Form e vive so
postale nekatere hibe vse bolj očitne. D om ači
kiparji, ki bi naj bili nosilci te dejavnosti, so bili
nem alokrat odrinjeni na rob. O čitn o je bilo tudi,
da prireditelji niso vabili um etnikov iz dežel v
razvoju ozirom a neuvrščenih držav, s čim er je
bila nedvom no prezrta pom em bna vloga naše
države pri razvoju in utrjevanju kulturnega
sodelovanja med nauvrščenim i. V n ačrtu je bilo,
da bi letos slednje zastopal m ozambiški kipar
A lberto Cissano, a ga zavoljo spodrsljaja, ki je
nastal pri nas, ni med udeleženci simpozija v
Kostanjevici. Petrico kiparjev, ki so se že prve dni
julija zbrali v hladu samostanskega zidovja,
zastopa našo dižavo Slovenec Negovan Nemec,
naše bližnje sosede D oru Covrig iz R om unije in
Margarita Poueva iz Bolgarije, zahodne um etnike
Britanec Michael Pennie, Daljnji V zhod pa
Japonec Y utaka Toriyam a. D om ače zastopstvo
torej še vedno ni dovolj ustrezno.
Kiparji ne poznajo oddiha. Prvo avgustovsko
soboto, ko je dopoldanska sparina pregnala
večino ljudi v hlad in brezdelje, je ustvarjalni
nem ir prignal dva iz pisane m ednarodne druščine
k začetim skulpturam , drugi pa so se napotili v
slovensko prestolnico na ogled znam enitosti.
Y utaka T oriyam a je letos prvič v Evropi
počutil pa se ni popolnega tujca. V Kostanjevici
je takoj prepoznal dela svojih kolegov in
sorojakov. Kar našteval jih je po imenu in z roko
pokazal na njihove stvaritve. T oriyam a je nam reč
član istega kiparskega um etniškega združenja k o t
Takedo, T om ura, Sinada in drugi, katerih dela
bogatijo veličastno galerijo na pro stem .

l
besedami Y u tak eT o riy am e, udeleženca
etosnjega mednarodnega simpozija kiparjev
orme vive v Kostanjevici, bi se prav gotovo
nnjaI vsak od desetin kiparjev, ki so v preteklih
vajsetih letih prišli sem in v ateljeju pod milim
e m v hrastovino iz Krakovskega gozda vdolbli
svoje um etniške zamisli. T ako je na prostranem
u kostanjeviškega sam ostana in na travniku
n raj potoka nastala naša največja galerija na
P ostem in bi ji tudi v svetu težko našli par.
i g c ^ etk ' kostanjeviške Form e vive segajo v leto
» ko so na sam ostanskem vrtu nastale
sim ^tUI-e - prv'b o sm ih udeležencev. Ž e prvi
pozij je sprožil val navdušenja med kiparji.
sim000^ean T o u ret je izjavil, da je
ko| p.0z,i ena Ptvih oblik, ena prvih manifestacij
: e, hvnega umetniškega ustvarjanja na področParstva- ..Ustvarjanje na sim poziju je
ostltev za um etnika, saj se lahko svobodno
veti uresničevanju svojih um etniških zam isli,"
je menil.

A

ZAČETEK z a p o k a l i p t i č n o
PTICO . . .
.

v'car Silvo Mattioli fja je na prvem simpoziju
vedal: „Svet si želi m iru. Rad bi vam vklesal
k
? 3 m 'ru
v starodavno deblo vašega
svat 0 vske9a hrasta, toda ne m orem ga. Današnji
o h n Z-V' V svetu taborov, živi v času divjega
roževanja, zato sem izklesal apokaliptično
'co s Podivjano človeško glavo, s praznino na

USTVARJALNA SPROSTITEV

k rp rU’ ^ 8r b ' na) b '*° srce' z divi° razkrečenim i
A pokaliptično ptico, ki divja nad
lne 0nT oamesto goloba miru. Zraven stoji deblo
. Sem _vrezal človeka, ki se s svojimi hotenji
ust>en)a kY^ku' k ' hoče navzgor, hoče delati,
k| Var,a^ ‘n živeti. In o rnam ente sem vrezal v
r P'. kl sem jo postavil poleg. Sedite nanjo in
uni* - e 0 z9°d b i o apokaliptični ptici
kvišku" ' n ° ^ oveku — ustvarjalcu, ki hoče
Kiparski simpozij ni naš izum. Pred Slovenci
p ,‘3a Priredili na Avstrijskem. Ob koncu
tak 8Setib ' n na ^ č e tk u šestdesetih let so na
Usteni. delovnem srečanju v St. M argarethnu
en|'rar)a^ kiparji iz številnih evropskih držav. Po
j . rat sta se ga udeležila tudi slovenska kiparja
navj 'n Janez Lenassi. Bila sta tako
sim US®.n a ,. ba sta predlagala, naj bi podoben
t P °zii Priredili tudi v Sloveniji. In na to ni bilo
treba dolgo čakati.

NAŠA FORMA V IVA NI
DELAVNICA z a z a s e b n i k e
m ri ^asu\ ko se je porajal pri nas prvi
6 nar°dni kiparski simpozij, so se vrstila
P uobna kiparska srečanja tudi drugod. Toda
“'•tfo naš, z deloviščem a v Portorožu in
K>stanjevici, je bil resnično m ednaroden. Od
drugih se je od vsega začetka razlikoval še po
nečem. Medtem ko so dela, ki so jih kiparji
ustvarili na simDoziji v S t M argarethnu pa v
nernškem Kirchneimu in Zahodnem Berlinu,
Pomila zbirke petičnih privatnikov, bila so torej
stvarjena za prodajo, so bile na našem simpoziju
oastale nove skulpture že po osnovni zamisli
um
ne’- da obogatijo družbeno zakladnico
praetn °.s t'- D odati pa je treba še to, da je bila
vs V Pr' nas prvič dana m ožnost um etnikom iz
iz pa sveta, da ustvarjajo v lesu. Prav to pa je
dvaiT3 jug.o sl°v ansk a, naša ideja, ki je dobila z
J etletnim delovanjem kiparskega sim pozija v
^ a n j e v i c i polno potrditev.
2av2 san?emu rojstvu F orm e vive sta s svojo
D o m a ° f * ° ■ in
organizacijsko
sposobnostjo
ca no 8
m a p 'rkovič, takratna podpredsedni0Sn Vomve^kega okraja in ravnatelj kostanjeviške
Siedn ne Sole in kulturni delavec Lado Smrekar.
je pri!?"?1! S° vel'k o 'pomagale izkušnje, ki si jih
festival
1(01 prv' moz Dolenjskega kulturnega
in Ure a: . tedai.delujočega že pet let. Fbbudniki
morali n C6|Valci zamisl' nove kiparske kolonije so
Pri im V ^ avnem orati ledino, ne nazadnje tudi
latinskihn°u aniu sim P °ziia- S posrečeno izbiro
nakazali
?sed »form a viva" (živa oblika) so
s° se ka na!9l°hiji smisel tovrstnih prireditev, ki
Pri P o rt06^- raZrasle po Sloveniji. T ako so v Seči
P avnah ° rožu kiparji ustvarjali v ^am nu, na

Madboru važ e l« u 0Škem

V Ž elezobetonu in

ATELJE POD MILIM NEBOM

COVRIGOVI STOLI
K ot kiparja zanim ajo Covriga vsi materiali.
Delal je že v bronu, v stekleni masi, železu, to k ra t
pa seveda dela v lesu. „P riložnost imam, da tukaj
uresničim svojo davno zamisel, ki je v svojem
prem ajhnem ateljeju v Bukarešti, kjer živim,
nisem in ne bi mogel. Delam am bient z dvema
stoloma. Velikost stolov je predim enzionirana in
že s tem dosegam čisto določen učinek. V načrtu
sem imel sicer am bient s petim i stoli, vendar je
časa za ta k o zahtevno izvedbo prem alo."
T udi Covrig je Kostanjevico vzljubil. „T u je
prelepo, obilje miru in vsega drugega, česar v
velem estu, k o t je B ukarešta, ni. Delovni pogoji v
zavetrju tega sam ostana so več k o t zadovoljni.
Potožim lahko le to , da tren u tn o ne morem
delati, ker se mi je pokvarilo osnovno pom agalo
— m otorna žaga."

v

ISKANJE NI RAZSELITEV

Ufednarod I
deloviščih je bilo d o lani kar 31
avt ^ ,s'mpozijev kiparjev, na katerih je
UrT,etn in °rJHV 'Z
držav ustvarilo več kot 200
Pamrer
naiveč v Kostanjevici. Slednja je
ostala in ostala srce Form e vive.

Razu RA2P0TJE ,N REŠITEV
kd!ka o b čii'l° Je/ . da š'rjeniu Form e vive sama
D ^H am kiBn '
kos’ E nako se je godilo tudi
0rTl8ri i k a n i J j So
odpirala nova delovišča,
''d a n o s t d e l J 0* x ria' slaba organizacijska po^ f te dpi,,
■. neenotni pogledi na namembc^an o st
ob čem er je kopnela tudi
° rm0 viv
* °*l zavzetih posam eznikov, so
sip,Se ie doaaiaiokr-a t spravili na rob propada, to
prT,Pozii ovenčan28^ Ča\ U' ko je bil ta kiparski
anii. Rešite
um ednarodnim i
v'..,
Je Form i vivi zagotovila
prišla lani, k o so krška, piranska,
sam oim raVenska kulturna skupnost
m°upravn. sporazum o organizirano-

T oriyam a se je učil kiparstva v privatni šoli
pod vodstvom izkušenega učitelja. V tej šoli je
več k o t pol „učnih le t" nam enjenih tradicional
nem u japonskem u kiparstvu. Z ato je razumljivo,
da T oriyam a tudi v m oderno zasnovano plastiko
vnaša nekatere značilne elem ente dicionalnega
japonskega kiparstva. V Kostanjevici rezbari svoj
največji kip d o zdaj. „T o je prava priložnost, da
naredim plastiko velikih dimenzij. K o sem
premišljal, kaj naj v Kostanjevici ustvarim, mi je
prišla v roke m oja stara risba curka vode. V nji
sem našel osnovno vodilo za delo. O bliko sem
moral le še prilagoditi danem u m aterialu, se pravi
lesu. K ot vidite, mi nastajata dva elem enta,
katerih simbolni pom en je lahko različen, pa naj
ju gledam k o t dvoje kril, dvoje rezil, dvoje
plam enov ali, k o t mi je narekovala spodbuda, dva
cu rk a vode. Predvsem sem našel n ačin, kako
organizirati prostor skulpture v h arm onično
c e lo ta "
T oriyam a je dodal, da ie z bivanjem v
Kjstanjevici, delovnimi pogoji in sploh z
življenjem v tem kraju zadovoljen, saj je zanj, k o t
je poudaril, vse novo: pokrajina, ljudje, naselja,
arh itek tu ra, navade, prehrana in ne nazadnje tu d i
jezik. Razum ljivo je, da se d om otožja ni mogel
popolnom a otresti, saj je prvič ta k o daleč od
dom a, svoje žene in otroka. „ Všeč pa mi je, da se
srečujem o tukaj kiparji iz vseh dežel in
najrazličnejših ustvarjalnih nagibov in izkušenj,"
je zaključil pogovor.
T isto so b o to je delal druščino Japoncu
38-letni Rom un Doru Covrig iz m esta D ete,
nedaleč od jugoslovansko-rom unske meje. Covrig
je že izkušen udeleženec kiparskih kolonij, saj jih
ima za seboj že š e s t T oliko izkušenj je lahko
dobil, ker mu je kiparstvo edini poklic, za
katerega se je pred osm im i leti izšolal na
akademiji v Bukarešti.

sti in delovanju tega kiparskega simpozija. T ak o
so postavili temelj, na katerem je bilo m oč vsa
štiri delovišča povezati v organizacijsko celoto.
T e sprem em be je potrdila na novo ustanovljena
skupščin a F orm e vive, ki se je na prvi seji sestala
'

i'4 tT

'

21. aprila in začrtala novo sm er delovanja
združeni kiparski koloniji. S tem je bil urejen
tudi dolgoletni problem — gm otni položaj
simpozijev, ki se vrstijo vsako le to v drugem

V Kostanjevici torej nastaja najmanj šest novih
skulptur za galerijo na prostem , ki je sicer že na
gosto ..zasajena" z deli prejšnjih udeležencev
kiparskih simpozijev- Ga lerijski vrt je v resnici
prenatrpan, na kar nekateri že nekaj časa
opozarjajo in predlagajo, naj bi del skulptur
premestili na druga mesta. Prav gotovo bi lahko
ta ali oni kip okrasil trg v m estu, park pred šolo
ali kakšno drugo javno zgradbo. T ako bi
om ogočili, da bi v Kjstanjevici nastalo um etnino
videlo še več ljudi, se pravi, da bi u m etn o st še
bolj približali m nožicam .
Kajpak pa to ne
pom eni, da bi bilo p o treb n o galerijo razseliti,
am pak naj bi v njej ohranile svoj p ro sto r za
F orm o vivo najbolj značilne in um etniško najbolj
dognane stvaritve. S tem pa bi lahko Kostanjevica
spet dala zgled drugim , k o t ga je pred dve
desetletjem a, k o je ponudila streho novo rojeni
m ednarodni kiparski koloniji.
MILAN M /R K E U
IVAN ZCFAN

Pri nas ja valiko nabiralcev gob, vendar m alo
pravih gobarjev. Pristnega odnosa d o gob Se
nismo uspeli izoblikovati. Še veliko je v nas
tradicionalnega prepričanja, da gre pač gobe
nabirati, če le so, vse drugo je nepom em bno. Kaj
se dogaja, pravzaprav kaj se bo zgodilo, potem ko
sm o odtrgali lepega gobana, na to ne pomislimo.
Vse bolj je jasno, da bo od nas samih odvisno, ali
nam bo narava še naklonjena s tem i gozdnim i
sadeži, brez katerih bi bilo m nogo ljudi od
konjička in m nogo ljubiteljev dobrih jedi brez
poslastic.

GOBARJEV NE VZGAJAŠ Z ODLOKOM

Letošnje leto gobarjem ni naklonjeno. T ak o
pravijo poznavalci in priložnostni nabiralci.
Morda je že v tem nekoliko posm eha narave, ki
sm o jih že dolgo samo jemali. Gobarji letos še
niso prišli na svoj račun, za kar je prav gotovo
krivo v veliki meri slabo vreme. Veliko vlage, ki je
je letos res zadosti, nam reč še ni dovolj. Če ni
sonca, tudi gob ni. O b vsem tem pa je človek
tisti, ki ima precej v rokah usodo gob.

Šinkovec. „S tem smo že skoraj povedali,
je ena od nevarnosti, ki vedno bolj Pret'.J!Ui
gobam . U porabljam o vse več škodljivih kemičn
sredstev, pred katerim i se niti gozd ne mo
zavarovati, in kaj lahko se zgodi, da se b o ^ P .
teh poznal tu d i v m anjšem
gobjem pridelku. '
Dolenjski gobarji se ču tijo nekako varne/ J ?
imajo v svojih vrstah nekaj dobrih poznavalcev,
a r in i pozna okrog p etdeset, Šinkovec pa ° k r®9
sto vrst. Dr. Dušan
Vrščaj se s svojim
poznavanjem gob uvršč a v sam jugoslovanski v <
priznani strokovnjak je tudi dr. Boh.
Vzgoja gobarjev je pri nas pomanjklji
D om ače literatu re ni dovolj. Problem zaseij
izrazoslovje, ki ni e n o tn o in kaj lahko zavea«
nabiralca, ki ni pri prebiranju gobarsk
priročnikov dovolj natan čen .
Prom et z gobam i je lahko precej
.posel. ..Poglejte," pravi Šinkovec, „ letos je
veliko m arčevk. Mi ne vem o, oZ' rom? tf,.
nedavnega nism o vedeli, da je ta vrsta uz' «
zato je nismo nabirali. Poznajo pa jo do
Italijani in k o so zvedeli, da je pri nas le
dobra, so navalili k nam. Organizirali so
avtobusne izlete za gobarje. Ali pa so jih Prl ^
poceni kupovali in jih dom a v Italiji pr°oal' «
velike denarje. A m pak to pom eni r o p a n j e nasefl
narodnega bogastva. Preprečevanje takih „P
dov" je del sam ozaščite."

Z ato je potreb n o ohraniti in paziti na to , kar
imamo.
„9nisel gobarske družine", ki je bila na
Dolenjskem ustanovljena leta 1978, je prav v
tem ", pravi Alojz
Serini, navdušen gobar, sicer
zaposlen pri G ozdnem gospodarstvu Novo
m esto." Tak m ora nam reč biti pravi gobar: ne
samo nabiralec, am pak tudi ohranjevalec gobjega
bogastva in s tem tudi prirode," meni Milan
Šinkovec, tudi strasten novomeški gobar.

Gobe so lahko prijetna popestritev vsakdenj*Bj
jedilnika, posebno pom em bno vlogo pa b i irne*®
prim eru vojne. T u se spet pokaže, da je lahk
poznavanje gob m nogo več k ot le konjiček. C®
bili prisiljeni prebivati v gozdu, kjer bi bilo m
drugim tudi veliko vrst gob, bi lahko prežive”-

„A m pak to naši nabiralci še niso. Mlade
nam reč že vzgajamo tako, da jim čista narava ni
mar. Danes pionirji ne poznajo drugega k o t
polivinil. Na Gblenjskem imamo resda še dokaj
čiste gozdove, m nogo slabše. Potem bo tudi gob
vse m anj."
G obe m oram o znati nabirati. P om em bno je,
kako trgam o in kaj trgam o. ..N ačinov trganja je
v eč", pravi Serini, „jaz zagovarjam tistega, pri
katerem gobo prim em o in jo zavrtim o. S tem se
najmanj poškoduje podgobje."

G oba, ki je pri nas strupena, m orda kje n*
severu ni. Ali obratno. U činek je nam reč mo*”
odvisen od tal in podnebja. S leherno bitje J
tesno povezano s svojim življenjskim ok°Uety|
vsako poseganje v naravno ravnotežje je l®1^
usodno. Za gobo je lahko u sodno
žeto.
h o dim o po predelu, kjer raste.
■
„Ni prazen rek, da goba več ne raste, ko J
vidim o," m enita gobarja. „Sam o da tega
povzroči naš pogled, am pak ko rak , ki
*
približal gobi. S hojo nam reč pretrgam o n”c®„
pod površino in na ta način onem ogočim o f**:
T udi o posodi, imajo gobarji svoje mnenj*
„N e nabirajm o gob v polivinilaste vrečke, amp
v košare," pravi Serini. M alenkost m orda, vene
je tudi to del gobarske kulture.

Pom em bno je, da nabiram o gobe, ki jih
poznam o. Poznam o pa jih bolj malo. .,Pri nas
p o v p rečn o štiri vrste," m enita gobarja. Vse druge
so ..n eu žitne", zato jih uničujem o. „ T o nikakor
ni prav," pravi Serini. ..Pustim o gobo, ki je ne
poznam o, tam , kjer raste. Sleherna goba obogati
gozd, kjer raste. Če pohodim o rd ečo m ušnico
k o t ..stru p en o ", ker je ne poznam o, je ta k o , k o t
če bi potrgali vse rdeče rože sam o za to , ker ne
vemo, kako se im enujejo."

N edvom no bom o morali odnos do
sprem eniti. „Pa ne z o d lo k o m ," sta prepr'ca
ta k o naša sogovornika k ot m nogo drugih. »M11,!
je p o treb n o vzgajati. Mi se še nism o niti pokv®
niti poboljšali, am pak se še k v arim o !"
. v
Manj divjih sm etišč, manj nedeljskih ognjeVq
skritih gozdičkih in predvsem več znanja
gobah, pa b o le-teh najbrž tu d i še v bodoče. **
vse, za nabiralce gob in za gobarje.
MARTIN LUZAR

G obe so pom em ben sestavni del biološke
celote. Posebno pom em bno m esto imajo t. i.
soživke, ki so življenjsko povezane z rastlinjem. V
drugo vrsto spadajo gniloživke, ki ..uporabljajo"
odm rle dele rastlin, značilne p a so tu d i gobe
smetarji, ki razkrajajo vegetacijo.
„G obe so tesno povezane z življenjem v
okolju, kjer rastejo," ugotavlja sogovornik

POSWSXl MU«)

AMOLOiKO UMEVAM

Velike Malence s sledovi daljne poseljenosti že
dolgo privabljajo pozornost arheologov. V zpetina
gradišče nad vasjo v neposredni bližini izliva Krke
v Savo je bila zaradi izredno pom em bne strateške
lege p riča burnih življenjskih tokov.
Tam je bila že tisočletje pred našim štetjem
prazgodovinska naselbina Ilirov, pozneje pa
m ogočna utrdba starih Rimljanov. V anjo so se
zatekali predvsem prebivalci bližnjega Neviodunum a, da jih je v času propadajočega rimskega
cesarstva ubranila pred napadi ljudstev z vzhoda.
Malenška u trd b a sodi m ed pom em bne ilirske
naselbine na skrajnih obodih Krškega polja, k o t
so Libna, Stari grad nad Podbočjem in Vinji vrh
pri Šmarjeti. T a postojanka o b brežiških vratih je
nadzirala plovbo po Savi in Krki in vsiljivcem
zapirala vstop v dolino reke Itke. Mimo Malenc
je bila speljana rimska cesta od Ljubljane d o
Siska (Siscie), ki Je ostala d o izgradnje ceste

bratstva in eno tn o sti Liubljana — Zagreb —
Beograd edina povezava med osrednjo Slovenijo
in Hrvaško.
S istem atičn o raziskovanje arheološkega kom 
pleksa Velikih Malenc je začel letos Posavski
muzej v Brežicah z oHkopavanjem izradno velike
gomile. V Malencah je deset vidnih prazgodovin
skih gomil. V ečino teh je v letih 1890 - 91
prekopal Jernej Pečnik. Pri svojem raziskovanju
je v gomilah odkril ilirske grobove, v neposredni
bližini pa poznorim sko grobišče.

luknja vrh gomile je n ato privabila vaške
otroke. Sprem enili so jo v skrivališče, ki jim je
o m ogočilo veliko prijetnih uric. Grm ovje je jam o
vztrajno zaraščalo in ta k o so skrivališče zapustili
tu d i otroci. Kustos R)savskega m uzeja arheolog
Mitja G uštin za zdai še ne ve povedati, koliko je
iskanje zaklada u n ičilo osrednji grob v gom ili, ker
izkopavanje še ni končano. Začeli so 21. julija in
b o d o delali d o konca avgusta. O dosedanjih
odkritjih je Mitja G uštin povedal tole:
..Malenška gomila predstavlja za slovensko
Davna m alenška p retek lo st je štiri desetletja arheološko javnost novost. Kot sedaj kaže
polovica o d k rite gomile, se ta povsem razlikuje
pozneje zam ikala Balduina Saria. Raziskoval je
od sočasnih gomil, ki so jih spoznali pri
u trd b e na gradišču in odkril m ogočno s stolpi
izkopavanjih v Novem m estu in S tični. Čeprav še
u trjen o rim sko obzidje, pod njim pa prazgodovin
nismo odkrili centralnega g m b a, dosedanje
ski nasip. Sredi gradišča je bila tedaj o d k rita prva
izkopavanje kaže, d a je bila tri m etre visoka in
starokrščanska cerkev na Slovenskem.
dvanajst d o petnajst m etrov široka gomila nasuta
N aselbino okrog cerkve sv. Martina je v letih
na en sam grob in da so na prvo nasutje imeli
1 9 2 9 /3 0 raziskoval novom eški muzej. Z ačeto
običaj polagati ozirom a darovati glinaste posode.
delo nadaljuje Posavski m uzej, ki je že leta 1968
T o darovanje sm o lah k o odkrili le s potrpežljivim
opravil m anjše raziskave.
sistem atičnim delom , kajti posode so p ro sto
G om ila, ki jo odkopavajo to poletje, je bila še
ležale v nasipani plasti. Seveda so bile od časa in
približno tri desetletja nazaj nedotaknjena. Ra
teže zemlje podrobljene, vendar jih bom o z
ustnem izročilu se v njej skriva zaklad, za to so se
restavriranjem lahko ponovno rekonstruirali.
navdušeni iskalci tedaj poskušali d o k o p ati d o
D o zdaj sm o našli dvanajst posod. Večje so
.s k ritih " dragocenosti. Ker o zakladu ni bilo
bile n a majhni nogi z bogatim o krasom . V enem
nobenih sledov, so km alu odnehali. G ora zem lje
prim eru je bil okras napravljen s koleščkom , v
je zahtevala preveč napornega k o p an ja
drugih prim erih pa je bil izdelan v obliki reber ali

n*1

vrezanih č r t V dveh večjih posodah
^ Iz
glinasti skodelici z ročajem za zajemanje P
posod. Po o d k ritju centralnega
skupaj s tem i posodami dobili do b ro pre° .
in doku m en tiran povsem določen
ki ga na podiaai izkopanih posod uvrščam0
6 0 0 pred našim štetjem ."
ji
Za gom ilo v Malencah je v stro^ ° ,^ o p e v,Il!I
veliko zanim anja. Povabilu na ogled T - 0|oŠfc^J
so se odzvali številni arheologi a gjoveni"
muzeja v Zagrebu te r strokovnjaki B arf,e°”
m ed njimi seveda tu d i n o v o m e š k a
T one Knez in Danilo Breščak.
Posavski muzej bo nadaljeval
malenškega arheološkega komple*
prihodnjih letih. Z večjo sondo
spoznati stanje in ohranjenost slojev v
nekaj manjšimi sondiranji pa u9o t°y.
a n tičn e kmetije. T o rim sko kmetij
leta 1968 na obm očju današniega
obrobnih njiv. /Posavski muzej Je
izdelavo
natančnega
i,etske9%ia
obrvo* * P*
: * '*
Malenc, za zavarovanje
o b č in * «
p
pripravi odlok, s katerim
v Brežicah v skladu z .noV‘" j
spom eniškem varstvu sPre^e*®ligAjne.
reševanje naravne in kulturne jq £ |C A

tl
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še razviti poslovne odnose, ker od tam dobivajo
precej surovin za svojo proizvodnjo, m ed drugim
pločevino, ki je precej cenejša od naše, pa
poliuretanske k o m p o n en te, ki jih pri nas še ne

izdelujem o S Sovjetsko zvezo so podpisali
pogodbo, p o kateri b o d o v to državo dobavili za
več k o t 7 m ilijonov dolarjev jeklenih konstrukcij
in sendvič p lo šč . Sam o d o konca letošnjega leta

