Vozila IMV Kmetijstvu nujno več
dražja za
odstotkov

Spomini na
okrožno partijsko
konforonco

Predstavniki m edobčinskih organov družbenopolitičnih
organizacij ‘so se zanimali za trebanjske načrte

jjdep delavskega sveta
Cefrav bi jjjjgia industrija
tornih vozil pravico zvišati
JjJ*® »vojih vozil za celih 50./
k;,, kov, so se njihovi avtomoPo nedavni odobritvi ZIS in)
dmiir ■ ‘klavskega sveta po
d rto za nekaj manj k o t 27
jto tk o v . Seveda bodo morali
J/"® eene avtomobilov plačati
tisti, ki čakajo na
Tinj*
dalj časa: R enault 4
Ijj
kubikov) velja sedaj
Ui,’ , ’ P° novem letu ga bodo
j**o kupili tudi dom ači kupci,
“tom ko so ga zdaj delali samo
W1“ voz. Renault 4 TL special
4 r T?daj.134-750 dinarjev, R ^
ki ima 1108 kubikov, pa
. 04 voljo domačim kupcem
■j? novem letu za 149.0001
aii®v- Najmanj sta se podraI70
K ki bo zdaj veljal
L £°°0 dinarje* in R T8, ki
j,ne nekaj malega več kot
veli r ^ l k a ” . Renault 30 pa bo
^ 3 8 2 . 8 5 5 dinarjev.
^ * seji delavskega sveta, kjer
mft2 r avnavali nove cene avtoj a i~ °v’ to sprejeli tudi skl«
pLpndd ugodnosti ob devizn«
4 u veljale samo za vse tipe R
1 m"-dtem ko te ugodnosti ne
veljale za R 14 in R 18.
(Po večeru)

opozorjeno na to , da vse več
kreditov dajejo polkmetom, ki pa
niso v takšni meri zagreti za tržno
pridelovanje. Hkrati s tem bo treba
več narediti tudi za km ečke žene, ki
zdaj niso enakopravne z delavkami;
zakonodajo, ki se dotika tega
bolečega problema, imajo v drugih
republikah že urejeno.
V trebanjskem Trimu, ki v!
zadnjem času dosega izredne izvoz
ne rezultate, so se pogovarjali o
Najprej so se ustavili v trebanjski
težavah pri nabavi materialov in
kmetijski zadrugi, kjer so se pogo
uvozu. Za radi izvoza že od avgusta
varjali o nalogah pri pridelavi hrane,
dalje delajo v treh izmenah, lahko
ki čakajo to kmetijsko organizacijo
pa se zgodi, da bodo stali že
novembra, ker lahko uvozijo le še za
• Na obisku v trebanjski okoli 2 milijona dinarjev. Ker je
občini so sodelovali predstav
tako in ker uvoz za take primere še
niki na slednjih dolenjskih med
ni urejen, se lahko zgodi da ne
občinskih organov: Jože F lo r
bodo mogli izvoziti predvidenih
količin svojih izdelkov. Ko so sl
jančič, sekretar zbornice, Boris
G abrič, sekretar sveta ZK, Bo predstavniki Trima govorili o nalož
štjan Kovačič, vodja marksistič bah, je bilo v ospredju vprašanje, kje
nega središča, Ma rijan Po reber, so njihovi viri. Odgovorni iz Trima
predsednik sveta Z veze sindi so zagotovili, da bodo poskrbeli za
»edstev, sicer novih
katov, Lojze R a tajc, predsednik združevanje
naložb, k i bi pa za razvoj Trima bile
sveta SZDL, Niko Rihar, pred
nujne, ne bo.
sednik kemtijske živilske skup
Več na trebanjski strani.
nosti, in Jože Unetič, podpred
J. S.

Novembra bodo predstavniki
medobčinskih organov druž
benopolitičnih organizacij Do
lenjske obiskali vse kmetijske
zadruge in najpomembnejše de
lovne organizacije na našem
obm očju, kjer se bodo pogo
varjali o srednjeročnih planih za
obdobje 1981 - 1985. Najprej
so obiskali trebanjsko občino.

Danes na 7 . strani spo
minski zapis udeleženke
V ilm e Pirkovič

V SPOMIN HEROJU MAROKU - V Zabukovju nad Sevnico so v
soboto odkrili spominsko obeležje, delo Vladimirja Stovička,
narodnemu heroju Alojzu Kolmanu — Maroku. Tam kajšnja
podružnična šola pa je dobila ime sovašč ana in pogumnega rojaka,
ki je padel med NOB. (Več o praznovanju sevniškega občinskega
p raz,lika na sevniški strani.) (F oto: Franci Rupar)

sednik zbornice.
v naslednjem Srednjeročnem obdob
j a Tako naj bi pridelali do leta
1985 za 5 odst. več mleka ali 7
milijonov litrov, mesa 1570 ton ali
za 2 odst. več in krompirja 8.500
ton ali za S odst. več . Seveda tega
ne bodo mogli uresničiti, če ne
bodo v kmetijstvo več vlagali!
Naložbe bodo znašale 220 milijopri tem pa se zastavlja vprašakoliko in komu bomo dali
kredite. Na sestanku je bilo na mreč

Proti ..lakiranemu” obveščanju
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Rekordna udeležba na srečanju »Obveščanje v združenem delu" v Krškem - Sindikati
naj bodo nosilci podružbljanja informiranja — Glasila naj bodo tudi kritična
V petek in soboto je bilo v
Krškem tretje srečanje pod
geslom »Obveščanje v združe
nem d d u “ , ki je tokrat privabi

lo rekordno število — 230
informatorjev v združenem de
lu, ter več vodilnih družbeno
političnih ddavcev, kar vse
kaže na to , da obveščanju v
združenem d d u pripisujemo
čedalje večji onmen.
Zgovorna je tudi primerjava, da
imajo listi, ki jih izdajajo delovne
organizacije, večjo naklado kot vsi
naši dnevniki skupaj. Toda število
izvodov ni vse, pomembnejša je
vsebina in kakovost posredovanih
informacij. V tem je še dosti
pomanjkljivosti, pa tudi nepravilne
ga razumevanja vloge glasil združe
nega dela, ki jih imajo nekateri le za
propagandno sredstvo. Predsednik
CK ZKS France Popit je odločno
zavrnil to pojmovanje rekoč: »Zne
biti se moramo miselnosti, ki smo jo
prevzeli od zahoda, češ da so glasila
propagandni organ neke delovne

organizacije. To so glasila samo
upravljavcev in to dejstvo se mora
najbolj odražati v vsebini.”
Obveščanje v združenem delu
zato ne sme postati orodje upravnih
organov, niti tako zvanih informa
torjev, ampak je treba zgraditi
sistem, ki ga bo delavec obvladoval.
Glasila morajo biti jezikovno in
vsebinsko prilagojena potrebam de
lavcev in samostojna ter kritična do
negativnih pojavov.
To nalaga informatorjem, ki naj
bi bili kar najbolj novinarska uspo
sobljeni, pomembno in odgovorno
delo in dolžnost, zato naj bi imeli
le-ti široko zaslombo samoupravnih
in političnih aktivov v temeljni
organizaciji, seveda p a se ne smejo
'zogniti tudi svoji odgovornosti do
vodstvenih organov. Biti morajo
aktivisti in analitiki z m očjo javne revolucionarne besede.

(Nadaljevanje na 4. strani)
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- »Zgraditi moramo sistem, ki ga b o delavec obvladoval,” je na
, ^ kem O
o OBVEŠČANJU
c
v združenem delu” dejal govornik Boštjan Pirc, predsednik odbora DS ZSS zj
>
»Obvešč
C*nje in poli
propagando. (F oto: Tone Jakše)

Obisk Jugoslavije v malem
Predsedniki in sekretarji zborov združenega dela
skupščin vseh republik in pokrajin obiskali „Krko"

»Lovimo” vsebino, ne roke!

Med dvodnevnim delovnim
obiskom v Sloveniji so predsed
niki in sekretarji zborov zdru
ženega dela vseh republik in
pokrajin obiskali- drugo največjo
jugoslovansko farmacevtsko to
varno, novomeško Krko, ob tej
priložnosti pa so se zanimali tudi!
za celotno gospodarstvo novomešk e občine.
Gostom so v imenu občinske
skupščine Uroš Dular, v imenu
Krke pa Marjan Sonc ter Majda
Krašovec postregli s številnimi
podatki o gospodarskih razme
rah ter »ednjeročnih načrtih.
Sledil je sproščen pogovor, v
katerem so se predsedniki in
sekretarji še posebej zanimali, ali!

» J ^ o b č i n s k i svet ZSS za D olenjsko ocenil priprave na srednjeročno planiranje -

y .
1
'»o ^ P ravah n a novo petletko
jt
nov Ust. Začelo se
^ s l r a »b o jn o usklajevanje
hfcaj? Kstin- Za mnoge je to
!*'?iei še dejanje celotutte ^“ rtovalnega postopka.
so bili tudi na
**
medobčinskega sve^
sindikatov za Dolenj*iui n
mestu. Ra zpra*
s° zlasti o tem , kako
8vo9e poslanstvo pri
°bia io 2 . srednjeročnega ob„
1985 sindikat.

-------
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N il, d a ^ lin ič iz Č rnom lja je
No
Je za sindikat sprejem ljiv
»
P1*11’ k i ga delavci
N e d .,Zavestno- *In ^ š a d o li
k o v a ti tak o, da bo d o tega

Medobčinski svet Zveze sindi
katov Slovenije za Do lenjsko je
na petkovi seji v Novem mestu
za svojega novega predsednika
izvolil Jureta Perka, družbeno
političnega delavca iz Črnomlja.
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delavcev pri tovrstrun odločitvah
šibak ali pa ga sploh ni bito slišati.”
Nekateri razpravljala so zatem
poudarili, da so se delavci priprav
ljeni bojevati samo za plane, ki jih
bodo razumeli in vedeli tudi za vse
posledice takih odločitev. Zato je
zelo pomembno, kako so gradiva
pripravljena in obrazložena.
Vinko Kovačič iz republiškega
sveta ZSS je dejal, da je nabga
sindikatov v zvezi s tem zelo jasna:!
nenehno morajo spodbujati strokov
ne službe, da se bodo ustrezno
potrudile,, v nasprotnem >primeru'
lahko spet računam o le na »plani
ranje v forumih, na nivojih” , to pa
se ne bi niti obneslo niti bilo
sprejemljivo.
Ocene kažejo, da planski roki na
Dolenjskem precej kasnijo. To pa,l
kakor je menil Lojze Ra tajc, pred
sednik medobčinskega sveta SZDL,
ni tako velik greh, saj gre za to, da‘
bodo plani vsebinsko d o b ri „Pravi-l
mo, naj bodo zasnovani na dejan
skih možnostih in ne na visoko
letečih predpostavkah, upoštevaje!
vse, kar zahteva stabilizacijska na
ravnanost pa še kaj. Za to ni nič
hudega, če se dober plan rodi
nekoliko kasneje,” je pojasnil.
I. ZORAN

N

so nove investicije denarno po
krite, kako je z dohodkovnimi
odnosi in združevanjem sredstev
ter nagrajevanjem po delu tako vi
proizvodnji k o t v skupnih s luž
bah.
Planiranje v novomeški občini
in težave, ki to zahtevno.delo
spremljajo, je obrazložil član
izvršnega sveta Jule Stem. Pred
slovesom se je vodja delegacije
zahvalil za podedovane izkušnje
in mnenja, saj je bil cilj obiska,
da bi v praksi kar najbolje)
spoznali, kako se je treba dogovaijati o nalogah skupnega po
mena v naslednjem srednjeroč
nem obdobja

21. novembra bo ob 17. uri v
kulturnem domu v Dolenjskih
Toplicah slavnostna seja občin
ske konference ZK Novo mesto,
posvečena spominu na prvo
okrožno partijsko konferenco,
ki je bila septembra 1940 v
Henigmanovi hiši v Dolenjskih
Toplicah. Ta shod je pomembno
pripomogel k osveščanju kom u
nistov na Dolenjskem zlasti še
zato, ker je bil tik pred S.
državno konferenco Komunisti
čne partije Jugoslavije v Zagre
bu, kjer so sprejeli program
organiziranja naprednih sil zoper
grozečo fašistično nevarnost
Na 7. strani današnje številke
objavljamo spomine udeleženke
konference v Dolenjskih Topli
cah inž. Vilme Pirkovič.
.v
->

ČRNOMALJCI V
POLFINALE
Na sobotni javni radijski oddaji
»Spoznavajmo svet in domovino” v
črnomaljskem kulturnem domu sta
se pomerili ekipi medobčinskega
društva slepih iz Ljubljane ter
črnomaljskega centra srednjih šol.
Zmagala je črnomaljska ekipa, ki se
bo udeležila polfinalnega tekmo
vanja v Ljubljani, kjer se bo
pomerila z mladinsko ekipo iz
Bežigrada. Oddajo v Črnomlju sta
vodila Menči Klančar in Rado Časi,
v programu pa so nastopili Marjana
Deržaj, Marjan Marinc, duo Bober in
domačinka Darja Pečaver.
JOŽE STEGNE
A

DVOJNO
PRAZNOVANJE
N A BIZELJSKEM
Na Bizeljskem so 10. novem
bra slavili dan šole in praznik
krajevne skupnosti. Slovesnost je
bila v zadružnem d o m a Učenci
so pripravili kulturni program in
poročali o delu pionirskega
odreda ter široko razvejanih
dejavnosti v okviru celodnevne
šole. V gosteh so imeli delegacije 1
pobratenih osnovnih šol iz Lo
gatca in Bistre Poljane. Sledila je
svečana seja delegacij in organov
KS v počastitev 11. novembra,
dneva, ko se krajani spominjajo
tragične poti v izgnanstvo 1941.
leta.

V_____________________ - j
»TOPLI PREIZKUS”
V JE KRŠKO
V jedrski elektram i v Krškem
so te dni spustili v pogon vse
obratovalne in varnostne siste
me nizen reaktorja. Topli pre
izkus je zadnja pomembna faza
pred vložitvijo jedrskega goriva
v sredico reaktorja V oda v
sistemih je pod pritideom 157
atmosfer in je segreta na 299
stopinj Celzija. Strokovnjaki
preverjajo delovanje naprav in
sproti odpravljajo morebitne
napake. Pri ocenjevanju pre
izkusa sodelujejo razen strokov
njakov We stinghousea in obra
tovalnega osebja tudi strokov
njaki š te vinih znanstvenih inšti
tucij.-

KOČEVJE:
GIM AN7IJA GRE
NAPREJ

POGOVOR O PLANIRANJU - Gostje iz vseh republik in
pokrajin na tovamiScem dvorišču Krke. (Foto: R. Bačer)
V-
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Na tekmovanju ljubljanskega ob
močja, ki bo te dni, na temo
. Mladost v pesmi besedi in spretno
sti” , bo kočevsko občino zastopala
ekipa kočevske gimnazije, ki je
zmagala na občinskem tekmovanju,
ki je potekalo pod geslom »Tito,
revolucija, mir“. Gimnazijcem je
šele v »podaljšku” uspelo premagati
ekipo osnovne šole Kočevje, med
tem ko je ekipa CPS odpadla že
prej. Vsako ekipo so sestavljali po
trije mladinci in po trije vojaki.

tedenski

ZUNANJEPOLITIČNI PREGLED
i
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Američani so izvolili svo
jega 40. predsednika. Vsaka
štiri leta, prvi torek v no
vembru, nekaj več ko t pol
volilnih upravičencev v ZDA
odloča med republikanskim
in demokratskim predsednik
kim kandidatom. Ž e odsto
tek udeležbe na volitvah
kaže, da ne glede na „volilni,
cirkus”, ko t predvolilne
kampanje mnogi imenujejo,
ameriški državljani ne kažejo
prav posebnega zanimanja,
kdo bo v nadaljnjih štirih
letih vodil državo-

Zakaj je
zmagal
Ranald Reagan
Predvolilni spopad je iz
redno dobro zrežirana pred
stava v kateri nekaj sto ljudi
iz obeh taborov skrbi za vse,
tudi najmanjše podrobnosti.
Od pričeske in televizijskega
nasmeha do zelo podrobne,
analize vsake izrečene bese
de nasprotnika. V takšnem
vzdušju se je težko izogniti
občutku, da gre za celofan v
katerega naj bi bila čim bolj
zakrita dejanska politična
nagnjenja.

svetovno gospodarstvo pluje
skozi resnd gospodarsko kri
zo, ki ni mogla obiti Združe
nih držav. Njih ne zanimajo
vzroki in m ožnosti za reše
vanje, ampak posledice. In
Reagan se je v tej vlogi zelo
dobro .izka za l”. Vsekakor
veliko bolje k o t Carter, k i je .
na vsak način poskuša l po-*
jasniti trajajočo krizo in jim. “
realno prikazati položaj.
Američane ne zanima real
nost Prav tako jih ne
zanima usoda SA L T -2.
(vprašanje je, koliko Ameri
čanov je sploh slišalo za
SA .LT -2), nič bplj jih ne
zanima dejstvo, da imenuj®
Reagan palestinsko osvobo
dilno organizacijo - teoreti-.
čna N e zanimajo jih Reaga
nove ofenzivne in nič kaj
miroljubne izjave.
Vedo le to, da se je
dvignila nezaposlenost, da je
država izobilja nenadoma
prišla v položaj, ko naj bi
varčevala z energijo, da je
pred letom dni prihajalo do
spopadov med čakajočimi
za bencin.

DJURANOVIČ NA KITAJSKEM — V soboto je naša delegacija na Kitajskem, ki jo vodi predsednik
ZIS Veselin Djuranovič končala uradne pogovore s kitajskimi domačini. Zadnji dan uradnega obiska je
našo delegacijo sprejel predsednik KP Kitajske Hua Guofeng, ki je izrazil zadovoljstvo, na Jugoslavija
nadaljuje Titovo pot in Titovo politiko ter poudaril, da Kitajska z zanimanjem sp remija jugodovanski
razvoj in izkušnje. Na sliki: Hua Guofeng in Veselin Djuranovič pred pričetkom pogovorov.

Kmečki turizem - »kislo jabolko”

o z a i k

N A JV E C JA
avtomobilskk tvrdka Toyo S
začetku tega meseca sP°r j,
da je začela zmanjševati " g
proizvodnjo. Ukrepi bodo»JU
toliko časa, dokler ne bo m «
na produkcija padla za ce:
odstotkov. Letos julija so a
li 318.000 vozil, v za«*
naslednjega leta Pa
v0li
izdelovati le še 240.000 ^
mesečno. Za tak ukrep
I
uprava tovarne odločUa
mnogo manjše prodaje na jap ^
skem trgu (v času od JV' ^
septembra letos je prodaj P -r
skoraj za 8 odstotkov v pn™ ^
vi z istim obdobjem la®1'P
zaradi bojazni, da se bo zrn
izvoz v ZDA. Obenem
pokazali dobro voljo k? ^ti
v n r n a v s p nstreiše kritike r .
japonski avtomobilski in
in „i„nj
njeni Uvozni poM «,
prihajajio zadnje čase
vrope.
Zahodn
ahodne Evro]
OKROG 1300
NOV, več občin in »*»«££ ,j*izačasno preprečilo gr^J^fgu.
gega letališča v
Obrnili so se na upravno
ji
dežele Schleswig - .
to je po desetih urah ° ° r(M
zavrglo projdkt zine®1,, jjj-

*

letališče Kaltenkirchen. » *

Zakaj si pri nas km ečki turizem tako p očasi utira pot? — Avstrijski zgled

Nekaterim še vedno ni jasno, da ima km ečki turizem širši pomen
k o t le navaden gostinski turizem, čeprav njunih dejavnosti ni moč
preveč ločiti. Z ato so zaskrbljeni, ali bodo km ečke družine poleg
k m e ts k ih dejavnosti znale skrbeti za turiste in ali se bodo sploh
T u d i Carterjevi politični
hotele odločiti za tako, tretjerazredno in tvegano dejavnost.
ukrepi, k i so posebej v
Kmečki turizem je v Sloveni
mnogimi negotovostmi ni ena
zadnjem času bili plod pred
ji res še v povojih, zato izkušenj
ko, če ne še bolj kislo jabolko,
volilnega prilagajanja, niso
ne m ore biti veliko. Toda ali se
pa jo kljub tem u redijo mnogi
vedno im eli podpore ne.
ni vsaka gospodarska dejavnost
kmetie? In kakšno tretjo usme
političnih opazovalcev, o č i t > začela v malem in se z leti
ritev, m enda mim o kmetijstva
Iz volitev republikanca Re- no tudi volivcev rte. Njegova' - razraščala? Če ni domačih
in kmečkega turizm a, priporo
o
Reaganovi
izkušenj, se je m oč kaj naučiti
agana ni presenečenje, pre opozorila
čajo hribovskim kmetom?
tudi pri sosedih, zlasti v goratih
senečenje pa je vsekakor . agresivnosti” niso zalegla
obm očjih Avstrije in Švice.
tako izrazita zmaga, ki je
Medtem ko mednarodno
Avstrija privabi vsako leto mili
pravzaprav osmešila vse tiste
jone turistov, čeprav nima
številne uradne in neuradne javnost predvsem zanima
koliko bo Reagan res šel
morja; ne le poklicni gostinci,
raziskovalce javnega mnenja
daleč v svojem ostrem tonu
temveč tudi tisoče kmetov s
in napovedovalce možnega
svojo postrežbo!
izida Toda, takšen izid je ko bo januarja zamenjal
Kmečki turizem skrbi poleg
razjasnil in ponovno potrdiL ■svojega predhodnika in koli
ko bo v svojem stališču,
širjenja turizm a za obstoj kme
nekatere značilnosti pred
sprejel realnost mednarodne-,
tov na takih hribovitih obmo
sedniških volitev oziroma
ga položaja, Američane
čjih, kjer bi se družine težko
odnosa volilcev do tistega
predvsem zanima koliko
preživljale le s kmetijstvom,
kar jim kančdata ponujata
(pozitivnih) sprememb bo
tovarne pa so daleč. Ljudje
prineslo njegovo večje odpi
imajo poleg dela na kmetiji
Povprečni im eričan, če
ranje zasebni pobudi Koliko
dodatno zaposlitev in dohodke,
se že odloči, da se prikaže
ne da bi buo treba vsako jutro
bo povprečni Američan bol
na volišču, glasuje za svoj
na dolgo p ot. Vrsto kmetijskih
m očno omajan materialni je živel
ZO RAN SENKO VIČ
pridelkov, ki jih je težko
položaj. Njega ne zanima, da
Nekateri menda menijo, naj
odvažati v dolino, npr. mleko,
bi km etje, ki se hočejo v svojem
■####*##########*########################■
vnovčijo tako, da jih porabijo
kraju pečati s turizm om , opu
za prehrano turistov.
stili kmetijstvo in postali gostin
V CREŠNJEVCU
mogli drugače urediti, sedaj učence I
Ali je jabolko, imenovano
ci. Umazano delo na km etiji in
BO ŠE POUK
vozijo v Semič. Brž ko se bo učitel
kmečki turizem, res tako kislo,
obvezna čistoča v gostišču ne
Iz matične šole v Semiču so jic iztekel dopust, bo pouk spet
da kmetje ne bodo hoteli
gresta
skup. Čudna razlaga! Ali
sporočili, da podružnična šola v potekal v Črešnjevcu, tako kot lan
ugrizniti vanj, kot menijo tisti,
v Avstriji in Švici predpisi in
Črešnjevcu ni ukinjena, marveč le
sko šolsko leto- Tako kaže, da bo
ki se navdušujejo le za gostinski
inšpektorji m orda ne posvečajo
začasno zaprta zaradi porodniškega
šola zakoračila tudi v svoje drugo
turizem? Ali reja živine z
dopusta učiteljice. Ker zadeve niso
stoletje.
čistoči toliko skrbi kot pri
nas? Ali so turisti, ki prihajajo
k tamkajšnjim km etom , morda
zadovoljni tudi z umazanijo?
Ali naš km et ne zna biti enako
čist k o t v sosednjih državah?