bo d o v SZ odprem ili za 2 3 0 0 to n m ateriala. Že
dalj časa pa po tek ajo razgovori med alžirsko
vlado in Rudisom, ki naj bi v tej državi gradil
veliko tovarno čevljev in kjer naj bi T rim o
izgradil objekte za blizu 10 m ilijonov dolarjev.
Ob vsem tem seveda v tej delovni organizaciji ne
pozabljajo na dom ači trg, na katerem bi lahko
prodali še več k o t doslej, če bi le imeli več
sredstev za kreditiranje. Seveda pa bodo
sodelovanje z dom ačim i inženirskim i hišam i še
poglabljali,
saj je
tudi
zasluga
teh
—
E nergoprojekta, Sm elta, Rudisa, Energoinvesta,
da se je T rim o tak o d o b ro uveljavil na zunanjem
trgu.
Da so objekti, ki jih T rim o gradi ta k o iskani, je
zasluga hitre gradnje, saj Z 0 0 0 kvadratnih
m etrov velik o h jek t 10 m onterjev postavi v enem
mesecu. Hkrati pa so ti objekti izredno
funkcionalni, varni pred ognjem , prim erni za vse
vrste nam enov. T rim o lahko ponudi zelo veliko
izbiro in prim erno kvaliteto. K valiteta p a je
zasluga sodobne tehnologije v tovarni.
N azadnje so v tej tovarni dobili novo linijo za
proizvodnjo jeklenih konstrukcij, s katero so šele
lahko začeli veliko serijsko proizvodnjo jeklenih
konstrukcij v tak o imenovanem pajner sistemu.
T ehnološki postopek za te konstrukcije se z a čn e
na računalniško krm iljenem stroju, s katerim
dosegajo veliko to č n o st, h k rati pa lahko
program e razreza shranijo in jih uporabijo še kdaj
drugič. Varjenje teh pajnerjev opravijo m odem i
varilni stroji, končni izdelek pa gre potem še v.
avtom atsko napravo za peskanje in antikorozijsko zaščito. Na tej liniji v T rim o proizvedejo
glavne nosilne elem ente bodočih konstrukcij.
Letošnji plan predvideva proizvodnjo 6 .6 0 0 to n
jeklenih konstrukcij.
Izredno važen sestavni del Trim ovih objektov
so gradbene plošče, ki so izdelane iz zunanje
obloge in vmesne izolacije. M edtem ko so zunanji
deli izdelani iz aluminijeve ali jeklene pločevine,
je polnilo iz poliuretanske pene, s k atero
dosežejo ta k o to p lo tn o izolacijo, k o t bi jo dosegli
s polm etrskim zidom. Letos
nam eravajo
proizvesti okoli 9 0 0 .0 0 0 kvadratnih m etrov teh
p lo š č .
Seveda se kolektiv ne nam erava ustaviti pri
doseženih rezultatih. Veliko že razmišljajo o
boljši izkoriščenosti svojih k ap acitet, če p a bodo
te prem ajhne, bodo vložili denar v nove,
razširjene. Razmišljajo pa tu d i o novih izdelkih,
med katerimi imajo za zdaj največ uspeha s
proizvodnjo zabojnikov ali kontejnerjev, ki lahko
služijo k o t priročna skladišča ali k o t bivalni
prostori za gradbene delavce. Za zabojnike se
zanim ajo zlasti v Švici, pa tu d i v deželah tretjega
sveta, kjer T rim o pričakuje še več naročil, še več
izvoza, ki je za naše gospodarstvo vedno večja
nuiaJO Ž E SIM ČIČ

pripravo naslednjega jugoslovanskega plana je sol
na seznam " 26 surovin—nekovin, t i jih na
jugoslovanskem tržišču še posebej prim anjkuje.
Prav z a to je bila proizvodnja soli uvrščena m ed
p rio ritetn e dejavnosti, prav zaradi tega tu d i ideja
o portoro šk i tovarni soli, ki bi pridobivala sol
neposredno iz m orske vode, s čim er bi solinarji
postali neodvisni od nezanesljivega sonca.
O novi tovarni m orske soli je na nedavni
tiskovni
konferenci govoril Ciril Som rak,
predstavnik to zd a Soline, ki deluje v okviru
porto ro šk e Droge. Po njegovih besedah je zavod
za tržne raziskave ugotovil, da b om o prihodnje
le to potrebovali v Jugoslaviji že dobrih 80 0 .0 0 0
to n soli, leta 1985 pa že več k o t m ilijon to n .
Naslednje le to bom o morali uvoziti 4 3 9 .0 0 0 ton
soli, čez p e t le t pa kljub bistveno večji porabi
sam o še 3 8 2 .0 0 0
.V e lik o več soli bom o pridelali predvsem v
petih m o rs k h solinah na Ffegu, v Ulcinju in v
P o rto ro žu ," je rekel Ciril Som rak. Prešli b om o na
industrijski način proizvodnje. Čez p et let b o d o
soline pridelale to lik o soli k o t naš največji
proizvajalec Sod a - S o iz Tuzle.
Slovenci p o rab im o na leto 7 0.000 to n soli.
Nova tovarna soli v Portorožu bi s 10 0 .0 0 0

tonam i soli na leto v celoti zadovoljila vse
slovenske p otrebe, 20.000 to n bi lahko celo
izvozili. Tovarna bi delala kar 3 3 0 dni v letu,
p odobne že stoje na Japonskem . Sol ni posebno
cenjen artikel, za liter m leka d o b ite na prim er
dva kilogram a soli, vendar ima sol to p red n o st, da
je surovina za njeno pridobivanje torej m orje,
zastonj, da o količinah niti ne zgubljam o besed.
Po svetu velja, da je v soli velik denar.
M orsko vodo b o m o koncentrirali z elektrodializo, na koncu po sto p k a bo sam o še sol. Za
pridobivanje sta poleg tovarne in oprem e
potreb n a samo še elek tričn a energija in
m alenkost kemikalij. Tovarna b o imela kom bini
rane izvore energije. O b konicah naj bi prižgala
svojo term o elek trarn o na plin. Sicer pa je poraba
elektrike pri pridobivanju soli d esetk rat manjša
k o t pri pridobivanju alum inija.
M orsko vodo bi črpali ob dnu v Sečoveljski
dolini. Tam ie morje čisto , poleg tega bo
» zajetje" 2 00 m etrov od obale. Preostanek vode
ob elektrodializi bi porabili v rastlinjakih. T a k o
bi bilo na voljo vsako u ro 4 5 to n na 5 0 d o 70
stopini Celzija ogrete vode. K oristen ..o d p ad ek "
bi bila tu d i slanica, uporabljali bi jo za zdravljenje
v term ah, ki jih v Portorožu že imamo.

O dveč je bojazen nekaterih, da se b o m orje v
zalivu zaradi tovarne m orske soli preveč ogrelo.
Topla voda iz tovarne je p ro ti neizm ernem u
m orju k o t liter vrele vode v Blejskem jezeru ."
T ak o Ciril Som rak. Portoroška tovarna soli b '
stala m ilijardo starih dinarjev, podražitve so
upoštevane. Zaposlovala bi d o 6 0 ljudi. D o danes
je podpisalo samoupravni sporazum o zd ru že
vanju dela in sredstev za tovarno soli že 50
tem eljnih organizacij združenega dela. G raditev
tovarne podpirajo tudi obalne občine, m ed o b 
činska gospodarska zbornica K oper, združenj«
industrije rudnikov in nekovin v Ljubljani in
Beogradu, poslovno združenje jugoslovandcih
proizvajalcev soli in še nekateri.
V prašanje je samo, če bo portoroška to v arn «
soli vključena v dogovor o tem eljih družbenega
plana SR Slovenije. Če se to ne b o zg o d ilo , b o
Slovenija ostala brez lastne proizvodnje soli.
Slovenci b om o morali sol uvažati, ali p*
soinvestirati v p o d o b n o tovarno v kakšni drug*
republiki. O benem bo prep u ščen o m o rju , to rej
u ničenju 6 0 0 hektarjev solin v Sečovljah,
solinarstva na Slovenskem ne bo več, tiso čle tn e
tradicija bo prekinjena.
M. BAUER

OohSlImJ6 .d elovnih organizacij, ki bi se lahko
takfen
• *? V kratkem desetletju dosegle
mnnt . ■zv° j' k o t ga. je Trebanjska industrija
se ie m t1 ? J®ktov a,i Trim o. Število z a p o s le n i
* VJ e m kolektivu v tem času od 6 0 delavcev
od n n l r r f a ^ ve^ k o t osem sto, prihodek pa se je
d v a n a is t^ ir tr? m ilijonov P ° vzPel na letošnjih
njihovih
!,a rd ' medtem ko o rasti količine
ne da Pro!2''°d o y skoraj ni m ogoče govoriti,
nainom
."ejevero. In kar je sedaj
med n ^ ^ 6J
Trinf10 se je v tem letu povzpel
občini
)6x izvoznike ne samo v trebanjski
imain ' J T * Cel° na Dolenjskem. Ob vsem tem
za v n r L
p lo v n e m kolektivu še velik posluh
sam ouk3

VCCV' k č e m u r p rispeva raz v ito
0 vsem tem s° se ia h k °

ProizvnH^ik oblskova,cl
ob
otvoritvi
novih
obisku i»
zm ogljivosti, pa tudi o zadnjem
Franca Š e t i n c i Sekretarja Predsedstva CK ZHS

0
k Ča-U' ko vse P090 St eie govorim o
Poudarim
te2avah' ie Prav< da tolilco bolj •
sp "
VSC USpehe- ki jih dosežena. K
darjenia
..prem ljanju uspešnosti našega gosponjimi in
nam reč tudi prim em o seznanjanje z
rckeTnpir’16 53010 s težavami in slabostmi. K ot je
kotsnnHk ®°sPodarstvenik, m orajo uspehi služiti
oraani»a,.“ dru9 'm delavcem, drugim delovnim
do DotPm',am ,i ' n č e kda) Potrebujem o spodbuCem r
' PraV g°t°v°delavcem tr' m .°,lahko pripisuje uspeh? Najprej je
Povezali w x
v.ne orgar,'zacije uspelo, da so
komai imanjših obratov, ki so prej sami
Persnektiu0ta '■ .* » » " . je bil tu še izredno
gradnie n h ^ i, proizv°d n i program industrijske
uP o r a h n i i , tov za Potrebe industrije in drugih
kadre in ° l 08 nazac)nje tudi stalne naložbe v
tehnologijo 0t posledica tega ^ v sodobno
jUflodnli' T r'm a niso samo izredno iskani na
posebei n* . m trgu . marveč tu d i v tujini, še
let g o v o r
h V. razv° iu < za katere smo vrsto
'Zrerip' *’ da Z n*'m ' Prem a|o trgujem o. Seveda
*ustrirai-n pr° d o r v tu jin o , ki ga bom o kasneje še
Delavci ' t ■ vilkam i, ni prišel sam od sebe.
sedanie
ma> k' delajo v kom erciali, so v
• e t l h ^ v ^ L vložili veliko dela v preteklih
je poved i 3 k°m ercialne službe inž. J o n e Kotar
celo last da bodo z 'etošnjim izvozom presegli
izdelki ° a pričakovanja in načrte. S svojimi
V ietn am ^ bo d ? pojavili v Iraku, Maliju,
Sovjetsi,-U' N.emški dem okratični republiki,
^delova' •2Vezi' ^vici, Angoli. V Angoli b o d o v
Pogodb njU 2 b r i š k o firm o Planum podpisali
gradili
m ilijona konvertibilnih dolarjev,
Pričak,«- • ° ° ^ ekte v Iraku, kier v kasnejših letih
d e m o k ra t • 56 večji
Pro d o r- v Nemški
za i -j
rePu bMki bodo podpisali pogodbo
mihjona dolarjev. S to državo nam eravajo

jSPA Sw

TRIMOV USPEH TUDI
SPO DBUDA DRUGIM

,

r**; ;nt r

i^ V A R IM A ,
Z A S T O N J?
!w. l 000° ? J ; SkLh solinah pridobivajo sol že več
ta /^ m b e n i in
*e bila °d nekdaj važen
Soii'0-.kakšne
H' a r t'kel, spom nim o se
r»ra*Silak Marti 3VE-,e imel med tihotapljenjem
S**«.
Krpan. Poraba soli v svetu
«8 J * 6 tudi izr»Hn vee,na ne gre v lonec. Sol je
P rič a jo č e
° p om em bna surovina silovito
trateška.
8 lndustr'je; za to soli tudi
f e ° * ^ r e S ^ ^ o na Prebivalca 17 kg soli
«ta| * v iz v itih oa h *ltljL 'n‘,u *triJ*kii državah do
&ovr>° Narašča
. 3®° (D. Poraba soli pri nas
t a T ^ v a n j a ‘ , ° rnača Proizvodnja ne krije
0 300* tisrS m oram o vsako leto uvoziti
to n soli. V sm ernicah za

Vitomil Zupan:

MENUET ZA KITARO

(Odlomek)
Majhen p tič je priletel na vejico grm a, ki je
zakrival vhod v jam o, živahno je obračal glavico,
zvedavo pogledal k nam a in odletel. T o kaže, da
ni ljudi v bližini.
»Vsi tisti fantje, A n t o n . .
sem vprašal, „ali
bi se moral prej um akniti? ' f
Molčal je, Tudi to je bil odgovor. Le kako, da
so imeli bele rogove?
Lahko rečem, da ni nobena stvar pom em bna
in da so vse zamisli sveta izmišljene. Lahko
prekolnem o vojne in se posm ehujem o miru.
Lahko se napravim o bebce, se režimo in
spuščam o slino po bradi. Lahko se igramo vestne
uradnike. Lahko se dam o obsoditi in ubiti za
idejo.
V zibelki nam je še vse odpuščeno, kasneje pa
nas tehtajo na različnih tehtnicah, ki kažejo
različno in tudi uteži so čisto različne; m erijo nas
z m erili,n na katerih so čisto različne mere. Učijo
nas, vadijo nas, vodijo, vzpodbujajo, hvalijo in
grajajo. Nobena rastlina, nobena žival, noben
predm et, noben kam en — nič ni krivo ali vredno,
mi smo pa krivi ali vredni dvakrat; pred drugimi
in pred samim seboj, in kako m alokdaj se oboje
ujema. Nekaj velikanskega ni prav, nekaj
usodnega. Vsi slutim o — nihče ne ve.
O staniva do konca, večno tukaj, A nton. Vse
n ap ačn o in vse pravilno je z nama. Kaj mi m ar,
kaj bo mislil zadnji človek. Nič drugega ko
midva. Seveda: kadar se ustaviva; ne k ad ar drviva
z drvečimi. Ali bova zmogla?
„Č as bo, da se o dpraviva/' je po daljšem
m olku rekel Anton.
Pred votlinico, v kateri sva prebila svojevrstno
n o č, sva obstala za nekaj trenutkov. Ves gorski
svet nedotaknjenega kanjona je stal pred nam a v
jutranji spokojnosti, gozdovi, skalne stene, grape,
skaloviti stolpiči; spodaj je šumela reka; nekje je
pel ptič. Odpravila sva se po strm ini pobočja v
smeri, kam or je tekla reka, usmerila sva se
nekoliko navzgor. V ušesih mi je proti volji
zazvenela pesem, ki sem jo slišal v dolini, pred
h a jk o . . . " s puško na rami, v boj za svoboido, za
k r u h . . Posušena obleka, zašite glavne luknje,
lačna nisva, prespana in nekoliko sp o čita, vsako
ju tro n o v a O pasač sem nekoliko bolj zategnil.
Res so naju boleli sklepi, res so nama bile noge
n ekoliko trde, a vse to bo m inilo, k o naju hoja
ogreje. Stopala sva čez kam enje in korenine, se
vzpenjala čez m ahovite skale, se prebijala skozi
grmovje in prišla v strugo majhnega hudournika,
poganjala sva se s kam na na kam en, gazila ostro
gorsko travo in se vzdignila na vzpetino za
gričem , za katerim je ostalo šumenje vode v
dolini. Sprejela naju je prozorna zelenina srednje
gostega gozda. Jaz sem stopal spredaj, A n to n k o zvesta želva — za menoj. Udarci detla, ki je s
kljunom tesal drevesno s k o rja Prišla sva d o
gozdne steze, na katero je pršela sončna lu č izza
m ladih oblakov. T reba se je bilo odločiti; ali
kreneva navzdol ali navzgor. Sledila sva nagonu —
navzgor! Prevezana rana: kakšna m alenkost na
prvi pogled — a kakšno udobje vliva v počutek.
Hodiva počasi, enakom erno. Ne skrbi, je
sinoči rekel Anton.
V vami dolinici sva se hkrati spom nila, da
morava urediti črevo in mehur. Bogve kdaj bo
spet tak o prim erna priložnost. R ačunala sva na
prste, kdaj sva šla nazadnje na stran. N ikakor se
nisva mogla zediniti glede sranja. Stvar bo ostala
nejasna tam nekje v meglenih snežavah velikega
Mokrca. Jaz sem stvar opravil še kar z m anjhnim i
težavami, tisto olivno olje v ribji konzervi je stvar
pognalo naprej. A nton pa je imel zlato žilo.
Bridko se je pritožil čez naravo, ki mu je na eni
strani telesne cevi dala piškave zobe, na drugi pa
hem oroide. Jaz sem že sedel na skali in kadil

droben zvitek z nekaj praški to b a k a, on je pa
čepel in stokal, vmes pa delal pripom be, ki niso
imele nobene zveze s položajem . „ N obene knjige
nisem stavil, da je ne bi prebral. Zmeraj sem upal,
da najdem našega človeka v kakšni knjigi;
pravega, resničnega Slovenca, takega kakor je, po
svoje tečen , po svoje pa hecen.” Vprašal sem,
kakšna mešanica je t o ? " „P o eni plati beda,
uradnik, pezde; surov in om ejen hlapec; po drugi
pa spet drugačen, težk o je reči, kakšen. A
spom ni se: poleg Bosancev, so bili Kranjski
Janezi najhujši šturm erji v avstrijski vojski; ker so
pijanci, boš rekel, K ranjca nalij z rum om , pa gre
nad h u d ič a; vraga! Nalij Laha, pa ga prim e am ore
in canzone. Martin Krpan ni nikoli, to je uvožena
pobožna povestica; je pa v Evropi m alokje to lik o
m rtvih in seštihanih od noža ob sobotah kakor
pri nas. ftešem ovih Č rtom irov je veliko; zm eraj,
kadar se je spremenil režim , so se prekrščevali,
prekrstijo se in si mislijo svoje. Boš videl, k ako bo
po osvoboditvi! Ž e kar vidim cele vrste
prekrščencev." Začel se je sm ejati, iz smeha pa
prešel v stokanje, kri je šla od njega. - Nadaljeval
je nekoliko jezn o : „H lapec Jernej išče svojo
pravico! T i, Berk: poišči mi n o kakšno m ehko
listje, ta p rap ro t je preostra za moj zlati rudnik.”
N ad nam a so peli p tič i, č u d n o za ta čas. „Vsi
tisti zm atrani ljudje po naših knjigah ti u ničijo še
zadnje veselje d o branja. Sam o jam ranje, same
krivice, ja, pravim , saj sem hodil m alo p o svetu,
pa sem videl, kako ljudje živijo in vem, kako
živim o d o m a; včasih z b etom , včasih s pesom , so
ohceti pa so tudi p o g e b i, h u d ič a Pa ne gre za
t o . . . ne znam povedati, kaj je narobe. Neki
Francoz je učil svoje, d a človek ni ne angel ne
b eštija Jaz bi rad videl, d a bi eden naših
opisal, kako Slovenci nism o ne mile Jere ne
Martini Krpani. M adona, sem nadrajsal, m oram
m alo p o čivati; takole sranje m e bolj uniči ko cela
h a jk a ” Uredil si je hlače, zategnil preozki,
omiljeni pas, in sedel na h lo d , gibal je
enakom erno z nogam i, da razmaje kolena, ki so
m u od čepenja postala tr d a Zraven je govoril, ne
da bi se menil zam e: ..M artin K ačur je še najbolj
resničen Slovenec, ki se zapije in vrže ideale na
sm etišče in gnojišče, od k oder jih kasneje - ko
pride čas k o n ju n k tu re - pobirajo p rak tičn i
so se d i. . . Sicer boš pa videl še m arsik ^ . .
Videl? Ali ne bova videla oba?
»Misliš? ' fTo je bilo vse, kar je rekel. Potem
sva šla naprej.
Steza je p o s tla la položnejša in se je zlivala na
ozek travnik m ed gozdnim i strm inam i. T am so
bile neke posteve.
Bili so partizani, eni so sedeli, drugi stali, nekaj
jih je ležalo, tu d i kuhali so, kadili, se pogovarjali;
v sredini je stal nekak štab, to je bilo videti po
revolverjih za pasom , p o opravi in našitkih na
rokavih; n ih če se ni, posebej zmenil za naju z
A ntonom , ki sva sedla v bližino kuhinje na
parobku. Sami neznani obrazi. S pet sva pripadala
neki enoti, če ti, o dredu ali čem u k d o ve? Sam
m ir, sama vojna v sak d an jo st Človek z zelo
rdečim obrazom in debelim vratom si je z dolgo
nitjo šival gum b na suknjič. Z njim sem začel
govo riti Izvedel sem. da sm o stepeni z vseh
vetrov. Zaseda je bila na stari partizanski p o ti čez
Krim. Nemci so udarili z dveh strani, od Blok
sem pa so prišli ta b e li. . Nemci so še zdaj v
V intgarju, baje. Ko so nas držali v pesti, so
nenadom a popustili. T o so pa Nemci. Oni delajo
r e d n a Videl sem prihod p atru lje, ki je stopila k
štabovcem na poročanje, to sem sodil po
salutiranju.
Pravijo, d a m ora znati d ober vojskovodja
predvidevati. V ojaku tega ni svetovati, vse bo
zmeraj dugače, k akor pričakuje. Komaj se na

eno vrsto dogodkov, k o se način docela
spremeni.
Postrojili so nas, dva zapored sta imela govor,
eden od neuničljivosti naše vojske, drugi o
bližnjih nalogah; nem ška zver d a je sm rtno
ranjena, narodne izdajalce prijem a panika,
ljudstvo k ot en mož stoji za svojo narodnosovobodilno vojsko, ki po vsej državi slavi zmago za
zm ago; naša četa bo varovala dostop v dolino
Iškega Vintgarja; štirje sm o bili določeni za
izvidniško patruljo v smpri Iške vasi; A ntona sem
si komaj pridobil, s svojo ob vezano glavo in celo
s pojavo ni zbujal zaupanja; m ene je kom andir
čete, d e č k o z bistrim i sivimi očm i in nemškim
šmajserjem, določil za vodjo patrulje. Menaža.
A nton se je pogovarjal z nekaterim i fanti,
videti je kar nekako dobre volje. „D alje
p rih o d n jič” pravi, „za zdaj kaže, da smo jo spet
u nesli." Jaz pa gledam kom andirjev šmajser in se
z o tožnostjo spom injam ravno takega, kako je bil
tam zgoraj v Mokrcu zapičen v sneg — samo
nekaj m etrov pod m ano, pa nisem mogel do
njega. Lahko je reči: pojdi in vzemi orožje od
Nemcev. Zelo sem radoveden, k ako si je mladi
sivooki pridobil to črn o , sijočo stvar; a bil bi
prekršek zoper lepo vedenje, če bi kar ta k o na
lepe, vprašal; dobil bi kak zasmehljiv odgovor,
češ, „o , na starini sem ga kupil” , ali „n a hruški je
visel, pa sem ga snel". Tele reči zdaj že poznam.
D o roba neke grape grem o s če to , potem se
odpravim o štirje po kolovozu navzdol. N aročilo
je tak o : razgledati dolino Vintgarja, verjetno so
Nemci še dol, z m otorizacijo, slišati je bilo
brnenje strojev; po m ožnosti pogledati, ali bodo
držali no čn e zasede spodaj na cesti; če pridem o
d o vasi — ena zadnjih hiš je po d om ače pri
K ram aiju, to je naša javka tam bom o izvedeli od
gospodinje Špelce, kako in kaj. Razhajkane borce
pošiljati gor.
Nova dva borca brez posebnosti, dva taka
polvojaška m ladeniča z italijanskim a puškam a po
lovsko čez rame, eden je imel še staro triglavko
na glavi, drugi nizko kapico, pritisnjeno tesno na
debelo glavo. Skušal sem začeti pogovor z njim a,
da bi izvedel, kako sta preživela pretekli dan, a
n ič prijemljivega nisem mogel izvleči iz njiju; ko
da n o četa lagati, čiste resnice mi pa tudi ne
zaupata.K olovoz je bil speljan v lagodnih ovinkih
skozi laz; to d so km etje vozili les iz gozdov v
d o lino na ž a g a Pot je bila to lik o široka, da smo
hodili po dva in dva, midva z A ntonom spredaj.
Debeloglavi pozna teren; če Nemci niso ubili
starega m linarja, dobim o pri njem kruha in
žganja. Na desni se odpre travnik. Oblaki sijejo
od sonca, ki se zam an skuša prebiti skoznje.
Takole hodijo vojske, nastane strašna „gužva” ,
ko da bi se podiral svet, ljudje padajo, skačejo,
tečejo , ubijajo in so ubiti, potem pa pride m im o
ju tro , ko da ni bilo nič, nikjer ni mrtvih ne
ranjenih, nobenih sledov bojev ni, kar nek m iren,
prijazen kolovoz se zvija v dolino, preračunan v
vožnjo s konji. Ni važno, ali se poznam o ali ne.
H odim o skupaj, im am o svojo nalogo. In spet bo
minil dan.
„ K ozarček žgania bi se pa res prilegel," pravim
A n to n u , sam o da ne bi m olčal. T iste hude
jutranje sanje so že nekoliko obledele, samo tu in
tam se vrne kakšna p o d ro b n o st, nekaj iz tistih
po d o b , h iteča m nožica postav v haljah, sipine
rjavega p e sk a P raprot se nehava, gosto grmovje
o b d ^ a zgornji rob poti, spodnji pa je poln
okleščkov, tu je n ekdo tesal hlode in jih odpeljal,
nem ara v pretekli jeseni. Seveda tu je bila še
nedavno naša država, svobodni teritorij gozdov.
Potem so prišli Nemci, zdaj so odšli; nihče ne
m ore predvidevati, kako se bo stvar razvijala
naprej. Ne skrbi, bi rekel A n to n , T udi zgoraj se
gozd um ika v breg, p o t teče po čistini, kolovoz je
čedalje globlje urezan v ilovnato zemljo. Koliko
pa je d o mlina? Takole počasi kakšne trič e trt
ure, uro. Roke v žepe, puško čez hrbet. Onadva
zadaj sta se vzpela na rob kolovoza, vsak na eni
strani sta hodila zgoraj, midva z A ntonom spodaj.
Pod nam i je kolovoz tekel v grmovje in izginjal v
gozd. Lagodno sm o se spuščali po lahni strm ini
navzdol. N oben list se ni nikjer preganil, noben

predstavljamo vam
Bralec, ki je že v ečkrat segel po prozi z
narodnoosvobodilno tem atiko, bo, pri branju
• „M enueta za k itaro na petindvajset strelov
V itom ila Zupana (pred kratkim je Pomurska
založba poslala na tr g d ru g o izdajo romana'
postavljen^ p red novo bralnf izkušnjo.
drugačen način se bo srečal z o b d o b je m ,
katerega u trip je bil v slovenski literaturi vec
ali manj ideološko obarvan, izrisan prci v
črnobeli tehniki k ot v zniansiranih toninSrečal se bo z izkušnjo, kj veliki čas
dem itizira, zato se mu bodo v prepoved o
herojskih časih k o t tujki vri.vali element'
dvoma, neuglašenosti z zaokroženo in jasn0
p odobo, m otila ga bo junakova n e u te m e )'
nost delovanja, skratka odkril bo sodobnega
razklanega človeka v zgodovinskem okviri
kjer
takih
razklanih
osebnosti ne 1
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NA PETINDVAJSET
STRELOV

pričakoval. To neskladnje je seveda pred''
v načinu branja, saj „M enueta" ne gre br '
k o t p ristn o človeško izkušnjo, kot športi"11
am pak k ot leposlovno delo.
A vtor je v kratkem spremnem zaf’
zabeležil, da je rom an napisal po
zapiskih, vendar je zapisk e tem eljito Pre J
izbral, dal jim je drugačne poudarke. P01"1'.,
sam m ajboljše razkriva skrivnost sv0J tl
nastanka. Zupan ga je ustvaril nekaj deseti'
kasneje, k ot so nastajali zapiski, vanj je v(ieni|
sodobno
izkušnjo,
tako
da je s,rll[1
razkrm iljeno osebnost človeka sedemde56”
let s partizanom borcem in tak o ustvarje
literarni tip preskušal v življenjskih položaj1 '
značilnih za zadnjo vojno, ko so človeSl(l
usode nihale na samih mejah eksistenc^
Prazna človeška lupina sodobnika je 'ska
smisel v časih, ki so nosili v sebi smisle. Tod 1
ali je junak Berk, tako zastavljen in postavljer’
izvlekel odrešujočo nit? Zupan nam daje n
nekaj mestih v rom anu slutiti, da ne. Potrebn
bi bila še ena vojna, da bi se krog dopolnil, <
bi
iz sodobnega
sveta pregledana "
preskušena zadnja vojna postala osnova 1
dejanja v neki drugi vojni, kjer bi Zupan°
junak drugače deloval. Če bi?
s0
Zanimivo je pripom niti, da je filmu, 1
ga lani posneli po tem romanu, nai
..Nasvidenje v naslednji vojni".

p tič se ni oglasil. Tem u se reče: m ir Zemlj® in
N eba
^
Bližali sm o se grmovju spodaj. Ali se n's° k£j0
zamajale veje? Korak se je zaustavil sam- h v
pa je ta m ? ” sem zaklical. Odgovor je Prl . y
dolenjskem narečju: „1, mi smo. Kar napr L ,
Onadva, ki sta hodila p o zgornjem [
kolovoza, skoraj v višini najinih glav z n o g ^ 11' z
se pom aknila brezskrbno naprej, midva
A ntonom sva za hip zastala.
poteg'nil'
Tedaj pa so že skočili iz grmovja in ^ “ ' "stih
po nas s šmajserji. Nemci, pravi Nemci v se_K^ jn
m očeradastih bluzah, s čeladam i na 9la^ e| do
vendar bi prisegel, da sem obraz enega v
j
podrobnosti jasno, rdečelas je bil, rožnate p ^
nekoliko pegav, dolg, krepko r a š č e n , dober
z orožjem je imel, ko je kosil po naS' 0£esa,
zgoraj sta takoj padla, to sem videl v kot vjgjn0(
ko sem napravil svetovni rekord v skoku
. nj
breg, naravnost v gosto robidovn0 ' ^ s e
pom enila zam e nikaršne ovire, v
žitnem
poganjal v višino, kakor bi plaval P ° ^fal,
polju, za m ano je pokalo ko da teče en
gr|U>
a ta n esk o n čn o dolg. Ko sem začutil v s
^ji | 0
na nogah pa ovijajoče se trnjeve veje, ^ jjjjal
visoko in daleč, samo tu in tam
in N®**'
ktoglo žvižgati nekje m im o v mir Zem'l n0 %0
m adona buhl Nekje na levi P^d. DOsvetilo;
lom astile še neke noge; veselo se mi J® P^
da jo je odnesel tudi A nton.
.
, j
T rajalo je, da je prisopihal za
in ^ ji
v tistem grmovju drug zraven
0t>ču
odprtim i usti oddihovala. A zdaj Pa |0 ga**< ,
srca, A nton, se mi je poblisnilo. Ni o slTie{nO>
Vse skupaj se mi je zazdelo zelo zes(1iehr
od sopihanja se nisem mogel na kg
»zdaj v roke p u šk o ," poje PartlZJ ,ag n>I
„zdaj naj zapoje mitraljez . . ■ M
^
kako gorak je z nam i pl e s .
.
-»k* 1*1 *\in
„Z ivljenjeni p razn ik ," sem v
rekel A n to n a On pa me je pogl?d ' ■
zelo te h tn o pripom nil; ..Je-bem-f«

>*

iz izložbe
M fo tU I

prebrali smo
SPET v p o l n o
Alberto Moravia že domala
n a i h n r * ^ 3 ..Vel^a
u -

za

ene9 a

^ »talijanskih pisateljev,
e važnejše pa je to, da njegove
Širn*?e - ne omajajo neprebrane.
. *e tootivni svet rom anov,
h ,e . P3-tudi dram , ob katerih
DriDnU2 ! ostaiai° ravnodušni, s
° m o raln ih vPrašaS o L i ^ čanskega čioveka- °
P°iavih nagonskega samoljubja

šp

snnirem° ra,nosti' 0 tegobah
M St?h69a dozorevanja, 0 krein ir ■ j . slab ° stih , nedolžnosti
snrt^k'
notranji praznosti
_
bnega človeka in še o čem
(dolr?re*- S te m ' Pripovedmi
Mm-, ^
Poslovenjenih) je
liivp tvia ,VSelai zadeval v o b ču tlinrti ° ,
bivanjske pojavnosti
•n družbenih razm er.
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pa notranjega življenja. Za obe
plati njene pojavnosti in sploh
vseh ravnanj pa je odločiln o ,
kar ji prišepetuje Glas globoko
iz duše, kjer je nekakšna
svetloba.
D ekle Jazu, ki iz odgovorov
ne povzema sklepov, tem več z
novimi vprašanji sili k še
podrobnejšim izjavam, govori o
ozadju svojega Aipora zoper
lastno zakoreninjenost v bogati
m eščanski družini, zoper o d 
tujen družbeni razred in družbo
nasploh. Pripoveduje o tem ,
kako se je lotevala skrunjevati
ljubezen,
kulturne
dobrine,
verska
prepričanja, zasebno
lastnino in denar, razkrinkava
svoja dejanja, ki so dolgo na
meji zločinskosti, slednjič pa
zdrknejo tudi v zločin.
Dekletova usoda jasno kaže,
kako se znotraj nezadovoljnega
človeka rojevajo teroristična
nagnjenja do samega sebe, zlo
pa se sčasoma razleze tudi
navzven. Razrvanost se sprevrže
v hudo sovraštvo do vsega, to
prekipi v prekrške, številne
skrunitve in celo zločin, ta
dejanja pa pogojuje zavrta
čustvenost, ki se dokajkrat
sprošča v blodni ču tn o sti. Za
tako junakinjo ..življenje nima
in ne m ore imeti k o n ca", ona je
nenehno lahko samo tisto, kar
je. Nazadnje Desideria Jazu
zabrusi tu d i to le: „Na koncu
bom ostala samo še v tvojem
pisanju, kot o d tis, kot literarna
oseba."
D. R.

knjige
Sposobnost, da s pripovedjo
Dišat«,!-08

Žulj zdaišni ° sti< ie

njim ž i v t ^ e m " 3231 ? " ^ T
ie v
■ rom anom , ki
letoma
U ’^ e* Pred dvema
“ ,2da<° Pri Pom urski
pQč J P9 9? je prevedel Miro
Škpn, °
ie P redm et um etniz|o č i n ^ PI! f te r0 riz e m ' se pravi

usodni* deJavnost, ki čedalje
tj0 . e* e vpliva na raznovrstna
o to k ih

na š k o rn ia ste m P01-

ie r^ L *
^
tisti, ki bo
da bj
ke ta rom an z željo,
Papetih6 nas,aia 1 nad potekom
čem _ J erorističnih akcij ali
u,T,e tn ik b n im . Moravia je pač
besede • V Pravem pom enu
razqa|:i ln t a ko je terorizem
PripovpH"3- docela svojski način,
dvogov le zastavljena v obliki
imer,ui)ra med spraševalcem
zkaže h 56 daz' ve^krat pa se
Unakini«arx9r® za Pisatelja) in
)riPovpH . esiderio, ki prvemu
loteh U|e 0 še tako skrivnih
sv°jega zunanjega, zlasti

SLOGOVNO
ZANIMIVO
V zbirki Ljudska knjiga, ki
izhaja pri Prešernovi družbi, je
letos izšel rom an Pajek fran co 
skega avtorja Henrija T roy ata.
Avtor k o t pisec leposlovne
literature doslej ni bil znan
slovenskemu bralstvu. Pri nas so
bile prevedene
le
njegove
biografije ruskih klasikov Ler
m ontova, Puškina, D ostojevske
ga in Tolstoja. Z ato bi lahko
rekli, da je Pajek prvo njegovo
literarno delo, ki smo ga dobili
v slovenskem prevodu.
Čeprav je to delo leta 1938
dobilo znam enito francosko
literarno nagrado G oncourt, pa
delo bralca ne prepriča. V njem
gre za psihološki problem
bolestne ^ v e z a n o s ti mladega
G erarda na m ater in njegove tri
sestre. Zaradi svoje telesne in

z a p r ta ?

Po9°variala 'l!*Va vedela> kje bi se
dneva u
tlste9a vročega, soparnega
^oji 0k 9ustu. Kdo bi zdržal v hiši, ki
nap°*. Da 00 zivabn' cest'> ki seka vas
asfa|ta. p tV SoParici, ki se dviga iz
!laenkrat »J!17) 133 So m °rd a obema
26ske vin«i,
pred očm i razorane
v vroči!?3 *1rama' za katerim i je
dneb najti prijeten hlad.
r res sva ««
>,r69orČičpt«Po? m s Pesnikom Ivanom
€ ° Polie n .o dpravi|a čez šentruperrf^TUpertu ^’lm9 m ogočne cerkve v
J'!: kjer im ;Pr
gi in P ° b° čiu nad
S 1' * O d D ir a k r ° ? l e n h r a m '
° d t am

sestra, G erard ne zdrži več. Da
bi sestre spet zbral okoli sebe,
inscenira sam om or. V endar po
nesreči vzame preveč strupa in
um re. Šele tedaj se mu razkrije
pom en besed enega izmed prija
teljev, da si življenja ni m ogoče
jem ati ali se ga polaščati,
am pak ga je treb a sprejem ati,
takega k o t je, ne pa vkljenjenega v nekakšne ideje, ki nim ajo
zveze z resničnostjo.
Kljub tem u da rom an v
psihološkem smislu ne prepriča,
pa je kaj lahko branje, zanimivo
tu d i po slogovni plati. Avtor je
te k st napolnil z vrsto živih
dialogov in iskrivih opisov, še
posebej pa je v njem zanimiva,
k ot pravi založbin recenzent,
o ptika gledanja. Pisatelj nam reč
ne pripoveduje ves čas samo z
enega vidika, m arveč s e ta vidik
od poglavja do poglavja seli z
enega junaka na drugega, tak o
da je s tem uspelo pisatelju
ustvariti d inam ično in slikovito
pripoved, ki ne utruja.
J. S.
CK O R A I

DOKUMENTARNO
Indija je prej k o t slej za vse
nas velika neznanka, čeprav o
njej lahko vsak dan slišimo ali
preberem o kaj novega. In tak o
je tudi s poznavanjem njene
bogate literature. Na indijski
podcelini je nam reč v nasprotju
s preprostim vedenjem dom a
cela vrsta narodov, od katerih
ima vsak tu d i svojo literatu ro .

T ak o im enovano ljudsko blago, v katerega
štejem o
vso
ljudsko
ustvarjalnost,
k o t so pesmi, pripovedke, pravljice in
p odobno, je pratem elj narodove k u ltu re in >
ogledalo njegove duše. Z ato je p o zo rn o st do
ljudskega blaga še k ako razum ljiva, žal pa se
pri nas doslej ni mogla kdove k ak o nasititi,
ker ni bilo na voljo kom pletne zbirke te
ustvarjalnosti.
Zdaj, ko je Cankarjeva založba iz Ljubljane
ponudila našemu knjižnem u trgu p o n atis
znam enite zbirke dr. terla Šterklja Slovenske
narodne pesmi, ki je izhajala v letih 1985 —
1923, b o ta vrzel n ek oliko z a p o ln je n a
dovenci nam reč s tem ponatisom zo p et
dobivam n na knjižne police delo, ki je v
svojem času veljalo k o t najpopolnejša zbirka
ljudskega pesništva med slovanskimi narodi. V
tem obsežnem delu, ki je tu d i so dobno
zam išljeno, ta k o da je razporeditev pesmi še
danes sprejemljiva, se b o m o lahko seznanili z

katerih mnoge imajo večtisoč-'
letn o tradicijo. L iteratura, pisa
na v jeziku hindu, ki je v Evropi
najbolj znana, pa je celo
najmlajša in je stara „k o m aj"
osem sto let. In če je tako,:
potem je vsako novo seznanja
nje z indijsko literatu ro še kako
p o m em bno in za iskalce nove
ga, kar pisatelji p onujajo, celo
zelo privlačno.
V zbirki Mostovi, ki izhaja
pri Pom urski založbi, je nedav
no izšel rom an Dan Bom baya
indijskega ali to čn eje rečeno
m arathijskega pisatelja A runa
Sadhuja. V tem delu, ki ga
spremlja dovolj izčrpen predgo
vor o indijski književnosti izpod
peresa Janeza S tan iča, nam ta
mladi pisatelj, ki je bil rojen
leta 1942, razkriva p o d o b o
sodobne Indije. Bom bay je
nam reč trgovsko, fin an čn o in
industrijsko središče in je k o t
tak tudi daleč od zahodnjaških
rom antičnih predstav o Indiji.
V njem se nam razkrivajo
p o litičn e in krim inalne spletke
velikega m esta in države, kar pa
bi vse lahko brali tu d i v
kakšnem drugem rom anu P
kakšnem drugem nrv*stu. S o d o 
ben pa je tu d i način pisanja
tega pisatelja V njem ne gre za

tudi za zdaj ne nam erava, k ot ne
nam erava nikoli zapustiti svoje doline,
kjer se p o ču ti v resnici doma.
Kaj ga žene v pesnjenje?

Z Ivanom se poznava že dolgo. Kljub
tem u pa sva m orala najprej razčistiti
vprašanje, od kdaj sploh piše. V šoli, ki
sva jo skupaj obiskovala, G regorčič
nam reč na zunaj nikoli ni kazal kakšnih
posebnih znakov, da je pesnik. Niti
dolgolas ni bil. Prejkone je bil zelo
um irjen in na zunaj neopazen, vase
zaprt človek. T oda pesnil, je že tedaj,
sam o da nikoli ni našel poti v Stezice,
čeprav je bilo tudi nekaj m lačnih
pobud, naj bi kaj objavil. Dobil pa je že
v osnovni šoli edini honorar za svojo
literarno stvaritev.

Zdaj je Ivan G regorčič profesor
P ra z 9 le d n a V e s e l°
slovenščine na mirenski osemletki. Od
bi za n j i m ^ T r P ro t' M okron°9u
časov, ko naj bi objavljal v gimnazijskih
reaktivnih i'n e ,tarn ni paral
letalskih
motorjev. Stezicah, se svet bistveno zanj ni
L7 labljau . .
spremenil. Le da se mu je zdaj možnost,
nirni sta?iri° Potem nele< kdo ve s objavljanja odprla v dom ači Sam orastni
1 kodi popisane deske ški besedi, drugam pa še ni nič poslal in
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okoli 8 .7 0 0 pesmimi. V prvi knjigi bom o našli
pripovedne pesmi, v drugi ljubezenske, v tretji
pesmi za posebne prilike, to je različne
obredne pesmi, v četrti pa zabavljive in
posmehljive pesmi. Seveda je Štrekelj samo
nadaljeval delo številnih zbiralcev pred njim,
med katerimi najdemo tudi taka imena, k o t so
Trubar, Zupančič, Jernej Kopitar, Sm ole,
Vraz, Korytko in drugi. Pomeni pa v nekem
smidu njegova zbirka vrh organiziranega
zapisovanja, zbiranja in izdajanja ljudske
poezije, ki se je pri nas začelo v 19. stoletju.
Karel Štrukelj je živel od leta 1859 d o
1 9 1 2 Bil je študent Frana Ramovša na
Dunaju, pri katerem je promoviral iz
slovenske in klasične fizologije, kasneje pa je
b i izredni
profesor na graški univerzi
Njegovo delo pri urejanju antologije slovenske
narodne poezije, ki ga je Štrekelj začel leta
1871 in ga opravljal do smrti, je za njim
prevzel dr. Joža Glonar.

u m etn išk o sintezo in prikaz
sodobnosti, m arveč za n ekako
reporterski opis dogajanj v
velikem m estu. Vse to gre
pripisati avtorjevem u poklicu;
pisatelj je novinar; delom a p a
tudi vplivu sodobnega am eriške
ga rom ana, ki se loteva skoroda
dokum entarnih tem .
Kljub tem pom anjkljivostim ,
za nekatere, ki ljubijo dokum en tarističn o literatu ro , pa
celo prednostim , rom an pred
stavlja zanimiv in p o u čen
vpogled v življenje sodobne
Indije. Po drugi strani pa bi znal
med kazalci vzbuditi v edo
željnost in p o tre b o po spozna
vanju starejše indijske literatu 
re, k olikor je je pač prevedene v
slo v en ščin a
JLS.

pravljice
Izbor več k o petdesetih
ljudskih
pravljic znam enitih
bratov G rim m je Fran A lbreht
poslovenil že p red poltretjim
desetletjem . N im am o p o datka,
kolik o k rat je doslej izšla ta
dragocena knjiga, ki razveseljuje
m lado in staro — pri Mladinski

»Predvsem človekova u jeto st v beg,
ki je hkrati tudi lov za srečo, lepoto,
ljubezenijo, kar pa spet beži pred nami.
Vse to nas navdaja s strahom , ki ie
bistvo sodobnega človeka. Izgubljam o
o b ču tek za resničnost, za prvinskost,
vse bolj podlegam o površini stvari,
zunanjosti, blišču. T o velja tudi za
odnose med ljudm i."
Čeprav je o svojem odnosu do sveta,
do tega tre n u tk a , pripravljen eksplicitno
govoriti na takšen n ačin, pa je njegova
poezija vendarle obrnjena k čutnem u.
Zanjo je zn ačiln o ču tn o - - nazorno
slikanje
izredne
zgoščenosti V- in’
in ten zitete, ki naj v bralcu «zbudi
m o čn a vizualna o b ču tja, ki kažejo to ,
kar je pesnik povedal tudi eksplicite.
Pesem, ki m orda najbolj to č n o kaže to
pesnikovo o b ču ten je sveta, h k rati pa
izreno ekspresivnost njegovega jezika je:
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psihične šibkosti, še posebej pa
zaradi neprilagodljivosti prave
mu, živemu življenju, hoče
G erard obdržati pri sebi in
okoli .s e b e vse štiri ženske.
Seveda svojega sveta, v katerem
vladajo literatura in bledikavo
filozofiranje ter nenehno iz
mišljanje ukrepov, s katerim i bi
zadržal ženske pri sebi, ne more
obvarovati pred zunanjim sve
to m . Najprej se poroči ena
izmed sestra, potem mu umre
še m ati, nazadnje, ko je pred
poroko tretja, to je zadnja

hrama, velika preša, sod in nekaj kadi.
Na majavo mizo je postavil polič svetlo
rdečega cvička, po okusu in barvi
pravega km ečkega vina, kakršen je bil
nekoč, ko še ni bilo ta k o znano vino. In
potem sva začela pogovor o pesnjenju.
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Z aprta vrata.
In skrite črn e stopnje
m im o
v snegu.

knjigi so jo za zb irk o Z lata
ptica nedavno tega natisnili že
č e trtič . Za to ali ono G rim m o
vo pravljico (naj om enim o le
dom ala vsem znane S neguljči
co, T rn u ljčico , Jan k a in M etko,
R dečo kapico) je značilno, da
»oživlja m rtve p red m ete in
naravo, bogati sirom aštvo, na
grajuje d o b ro , p rep ro sto srce in
zvesto ljubezen", na drugi
strani p a „se posm ehuje in
kaznuje neum nost, lak o m n o st
in požrešnost, a slavi zvijačnost
in p rebrisanost" (A lbreht).
V drugič p a je pri M ladinski
knjigi izšla zb irk a šestih pravljic
iz »T isoč in ene n o či". Pravi in
h k rati najpopolnejši slovenski
izbor proslavljenih Šeherezadinih pripovedi je začel izhajati
pred sto leti pri novom eškem
založniku J. Krajcu, dotlej pa
sm o od »T isoč in ene n o č i"
dobili le nekaj drobcev. T udi
p riču jo ča knjiga ne nudi kaj
več od bežne seznanitve s sta ro
orientalsko zbirko, hranja (pre
vod je delo V ladim ira Kralja) je
zgolj toliko, da človeku vzbudi
slo še po drugih pripovedih. Res
je
že
čas, da tu d i
na
Slovenskem d o bim o »T isoč in
ene n o či" vreden izbor.

Škrlaten ogenj
za okni
in to p le oči
na oknu
pozabljene v b eg a
Blazna jablana
naslonjena na p lo t
in ledena sinja ostrina
na nebu.
Med pesniki ima najraje Lorco, ne
razum e pa, kaj govori svetu in človeku
Eliotova p o ezija Po njegovem m ora biti
pesem neke vrste razodetje, ki p rev zam e
vsega človeka: njegov razum č u te ,
čustva, pesem je treb a zadihati. T a k o
zahteven d o sebe in drugih tudi počasi
ustvarja, čeprav sam pravi, da je vmes
tudi m alo lenobe. Čeprav pravi, da
ljudstvo še ni pobralo bele krizantem e
(um etnosti) iz blata, pa so pogoji danes
za pesnjenje vendarle veliko boljši. V
mladih letih sam ni mogle preverjati
svoje pesniške govorice z objavljanjem v
šolskem glasilu, ker ga ni b ila Danes
ima vsaka šola svoje g lasila O bjavljanje
se mu nam reč zdi precej važna postaja
na poti ustvarjanja, za katero je na
Dolenjskem le malo m ožnosti.
JO Ž E SIM ČIČ
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N edvom na je zgodovinska vrednost m ate
rialnih preostankov — najrazličnejših predm e
tov, slikovnega in pisanega gradiva — iz
obdobja delavskega gibanja in narodnoosvobo
dilne vojne, saj vsak d okum entira določeno
dogajanje iz herojskih časov naših narodov.
Za to je povsem razumljiva skrb za zbiranje in
ohranjanje teh m aterialov tak ih , k ot so jih
naši očetje, dedje, strici rabili v boju za svojo
in našo lepšo in boljšo prihodnost.

V TRI
STOLETJA
STAREM
MLINU
Franc Muren je še vedno m linar, čeprav ne
melje več veliko. Poznaje ga od G abrja d o S topič
in sleherni tam kajšnji prebivalec b o vedel
povedati, kako se pride do njega. „Pri
M urnovih", tak o poznajo Francevo dom ačijo.
Sfela pri Zajčjem vrhu, številka p e tn a js t
Mlin je star okrog tristo le t Veliko stvari v
njem je še iz časov, ko je bil ves lesen, precej je
spremenjenega in obnovljenega. Sprva je gnala
mlinska kolesa samo voda, amapk ta ni zanesljiva.
„Klamfarski potok ni zmeraj dovolj močan",
pravi Franc. ..Pomagali smo si drugače." Tako je
v mlin začela prodirati tehnika Najprej so kupili
motor na oglje, ki je preko transmisije poganjal
kolesa „Ta motor je bil dober, ampak oglje!
Iskal sem ga po Gorjancih, kjer so takrat še žgali
kope." Potem so napeljali v mlin elektrika „Ce
sm o hoteli obdržati stranke, smo morali kupiti
elektromotor.
Elektriko smo dobili pred
približno osemindvajsetimi leti" se spominja
Franc Muren.
Včasih so imeli v mlinu stope. Danes jih ni
več, ker jih pravzaprav ne potrebujejo več.
Izpodrivajo jih tiste v velikih, moderno urejenih
mlinih. »Danes se splača imeti valjčni mlin.
Drugače ne shajaš' .Ipravi Franc. V teh besedah je
nekaj grenkobe, morda prikrite žalosti. Kako tudi
ne? I „V mlinu sem delal, odkar sem ga prevzel
od očeta. Ves čas sem mlel, samo v začetku
vojne sem za nekaj časa prenehal. Šel sem v
partizane, ampak sem prav hitro spet prišel
domov. Mlel sem in pekel kruh za partizane",
pripoveduje Franc.
V mlinu je dovolj kruha, vendar je življenje
lahko po svoje tudi tež k a Pri Mrunovih imajo
poleg mlina nekaj zemlje, ki ni hudo radodarna.
Več je vzela, k ot je dala, vendar nekako se je dalo
preživeti. Franc, ki je imel še nekaj bratov in
sester, je vse to kmalu spoznal. Rodil se je 1912.
in čez dobrih deset let je že pomagal očetu v
mlinu. S šestnajstimi leti je opravljal že skoraj vsa
dela, kmalu potem pa je prevzel obrt. Delo, ki se
ga je naučil od očeta, je rad opravljal in tudi
danes ni nič drugače. Pesem koles je del njega
samega. Več kot trideset let je opravljal
mlinarsko obrt.

Mlin počasi utiha. „ Včasih smo mleli no č in
dan ", se spom inja Murnov stric. „ Vsipal sem žito,
potem sem lahko zadremal za uro ali dve, če me
je bila v o lja R opotalo je ves čas. Da, včasih . .
Danes se delo ne izplača. Francev sin si je poiskal
kruh v tovarni. Meljejo le še toliko, kolikor
potrebujejo doma. .V e lik o ne meljem več.
A m apk m lin še vedno vzdržujem, da bi lahko
takoj spet začel delati, če bi bilo treba. D okler
bom zmogel, bom delal, pa ne zaradi denarja. Na
ta k o življenje sem se navadili'
T ak o razmišlja Franc Muren, mlinar ob p otoku
Klamfar. Življenje tu ni lahko. Ta sam otni kraj ni
daleč od Hrušice, prav tak o ne od Pangrč grma
ali od G ab rja A m pak od trgovine, od šole in
avtobusne postaje je še vedno daleč. Pa vendar
Franc pravi, da je tu lepo. Prav zaradi mlina.
„K ar zdi se mi, da bo mlin še prav prišel. Dobro
je vzdrževan in če bi bilo treb a, bi še mlel. T ak o
kot včasih."
M. LUZAR

poškodovano cev prenovili v partizanski
delavnicah v Starih žagah. T udi zaponko na
opasaču, ki ga je dal A nton K ocjančič |Z
Škofje Loke, so izdelali partizanski orodjarji*
Starih žagah. V ojaško to rb ico , last RudUa
Pintarja, je izdelal čevljar 12. brigade. N*
ogled ie tu d i sedlo, ki ga je uporablja'
partizanski kom an d an t Franc Rozm an—Stane-

Z izgradnjo nove stavbe Dolenjskega
m uzeja v Novem mestu pred dvema letom a je
tudi oddelek NOB dobil veliko boljše pogoje
za norm alno delo, čeprav seveda sama stavba
še ni dovolj, če ni ljudi, ki bi jih zanim alo in
veselilo raziskovanje tega težkega obdobja v
naši zgodovini, pravi vodja oddelka A nton
Štam pohar. Ena osnovnih nalog v oddelku
NOB je torej zbiranje in dokum entiranje teh
predm etov in dokum entov, saj dobijo svojo
vrednost šele s tem , ko so o njih znani in
zabeleženi vsaj osnovni podatki: v kakšne
nam ene je bil uporabljen, kje in kdo ga je
rabil, itd.
Akcijo zbiranja m aterialov so ob gradnji
nove muzejske stavbe še pospešili in razširili,
vanjo pa so skušali vključiti kar največ ljudi.
Pozivu so se odzvale mnoge šole, krajevne
organizacije ZZB in mnogi posam ezniki, ki so
muzeju darovali številne predm ete iz vojnih
časov. Ob tem je nastala tu d i krajevna
muzejska zbirka v Dolenjskih Toplicah — s
pom očjo osnovne šole — njihovo oblikovanje
pa načrtu jejo tudi v Ž užem berku in v
Pleterjah. Seveda pa je največ odvisno prav od
muzejskih delavcev, da poizvedujejo na terenu
in zbirajo m ateriale, ki jih je še vedno veliko
med ljudmi, čeprav se vojni čas vse bolj
o d m ik a Z ato akcija zbiranja še ni zaključena.