Ali naši gostinci lahko nado
mestijo km ečki turizem s svo
jim vaškim ali podeželskim?
Zakaj ga niso že bolj razvili, če
so sposobni? Pravijo, da gosti
šča v gorah niso dovolj do
nosna. Ne gradijo novih, in še
tista, ki jih imajo, so pogosto
zaprta. Ne prinašajo dovolj
dohodka za vzdrževanje. Kme
tje znajo pri kmečkem turizmu
to dopolnjevati z dohodki iz
kmetijstva. Kadar ni turistov, se
bolj posvetijo delu na kmetiji,
ko imajo goste, skrbijo tudi za
te. Kaj pa naj počno gostinci,
kadar nimajo gostov, da si
zaslužijo svoj osebni dohodek?
Tisti, ki bolehajo za abso
lutno specializacijo in ne mora
jo pogledati stvari od blizu, tega
seveda ne morejo opaziti. Zanje
turizem ni združljiv s kmetij
stvom. Mislijo sicer lahko kar
hočejo — to je njihova osebna
pravica — toda naj ne ovirajo
tistih, ki spodbujajo kmečki
turizem!
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PREGLED

Vprašanja, k o t so skrb za nemoten potek
proizvodnje, ko je otežkočena nabava repro
dukcijskega materiala in surovin, potreba po
omejevanju raznih vist režije in administracije
v TOZD in SIS, v občinah, republiki in
federaciji, odgovornost za naloge in delovna
disciplina, uveljavljanje svobodne menjave
dela, nagrajevanje po delu in osebni dohodki,
informiranje, so bila med osrednjimi temami
sestanka sekretarjev aktivov komunistov —
delavcev neposrednih proizvajalcev — vodil ga
je Lojze Briški, udeležil pa se ga je tudi
predsednik CK ZKS France Popit - na
katerem so govorili o stabilizacijskih priza
devanjih v posameznih OZD in občinah ter v
zvezi s tem o razpoloženju in pripravljenosti
med delavci in kom unisti m o delu aktivov.

Le delo daje kruh

!

s

France Popit se je strinjal z ugotovitvami
razpravljalcev, da delovni ljudje sprejemajo
stabilizacijsko politiko, kar potijujejo tudi
omenjeni primeri, ko so se nekateri delovni
kolektivi v prid večjemu dohodku odrekli celo
regresom za dopust. To kaže, je poudaril
France Popit, da je zavest delovnih ljudi
izredno visoka.
Seveda pa stabilizacija ne pomeni zgolj
odrekanja, ampak predvsem boljše delo in
gospodarjenje. V prvi vrsti moram o doseči, da
bo urejena preskrba z osnovnimi življenjskimi
potrebščinami in to po zmernih cenah. Za
izdelke, ki neposredno ne vplivajo na družbeni
standard, pa je prav, da se cene sprostijo, saj
bodo s tem posrka le prekomerno kupno moč,
k ije tudi eden od virov inflacije.
Seveda je poglavitno, da bom o odpirali
razvojne perspektive s tem , da bosta zagotov

D 0LZN IS13 LIST

ljena delo in kruh delovnim ljudem- Ne
moremo se zadovoljiti s položajem, ko
nekatere OZD spričo pomanjkanja materiala
pošiljajo delavce na obvezen do p u st
Zato je
treba podrobno oceniti proizvodne programe
ali so dovolj imuni od uvoznih težav in zlasti,
ko gre za lzgubaije, če so se sposobni sami
sanirati, to je s pom očjo takšne proizvodnje,
ki jo domače ali tuje tržišče priznava in
plačuje.
V prihodnje bomo morali največjo
pozornost posvetiti zagotavljanju hrane, suro
vin in energije, za kar bodo potrebne tesnejše
povezave z združenim delom v drugih
republikah in pokrajinah.
Vprašanje recionalnega gospodarenja je
tesno povezano z omejevanjem razbohotene
režije, ki prekom erno bremeni ceno izdelkov
n n ih o v o konkurenčno sposobnost na tujih
trgih. To je glavni razlog, da se moramo kot
komunisti zavzeti za zmanjšanje neproduk
tivne režije in administracije začenši v TOZD U
pa vse do republike in federacije, je poudaril
France Popit.
Vprašanje nizkih osebnih dohodkov je
potrebno obravnavati celovito in ne enostran
sko, saj ni. vseeno, ali je v družini zaposlen
eden ali dva člana, ali dotekajo v d nižinski
proračun tudi dodatni dohodki ali ne in
podobno.
Na koncu je predsednik France Popit
poudaril, da so se aktivi komunistov —
delavcev, neposrednih proizvajalcev dobro
uveljavili in da vplivajo na politiko Zveze
komunistov. Za takšen vpliv se morajo aktivi
vj trajno zavzemati, hkrati pa skrbeti, da se bo
v Zv ezi komunistov povečeval delež neposred
nih proizvajalcev.
MILAN MEDEN

TELEGRAMI

J

TEHERAN - O dprtost in kritič
nost iranskega zunanjega ministra
Sadeka Gotbzadeha s katero je
nastopil na televiziji, ko je govoril o
protirevolucionarnih organizacijah
in študentih, zvestih Homeiniju, se
je maščevala. Zunanjega ministra so
aretirali po ukazu državnega javnega
tožilca zaradi ..provokatorske izja
ve”. Iranski predsednik B aniSadrje
aretacijo ocenil ,Jcot krepitev težnje
za popolno cenzuro, saj iranska
revolucija niti v vojnem stanju ne bi
smela dopuščati ukinjene svobode
govora”.
GUITO - Jugoslovanska državna
delegacija, ki jo vodi podpredsednik
predsedstva SFRJ Sergej Kraigherje
na svojem obisku nekaterim drža
vam Južne Amerike v nedeljo
prispela iz Kolumbije v Ekvador.
Med bivanjem v Kolumbiji je Sergeja
Kraigherja sprejel tudi kolumbijski
predsednik Ayala, podpisana pa sta
bila tudi dva pomembna dokumen
ta: program znanstvenotehničnega
sodelovanja med vladama obeh
držav na področju bakra in drugih
barvastih kovin ter program znan
stveno-tehničnega sodelovanja na
področju kmetijstva.
LONDON - ,.Zapreti vrata pale
stinski osvobodilni organizaciji, po
meni, odpreti vrata vojni” , je izjavil
predstavnik PLO v Londonu Nabil
Kamlavi, ko je komentiral izjave
novoizvoljenega ameriškega predsed
nika Reagana. Palestinski predstav
nik ga je obtožil „alarmantnega
nepoznavanja spopadov na Bliž
njem vzhodu, posebno še palestin
skega vprašanja.

- Ne kupujte več mesa, sicer sl boste uničili živce!

jjT^H LIN SK I TURNIR - V počastitev Dneva
n . J? bil 10. novembra v novomeškem Domu
i T : J a hovski turnih šestnajstih ekip iz občin
lOZn”’ ^ re*)nj e *n Črnomelj, sindikalnih ekip iz
D novomeških delovnih organizacij ter
■pravnikov TLA. Zadnje kolo bo odigrano 24.
u*wnbra.

ZDAJ GRE ZARES - Ze tradicionalno je, da takrat, k o novomeški vodnjak dobi
svoj leseni plašč, pošteno zebe tudi „kom unalce“ , ki ga postavljajo- Tako je b io v torek
zjutraj treba že pošteno hukniti v dlani, ker
nvo srebro zlezlo že krepko pod ničlo. Namei
so do —7 stopinj Celzija.

PRVI SNEG ZA OPOMIN - Ze v navadi ie, da
voznike vsako jesen šele prvi sneg in poledica
opozorita, da bo potrebno nemudoma zamenjati
letno obutev na avtomobilih. Zato ni nič
čudnega, če je že prvi dan pri dveh novomeških
vulkanizerjih zmanjkalo parkirnega prostora.
(Foto: J. Pavlin)

O MEDNARODNIH POLITIČNIH RAZMERAH
— Na povabilo OK ZKS Novo mesto je v
ponedeljek, 10. novembra, v Domu JLA.
sekretarjem 0 0 ZK in predsednikom komitejev
za SLO i n DS o aktualnih mednarodnih
političnih dogodkih, govoril član predsedstva CK
ZKS Jože Smole (desno). (Foto: J. Pavlin)
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Re n a u l t b o
o d p u s t il d e l a v c e
kot vsej francoski avtoindustriji se poznajo
tudi firmi Renault. Med
ij bi skupno število
delavcev v tej induFranciji znašalo okoli
_
P® bo Renault, s katerim
S0, : P ° 8°dbo o dolgoročnem
^ a n j u sklenjeno tudi novon0 a |MV, odpustil okoli tretjik jL 0 Je 2.500. Kljub domačim
d0si ?m> katerim se je Renault
ajeiJ Z0Perstavljal z manjša
n j Proizvodnje in krajšanjem
držav''6*’3 ^ asa> Pa namerava ta
druži*13 b^ncoska avtomobilska
dndij-3 ®radhi novo tovarno v

O
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• V V

o ejm/s ca
*Pet
MESTO: Sejmišče je bilo
0ddalSa^° °b iskano, saj kupcev iz
i)anrJjnib krajev skorajda ni bilo.
nad
de bilo 360 pujskov in 11
Pr0d . mesece starih prašičev,
'fckouT Pa skupaj le 177. Cene so
Mbn
P°Pustile, saj so prašički
tij m °d 1.300 do 1.900 din, nad
do3 7nnc stari Pra5iči Pa ° d 2-000
•‘00 din.
bjj b^ICE: Sobotna ponudba je
^13 p 1 bogatejša. Naprodaj je bilo
st^Pujskov m 24 nad tri mesece
^ U P m i e v - Kupčija je še kar
iltov ’ Prodanih je bilo 359 pujPfaJi? 0 22 do 75 din in 15 starejših
tlvj ^ °d 55 do 60 din kilogram

Novolesov prodor na tuja tržišča I EN
HRIBČEK

V isoko aktivna izvozno uvozna bilanca, m o č n o povečan izvoz tuHi v b o d o č e , naložbe v
d olgoročn o zagotavljanje surovin dom a in na tujem so značilnosti ob tričetrtletiu
Novoles iz Straže, ki je že
več k o t 30 let zapisan med
izvoznike, se ob tričetrtietni
bilanci laiiko ponaša z mnogo
večjim izvozom, k o t znaša
uvoz.
Vili Pavlič, direktor tozda Bla
govni prom et, ki opravlja vse posle
nabave in prodaje za 13 Novolesovih
tozdov, tako na domačem trgu kot
v tujini, ocenjuje letošnji izvoz ob
zaključku tričetrtletja za zadovoljiv.
„V letošnjem letu smo izvoz
povečali za 27 odstotkov v primerja
vi z lanskim v tem času, ni pa nam
uspelo povsem uresničiti letošnji iz
vozni plan, ki je bil resda zelo
visoko postavljen. Ocenjujem pa, da
bomo do konca letošnjega leta do
segli 30-odstoten porast izvoza.
V devetih mesecih leta 1980
smo na tujih tržiščih iztržili 9,3
milijona ameriških dolarjev. Uvoz je
bil za vse leto 1980 planiran v
znesku 8 milijonov dolarjev, ob sta
bilizacijskih ukrepih pa smo uvozili
le za .6 milijonov dolarjev surovin
in s tem ustvarili dokaj ugodno
izvozno uvozno bilanco. Kljub tako
zmanjšanemu uvozu pa nismo imeli
motenj v proizvodnji, zahvaljujoč
pravočasni in temeljiti pripravi in
dobri organizaciji."
- Kako nameravate kriti uvozne
potrebe v bodoče, v srednjeročnem
obdobju, ko je znano, da bodo
pogoji uvoza še zaostreni?
„Imamo v načrtu stalno poveče
vanje izvoza, in sicer z letno rastjo
10 odstotkov. Leta 1985 bomo izva-

žali samo še končne izdelke, med
tem ko zdaj pri celokupnem izvozu
polizdelki predstavljajo še desetino.
Za uresničitev teh ciljev se že zdaj
ustrezno organiziramo. K ot partner
ji se z nakupom delnic vključujemo
v podjetja na tujem, in sicer pri
pomembnih firmah, ki so bile doslej
naši kupcu Doslej imamo tako
partnerstvo vpeljano že pri 4 velikih
podjetjih v ZDA in Kanadi, ta pa
imajo skupno 15 montažnih obratov
za sestavo in prodajo našega p o 
hištva. Od tega si upravičeno obeta
m o nadaljnji prodor na ameriško
tržišče, m očno pa smo razvejili tudi
sodelovanje z državami Zahodne
Evrope in kažejo se možnosti za
izvoz na področju držav, članic
SEV.
Glede nabav surovin pa dolgo
ročno planiramo naložbe za pridobi
vanje surovin na domačem in tujem
trgu. Smo v pogovorih, skupno s
podjetjem Javor iz Pivke, da bi v
Kamerunu, v deželi tretjega sveta,
gradili lastne predelovalne zmoglji
vosti in se dogovarjamo za nakup
licence za izkoriščanje večjih povr
šin tamkajšnjih gozdov."
R. BACER

Iz primerjave cen na drobno za
mesec september med štirimi sloven
skimi mesti - Ljubljano, Koprom,
Mariborom in Novim mestom - ki
jih statistični podatki prikazujejo za
50 osnovnih in najbolj značilnih
izdelkov oziroma življenjsko po
membnih artiklov, je razvidno, da
Novo mesto ni več najdražie pri nas.
Pa poglejmo podatke
ce malo podrobneje:

Kmetijski inštitut svetuje
Ozimnic*

Pet odpuščenih
Strogi ukrepi v RIKO

stari, preizkušeni ročni način spravila pndelka. Zaradi
Zdaj * ^ u ro lo sti vsebuje koruza visok odstotek vlage, k i se ie
lajijj. Povečal, zato je nujno temeljito sušenje. Zagato bodo
^siče ^P ro v ili km etje, lu koruzo ročno obirajo in sušijo na
Dad'n °b hišah in gospodarskih poslopjih. Če obirajo
storže z obiralniki, jih ne bodo mogli obesiti in naravno
se morajo podužiti koruznjakov, opremljenih z
uuvpidnimi in vodoravnimi zračniki, ki lajšajo
DiUoa 2raka in preprečujejo plesnenje storžev.
treba ♦ m ožnost je siliranje v zasilnih silosih. V ta namen je
Pfeurej810.1*® zdrobiti ali zmleti z mlini kladivatji oziroma
Pridiere
drobilci. Zasilni silos se da urediti tako, da
S 0p n
zatesnimo s plastično folijo in s tem preprečimo
Podrobnejša navodila daje pospeševalna služba.
°tiain
težav k o t prt spravilu bo pri pripravi zemlje za setev
tfakto^L.,4~n edjsk i m štitut priporoča, naj bi na zadnjih
Nogo
kolesih zmanjšali pritisk na polovico, saj bi s tem
beba n ”lanj prizadeli strukturo zemlje. Ob zapozneli setvi je
j*
količino semena. Če velja, da je sredi oktobra,
?^°raba^ v
das za setev ozimne pšenice, najbolj primerna
eb k» .
kg semena na 1 h a, mora poljedelec za vsak
StrokTnej 5e .^tve to količino povečati približno za 10 kg.
d
Pose t
Kmetijskega inštituta posebej opozarjajo, da je
?°8nojiti 6 02unnega žita, še zlasti pa pozno posejane, nujno
tUd^°Pušefie^vsem z dušičnimi gnojili takoj, ko bodo razmere
°&>Če xranie . za spomladanske posevke, kjerkoli je to le I
’ etudi zemlja ni idealno osušena.

Na več najdraije
V N ovem mestu najdražjih
še 5 artiklov od 5 0

Kmetijski nasveti
O j ^ s o z a kmetijstvo izjemno neugodne vremenske razmere.
lovemrL*0 deževie j e zaustavilo spravilo koruze, v začetku
P a je zapadel še sneg. M očno kasni setev ozimnega
l u jn j ^ ^ j s k i inštitut Slovenije nam je poslal predlog nekaterih
tudi „ ,uroepov in priporočil, da o njih na kratko spregovorimo
k i!teJ nibriki.

hočem o doseči stabilizacijo gospo
darstva.
V R1KO smo zvedeli, da je vest
resnična. Zaradi nediscipline so
sprejeli sklep o odpustitvi petih
delavcev. V dveh primerih je sklep
že pravnomočen, v treh pa še ne.
Vseh pet prizadetih delavcev je pred
to, najstrožjo kaznijo že prej dobilo
vse ostale kazni, ki jih predvideva
pravilnik RIKO, se pravi opomin,
javni opomin in pogojno izključitev
iz dela od treh mesecev do enega
leta. Vsi, ki so zdaj izključeni iz
kolektiva, so ali samovoljno izostaja
li z dela ali samovoljno odhajali med
delovnim časom iz podjetja ali pa so
imeli na vesti kar oba prekrška, da
manjših niti ne omenjamo.
V RIKO ugotavljajo, da sodi med
notranje rezerve,
ki vplivajo na
zniževanje stroškov proizvodnje, tu
di racionalno zaposlovanje. Delavec,
ki ne dela, ampak samovoljno uhaja
z dela, ne ustvarja in živi torej na
račun svojih sotovarišev. Je torej
izkoriščevalec sodelavcev in takemu
ni mesta v kolektivu.
j . PRIMC

„V RIKO so jih p et odpustili,” se
je te dni hitro razvedelo po Ribnici,
„podobno pa se bo začelo dogajati
tudi nediscipliniranim v drugih de
lovnih kolektivih.” Zaostrena delov
na disciplina je tudi potrebna, če

Najdražjih v Novem mestu je bilo
5 artiklov (svinjska domača mast,
moški in ženski čevlji, posteljno
platno, emajliran lonec), najcenejših
pa kar 16 od 50 izdelkov in storitev
(fižol v zrnju, jajca, moka, prekajena
svinjska rebra, sir trapist, orehova
jedrca, pivo, tkanina za moške
obleke, moška srajca, nogavice,
kavč, električni štedilnik, m3 desk,
delo za moško in žensko obleko,
vodna ondulacija). Na drugem me
stu so bile cene 10 artikle
tretjem pa cene 9 izdelkov.
Novo mesto torej ni več prvo na
lestvici cen v Sloveniji, kar pa
verjetno niti ni več najbolj zanimi
vo. Velik skok cen, porast življenj
skih stroškov in pomanjkanje mno
gih vrst blaga pa tako ne pesti le
Dolenjcev.
..BORBA

-'Hoten Tovhk.No!