H ranijo pisalni stroj Erika, na katerem so že
pred vojno razmnoževali ilegalno marksistično
literatu ro in revolucionarne pesmi. Pa edini
do kum ent - Delavske bukvice, ki ga je izdala
revolucionarna oblast v Kandiji ob koncu leta
1918. Okrog 100 brošur, periodičnega tiska,
letakov, knjižic in nekaj prim erkov tiska iz
prvih povojnih let ie prispevala za zbirko
N ovom eščanka Mila Sitar, ki ie k o t mlado
dekle delala v Partizanski tiskarni na Rogu.
O d dokum entarnega gradiva, ki so ga dobilj
v zadnjem času, velja om eniti tu d ' 4 5 stran'
obsegajočo ..Spom enico slovenskemu kleru >
ki doslej m orda sploh ni bila znana, sprejeli pa
so jo partizanski duhovniki na konferenc'
decem bra 1944 na Štajerskem. Pred kratkim
so našli doslej neznano fotografijo udeleženk
tekm e predic, ki jo je avgusta leta
organiziralo D ruštvo km ečkih fantov 'n
d e k le t Hranila jo je zmagovalka te tekme,
Jožefa Č rnič iz Bele krajine.

Seveda je to le m ajhen del vseh Pre^ n\ et?i'j
in dokum entov, ki so jih ljudje P °“ ®r
muzeju za staln o zbirko k o t svojevrst
pričevanje o NOB in revolucionarnem
iflf1 nas. Za marsikaj, kar iz r a z u m l j '
razlogov ni ohranjeno, si b o d o na raz;*ta .
pomagali z rekonstrukcijam i. Nekatere
mive že imajo. Miha Z upančič je izdela
partizanski kapi — tito v k o in tr ig 3
j
kakršne so za partizane izdelovali v kr°J v
delavnici njegovega brata Alojza v KandiJ
začetk u leta 1 9 4 2 Partizanski oro (l rtliral
V zadnjih nekaj letih je muzej dobil precej: Udovič iz Novega m esta pa je rek0" V0:no
muzealij in dokum entarnega gradiva, slikovne m etalec ročnih bom b, kakršne so m ed.
o
ga in pisanega. Iz vsega gradiva naj bi vsaj za izdelovali v delavnici na Talčjem vr ' v
letošnji občinski praznik postavili čim bolj zastavi, ki jo izdeluje M artina Petrič, Pa
p opolno stalno m uzejsko zbirko, za katero je našem listu že obširneje poročali.
vsebinsko v glavnem že vse pripravljeno,
ostajajo pa mnoge te h n ičn e težave, ki so že d o
sedaj ovirale postavitev razstave.
O d predm etov in gradiva, ki so v zadnjih
letih
izpopolnili
m uzejsko zbirko, naj
naštejem o nekatere najbolj zanimive in
dragocene. T ak o hranijo daljnogled italijanske
izdelave, ki ga je uporabljal in muzeju podaril
Franc L esko šek -L u k a, pa artilerijski daljno
gled — last 13. hrvaške proletarske brigade, k i
se je v naših krajih zadrževala aprila 1943.
le ta V zbirki imajo tu d i busolo, ki jo je
okupatorjem zaplenil narodni heroj V inko
Robek. Dobili so tudi precej različnega
orožja, npr. brzostrelko, ki jo je v vojni vihri'
uporabljal borec zaščitnega bataljona Glavne
ga štaba NOV in POS na Bazi 20, Franc
Bradač iz Meniške vasi. S tane G oršič je
muzeju podaril m itraljez, ki so ga uporabljali
borci zaščitne desetine bolnišnice Pesjak pri
Velikih Laščah, pri katerem k o p ito ni
originalno, am pak so ga preuredili ranjenci v
bolnišnici Pesjak. Zanimiva je brzostrelka, —
odstopil jo je Martin Pavlin iz Novega m esta —
ker so ji v bojih v okolici Ž užem berka
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Neumnost se kaznuje sama.
SULLY PRUDHOMME
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Dež izpira staro rimsko slavo
Mest

Promet je povzročitelj hitrega uničevanja kulturne dediščine v Rimu —
Kako zaščititi tisočletne spomenike pred razjedajočimi padavinami?

m p ^ 1UoPravij° tudi večno
S i ŠtevUni rimski spozobu V S0

res

L ju b o v a 11

tisovi it?83 več k ° t dvoje
bitko 6 J’ Zdaj pa izSublja j°
sodohn111 proPadaj ° zaradi
Arh« ?ega u tripa mesta.
tavHa?o°8 H Z ž a ‘o stj °

u8 °-

vinI J®> da se sijaj zgodoDraI
Rima spreminja v
g jDobesedno. Uničesn^C ni čas> ampak onekj enost ozračja in tresljaji,
nastajajo zaradi gostega
mestnega prometa.
Izpušni plini stotisočerih
v »mobilov, avtobusov, ki
Drenil •,Zadn^h desetletjih
S i o i m,eSt0’ * V zraku
I sestavi
80
drugimi
st 'f nami ozračja v kisBna1 dl ?adavine- Ko v Rimu
uje, ne p3(ja na starodavpomsnike čista deževnii0 L amPak kamen razjedakamo kaplje. Marmor in
vani-.11 PP^ajata zaradi deloPom, kislinastega
dežja
Hazard’ ,uknji^asta in se
V
Je spremenita v prah.
nem letu onesnažene

padavine
huje
uničijo
obeliske, slavoloke, reliefe,
kipe in ostalo kulturno
dediščino, kot so jih prej
uničila stoletja. Arheologi
predvidevajo, da bodo števil
ni spomeniki uničeni v
naslednjih 20 letih, če se
stvari ne bodo spremenile.
I.ani so potrošili 54
milijonov dinaqev za zaščito
nekaj spomenikov. Obdali so
jih z varovalnim plaščem in
zdaj čakajo, da strokovnjaki
najdejo pravo zdravilo zanje.
Veliko upanja jim dajejo
prozorne silikonske snovi. Z
njimi delajo poskuse zaen

krat samo v laboratorijih,
vendar bodo najverjetneje
kmalu že toliko preučene,
da jih
bodo praktično
uporabili. S snovjo bodo
potem prevlekli marmorne
in kamnite spomenike ter jih
tako zaščitili pred strupenim
dihom sodobnega mestnega
utripa. Za nekatere stavbar
ske in kiparske mojstrovine
pa je že prepozno, saj je
škoda nepopravljiva.
Slavolok, ki ga je dal Ttajan
postaviti v znamenje zmage
nad Dačani, nezadržno pro
pada in razpada.

Kri in pritisk
Visokemu krvnemu pritisku
pravijo tudi tihi ubijalec, ker se
ta zelo razširjena bolezen v
človeka vtihotapi pppolnom a
neopazno in ga brez pravo
časnih opozoril zdravstveno
ogrozi. Doslej je veljalo, da ie
na visok krvni prtisk opozorila
le naprava, s katero se pritisk
meri, torej je
bolnik za
potuhnjeno bolezen zvedel, ko
se je že razvila v njem. Novejša,
odkritja harvardskih strokovnja
kov pa dajejo upanje, da b o
m ogoče visok krvni pritisk
odkriti, še preden se bo zares
razviL
Raziskovalci so odkrili, da
imajo ljudje z visokim krvnim
pritiskom v svojih
rdečih
krvničkah rahle kem ične abnor
malnosti. Proces ionske izme
njave je pri njih nekaj hitrejši;
litijeve soli se izločajo iz rdečih
krvničk, natrijeve pa vstopajo
vanje. Podoben proces oziroma
prehitro izmenjavo so zabeležili
tudi v krvnih vzorcih sorodni
kov ljudi, ki so zboleli za
hipertenzijo, zato domnevajo,
da se bolezen pred dejanskim
nastopom na tak način najavlja.
Zanimivo odkritje b odo natan
čneje raziskali. Ce bo m ogoče
vnaprej zabeležiti zanesljivo
nagnjenost k hipertenziji, bo
m ogoče to najbolj razširjeno
obliko bolezni uspešno pre
prečevati.

,rtice in povesti iz narodovega življenja
H in , P| .pMenjec
S C emh planeh^ a j e akP n d o b re m

bolj natanko. V Primorju se je mudil vselej le kratek čas,
dokler ni dočakal ladje, ki ra je peljala naprej v Egipt. Prišedši
na Dolenjsko, sem slišal v Žužemberku strašno novico, da je
Vrankar v Krki utonil. Kaplan mi je pravil, da se je rodil
onkraj Save v moravski ali vaški duhovniji. Vsekako se bom
potrudil, da poizvem natanko njegovo življenje in delovanje.
Ob priliki ga mislim priobčiti beročim Slovencem, da
spoznajo slovečega rojaka v zgled in posnemanje.

Dolenjke Neže pa nisem le videl, ampak se z njo tudi
razgovaijal. Pripeljala je na Reko večkrat fužinsko in
gorenjsko železnina Ali niti ona ni ostajala tam. Čez pet, šest
dni je natovorila-robo v ladjo in odjadrala z njo proti
Dalmaciji Pomudivši se kratek čas v Splitu ali Dubrovniku, je
u “ k° tedn "e
v i . 311 dni> naložila blago na mezge pa hajd naprej v Bosno in
VS* « £ n k0rkafra Hercegovino. V Sarajevu in Mostaru je poznal pogumno
Slovenko vsak otrok. Po Turčiji je romala pol leta skupaj,
• k a k š n a U n w je v svojo železnino je prodajala z dobrim dobičkom do zadnjega
& Pril»e raHrečno ali žeblja. Ali je pa znala blago tudi priporočati in hvaliti, da so
* .« e r a z if u . m l a h k o
se kupcu kar sline cedile. Veliko ji je tudi koristilo, da je
U ^sevp
P rc v e č
govorila srbsko tako gladko, da je ni bilo moč razločiti od
J * m a r a ! ” ! o a n > eriŠ k i
rojenega Bošnjaka. Se dosti bolj pa ji je pomagalo, da se je
l > ? a . £ dl ^ v k a z ,
znala velikašem tako medeno prilizovati.
1i^ ^ ja l o . 88 m°ija
Bolj gizdavih in častilakomnih ljudi ni na vsem svetu, nego
so bosenski spahije (graščaki). Prav p o slovensko ponižno je
2 “, xnanci na p n la Neža k njim, se jim priklonila do črne zemlje in prosila,
da bi blagovolili tako bogati, mogočni, slavni, častiti in obče
jubljeni gospodje usmiliti se uboge tuje reve, ki nima razen
njih nobene podpore pod božjim soncem, in kupiti od nje
Kako malo stvarco, da ne pogine od truda in lakote.
bili ž a e e l
r a z g la s il
Turčinu je kar duša igrala ob toliki pohvali; jel se je muzati,
trkati brke in mrmrati blagodušno: ,Je , si sirota, si, vidim; ali
te d a j ^ ° i . d e l o m a
ne plači, ne javkaj, pokaži, kaj imaš, da izberem in plačam,
S t v n a ^ ' ° ko polje
ar bo zame. — Tudi turškim ženam je umela govoriti na
rce, tožila jim je hinavka tako živo svoje izmišljene nadloge,
a so se jokale včasi okoli nje kakor otroci in jo z denarjem
Kar obsipale.
Enkrat je zašla med tolovaje in hajduke. Ona je dobro
ved^la, kaj da so, in se jih ni čisto nič ustrašila, lela jim je
razkladati železnino, hvaliti robo in jih opominjati; „To je trg
take slavrne junake, kakor ste vi. Rabili boste to, pa to, le

poglejte sami, kako se vse sveti in kako čvrsto je skovano.”
- Tolovajskemu starešini je dala v roko lep, m očen nož in
rekla; ,,Na, ponižaj se, vzemi ga blagovoljno za podar od
mene, tvoje nevredne služabnice.” - In na tak način je še
veliko govorila in res omehčala hajduke. Jeli so se babi
smejati, kupili so od nje neke malenkosti in odšli, govoreč, da
bi ta coprnica samega hudiča pridobila.
Ser bolj obrtnega ali manj poštenega seje izkazoval po svetu
Višnjan Lobe. Trgoval je s podobami. V Reki je prodajal sliko
pekla, nebes, sv. Jožefa, Mateie božje trsatske in druge take
reči, katere slovenski in hrvatski km et rad kupuje. S takim
blagom je obhodil vso jožno Evropo in si pritržil hišo v Trstu
in več kmetij, katere je izročil sinovom. Kaj rad sem se z njim
pomenkoval, ker se ni nič hlinil, nič skrival in tajil, ampak
pravil na vsa usta svoje um etnosti in zvijače. Povsod je ponujal
to, kar je vedel, da privabi kupca.
Dejal mi je: „Vsak kraj ima svojega boga in svejega hudiča;
eden bi b il za vse ljudi premalo. Pameten človek zažiga
povsod kadilo, ali ne gleda, komu. Svet hoče tako imeti, mi ga
ne bomo preverili, da nima prav. Te modrosti sem se držal
zmerom in sem dobro izhajal. Kranjcem prodajam, ker so
pobožni, podobe svetnikov in svetnic, posvetnim Nemcem pa
fante in dekleta, ki se objemajo in še drugače ljubijo; h e,h e,
he, ali ni to pametno? Sv^jcar kupuje najrajši hribe z lepimi
hišicami, debele krave, slapove, republikanske može s hudimi
b rk i Mislil sem si: Naj jih ima, da jih le plača; in plačeval mi
je vse pošteno. V Avstriji sem po mestih spečal brez števila
slik cesarjevih, cesaričnih, Radeckijevih, Hesovih. Kadar sem
hotel iti na Laško, sem dal vse to lepo spraviti, pa sem izvlekel
Kavurje, Garibaldije, Macinije. Ljudje so se zanje kar trgali;
dajali so mi več, nego sem zahteval. Ce sem prišel v papeževo
deželo, pa sem te puntarje seveda dobro skril in ponujal
roženkrance, Pija IX. in diuge papeže. - Pri starih duhovnih
sem iztržil marsikatero svetlo liro za to svetost, mlajši pa so
mi zašepetali dostikrat na uho: ,Ali nimaš nič Kavurjev? ’ Dejal sem: ,Za vas, zakaj ne? ’ — Padlo mi je za Kavurja po
trikrat toliko kakor za Pija IX. — Garibaldijev pa sem prodal
največ v rimskih kloštrih. Možje so menda komaj pričakovali,
da jim bo rogovilež odprl kletko; pozneje seje to res zgodilo,
pa so tički izfrčali in si šli iskat babic.

Tudi to popoldne sem ji sledila. Rekla je, da gre v
krajevno skupnost, k o t običajno. Pri tem m i je nedolžno
gledala naravnost v o či in motala sem se prepričati, če je
govorila resnico. Ni se zmenila za moje nasprotovanje, naj
ostane doma in se uči.
V tretji letnik srednje šole h odi, moja osemnajstletna h č i,
morala bi se u čiti in popraviti rede. Ona pa se ne zm eni za
moje dobre nasvete. Tudi kadar j o pripravim, da sede h
knjigi, vidim, da misli povsem nekaj drugegp. Zasanjano
strmi v daljavo, v svet sanj, kamor ji ne morem aed iti. Takrat
je vsa čudna, n ič podobna moji Marjani. Ko jo zdramim, se
začudeno zagleda vame z nekoliko jeznim pogledom , k ot bi
ji uničila sanje.
Zdaj je spet vse pustila in odšla. Zvezek je prazen obležal
sredi mize, njegova belina me je nenadoma zbodla v o č i. Le
sredi med črtami je bila drobna packa, o d katere se je
umazanija raztegnila na vse strani. Morda solza za izgubljeno
ljubeznijo? Zaman bi se trudila in jo spraševala o tem . Kadar
skušam prodreti vanjo, naletim na odpor, zapre se vase,
postane mi tujka.
Ne, pa saj ni šla na sestanek s fantom , se tolažim. Ni se
namazala niti lep o oblekla. Stare kavbojke, ki jih ima najraje,
so že malce prekratke, s scefranimi robovi. V edno se čudim,
kako more biti ves dan v njih. Poleg tega obleče o četo v o
srajco, ki sem jo namenila za brisanje prahu, da je bolj
podobna delavki na kmetiji k o t mlademu dekletu, k i bo vsak
čas končalo srednjo šolo. Moje besede zaležejo m alo ali n ič.
N enehno mi očita, da sem starokopitna, da so njene sošolke
napravljene do pike tako kot ona in da me ne b o več
oslušala. In če si dovolim še kakšno besedo, si zatisne ušesa,
to kretnjo mi jasno pokaže, kako do srca ji gredo moji
nasveti, ipene pa tako razjezi, da bi ji kljub osemnajstim
letom najraje primazala zaušnico.
Ko sem ji opoldne pripravila kosilo ni nič kazalo, da se bo
v nekaj trenutkih razvil večno živ boj dveh generacij. Hitro je
jedla, pravzaprav je zmetala vase hrano, ni imela časa za
pogovor. N ato je preko doma narejene jope iz grobe volne
malomarno oblekla anorak:
„Zdaj grem, mami!” je veselo vzkliknila.
Težko sem zadušila vzdih ali jezne besede.
*
„Kdaj boš pa doma? ” sem na videz m im o vprašala,
čeprav je v meni vse kipelo.
„Ne vem“ , je rekla in ton njenih besed me je še bolj
razjezil.
,.Menda me ne misliš v ečn o držati za roko. Nisem več
V majhna punčka, veš!”
S
, .Dokler te bom oblačila in dajala hrano, boš doma takrat, J
ko ti bom rekla!” sem vzkipela. „Ne m idi, da boš delala po
svoje tako k o t druge. Sploh pa, prvo je šola, šele potem *
potepanje.”
Pa je odšla, ne da bi me še p o sed a la .
*
Legla sem na posteljo, da bi ublažila strahoten glavobol, ki t
*
se me je loteval. Skozi kopreno solz sem ugledala pajka na *
stropu, ki j e hitel sem ter tja. N ato se je ustavil, občutila sem
njegov pogled, preden je dokončal svojo mrežo. Že čez
kratek čas se je oglasilo iz nje brenčanje m u h e,k i se je z vso %
silo borila za življenje. Ne vem sicer, od k o d se je vzela, *
vendar jo je pajek pravočasno opazil in si preskrbel kosilo.
Zamikalo me je, da bi vstala in jo osvobodila. Toda tega s
nisem storila. Kaj nisem tudi sama ovita v neizhodno mrežo,
£ . iz katere mi nihče ne pomaga?
S trudnim korakom sem se odpravila za hčerko. Zunaj se je že delal mrak, ni se mi bilo potrebno posebno skrivati. y
Kljub vsemu nisem hotela, da bi me opazila in vedela, da
vohunim za njo.
Nisem si znala razložiti zakaj to počnem . H či je dovolj
stara, da začne svoje življenje. Prav skrivaj sem si priznala, da
iščem nadom estilo za dru& o m oža, ki že davno ubira svoja
pota.
V stavbi krajevne skupnosti je bila tema. Vnaprej sem
vedela, da b o tako, pa me je kljub tem u presunilo. K ot tat
sem se plazila okrog hiše, še vedno sem poizkušala najti
izgovor, da mi h č i ni lagala. Potem m i ni preostalo drugega,
kot da se vrnem. Po ozkih uličicah so se podili otroci, dan je
počasi umiral. Lahen veter je upogibal veje dreves in odnašal
prve jesenske liste s seboj.
Potem sem ju zagledala. Pravzaprav sem najprej videla
samo dolge, valovite svetlokostanjeve lase svoje hčere, k i so
se za hq> zasvetile p od u ličn o svetilko. F an tje bil nekaj večji
od nje, držal J o je objeto preko rame in ji nekaj vneto
dopovedoval. Šla sta tik m imo m ene. Najprej sem se tolažila,

Ž
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njene o či so bile brezizrazne. Tisti trenutek bi m i bilo lažje,
če bi bilo v njih sovraštvo ali vsaj prezir, vse bi prenesla razen
tistega brezizraznega, p o se d a , ki ga ne podariš niti tujcu.
Nato sta odšla s tihimi koraki, k o t da se noge sploh ne bi
dotikale tal. Jaz pa sem stala tam sredi ulice in gledala za

njima.
.M A RINA ”
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OHRID
3 dni, 3.700 din po osebi
odhodi:
SEPTEMBER: 5., 12., 19., 26.
OKTOBER: 3., 10., 17., 24.
NOVEMBER: 7., 14., 21., 28.
INFORMACIJE IN PRIJAVE
NICAH:

KOMPAS
Jug o slavija

V

POSLOVAL-

NOVO MESTO, Novi trg 6, telefon:
(068)21-333, 23-404
LJUBLJANA, Miklošičeva 11, telefon
(061)323-496

s DELAVSKA UNIVERZA BREŽICE

NOVOTEKS,
tekstilna tovarna, n. sol. o.,
Novo mesto,
Foersterjeva 10,

vpisuje

ODDAJA V PODZAKDP

v šolskem letu 1980 -1981
v naslednje izobraževalne oblike:

planinski dom „Vinka Paderšiča”
na Gorjancih

ŠOLE

Z ainteresirani naj se zglasijo v kadrovsko splošnemsektorju
delovne organizacije, Novo m esto, F oersterjeva-10.

- DOPISNA OSNOVNA ŠOLA ZA ODRASLE 5.,
6., 7. IN 8. RAZRED
- POKLICNA ŠOLA ZA VARUHINJE
- POKLICNA ŠOLA ZA UPRAVLJALCE NA
PRAV ZA CENTALNO OGREVANJE
- POKLICNA ŠOLA ZA VOZNIKE MOTORNIH
VOZIL
- POKLICNA ŠOLA KOVINARSKE STROKE
- DELOVODSKA AVTOMEHANSKA IN STROJ
NA ŠOLA
- SREDNJA KOMERCIALNA ŠOLA
- VISOKA ŠOLA ZA ORGANIZACIJO DELA (3.
LETNIK)

ISKRA,
TOZD TOVARNA NAPAJALNIH NAPRAV
NOVO MESTO,
Bršljin 63,
išče:

- garsonjero ali enosobno stanovanje
za diplomiranega inženirja, poročenega,

n .s o l.o .

trimo
TRIMO TREBNJE
v skladu s plani zaposlovanja
OBJ A VLJA
prosta dela in naloge:
1. 20 KLJUČAVNIČARJEV
2. 2 PROJEKTANTOV
3. 1 ANALITIKA ČASOV
4. 1 VODJE KUHINJE

- TEČAJ KROJENJA IN ŠIVANJA (začetni in
nadaljevalni)
- TEČAJ HIGIENSKEGA MINIMUMA
- STROJEPISNI TEČAJ (začetni in nadaljevalni)
- TEČAJ IZ VARSTVA PRI DELU
- T E Č A J ZA POLKVALIFlKACIJO KUHARJA
IN NATAKARJA
- TEČAJ ZA VRATARJE IN ČUVAJE
- T E Č A J ZA UPRAVLJALCE NAPRAV ZA
CENTRALNO OGREV.
- T E Č A J ANGLEŠKEGA JEZIKA (začetni in
nadaljevalni)
- TEČAJ NEMŠKEGA JEZI KA (začetni)
- TEČAJ ITALIJANSKEGA JEZI KA (začetni)
- T E Č A J ZA VOZNIKE MOTORNIH ČOLNOV

RAZPISNA KOMISIJA
KIT—KMETI JSKA ZADRUGA
ŽUŽEMBERK
RAZPISUJE DELA IN NALOGE
1. VODENJE
SLUŽBE

-P O L IT IČ N E ŠOLE
- ŠOLA ZA SAMOUPRAVLJALCE
- SEMINARJI ZA KANDIDATE ZA SPREJEM V
ZK
- SEMINARJI ZA NOVOSPREJETE ČLANE ZK
- SEMINARJI ZA DELEGATE
- SEMINARJI ZA VODSTVA DRUŽBENO
POLITIČNIH ORGANIZACIJ

K andidati, pošljite prijave na naslov: TRIM O , trebanjska
industrija m ontažnih objektov T rebnje, Prijateljeva 12,
68210 T rebnje. Prijave sprejem am o 15 dni od dneva objave v
časopisu.
6 1 9 /3 4 - 8 0

PREDAVANJA

EKONOMSKO ADMINISTRATIVNI
ŠOLSKI CENTER
NOVO MESTO
objavlja prosta dela in naloge

- ČISTILKE
Delo se združuje za nedoločen čas s polnim delovnim
časom . Prijave sprejem a E konom sko adm inistrativni šolski
cen ter Novo m esto. Ulica talcev 3a, 15 dni po objavi oglasa.
K andidati bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh po objavi
oglasa.
6 2 6 /3 4 - 8 0

SERVISI:
ZASTAVA AVTO in trgovine K oper, Krško,
Ravne na K oroškem , Ljubljana, AVTOM ERKUR
in trgovine V rhnika, Ljubljana, AVTOM ERKUR
Logatec, A LPETO UR Bled, K ranj. AVTO Celje,
K očevje. A V TO PREV OZ Idrija, T olm in, AGROSER V IS M urska S o b o ta, AMD Postojna, Slovenske
Konjice, AGIS P tuj, KOMUNALNO PO D JETJE
Laško, Rogaška S latina, KOC V elenje, HMEZAD
Šmarje pri Jelšah, Žalec, FERRO M O TO M aribor,
Slovenska Bistrica, NOVOTEHNA M etlika, N ovo
m esto, T rebnje, M OTOREMONT Nova G orica,
PIONIR Novo m esto, TEH N O STR O J L jutom er,
TRG O A V TO K oper, P o rto ro ž, SAP - VIATOR
Č rnom elj, Jesenice, Slovenj G radec, VOLAN
Ljubljana, T rbovlje.

objavlja prosta dela in naloge:
1. POSLOVODJE PRODAJALKE ŽUŽEMBERK
za vodenje večje prodajalne z meš nim blagom

Po dogovoru organiziramo tudi druge izobraževalne
oblike
Vpišete se lahko vsak dan od 7. do 14. ure, ob
sredah do 16. ure na Delavski univerzi v Brežicah,
Trg dr. Ivana Ribarja 12
Informacije lahko dobite tudi po telefonu (068)
6 1 -1 3 9
6 2 4 /3 4 -8 0

LJUBLJANA
INFORM ACIJE IN ZAM ENJAVA V VSEH
POOBLAŠČENIH SERV ISIH
ZASTAVA
IN
TRGOVINAH REZERV N IH DELOV

KIT—KMETIJSKA ZADRUGA
ŽUŽEMBERK
KOMISIJA ZA DELOVNA RAZMERJA

- O AKTUALNIH DRUŽBENOPOLITIČNIH DO
GODKIH
- ZA KOLEKTIVE IN OBČANE O AKTUALNIH
PROBLEMIH V OBČINI
- O OBRAMBI IN ZAŠČITI
- ŠOLA ZA ŽIVLJENJE
- ŠOLA ZA STARŠE

ZASTAVA
Zamenjajte
izrabljen
motor

RACUNOVODSKO-FINANCNE

POGOJI:
m
K andidat mora poleg z zakonom določenih pog°l
izpolnjevati še naslednje pogoje:
,
•
— da ima višjo šolsko izobrazbo ekonom ske smeri z najm®
3 leti delovnih izkušenj na takih ali podobnih delih,
— da ima srednjo šolsko izobrazbo ekonom ske smer1 ^
najmanj 8 leti delovnih izkušenj na takih delih
organizaciji združenega dela,
.
— da ima pravilen odnos do sam oupravljanja in da r
d ru žb en o p o litičn o aktiven te r m oralno neoporečen30
O izidu razpisa bom o prijavljene kandidate obvestili v
dneh po dnevu, ko p o teče rok prijave.
.
K andidati, ki se bodo prijavili na razpis, m orajo v 15 dne
po objavi v Dolenjskem listu predložiti poleg vloge tud
ustrezna dokazila na naslov: KIT—KMETIJSKA Z A D R U G A
Ž UŽ E MBE RK - ZA RAZPISNO KOMISIJO.
on
6 2 0 /3 4 -8 0

SEMINARJI

D elo in pogoji za sprejem:
p od 1.: dela v proizvodnji jeklenih konstrukcij — kvalificiran
ključavničar z najm anj 2-letno delovno prakso;
p od 2.: dela v konstrukcijskem oddelku v Trebnjem — dipl.
arh itek t te r gradbeni ali strojni inženir s štiriletno ustrezno
delovno prakso in opravljenim strokovnim izpitom ;
p o d 3.: dela v tehnološki pripravi dela — strojni teh n ik s
3-letno u strezno delovno prakso.
p o d 4.: vodenje o brata družbene prehrane — poslovodja
kuhinje ali gostinski te h n ik s 3 - le t n o delovno p ra k s a

POGOJI:
.
— VKV delavec trgovske stroke in dve leti izkušenj
opravljanja del in nalog poslovodje;
— KV delavec trgovske stroke in p et let ustreznih delovni
izkušenj.
Prijave sprejem am o 15 dni po o"bjavi, kandidate pa bomo
izbiri obvestili 15 dni po zaključku objave.
80

» D o le n js k i l i s t <(
v v s a k o d ru ž in o

n>

KOŠČEK ,

s

dom ovine

Z INDUSTRIJSKO
O BNO VLJEN IM

na novi veliki plosCl

Z AM EN JAV A V E N E M D N E V U '

ansambla

f
“• s

» ji

M

j

<'*•*

i

m

.V
.

j

J

FRANCA

TRGOVINE:
ZASTAVA A V TO M aribor, Celje, Kranj, K rško,
AVTOM ERKUR
Jesenice, ME RKUR
Kranj,
NANOS Postojna.
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DOLENJSKI LIST

otrok.

Pismene po n u d b e pošljite na gornji naslov ali po telefonu
21—050, kadrovska služba.
qn
6 2 5 /3 4 —“

TEČAJI
trebanjska
industrija
m ontažnih objektov,
trebnje

b r e z

t r n

LOŽBA KASET

Šola polna problemov

► ♦♦♦

ČETRTKOV INTERVJU
Še so neizkoriščene možnosti

Prostorska stiska tudi v osnovni šoli na Grmu — L et?s
končno preurejena kuhinja — Učbeniki iz šolske knjižnice
Začetek novega šolskega leta
se nezadržno bliža in verjetno
bi težko ntčli šalo, ki se ne
otepa s kopico problemov v
prizadevanju, da bi v naslednjih
desetih mesecih om ogočila naši
mladini kar najbolj dober,
zanimiv in pester učno-vzgojni
proces. O problemih, ki tarejo
osnovno šolo na Grmu, je
spregovoril njen ravnatelj Mar
jan Spilar.

Trenutno je v Dolenjskih Toplicah okrog 300
gostov v hotelih in pri zasebnikih — Tujci se radi
__________
vračajo
_______
V Dolenjskih Toplicah je
y zadnjih letih hotelski
Janžem zelo napredoval, v
Korak pa je začel iti tudi
turizem. V kraju se
z gospodinjstev ukvarja s
tonzmom, kako
in na
A i n na^'n >Pa je povedala
Anelca Matkovič iz Turisti
čnega urada.

- Hodijo k zasebnikom
vedno isti gostje, znanci? So '
med njimi tudi tujci?
p r e c e j gostov se vrača
vsako leto k istim družinam.
Med temi so zlasti Nem ci,
Italijani, Avstrijci, letos pa je
tudi več Francozov. Taki, ki
hodijo vsako leto, se tu
počutijo že domače in tudi
v družinah jih tako spreje
majo.”
- Kako je z zabavo in
razvedrilom, saj dobra hrana
in postelja z zdravilno vodo
niso vse, kar si gost želi na
dopustu?

„Skupno z zdraviliščem
organiziramo vsak teden
nekaj izletov v bližnjo in
tudi daljno okolico. Obišče
m o B a z o -2 0 , Pleterje, izvir
Krke, Kumrovec itd. Včasih
so tudi po 4 izleti na teden...
Razen tega organizira zdravi
”r,a n * a
tam *
nastopov in kul- lišče vsako sredo piknik na
Pnreditev za boljše jasi v parku, kar je že znana
in priljubljena zabava v
P°cuge gostov.”
našem kraju. Prav na podro
čju izrabe prostega časa bi
if^ ^ ^ b n ik i imajo na voljo
lahko še marsikaj naredili.
sani*
av
ki jih je
Manjka nastopov in priredi
J n'tarna inšpekcija razvrstitev. Resda imamo vsako
po kategorijah. Samo 4
soboto ples, toda vsakomur
so v prvi kategoriji, vse
ni zanj, posebno ne, če
P e n i družini. Tu ima vsaka
vemo, da so gostje starejši
*?Da svojo kopalnico z WC.
ljudje. Morda bi bilo zanje
tinf- >pa 80 ^ b e v drugi in.
primerneje, če bi organizirali
ni J1 kategoriji na predpisanastope folkloristov, koncer
n„ i? vn1,
kateri zasebniki
te in podobne prireditve.
n
gostom tudi hrano, se
Tega pa je malo.”
veta 9^ nPleten l ^ o n , ki
- Kakšne hibe pa še
p j f . , dinarjev na dan.
imate v Toplicah, ki slabo
renočišča pa zaračunavajo
vplivajo na dobro počutje
ie
j
dinarjev, kar
gostov?
sobe
0<i kategorije
„Predvsem je nezadovolji
va trgovina. Imamo dve
>
ta čas vse
starinski trgovinici in nobe
k <*obi m esto? s,uCai ni &ost
ne samopostrežbe, kar je za
turistični kraj nujno. Tudi
so sobe pri
avtobusno postajališče na
“ *ebnikih zasedene 9 5 -o d jr ostem Toplicam ni v čast.
otn°. Ce gOSt slučajno
obeh zadevah domačini:
Pnde, ga lahko še namesti
ne moremo stvari spremeni
j o . kar tudi sicer skoro
ti, ker odločitev ni odvisna
dno naredimo. Se že kako
samo od nas.”
°brne mo m znajdemo.”
R. B.
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v letošnjem letu precej krajši, z dodatnimi stabilizacij&imi ukrepi
pa računajo v drugi polovici leta na še hitrejše delo. (F oto: R.
Bačer)

JIH JE
pren o č ev a lo

>meš°k,njem P ™ 1" pottetju je v
*atov .
m> 44 gostinskih
^ e n im ;
sedeži in 717
11 ža 6 R lnle*0 106.168 nočitev,

^

Gosti. 0

Ve^ kot *an' v tem

Za <d* L0 za brano zapravili
^ t j u i 9 7QItlno več kot v prvem
J i1979’ za razne napitke so

J

ah $

c L ™ ‘Ce več kot la"b

6 . n 1 p,a Je narasla za
^tv « ■ “dstotkov. Iztržek za
Sq
*.e tos bistveno višji.
I g milijonovSriiaIi” iZ tega naslova

'bilijonov ■

Jev' lani ta ^

ERINESITE
IZDELKE
“ Pokojenccv Novo
0 v sklopu
ft0"* ,.UpoknskloPu prireditev
S***0 n r g f e ncf v obdine Novo
l nih fočnTh
° razstavo razRazstava'u
uP°kojen^ m ^ b o o d i s . do 20.
v Domu starejW

m’ ° a n w P V * W e m

m e stu .

so<?i°lencev v ob?"® . dru5tev
izdMuVati na
m ’ ki žel« °
»tar ^ da jih ^
s mojimi
n u ' jSih
I t o s t a v ijo v Dom
, estu n °b č a n o v
v Novem
ali 13
septembra

Grmsko osnovno šolo že vseskozi,
odkar je bfla zgrajena, tarejo
prostorski problemi. Zgrajena je bila
namreč za 700 otrok, že naslednje
leto pa je število šolarjev preseglo to
številko in do danes poskočilo na
1.000 šolarjev in 32 oddelkov.
Seveda je otrok več in te morajo
napotiti na druge šole, največ v
osnovno šolo Katja Rupena. To
povzroča precej hude krvi, saj se
dogaja, da imajo starši enega otroka
v eni, drugega pa v drugi šoli.
Prostorske težave so se še povečale z
uvedbo celodnevne šole, v katero je
vključena dobra polovica otrok, že
pred tem pa jih je veliko ostajalo v
podaljšanem bivanju. Zaradi tega so
morali večino prostorov spremeniti
v učilnice, s tem pa so izgubili
prostore za interesne dejavnosti,
dnevno bivanje, ki so za uspešno
vzgojno delo — posebno v celo
dnevno organizirani šoli - prav tako
nujni. Premajhna je tudi telovadnica
in zunanje površine, ki naj bi
omogočile organizirano preživljanje
prostega časa v popoldanskih urah
in seveda boljše pogoje za rekreativ-

Ena izmena, boljši uspehi
V mirnopeški Beti so povečali storilnost za 12 odstotkov, zmanjšali stroške poslovanja
in dosegli lepe rezultate — Temu primerni so tudi osebni dohodki
K^ub tem u, da so imeli v
proizvodnji moškega in deškega
spodnjega perila v mirnopeški
BETI letos nemalo težav zaradi
zastojev v dobavi bombažne
preje, so delo organizirali tako,
da niso stali ali zaposlenih
pošiljali na dopuste. Sploh je
letos v tem
120-č lanskem
kolektivu precej drugače.
Že v začetku letošnjega leta
so se ovedli težav in novih
pogojev gospodarjenja, zato so
na zboru delovnih ljudi sprejeli:
sklep: toliko povečati storil
nost, da bo polletni plan
dosežen v petih mesecih. T o

',°bieško Društvo upokojencev pripravlje razstavo izdelkov, organizira republiške
.
športne igre in niz prireditev za Teden upokojencev v prihodnjem mesecu
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ŠE HITREJE IZ ROK - Izdelavni čas v mirnopeški tovarni Beti je

Trikrat prvič pri upokojencih
n o v 001^ 0 društvo upokočlani že po
• S V skrbi
1720
za društveno

,

nos dejavnost v okvnru šole. V
prizadevanju za izboljšanje razmer
dobro sodelujejo s krajevno skupno
stjo, s katero skupno načrtujejo
ureditev novega igrišča za potrebe
šole in vrtca.
Letos je grmska osnovna šola
dobila sredstva iz združene amorti
zacije za ureditev oz. povečanje
zmogljivosti kuhinje, ki so bile prav
tako od vsega začetka premajhne.
Urejena prehrana pa je za uspešno
delo šolarjev še kako pomembna.

življenje, najbolj pa so znani
dobro organizirani izleti za
članstvo. Letos je bilo že 14
izletov, trije pa se še obetajo do
konca leta. Prav tako so po
raznih krajih Slovenije znani
pevci — upokojenci, saj so že
večkrat nastopili na koncertih
tudi v drugih krajih. Tudi
športniki v upokojenskih vrstah
so dobri, kar se vidi v
sodelovanju na vseh republiških
športnih igrah in tudi na
področnih upokojenskih sre
čanjih.
Letos se ukvarjajo kar s tremi
novostmi. Prvič organizirajo
teden upokojencev, ki so ga
doslej počastili le v nekatenh
večjih slovenskih mestih. Prvič
so
organizatorji republiških
šp ortnii iger v kegljanju in
šahu, ki bodo 20. septembra v
Domu JLA, in prvič organizira
jo javno razstavo izdelkov
svojih članov.
Razstava bo odprta v Domu
ostarelih občanov v Šmihelu ob
začetku tedna upokojencev, na
njej pa bodo pokazali svoje
izdelke člani, ki se ukvarjajo z
raznimi ročnimi spretnostmi: z
lončarstvom , pletenjem in ve
zenjem, s slikarstvom, rezbar
jenjem in lesoreštvom. Nekateri
delajo makete kmečkih objek
tov in podobno.
V tednu upokojencev bo še
vrsta prireditev, med katerimi
velja om eniti zlasti srečanje
starostnikov s kulturnim pro

gramom. Trenutno je z organi
zacijo vseh teh prireditev obilo
dela. K ot je povedal predsednik
društva Henrik Cigoj, preživo počitniške mesece v zelo
ovnem vzdušju. Radi bi
pokazali in dokazali, da u p o 
kojenci še marsikaj zmorejo in
da z dobro voljo pa s pravdnim
odnosom do dela tudi težave, ki
jih prinašajo leta, lahko potisne
jo ob stran.

sicer diši po parolah iz prvih
povojnih let, vendar je še danes
učinkovita spodbuda, kar potr
juje prav mirnopeški primer.
V prvem polletju 1980 je bil
{dan prešežen za 11 odstotkov,
ustvarili so za 28 milijonov
dinarjev celotnega prihodka in
nekaj nad 12 milijonov do
hodka. Zanimivo je, da so se
povečali le materialni stroški
(za elektriko, gorivo), medtem
ko so stroški poslovanja za 13
odst. pod načrtovanimi.
Pravo malo revolucijo v
kolektivu je povzročila od loči
tev, da bodo delo organizirali le
v eni izmeni, kar je glede na
prostor bilo možno. Izkazalo se
ie, da je odtlej storilnost zelo
narasla, stroški pa so manjši
Pozna se, da prihajajo ljudje na
delo
spočitt.
Izboljšali
so
organizacijo dela čeprav z
m alenkostnimi novimi navada
m i vse to pa se odraža na

NOVO MESTO - ŠESTO
NAJVEČJE V SLOVENIJI
Novo mesto je štelo ob koncu
letošnjega prvega polletja že 19.500
prebivalcev in se po velikosti
uvrstilo med šest največjih mest v
Sloveniji. Pred njim so Ljubljana
(266.642), Maribor (129.359), Celje
(38.317), Kranj (32.656) in Koper
(22.738).

PRIZIDEK JE GOTOV - Prizidek šentjemejski osnovni Šoli je
gotov in bo nared za pouk ob začetku norega šolskega leta. Prav
tako bo odprta nova športna dvorana, medtem pa staro šolsko
poslopje še obnavljajo. Tu bodo dela še trajala okrog dva m eseca,
medtem pa b o prostorska stiska na šoli huda. (F oto: R. Bačer)

poslovnem uspehu. Osebni do
hodki letos tudi niso več med
najnižjimi v občini, kar je bilo
prej značilno, saj znašajo v
poprečju 6 .1 5 0 dinarjev /Z a
zaposlitev v kolektivu je zdaj
precej
novih
interesentov,
ampak začasno ne sprejmejo
nikogar. Z manj ljudmi več
narediti in izboljšati kvaliteto —
to prinaša dobiček.
V drugem polletju namerava
jo še znižati porabo materiala,
časi izdelave bodo krajši za 10
odstotkov, to pa pom eni, da
mora delavec za isti denar več
narediti Ta poteza je ocenjena
k ot stabilizacijski prispevek
vsakega posameznika.

fiflPaBBMI
P

Dela pa, Žal, do začetka šd e ne
bodo končana, zato bodo morali
hrano kak mesec voziti iz drugih šol.
»Kadrovskih problemov letos na
naši šoli na srečo ne bo, radi pa bi
pritegnili ljudi iz krajevne skupnosti
in delovnih organizacij za vodenje
najrazličnejših krožkov,” je p care dal
tovariš Spilar. Zavedati bi se morali,
da čimbolj vsestransko organizirana
vzgoja v osnovnih šolah lahko le
koristi družbi
Letos so prvič pristopili tudi k
organizaciji šolske podporne knjižni
ce in z Mladinsko knjigo že sklenili
pogodbo, da jim bo preskrbela vse
potrebne učbenike in delovne
zvezke za vse šolarje, ki bodo tako
vse osnovne potrebščine dobili v
šoli, zanje pa plačali le obrabovalnino.

m lecnozoba

OBJESTNOST
Po vsem Šentjemejskem p d j i
je bilo te dni videti po njivah
traktorje pri raznih opravilih, pa
so jih domala brez izjeme
upravljali fantiči, stari le dobrih
deset let. Ze res, da so starši
ponosni na svoje sinove, k i se
tako mladi razumejo na stroje,
vedeti pa bi morali, da jih
prepuščajo veliki nevarnosti, ki
je, mimogrede rečeno, tudi
kazniva. Fantiči se ob cesti ratji
junačijo, urno obračajo traktor,
en sam narobe gib pa jih lahko
onesreči za vse življenje.

R. B.

Novomeška kronika
OSKRBA S KAVO BOLJŠA Po novomeških trgovinah je bilo te
dni dobiti kavo skoro ob vsakem
času, tako da pomanjkanja tega
poživila ni več. Pač pa se prodaja s
pralnimi praški ni prav nič izbdjšala
in tudi olja še ni vselej na policah.
PROMET SPET NORMALEN Koštialova ulica je bila zadnjih 14
dni razkopana zaradi polaganja
telefonskih kablov, tako da se vozila
niso mogla srečati in je bil promet
precej oviran. Te dni so cesto zasuli,
prom et je spet normalen, kar je
zlasti dobrodošlo pešcem. V času
del se niso imeli kam umikati, ker ni
pločnika.
ZELO OBISKANA PLOŠČAD Le nekaj dni je, odkar so začeli v
restavraciji in slaščičarni Šolskega
centra za gostinstvo na Glavnem
trgu streči na prostem, pa se je že
pokazalo, daje bila to dobra poteza.
Ves dan so bile mize pod senčniki
zasedene. Poleti si gostje želijo takih
lokalov in, kot kaže, prav na
Glavnem trgu, kjer lahko opazujejo
vsakdanji vrvež.
ZA KOGA JE MOST?
Konzolni most čez Krko pod
železniško progo je bil grajen za
pešce, pa jih bodo biciklisti in
mopedisti kmalu izrinili. Čeprav tu
ne smejo voziti, tega nihče ne
upošteva. Sprva s o se vozili samo
kolesarji, zdaj so si začeli most
objestno prilaščati mopedisti. Precej
Romov je med njimi!

VRSTA ZA KURETINO - Na
tržnici je zadnje čase vselej dolga
vrsta čakajočih pri obeh kioskih,
kjer prodajajo kurje meso in
drobovino ter puretino. Zlasti ob
petkih morajo stranke čakati tudi
po pol ure, da dobijo zaželeno. Sicer
pa je na stojnicah običajno dobra
založenost, pozna pa se konkurenca
pri cenah. Paradižnik je včasih
dobiti tudi po 10 din kilogram,
breskve pa po 25 din. Slive
prodajajo po 30 din, jajca po 4 din,
solato po 20 dinarjev kilogram.
Dinje, ki so sprva veljale več kot 70
din kilogram, je zdaj dobiti po 25
dinarjev.

Ena gospa je rekla, da je
uganOa, zakaj je prometni znak
pri izhodu ulice od tržnice
navzdol na Glavni trg že reč
mesecev postrani. Najbrž zaradi
solidarnosti do mnogih pijan
cev . . .

DOLENJSKI UST
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BREŽIČANI V VRSTI ZA KRUH —
- V Brežicah se dolge vrste ne
delajo sam o pred mesnicami, ampak tudi pred prodajalnami kruha.
Jrizor, kakršnega smo s fotoaparatom zabeležili prejšnji teden pri
semaforskem križišču, je skoraj na las podoben sliki iz kakšnega
obmorskega kraja, kjer potrpežljivi turisti čakajo tudi p o več ur na
kiogram kruha. (Foto: I. ZORAN)

Za včeraj so Brežičani ponovno
sklicali sejo zbora združenega dela
občinske skupščine. Dnevni red je
bil v bistvu isti kot neuspeli sklic ob
koncu julija. Med drugim naj bi bili
na včerajšnji seji obravnavali pripra
vo srednjeročnih planskih dokumen
tov, se izrekli za osnutek samo
upravnega sporazuma o ustanovitvi
enote za upravljanje s stavbnimi
zemljišči, sklepali o kompenzaciji
razlik med nabavno in prodajno
ceno svinjskega mesa v občini,
soglašali z ustanovitvijo invalidske
delavnice in spregovorili o drugih
vprašanji].

Načrtovani glavobo!
Nova petletka ne bo prinesla brežiški občini niti ene'
nove celodnevne šole — le delež republiki »zabe
toniran"?
Od novega šolskega leta, Id že
krepko trka na duri, si ne more
osnovno šolstvo v brežiški občini
obetati niti najmanjše pridobitve.
Nobenega novega oddelka podaljša
nega bivanja ne bo, da o novih
celodnevnih šolah niti ne govorimo.
„Še nad tem, kar je, visi Damoklov
m eč,” je slišati najbolj črnoglede.
Medjem ko je usoda za šolsko
leto 1980/1981 vsaj približno
začrtana in torej znana, pa je
skoroda nemogoče predvideti podo
bo in stanje na izobraževalnem
področju čez pet let. Novo petletko
je namreč potrebno načrtovati na
podlagi izhodišč (dohodka) minule
ga leta in ob doslednem upoštevanju
ustalitvenih ukrepov, ki jih temeljito
izvajamo letos. Z zategovanjem
vajeti se ožijo tako imenovani
„ manevrski” prostor in denarne
možnosti, zato pogled v srednje
ročno prihodnost upravičeno vzbuja
strah irj povzroča glavobole.
Sestavljalci planskih dokumentov
za vzgojnoizobraževalno dejavnost v
brežiški občini so nekaj teh tegob že
izkusili. Naj so številke pisali s še
takim spoštovanjem in v kali
grafskem slogu, niso nikoli mogli
priti do zadovoljive vsote. Tako so v

BREŽIŠKE VESTI

osnutek za prvo razpravo zapisali,
da bo za osnovno izobraževanje v
naslednjem srednjeročnem obdobju
vsako leto na voljo enako denarja,
dcupaj pa premalo. Zato so se že
vnaprej (v osnutku) odrekli uvedbi
novih celodnevnih šol in celo
oddelkom podaljšanega bivanja.
Precej hude krvi je pri delegatih
brežiške izobraževalne skupnosti
povzročil v osnutku samoupravnega
sporazuma o temeljih novega plana
republiške izobraževalne skupnosti
navedeni delež, ki naj bi ga
združevale Brežice hkrati z drugimi
občinami v Sloveniji za izvedbo
nalog skupnega pomena. Brežiška
izobraževalna skupnost bi morala po
tem ,.ključu” v srednjeročnem
obdobju združevati 21 milijonov
dinarjev s tem, da bi se njen
prispevek iz leta v leto povečeval.
To se zdi brežiškim načrtovalcem
nerazumljivo in tudi neutemeljeno,
saj sami pri sestavljanju lastnih
planskih dokumentov tega poveče
vanja niso mogli predvideti, ampak
so zapisali, da ne bo moč dati leta
1985 za lastno izobraževanje niti
dinarja več kot prvo leto novega
srednjeročnega obdobja. Kaže, da se
bodo morali s predvidenim tudi
dokončno sprijazniti, saj so bili do
zdaj zaman tudi vsi ugovori, s
katerimi so želeli vplivati na
spremembo prispevnega ključa za
republiko.

ZA STRUŽNICO - N a Jeseni
cah na Dolenjskem si domačini
najraje poiščej o delo v bližini.
U k o se tudi ženske odločajo za
moSce poklice, zato takle pri
zor v Kovinoplastu ni nič
n eob ičajn ega.
(Foto:
J.
Teppey)

Rezultati gospodarjenja ugodni^
V letošnjem prvem polletju dobri rezultati gospodarjenja v sevniški občini — Večji
družbeni proizvod, dohodek, izvoz — Izgube le v Jugotaninu
Čeprav bo občinski izvršni svet obravnaval polletno bilanco
gospodarjenja v sevniški občini verjetno na prvi seji p o poletnih
počitnicah, nam je vodja analitsko-planske službe pri skupščini
občine, Ljubo Motore, že sedaj »postregel” z nekaterimi podatki.
Rezultati so zaenkrat ugodni, ni pa m ogoče napovedovati, kakšne
bodo analize gospodarjenja po devetih m esecih. Poznavalci sodijo,
da se utegne slika poslabšati.
V pnmeijavi z lanskim prvim
polletjem je sevniško gospodarstvo
povečalo celotni prihodek za 27
odstotkov, negospodarstvo pa za
poldrug odstotek manj. Izvozno
usmeijenost morda najbolje označu
je podatek, da je sevniško gospo
darstvo doseglo 81 odstotkov več
celotnega prihodka od izvoza kot
lani, kar vliva precej poguma, čeprav
podatkov o uvozu nismo dobili.
Družbeni proizvod občine je v prvih
šestih mesecih porasel za 29 odst.,
za prav toliko pa tudi čisti dohodek
občine. Samo v gospodarstvu je
številka še za odstotek višja. Osebna
in skupna poraba sta se povečali za
18,6 odstotka, precej več sredstev
kot lani je bilo vloženih v razširjeno
reprodukcijo. Za več kot 150
odstotkov se je povečala čista
akumulacija. V poslovni sklad so v
gospodarstvu izločili kar za 237

o d sl več sredstev, v občini pa 215
odst. več.
Zaposlenost v sevniški občini se
je v tem času povečala za 3,5
odstotka, produktivnost pa se je
povečala za četrtino oz. v gospo
darstvu za 27 odstotkov. Popvrečni
čisti osebni dohodek je bil 7.079
dinarjev, kar je za 15,8 o d sl več kot
v enakem lanskem obdobju. Povpre
čni osebni dohodek v gospodarstvu
je bil 6.913 dinarjev, v negospodar
stvu pa 8.066 dinaijev. Najdebelejše
kuverte v gospodarstvu - prek devet
tisočakov - so dobivali delavci v
ONPZ »Bohor” , GG Brežice Koope
racija in POZD Marije Vidic, v
negospodarstvu pa v Šolskem centru
in Lekarni - prek 10.000 dinarjev.
Pod 6.000 dinarjev je bil osebni
dohodek v Jutranjki, v tozdih
Radna in Baby ter v Kmetijskem

Novo v Brežicah
GRADBIŠČE ZA KURJAVO V ozadju Zavoda za kulturo že
nekaj tednov potekajo zemeljska
dela za objekt skupne centralne
kurjave na tem območju.
VABILO NA IZOBRAŽEVANJE
- Brežiška delavska univerza pri
pravlja najrazličnejše oblike izobra
ževanja tudi v novem šolskem letu.
Kandidati lahko prek te ustanove
pridobijo osnovno, srednjo in višje
stopnje izobrazbe, se usposabljajo za
samoupravljalce in družbenopoliti
čne delavce. Natančnejši vpogjed v
izobraževalne oblike je razviden iz
vabil k vpisu, ki so jih namestili na
opaznih javnih
mestih vzdolž
brežiških ulic.