BOM
K U PIL-.
I
Ureja: Tit Doberšek
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Žametna črnina
objetošnji
trgatvi
Letošnje vremenske razmere
so odkrile nekatere bistvene
lastnosti najbolj razširjene sorte
vinske trte na Dolenjskem, v Beli
krajini, Bizeljskem in Posavju, to
je žametne črnine. Dejstvo je, da
je še danes veliko grozdja te
sorte na trtah, ker je grozdje še
zeleno, morda so jagode nekoli
ko pordečele. In sedaj, ko je
spomin še svež ter je grozdje kot
nema priča še na trti, kjer ne bo
nikoli dozorelo (saj vemo, da je
z zorenjem grozdja po 1. novembru konec), je prav, da opažanja
letošnje trgatve zapišemo za
poznejšo rabo.

B iološka osnova
posam ezne trte
je eden izmed osnovnih vzrokov,
da žametna črnina letos pone
kod ni dozorela. Sam sem
opazil, povedali so mi pa tudi
drugi vinogradniki (od Bočja,
Zavod, Trške gore in Malkovca),
da je žametna črnina tudi letos v
nekaterih vinogradih lepo dozo
rela, v sosednjam vinogradu, pa
je bila ob času trgatve po 20.
oktobru še napol zelena. Ugoto
vil sem, da povsod tam, kjer so
vinograde sadili s trtami iz
priznanih trsnic, kjer so trsničarji pri cepljenju trt jemali
cepiče od selekcioniranih ma
tičnih trt, je žametna črnina
tudi letos lepo dozorela. Na
sprotno pa žametna črnina v
starih vinogradih, sajenih s trta
mi od neselekcioniranih trt, in

stalnim opozorilom ne dajo
dopovedati, da žametna črnina
slabo prenaša dolgo rez na
šparone in da ne smemo naložiti
trti pri rezi več kot od 15 do
največ 25 rodnih oči. Za žam etno črnino je najbolj primerna kratka rez na reznike po
sistemu „roja“ (po kmetijski šoli
Royat v Franciji), opisana v moji
knjigi Vinogradništvo (Ljubljana
1978), ali pa kvečjemu še
srednje dolga rez z reznik’ in
kratkimi šparoni od 4 do 6
rodnih oči (penjevci).
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Žam etna črnina
le ni za vse
kraje in lege
Nadaljnji nauk letošnje trga
tve je, da žametna črnina le ni
sorta, ki jo lahko sadimo povsod. Za bolj severne vinorodne
kraje z nižjo povprečno letno
temperaturo žametna črnina kot
sorta z daljšo vegetacijo ni
najbolj idealna sorta. V teh
krajih bomo pač morali dati
prednost modri frankinji, ki
sicer daje nekoliko nižji pridelek
kot žametna črnina, ima p a to
prednost pred žametno črnino,
da vsako leto zanesljivo dozori.
Prav tako je treba žametno
črnino saditi na bolj proti jugu
obrnjene sončne lege. Tudi v
težki, ilovnati zemlji žametna
črnina slabše dozoreva kot v bolj
kamenitih, lapomatih zemljah.
(Opomba: Vinogradnike pro
sim, da mi sporočijo tudi svoja
opažanja ob letošnji trgatvi).

Zakonske
obveznosti
vinogradnikov
Po 11. členu Pravilnika o
načinu vodenja registra proizvajalcev grozdja in vina in o
minimalnih pogojih za vpis v

^
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pridelujejo grozdje za predelavo
v vino ali grozdje predelujejo v
vino in so vpisani v register,
vsako leto do 30. novembra
prijaviti ves pridelek grozdja,
mošta ali vina po sortah in
poreklu pri pristojnem organu
občinske skupščine (kmetijskem
referentu) tiste občine, kjer
imajo vinograd.
Proizvajalec obenem s prijavo
letnega pridelka navede (ali
ustno sporoči) tudi podatke o
morebitnih spremembah v registru proizvajalca, na primer
N ačin rezi in
spremembo površine vinograda,
obrem enitev
sorte ali števila trt pri posaje nadaljnji vzrok, da žametna meznih sortah.
Proizvajalci, ki še niso vpisani
črnina letos ponekod ni dozore
la. Žametna črnina na dolgih v register (vodi ga kmetijski
pristojne
občinske
šparonih je bila napol zelena, referent
obrezana na kratko, na reznike, skupščine), se morajo priglasiti
je pa lepo dozorela. Nekateri za vpis v register do 15.
trmasti vinogradniki si kkjub novembra tekočega leta.
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kljub istemu podnebju in zemlji
kot v sosednjem vinogradu ni
dozorela. Iz tega sledi zaključek,
da je treba selekcijo posebno
žametne črnine nadaljevati in
pogoje selekcije pri tej sorti še
zaostriti, predvsem glede dozore
vanja grozdja, v prom et pa dajati
le trte iz priznanih trsnic, ki
obvezno in nadzorovano upo
rabljajo pri cepljenju trt cepiče,
narezane od selekcioniranih ma
tičnih trt.

Hasan FAZLIC
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Proti...

Med gospodarstvom premalo vezi

(Nadaljevanje s 1. strani)
Predsednik RS ZSS Vinko Hafner
je težak položaj mformatoijcv v
združenem delu v svojem referatu
primcijal s položajem sindikata v
delovnih organizacijah. Poudariti je
treba njihovo samostojnost in zavze
tost za probleme delovnih ljudi, da
bodo le-ti res videli v njih izraz
razredne pripadnosti in ne le izvrše
valca direktiv političnih organizacij
in poslovnih organov. Tak položaj
informatorjev že po svoji naravi
zahteva, da preide obveščanje v
delovnih organizacijah pod okrilje
sindikata.
Udeleženci srečanja so sprejeli
akcijski dogovor, ki naj bi pomagal
informatorjem v združenem delu
dati novo vsebino njihovemu de|u s
pom očjo odborov za obveščanje v
delovnih organizacijah. Člani teh
odborov naj bi bili delegati delavske
ga
samoupravljanja,
družbeno
političnih organizacij in novinarji.
Na ta način naj bi odprli vire
informacij v delovnih organizacijah
na vseh ravneh in v vseh službah,
hkrati pa zbistrili kritičen odnos do
vseh pojavov samoupravljanja m
up.avljanja.

Na srečanju so b i a podeljena
priznanja vidnim osebnostim za
pom oč pri akciji „Tisoč delav
cev - sodelavcev*', nekaterim
urednikom internih glasil ter
najuspešnejšim komisijam za
obveščanje pri sindikalnih sve
tih. Tako priznanje je dobOa
tudi komisija za obveščanje pri
sindikalnem svetu v Novem
mestu. Inform atoiji v združe
nem delu so obiskkli tudi
Tovarno celuloze in papiija
.JDjuro Salaj" in prvo Jugoslo
vansko nuklearno elektrarno v
Krškem.
TONE JAKŠE

Na Dolenjskem mora m ed štirimi občinam i priti do boljšega sodelovanja, zlasti pri
planiranju na gospodarskem področju — Samoupravijalci izmenjali vrsto koristnih
izkušenj

6. novembra je bil v okviru Kluba samoupravljalcev v Novem
mestu sklican pogovor z delegati štirih dolenjskih občin o
stabilizaciji k o t najvažnejši politični nalogi. Sestanek je bil hkrati
priprava na sodelovanje 40-č lanske dolenjske delegacije na
klubskem srečanju zletnih območij. Danes so odpotovali n a
Plitvice.
Kot so v razpravi ugotovili, jc bilo
doslej ^ med občinami dolenjske
regije še premalo sodelovanja, pred
vsem pri načrtovanju v gospodar
stvu. Tudi to, kar je bilo v zdajšnjem
»ednjeročnem planu zapisano kot
prednostna naloga celotne pokrajine
- agroživilstvo in energetika - ni
bilo izpeljapo.
Kot poglavitna in vsem skupna
težava zadnjih mesecev pa se je ob
izmenjavi izkušenj pokazalo po
manjkanje reprodukcijskega mate
riala iz ureza. V Trebnjem morajo
Trimo, Donit in Dana po najnov ejšjh omejitvah uvoza resno razmi
šljati, kaj bodo delali zadnje tri
mesece v letu in v začetku prihod
njega leta, če uvoza surovin nikakor
ne bo možno doseči- Ravno zdaj pa

Izpopolniti
obrambne
načrte
Dolenjske priprave na
akcijo
NNNP
1 9 8 0 /8 1

NPVA
IM ENOVANJA

:
Na seji občinske skupščine .
Ribnica je bil Dušan Lavrič raz-1
icšen dolžnosti načelnika oddel- j
ka za občo upravo in družbene ]
i službe pri upravnih o ra n ih o b - j
činske skupščine in imenovan za :
sekretana občinske skupščine. :
Anton Šobar je bil razrešen doli- J
nosti načelnika za gospodarstvo S
in imenovan za predsednika i
občinskega komifeja za družbe-:
no planiranje, gospodarstvo in ;
proračun- Za predsednika občin -;
skega komiteja za družbene de-j
javnosti in občo upravo je b il?
imenovan Vinko Bojc.
j
»«••••••••••••“>•••••••••••••••••••••••*

Sneg spet oviral promet
Ceste, spet niso bile hitro in dobro izplužene in tudi
avtobusna postaja v K očevju (zaradi stabilizacije!) ne
2 e drugi dan ne morem domov v
Stari trg, ker zaradi snega ne vozi
avtobus," jc 5. novembra povedala
na avtobusni postaji v Kočevju
kmečka ženica. Čakati pa jc morala
še dva dni, ker je avtobus na tej
progi začel voziti šele v petek, 7.
novembra.
4 .' in 5. novembra na tej progi
avtobus ni vozil, kkr eesta od
Črnomlja do Kočevja ni bila splužc( na. 6. novembra jc pripeljal avtobus
iz Črnomlja le do Brezovice, ker je
bila cesta na območju občine
Črnomelj prevozna, na območju
občine Kočevje pa še ne.
Podobne težave so bile tudi na
drugih avtobusnih progah. Šolski
avtobus iz Osilnice do Faic Jc je 4.
novembra z velikimi težavami le
prebil v obe smeri, nato pa jc zaradi

so te delovne organizacije prodrle na
tuja tržišča z velikim uspehom in
komaj sklenjenih pogodb ne bodo
mogle uresničiti. Tudi iz Now>teksa
in Beti so delegati navajali podobne
težave.

plazov na cesti obstal in prvič redno
peljal spet v ponedeljek, 10. novem
bra. Redni avtobus iz Kočevja do
Osilnice tudi več dni ni vozil dlje
kot do Broda na Kolpi in nazaj do
Kočevji) oz. Ljubljane. Tudi šolski
avtobus za Koprivnik ni vozil od 4.
do 10. novembra. Avtobus za Reko
ni vozil dva dni (4. in 5. novembra).
Avtobusi na progi Kočevje Ljubljana in nazaj pa so imeli tri dni
v povprečju 20 do 30 minut
zamude.
Za vse te zastoje so krive
neizplužene ali slabo izplužene ce
ste, Tako dolgih zastojev pri pluže
nju ne bi smelo biti pri današnji
tehniki.
Ob zaključku naj dodam še, d aje
prom et normalno stekel v pone
deljek zjutraj.
J. PRIMC

Petkov sestanek vodij opera
tivnih skupin za izvedbo akcije
NNNP 8 0 /8 1 , ki ga je sklical
predsednik medobčinskega sveta
SZDL za Dolenjsko Lojze Ra
tajc, jc pokazal, da obrambnovarnostne priprave v naši pokra
jini sorazmerno dobro potekajo,
obstajajo pa še nekatere pomanj
kljivosti, ki jih je treba odpraviti
vsaj do zaključnega preveijanja
stanja, ki bo spomladi prihodnje
ga leta.
^
Tako so še neusklajeni in
ne aktualizirani številni obrambno-vamostni načrti, dokončno
ni določen sistem zvez ter način
oskrbe prebivalstva v primem
vojne nevarnosti, razpored ljudi
ni dosledno opravljen in še
nekatere nedodelanosti so o m ^
njali predstavniki štirih dolenj
skih občin, ko so ocenjevali
razmere in jih primerjali z
rešitvami predvidenimi z novim
zakonom o splošni ljudski
obrambi in družbeni samozašči
ti.
Na sestanku so poudarjali, da
je potrebno čimprej konkretizi
rati obrambnovamostne načrte,
da bodo razumljivi in v praksi
uporabljivi. V njih se mora znajti
vsak občan, saj gre za to, da
uveljavimo dtclavca in občana v
našem sistemu splošne ljudske
obrambe in družbene samozašči
te. Vključevati je treba ne le
obrambne, temveč tudi druge
varnostne akcije, k o t so re:
vanje^ ljudi, premoženja ob poplavah in goz
»ozdnih požarih ipd.
Akcija Nič nas ne sme presenetiti 1980/81, ki bo dosegla
vrhunec aprila prihodnje leto,
naj bi preverila tudi splošno
mobilizacijsko pripravljenost, in
formiranje, usposobljenost za
obrambo pred zračnim in tan
kovskim napadom, v vaji pa naj
.1bi preverili tudi delovanje civil
nih enot.
M. L.

C

Prav tako se je izkazalo, da imajo
interesne skupnosti na vsem dolenj
skem območju velike potrebe in
želje, katerih združeno delo ne more
kriti. Velika sprememba pa je stala
letos ob sprejemanju samoupravnih
sporazumom ki dan na dan prihajajo
v kolektive. Medtem ko so prej na
zborih delavcev skoro brez premisle
ka dvigovali roke, zdaj sprejem takih
aktov dosledno odklanjajo, zlasti če
zasledijo v njih nove, obsežne
investicije.
V črnomaljski občini so bili
prejšne čase z brezplačnimi dopusti
. kar zadovoljni, če je šlo za pomanj
kanje dela. Zdaj bi ljudje ra di delali,
pa se kdaj pa kdaj v nekaterih
delovnih organizacijah dogaja, da jih
poši ljajo ob 80-odstotnih prejemkih
na brezplačen počitek.
Kot ena ovednjih napak pretek
lega obdobja pa je bilo ocenjeno
investiranje v mogočne objekte z
visokim standardom, ne da bi hkrati!
zagotovili sredstva za njih obrato
vanje. Nazorna primera na Dolenj
skem sta novomeški zdravstveni
dom in trebanjska šola.
Da sa mokritičnosti manjka na
vseh področjih, je bila tudi ena vsem
skupnih ugotovitev. Ob iskanju
krivcev in odgovornosti pa se po
mnenju delegatov v javnosti pojavlja
premalo imen.
R. BACER

N A G RA D A PRVA KO M A

Na tekmovanju kovinarjev
občine Ribnice sta postala
občinska prvaka Jože Mihelič
(ITPP) in Alojz Knavs (RIKO),
ki sta uspešno zastopala ribni
ške kovinarje tudi na republišk em tekmovanju. Občinski od
bor sindikata kovinaijev Ribni
ca je zato predlagal, da bi oba
prvaka nagradili, vsakega s po
1.500 din. Nagrado naj bi
izplačali iz sklada za finansira
nje tekmovanja kovinarjev.

r

80 let Tončke Rešete
Tončka Rešeta, kmetica z
Novega grada, vasice visoko na
obronkih šentjanške krajevne
skupnosti, je 8. junija letos
skromno praznovala 80. leto.
Tončki je trdo delo na kmetiji
na B runskigori, kjer se je rodila
in rasla s štiričlansko kmečko
družino, in pozneje na Novem
gradu, oblikovalo značaj. Trden,
neuklonljiv, pošten, zaveden . . .
Streli junaškega, a neenakega
boja Milana Majcna in Jančija
Mevžlja na Mumicah so odme
vali tudi v Tončkinih ušesih.

brez skrbi,
sem delala za partizane doma.
Zbirali smo hrano, raznaša H
literaturo in pobirali partizanske
davke. Ljudje so dajali denar in
hrano. Ni važno, koliko je kdo
dal, pomembno ie, da je sodelo
val. Bilo je veliko žensk, ki so
bile or^nizirane v A FŽ; če so
bile izdane, so jih pretepali in!
odgnali v internacijo," pripove
duje. T o n čk o so obvestili, d a je
na Krsinjem vrhu, kamor so se
umaknili pred izselitvijo, prene
varno, zato se je d ružna zopet
selila. Družina, to je bila pravza
prav Tončkina mati in 8-letni sin
Marjan. Mož je šel v partizane,
p a v tako starejši sin Stane. Vsak
je bil boj na drugem koncu. , 29.
novembra 1943, ko je bilo drugo,
zasedanje AVNOJ, sva se zadnji
krat videla z možem. Zvedela
sem, da je padel 8. 3. 1945 na
Smolniku nad Ruša mi kot borec
Pohorskega bataljona.1' Ob vdo
ru Nemcev je šla To nčkina
družina pod zaščito 4. bataljona'
Gu bčeve brigade. Aktivistka
Tončka j e delala v rajonskem
odboru Škocjan, okraju Šmar
je ta in na okrožju Novo mesto.
,T am kjer je bilo okrožje, je bil
moj center. Pošiljali so me na
sestanke po vsej Dolenjski. Di
rektive sem morala speljati.* ‘

Tončkino nesebično sodelo
vanje v narodnoosvobodilni
gibanju je pozorno s p r e m i
tudi Partija. Bilo je maia l !” 1
ponoči na Jeprjeku. Pod ko
šatim hrastom je Jože Kačar Kantor naložil trem aktivistom
še težje, bolj odgovorne naloga
PostaU so elani KPJ, lončk*
Rešeta pa sekretarka p a rtiji
celice. Tončka se je pi*®9
zadrževala v Podturnu pod
- -■ - bila
komisije, p o » m ac jv
,,
belokranjsko
in
novome5*1?
okrožje in prišla je v osvobojen
Črnomelj. Leto po osvobodi" 1
je bila se v Novem mestu kot
član okrožnega narodnoosvobo
dilnega odbora. .Nisem **•
zmogla. Mara Rupenova je rek&'
Pustite jo domov; doma im */*
porušeno, pa še otroka
tu k a j. . . Doma na Novem giadjj
ie bilo požgano. Vseeno so 01

__ 4pa J*
~,
no delo. Oblastno delo
j« bilo'
bol
bolj na krajevnem odboru
vo. Ko ie bila občina v Boštanj^
sem bila v odborih, ko F
občina prešla v Sevnico, 561,1
delala le se politično-"
Tončka Rešeta pripoveduj«
nekako neprizadeto, kot fo *
zdi samo po sebi umevno, da ?
je tako razdajala. Spomin ima *
izredno dober. Toda kak?
skromna je, nazorno pove dej;
stvo, da sem jo moral sporni' 10
na zamolčano pomembno nalo
izvoljen®
go iz NOB, ko je bila izv
' ’
‘
Kočevske?!
za delegatko
na KočevsKe«*
zboru- Na vprašanje, ( e je bjjo
kaj lepega v njenih '80' letih,
nemudoma odvrne: ., 1 epa K
bila mladost. Ce ne bi ime“
izan1*1
družine, bi bito tudi v partfcše kar v redu. Slabelo me je, **'
je bil mlajši sin že za v šoto, n120
e bila stara, spraševala seffl
:je so drugi. . . Sin Stane in
mož v partizanih
Tončka se na moč izog®4
fotogra fskemu objektivu. Ker
je ravno vmila od živine, UJ?
obute škornje, na glavi rutože mora biti, vam bom j**
prinesla sliko!“ In res se vrne J*
sobe s sliko.
PAVEL

i

Lepe zamisli slabo izpeljemo
Člani Zveznega odbora ZZB NO V Jugoslavije obiskali k o č e vsko o b čin o
»
—
---------, —
jl n j u j 6j o sprejetih sklepov
_ _
Odgovorne
tovariše,
ki ___
ne izpolnjujejo
in
dogovorov je treba klicati na odgovor au pa cdo‘ razrešiti. fo*je bila
ena izmed misli, izraženih na razgovoru predstavnikov Zveznega
odbora ZZB NOV Jugodavije (v delegaciji so bili Vicko Antte,
Obrad Andrcvac in Vesna Bjekič) in občinskega vodstva ZZB NOV
Kočevje. Razgovoru so prisostvovali še sekretar repubILkea
odbora ZZB NOV Matjan Lenarčič in predstavniki občina'
družbeno-političnih organizacij te r občinske skupščine.
Razgovor je bil posvečen predvsem sodelovanju borcev v delegatskem sistemu in njihovemu delovanju na področju stabilizacijskih
prizadevanj. Kočevski borci so menili, da je bilo stališč o stabilizaciji

sprejetih veliko, držali pa se jih
nismo dovolj. Prav zato je treba v
bodoče zaostriti odgovornost posameznikov. Sproti je treba zasledovati, kako njihovo izpolnjevanje poteka, in če se kje zatakne, je treba

^

takoj ukrepati.
Nadalje so ugotovili, da (*e*ef*L
je - tudi borčevske - še ne deW^
jo, kot bi morale, se $****[? 9
vedno ni pravega sodelovali*
posvetovanj med delegati o*cijami in njihovo volilno b * °; a,
vpliv delegatov-borcev v kra)i:
skupnostih je ponekod
čeprav so na odgovornih
v KS- skoraj povsod borci, f
velja za samoupravne
skupnosti. Se vedno odločajo
ki imajo v svojih rokah denar'pg[MC
» • • • M * * 1**

Jože Vidic-.