POSODABLJAJO CESTO DO POKOPALIŠČA - Že sredi
letos so krajani Ceste na Dobravo in Trubarjeve ceste pričeli
posodabljati okoli kilom eter cestišča ob strokovni
pom oči
cestne službe pri sevniški krajevni skupnosti. Sredstva so krajani
zbrali že pred dvema letom a, opravili pa so tudi vsak prek 100 ur
prostovoljnega dela. Računajo, da bodo položili asfalt na gfavni
cestni žili do pokopališča še pred dnevom mrtvih. (Foto: D.
Rus tja)

kombinatu - v tozdih Mavnicai in
Trgovina. Manj kot 7.000
pa so prejemali zaposleni v
..Ciciban” , Domu Impo'J« J
Trubarjevem domu v Loki.
osebni dohodek v sevniški obči J
ob 29-odstotnem povečanju
ljenjskih stroškov padel za ve
10 odstotkov.
Ob pregledovanju analize g P
darjenja v letošnjem prvem p
bo občinski izvršni svet z a n e ^ o
namenil precej pozornosti e
izgubaiju Jugotaninu, ki je v P
šestih mesecih letos spet ,,u*
za 17,3 milijona dinarjev izgu®*> y
je sicer za 11,5 od st manj
enakem obdobju la n i todaše
dovolj, da povzroča velike
začasnemu kolektivnemu P
vodnemu organu, saj je n
^
predvidenega nosilca hitrejse8
zvoja sevniške občine P°®
mv
boljšim gospodaiskim rezulta
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SEVNIŠKI PABERKI
PRAV NIC STABILIZACIJSKO
- Meščani stare Sevnice, PoSe.®
tisti, ki stanujejo ob magisu
železniški progi na Kvedrovi ce •
hudujejo na železnico. Pravz£P? Sai
ogorčenje na prvi pogled oavec’
jim vrli železničarji nočejo
slabega. Moti jih le, ker *e pj
njihovem z družbenimi ^
železnici ne ravna najbolj s m t V V n j j '
To utemeljujejo z lastnimi. °P** L
kajti ne morejo razumeti, da moi
progovni delavci na železni
dobrem letu kar trikrat kopati J
ob progi v dolžini okoli 250 me»
položiti vanj kabel in 6a z.a ::a
..Cremonijo” so prvič opazili junu
lani, drugič junija letos in tre J
sredi avgusta. Vsakokrat je dejo
istem mestu po kaka dva <m
opravljalo ducat delavcev^
kot nam odredijo šefi,” s£
povedali delavci. Kakšnega ~ Lji
oi nam odgovoril, ali ne bi buo
gospodarno, da bi že prvič p°‘® „
skopane jarke vse tn kable, ni
uspeli dobiti. Morda pa bo le
pojasnil neznanko?

SKVNI&KI VKSTtf|,:

Brigadirji so se izkazali Papirnati sklepi o varstvu
Mladinci iz krške občine letos na republiški in zvezni delovni akciji — Oskrbo brigade naj
bi v prihodnje prevzelo več delovnih organizacij —S Paliča se bodo vrnili po 30. avgustu
N e kaj dni je e kar se je z republiške akcije Kras 80 vrnila
mladinska delovna brigada iz krške občine. Brigada, k i je štela 41
mladincev in mladink, prete rfo iz Krškega, je v junijsko - julijski
izmeni pomagala pri gradnji vodovoda v Kostanjevici na Krasu.
Brigada je osvojila vsa možna
priznanja, ki jih podeljujejo na tej
akciji: trak akcjje, priznanja udarni
ških dni v obeh dekadah in
priznanje izrednega udamištva. Po
leg tega je dobilo 12 brigadirjev
naziv udarnika, večje število pa je
bilo pohvaljenih.
Krški mladinci pa se niso izkazali
samo na tra si ampak so razvili
pestro brigadirsko življenje tudi v

OBČINA BREZ
TABOINIKOV
Med vsemi šestdesetimi slovenski
mi občinami je krška edina, ki nima
nobenega tabornika. Ugotovitev že
dolgo bode v oči, saj je res težko
razum eti da v o b čin i kjer je
družbenopolitično življenje dobro
razvito m tudi spodbud za uvajanje
novih oblik ne manjka, taborniška
organizacija še ne deluje. Za
odpravo te pomanjkljivosti se je
zavzela občinska konferenca ZSMS.
Tako kaže, da bo moč videti prve
tabornike v tej posavski občini že
JesenL

\

ZABAVNE IGRE
Občinska konferenca ZSMS
pripravlja za konec avgusta v
Kostanjevici prve občinske mla
dinske zabavno športne jgre. Na
njih se bodo udeleženci pomeril*
v najrazličnejših veščinah. K
sodelovanju so povabili vse
aktive v o bčini Ce se bodo igre
obnesle, jih bodo priredili poslej
^vsako leto.___________________/

KRŠKI
TEDNIK
DOLENJSKI U ST

naselju. Priredili so in se udelč fli
več športnih in kulturnih manifesta
cij. Veliko časa so posvetili
idejnopolitičnemu delu, tako da so
lahko kar 10 brigadirjev predlagali
za sprejem v ZK.

PRVIČ BREZ
IZGUB
V krški tovarni celuloze in
papirja „Djuro Salaj" po daljšem
času v nobeni izmed temeljnih
organizacij združenega dela niso
zabeležili izgube. To je pokazal
polletni obračun fizične proiz
vodnje in njenega finančnega
učinka. Nekoliko manjši od
načrtovanega je le izvoz, vendar
je le-ta po vrednosti presegel
uvoz kar za nekaj več kot
milijon dolaijev!

Mladinci iz krške občine se
udeležujejo tudi zvezne mladinske
delovne akcjje. V sestavi brigade, ki
jo je na urejanje okolja in čiščenje
Paličkega jezera poslala pobratena
občina Bajina Bašta, je 14 Krčanov.
Brigada bo delala na Paliču do 30.
avgusta.
Te skupne brigade ne vodi štab s
komandantom, marveč je vodenje
kolektivno. Najvišji organ je brigadna konferenca s predsednikom.
Kolektivno vodstvo so na zvezni
akciji uvedli prvič in pravijo, da se je
dobro obneslo.
Pokrovitelj krškega dela te
brigade je podjetje SOP Krško. Ta
delovna organizacija je do zdaj
vedno gmotno podpirala mladinske
delovne akcije. Občinska konferen
ca ZSMS v Krškem ugotavlja, da je
preskrbovanje brigadirjev za eno
delovno organizacijo preveliko bre
me. Zato so se odločili pripraviti
samoupravni sporazum, s katerim
naj bi oskrbo brigadirjev prihodnje
leto prevzelo več gospodarskih in
drugih delovnih organizacij iz
občine.
I. Z.

Letos je bilo kar 90 trebanjskih otrok odklonjenih ob razpisu za sprejem v
Dasiravno je bilo že na zadnji
seji trebanjske občinske konfe
rence SZDL znano, da sta
skupnost otroškega varstva in
trebanjski otroški vrtec našla
prostor za 34 m alčkov, ki bi
bili sicer odklonjeni, so delegati
kljub temu sprejeli sklep, da je
treba do septembra poskusiti
najti rešitev še za ostale.
September je tu, kaj več od že
narejenega pa kljub sklepu, da
se bodo ob tem problemu
angažirale vse družbenopolitič
ne organizacije in organizacije
združenega dela, vendarle ni
bilo narejenega.
Tako bodo s septembrom
začeli hoditi v obnovljene
prostore stare šole, kjer bi sicer
morale biti strokovne službe
SIS, trebanjski m alčki. V že
obstoječem vrtcu, za katerega
so se ob izgradnji leta 1975

spraševali, kako ga bodo zapol
nili, pa bodo pripravili prostor
za 34 najmlajših varovancev
vrtca, v tako imenovanih jaslih.
Žal pa bo ostalo več kot 90
otrok prepuščenih iznajdljivosti
staršev. V si dosedanji poskusi, s
katerimi so s i v Trebnjem
prizadevali pridobiti za varstvo
otrok gospodinje in upokojen
ke, pa so ostali brez rezultatov.
Skupščina skupnosti otroškega
varstva je tudi letos zadolžila
vrtec v Trebnjem, da organizira
varovanje otrok doma, vendar,
kot kaže, tudi ponovni poziv ne
bo kaj prida zalegel.
Seveda so vse to samo
začasne rešitve, ker je gradnja
novega vrtca nujna. Vendar za
kaj takega, vsaj zdaj, primanjku
je denarja. Denar naj bi po
posebnem samoupravnem spo
razumu zagotovile organizacije

S 6 NA 10! - To je cilj, ki naj bi
ga v krški občini dosegli ob koncu
naslednjega srednjeročnega obdobja,
ko naj bi prišlo na 100 prebivalcev
10 telefonov. Ob tem bi seveda
morali občutno povečati tudi
število zunanjih zvez, sicer bodo
telefoni zvonili v prazno. Za to ima
PTT podjetje le 15 odstotkov
lastnih sredstev in lahko računa na
30 odstotkov kreditov. Kdo bo
pokril razliko, je vprašanje, na

katerega danes šc nihče ne more
odgovoriti
LETOS PRELEPO - Vreme je
bilo za vse otroke, ki so že preživeli
15-dnevni oddih v pionirski počitni
ški bazi krške občine pri Nerezinah
na otoku Lošinju, res ugodno. Z
zadnjo izmeno v petih kolonijah se
bo tam zvrstilo več kot 500
osnovnošolskih
in
predšolskih
otrok.
NOVO DO JESENI - V krškem
Delavskem domu bodo novo pro
gramsko sezono pričakali z dvema
pomembnima dopolniloma veliki
dvorani tega poslopja. Izoljšali bodo
akustičnost njenega odra in uredili
..svetlobni park“ . Ta jc res sodoben
in bo zagotovil gostujočim igralskim
in drugim skupinam možnost za
boljšo izvedbo njihovih programov.

Iz kraja v kraj
KAKO POLEPŠATI
Priprave na srečanj® P ^ letos
krajevnih skupnosti, w
steldfr
septembra na Mimi, s®. Jakobi
Odgovorni tačas raznu"J“J ’ seveda
pričakali udeležence. Zr®
leater0
šteje tudi urejenost kraj ’pretirai]°
pa Mirenčani sami
*£ ure<$J
zadovoljni Se posebej*^, vendar**
in prebarvali pročelja h».
bi bfl
to manjka denarja, Le v valci, D
pripravljeni sodelovati P . , ^
se to do jeseni še dalo nar

KRŠKE NOVICE
TUDI Z INDUSTRIJO - Z njo
nai bi poslej bolje sodelovala obrt v
krški o b čin i Oddelek za gospodar
stvo občinske skupščine ie z anketo
povprašal industrijo, kakšno delo bi
lahko ali rada odstopila obrtnikomkooperantom. Nekaj odgovorov je
že priUo in povedo, da bi do takega
sodelovanja lahko kaj kmalu prišlo.

združenega dela. Prav one
morale biti zainteresirane
čim hitrejše reševanje
vprašanja, saj zaradi pomaflJ
nja mest v vrtcu, trpi h*
produktivnost delavcev, če o
vedo, kam z otroki. Zat0
skupnost
otroškega
predlagala,
da se otr
varstvo opredeli kot
naloga v naslednjem srednje
nem obdobju. Seveda P®
naloga ne bi smela biti spr
papirju, sai
saj se
samo na papirju
nje varstva otrok se
vprašanje
zaostri. Z razvojem S0®?
stva se v Trebnjem veda po
po strokovnjakih, ki ho
svoje otroke potrebovali « ,
In vprašanje je, če bodo ^ ^
prih^ati ncwi, a to vprašanje
bo kmalu u razrešeno.
j §_

Tfle m alčki so imeli srečo, da so dobili
KAM Z OTROKI? — Tile
prostor v otroškem vrtcu. Kje pa se bodo znašli ostali otroci, ki te
sreče niso imeli? Kdo ve? V Trebnjem se doslej na razpis za
varstvo otrok doma ni javila niti ena družina. Č e pa bi se katera le
premislila, lahko svojo ponudbo pošlje otroškemu vrtcu v
Trebnjem ali skupnosti za otroško varstvo.

VSE ZA TURIZEM ' V
popoldne so se lahko n
črpalki mnogi nauM 1' .
natoči bencin. Cepra r
črpalki velika P ^ ^ j o j u ,
črpalkarji v bližnjem h
pa so se morali znajti,
m znali. Tako sta bfla
Trebnjem dva curku**-,
je ravnokar
J N,
trebanjski na črpalkipridobitve za tunzem-
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Kolpa, raj kopalcev in čolnarjev

Dolgovi obrtnikov se kopičijo
138 obrtnikov iz občine dolguje interesnim skupnostim več kot 4,3 milijona din —
_______ Dolgovi se vlečejo že tri leta, najtežje pa je s „tujim i” avtoprevozniki
J

o b r t n i k o v , k o l i k o r j i h je
'je n i h v č r n o m a l j s k i o b č i n i , j i h
d o 'g ° v a l o S k u p a j

za<,I

d in a r j e v

p ris p e v k o v

in t n T U p ra ,m e m t e r e s n e s k u p n o s t i ,
zava
ICZ prisPevk°v z a z d r a v s t v e n o
' ea l 0V,a n Je ki
se
z b ira jo
na

NovemtesLd.raVStVeni SkUpn°Sti V
dolga*1

t ’3 m i lij o n a d i n a i j e v

zbmie stoPnJe 18,41
sai s n

.J

i ° S n° Ve n a b i r a ž e l e p č a s ,
nekateri obrtniki dolžni d e n a r

p R£ s t a v i u
telefo n sk e

DROGOVE
spomladi^111 11811 “naj°
°d
sko c * 1n.ovo avtomatsko telefondela kPr ° ’ vendar še vedno ne
potegni.;
? eba “ Črnomlja

naredili š e l e ' v
P1* DosnH ij

^

° ’ t0

**

že tri leta; v tej vsoti pa še ni zajeto
letošnje leto, ki tudi gotovo ne bo
minilo brez starih dolžnikov, saj so
na črnomaljskem Knjigovodskem
centru, ki ureja te zadeve za
interesne skupnosti, šele pred
kratkim dobili davčne osnove
obrtnikov, na podlagi katerih jih
bodo terjali za prispevke.
Kaže, da bo poslej ta denar lažje
izterjati, saj je v veljavi nov zakon,
ki dovoljuje, da prispevke za
interesne skupnosti od dolžnikov
izterjajo k o t davke: če dolžnik ne
plača, lahko uveljavijo prepoved
izplačevanja denarja z žiro računa.
Največ težav pri plačevanju teh
prispevkov imajo s tistimi obrtniki,
ki ne živijo v občini; pri lanski
izterjavi je bilo kar 33 takih, ki jih
niso vedeli kje iskati. V Knjigovod
skem centru sicer ne zanikajo, da

naj bi

končana dela

ceste- Ker * bu
260 tis lw L prestavitev drogov kar
ktajevna
* t0 del° Prevzela
tak rat
Pnost- Doslej so krajani
lovno P.n Pravili prostovoljno deKolikor k1J°, m prestavili 20 drogov.
1)0račun
sami naredili, toliko

manjši.

POŠTA Z ZAMUDO
Kako odmaknjen od prometnih
poti je Stari trg, se vidi tudi po tem,
da pošta pride v ta kraj šele ob 4. uri
popoldne. Kdor je blizu, stopi sam
na pošto p o pismo ali časopis, ostali
pa tako pošto k o t časopise dobijo
naslednji dan ali celo čez dva dni.

imajo težave tudi z domačimi
obrtniki, vendar se da pri teh
dolžnikih marsikaj precej doseči s
pogovorom in prepričevanjem. Med
dolžniki je največ avtoprevoznikov,
ker je prav teh največ takih, ki so
sicer prijavljeni v občini, vendar tam
ne živijo.
A. BARTELJ

90 ZDOMCEV
IZ KS VINICA
Krajevna skupnost Vinica obsega
27 vasi, šteje pa blizu 2.350
prebivalcev. Zaposlenih je 716
krajanov, od tega 267 v krajevni
skupnosti, večina teh v Novoteksovem tozdu. Čeprav se je število
zdomcev v zadnjih letih zmanjšalo,
jih je iz teh krajev, iz katerih ljudje
zaradi skope zemlje že sto let
odhajajo s trebuhom za kruhom, še
vedno okoli 90. Prav tako je v tej
nerazviti krajevni skupnosti še
vedno sorazmerno veliko ljudi, ki
jim zemlja daje edini dohodek.

ČRNOM ALJSKI DROBIR
TEŽKA POT - Prebivalci Sadeža
se pritožujejo, da so stopnice, ki
vodijo od tega naselja do pošte zlasti
za starejše ljudi prav nevarne. Pri
ureditvi teh stopnic so pripravljeni
sami pomagati, vendar nameravajo
stopnice urediti, ko bo zgrajena
nova stavba, v kateri bo postaja
milice, prostori za družbenopoli
tične organizacije in še kaj.
Prebivalci Sadeža se (upravičeno)
boie, da bo treba na to še dolgo
čakati.

1

h. &*»

LE TRI MIZE - V Vinici je v
gostinskih lokalih kaj malo prostora.
Sedaj adaptirajo S k o ln ik o v o gostil
no,
tako
da domačinom in
obiskovalcem ostane v samem kraju
le še bife, kjer pa so s prostorom
hudo n a tesnem, saj ga je le za tri
mize. Ostane pa šc restavracija v
kampu, kjer pa se ni treba stiskati.

#

z d r a vrs~t v e n a POSTAJA - V Vinici črnomaljski Gok gradi
novo
sl0ven<jf-ifvstveno postajo, ki jo prebivalci Vinice in sosednjih
b0 |{0 J" Pa tudi hrvaških vasi res potrebujejo. Dokler gradnja ne
tuHi t l i - a’ deluje ambulanta v zasilnih prostorih v hiši, kjer je
tudi krajevna skupnostt in
i m atični
~ ' urad.
' *
J

€raom$/fsfa

V vročih poletnih dneh lepše na Kolpi kot na morju — Nagajajo le komarji
V vročih julijskih in avgu
stovskih dneh je bila dobro
obiskana Kolpa v Dolu v

Več domačinov,
manj tujcev
V sedmih mesecih že prek
10.0j00 nočnin
V hotelu Pugled v Kočevju
so do konca julija zabeležili
10.143 nočnin ali 3 6 2 več kot
v istem obdobju lani. V eč so
imeli domačih nočnin - 9 .1 8 6
(lani 8.7 4 8 ), manj pa tujih in
sicer 957 (lani 1.033).
Tujih nočnin je bilo manj
predvsem zato, ker so hotel že čez
dan zasedli domači gostje. Tujci so
vpraševali za prenočišča običajno
zvečer ali celo kasno ponoči, ko je
bil hotel že poln in to jih morali
odkloniti. Zmanjšanje tujih nočnin
je bilo največje februarja in junija, v
ostalih mesecih pa je bilo tujcev
letos približno enako kot lani.
V Kočevje je prihajalo te mesece
tudi precej skupin izletnikov z
avtobusi, ki so se zadrževali v mestu
po nekaj ur. Izletniki so bili iz
domovine in tujine. V poletnih
mesecih je bS skoz Kočevje
precejšen promet proti morju. Za to
cesto se je že razvedelo po tujini, od
domačinov jih tu potuje največ z
registrskimi tablicami KR, LJ, CE in
MB.
J. P.

NOV SERVIS
Stare lope in napol zidane
objekte, kjer so bile do sedaj garaže
in delavnice Cestnega podjetja Novo
mesto, tozd Kočevje, so porušili. Tu
bodo zidali nove stanovanjske
bloke. Za gradnjo novega avtoservisa
cestne baze je že določena lokacija
ob vpadnici v Kočevje med
železniško progo, Novomeško cesto
in magistralno cesto LjubljanaBrod na Kolpi. Tu bo še baza AMZ
Slovenije „Pom oč-inform acije“ in
skladišče železniškega transportnega
podjetja.
A. A.

Ceste, voda, stavbna zemljišča
k o š n je

negospodarske in komunalne naložbe v metliški občini bodo vredne 36
milijonov dinarjev — Od čistilne naprave do asfaltiranja vaških poti

Vreči~"

za letos načrtovanih negospodarskih in komunalnih
26 j j p uiški občini znaša 36 milijonov dinaijev. Od tega odpade
Cest „pJOPov dinarjev na nove naložbe, ostalo pa za vzdrževanje
m druga dela.
<lel i1 so. v okviru planiranih
lugojj, “ faltirali vaško . pot od
dobila j
asfaltno prevleko je
^ ^n iširo cesta °d Krivoglavic do
Krajevni postaje v Dobravicah; v
skupnosti Rosalnice so
<*°bfli
dela so ? 1* v Svržakih. M. 1 večja

^stilne
dokončanje i etliške
?b**»lnika^^Prave jn prik učitev

gradnja nove avtobusne postaje,
preselitev smetišča, vodovod Radoviči-B ožakovo ter vodovod v
krajevni skupnosti Podzemelj.

o Nared so tudi načrti za
posodobitev 4 km ceste Grabro
vec—Medik a. Ta dela bodo v
kratkem začeli in računaio, da
b odo letos asfaltirali okoli dva

•»etos

?0k o n č w 'US pa načrtuj« o še
^ C na J e ,m Priključitev z iralniUuuu<u<1* Po*vJ u.no napravo. V I.anu je
do Ostri*„? ,lt?v ceste ° d Radoviče
°est* je d ’ i ©O m asfalta na tej
P°sodobi,„ g metliške občine za
\ okviru CeSte. Radovica-Sošice
umberat i,P°jninskega območja
t° d občinJJ^ rj anc‘’ ^ km spada
ay ebarsko.
j ’ 4 km P3 Pod
* 24 leti«,neg0SPo<larslcfl1 investicij
tekonstrukf.i-tUf začetek del pri
križišča

ŠPORTNA IGRIŠČA
V KS
Za urejanje športnih igrišč v
krajevnih skupnostih v metliški
občini so zlasti mladi zelo zagreti.
Tako ob pomoči telesnokulturne
skupnosti delajo igrišča v Lokvici,
Rosalnicah, na Radoviči in v
Metliki. V Rosalnicah je igrišče že
asfaltirano, v kratkem pa ga bodo v
Metliki pri Beti.

kilometra ceste skozi vas in
naprej proti Metliki.
Za letos načrtujejo še komunalno
opremljanje stavbnih zemljišč ob
Trdinovi poti ter križišča pri
samopostrežni ter ureditev okolice
stolpičev in Ceste 1. maja.
A. B.

SPREHOD PO METLIKI
GOTOVO JE OD VSEH BELO
KRANJSKIH KOPALI S C najbolj
urejeno ono na Primostku, katerega
vzdržuje semiška Iskra, zato ni nič
čudnega, če je sne d kopalci tudi
veliko Ljubljančanov, Mariborča
nov, v vodo pa se namoči tudi kak
drug državljan. Bilo bi jih šesveč, če
bi stala ob cesti M etlika-Gradac
tabla, ki bi opozarjala, da se je na
Primostku moč ohladiti v vodi.
Asfaltirati bi bilo treba še cesto,
pohvalno pa je, da so postavili pred
dnevi nove lesene stopnice za v
vodo. Stare so bile že precej
razmajane in nerodneži so se
zapeljali v Kolpo kar p o hrbtenici.
To pa najbrž ni bilo najprijetneje.
NA VINOMERU BO PRECEJ
veselo 24. avgusta. Lovci pripravlja
jo za ta dan veselico, na kateri ne bo
manjkalo lovskih specialitet, pripreditelji obljubljajo bogat srečolov,
na svoj račun pa bodo prišli tudi vsi
tisti, ki radi plešejo. Na plesišče jih
bo zvabil Henček s svojimi fanti, ki
bodo igrali in prepevali tja do
polnoči. Ce bo dan brez dežja, bo
pod staro lipo na Vinomcru zabavno
kot že dolgo ne.

jg v p
« ^ Catorievo sld.
^ kratkem bodo v ’ 'e tik i odprli novo
b ° okol i c ’ y .katerem Je več k ot 1 000 m 2 prostora,
J torih še odprta „ I^ ‘-ion° v dinarjev. Do ponedeljka je v teh
razstava pohištva.
<1619)
avgusta 1980

POČITNICE GREDO POČASI H
KRAJU, zato ni nič čudnega, če je
videti po mestu starše z velikimi
paketi, v katerih so zvezki, učbeniki
in druge šolske potrebščine. Vsak
čas bo konec brezskrbnosti, za
menjali jo bodo šolski zvonec,
domače in tihe naloge, spraševanja,
ocene, zagoreli, a strogi učitelji,
profesorji. No, starši imajo že zdaj
skrbi: kje takoj po dopustu dobiti
denar za nakup vsega, kar potrebuje
jo otroci za brezplačno šolanje.

metliški tednik

kočevski občini pa tudi nad in
pod to vasjo. Prvo nedeljo v
avgustu je bilo v Dolu in okolici
okoli 100 osebnih avtomobilov,
s katerimi so se pripeljali
kopalci. T o je gotovo rekord za
Dol.
Največ avtomobilov je imelo
ljubljansko in novomeško registraci
jo, bili pa so tudi iz drugih krajev
domovine in iz tujine: Nemčije,
Avstrije, Francije in celo Švedske.
Nekdo je pripeljal kopalce celo z
vozom na „eno konjsko m oč“ in se
hvalil, da se požviž^ na „pam e“ in
„nepam e“.
Kolpa je bila v vročih poletnih
dneh osvežujoča, a ne prehladna,
čeprav tu še hitro teče. V njej ni
bilo le mnogo kopalcev, ampak tudi
precej čolnov; kajakov, kanujev in
plastičnih čolnov. Nekdo je preizku
šal radijsko vodeni čolniček.
Čolnov je na Kolpi vsako leto več
in sicer vse od Dola do Osilnice.
Sem jih pripeljejo ljubitelji čolnarje-

ŠOTORI OB KOLPI V
p o letn li dneh se m arsltdo
odloči za šotoijenje ob Kolpi,
čeprav v kočevski občini ni
urejenega nobenega kampa. Na
fotografiji: avgusta v Dolu.
(F oto: Primc)

TD DOBILO HIŠICO
Turistično društvo (TD) Kočevje
je končno le dobilo montažno
hišico, v kateri jc imel med gradnjo
nove avtobusne postaje prostore
SAP. Društvo bo v zamenjavo
izpraznilo prostor, ki ga ima zdaj v
zgradbi avtobusne postaje. Preselilo
se bo takoj, ko bo lastništvo
urejeno. Hišici bodo preuredili
notranjost, fasado in polepšali
okolica

nja iz Hrvaške in Slovenije ter tujci.
Čolnarji ugotavljajo, da je -Kolpa
zanje raj, ribiči pa se jeze nanje, ker
jih ovirajo pri ribolovu in jim plaše
ribe.
Zal poleti v Kolpi poginjajo ribe.
Vzrok za to še raziskujejo. Ribolov
je vedno slabši. Gotovo bi bilo bolje,
če bi spet popravili jezove. Zdaj vsi
puščajo, nekateri so popolnoma
podrti. Zato je vode v strugi manj,
hitreje priteka in odteka, poleg tega
pa se hitreje ohladi in segreje. Zaradi
tega je rib v Kolpi manj, ribiči in
krivolovci jih lahko hitreje polove.
Ob hitrih temperaturnih spemembah (in uporabi pralnih in drugih
praškov) ribe hitreje poginjajo.

DROBNE IZ
KOČEVJA
NAMA SE SlRI —Pri Nami so že
začeli s pripravljalnimi deli za
razširitev trgovske hiše. V dozida
nem delu ne bodo pridobili le novih
prostorov za prodajalno, ampak tudi
prostore za restavracijo, skladišča in
stranske prostore. Hkrati bo treba
preurediti promet okoli Name in
parkirišča. Kočevje bo tako dobilo
sodobno trgovsko središče, kar je že
nujno, saj ima mesto že nad 8.000
prebivalcev.
VEC ZA ZDRAVJE, MANJ ZA
LEPOTO - Zdravil primanjkuje,
lepoti! pa je po vseh izložbah dovolj.
Oboje je verjetno povezano z
devizami. Ali ne bi namenili
nekoliko več deviz za zdravila?
Bolje je, da si zdrav, kot da si
odišavljen in našminkan.
BODO LETOS UČBENIKI? Šolske počitnice se končujejo.
Starši in šolarji se boje, da se bo
ponovila navada prejšnjih let, ko
mnogo šolskih knjig ob pričetku
leta ni bilo mogoče kupiti, ker še
niso bile' natisnjene ali pa so jih
izdali v premajhni nakladi.
PO NEDOLŽNEM ZMERJANI Pregovor pravi „Ce potok slabo
teče, je krivda pri izviru, ne na
koritu . To velja tudi za našo
preskrbo. Vedno manj blaea dobiš v
trgovinah. Prodajalci sli sij o zato
marsikatero pikro, saj so prva tarča
potrošnikov. Tudi zato gre veliko
mladih iz trgovin v druge poklice.