n

Po 5ledouih vojnega
zločinca Frama Frakeljna
O če je bil mestni čuvaj v Ljubljani,
njegova hčerka Albina pa poštna uslužben
ka. V njenem stanovanju v Ljubljani so se
shajali vidni funkcionarji Osvobodilne
fronte. Poleg drugih je imela zvezo tudi z
Borisom Kidričem- Oskar se je izučil za
natakarja in je imel svoj bife in trafiko v
Vegovi ulici. Italijani so mu vzeli obrt, zato
je delal do konca vojne pri komunali. Mirko
se je izučil za kuharja in je bil v partizanih
kuhar pri glavnem štabu NOV in POS.
Stanko se je izučil za trgovskega pomoč
nika, a se je že pred vojno zaposlil kot
prometni policist v Ljubljani. Po nalogu
vodstva Ol' je ostal v tej službi tudi po
okupaciji. Po izdaji so ga odkrili in zaprli.
Ko se je vrnil iz internacije, je odšel v
partizane.
Vinko je bil na začetku vojne učitelj v
Dravogradu Takoj po okupaciji so ga
Nemci zaprli, nato pa izgnali v Ljubljano.
Za njim je s Štajerskega v Meteno prišla še
njegova zaročenka Milka Kaizer- Vinko je
na domačem terenu deloval kot aktivist,
poleti 1942 pa so ga Italijani zaprli in
internirali najprej na otoku Rabu. nato pa v
Viscu pri Vidmu. Iz tega taborišča je s
skupino internirancev pobegnil in se 1943
priključil partizanom.
Tako so tisto jesen pri Ukmarjevih ostali
doma še 66-letni oče Vinko. 58-letna mati
Jera. 33-letna hčerka Otilija, 21-letna
hčerka Romana in 27-letna Vinkova zaro
čenka Milka Kaizer.
Bil je ponedeljek. 22. novembra 1943.
Pust in meglen jesenski dan. Romana je
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hodila v zadnji letnik na učiteljišče, llpala
jc, da bo začela poučevati v svobodi, ki bo
vsekakor zasijala že prihodnje leto. Vendar
tisti ponedeljek Romane ni bilo več v šolo
in nikdar več je niso videli. Zjutraj, ko je
bilo še temno, so prišli barjanski domo
branci in jo odpeljali.
V hišo se je naselila žalost, a še slutili
niso. kako silovito hitro se bliža smrtonosni
vihar. Dva dni kasneje, ponoči od torka na
sredo, je stanovalce prebudilo močno trka
nje po vratih.
.G ospod Ukmar, uganite, kdo vas kliče:
satan ati angel? ”
V gluho nič je odjeknil Frakeljnov kro
hot.
..Marija, pomagaj!” je vzdihnila Jera in se
skobacala iz postelje. Odprta je okno in
vprašala: „Kaj pa hočete? Pustite nas
spati.”
..Molči, čarovnica!" se je zadrl Frakelj,
.m i bomo šli noter, vi pa ven."
V hišo je planila barjanska tolpa. Razbili
so peč, štedilnik, vse omare, dvigali deske s
poda. tolkli po zidovih in iskali skrivališča,
v katerih naj bi našli razne letak? OF in
drugo gradivo, ki bi rabilo kot .dokazni
material” .
Noč se ja nagnila v jutro. Frakcij je
zaatulil: Marš vsi ven!’"
Ukmarjeva hiša je ostala prazna. Dobrih
petsto metrov naprej jc l rakelj ukazal
petim pajdašem, naj očeta odpeljejo po
ločeni poti. holj levo od ceste. Otilija se je
uzrla v Kozlarjevo goščo in kriknila: ..Ne.
tja ga pa že ne boste peljali!" in se je

močno oklenila očeta. Tedaj je obstala kot
okamenela: proti njim so domobranci kot
živino brez obleke in brez čevljev suvali
Romano. Razen 58-letne mame Jere, kate
ro je Frakelj poslal v Auschvvitz, kjer je
umrla, so tisto jutro vse Ukma rjeve pobili s
koli: očeta Vinka in njegovi hčerki Roma
no in Otilijo in Milko Kaizer.
Znani alpinist (himalajec), gorski reše
valec in akademski kipar Marjan K eršičBelač iz Ljubljane, je maja 1944 dobil
poziv, da se mora javiti v domobransko
vojsko. Prav tiste dni pa je bil objavljen
razpis za sprejem agentov h kriminalistični
policiji. Da bi. se izmaknil domobranski
mobilizaciji in še naprej kot aktivist OF
koristil osvobodilnemu boju, se je na nasvet
nekaterih ljubljanskih aktivistov prijavil na
omenjeni razpis. Ker je njegova družina
poznala družino dr. Vladimirja Kanteta, ki
je bil tedaj načelnik domobranske krimina
listične policije (sicer pa zaupnik varnostnoobveščevalne službe OF o d 1941. leta.
Februarja 1945. leta so odkrili njegovo
tajno delovanje in ga obesili v Ljubljani), je
bil sprejet za kriminalističnega agenta.
Vsak agent je intel svoj rajon in prav
zato. ker je bil dr. Kante obveščen, da je
tudi Belač tajni-aktivist OF, mu je določil
rajon med Tržaško in Dolenjsko cesto in
Barje. V tej funkciji je Belač začel odko
pavati trupla, ki jih je pobila Frakeljnova
morilska skupina. Tedaj na Ižanski cesti ni
bilo več domobranske postojanke, Frakelj
pa je bil že premeščen v Škofljico. O
vsakem truplu je Belač napisal zapisnik;
najprej na roko, potem pa v treh kopijah na
pisalni stroj. Eno kopijo je poslal svojemu
šefu, druga jc šla po skrivnih kanalih
Komisiji za ugotavljanje vojnih zločinov In
zločincev pri SNOS (Slovenskem narodno
osvobodilnem svetu), tretjo pa je za vsak
primer ohranil zase. Tako sem pri Belaču
osebno prebral originalna poročila, še na
roko pisana, iz leta 1944. Belač je identifi
ciral trupi.i vseh Ukmarjevih.

Truplo Romane Ukmar je Marjan Ke r-'
šič-B elač popisal takole:
„ 10. (deseto truplo po vrsti na spisku,
opomba J. Vidic) Z ensko truplo, visoke,
močne postave, močnih udov in prsi, oble
čeno v temen, skoraj črn plašč na pas z
veliko z blagom preoblečeno zaponko.
Lasje rjavi — dolgi okoli 50 cm, oblečena v
volneni svetlozeleni jopici, pod njo še ena
modra jopica iz debelo pletene volne.
Ustreljena skozi vrat, brez krila, v kratkih
sivih nogavicah, brez čevljev. Pri njej ni bilo
mogoče najti nobenih posebnih znakov,
nobenih listin.”
Belačeva sestra Alojzija Skrba je bila
prijateljica Romane Ukmar in jo je po opisu
takoj prepoznala.
Ce koga moti to, da sem prej zapisal, da
so jih pobili s koli, pri Romani pa Belač
omenja strel skozi vrat, naj povem, da pri
vseh drugih Ukmarjevih Belač ne omenja
strelnih ran, pač pa rane, zadobljene od
topih in ostrih, verjetno lesenih predmetqv
(kola, kopita puške ipd.).
Dan pred smrtjo se je romana v hodniku
domobranske postojanke, ki ga je ribala na
kolenih, za trenutek sama srečala s sorodni
kom, ki je bil tudi zaprt v tej postojanki in
je zdaj upokojeni učitelj ob slovenski obali.
Temu sorodniku je Romana povedala, d ajo
je v dveh dneh posilila vsa Frakeljnova
„elita".
domobranska postojanka na Barju je bila
v dveh stavbah: v šoli in v bivši Mokarjevi
trgovini in Ižanski cesti nasproti šole. Med
postojanko in prvo hišo v Crni vasi je bila
speljana žična ograja, s katero je bila
obdana Ljubljana med vojno.
Crna vasje najdaljša vas na Barju. Hiše so
razvrščene ob desni in levi strani ceste, ki
drži v notranjost Barja. Takrat jc bilo v vasi
okrog 60 hiš s približno 300 prebivalci. Pri
vsaki hiši so imeli malo zemlje, redili so po
nekaj glav živine, se ukvarjali s prevozom
blaga s konji, prodajali so solato in druge
poljske pridelke na tržnici, in če jc bilo le

mogoče, so si moški poiskali slu®?,
mestu.
wij
kmetje spomladi trebijo t r a v n i k e . r
pa je sklenil, da bo Barje .očistil”
Crna vas je bila prva, v kateri *
temeljitega trebljenja. Vas je bila
postojanki.
. v
kaže, da se je Frakelj v r im s k o 
katoliškem vzgojnem zavodu nalezf . pr<*
vitega sovraštva do mladih delu® • 1
usmiljenja jih je pobijal, še
zapornicami izvajal nenormalne
[/p
orgije po sistemu »dvanajst na en0 j«, so
obraz, toda črna in zapeljiva du».
ga učilL Zlo na tem svetu je
y
žene, ki jo satan še vedno izrabi]3 . ^ 0 s
namene. Tako je menil Frakelj in * ^<jt
tem prepričanjem je z užitkom n>or^
dekleta.
•
,, si j*
Od desetih zvedet do P,,inoC' 0W
patrulja ogledala okolico vasi. Ko 5<j t so
vili, da o partizanih ni ne d u h a ne
potrkali na vrata Lenarčičeve hišf-. ^ b
sta imela dve mladoletni hčerki ® g0slte
mlajša sina. Nocoj bo konec d
^
sreče. 2e čez nekaj ur bo družin* oStU*
člana manj. Nocoj se bodo sPet T
Frakeljnove morilske strasti.
. po^
„ Kaj pa vas nosi tod okoli vt l. odp*
uri? " se je čudil Lenarčič, ko r
vrata.
s tre li, k* ?
.B ožja milost,” je odvrnil F*8
imel vedno srbečo piko na jeziku.
spffr
„Nocoj bosta sveti Peter in LU
jemala goste.”
ne t t i f
Lenarčič je pobledel; „Pa 1
t e . . . ” ..Nocoj nič ne mislin>;
V*
m,” ga je prekinil in povzdig^ 1 f , pgjde'
hčerki naj se hitro oblečeta, z n
ta.”
pianih
Na Frdkcljn.v namig j*.,'0,, ,0pl>h
spalnico ir* d< kletipotegnila >* . ^
' stelj. Plahe >’azrli v nočne Pnk
s(! m ofj' tt hoj znajti, kaj se
d0£aj*

.
(N adaljevanje
pn*

izplačevali stroške brez kritja

0/0

lili

JI

Pripom be iz Kovinoplasta iz Jesenic na Dolenjskem k poročilu s tem naslovom

ti/r o c ia u ^ b o o '

V Dolenjskem listu je bil dne 6 .
oktobra objavljen prispevek iz p l a 
čevali stroške brez kritja". Ne
nasprotujemo informacijam, ki ima
jo namen informirati širšo javnost
tudi o takih težavah in problemih,
ki se dogajajo v posameznih OZD.
Toda menimo, da taka informacija
ne sme biti površna, formalistična
ali celo senzacionalistična. Pri takih
informacijah, menimo, je še po
sebno pomem bno, da se ločijo
napake od kriminala.
Ker ugotavljamo, da članek „lzplačevali stroške brez kritja*1 ni
napisan tako, da bi si bralci lahko
ustvarili pravo podobo o nastalih
pomanjkljivostih pri poslovanju, vas
prosimo, da objavite tudi naše
gledanje na to celotno zadevo.
Ko je inšpekcija SDK pri nas
kontrolirala poslovanje za leto
1978. je ugotovila:
1. Pomanjkljivo vodenje blagajni
škega dnevnika, ki je bilo v tem, da
je bil le-ta zaključevan občasno za
več vpisov hkrati, in ne za vsak dan
posebej, ko so bile spremembe v
blagajniški dnevnik vpisovane. Pri
pomniti velja še to, da blagajna ni
imela gotovinskih vplačil in je

°A N VARČEVANJA
j J * - oktobra je bil mednarodni
^lievanja. Tudi na naši šoli
tilu i * proslavo. Tega dne se ie
"J®*" tudi tekmovanje za najboljši
2 * * na joB. Te dni veliko
FMndjljam 0 pikapolonici, Id je
nk!?0 Vai^evanja. Le zakaj si je
udL™ m Wor vsi 'judj? ? ZakaJ
to u l,.]aj0 d * " « za orožje, ko pa
,z, njim pomagali lačnim in
k* jih je po vsem svetu še
Ne znam si odgovoriti,
siv ^ P*
ven1: nekega dne bo.
?*aPolonica osvojila vse ljudi. Za* *e bo doba varčevanja.
IVANKA ZUPANČIČ, 8. b
OS Jurij Dalmatin
K rško

OROŽNE VAJE N A
VIHRAH
k a m J ^ Va* *° 8,5 pripeljali vojaški
^nnoni in vii smo se čudili, kaj naj
DriT*’?men*- Zvedeli smo, da bodo
l,3 * y t *a orožne vaje. Ko smo
Jokali mleko v zbiralnico,
bon« 6 ‘kupaj z vojaki dogovorili, da
fu|j? Pripravili kulturni program,
pril,?,.P® bodo z njimi odigrali
S 'ltf j * o tekmo. Drugi dan zvečer
Kc;.
res kulturni program z
‘ b , jami’ kiJ ih je »premljal vojak
teV^Ln'on^ ° . ro programu je bila
Ki..?*' na kateri so zmagali vojaki,
jutro, ko smo čakali na
»o se vojaki
,
že pripravljali
M d ^ P u l ) Z nami so preživeli

Kljub napakam, ki se, take ali
drugačne, lahko ugotovijo tako
rekoč pri vsakem delu in v vsakem
okolju, je potrebno ugotoviti, da se
s temi napakami v naši OZD ni
nihče okoristil, da tudi ni bilo tega
namena ter da družbeno premoženje
v najširšem pomenu besede ni bilo
prizadeto. To pomembno ugotovi
tev pa je pisec članka hote ali
nehote izpustil in s tem brez pravega
razloga preveč prizadel dobro ime
tako delovne organizacije, kot tudi
posameznikov, kt so kljub ugotovlje
nim napakam sicer pošteni in vestni
delavci.
Za kovinoplast
Jesenice na Dol.:
MIHA SKRLEC, direktor
JOŽE BOŠNJAK, predsednik DS

v l o k i?

fr?
številki Nove proge, jjarila
(m.,^ubljana, sem v rubriki „Vaš
•on ’ dobii O govor na svoje
t A i e temu glasilu o tem , kdaj
v lo k i pri Zidanem mostu
nujno potrebni peron. Kaji
Nova proga? Za posta-!
jjJk* Loka so pridobljena vsa po. n t soglaša in sredstva, gradbeno
h 2»enje, izdelani pa so tudi načr«ri_r*, ° je pričakovati, da se bo
.Ja j* P^^ela še v oktobru 1980.'
Progi” se zahvaljujem za od? VOr in
i upam, da bodo Ločani
5“nfino le prišli do prepotrebnega
Peron*.
STANKO SKOČIR

LEP PRIMER
SODELOVANJA
PtMPtembra lani je naš takratni
pionirske organizacije
ruvpj? Vodenik podpisal s predsedlisjj' *OZD Lisca Senovo svečano
1>d ° ? Prevzemu pokroviteljstva
Uv* 0 **>. Takrat so nam iz
tmT Podarili barvni televizor, ki
Pf,L
bili zelo veseli. Z našimi
smo *e dogovorili tudi
iD-JOaelovame na kulturnem in
^jJ^ em področju. Naš likovni in
U t>, 4*a ročna dela sta že pripravilsjJ?*tavo v Lisci, člani dramskega
t w a Pa so s kulturnim prograOb ,P °^astili delavke ob 8. marcu,
c« okJ? . jem praznovanju 25-letni»i 0“| °ja Lisce so nas povabili, naj
amo razstavo v Lisci in
tnu
Vasovalci v kulturnem donft.’a j* ° jo uprizorili člani prosvetPov-jdmštva Svoboda s Senovega.
»m0 j r ? smo z veseljem sprejeli in
ioii^eiavcem Lisce hvaležni za lepo
«1
TTAn«« aI
a rialimA
Učenci naše S/«1
šole
želimo,
**e sodelovanje nadaljevalo in
MlCe . .-do. Delovnem'.' kolektivu
eestitamo ob jubileju in mu
0
mnogo delovnih uspehov.
MITJA ROBEK, 8. r.
OS KOPRIVNICA,

SKOMIN N A PADLE

jDalmaka. - spomnili vseh žrtev
Mi
Na pokopališče sem šla
G oieb je mnogo svečk.
—• -b pred spomenikom,
Jt mi? 0 Popoldne recitirali. Zdelo
Vi« .J? ! “a sem se
tišl ni
*° vv večerni
v‘ x
“ Onila spominu i
Ma r j e t k a Se p e c 7. c
OS Jurij Dalmatin
Krško

^ H o d k s p o m e n ik u
v Ma j d e s i l c
?°<na Ž|Strt?k popoldne smo dijaki
?»stiu J™aJde Sile s pohodom po(^ o m in na borko X. SNOUB
m narodno herojinjo
■ilc. Po poldrugi uri oda
J^i, P^jsPeli na jaso blizu Koroške
P^ko il st° j' spomenik. Spomin na
ienie VSe t,ste’
so d*1* svoie
z? nas, smo počastili z
so oo :
molkom in recitalom,
don»ski recitatorji. O
,I'am j. *cen' gibanju, v teh krajih
'kleip,, R?Vedoval aktivist OF in
c NOV tovariš Klobčar.
TIHOMIR TROHA
‘ - .
DOM MAJDE SILC

Samoupravni!
stanovanjska
skupnost Kočevje je poslala
hišnim svetom dopis, naj do
konca novembra izpolnijo for
mular ,.Predlog potreb investicij
skega vzdrževanja hiše za leto
1981” . V dopisu so razložene
tudi težave v zvezi z vzdrže
vanjem hiš, postopek sprejema
načrta vzdrževanja, poudarjeno
pa je tudi, naj bi hišni sveti dali
prednost popravilu in obnovi
strešnih kritin, popravilu vodo
vodnih in odtočnih napeljav,
obnovi tesarskih in drugih po
dov, obnovi dimnikov itd.
. V nadaljevanju pa je zapisano
dobesedno:
„Pri izdelavi osnutka plana
investicijskih popravil se bo
predlagala prioriteta popravil po
nujnostih in predlagala prioriteta
tudi tistim hišam, iz katerih so
ali bodo še hišni sveti (do konca
novembra 1980) pristopili k
podpisu samoupravnega spora
zuma o prehodu na ekonomske
stanarine. Prioriteta tudi ne bo
dana popravilom hiš in stano
vanj, katerih vlagatelji ne bodo
pristopili k podpisu navedenega
samoupravnega
sporazuma.”
Itd., itd.
Čeprav je pisanje precej sprto
s slovenščino, je le jasno izražen
pritisk, oziroma grožnja: ,.Kdor
ne bo podpisal sporazuma o
prehodu na ekonomske stanari
ne, naj ne računa, da bo njegov
predlog o investicijskem vzdrže
vanju Samoupravna stanovanjska
skupnost osvojila.” Člani hišnih
svetov in stanovalci so zato
prepričani, da je tako mišljenje
in tako ukrepanje tudi preče
sprto s samoupravljanjem, in
predlagajo, da bi o tem povedal
svoje mišljenje tudi dnižbeni
pravobranilec samoupravljanja.
M. D.
Kočevje