KOČEVSKE

Naprej na komunalnem področju
Še naprej dodatno združevanje denarja za ceste, razsvetljavo in olepšavo naselij
Do sredine avgusta je bilo v
javni razpravi dopolnilo (aneks)
k samoupravnemu sporazumu o
združevanju sredstev za vzdrže
vanje in obnavljanje komunal
nih objektov in naprav skupne
rabe v občini Ribnica.
Dopolnilo predvideva, da bo
komunalna skupnost v naslednjih
petih letih za te namene potrebovala
prek 58 milijonov din: za odplačilo
posojil za posodabljanje občinskih

Ribnici
kanalizacijo
Tudi novo avtobusno postajo

cest 14,5 milijona din; za vzdrževa
nje občinskih cest, mostov in
prometne signalizacije 19 milijonov
din; za čiščenje naselij in zelenic
3,67 milijona din; za tokovino in
vzdrževanje javne razsvetljave 4,9
milijona din, pomoč za vzdrževanje
in upravljanje kanalizacije in čistil
nih naprav 1,5 milijona din, za
nakup avtomobila za odvažanje
smeti 1,5 milijona din, za obnovo
občinskih cest 11,3 milijona din,
ostalo (2 milijona din) pa za
poslovanje komunalne skupnosti.
Večji
del
tega
denarja
(35,660.000 din) bo komunalna
skupnost pridobila od taks za
motorna vozila, bencin itd. Preosta
lih 22,700.000 din naj bi zbrali s
predlaganim združevanjem sredstev.
Podpisniki naj bi združevali en

RI BNI ŠKI ZOBOTREBCI
CESTE NE BO - Cesta iz
Ribnice prek Sajevca do Jurjeviče
tudi letos ne bo posodobljena.
Asfaltirali je bodo le okoli 200 m,
ostalo pa v prihodnjem letu. To jel
tudi ena večjih načrtovanih investicij v KS Ribnica, ki letos oz. v
tem srednjeročnem obdobju ne bo
uresničena, čeprav je bila obljublje
na že ob sprejemu dveh am oprispevkov.
SLABŠA IZBIRA MESA - V
mesnicah KZ Ribnica je letos
nekoliko slabša izbira mesa, vendar
oskrba ni kritična. Do slabše izbire
prihaja zato, ker IZ odkupi za
klavnico manj živine kot v pre
teklosti. Odkup Je manjši, ker ni
dovolj živine, saj so jo zaradi
pomanjkanja krme preveč poklali
spomladi

Te dni si v ribniški krajevni
deupnosti prizadevajo, da bi
»ostorili še vse, kar so zapisali v
etošnji načrt. Tako se dogovar
jajo s cestnim podjetjem za
asfaltiranje Gallusovega nabrež
ja ob Bistrici v Ribnici. Denar
imajo zagotovljen.

[

Večji del Ribnice in okoliških
naselij - Jurjeviča, Sajevec, kot in še
nekatera so že dobila nove
telefonske priključke. Del Ribnice
(Prešernova, Prečna, Vrtnarska uli
ca) telefonov še ni dobil, ker
telefonskih vodov do tu še niso
potegnili.
Vodstvo KS pripravlja načrt za
naslednje srednjeročno obdobje.
Glavne investicije bodo: dokončanje
zdravstvenega centra, gradnja kanali
zacije za Ribnico in gradnja nove
avtobusne postaje. Za ta in druga
dela bodo porabili denar samopri
spevka, ki so ga že uvedli do leta
1983, še pred iztekom sedanjega pa
bodo pripravili predlog za novega,
saj bodo le tako lahko urejali
Ribnico in ostala naselja v KS. Prvi
krak kanalizacije od novega zdravstvenga doma do čistilnih naprav
nameravajo zgraditi prihodnje leto.
Vprašanje je, če jim bo uspelo, saj
so to gradnjo načrtovali že letos in
lani.
J. P.

odstotek kosmatih osebnih dohod
kov (že doslej so na podoben način
združevali 0,75 odstotka). Brez
predlaganega zbiranja denarja ne bi
mogli uresničiti vsega, kar so si
zastavili in kar na komunalnem
področju potrebujejo.
J. P.

NAKUP ZA ŠOLO - Š d a je
pred vrati. Nekateri že nakupu
jejo knjige, zvezke in druge
šolske potrebščine. Navala še
ni, pač pa se bo začel te dni. Na
sliki: oddelek za šolarje v novi
blagovnici v Ribnici. (Foto:
Primc)

~ Zakaj je bife v novi
Mercatorjevi blagovnici vedno
nabito pobi?
- Ker so zasebne ribniške
g o sti ne med sezono zaprte;

VSEGA DOV OU - V ribniških
trgovinah je dovolj sladkorja, olja,
kave in sličnega blaga, ki ga
ponekod še manjka. Sepa nekoliko
le še oskrba s pralnimi praški.
GOSTILNE ZAPRTE - Med
glavno turistično sezono je večina
zasebnih gostiln v Ribnici zaprta,
ker so gostilničarji odrinili na letni
dopust. V nedeljo, 10. avgusta, je
bfla v Ribnici odprta le Mercatorjeva
restavracija, vsa ostala gostišča pa so
bila zaprta; nedeljo prej pa je bua od
zasebnih gostiln odprta le „Pildarčkova." Seveda so ob nedeljah
zaprti tudi vsi bifeji, kar prihrani
izletnikom in domačinom marsika
teri dinar.
ULČARJU NOVO STREHO Gostilno „ Ulčar’’ v Ribnici obnav
ljajo. Dela so začeli pred približno
tremi tedni. Gostilna bo dobila novo
streho.
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lokalu „Bife pri Miri” , Stopiče

SLUŽBO

IS C E

IŠČEM h o n o r a r n o z a p o s l i 
t e v v gostinstvu ob sobotah
popoldne in nedeljah. Naslov v
upravi lista (3054/80).

SLUŽBO

DOBI

IŠČEMO mlajšo upokojenko v
Novem mestu za varstvo otroka
na-dom u v dopoldanskem času.
Dohodek po dogovoru. Naslov v
upravi lista (3056/80).
KURJAČA za centralno kurjavo z
izpitom išče hišni svet. Garsonje
ra na razpolago ob pogodbi za
dopolnilno delo. Pismene vloge
pošljite na upravo Dolenjskega
lista pod šifro »KURJENJE ČEZ
ZIMO”.

STANOVANJA
V

SEVNICI PRODAM trisobno
stanovanje s centralno kurjavo,
telefonom, garažo, kletjo ali
zamenjam za primem o v Ljublja
ni. Ponudbe p o d ši&o „SEVNICA” .
DIJAKOM ODDAM opremljeno
sobo. Naslov v upravi lista
(3055/80).

ODDAM opremljeno sobo dvema
dijakinjama. Ragovo 5, Novo
mesto.
DIJAKINJI IŠČETA SOBO v
Novem mestu. Naslov v upravi
lista (3051/80).
IŠČEM opremljeno sobo v Novem
mestu. Borislava Cutura, Zalog
21 .
ODDAM opremljeno sobo študen
tom. Naslov v upravi lista
(3052/80).
PRODAM enosobno stanovanje v
prvem nadstropju. Je vseljiva
Jože Valas, Stari trg 37, Trebnje.

M o to rn a vozila
PRODAM Z 750, letnik 1975,
dobro ohranjeno. Mišo Lebar,
Brezovska gora 10, Leskovec, tel.
(068) 71-711 i n t 41 do 14. ure.
PRODAM dobro vzdrževano in
tehnično brezhibno Z 101 za
gotovino. Tisu, Mestne njive 6,
Novo mesto.
OBRTNIKI
ZASEBNIKI!
Ugodno prodam kombi (zaprt) Z
750 special, letnik 1974, dobro
ohranjen. Roman Golob, Vrbovce
14, Šentjernej.
PRODAM karambalirano Z 101,
letnik 1976, prevoženih 55.000
km.
Bruno Sever, Pot na
Gorjance 9 a, Novo mesto.
PRODAM FIAT 750, letnik 1975.
Slak, Šmihel 11, Novo m esta
PRODAM LADO L, letnik 1977.
Informacije po tel. 2 2 -6 8 9 od
16. do 20. ure.
PRODAM dobro ohranjeno lado
standard, letnik 1974. Bradač
Dol. Polje 7 / a, Straža.
PRODAM Z 750, letnik 1973. Tel.
2 2 -3 3 1 i n t 45, dopoldne —
V irant

ZASTAVO
101, letnik
1977,
rodam. Košak, Dobruška vas 1,
kocjan.
PRODAM SPACKA, letnik 1974.
Knafelc, Milke Šobar 4. Ogled
možen v popoldanskem času.
UGODNO
PRODAM
ŠKODO
COUPE (ŠPORT), letnik 1974, in
z 750 L, letnik 1973, vse v zelo
dobrem stanju in registrirano do
junija
1981. Merica Kržan,
Gubčeva 8, Brežice.
UGODNO PRODAM R 4, star dve
leti. Franc Progar, Kettejev
drevored 41, Novo m e sta
PRODAM LADO 1200 L, prevožen ii 16.000 km. Informacije po
tel. (068) 2 3 -1 5 8 .
FIAT 125 P, letnik 1976, dobro
ohranjen, ugodno prodam. Tel.

§

PRODAM'ŠKODO, letnik 1973 za
2,5 M, lahko tudi na ček. Matko,
Gabrje 83.
PRODAM PRINZA 1200 C po delih
ali celega. Alojz Hribar, Podbočje
36»
OPEL CADETT, generalno obnov
ljen, prodam za 7,5 M. Grmovšek,
Štari trg 13, Trebnje.
PRODAM Z 101 L, letnik december
1978. Mišjak, Majde Šilc 16,
Novo m e sta
PRODAM VW. Anton Ban, Vel.
Brusnice 55.
DVA 126 P prodam ali zamenjam za
večji avto (lahko nevozen). Tel.
2 1 -2 8 7 dopoldne.
PRODAM Z 101, letnik 1975. Cesta
herojev 32, Novo m e sta
PRODAM BMW 1800, letnik 1968,
ali zamenjam za Z 750. Ogled
vsak dan popoldne. Jože Bajuk,
Bajanja vas 26, 68330 Metlika.
VM dobro ohranjen
ohran
PRODAM
fiat 124
special, letnik 1974
1974, in kason
-334
4 2 po 14. uri.
2X4 m. tel. 25 —
PRODAM tovornjak TAM 5000 in
prinza 1200. Jože Kastelic,
Zagorica 9, Mirna.
PRODAM LADO standard, letnik
1974. Rajko Erjavec, Nad mlini
4 3 /6 Novo m esta
PRODAM ZASTAVO 750, letnik
1969, v nevoznem stanju. Ruža
Bevec, Mestne njive 4 /1 1 , Novo
mesto.
PRODAM AVTO FORD TAUNUS
XL 1300, letnik 1975. Informaci
je na tel. (068) 7 1 -4 6 2 od 6. do
15. ure.
PRODAM JZ 750, letnik 1969.
A nton Novak, Loka 22, Šentjer
nej.
PRODAM LADO 1300 S, letnik
1977. Janez Kramarič, Jerebova
14 Novo mesto, tel. 23—436
Kovačič •
PRODAM R 4, letnik 1975 in
mercedes 328 kiper. Alojz Mežič,
Mali Podlog 17, Kriško.
PRODAM Z 101, letnik 1974. Jože
Kržan, Mali Podlog 10, Krško.
PRODAM A Ml 8, letnik 1972,
prevoženih 52000 km, v odli
čnem stanju, na novo registriran.
Jože šile, Goriča vas 90, Ribnica,
tel. (0 6 1 )8 6 1 -0 9 5 .
PRODAM Z 101, letnik 1973,
registrirano do julija
1981.
Jerman, Krka 3 a, Novo m e sta
PRODAM Z 750. Andrej Cekuta,
Dol. Prekopa 1, 68311 Kostanje
vica na Krki.
PRODAM nov neregistriran moped
na štiri btzine. Žabja vas 37,
Novo m e sta
PRODAM obnovljeno Z 101 de lux,
letnik 1975. Informacije dobite v

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
mesto — USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, MeUika, Novo mesto, Ribnica,
Sevnica in T rebrne.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni organ upravljanja. Predsed
nik: Niko Rihar.
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni,
urednik), Milan Markelj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj,
Marjan Bauer (urednik Priloge), Bojan Budja, Ježe Primc, Drago
Rustja, Jože Sim čič, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnik.
Tehnični urednik Priloge: Dušan Lazar. Ekonomska propaganda:
J anko Saje in Marko Klinc.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 8 din, letna naročnina
298 dui, plačljiva vnaprej - Za delovne in družbene organizacije 600
dolarje
5 DM
(cz. ustrezna druga valuta v
vrednosti) - Devizni račun
H
52100-620-170-32000-009-8-9 (Ljubljanska banka, Temeljna dolenjska banka Novo mesto).
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu 160 din, 1 cm na določeni
strani 200 din. 1 cm na srednji ali zadnji strani 250 din. 1 cm na prvi
strani 320 din. Vsak mali oglas do 10 besed 6 0 din, vsaka nadaljnja
beseda 6 din - Za vse druge oglase velja do preklica cenik š t 11 do 1.
1. 1980 - Na podlagi mnenja sekretariata za informacije IS
skupščine SRS ( š t 421-1/72 do 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne
plačuje davek od prom eta proizvodov.
TEKOČI RAČUN pri podružnici SDK v Novem mestu:
52100603-30624 - Naslov uredništva: Glavni trg 7 p. p. 33, telefon

1-365 - Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo —
Časopisni stavek, filmi in prelom: CZP Dolenjski list, Novo mesto Barvni film in tisk: Ljudska pravica, Ljublj ana.

DOLENJSKI LIST

PRODAM dobro ohranjeno Z 101,
letnik 1978. Tel. 2 2 -0 1 9 .
PRODAM dobro ohran jen opel
kadet CL, letnik 1974. Cesta
herojev 3 2 /1 1 , tel. (068) 2 1 -7 2 3
i n t 21 dopoldne.
PRODAM Z 750 lux, letnik 1971.
Janez Kopina, Radovlja 7, Šmar
ješke Toplice.
PRODAM TAM 2001 kasonar,
letnik 1972, v odličnem stanju.
Nemanič, Podgrad 28, Stopice.
PRODAM FIAT 1500 p o delih ter
harm oniko Weltmeister 120 ba
sov in tri mikrofone s stojali
Stranska vas 58, Novo mesto.
PRODAM Z 101 comford, letnik
1979. Bojan Hribar, Gor. Kamence 1, tel. 2 4 -0 2 6 .
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UGODNO PRODAM plinski in
ejektrični štedilnik. Marjana Ko
zine 9, Novo m e sta
PRODAM košnjo otave. Tomič,
Loke, Straža.
PRODAM p eč za centralno kurjavo
35 tisoč kkal. Anton Markovič,
Dol. Polje 17, Straža.
PRODAM rabljen 140 1 trofazni
hidrofor. Pavlič, Vel. Bučna vas
39.
RABLJEN GRADBENI MATE
RIAL - ostrešje, opeko, vrata in
okna - prodam. Informacije po
tel. 7 1 -0 4 8 .
PRODAM
skoraj novo leseno
drvarnico in šupo 7 x 4 m. Jože
Kalin, Dol. Gradišče 17, Šentjer
nej.
PRODAM dnevno sobo. Tončka
Gornik, Drska 46, Novo mesto.
PRODAM črno-bel televizor. Infor
macije na tel 2 1 -6 0 6 .
UGODNO PRODAM dnevno sobo
iz programa ETA v izmeri 3X4 m.
Ima kotno omaro, zato jo lahko
1 ° 1 2^ *
kombinirate.
Tel.
PRODAM staro prešo. Košak, Dol.
Maharovec 21, Šentjernej.
PRODAM rabljena okna in vrata z
lesenimi roletami oziroma brez.
Naslov v upravi lista (3046/80),
1- 211.
tel. 171cxpress. Tel.
PRODAM pony
2 3 -4 0 8 .
PRODAM po ugodni ceni skoraj nov
električni štedilnik na 4 plošče.
Škrbec, Ratež 29, Brusnice.
NUJNO PRODAM barvni televizor
Gorenje Safir. Dopoldne kličite
na tel. 2 3 -5 3 5 , popoldne pa
ogled na domu.
UGODNO PRODAM kompletno
spalnico ter raztegljiv kavč z
dvema foteljema in m iz a Veljko
Praščevič, Bršljin 54 a, tel.
2 1 -2 0 3 do 19. ure.
NOVE 1 2 - 1 3 - 1 4 - 1 5 in 16-colske
gumi vozove za konjsko, volovsko
ali traktorsko vprego prodam.
Delamo tudi vse vrste osovin za
prikolice. Dostava na dom ali po
dogovoru. Stane Bulc, Jurčkova
73, Ljubljana-Rakovnik.
PRODAM psico, nemško ovčarko,
in moško k o la Mrgole, Šentjer
nej.
PRODAM dobro ohranjeno spalnica
Keber, Trdinova 5 A, Novo
mesto.
PRODAM pristno rdeče vino od 30
1 dalje. Cena je ugodna. Naslov v
upravi lista (3047/80).
PRODAM dobro kravo, 6 mesecev
brejo, s četrtim teletom. Ivanka
Švirt, Črnomelj, 21. oktober 21.

LJUBEMU ATKU IN MAMICI
JOŽETU IN KAROLINI ŽA
GAR iz Mačkovca 25 za 15.
obletnico skupnega življenja, da
bi bila zdrava in čimprej v krogu
svojih najdražjih: otroci Jožica,
Vesna, Boštjan, Sandi, mama, ate
ter sestre.

(^obvestila!
CENJENE GOSTE OBVEŠČAMO,
da bo gostilna Vovko na Ratežu
zaprta od 20. 8. do 10. 9. zaradi
letnega dopusta.
CENJENE STANKE OBVEŠČAM,
da bo frizerski salon „TINCA” na
R aki zaradi letnega dopusta zaprt
od 15. 8. do 2 5 .8 . 1980. Vljudno
prosim za razumevanje in se
vnaprej priporočam.
NOVOST! Obveščam cenjene stran
ke, da izdelujem dike za potne
liste, vozniška dovoljenja in
osebne izkaznice. 4 slike dobite
takoj po zelo ugodni ceni.
Fotograf Cvetko Tramte, Breška
vas 3, Šmarješke Toplice.
FRIZERSKI SALON „CVETA” ,
Čitalniška uL 1, Novo m esta
obvešča cenjene stranke, da bo
lokal zaradi obnove zaprt od 21.
8. do konca t m. V obnovljenem
salonu pa se strankam priporoča
mo za obisk. Oklešen Cveta,
Čitalniška 1, Novo mesto.

K m etijsk i s tro ji

ni. Franc Laknar, Ržišče 5,
Kos tanie vica.
PRODAM m latilnica ki zelo dobro
čisti, skoraj nove znamke Krobat
Albin Jarc, G l o b o d o l 1 6 , M irn a

PRODAM TRAKTOR IMT 533 po
ugodni ceni. Alojz Hosta, Sela 6,
68310 Šentjernej.
S1LOKOMBAJN KEMPER za koru
zo, dobro ohranjen, prodam.
Rudi Petan, Arnovo selo 24,
Artiče, Brežice.
PRODAM TRAKTOR URSUS, le
tnik :,!979, ali zamenjam za
goseničarja. Informacije lahko
dobite od 20. ure dalje na tel.
(068) 8 5 -4 4 6 .
PRODAM TRAKTOR IMT 533 s
kompresorjem. Ima 900 delovnih
ur. Jože L am pret Brinje 26,
68232 Šentrupert.
PRODAM zelo ohranjen kombanj
znamke Far Mercedes, letnik
1966. Branko Tomše, Gor.
Pirošica 13, Cerklje ob Krki.
PRODAM mlatilnico na popolno
čiščenje, plug „slavonac ’ in
osovino za traktorsko prikolica
Anton Berus, Srednji Globodol 6,
Mirna peč.
PRODAM nakladalko 17. Anton
Kramar, Mirna peč 15.
PRODAM PVC silos 35 m3 za
70.000 din. Stane Avsec, Bistrica
13, Š entrupert
PRODAM
TRAKTOR
MASEY
FERGUSON, tip 25, po general

V

Kl?PIM starejši traktor, lahko
nevozen. Tel. 21—287 d o p o ld n e .
k

u

p

i

KUPIM mešalec in prikolico za
osebni avto. Naslov v upravi lista
(3053/80).
KUPIM rabljen l e s e n krški coln.
Ponudbe na tel. 2 4 - 031.

IVAN KLOBUČAR iz Uršnih sel 60
prepovedujem pašo k°k°a P°
mojem vinogradu v Ljubnu. K® ,
tega ne bo upošteval, ga
sodno preganjal.
. . tn
REGINA MEJAK iz Prvomajske
Sevnica, opozarjam vsakogar,
bi izkoriščal gozdno parcelo
806 v Dol. vasi pri Kršlcem,
sodno preganjan.

SPOMIN

na žalostno tretjo obletnico smrti, ko nas je 10. avgusta z a v e d n o
zapustila naša nenadomestljiva in nikoli pozabljena hčerka
edinka, vnukinja, sestrična in nečakinja

ALENKA CIMBALJEVlC
Alenka, rane v naših srcih so še vedno sveže, k o t d a si
včeraj, pa te ni že tri leta. Tvoja iskrenost, dobrota, skrbnost
prijateljstvo, tvoje otožne oči in plemenito srce imamo v mislih
vsako minuto. Težko je brez tebe, ki si nam bila v ponos in cilj y
življenju. Kruta usoda je resnica. Zapustila si vse v cvetu m la d o sti,
saj ti je bilo le 19 pomladi. Hvala vsem, ki se je s p o m in ja te in
obiskujete njen prerani grob.

Vsi njeni
PRODAM traktor -AJrsus 35 KS s
kabino in plugom. Ima 870 ur.
Rudi Meserko, Mirna 58. 68233
Mirna.

Ribnica, 6 . 8 . 1980

ZAHVALA
V 86. letu starosti je dotrpeia naša ljuba žena, mama, stara

mama in prababica, sestra in teta

FRANČIŠKA REPŠE
iz Hinj 23 pri Šentjanžu
Iskreno se zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom in prijateljem zapodaijene vence in cvetje
ter namesto vencev za darovanje maš in za nesebično pom oč v najtežjih trenutkih. Še posebno
se zahvaljujemo družinama Repše iz Hinj in Brinja ter L„*:ekovim iz Podboršta. Hvala
vaščanom za podarjeni venec in cvetje, Planinškovim in Kozinčevim ter vsem, ki ste našo
mamo tako številno obiskovali v času njene težke bolezni. Posebej se zahvaljujemo OOS
Alprem iz Kamnika in sodelavcem za podarjena venca, župniku za lepo opravljeni obred ter
vsem, ki ste pokojno mamo spremili na njeni zadnji poti. Nadi Jakop iz Celja pa se še posebej
zahvaljujemo za njeno veliko požrtvovalnost in plem enitost

Žalujoči: m ož Jože, hčerka Martina z družino, sin Jože z družino, sestri Urška in
Angela ter ostalo sorodstvo
Hinje, l i . 8 . 1980

V SPOMIN
Danes, 28. avgusta, minevata dve žalostni in težki leti, odkar
si mnogo prezgodaj odšla od nas, naša draga

MILKA BADOVINAC
PRODAM vinograd v izmeri 10 a v
Smolenji vasi (Laze). Lenart,
Smolenja vas 11, Novo m e sta
PRODAM hišo s posestvom. Naslov
v upravi lista (3048/80).
PRODAM dve parceli na Ratežu.
Anton Lukše, Brvace 9, Grosuplje.
DAM kostanjev gozd v izmeri 1
PRODAM
ha, 43 a na Gclobinjeku pri Mrini
peči. Marija Keše, Mirna peč 20.
PRODAM vmograd, z zidanico in
vsem inventarjem, na lepi sončni
legi, dostop z vsakim vozilom, 10
km od Novega mesta. Naslov v
upravi lista (3049/80).
OB KRKI na meji salmonidnociprinidnega revirja prodam 400 m2
zerrrijjsča.^ Naslov v upr*vi lista
PARCELO, zazidljivo in komunalno
opremljeno, na zelo lepi legi v
okolici Brežic, ugodno prodam.
Nada Jovanovič, Ul. B. Učkar
106, 61000 Ljubljana.
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roj. Klem enčič
Hvala vsem, ki se je spominjate, obiskujete njen grob, ji prinašate cvetje in prižigate svečke.

Vsi njeni
Jugorje, 18. 8. 1980

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage žene, mame,
hčerke in sestre

MILENE DVORŠCAK
roj. Skube iz Mihelje vasi 5

V NAJEM DAM DELAVNICO,
veliko 72 m2, v Metliki, CBE 3.
Ogled vsak dan.

mm ssm

DRAGI MAMI ANICI NAGELJ iz
Vel. Bučne vasi za minulo dvojno
praznovanje še na mnoga zdrava
leta - ji iz srca želi hčerka Anica
z družino.

m

se iskreno zahvaljujemo vsemu zdravstvenemu osebju Zdravstvenega doma Črnomelj* KLj,
pokojni z velikimi napori lajšali bolečine. Hvaležni smo vsem sosedom za pom oč v. VCem
trenutkih, sorodnikom, prijateljem, znancem, DO Viator Črnomelj, IMV Črnomelj.
lep0
Pionirja za podarjeno cvetje, godbi na pihala iz Metlike in obema duhovnikoma t* r
opravljeni obred in vsem tistim, ki ste sc od blizu in daleč prišli poslovit od nase
pokojnice.

Žalujoči: m ož Drago, hčerka Betka, mama, sestra Jožica in ostalo s o r o d s t v o
Mihelja vas, 1 1 . 8. 1980

ZAHVALA

Ob

nenadni izgubi • drage žene,
mame in tete

Ob prezgodnji izgubi našega najdražjega in dobrega moža, očka,
starega ata, sina in brata

TEREZIJE
BOBNAR

VERONIKE
METELKO

ANTONA KRAJNCA

iz Sem iča 9 / a

iz Žužemberka

iz Kuzarjevega kala
in znan!*0 zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
sožalip Crfm ’ }• S0 nam
v najtežjih trenutkih, izrekli
zarini. ’r> T 10, , 1 vence in cvetje ter pokojno spremili na njeni
vateinE«
se GD Prečna, ZZB NOV Novo mesto,
MarketiJT’ n n e
Prečna, OOS Varnost Novo mesto, TOZD
konfekei 1 c
tovarna obutve Novo mesto, sodelavcem
hij0
‘J® > Francu Somraku za poslovilne besede pred domačo
hv«i_
U pniku za opravljeni oored. Vsem še enkrat iskrena
hvala.

ZAHVALA

Ob boleči izgubi naše drage žene,
mame, stare mame in tašče

ZAHVALA

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
in znancem, ki so nam pomagali v najtežjih trenutkih, izrekli
sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojno p rem ili na njeni
zadnji poti. Posebno se zahvaljujemo sosedi Nežki Bezek za
oslovilne besede, duhovniku pa za lepo opravljeni obred. Vsem
enkrat iskrena hvala.