Pa še enkrat:
Togo poštno
poslovanje
Odgovor na odgovor PTT

Z obljubami ni moč čez Kolpo

t Sneg je vse iznenadil

b * * * 'm o ie poklonili padlim
pokopališču, k j« sto;"

in
od me v i

Kdor ne podpiše spora
zum a, ne bo imel pred
nosti

Da je novomeška pošla na mojo
notico z gon\jim naslovom, objav
ljeno v Dolenjskem listu 30. oktobra
1980, str. 5, odgovorila že v
naslednji številki, bi ji bil lahko
hvaležen, saj se pogosto dogaja, da
Javne ustanove, podjetja ipd. sploh
ne odgovarjajo na pritožbe občanom
četudi so publicirane v javnih
občilih. Manj pa sem pošti lahko
hvaležen za vsebino odgovora, saj
stojijo trditve v njem na dokaj
majavih nogah, četudi je pisec
porabil za odgovor trikrat več
besed, k o t sem jih jaz. K^ub temu
V PRULAH ZBIRALI
bom tudi tokrat kratek:
KNJIGE ZA N A S
1. Pisec domneva, da sem »ver
jetno mislil** NA ZNAMKE in
Pred kratkim sem na televiziji
poštevne vrednotnice, ko sem pisal,
slišala, da zbirajo v pobrateni KS
Prule knjige za šentiuperške pio
da jih izven pošte v Novem mestu ni
nirje, in res smo na šolo že dobili cel
mogoče k u p iti Ne vem, od kod ta
kup knjig. Večino teh knjig so
domneva. Kar sem mislil, to sem
prinesli šolarji od doma, nekaj pa je
tudi zapisal, zapisal pa sem, da se po
Pred dnevi je stopil v sedmo
pravi, je postal gasilec, in to uradno,
tudi na novo kupljenih. Nedavno
desetletje življenja Vinko Žabkar,
s sedmim letom , še prej pa je tekal
mestu zaman iskal le POŠTNIH
smo si pri uri slovenščine ogledali
varnostnik v novomeški bolnišnici,
za vsako vprego, ki je bila vsaj malo
VREDNOTNIC!
knjige, ki smo jih dobili za našo
kulturni delavec in predvsem gasi- podobna gasilski, da o opazovanju
2. Konec oktobra, bito je to
knjižnico. Zvedeli smo, da je 605
lec-prostovoljec od peta do vršičkov
takrat žal pogostih požarov niti ne
menda 29, sem iskal po trafikah in
knjig dobila knjižnica prosvetnega
las. Vinko je bil dvanajsti od
govorimo.
kioskih Novega mesta od Glavnega
društva v Šentrupertu, podobno
trinajstih otrok v revni družini na
V 53 letih aktivnega ukvarjanja z
število tudi šolska knjižnica, nekaj
trga pa do kioska pri pošti položnice
gasilstvom je Žabkar doživel prenečez 70 knjig pa cicibani iz vrtca.
in denarne nakaznice. Zaman: po
katero zgodo in nezgodo, najbolj pa
Precej knjig je zelo dragocenih.
vsod so me odslovili, češ da takih
so mu ostali v spominu težki časi,
Najbolj dragocene so: Pod bičem,
stvari NE PRODAJAJO 1 n da NAJ
ko je vse kazalo, da bo novomeško
izdana leta 1945, prvo delo Branke
GREM NA POŠTO. Na podlagi tega
prostovoljno gasilstvo zaradi uvedbe
Jurca, Seliškarjeva povest Janko in
in prejšnjih izkušenj sem potem
poklicnega izumrlo, in to kljub
Metka iz leta 1939, dela dolenjskih
100-letni tradiciji Vinko Žabkar je
napisal tisto notico v Dolenjski list.
pisateljev, ki jih do sedjg nismo
bil eden od tistih, ki je trdil, da je za
3. Toda pisec hoče po vsej sili
imeli, našli pa smo tudi Cankarjevo
ene in druge dovolj prostora pod
Moje življenje izpred 60 l e t
dokazati, da se nisem .k a j prida
soncem in ob brizgalni. Cas je
Šentruperški pionirji smo hva
potrudil" (še čudno, da ni napisal,
STARI SO
dokazal, da je imel prav, novomeški
ležni prulskim, da so nam poslali
da ravnam NEODGOVORNO ali da
poklicni
in
prostovoljni
gasilci
dan
toliko knjig, ki jih naša knjižnica še
PRETEŽKI!
sem pisun, kakor je ob takih
danes vzorno sodelujejo.
nima ali pa so bile izgubljene.
, polemikah" zadnje čase v navadi)
Dolgoletni predsednik novomeške
„Kam v soboto? V kino?
DAMJANA ZUPAN
gasilske čete ima še eno amatersko
in da prodajajo vrednotnice po vsem
OS Šentrupert
NE, ZAN IČ FILM! doma?
ljubezen: odrske deske. Prav tako
mestu, skratka, TUDI TAM, KJER
NE,
ST
A
R
I
SO
PRETEŽKI!
živo k o t o nakupu najmodernejše
GASILCI V
JIH JAZ NISEM NAŠEL. Ker je
na žur v Ribnico? TO JE
gasilske avtomatične lestve, ki seže
tako prepričan o resničnosti svojih
DEČNEM SELU
30 metrov visoko, pripoveduje o
TAPRAVO !" itd. To je
trditev, sem prejšnji teden ponovno
Gasilsko društvo v Dečnem selu
vlogah v Mandragoli, Slabi vesti. Ko
dobesedno prepisano s pla
ubral isto pot in povprašal v vseh
obstaja že 46 let in ima 65 članov,
bi mrtvi oživeli itd. Nemajhna
kata, s katerim so kočevski
trafikah in kioskih od Glavnega trga
ki delujejo v pionirskem, mladin
Žabkarjeva zasluga je, da imajo
gimnazijci vabili na svoj ples.
do avtobusnega postajališča. Rezul
skem in članskem oddelku. 2 elimo
novomeški gasilci danes tudi svojo
tat pa je bil spet tak: „Nimamo.“ pa, da bi v okviru našega društva
godbo in recitatorski krožek.
N i kaj, vabilo je napisano v
zaživela tudi ženska skupina. Naše
„Ne držimo.** - „Take stvari lahko
Prostovoljna gasilska društva so
Raki. Kljub-temu sta dala starša vse
zanimivem slogu. Dodali bi
društvo je za svoje vestno delo
bila nekoč siritelj kulture na sloven
otroke v šolo, Vinku je pripadel
dobite le na pošti.**
le,
da
so
stari
pač
„pretežki“
dobilo že veliko diplom, pohval in
skem podeželju, zakaj ne bi vsaj del
mizarski oblič.
Tako je bilo torej KLJUB NA
zato, ker je mladina „prepokalov. Udeležujemo se tudi raznih
te vloge prenesla tudi v današnje in
Ko se je vrnil iz nemškega
SPROTNIM TRDITVAM POŠTNE
tekmovanj v gasilskih veščinah.
prihodnje čase, razmišlja ne samo
izgnanstva, se je Žabkar preselil v
lahka. “
GA PREDSTAVNIKA DEJANSKO
IVAN HERCEG
ob življenjskem jubileju Vinko Žab
Novo mesto in se takoj vključil v
STANJE, preden sem na{nsal jaz
7. r. OS ARTIČE
kar.
delo okrajne gasilske zveze. K ot sam
svojo notico, in še naslednji teden,
TOREJ TUDI POTEM, KO JE
V TISKARNI
NAPISAL SVOJ ODGOVOR ,y. z.
Pretekli teden se je skupina zav
GABRIJEL**.
zetih novinarjev, članov novinarske- .
Menim, da si na podlagi poveda
ga krožka iz A rtič, udeležila poučne
nega lahko vsak bralec sam odgovori
ekskurzije v krško tiskarno. Pod
na vprašanje, kdo se potemtakem
strokovnim vodstvom smo si ogleda
pri svojem pisanju, oz. ugotavljanju
li vse prostore in stroje, na katerih
nastajajo manjši časopisi, glasila, ko M ost če z K olpo pri Z u n ičih , nekdaj sim bol sodelovanja med JLA in vaščani, je zaprt in resničnega stanja .n i kaj prida
ledarji, razne brošure in tiskovine.
potrudil**: jaz ali predstavnik pošte,
grozi, da se bo podrl — O bnoviti bi ga morali ob čin i Črnomelj in Duga Resa
Tu smo se seznanili s tiskarsko*
Id je naslovil name pravkar v
tehniko in videli, kako nastajajo
K ot eden od organizatorjev iz
oklepaju navedene besede. Tako!
Leta
1954
so
inženirske
enote
JLA
iz
karlovške
garnizije
ter
časopisi. Posebno všeč nam je bil
gradile tega mostu pred 26 leti
K. BAČER
prebivalci vasi s slovenske in hrvaške strani Kolpe s skupnimi
oddelek, v katerem smo dobili naša
menim, da bi se odgovorni tovariši
imena vpisana na posebne svinčene
močmi zgradili m ost čez Kolpo med Žuniči in Priliščem. M ost, iz črnomaljske in dugoreške občine
ploščice. Tudi moj stric dela v
ČISTIMO OKOLICO
dolg okoli 130 metrov, so zgradili v 42 dneh. T a m ost so si ogledale
skupaj s predstavniki regionalnih in
tiskarni. Pravi, da je s svojim delom
BLOKOV
tudi
Številne
vojne
delegacije
iz
prijateljskih
držav,
saj
je
bil
ponos
republiških organov morali dogo
zadovoljen, čeprav je delo s svincem
sodelovanja
ilovania naše JLA in prebivalcev pri obnovi
tudi škodljivo. Tiskarna v Krškem je
voriti za obnovitev mostu, kar
Otroci iz blokov ob dveh ulicah v
majhna, jaz pa na tihem premišlju
Črnomlju smo sklenili, da bomo
prebivalcem teh krajev že dalj časa
domovine.
jem, kakšne so šele tiste velike v
vsak teden čistili okolico. To smo
ba, saj do gradnje ni nikoli prišla
obljubljajo.
Pred vojno so na tem mestu kar
Ljubljani.
,
tudi storili Izbrali smo tudi odbor
Ko so ga 1954 zgradili, se je
trikrat
projektirali
most,
vendar
je<
MARJAN KOSTANJŠEK
za akcijo. Dela se veselimo.
JANKO ŽUNIČ
uresničila
velika
želja
tam
kajšnjih
bilo
vse
skupaj
le
predvolilna
oblju6. r. OS ARTIČE
MATEJA PAVLINIČ
š
Miramarska 13x
prebivalcev. Žal je sedaj most že dalj
OŠ Črnomelj
ZAGREB
časa zaradi dotrajanosti zaprt za ves

60 let Vinka Žabkarja

ANICA MARGETIC
OŠ Milke Kerin
Leskovec

PERON

poslovala le v okviru dovoljenega
blagajniškega maksimuma. Zato je
ugotovitev, da gre za pomanjkljivo
knjigovodstvo in nepravilno zaklju
čevanje blagajniških prejemkov,
površna in netočna. Za ta gospodar
ski prestopek je sodišče izreklo
denarno kazen OZD v znesku din
10.000.00 (deset tisoč) dinarjev.
2. Točna je ugotovitev da so bili
nekateri potni nalogi pomanjkljivo
izpolnjeni. Toda takih potnih nalo
gov je bilo vsega osem. Torej ne gre
za vse potne naloge, temveč samo za
nekatere, katerih obračunani potni
stroški znašajo skupaj 1.096,00 din
(tisoč šestindevetdeset). To so torej
vsi tisti stroški, za katere pisec
članka ugotavlja, da so bili izplačani
brez kritja. Naj povemo še to, da je
za ta gospodarski prestopek izreče
na denarna kazen za OZD v znesku
25.000.00 (petindvajset tisoč) dinaijev.
3. Ugotovitev, da pri ugotovlje
nem primanjkljaju v skladišču ni bil
obračunan prometni davek, je p o 
polnoma točna. Toda pripomniti
moramo, da ta izkazSni primanjkljaj
ni bil posledica neupravičenega
odtujevanja, temveč je nastal kot
posledica nestrokovnega in malo
marnega vodenja posameznih evi
denc v skladišču. Tako je ob
izkazanem primanjkljaju v znesku

98.000,00 din izkazan tudi „višek“
v znesku 150.000,00 din, ravno
tako pri drobnem inventarju, surovi
nah in pomožnem materialu. Ker
gre dejansko za pozitivno razliko,
„višek'\ nismo tega obravnavali kot
dejanski primanjkljaj. Zato tudi
nismo obračunali prometnega dav
ka. Po mnenju inšpekcije in tudi po
ugotovitvi sodišča je bil s tem
narejen gospodarski prestopek, za
katerega je bila izrečena denarna
kazen za OZD v znesku 40.000,00
(štirideset tisoč) dinarjev.

pisma

Pritisk ali ne?

Ukrepati, ne pa valiti odgovornost z ramen na ramena
Jesenski sneg je najbolj razveselil
otroke, sodeč po tem , kar smo te
dni videli v Ribniški dolini, pa je
našel zelo nepripravljene komunalne
delavce in podjetja, ki imajo na
skrbi čiščenje cest. Navada je že, da
ostaja ob takih prilikah magistralna
cesta
Škofljica—Kočevje
neoči-

HEROJI SPET
V ILEGALI
Žarometa v parku h ercev v
Kočevju že od poletja ne osvet
ljujeta likov herojev. Takrat so
neznanci kljub dvojni zaščitni
mreži razbili oba žarometa, in to
kljub temu da je park herojev
prav nasproti postaje milice.
Tako so se liki herojev znašli v
temi, ali kot pravijo nekateri, v
ilegali

ščena, s tem pa je ogrožena tudi
prom etna varnost
Tudi tokrat so komunalci pričeli
čistiti ceste šele dva dni po preneha
nju padavin. Ko je bilo snežno
neurje v polnem razmahu, so bile
ulice in pločniki pod debelim
snegom in neprehodni Tudi dostopi
do stanovanjskih b to kov so bui
oteženi, saj so stanovalci menda
čakali, da jim bo vhode počistil kdo
problemov so imeli obča
ni, k i stanujejo z.u«aj Ribnice, saj je
bil avtobusni promet ohromljen.
Tako avtobus iz Loškega potoka kar
dva dni ni vozil in mnogi delavci,
zaposleni v ribnišk ih delovnih orga
nizacijah, so izostali od dela.
Zaradi nastalih razmer se vali
odgovornost z ramen na ramena.
Komunalno podjetje vsekakor ni
imelo pripravljene ze tako ali tako
zastarele mehanizacije, kot kaže
letošnji snea krst, pa tudi občani
niso prestali preizkušnje na svojem
področju.
MILAN GLAVONJIČ

promet, saj b i se lahko vsak hip pod
težo vozil p o d rl Ker te prepovedi
ne upoštevajo vsi, kaj lahko res
pride do hude n e seče.
K ot m i je povedal tajnik republi
škega odbora za izgradnjo , partizan
ske magistrale', tovariš Franc Ko Sr,
je Slovenija zagotovila denar z*
modernizacijo ceste do Žuničev in
polovice m ostu čez Kolpo, občina
Duga Resa pa denarja za »voj del
m ostu ni zagotovila. Tudi v pogo
vorih z vodilnimi ljudmi v občini
Dug? Resa nisem mogel točno
zvedeti, če imajo v planu obnovitev
tega mostu in če imajo denar za to.
Mislim, da b i občina Duga Resa to
že prej morala urediti z regionalno
interesno skupnostjo za ceste, saj
most čez Kolpo pri Žuničih ne
povezuje samo dveh občin, marveč
dve republiki Poleg tega se precej
delavcev iz hrašldh vasi vsak dan
vozi na delo v Črnomelj, vendar jih
avtobus vozi le od Žuničev, ker ne
more čez most. Zato bi morali biti
odgovorni v Hrvaški vsaj toliko
zainteresirani za popravilo mostu,
ko t so v Sloveniji

Sex pistols na zidu
K očevje; kdo čeftka po zidovih in kvari pročelja?
Po zidovih novih in starih
stavb v Kočevju in starih pa tudi
prenovljenih fasadah so se poja
vili napisi kot „Sex pistols**,
„Punk“ , „Chles“ , „A“ v krogu,
kar naj bi menda pomenilo
»anarhija'*, in drugi. Take napise
so doslej lahko videvali „zaostali“ Kočevci le v Ljubljani, zdaj
pa je ta .jnodna m uha“ okužila
tudi Kočevje.
Ne bi se spuščali niti v poli
tično niti v kulturno ali kakšno
podobno oceno teh dejanj, vpra
šali bi se le: „ali lahko vsak
čečka po tuji lastnini in ali
lahko čečka vse, kar se mu
zljubi? “ Odgovor je veijetno
preprost: vsak lahko piše po
svojem. Tako bi občani lahko

občudovali ali pa grajali pisca
oziroma ocenjevali njegovo kul
turno, politično, glasbeno ali ne
vem kakšno »usmerjenost**.
Resnici na ljubo naj zapiše
mo, da občani nad temi napisi
niso posebno navdušeni. Večina
jih zahteva, naj miličniki zadevo
raziščejo in odkrijejo krivce, so
dišče pa naj jih primerno kaznu
je. Nekateri menijo, da zadošča
opomin ali manjša kazen; drugi,
da morajo „pisci“ na lastne stro
ške napise odstraniti; tretji pa
spet, da morajo plačati beljenje
fasad, ki so jih z napisi onečedi
li.
K. O.
KOČEVJE
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direktive CK sem prekinila študij
in postala partijski profesionalni
(seveda neplačani) delavec v okro
žju, kar je trajalo od septembra
1940 do okupacije. Za ta čas
imam sedaj priznano tudi dvojno
šteto delovno dobo. Tako sva
torej s Kristanom s podvojenimi
m očm i dva profesionalca delala v
novomeškem okrožju od začetka
septembra naprej.
Ko nama je na tej poti do
Straže tovariš Leskošek dqjal na
vodila, je obenem izrazil prepriča
nje CK, da bo KP v novomeškem
okrožju pod novim vodstvom in
po uspešni konferenci, ki je
razčistila veliko do tedaj nejasnih
stvari ter dala obilico novih
pobud, v prihodnje okrepila revo
lucionarni polet na Dolenskem.
To je poznejši tok dogodkov
potrdil.
Iz Straže se je tovariš Leskošek
z ženo odpeljal z vlakom v Novo
mesto in naprej v Ljubljano,
midva s Kristanom pa s kolesom
do Novega mesta.

: SPOMINI NA OKROŽNO PARTIJSKO
i KONFERENCO V DOLENJSKIH TOPLICAH
Jeseni 1940 je začelo v vsej
Jugoslaviji politično vreti
*vet je te zajela druga svetovM vojna, k i je trkala tudi na
vrata tedanje kraljevine Jugo
slavije. Komunistična partija
Jugoslavije je organizirala tajne konference, ki so dosegle
*Ho/ vrh v zgodovinski p eti
v t o n i konferenci KPJ v
Zagrebški Dubravi. K om unisti
čna partija je na tej konferenci razkrila nevarnost, k i je
Pretila jugoslovanskim naroforn od fašističnih in imperiaEtičnih sil v Evropi ter njih
Pristašev v dom ovini K ot
edina udarno organizirana po
litična sila je na konferenci
^Prejela program za organizi
ranje vseh naprednih sil v
°dporu proti fašizm u. S tem
& Partija naredila odločilen
korak, ki jo je zmagovito
Popeljal skozi revolucijo.
Kar se je v vsem jugoslovan
skem obsegu dogajalo na
državni konferenci na Dubra
vi, se je v manjšem merilustudi
^ Prvi okrožni partijski kon
ferenci v Dolenjskih Toplicah:
nien jubilej bomo počastili
*1. novembra s slavnostno
konferenco v Dolenjskih To
plicah. Okrožna partijska kon
ferenca je bila septembra
1^40 y Henigmanovi hiši
Udeležila se je je tudi inž.
Vilma Pirkovič, ki se tega dne
spominja takole:

V prvi polovici septembra 1940
- bila je nedelja - je bila v
Dolenjskih Toplicah prva okrožna
partijska konferenca. Trajala je od
ju tra do poznega popoldneva.
Delegati, bilo jih je največ Štiride
set, so bili izvoljeni v vseh
osnovnih organizacijah v okrožju.
Iz novomeške celice sta bila Niko
Šilih in jaz, morda pa še kdo.
Delegati so priSi v Toplice
večinoma s kolesi, nekateri pa
tudi z vlakom do Straže in potem
p e l Vsak delegat je imel točno
določen čas,, kdaj naj pride do
Henigmanove hiše, da bi ne prišli
vsi ob isti uri in zbudili pozornosti
žendarmerije. Vsak delegat je
moral pri vstopu povedati določe
no parolo, kolikor ga Henigmano
vi niso že prej poznali in ga
spustili v zgornji prostor, kjer je
bila konferenca. T o prihajanje je'
trajalo kako uro.
Glavni referat je imel Vinko
Kristan. V svojem referatu, ki ga
je govoril prosto, z le nekaterimi
beležkami, in je trajal kako uro, je
najprej obdelal mednarodni notra
njepolitični položaj s posebnim
poudarkom na nevarnosti fašisti
čne agresije na Jugoslavijo ter na
nujnosti združitve vseh naprednih
sil pod vodstvom KP v obrambi
pred to agresijo. Nato je analiziral
politični, gospodarski in socialni
položaj na Dolenjskem in prešel
na delo partijske organizacije v
okrožju. K ritično je razčlenil delo
dotedanjega okrožnega komiteja
pod vodstvom Rudija Zupanca,
prikazal uspehe in slabosti njego
vega dela in stanje, v kakršnem je
našel partijsko organizacijo ob
svojem prihodu na Dolenjsko.
Prikazal je organizacijsko razrahljanost partije, nezadostno iz
vajanje smernic CK in partijske

ni manjkalo kritičnega odnosa do
slabosti, ki jih še vedno ni uspelo
povsem premagati, ter šibkih točk
partijskega dela na Dolenjskem.
Široko je obdelal perspektivne in
konkretne bodoče naloge, ki stoji
jo pred novim okrožnim komite
jem in partijsko organizacijo, ter
poudaril potrebo p o nadaljnjem
širjenju KP, pogumnem spreje
manju novih članov v KP in
SKOJ, potrebo p o okrepljenem
delu med delavci, kmeti, mladino
in ženami. Nakazal je pota, kako
naj partija v prihodnje pridobi še
več vpliva med množicami ter na
osnovi katerih problemov in parol
naj partija v olaožju združuje vse
napredne sile v obrambi pred
fašistično nevarnostjo, ter razkrin
kal protinacionalne in protiljudske
politike vladajočih sil v državi.
Sledila je razgibana razprava, v
kateri je sodelovala večina delega
tov. Govorili so o problemih, ki
jih morajo reševati pri vsekodnevnem političnem delu na terenu, o
bodočih nalogah in načrtih za
posamezne sektoije dela med
delavci, kketi in intelektualci ter
o delu in načrtih na posameznih
območjih okrožja.
Med drugimi sem tudi jaz
sodelovala v razpravi, in sicer sem
govorila o dotedanjih uspehih,
težavah in konkretnih nalogah pri
bodočem delu v SKOJ, med
mladino in ženami. Že pred
konferenco me je namreč Krfttan
zadolžil za neke vrste koreferat,
ker on v svojem referatu ne bi

mogel vseh teh vprašanj podrobne
je obdelati.
V razpravi je zelo aktivno
sodeloval tudi predstavnik CK,
njegov sekretar Franc Leskošek.
Povsem jasno nam je prenesel
načelne in konkretne smernice
partijskega vodstva, izvirajočega iz
takratnega zapletenega položaja,
ter v celoti podprl Kristanova
izvajanja na konferenci in dal
priznanje njegovemu uspešnemu
delu na Dolenjskem. Razložil je
tudi, zakaj CK predlaga, nqj
delegati izvolijo nov OK s Krista
nom na čelu in sestavljen iz
pretežno novih tovarišev, ki naj
vnesejo novega duha in drugačne
ga in pospešenega dela v partijsko
organizacijo v okrožju. Vsi delega
ti so se v celoti strinjali z Izvajanji
Franca Leskoška in Vinka Krista
na. Potrdili in sprejeli so nove
osnove in smernice za delo KP v
okrožju, tako, k o t jih je od
svojega prihoda na Dolenjsko že
izvajal Vinko Kristan po nalogu
CK.
Po sprejetju sklepov so bile
volitve novega OK. Kolikor se
spomnim, je predlagal nov OK
tovariš Leskošek, in to z obrazlo
žitvijo in predlagano zadolžitvijo
za posamezne člane. Vsekakor je
bil predlog za novi OK predhodno
temeljito p re disku tiran na CK
KPS ter od njega sprejet, kajti v
tistih časih je bilo nujno, da drži
CK trdno v rokah vprašanje
partijskih vodstev v okrožjih. Brez
sprememb ali dopolnil so delegati
z dviganjem rok izvolili predlagani
novi okrožni komite.
Konferenca je bila zelo plodna,
konstruktivna in delovna, pogledi
vseh delegatov so bili povsem
enotni. Na konferenci ni prišlo
niti do najmanjšega razkoraka. Na

Trgovsko podjetje
ISTRA BENZ
V ojkovo nabrežje 10
6 6 0 0 0 KOPER

•»SLOVENI JAŠPORT" export-im port
Zastopstva p. o . Ljubljana
^ m a lin o v a 1
Ko m i s i j a

politike itd. Sledil je prikaz rasti
in utrditve partgske organizacije v
okrožju v zadnjih mesecih ter
prikaz politične razgibanosti mno
žic na Dolenjskem in drugih
uspehov partijskega dela. Pri tem

razpisuje
JAVNO LICITACIJO
Za prodajo rabljenega osnovnega sredstva

VODJE POSLOVNE ENOTE NOVO MESTO
splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati še
Naslednje posebne pogoje:
" VKV ali KV delavec trgovske stroke
^ 3 oz. 5 let delovnih izkušenj
JT ^oralno-politična neoporečnost
®lovno razmerje se sklepa za nedoločen čas, s polnim
®lovnim časom in trimesečnim poskusnim delom,
ž e l e n o je, da imajo kandidati prakso pri prodaji športne
“Preme in tekstila.
J;andidati naj pošljejo vloge v roku 15 dni po dnevu objave z
^°kazj|j o strokovni izobrazbi in delovnih izkušnjah na
nastfov; ..SLOVENIJAŠPORT" export-im port, p. o. zastop™a Ljubljana, Dalmatinova 1 - sektor splošnih služb,
s
8 2 5 /4 6 - 8 0

l^ornisija za delovna razmerja delavcev
l JG TOZD GOSTINSTVO
•ubljaria, Trg O F 7

Licitaciia bo na našem bencinskem servisu v Krškem dne 17.
11. 1980 ob 11. uri.
Licitacije se lahko udeležijo pravne in fizične osebe, ki
vplačajo pred pričetkom varščino v višini 1 0 . 0 0 0 .—dinarjev.
Interesenti si lahko oaledajo stroj na bencinskem servisu
Krško vsak dan od 7. do 19. ure.
8 2 1 /4 6 —80

Izklicna cena za posamezno
prikolico pod zap. š t 1 je
24.000,—din, pod zap. št. 2 pa 1 8 .0 0 0 ,- din.
Licitacija bo v sredo, 19,novembra, ob 14,30 v sejni sobi
DSSS v Straži.
Ogled prikolic je možen na dan licitacije od 13. ure dalje.
Ostale informacije dobite po telefonu (068) 84—530, interni
tel. 38.
V izklicni ceni ni vštet prometni davek.
8 2 7 /4 6 -8 0

KRKA
TOZD HOTEL G RAD OTOČEC
OTOČEC OB KRKI

f e Dopolnilo oglasa

RA ZG LA ŠA
VODJE KUHINJE
v Restavraciji m otela O točec

PRODAJALCA NA VLAKU (relacija Črnomelj
p " Ljubljana)

Pogoji:
- KD gostinski delavec in
- 5 let delovnih izkušenj pri odgovornejših delih in nalogah
Kandidatu je zagotovljeno samsko ali družinsko stanovanje.
Kandidati naj pošljejo prijave s potrebnimi dokazili na
naslov: Hotel Grad O točec — Komisija za medsebojna
razmerja, v 15 dneh po objavi.
O izbiri bomo kondidata obvestili v 1 0 dneh po poteku roka.
8 1 7 /4 6 -8 0

mesec.
pismene vloge z dokazili o
na TTG TOZD Gostinstvo,
osebno zglasijo v Kolodvorski
8 2 4 /4 6 - 8 0
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,
•

•
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^ nama

J

rabljenih sredstev skupne

1 . 6 ČAMP PRIKOLIC „TREŠK A" (4 ležišča +
pom ožno)
2 . 2 CAMP PRIKOLIC »TRESK A" (3 ležišča +
pom ožno)

° bia\/lja
Drosta dela in naloge:

®9°ji: KV-natakar
| / 6 dpi$ana> poskusna doba 1
ndidati naj posredujejo
i ,r°kovni usposobljenosti
rJ!i. iana> Trg O F 7, ali !se
restav raciji Novo mesto.

JAVN O LICITACIJO
za prodajo naslednjih
porabe:

- AVTOMATSKE AVTOPRALNICE ZNAMKE
„FINNM ATIC", LETO IZDELAVE 1971
Izklicna cena je 1 0 0 .0 0 0 dinarjev

prosta dela in naloge

"

Vilma Pirkovič: sodelovala na
konferenci pred 40 leti

razpisuje

°B J A V L JA

P° , e9

Ker je konferenca trajala šest
do sedem ur, so gostitelji Heni
gmanovi dali udeležencem konfe
rence tudi toplo malico. Jedli smo
kar na svojih sedežih, brez mize
pred sabo..
Tudi razhod delegatov je pote
kal po določenem razporedu in v
določenih časovnih presledkih.
Kristan in jaz sva peš spremila
Franca Leskoška na postajo v
Straži. Leskošek je prišel v Toplice
skupaj s svojo ženo Marijo. Zaradi
konspiracije na poti je bilo za
komuniste tedaj vedno dobro, če
so bili v ženski družbi. Žena
Marija, čeprav komunistka, ni
prisostvovala konferenci, temveč
je počakala pri Zupančevih.
Na poti do Straže smo razprav
ljali o minuli konferenci. Tovariš
Leskošek jo je zelo pozitivno
ocenil. Govorili smo tudi o nalo
gah, ki so pred nami, in tovariš
Leskošek je nama s Kristanom dal
podrobna napotila. Se preden sem
bila izvoljena v okrožni komite,
mi je tovariš Leskošek prinesel
sklep CK, da moram biti Krista
nov prvi sodelavec pri partijskem
delu v okrožju in da mi zato CK
nalaga, da prekinem študij na
univerzi v Zagrebu (takrat sem
ravno absolvirala in so me čakali
samo še nekateri izpiti) ter da v
bodoče ves svoj čas posvetim delu
v okrožnem komiteju. Zaradi te

„NO VO LES", lesni kom binat
N ovo m esto—Straža, n. sol. o.

z a d e l o v n a r a z m e r ja

Prosta dela in naloge

njej je prišla jasno do izraza moč
partije na Dolenjskem kljub malo
številnemu članstvu ter pripravlje
nost celotnega članstva na še bolj
zagrizeno delo ter na neizbežne
žrtve in preganjanje. Konferenca
je bila izrazito delovna, brez sledu
praznega govorjenja in fraz, pa
tudi ničesar svečanega ni imela na
zunaj, saj se je vršila v najstrožji
konspiraciji.

S M U Č A N JE
JE ZA M A R S IK O G A
N A JL E P Š I Z IM SK I Š P O R T ,
R E S PA J E T U D I,
DA O PR EM A ZA N J
NI RA V N O POCENI
V S E JE S E V E D A O D V IS N O
O D Ž E L J A IN M O Ž N O S T I,
P R I T E M PA V A M Ž E t l
S V E T O V A T l\

f lin a m a
KOČEVJE

Dopolnitev prostih del in nalog, objavljenih v Dolenjskem
listu številka 4 5 /8 0 z dne 6 . 11. 1980.
V objavi prostih del in nalog se pod zaporedno številko 3.
objavijo:
— prosta dela in naloge tiskarja — razmnoževalca
Objavljena točka 3. postane 4., točka 4. pa postane 5. Vsi
objavljeni pogoji ostanejo nespremenjeni.
8 2 9 /4 6 -8 0

» K A JT I

vašo dobro o d lo čitev
za nakup sm uči in oorem e
vam bo zagotovo o m o g o čil obisk
športnega oddelka v
veleblagovnici

[1 n a m a
KOČEVJE

jHj nama
KOČEVJE

JE P R IS L U H N IL A
V SEM L JU B IT E L JE M S M U Č A N JA
IN Z A T O N U D I
T A K Š N O IZ B IR O
SM U Č I IN
SM U ČA RSK E O PREM E,
DA BO V S A K L A H K O N A Š E L T O ,
KAR MU U STREZA

DOLENJSKI LIST
13 n o v em b ra 1 9 8 0

J

(TELEVIZIJSKI SPORED
19.30 DNEVNIK

PETEK, 14. XI.

20.00 TV KALEIDOSKOP,
bavnoglasbena oddaja

u lab o d

21.00 V ZNAMENJU

22.55 NOČNI KINO: KRALJ UBU
Da vsaka risanka ni namenjena
otrokom, dokazuje tudi film, ki ga
bodo odrasli lahko gledali drevi. Za
nemško kinematografijo ga je po
snel znani poljski anim ator Jan
Leniča.

8.45 TV V SOLI: Koledar, Obišči
mo kiparja, Ruščina, Andrija M o
hoiovičič
10.00 TV V SOLI: Angleščina,
Risanka, Zgodovina, Zgodba, Izo
braževalna reportaž % Zadnje minute
14.55 TV V SOLI, ponovitev
17.00 POROČILA
17.05 PRAVLJICE IZ LUTKARJE
VEGA VOZIČKA
17.35 DRUŽINA SMOLA, risanka
18.00 ROCK KONCERT: JOAN
ARMATRADING
18.30 OBZORNIK
18-55 DELO IN VARNOST V
KMETIJSTVU
Posodabljanje kmetijstva je omo
gočilo dvig kmetijske proizvodnje,
povečala pa se je ogroženost kmeto-

18.40 HUMANIZACIJA DELA
Pojem humanizacija dela opre
deljuje precej več ko zgolj varno
delo pri stroju. Podrobno ga bo
razložila tokratna oddaja iz nanizan
ke o uresničevanju Zakona o zdru
ženem delu, slišali bomo, kako si v
tozdih prizadevajo za izboljšanje
pogojev dela.___________________
valcev. Traktor kmetu ni le izvrsten
pripomoček, ampak tudi velik
sovražnik; nevarne so tudi druge
delovne naprave in stroji. Kmetje se
podajajo v nevarnost tudi ob nepre
vidnem ravnanju s kemičnimi
sredstvi ipd.
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA

16.55 Test — 17.10 Dnevnik v
madžarščini - 17.30 Dnevnik 17.45 Otroška oddaja - 18.15
Mladinski ekran - 18.45 Mali show
- 19.30 Dnevnik - 20.00 Na
dnevnem redu je kul tira: Mesec
.g e - 21.00 Včeraj, danes, jutri
21.15 Portreti - 2 L50 Harold in
Maude (ameriški igrani film)

SOBOTA, 15. XI.

JUŽNEGA PACIFIKA, dokumen
tarna oddaja
12.15 POROČILA
14.25 ITALIJA : JUGOSLAVIJA,
prenos nogometne tekme
16.15 POROČILA
16.20 ELECTRIC LIGHT ORCHESTRA, glasbena oddaja
17.10 RABOTNICKI : CIBONA,
prenos košarkarske tekme
18.45 NAS KRAJ
19.00 ZLATA PTICA, pravljica
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 DNEVNIK
20.00 J. Dieti: BOLNIŠNICA NA
KONCU MESTA
20.55 SOBOTNA KRIŽANKA
Televizijski gledalci bodo po
dolgih letih spet lahko reševali
križanko. Predloge za rešitev bodo
objavljene v Stopu, Nedeljskem in 7
D, posamezna gesla bo m oč rešiti že
v časnikih, preostalapaporazličnih

točkah televizijske oddaje. Reševalci
se bodo potegovali za tri nagrade
(štiri, dva in tisoč dinaijev).
22.25 POROČILA
22.30 OSVOBODITEV, ameriški
film
Bogat črnec se loči od žene, ki &
je varala z belim policajem. Slednji v
filmu, ki ga je po scenariju S.
Silliphanta zrežiral William Wyler,
simbolizira rešitelja z ameriškega
severa, črnec, ki se bori za mir med
rasami, pa slabo konča. Igrajo Lee J.
Cobb, A nthony Zerbe, LolaFalana,
Lee Majois, Yaphet Kotto in drugi.

8.00 POROČILA
8.05 MALI GODCI V GLASBENI
d e Ze l i
8.15 S. Makarovič: VRČEK SE
RAZBIJE
8.30 DIMNIKARCEK SE POTEPA
POSVETU
8.40 ZADNJA DIRKA
9.10 POLETAVCEK
9.40 A . Haley: KORENINE NA
SLEDNJE GENERACIJE
11.15 DELAJ Z GLAVO: SPREME
NITE NAČIN ŽIVLJENJA
1 L45 ZELENA ZIMA SREDI

NEDELJA, 16. XI. *

ofabod
8.30 POROČILA
8.35 ZA NEDELJSKO DOBRO
JUTROi ANSAMBEL LOJZETA
SLAKA
9.05 ČEBELICA MAJA
9.30 BELI KAMEN
10.00 ALJASKA, ameriški doku
mentarni film
10.25 DEŽELA SPREHODOV,
novozelandski dokumentarni film
10.40 VRNITEV ODPISANIH
11.35 TV KAŽIPOT
13.00 JUGOSLAVIJA, DOBER
DAN
13.35 POROČILA
14.30 VOJNA IN MIR, 1. del
sovjetskega filma
Cez nekaj dni bo poteklo sedem
deset let od smrti velikega ruskega
pisatelja Leva N. Tolstoja. Po
njegovih literarnih delih so posneli

PONEDELJEK, 17. XI.

u lab o d
8.45 TV V SOLI: Koledar, Staro
naselje, S pesmijo v Veliko Trojstvo,
Vladan Desnica
10.00 TV V SOLI: Materinščina,
Risanka, Zemljepis, Zgodba, Iz
arhiva šolske TV, Zadnje minute
14.55 TV V SOLI, ponovitev
17.05 POROČILA
17.10 VRTEC NA OBISKU: ZA
PLEŠIMO STOJE
Z gibi rok, nog in celega telesa se
da veliko povedati. Ce pa se tega
lotijo otroci, je igra še toliko bolj
prikupna, z gibanjem lahko pričara
jo najrazličnejše stvari.
17.30 ŽIVALSTVO AVSTRALIJE,
dokumentarna oddaja
ltf.00 DELEGATSKI SISTEM V
KRAJEVNI SKUPNOSTI
Č etrta oddaja iz nanizanke Dele
gatski vodnik bo govorila o obliko
vanju krajevnih skupnosti, v ospre
dju pa bodo delegatski odnosi,
način, kako ljudje z delegatskim
sistemom rešujejo številna vprašanja
in kako se s pomočjo delegatov

DOLENJSKI LIST

12.00 KMETIJSKA ODDAJA
že precejšnje število filmov, dokajkrat je bil ekraniziran tudi sloviti
roman Vojna in mir. Sergeja Bondarčuka inačica sodi med uspešnej
še, to izredno dolgo stvaritev bodo
ljubljanski televizijci predvajali v
štirih kosih. Glavne vloge igrajo
Ljudmila Saveljeva, Vjačeslav Tihonov in Seigej Bondarčuk.
16.25 POROČILA
16.30 BORAC (Banjaluka): KOLIN
SKA SLOVAN, prenos rokometne
tekme
17.45 Šp o r t n a p o r o č i l a
17.50 SVETI TRIPUN, dokumen
tarna oddaja

informacije pretakajo iz krajevne
skupnosti v' širšo družbeno skup
nost.
18.20 UPORABA STROKOVNIH
IZRAZOV V NESTROKOVNIH
BESEDILIH
V občilih množičnega obveščanja
je čedalje več strokovnih izrazov, ki
otežujejo razumevanje besedil. Za
kaj se ljudje izražajo tako zamota
no? Na to vprašanje bo skušal
odgovoriti slavist France Novak v
tokratni oddaji iz nanizanke Jezik v
javni rabi.
18.35 OBZORNIK
18.45 MLADINSKA ODDAJA
19.15 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 DNEVNIK
20.00 V. Radovič: JAKOV OBJE
MA TRNJE
Dolgoletno prijateljstvo med Jakovom in Lanjem prekine prepir
zaradi stare hiše. Četudi stavba že
razpada, obema veliko pomeni.
Jakov v njej vidi zatočišče po
klavrnem životarjenju v m estu, svoje
načrte pa ima tudi Lanjo . . . Scena
rij za to dramo, ki jo je za
titograjsko televizijo posnel Blagota
Erakovič, je spisal Veljko Radovič,
glavne vloge pa igrajo Boro Begovič,
Veljko Mandič in Dragica Tomas.
22.00 V ZNAMENJU
22.15
MOZAIK
KRATKEGA
FILMA: ZMAGALI BOMO

Ulabod

za

21.15 WASHINGTON ZA ZAPRTI
MI VRATI

ulabod

TOREK, 18. XI.

9.00 TV V SOLI: Koledar, Prva
slovanska naselja, Zgodba, Dnevnik
10
10.00 TV V SOLI: Prirodopis,
Risanka, Književnost in jezik,
Zgodba, Glasbena vzgoja, Zadnje
minute
15.55 ŠOLSKA TV: Linija, barva,
svetloba, Kaj je igrani film
Prvi prispevek bo šolarje seznanil

Tokrat bo m oč poslušati petje petih
zborov.

SR E D A , 19. XI.

C) labod

18.15 SESTANEK V NEBOTIČNI
KU
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 DNEVNIK
20.00 T. Partljič: SKUKE PA NI,
SCUKEPA NE
21.00 LJUDJE KROGA
Današnja zagrebška oddaja iz
nanizanke Pot na vzhod bo govorila
o zgodovinskih znamenitostih Cari
grada. Marsikaj bo moč izvedeti tudi
o t L kapadokijskih podzemnih
mestih, ki jih arheologi odkrivajo
120 metrov globoko. Kdo so bili
nomadi, ljudje kroga, od kod so
prišli, da so tavali v krogu med
Kitajsko, Rusijo in Afganistanom?
21.30 V ZNAMENJU
2 1 .5 5
ZABAVNOGLASBENA
ODDAJA
22.10 Š p o r t n i p r e g l e d

18.40 OBZORNIK
18.55 NE PREZRITE
19.10 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA
19.30 DNEVNIK

19.30 DNEVNIK
20.00 AKTUALNA ODDAJA
20.55 B. Ibanez:TRSJElN B U ™
21.45 V ZNAMENJU
22.00 IZ PROGRAMA POLETC .
KULTURNIH PRIREDITEV:
MENESTRELS

2

17.10 Dnevnik v madžarM®
17.30 Dnevnik - 17.45 P u sto t*
na - 18.15 Knjige in misli
‘
Narodna glasba - 19.30 D'ieyn .
20.00 Brasil fantastico
glasbena oddaja) - 21.00 V ’
danes, jutri - 21.20 Dn»^J
družba
(dokumentarna <**'K ,
22.05 Poezija: Svetlana Mak«"’
delo posnel Karolj Vičejc io jj
lanskem puljskem festivalu
zlato areno za režijo.
^
Arandjelovič, Slobodan Dim'1 .
Eva Ras, Jagoda Kaloper in
21.50 MAJHNE SKRIVNOST;• y
LIKIH KUHARSKIH M0JS1*
21.55 V ZNAMENJU
22.10 625

9.20 TV V SO U : Koledar, Ali ste
vedeli, Baranja
10.00 TV V SOLI: Boj za obstanek,
Risanka, Predšolska vzgoja, Zgodba
17.20 POROČILA
17.25 S. Makarovič: VRČEK SE
RAZBIJE
17.40 KULTURNO-DOKUMENTARNA ODDAJA
18.10 NASA PESEM
Na sporedu bo 2e peta oddaja o
nastopu najboljših slovenskih pev
skih zborov, ki so sodelovali na
prireditvi Naša pesem v Mariboru.