£

Žalujoči: m ož R udolf ter hčerka Ljuba z družino

Žalujoči: m ož Jože, sinova Jože in Stane, hčerka Darinka
ter ostalo sorodstvo

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem, znancem,
sosedom, vaščanom in nekdanjim sodelavcem, ki so ga v tako
velikem številu spremili na njegovi zadnji poti, mu poklonili
mnogo cvetja ter nam pismeno ali ustno izrazili sožalje.
Zahvaljujemo se članom LD Plešivica Žužemberk in ostalim
lovccm za nesebično pomoč in ganljivo slovo nu njegovi zadnji
poti. Prisrčna zahvala družbenopolitičnim organizacijam krajevne
skupnosti - ZK, ZZB NOV, ZRVS, SZDL in ZSMS, delovnim
organizacijam Iskra*. Žužemberk, SAP Viator Črnomelj, Trimo
Trebnje ter UJV Novo mesto, Občinskemu svetu ZS Trebnje,
DPO Trebnje in otroškemu oddelku bolnice Valdoltra. Hvala
govornikom Veri Vehovec, Ivanu Plutu in Jožetu Tavčarju za
ganljive in globoko občutene besede, godbi na pihala iz
Trebnjega, pevcem iz Zagradca in Ludviku Marinču.
Zahvaljujemo se tudi delavcem kirurškega oddelka Splošne
bolnice Novo m e sta

Vsi njegovi

ZAHVALA
Ob izgubi naše drage mame

ZAHVALA
V 67. letu starosti nas je po težki in
m učni bolezni zapustil naš dragi
mož, ata, stari ata, brat in stric

ANTON
MOHAR
Birčna vas 49

!*kre:
® znan 86 zahvaljujem o vsem sorodnikom, sosedom, prijateljem
* z a h ? 1 za ^re^eno sožalje, darovane vence in cvetje. Posebej
P o m nA ?!^enl0 družinama Žagar in Stopar za vsestransko
Vas zan
^ Novo mesto, KOT Ljubljana, ZZB Birčna
“ Podarjene vence ter župniku za lepo opravljeni obred.

ANE
GRAHEK

ZAHVALA
Ob boleči izgubi naše drage žene, mame, stare mame, sestre, tete
in tašče

Lokve 16
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem, sosedam in
prijateljem za izrečeno sožalje, darovane vence in cvetje ter vsem,
ki ste spremili pokojno v tako velikem številu na njen zadnji dom.
Posebno se zahvaljujemo sosedom za nesebično pom oč kdektivu
Ljubljanske banke - Temeljne dolenjske banke in ostalim
ustanovam in OZD, pevcem ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: njeni otroci

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Ob izgubi dragega moža, očeta, starega očeta, b iata in strica

MARICE STEGNE
z Gol ek a 8 pri Vinici
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem znancem in
vaščanom za podarjene vence in cvetje, izrečeno sožalje ter
številno spremstvo na njeni zadnji poti. Posebej se zahvaljujemo
bližnjim sosedom, ki so nam vseskozi, posebno pa v zadnjem
trenutku nesebično pomagali, krajevni organizaciji ZZB Vinica za
lepo organizirani pogreb, godbi, viniškim pevkam, govornicama
Katici in Tini za tople poslovilne besede, kdeKtivom GG
Črnomelj, OŠ Črnomelj in Brusnice. Iskrena hvala tudi bolničarki
Huddjevi in babici Maljevčevi za njuno požrtvovalnost in Meri
Hafnerjevi, ki je vse do zadnjega trenutka stala ob strani naši dragi
mami. Se enkrat najlepša hvala vsem, ki ste našo mamo imeli radi
in jo v tako velikem številu spremili na njeni zadnji peni.

Žalujoči: mož Jure, otroci Katica, Vera, Jure in Boris z
družinami
Gdek pri Vinici, Črnomelj, Brusnice, V lligst, Isedohn

ALOJZA ŠIŠKA
iz Straže pri Raki
ZAHVALA
V 70. letu starosti nas je po težki
bolezni zapustil naš dragi oče, stari
oče in brat

FRANC
PUCELJ

se iskreno zahvaljujemo sorodnikom, sasedom in prijateljem za
pom oč, darovane vence in izrečeno sožalje. Posebej se
zahvaljujemo tudi kolektivoma Kovinarska iz Krikega in Labod iz
Novega mesta ter duhovniku za opravljeni obred.

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
Po hudi bolezni nas je 14. avgusta v
76. letu starosti za vedno zapustila
naša d-aga mama, stara mama in
teta

iz Lutrškega sela 17
lsk*en0 Se

ys° pom A zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in prijateljem za

in cveti« , v nai težjih trenutkih, izrečeno sožalje, darovane vence
vei
kolektivr. c,za številno spremstvo na njegovi zadnji poti. Hvala
Hotel r
Standard - Mercator, Petrol Brežice, Petrol Otočec,
osebju v!!'* Otočec in Iskra Šentjernej. Zahvaljujemo se tudi
dr. Moteli
ga oddelka Splošne bolnice Novo mesto, posebej
*• Pr *v tako pevcem in župniku za lepo opravljeni obred.

Žalujoči: vsi njegovi

z Viha pri Pahi 7

V SPOMI N
22. avgusta mineva leto neizmerne
bolečine, odkar je naju nepričakova
no in mnogo prezgodaj zapusti
ljubljeni mož in d a ti očka

FRANCI VRČEK
Ne moreva verjeti, da te ni, tvoj lik je še živ pred nama, a tvoj
grob neizprosna priča tej boleči resnici. Težko je živeti brez tebe,
vendar spomin nate ne bo n ik d i ugasnil.

Z A H V A L A

MARIJA
NOVAK

Ne boš več v zvezdnatih nočeh
bedel, ne boš več sanjal in ne boš
več pel, ne boš nemiren čakal več
spomladi, kdaj breskve vzcvetele in
trt nasadi. (Gradnik)

Zahvaljujemo se vsem sorodnikom, prijateljem, znancem in
vaščanom z Vrha pri Pahi za podarjeni w nec, cvetje ter izrečeno
sožalje. Zahvaljujemo se tudi Elektrotehni Novo mesto, Zavodu
zazapodovanjeNovomesto, sodelavcem SGP Pionir Novo mesto —
gradbišča Ceste herojev za podarjeni venec ter župniku za
opravljeni obred. Posebno pa se zahvaljujemo Minki Koplenikovi
in Mati Hrastarjevi za posebno skrb za našo mamo v času njene
bolezni ter Pepci G dobovi za pom oč pri pogrebu. Vsem še enkrat
iskat na hvala.

Žrinjoči: sinova Alojz in Jože, hčerka Marija, sestri z
družinama ter ostalo sorodstvo

Za tabo žalujoči: žena in mala hčerkica

Kruta bolezen nam je mnogo
prezgodaj iztrgala našo ljubo ženo,
mamo, staro mamo, sestro in
prijateljico

TEREZIJO
KRIŠTOF
na hvala

ki tte pokojno tako množično
remili na
J S k r e S poti,• darovali
—
vence in nam izrek i sožalje.
< k > PosebnnlV?i (S ebiu oddelka za pljučne b dezni v Novem
Zavsonrwv, i robišu, sodelavcem TOZD Hotel Grad
0.
p moč v težkih trenutkih ter župniku za opravljeni

Ujoči-

Martin, hčerka Stanka z družino, hčerka
a>s*n Franci ter ostalo sorodstvo

ZAHVALA
Nenadoma in nepričakovano na* je v 65. ledi starosti zapusti
naš dragi maž, ata, stari ata, tast, btat in stric

FRANC PIRC
k G « . Mu l w i | | 8
Iskreno se zahvaljujemo sosedom, ki so nam MU ob strani, sorodnikom in vsem, ki so nam
iztekli sožalje, nam kakorkoli pomagali, darovali pokojnemu vence m cvetje tet ga spiem lina
njegovi zadnji prerani poti. Zahvaljujemo se GG Novo mesto, KZ Krki, IliV Novo mesto, PTT
ter mizarstvu Ilar. Najlepša hvala tudi župniku in kaplanu za spremstvo, opravljeni obred in
govor. Vsem še enkrat iskrena hvala.

Žalujoči: žena Justina, sinovi Franci, Toni, Mflan, hčerin Zorica, a o Janez, hči
Marija z družinama, sestra Angela, f t i a Micka in Francka z družinama

■H rusta 1980

A udi
NSU

SERVIS
BiRUS IVAN
C. herojev 27
NOVO MESTO
DOLENJSKI U S T
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Spomenik po dva din za kilogram
0
0

Romka ukradla 90—kilogramski nagrobni spomenik na Kapitlju in ga za odpadno železo
brez težav prodala novomeškemu Dinosu

0

Ni kar tako skrivoma odnesti 9 0 kilogramov težak in blizu dva
metra visok spomenik, še posebej, če se ga poloti ženska. Nekoliko
laže je, vsaj v našem primeru je tako, takšno kulturno dediščino v
obliki starega železa pretopiti v denar. Pa čeprav ima takšno staro
železo povsem jasno obliko nagrobnega spomenika iz litega železa z
razločno pobožno podobo na vrhu.

sS
!
\

0

0

Avtoriteta ni nikomur dana S
Dejali bi, da je brucka in
najbrž fa n tje požvižgavajo za
njo, kar dandanes pom eni
dekletu na cesti kom pli
m ent. Drobna, temnolasa,
živih o či in vedno urejena,
č e tu d i je v kavbojkah - taka
je tržna inšpektorica, diplo
mirana inženirka živilske
tehnologije Vera Splichalo1>/T.

N ih če ji ne bi prisodil
h čerke, k i jo je p o postavi že
prerasla, in k do bi si mislil,
da opravlja tako izpostav
ljen, naporen in zahteven
poklic. In to z vso avtori
teto !
, JVajti pravi pristop do
strank, človeški odnos, to je
važno za . naš poklic, da
inšpektorja sprejmejo, ” pra
vi inženirka Vera, k i v času
petletnega službovanja v tem
poklicu še ni imela težav
zaradi tega, ker daje videz
m ladega dekleta in ker je
povrhu še ženska.
,M o ja navada je strogo,
avtoritativno, vendar d o sto j
n o razložiti trgovcem, kaj je
narobe. Svetujem tudi, kako
ravnati, da d o nepotrebnih
za p leto v z nami ne b i prišlo.
Prav prizadevam o si, da bi
delovali preventivno, žal pa
z druge strani za to skoroda
ni odziva. Prav ponujam o se,
da b i prišli v kolektiv An
pojasnjevali mlajšim kadrom
razne predpise, a nas zelo
redko kličejo. ”
- A li si je pri trgovcih
te žk o p rid o b iti avtoriteto?
N em alokrat se tudi šušlja, da
in špektor zam iži, če je v
trgovini dom ač,
da ne
rečem , še kaj v e č . . .
„M oj stil je tak, da prvič
na napako opozorim , drugič
brezpogojno prijavim. Zara
d i suma podku pljivosti pa
sem prav obremenjena. Kar
nerodno mi je iti z vrečko iz
katerekoli trgovine, čeprav
sem gospodinja in moram

nakupovati. Trdim, da naša
generacija ni dovzetn a za
nobeno obliko podkupljivo
sti in da tega zd a j n i Zaradi
suma, k i ima kdove kako
stare korenine, p a si na trgu
sploh ne upam kupovati na
stojnicah. Pošljem raje m oža
ali koga drugega. Tudi m eni
se je že zgodilo, da so v
trgovini skušali pon u d iti
za vojček kave ali kaj takega,
kar m e naravnost u žali In to
tu di p o v e m ”
Inšpektorica
Vera,
ki
opravlja tržni nadzor v štirih
dolenjskih občinah, pa ni le
strokovnjakinja v poklicu.
Vsestranska je v svojem
zasebnem življenju.

Vodstvo kapiteljskega župnišča je
prejšnji teden prijavilo, da jim je
nekdo ukradel litoželezen nagrobni
spomenik iz leta 1857, postavljen
duhovniku Antonu Strochenu, obe
ležje pa je stalo na južni strani
cerkve. Spomenik je bil izdelan v
železarni na Dvoru in je eden redkih
pomnikov in prič o delu dvorskih
železarjev. Po številnih poizvedbah
so novomeški miličniki kaj hitro
prišli na sled tatu in ugotovili, daje
spomenik 29. julija ukradla 37-letna
Romka Berta Brajdič iz Žabjeka, pri
delu pa ji je pomagal njen 13-letni
sin. Brajdičeva je še istega dne
spomenik skupaj s starim železom
odpeljala v skladišče Dinosa in ga
tam prodala po 2 din za kilogram.
Za dragoceni kulturni pomnik so pri
Dinosu Brajdičevi izplačali 180 din.
In ne samo piscu teh vrstic, verjetno
se še komu porajajo pomisleki, kako
so lahko skladiščnik Karel Celič,
poslovodja Franc Hočevar in njegov
pomočnik Slavko Luzar, ki so bili

ZAMIKAL JE KOT ŽELEZO
— Železni spomenik, k i so ga
izdelali v stari železolivarai na
Dvoru.

Pretep, kakršnega v Črnomlju že dolgo ni bilo — Poleg
pretepačev na zatožno klop še kdo — Dva hudo
poškodovana

„Pred dvema letom a sem
obiskovala šiviljski tečaj,
zdaj sama šivam dekletom a
krilca in tu di zase sem že
marsikaj sešila. To m i je v
največje veselje. ” Rada tu di \
plete, uživa p ri kuhanju,
veliko bere. Za vse najde
čas, ker si za vsak dan
vnaprej sestavi plan dela.
Svoje čase je bila aktivna
športnica, zdaj si tega zaradi
časovne stiske ne p n v o šč i s
S
bodo nova teniška igrišča
nared za b d i šport. In
zadnje čase, k o sta Alenka
in Urška že večji, si oddih
najde v hoji. „Pred kratkim
sem bila z otrokom a teden
dn i na P o klju ki Tudi po
štirih ure na dan sm o hodile.
B ilo je nepopisno lepo. ”
N jene vsestranske sp o 
sobn osti s tem še daleč niso
izčrpane.
Če
se
samo
spom nim njenih rož na
oknih pa aktivnosti pri
dru žben opolitičn em delu na
terenu. . . Ona zm ore vse,
ne da b i pri tem tarnala nad
m u kotrpno usodo. M alokdaj
jo vidiš nenasmejano.
RIA BAČER

Na videz nedolžno obrekovanje je
v poznih sobotnih nočnih urah pod
vplivom maliganov rodilo pretep,
kakršnega na črnomaljskem Trgu
svobode še niso videli. Kirurgi so
svoje že opravili, končno besedo pa
bo pri vsem nedvomno imelo
sodišče, ki bo moralo poklicati na
zatožno klop še koga poleg
udeležencev pretepa. Pri tem misli
mo na odgovorne in strežno osebje
Viatorjevega disko-kluba Grad v
Črnomlju.
Cmomaljčani, 46-letni Levai Sandor,
28-letni Bojan Valenčič,
24-letni Ivica Petrovčič, 34-letni
Camil Rahmanovič in 25-letni
Ljubljančan Joviča Kostrež so se vse
do 1.30 družno veselili in popivali v
disko klubu Grad v Črnomlju.
Skupaj so potem odšli do Trga
svobode, tam veselo prepevali

TUDI „LEPA ANKA”
NA „VESELI JESENI”
V Mariboru bo 6. septembra
osrednja prireditev 14. slovenskega
festivala narečnih popevk. Za naziv
najboljše p popevke „vesele jeseni
80” in za nagrade se bo potegovalo
16 skladb, ki jih je napisalo prav
toliko avtorjev, medtem ko je med
pisci besedil Miroslav Slana - Miros
s petimi teksti na prvem mestu. Med
popevkami, ki jih bodo obiskovalci
poslušali omenjenega dne v maribor
ski unionski dvorani, je tudi „Lepa
Anka” , ki jo je na besedilo
Metličana Tonija Gašperiča uglasbil
Crnomaljčan Silvester Mihelčič.
„Lepo Anko” bo zapela Andreja
Zupančič, ki s še štirimi izvajalci
nastopa prvič na tem festivalu.

MOJ PREDSEDNIK PA MOLČI

E

Seveda bi bila naša zgodba o kraji
kapiteljskega spomenika neprimerno
krajša, če ne bi bilo nerazumnega in
lahkomiselnega početja Dinosovih
uslužbencev. Povsem nehote se za
nameček utrne še sum o podobnih
kupčijah v preteklosti, vendar ga
zaradi usode kupov starega od
padnega železa ni mogoče ne
potrditi ne zavreči. Romi bodo še
vnaprej enako pridni obiskovalci
Dinosovega skladišča.
B. BUDJA

Nočna inačica vesterna

■%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%■

Verjeli ali ne, toda moj
Predsednik se že nekaj časa ne
pogovaija z menoj. Ne, nisem
mu preklel matere niti mul
nisem zasedel njegovega lov
skega revirja, še manj, da bi
leje vinjen govoril zoper njega
in njegovo politiko. Saj to
vendar ne gre. Stvar je v
drugem grm", ki mu pravimo’
pisanje.
Beleženje
vsako
dnevnih, tedenskih in letnih
dogodkov, natančneje reče-!
no: napak, specificirano: raz
hajanje besed od dejanj. Oko
pač nekaj zapazi, stroj zapiše,
časopis objavi Ničesar se nil
trebaizmišljevati.
Navse
zadnje nismo družba, ki bi
tračarila. Vse mora sedeti, vse
mora biti trdo na tleh.
Argumentirano. Kot, na pri
mer, razdrapani asfalt skozi
mesto.
Še
tako zlobna,
brezzoba babnica ga ne more
stegniti iz megle. Ali pa
omaj pitna voda. Odpreš
pipo, pa ti pricurlja v lonec
čorba: smrdljiva, umazana,
neužitna. Pa električni tok,
samo za primer. V krajevnih
skupnostih tulijo, da se ne
Vjnorejo briti z električnimi

navzoči pri prodaji, sprejeli litože
lezni spomenik iz dvorske železarne
za odpadno železo. In tudi, po

brivniki, ženske cvilijo, da
krepavajo pralni stroji, napre
dni kmetje pa, da ne morejo
mnlzti drugače k ot na roke.

šporuie discipline, saj sol
pretepači baje lovili pretepe
nega skoraj dvesto m etrov./S
preprekami, seveda. Tudi z
individualno gradnjo bajt se ni
m oč pohvaliti Uradni aparat
melje tako počasi, da ni pričel
v zadnjih dveh letih nihče z'
novogradnjo. V sosednji o b či
ni pa se zida, da se vse kreše.
Tako se vsaj sliši, vendarje to
lahko le sovražna propaganda.
Rrtemkinove vasi, bi rekel.

Nežnejši spol, ki je že rodil,
sivi, ker nima kam dati otrok
v vrtec. Vse je prepolno,
otroka spraviš na varno le, če
poznaš najmanj vzgojiteljico,
seveda je boljše, če se tikaš s
samo direktorico ustanove,
sicer pa se nimajo deca
popoldne kje igrati, kajti novo
naselje je brez parkirnih
Moj Predsednik pa m olči.
prostorov, o otroških igriščih,
Ima me, da bi ga pohvalil, da
kaže, načrtovalci niso šel bi ga postavil na podstavek za
ničesar
slišali.
V
soli spomenik in mu zapel odo o
darnostnih stanovanjih bivajo
razvoju, o napredku, o zado
ljudje, ki se vozičkajo naokoli
voljstvu delovnih ljudi, kraja
z beemveji, najmanj, tudi! nov, ki so srečni, da lahko
citroenov ni malo. Natolceval- živijo v kraju, kjer biva on, da
ci vedo povedati celo to, da dihajo isti zrak, kot ga vsrkava
imajo solidamiki narejeno
n a Vendar se bojim, da bi me
pohištvo po n aročila Pohi potrepljal po rami, da bi se mi
štvena konfekcija je gnus
nasmehnil in da bi mi rekel:
nekaterim. Pa kultura? Od „Tako se piše, fant moj.”
zadnje gasilske veselice dalje,
kjer so pošteno premlatili
Potem bi me povabil na
neko vidnejšo krajevno buti- brizganec,
ne vedoč, da
co, se ni zgodilo nič pomem
najraje pijem vinjak.
bnejšega. Posamezniki štejejo
slednji dogodek celo med _____________ t o n i g a Spe r i č y

kakšnem postopku in s kakšnim
opravičilom so nekaj dni kasneje na
Dinosu podarili neznanemu moške
mu Jezusov kipec s spomenika, za
katerega jih je prišel neznanec, ki ga
bojda navidez poznajo, prosit.
Najsi bo kakorkoli, nagrobni
spomenik, seveda okrnjen za ,.po
darjeni” kipec, je bil dan po prijavi
kapiteljskega župnišča vrnjen lastni
kom, upajmo pa, da se bo omehčal
tudi neznani obdarjenec.

navzlic poznim nočnim uram, ko je
nenadoma prišlo do prepira med
Valenčičem
in Rahmanovičem.
Slednji je prvega dvakrat udaril,
prišlo je do prerivanja, nakar sta
Rahmanovič in Levai za nekaj časa
izginila in se vrnila z izvijači v
rokah. Valenčič, Petrovčič in
Kostrež so hitro videli, koliko je
ura, zato so urno stekli do bližnje
lesene palete Dolenjke, odtrgali vsak
po eno lato in se vrnili na mesto
prepira. Pretep, do katerega je prišlo
hip kasneje, je spominjal na dobro
zrežirano sceno iz kakšnega kavboj
skega filma, le da so bfle posledice
in kri čisto pravi, zaradi hudih
poškodb so Rahmanoviča in Levaija
odpeljali najprej v ZD Črnomelj,
nato pa v novomeško bolnišnico,
zdravniško pomoč pa je prišel iskat
tudi Kostrež.
Za vse pretepače bo podana
kazenska ovadba temeljnemu tožil
cu, enako pa tudi zoper podjetju
Viator, ki upravlja z diskom, zaradi
prekoračitve obratovalnega časa, in
strežno osebje, ker je točilo alkohol
vinjenim osebam.
B. B

KIPEC VRNJEN
Ukradeni spomenik je še ceL
Takoj po objavi vesti v Delu seje
Novomeščan Martin Cvelbar
zglasil in prinesel manjkajoči
kipec. Kot je povedal, se mu je
zdelo škoda, da bi ga razbili in
gaje raje vzel domov.

Že manj pijemo
Ce bi lahko sklepali samo na
podlagi številk o prodanih pijačah
vseh vrst v gostinstvu novomeške
občine ter v obratih družbene
prehrane, bi lahko rekli, da je žeja
odjenjala v primerjavi z lani.
V prvi polovici letošnjega leta je
bilo prodanih 399.471 litrov piva
Gani 479.011 litrov), iztočenega je
bilo 223.525 litrov vina Gani
234.899 litrov), popitega 13.127
litrov žganja (lani čez 14.000 litrov)
itd. O čiten padec je tudi pri prodaji
sadnih sokov, saj je bilo lani v prvih
šestih mesecih prodanih 8.616 litrov
takih pijač, letos pa samo 5.312
litrov. Tu gre za skoro 40-odstotno
manjšo prodajo. Pri kisli vodi je
letošnje pitje še najbolj podobno
lanskemu, saj gre le za 2,6-odstoten
padec v prodaji. Popitih pa je bilo
163.875 litrov raznih slatin.
Gostinstvo zaradi tega finančno
ni na slabšem, saj po vrednosti pri
vseh naštetih pijačah letošnja
prodaja presega lansko. Res pa je, da
so bile letos tudi nabavne cene pijač
višje. Tudi se ne gre slepiti, da je
zaradi tako prikazane manjše žeje
kaj manj alkoholizma.

Žir obeta
polšje leti
Po desetih letih v Kočev
ju spet polharski teden
Polhaiji že budno paz5°
in opazujejo po h°stah
bukve, kako so zastav*
plod. Ugotovili so, da
letos zelo veliko žira in
nam obeta, kakor pravimo,
polšje le ta
.
Za sedaj šele pripravljajo
pasti in vse potrebno za >
da bo vse v skladu z uredb
in predpisi po doP0^
zakona o lovu, po ^
je sedaj tudi polh zaščitenPred desetimi leti je b“
Kičevju od 10. do
•
oktobra zelo uspel
teden s polharsko razstavo*
Domu telesne kulture, p
gramom p olharjih lovov
zaključno zabavo, ^
razdelitev
sledila
razaein
cv pnznajJ
t
za ta polharski teden.
.
letos nameravajo p°
ponoviti program
polharskega tedna izpte .
let. Taka prireditev je mo^
samo takrat, kadar je b
leto, in to se n a m . ? ,
letošnio jesen. Polhar)i _
imeli v okrilju T u risti« ^
društva Kočevje seSfaneteBa
organizacijo 3. p o '! ^
tedna v K očevja
V_

Trdo delo ju je kalilo
Očeta Martina ranil angleški šrapnel — Mati Marija pa je
doma od tam, kjer je vrag drevesa pukal
Zlato poroko sta slavila v začetku
avgusta Martin in Marija Verderber
iz Vrta ob Kolpi v kočevski občini.
Oče Martin, ki je bil rojen leta
1899 v Vrtu, se najbolj spominja
prve vojne in svojega prvega, hkrati
pa tudi zadnjega juriša na italijanski
fronti. Takrat je bil Martin hudo
ranjen. Srapnel mu je raztrgal nogo
in zdrobil kost. Ranjenega so ujeli
Angleži.
Domov je prišel po koncu vojne,
še bolan in v angleški ujetnišld
obleki, ker druge pač ni imel.
Komaj je prišel domov, je moral v
košnjo, da si je zaslužil toliko, da si
je lahko kupil obleko. Kot vojnemu
invalidu je država omogočila, da se
je izučil mizarske obrti.
Čeprav je imel težave z nogo, ki
mu je pogosto otekala, je pridno
delal in si kupil za 12.000 din hišo,
v kateri živita z ženo in hčerko
Mimico.
Nevesto Marijo Verderber si je
poiskal v sosednji hrvaški vasi
Lamana draga blizu Bilpe; tam,

„kjer je vrag iz luknje skočil - še
danes se pozna na kamnu odtis
človeške noge in konjskega kopita se pognal na hrvaško stran Kolpe ter
vse bukve popukal in okoli obrnil,
zaradi česar se temu kraju še vedno
reče Lamana draga.”
Najprej sta morala pridno delati,
da sta odplačevala dolg za hišo in
skrbela za hčere. Rodile so se jima
štiri, žive pa se še tri: Mimica, Vida
in Nežka. Vse so se 2. avgusta z
možmi in štirimi otroci zbrale na
zlati poroki v Vrtu.
Med vojno je bilo v njuni in
drugih hišah v Vrtu zbirališče
partizanov, skladišča in mitingi.
Verderberjevi so dali za partizane
dve ali tri krave. O četa Martina so
Italijani dvakrat odpeljali, a so ga
zaradi invalidnosti obakrat izpustili.
Zlate poroke na tem koncu niso
redkost. Čeprav štejeta V rt in Bilpa
le 7 stalno naseljenih hiš, so bile v
zadnjih petih letih tu kar tri zlate
poroke. Zadnjo sta slavila Francka
in Rudi Rupe, ki sta soseda
Verderberjevih. Trdo delo in ne
pokvarjena, zdrava narava kalita
ljudi ob bistri Kolpi.

KLOPOTAJOČI K A f l^ L li
V M ačkovcu pri
Tiški gori stoji
p ot, k i g aje postavil
za
gostinstvo
in
M imovozeče vabi v K****
na Trški gori.

J02E PRIMC

POLNI KNjjj

STRELA JO JE
UBILA

ZLATA POROKA V VRTU V vasi Vrt ob Kolpi sta 2.
avgusta slavila zlato poroko
iVartin in Marija Verderber.
(F oto: Primc)

N ič hudega sluteč je
prejšnji torek ob 13.30
sedela 46-letna Nada Jarc iz
Kočevja, ki je bila tačas na
dopustu pri tastu v Cviblju
pri Žužemberku, pod tam
kajšnjim orehom v Nižini
domačije. T o pa je bilo za
Jarčevo usodno. Strela je
namreč treščila v oreh, pri
tem pa ubila Nado Jarc, ki je
sedela na klopci pod njim.
Jarčeva je bila takoj mrtva.

NARAVA ŽE
REKORDOV K
kmetiji, takega k
j
tegnfli iz zem,J!
pohvalila Krnčeva
jzkop^
ko je na njivi za hrio
kilogram težkega
velikana, ki Je
^
skupaj s še -deSf
dekagramov lažjunt
-o sfT