20.00 FILM TEDNA: TROFEJA
(po filmu bo oddaja o režiserju
Karolju Vičeku in novosadski kine
matografiji)
Lovski čuvaj je izbran za predsed
nika komisije za ugotavljanje izvora
premoženja. Možak je prepričan, da
bo težki nalogi kos, s^j je poštenjak.
Vseeno pa mu ni lahko, z vseh strani
mu mečejo polena pod noge,
končno pa se znajde v položaju, ko
se zastavi vprašanje, ali lahko sploh
sodeluje v komisiji. Za novosadsko
filmsko podjetje Neoplanto je to

Živa sfinga (posnetek Pre<* jj
gledališča iz Prištine) '
'Jj
V čeraj, danes, ju tri - 21*35„taIIi#
zločini ne zastarajo (dokum«11
oddaja)

ČETRTEK, 2 0 . X I.

letošnjem festivalu športnega in
turističnega filma v Kranju, bosta
govorila: prvi o vragolijah, k akršnih
so sposobni jadralci s posebnimi
jadrnicami, s katerimi se podijo po
zaledenelih kanadskih jezerih, drugi
pa o nevarnostih, s katerimi se
srečujejo kajakaši na razpenjenih
ameriških rekah.
18.00 DEKLICA, KI NI ZNALA
NITI KRAVE POMOLSTI
18.30 OBZORNIK

beseda o težaškem delu to” ^
ženske, tudi o akupunktu
navrženih nekaj nanimivosti, z
čni prispevek pa bo prikazal
delo steklopihača.
19.10 RISANKA
19.24 ZRNO DO ZRNA
19.30 DNEVNIK
„
20.00 TRETJA RAZSEŽNO*1 m ,
20.55 ODPRTO ZA USTVARJ
NOST
21.35 V ZNAMENJU

18.40 ZANIMA ME
Pet prispevkov bo sestavljalo
današnjo oddajo. Najprej bo govor o
tem, ali bomo sploh kdaj in v
kakšnem smislu spremenili navade
pri pogrebnih svečasnostih. Dr.
A nton Prijatelj bo pojasnil, ali
smemo in moramo bolniku ali
njegovemu svojcu pojasniti, kako
hudo bolezen ima. Zatem bo tekla

17.10 Dnevnik v madžar«W
17.30 Dnevnik - 17.45
^
strašilo - 18.15 Jedrska revoju ^
- 18.45 Dnevi jazza '
Dnevnik - 20.00 3 - 2 - 1 . •
- 23.00 Včeraj, danes, jutn

O labod
9.00 TV V SOLI: Koledar, Po v
neznano, Matematika, Obiščimo le-

17.45 Znanost - 18.30 Narodna
glasba - 19.30 Dnevnik - 20.00
Večer z Gertrudo Munitič - 2L 10
Včeraj, danes, jutri - 21.10 Vidiki
- 22.00 Športna sobota

z nekaj osnovami likovne ustvaijalnosti, za ponazoritev bo moč videti
slike Matissa, Gauguina, Rem
brandta in drugih mojstrov. Zatem
bo govor o igranem filmu, o tem,
kako poteka snemanje, o zvrsteh in
podobnem.
17.00 POROČILA
17.05 DIMNIKARCEK SE POTE
PA PO SVETU
17.15 PISANI SVET
17.45 FOLK? ORNA SKOPINA
18.15 OBZORNIK
18.25 CAS, KI ŽIVI: POD ZASTA
VO PARTIJE
Tokratna oddaja, ki so jo posneli
zagrebški televizijci, bo govorila o
Siškem partizanskem odredu.
19.05 RISANKA
19.26 ZRNO DO ZRNA

10.00 TV V SOLI: Kemija, Risanka,
Biologija, Predšolska vzgoja, Zadnje
minute
16.15 ŠOLSKA TV: Linija, barve,
svetloba, Kaj je igrani film
17.20 POROČILA
17.25 CRNI LED, kanadski doku
mentarni film
17.35 S KAJAKOM PO BRZICAH,
ameriški dokumentarni film
Filma, ki so ju prikazali na

»Dolenjski list«
v vsako družino

17.10 Dnevnik v m a d ž a r ^ j^
17.30 Dnevnik
17.30
Lutkkvna predstava - 18-15 {Z°|’1*
ževalna oddaja - 18.45
ib.*? < 3 * 5
am aterji - 19.30 Dnevnik '

-tfOSKOVS*-,

CGP d e l o
TOZD PRODAJA

'&gm

PO DRUŽNICA
MOVO MESTO

IŠČE
SUHE
SK L A D IŠČ N E

PROSTORE
v Novem mestu - °*<0*
4 0 m 2.

20. X I.- 1 . XII. 1980
PREDPRODAJA:
INEX: TITOVA 25
LJUBLJANA
16.00 Nedeljsko popoldne - 19.30
Dnevnik - 20.00 Dokumentarna
oddaja - 20.45 Včeraj, danes, jutri
21.05 Premagani (igrani film)

M ONTAŽNI DIMNIK

Po scenariju Milenka Popadiča je
kratek film z gornjim naslovom lani
posnel Karolj Viček. Delo pripove
duje o tem, kako so subotiški fantje
1920 skušali organizirati socialisti
čno revolucijo, dogodkov pa se
spominja Arpad Vereš, dandanes
30-letni upokojenec, ki je kar 8 let
preživel v zaporih, a vere v zmagovi
to revoluoijo v težkih časih ni
izgubil.

17.10 Dnevnik v madžarščini 17.30 Dnevnik - 17.45 Medvedek
Uhec - 18.00 Otroška oddaja 18.15 Izobraževalna oddaja - 18.45
Glasbena medigra - 18.50 Športna
oddaja - 19.30 Dnevnik — 20.00
Televizijska drama - 21.10 Glasbeni
trenutek - 21.15 Življenje filma 22.00 Dnevnik - 22.15 Glasbeni
dnevnik

"“ k *

m

i^

3

K
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21.20 KULTURNE DIAGONALE

PDnud& l j i t e "» O0"’1'

PRIDE K NAM

ze le n i vla k
na relaciji

7. G I B L J I V O
KISLOODPORNO
0GNJESTALN0
S A M O T N O CEVJO
U p o rab ijo se za
p c o in ^otle
o d 4 OOO d c
lO O O O O K cal/h

Proizvaja:
MONTAŽNO INDUSTRIJSKO
PODJETJE
61 OSfi l|«Mj»u.Ofckitiki t l
Til.: « 1 1 3 » M l
M u : 31421 TU KIP

METLIKA-LJUBLJANA
U 50
* 6 .0 7
& 17
6.41
6 .4 2
6 .4 4
7 .0 3

8.00

METLIKA
ČRNOMELJ
SEMIČ
KANDIJA
NOVO MESTO - CENTER
NOVO MESTO
TREBNJE N A DOL.
LJUBLJANA

itfO

its
s?
14.00

razen ob sob otah , nedeljah in pražin ik ih

Prodaja
in strokovni nasveti:

OPEKARNA ZALOG

I Tel.: 21-403,22-291

železniško
gospodars
larstvo
uDiana

rtn»r

vaš poslovni pal
št,

r

Nel5>er<7k^dličnjakil
° tekmovanju za bralno zn a čk o na Soli, kjer
Poučuje predsednik Z veze bralnih zn ačk Slovenije
prof. J ože Zupan
Je Zveza bralnih značk

s . Ko

''loven>je nedavno tega proslavila
J^letnico ustanovitve, je bil
slavnostnih govornikov kaj-.
Pada tudi njen (sedanji) predsedprof. Jo že Zupan, uč itelj
“Okenskega jezika na osnovni
•“ i v Šentrupertu. V g ovoru je
®wedel, da združuje gibanje za
“ralne značke, imenovane po
slovenskih književnikih,
w č kot 130.000 tekmovalcev
Pretežno z osnovnih Sol. .T o pa
Sotovo ni zadnja številka, ki jo z
nadaljnjo vnemo in spodbuja
nj*111 mladine k branju lahko
^že mo” , je dejal med drugim.

Jože Zupan: „Tudi v

7®n trupe rtu čedalje več tek
movalcev za bralno značV to komaj pregledno armado
■kmovalcev so seveda vključeni
^
učenci Sole, Iger prof.
uP*n poučuje. Za to je bilo
J^itnivo zvedeti, kaj meni pred
sednik Zveze bralnih značk o
?nim anju za knjige učencev, ki
J® pri pouku tudi sam kaže pot
'v *vet leposlovja.
»V našem kraju Sele letos
tekmuje za bralno značko
kot 50 odstotkov vseh
r~ncev. Številka .se zdi res
” *cej nizka , zato je potrebno
Poudariti, da je tu izrazito
< * * k o okolje in so učenci zelo
bremenjeni z domačim delom.

Podatki povedo, da se jih k
tekmovanju prijavi veliko, ker pa
jim zmanjka časa za branje, ne
pridejo vsi do značk. Kl-jub temu
je razveseljivo, da se za tekm o
vanje ne odločajo le najboljši
učenci.”
Za značkarje je doživetje
srečanje s pisateljem. Tudi v
Š entrupert povabijo vsako leto
vsaj enega pisatelja ali pesnika.
Da je to res pomemben dogo
dek, pove dejstvo, da hočejo
številni učenci takrat pokupiti
vse dostopne knjige svojega
gosta. Taki obisld imajo tudi
znaten propagandni učinek za
knjigo'in branje. .S e posebej se
tiudijo slavisti,” pravi prof.
Zupan, .vendar p* sami ne bii
imeli tolik šn ega uspeha pri spod
bujanju učencev a tekmovanje,
če jim ne bi p o m ap li razredni
učitelji. Nemajhno razumevanje
je pri sredstvih za Mbavo ustrez
nega števila knifc za šolsko
knjižnico, saj lahko le zadostno
število izvodov posameznega de
ta omogoči, da ga v kratkem
času prebere kar največ tekmo
valcev.”
S polic šentruperske šolske
knjižnice knjig M jemljejo le
tekmoValci za bralno značke,
a mpak tudi drugi u če n ci Pionir
ska knjižnica je n e n e h n o odprta:
in vanjo zahajajo tu d i srednješo lci. Zavedajo • > da knjiga
doseže namen še to tak rat, kadar
je brana. Najbolj VMdušeni bral
ci hodijo po knjige v knjižnico
prosvetnega društva, ki deluje V
okviru m atične knjižnice v Treb
njem. . Verjetno bi se zanimanje
za knjigo še povečalo in tudi
ostala kultura v kraju bi bolj
zaživela, če bi imeli tudi pozimi!
primeren prostor, kjer bi kraja
nom ponudili take in drugačne
kulturne dobrine,” ugotavlja
prof. Jože Zupan. Meni, da bi
moglo s čim takim postareči
novo srednjeročno obdobje, če
bi se za to vsi dovolj potrudili.
I. ZORAN

Taka mreža ni sprejemljiva
D olenjci se ne strinjajo z izpadom nekaterih programov usmerjenega izobraževanja, za
katere se je že prej izreklo združeno d elo — B odo argumenti gim nazije om ehčali
usklajevalce?
Objava predloga za mrežo šol usmerjenega izobraževanja v
Sloveniji je na Dolenjskem odjeknila zelo neugodno. Na
n a j r a z l i č n e j š i h sestankih so poudarili, da nakazana razporeditev
vzgojno izobražvalnih programov ne ustreza tistemu, za kar se je
združeno delo v črnomaljski, m edi& i, novomeški in trebanjski
občini že izrek la Sprememba, oziroma črtanje nekaterih smeri in
usmeritev brez vednosti in pristanka združenega dela, ki ga celo
zakon ustoličuje k o t glavnega in neobhodnega načrtovalca in
nosilca usmerjenega izobraževanja, je nedopustna in tudi politično
nesprejemljiva stvar, četudi je do nje prišlo pri usklajevalnem
»piljenju” na republiški ravni.
K ot je razvidno iz obja ve, so iz
mreže šol izpadli nekateri programi,
ki jih je Dolenjska predvidela v
okviru dosedanjih srednjih šol v
N ovem mestu. Tako je radirka
zbrisala naravoslovno-mate matično
usmeritev, ki n^j bi potekala v
gimnaziji, ekonomsko-administrativni šolski center je bil ob trgovske
oddelke, izobraževalni center za
tehniške stroke pa ob izobraževanje
kadrov za potrebe cestnega pro
meta.
Izpad na ravoslovno-matematične
smeri je hudo prizadel tako proiz
vodne delovne organizacije, kot
samo gimnazijo- Slednja je pri
pombe, oblikovanje na sestanku
delovne skupnosti, v pisni obliki
poslala pristojnim dejavnikom na1
Dolenjskem in v republiki. Gimna-

SLOVENSKI VEČER
V BEO G RADU
Pred kratkim je bila v Be ogradu
prireditev .S l ovenski večer” , na
katerem so med drugimi nastopili:
R i bniški oktet, basist Ladko Koro
šec in solist na elektronski harm o
niki Silvester Mihelčič. Večer, ki je
bil tudi zabavno ubran, je ra zgrel
dlani obiskovalcev.

MAVER V K O ČEVJU

zija oporeka načrtovalcem mreže šol
na Dolenjskem, da niso upoštevali
vseh načel in tudi ne družbenih
interesov k o t glavnega vodila pri
načrtovanju.
. .N a širšem območju, ki obsega,v
celoti čmomlmaljsko, metliško,
novomešno in trebanjsko občino ter
dele sevniške in kočevske občine, ni
niti enega naroslovno-matematičnega oddelka, akoravno je v Slove
niji načrtovanih 27 takih oddelkov
in celo na demografsko manjših
območjih” , so zapisali .T o d a to še
ni vse. Omenjeno območje ima
dobre prometne zveze z Novim
mestom, kar omogoča mladini, da
ae vozi v šolo tudi iz bolj oddaljenih
krajev. Ti učenci so večinoma iz
socialno šibkih družin in so se prek
novomeške gimnazije že do zdaj
vključevali v naravoslovne usmerit
ve. Ce bi ostalo pri sedanjem
predlogu za mrežo šol, bi jim
onemogočili usmeritev za profil, ki
je na Dolenjskem še kako potre
ben.” (T o pa je vsekakor profil'
naravoslovno-matematičnega tehno
loga, ko t ga bodo potrebovali IM V,
Iskra, Trimo, Belt in druge organi
zacije združenega dela, in je širši od
profilov, ki jih izobražujejo tehniške
šole ozkih usmeritev.)
Delovna skupnost gimnazije je v
pripombah nadalje navedla, da je ta
šola v izvajanju vzgojno-izobraževal-

nega programa že do zdaj dajala
velik poudarek na naravoslovne
predmete in druge oblike naravo
slovnih dejavnosti pri delu z učenci.
Znano je tradicionalno povezovanje
s tovarno Krko, kjer opravljajo
gimnazijci delovno prakso in mno
žično sodelujejo pri „ Krkinih na
gradah” (letos so prejeli kar 20
nagrad). KI ub mladih raziskovalcev
gimnazije je priredil raziskovalni
tabor v Podbočju, naravo stavni
krožek je dobil več republiških
priznanj, nagrade in priznanja pa
prinašajo posamezniki z vsesloven
skih in zveznih srednješolskih tek
movanj iz kemije, fizike in matema
tike. Gimnazija je ustrezno oprem
ljeni in bi bila v celoti kos
izobraževanju v naravoslovno-matematični smeri.
To so le nekateri argumenti, Id
govorijo v prid načrtovani, a v
republiškem predlogu za mrežo šol
izpadli
naravoslovno-matematični'
usmeritvi v okviru novomeške gim
nazije. Najpomembnejši argument je
kajpak zahteva združenega dela, da
tako izobraževanje potrebuje. Vsaj
ta argument pa pri usklajevanju
predloga za razporeditev vzgojnoizobraževalnih programov na Dole
njskem ni bil dobro pretehtan in
upoštevan. »Gimnazija ne more
prevzeti nikakršne odgovornosti za
stanje, ki je nastalo,” pravi ravnatelj
Franc Hočevar, .tu d i zato ne, keii
pri načrtovanju mreže šol na Dolenj
skem njeni predstavniki niso sode
lovali niti niso bili povabljeni.”
Neustrezna mreža šol usmerje
nega izobraževanja še nada^e raz
vnema najrazličnejše dejavnike na
Dolenjskem. V petek, 7. novembra,
se je sklenil tistim, ki se ne strinjajo
s sedanjo razporeditvijo vzgojnoizobraževalnih programov; pridružiti
s svojimi stališči tudi medobčinski
svet ŽSS za Dolenjsko.
I. ZORAN

V likovnem salonu v Kočevju so
minuli četrtek odprli razstavo del
akademskega slikarja Freda Mayerja
iz Kamnika. O dprta bo do 23.
novembra. Pokrovitelj razstave jt.
Slovenijales—Lesna industrija K o
čevje.

ov kulturni zagon sindikatov?
!.Akcija r C lovek, d elo, kultura" zamrla zavolio premajhne zavzetosti družbenopolitičnih
0rBanizacii — 7K O ne more prevzemati vse odgovornosti za kulturo živlienie delavce«'
H fp m

je akcija „Človek,
m ?’ *^ti»ra“ , k i jo je organiziveliko obetala. Vrstila
.naj razhčnejša posveto
m a « m zahteve, da m ora
ju*8*1 kultura v nekem smislu
b Jjj-^hijenja delavcev. Okto^ SDrej ^ a novomeška
^
partijska konferenca
s^VPkarUh strani sklepov in
'k i so zahtevali premike.
Bi jakega koraka p a vendarle
ie
ker se je zgodilo, k o t
ii .J k r a t ob dniirih primerih:
iiJ r ^ ič e v a n ja nalog ni nihče
jj/ 10 zahteval in nadziral,
i - Ve<*a se je tudi drugod po

°hetav«1 Prikrilo, da je zelo
^OjUh?13 ^cija kasneje zamrla.
• 80 ta*ce’ kQt sm0 j*h
»e ^.P ričakovali. Med drugim
a k ve(hio poteguje v
bij e n ? em
23 se<*e ž >^ hi
% , .°Praven drugim družbeJ a v n o s tim . Podatki namP ^ ed o , da je m oč na prste

OMEŠKI LIKOVNIKI
v d o l e n jsk i
G A L E R IJ I
^ortai °b 18, uri b° d ° v veliki
Ptegl ‘ Dolenjske galerije odprli
^ k e v i?ta2Itavo del članov novo*,ovne skupine Vladimira
V0(1[1 ^ S tro k o v n a žirija, ki jo je
C®ne Avguštin, je za
°<ibrala 34 del osmih
T l amate^ v . Kaže, da 1x5 to
'ifc tfc /^ ^ ite tn e jš ih kolektivnih
Novomeških likovnikov v
času.

rokprešteti organizacije združe
nega dela, ki so v svoje letne in
srednjeročne načrte vnesle tudi
plan zadovoljevanja kulturnih
potreb zaposlenih.
Prejšnji teden so na seji
republiškega sveta slovenskih
sindikatov opozorili, da so
pomagale tako nezadovoljivo
stanje oblikovati tudi družbeno
politične organizacije, pred
vsem tiste na občinskih ravneh,
ker so se prem alokrat in prema
lo tvorno vključile v obliko
vanje in usmerjanje kulturne
politike. Res je, da je ZKO
prevzela nase dobršen del skrbi
za kulturo in kulturno življenje
občanov in delavcev v združe
nem delu, vendar pa to ne
odvezuje sindikatov dolžnosti,
ki jo imajo pri tem . Prav gotovo
ni dovolj, da se s tem i vprašanji
ukvarjajo le komisije Za kulturo
pri občinskih sindikalnih svetih,
na naj bodo še tako posrečeno
in kvalitetno sestavljene.
Zelo um estno je stališče
omenjene republiške sindikalne
seje, ki bi mu lahko rekli
sindikalni plenum o kulturi, da
kultura, pa naj bo delavska ali

KIPAR S T O V IČ E K .
JUTRI V VELENJU

v velenjski galeriji_bodo jutri
odprli razstavo kakih 80 plaket in
medalj ter 8 plastik akademskega
kiparja in medaljerja VI adimira
Stovička iz Krškega. Tokrat bodo
na ogled dela, ki jih je Stoviček
ustvaril v zadnjih desetih letih.
C^ J A N I noS T U JE JO
Kipar kljub častitljivi starosti še
v NOVEM MESTU
vedno ustvarja. Letos je razstavljal
K o J f ^ u Prihodnjega tedna bo v že v Osijeku in predtem v Budim
W ,k 0 ® - tu gostovalo Sl ovensko pešti, decembra, pa se bo predstavil
v Zagrebu. Pripravlja tudi
j. ^edališče iz Celja s kome- uobčinstvu
m >ui>ivu t
W “ 0riiv°ja Wudlerja .O dprite razstavi, od katerih bo ena v Berlinu
*7. n0 **ta* P rih ap ” . V ponedeljek,
in jubilejna, ob 85-1letnici rojstva in
65-letnid umetniškega dela, v
Pt*d
bo ob 16. uri najprej
Krškem. Za ta jubileja bo pripravil
j. a za
. mladinski, zvečer ob
retrospektivno razstavo v svojem
PAeditev za rod A rednega
ateljeju, ko bo razstavljala tudi
*>vtrn ? a a odrasle. V torek, 18.
^ n tn a *’
ob 19*30 predstava za njegova h či Vladka, prav tako
akademska kiparka in medaljerka.
v,topni_ted
Za vse predstave so
*-*uce
ti v prosti prodaji.
S. SMERDEL
^ tudi

novem bra 19SD

kakšna druga, ne sme biti
okrnjena zavoljo vsesplošnih
stabilizacijskih in podobnih
ukrepov in prizadevanj. Tudi
zato ne, ker kultura ne živi
zgolj od denaija, čeprav brez
njega ne more. Še vse premalo
je bilo narejenega za to , da bi
kultura v celoti prestopila tudi
tovarniška obzidja, čeprav ni
m oč zanikati že doseženih
uspehov. ZKO je s svojimi
razvejenimi oblikami dela našla
pot tudi tja, kjer so pokazali le
količkaj dobre volje. K ot je
menil Mitja R ibičič, bi vsi
skupaj, še posebej pa sindikati,
v delovnih organizacijah ne
smeli graditi le kulture, marveč
tudi kulturnost. Zlasti slednje
m anjka, kar je razvidno iz čisto
navadnih medsebojnih odnosov.
I. ZORAN

:

O VPRAŠANJIH
K U L TU R E

Za konec novembra priprav- ■
ljajo v Črnomlju problemsko •
konferenco o vprašanjih kulture •
v občini. Delovna skupina pri j
komiteju OK ZKS se je že]
sestala in se dogovorila za S
osnutek programa. Vsekakor bo-S
do največ pozornosti posvetili*
perečim vprašanjem, ki se jih j e j
v zadnjih petih letih nabralo kar •
precej. Med drugim bo beseda:
: tekla tudi o kulturnih domovih, |
ki so jih v zadnjem času v občini {
zgradili oziroma adaptirali, in o ;
tem, kako jih čim bolje uporabi-J
ti,jJ a bodo res služili svojemu S
osnovnemu namenu: spodbuja-:
: nju kulturnega življenja v krajev-:
nih skupnostih.

;
•
•
|
j
;
•
;
j
•
•

KOČEVSKI LIKOVNIKI
OD JUTRI V RIRNICI
V ribniškem Domu JLA bodo
odprli jutri zvečer razstavo del
članov likovne skupine iz Kočevja.
Na razstavi bodo s svojimi deli'
sodelovali: Ivo Paračik, Dušan Vid
mar, Marjan Kužnik, Stane Hočevar,
Ja nez Arko, Franc Lovšin, Savo
Vovk, Al č Babič in Peter Vovk. Na
otvoritveni slovesnosti bodo brali
pesmi Franca Lovšina.

ŽIVAHNA RAZPRAVA O M REŽI - Objavljeni predlog o mreži
šol usm eijenesa izobraževanja Dolenjcev ne zadovoljuje. V javni
razpra vi so zahtevali »vrnitev' vseh oddelkov oziroma programov,
ki jih je dolenjsko združeno delo že verificiralo, pa so izpadli.

kultura
in

izobra

ževanje

Odličen
koncert
O nastopu avstrijskih
um etnikov v N ovem m e
stu
4. novembra sta v veliki
dvorani Dolenjske galerije
nastopila avstrijska um etni
ka, flavtist G ottfned H echtl
in kitarist Leo W itoszynskyj,
in na celovečernem koncer
tu izvajala dela J. S. Bacha,
O. Siegla, M. Castelnuova Tedesca, G. C Wagenseila in
M. Giulianija.
H echtl in W itoszynskyj,
ki sta prišla v N ovo m esto na
povabilo Zveze kulturnih
organizacij in Dolenjske ga
lerije, sta znana koncertanta.
Prejela sta že vrsto priznanj
in nagrad, tudi mednarod
nih. Občinstvu Dolenjske ga
lerije sta bila predstavljena
tudi k o t profesorja na visoki
glasbeni šoli v Grazu.
Na koncertu sta s teko
čim , tehnično dovršenim in
malone v celoti bravuroznim
izvajanjam skladb znanih
mojstrov ustvarila prijetno
napetost tudi v poslušalcih.
K svojevrstnemu vzdušju je
pripomoglo tudi okolje, saj
je bila. prireditev v dvorani,
kier so še vedno razstavljene
m barjansko zem ljo in ljudi
uglašene slike akademskega
kiparja Toneta Lapajneta.
Pohvalno besedo zasluži
jo tudi obiskovalci, ki so se
odzvali res v lepem številu,
kar sicer ni običajno za to
vrstne prireditve v Novem
mestu. Vendar nai pripomni
mo, da je čast občinstva
rešila mladina, ki je tudi
dokazala, da ji gre še vedno
do srca tako imenovana
resna (komorna) glasba.
L Z.

Dva Trdinova večera
Jutri skupna prireditev dom žalske in novom eške ZKO na
ča st Janezu Trdini tudi v novom eškem D om u kulture

Silvester Mihelčič

Bela krajina
na kasetah
Črnomaljska kulturna sku
pnost je podprla zamisel belo
kranjskih glasbenikov, da bi
izdaii serijo magnetofonskih ka
set pod skupnim naslovom
..Belokranjska zemlja v pesmi in
besedi**. Gre za magnetofonske
zapise, ki jih je za radijske
oddaje ..Slovenska zemlja v
pesmi in besedi** več let zbiral
Silvester Mihelčič, skladatelj in
solist na elektronski harmoniki
v. Črnomlja. Tega gradiva je
toliko, da bi radio ne mogel
vsega predvajati. S kasetami
bodo mogočili, da bodo zapisi
ustrezno plasirani, hkrati pa
bodo ohranili trenutne posnetke
etnografskega in folklornega
izročila. Kasete bodo zato prišle
prav tudi znanstvenikom, ki
raziskujejo belokranjsko ljudsko
izročilo. Po mnenju Silvestra
Mihelčiča pa gre pri izdajah
kaset (v KS Sinji vrh zbrano
gradivo je že izšlo) tudi za
pomembno akcijo s področja
žive kulture.

V počastitev 754etnice sm rti
in lSOIetnice rojstva sloven
skega pisatelja Janeza Trdine
sto pripravili Zvezi kultum fh
organizacij Domžale in Novo
m esto dvoje kulturnih srečanj.
Prvo je bilo minuK petek v
Mengšu, Trdinovem rojstnem
kraju, drugo pa bo ju tri, 14.
novembra , v Novem m estu, kjer
je Trdina ustvaril na£>oliSa dela
in tudi končal svojo življenjsko
pot
V Me ngšu so n ap rej odprli
razstavo .Jan ez Trdina in njegov
čas” , ki jo je pripravila novomeška
Studijska knjižnica Mira na Ja rca,
nato pa je bil Trdinov večer.

Nastopili so domžalski komorni
orkestri, mengeški mešani pevski
zbor, Sentjemejski oktet, folklorna
skupina Kres iz Novega mecta,
gledališki igralec Ja nez Rohaček in
gledališki amaterji iz Mengša in
Novega mesta. Slavnostni govornik
je bil dr. Miroslav Stiplovšek.
Na jutrišigem večeru v Novem
mestu, ki se bo v Domu kulture
začel o b 19.30, bodo sodelovali:
domžalski komorni orkester, dekli
ški pevski zbor ZKO Domžale,
Sentjemejski oktet, folklorna skupi
na mengeške Svobode, Janez Roha
ček ter gledališčniki novomeškega
Kulturnega društva D ušana Jereba
in mengeške Svobode.

Zborovska pesem navdušuje
V Boštanju bila 3 . ob činsk a pevska revija
3. občinska pevska revija
minulo soboto v B riljin u je
znova potrdila, d a je za pesem
precej več zanimanja na vasi
k o t v mestu. D vorana TVD.
P a r tiz a n je ob javnih priredit
vah, podobnih tej, ki jo je ob
sevniSkem občinskem prazniku
pripravila občinska Zveza kul
turnih organizacij, praviloma
pretesna za številne obiskoval
ce. T u d i tokrat ni bilo drugače.
Dlani ljubiteljev domače zborov
ske pesmi so dodobra ogreli nastopi
moškega in mešanega pevskega zbo
ra PD Primož Trubar iz Loke,
mešanega pevskega zbora .Lisce” iz
Sevnice in okteta .Boštanjski fant
je” .-Repertoar je obsegal 19 sloven
skih narodnih in umetnih pesmi,

poslušalci pa so toplo pozdravili
tudi nekaj pesmi jugoslovanskih
narodov.
Moški zbor iz Loke šteje 20
pevcev in poje v tej sestavi že pet
let, z nekoliko pogostejšo vadbo bi
nedvomno dosegli še večjo ubra
n o st Člani prihajajo k vajam celo iz
več kilometrov oddaljenih vasi, kar
d^je prizadevnemu zborovodji Jane
zu Jenčiču novih moči, da vztraja'
kljub bolezni Neprecenljiva je po
moč mlade zborovodkinje Tatjane
Gorišek, ki je nadarjeno zaokrožila
enoletno delo aprila letos z vključitvij o 17 žensk. T ako je nasul
najštevilnejši mešani zbor v o b č ir i
Viden napredek je pokazal zbor
„ Lisce”
pod vodstvom Jožeta
Pfeiferja, znova pa so navdušili
poslušalce. Boštanjski fantje” .
PAVEL PERC
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SVET ZAVO DA OSNOVNE ŠOLE NOVO MESTO

razpisuje

NOVO M ESTO

dela in naloge

NOVO M ESTO

SPLOŠNO GRADBENO PODJETJE „PIONIR"
NOVO MESTO
DELOVNA SKUPNOST SKUPNIH S L U 2B
razglaša na podlagi sklepa delavskega sveta delovne
organizacije proste delovne naloge in opravila:

SPLOŠNO G RADBENO PODJETJE »PIONIR"
NOVO MESTO
DS INTERNA BANKA
razglasa na podlagi sklepa zbora delegatov Interne
banke proste'delovne naloge in opravila

1. PREDSEDNIK A
KOLEGIJSKEGA
POSLO
VO DNEG A O RG ANA DO
2. PODPREDSEDNIKA KOLEGIJSKEGA POSLO
VODNEGA O RG ANA DO (član za kom ercialno
in poslovno koordinacijo za inozem ska in
dom ača tržišča)
3. ČLANA KOLEGIJSKEGA POSLOVODNEGA
O RG A NA DO (za proizvod no-teh n ično koordi
nacijo)

INDIVIDUALNEG A POSLOVODNEGA O RG ANA
DS INTERNE BANKE

POGOJI za sprejem:
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati
naslednje pogoje:
— da imajo visoko strokovno izobrazbo gradbene ekonomske
'in pravne smeri z najmanj 3 leti delovnih izkušenj pri
delovnih oprayilih s posebnimi pooblastili in zadolžitvami
ter 1 0 let delovnih izkušenj pri opravljanju ustreznih
delovnih opravil,
— ali: višjo strokovno izobrazbo gradbene, ekonom ske in
pravne smeri z najmanj 5 leti delovnih izkušenj pri
delovnih opravilih s posebnimi pooblastili in zadolžitvami
ter 1 0 let delovnih izkušenj pri opravljanju ustreznih
delovnih opravil;
— ali: srednjo strokovno izobrazbo gradbene smeri z najmanj
8 leti delovnih izkušenj pri delovnih opravilih s posebnimi
pooblastili in zadolžitvami ter 1 0 let delovnih izkušenj pri
opravljanju ustreznih delovnih opravil;
— da imajo ustrezne moralne, družbene in politične
kvalitete.
Podpredsednik — član za komercialno in poslovno
koordinacijo za inozemska tržišča mora poleg pogojev iz
prejšnjega odstavka tega člena izpolnjevati naslednje pogoje:
— aktivno znanje enega tujega jezika
— zunanjetrgovinska registracija
Kandidati bodo sprejeti na opravljanje navedenih delovnih
nalog in opravil za dobo štirih le t
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisane delovne naloge in
opravila, morajo prijavi priložiti opis dosedanjeaa dela in
ustrezna dokazila, da izpolnjujejo razpisne pogoje, v 15 dneh
po objavi v zapečateni ovojnici z oznako „ZA RAZPISNO
KOMISIJO" na naslov: SGP „PIONIR", Novo mesto,
Kettejev drevored 37.
Kandidati bodo o izidu razglasa obveščeni v 30 dneh po
dnevu zaključka razglasa.
8 1 9 /4 6 -8 0

Delavski svet
2 IT O - TOZD PEKARNA KRŠKO

objavlja prosta
dela in naloge:
1. STROJNO OBLIKOVANJE TESTA
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
— 1 delavec za obrat Krško

2. ČIŠČENJE PROIZVODNIH PROSTOROV
za nedoločen čas, s polnim delovnim časom
— 1 delavec za obrat Brežice
Pogoji:
pod 1 )
popolna ali nepopolna osnovna šola, z možnostjo priučitve v
pekovski stroki
pod 2 )
popolna in nepopolna osnovna šola.
Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju objavljenih
pogojev naj kandidati pošljejo v roku 15 dni po objavi na
naslov:
„Ž IT O " —TOZD Pekarna Krško, Cesta 4. julija 8 6
O izbiri bodo kandidati obveščeni v 30 dneh po objavi.
8 1 3 /4 5 -8 0

»STR EŠNIK ", IGM p. o . Dobruška vas
Komisija za delovna razmerja

objavlja prosta dela in naloge
1. VEC DELAVCEV PRI IZDELOVANJU STR EŠ
NIKA; za večjo skupino delavcev iz istega kraja
organizira delovna organizacija prevoz
2. DELAVEC V RAČUNO VO DSTV U
Pogoji:
kandidati morajo poleg z zakonom določenih pogojev
izpolnjevati še naslednje
Pod 2
— srednja ekonomska šola oziroma nepopolna srednja šola z
ustrezno prakso
Kandidati naj-pošljejo prijave z dokazili o izpolnjevanju
pogojev v 15 dneh po objavi.
O izidu izbire bodo prijavljeni kandidati obveščeni v 30 dneh
po poteku roka za prijavo.
8 1 4 /4 5 -8 0
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Na opravljanje delovnih nalog in opravil individualnega
poslovodnega organa DS Interne banke je lahko imenovan
delavec, ki poleg v zakonu določenih pogojev izpolnjuje še
naslednje pogoje:
— da ima visoko strokovno izobrazbo ekonomske ali pravne
smeri z najmanj
5 leti delovnih izkušenj pri ustreznih
delovnih opravilih,
— ali: da ima višjo strokovno izobrazbo ekonomske ali
pravne smeri z najmanj 8 leti delovnih izkušenj pri
ustreznjh delovnih opravilih,
— da ima ustrezne moralne, družbene in politične kvalitete.
Kandidat bo sprejet na opravljanje navedenih delovnih nalog
in opravil za dobo štirih let.
Kandidati, ki se bodo prijavili na razpisane delovne naloge in
opravila, morajo prijavi priložiti opis dosedanjega dela in
ustrezna dokazila, da izpolnjujejo razpisne pogoje, v 15 dneh
po objavi v zapečateni ovojnici z oznako „ZA RAZPISNO
KOMISIJO" na naslov: SGP „PIO N IR", Novo mesto,
Kettejev drevored 37.
Kandidati bodo o izidu razglasa obveščeni v 30 dneh po
dnevu zaključka razglasa.
8 1 8 /4 6 -8 0

»CAR INARNIC A LJUBLJANA

RAZPISUJE PROSTA
DELA IN NALOGE:
I. V C ARINSKI IZPOSTA VI NOVO MESTO:

RAVNATELJA ZAV O DA OSNOVNE ŠOLE NO
VO MESTO (poslovodnega organa).
Za ravnatelja lahko kandidira, kdor poleg pogoj®'''
predpisanih v 511. členu zakonao združenem delu, izP° J
tudi pogoje iz zakona o osnovni šoli in bo s svojo
samoupravno dejavnostjo uveljavljal humane medčlove
odnose in socialistično samoupravljanje ter ima vsaj pet
vzgojno-izobraževalne prakse.
Rok za prijavo je 30 dni po razpisu. Prijave nas'oVi l e00Q
Zavod osnovne šole Novo mesto, Valantičevo 2, 68
Novo mesto.
Na kuverto napišite „Za razpisno komisijo".
SVET ZAVODA
8 2 2 /4 6 —80—a

SVET TOZD OSNOVNE ŠOLE BRŠLJIN NOVO
MESTO

razpisuje
dela in naloge
RAVNATELJA
TOZD
OSNOVNE
SOLf
BRŠLJIN, NOVO MESTO, (poslovodnega organa)Kandidat za ravnatelja mora poleg pogojev, predpisanih v
511. členu zakona o združenem delu, izpolnjevati tu ^
pogoje iz zakona o osnovni šoli in k i b o s s v o j o poklicno
samoupravno dejavnostjo uveljavljal humane medčloveS
odnose in socialistično samoupravljanje ter ima vsaj P « tle
vzgojno-izobraževalne prakse.
Rok za prijavo je 30 dni po razoisu. Prijave naslovite n
TOZD osnovne šole Bršljin, Novo mesto, Kurirska pot '
68000 Novo mesto. Na kuverto napišite „Za razp'sn
komisijo".
..
SVET TOZD OS Br*ljin
8 2 2 /4 6 - 80—b

i

INŽENIRJA ELEKTROTEHNIKE ŠIBKI
TOK
- INŽENIRJA KEMIJSKE TEHNOLOGIJE
za carinjenje blaga

-

II. V C ARIN SK I IZPO STAVI KRŠKO:
INŽENIRJA KEMIJSKE TEHNOLOGIJE ALI
INŽENIRJA TEKSTILNE TEHNOLOGIJE
za carinjenje blaga

-

Kandidat? morajo poleg pogojev po Odloku Zveznega izvršnega sveta o sprejemanju delavcev na delo v carinsko službo
(Ur. list SFRJ št. 6 4 /7 4 ) izpolnjevati še naslednje pogoje:
- da obvladajo slovenski jezik in enega izmed svetovnih
jezikov
- da imajo urejeno vojaško obveznost.
V postopku izbire bo preverjena prim ernost in nagnjenost za
delo v carinski službi.
Poskusno delo je 3 mesece.
Zaradi specifičnosti dela v carinski službi bodo imeli pri
zaposlitvi prednost kandidati v starosti do 35 le t
Osebni dohodek je cca 12.200,— dinarjev.
Pismene prošnje s kratkim življenjepisom sprejema CARI
NARNICA LJUBLJANA, Šmartinska 152 a do vključno 24.
11.1980.
8 1 5 /4 5 - 8 0

TOZD

G radišče
trgovina na drobno
in g o stin stv o , n. sub. o
68210 Trebnje
Golijev trg 11

DELAVSKI SVET TOZD G RADIŠČE
po sklepu z dne 2 9 . 10. 1 9 8 0 na osnovi 1 0 0 . člena
statuta delovne organizacije in 170. člena zakona o
združenem delu

RAZPISUJE
delovne naloge in opravila
INDIV ID UALNEG A POSLOVODNEGA O RG ANA
Kandidati morajo poleg z zakonom oziroma z družbenim
dogovorom določenih pogojev izpolnjevati še naslednje:
— višja ali srednja šolska izobrazba (ekonomske ali pravne
smeri),
— najmanj 5 let delovnih izkušenj na odgovornih delih,
— ustrezne moralno-politične kvalitete
Naloge razpisujemo za 4-letno m andatno obdobje in je po
njegovem izteku na ta dela oziroma naloge kandidat lahko
ponovno imenovan.
Kandidati naj pošljejo pismene ponudbe z dokum enti o
izpolnjevanju razpisnih pogojev v 15 dneh po objavi razpisa v
zaprti kuverti z oznako „Za razpisno komisijo" na naslov
Mercator - Rožnik, TOZD Gradišče, Trebnje, Goliev trg 11.
O izidu razpisa bomo prijavljene kandidate obvestili
najpozneje v roku 30 dni po zakliučku razpisa.
Delavski svet TOZD Gradišče
T rebnie
8 3 0 /4 6 - 8 0

SVET TOZD OSNOVNE ŠOLE MILKE ŠOBAR^
N A T A ŠA , NOVO MESTO

razpisuje
dela in naloge
RAVNATELJA TOZD OSNOVNE ŠOLE MILKA
Š O B A R -N A T A Š A , NOVO MESTO (poslovodnega
organa).
Kandidati za ravnatelja mpra poleg pogojev, predpisa0^ )!
511. členu zakona o združenem delu, izpolnjevati tu_^
pogoje iz zakkna o osnovni šoli in ki bo s svojo poklicno
samoupravno dejavnostjo uveljavljal humane medčlove ^
odnose in socialistično samoupravljanje ter ima vsaj pet
vzgojno-izobraževalne prakse.
,
Rok za prijavo je 30 dni po razpisu. Prijave naslovite
TOZD osnovne šole Milka Šobar—Nataša, Novo me '
Šmihel 4, 68000 Novo mesto. Na kuverto napišite
razpisno komisijo"
SVET TOZD OŠ Milka Šobar-N«®8®
Novo mesto
8 2 2 / 4 6 -8 0 —c

OSNOVNE ŠOLE NOVO MESTO Delovna skupnost skupnih služb

razpisuje
dela in naloge
ŠOLSKEGA PEDAGOGA
s sedežem na osnovni šoli Bršljin.
Poleg splošnih pogojev morajo kandidati izpolnjevati
naslednje posebne pogoje:
1 . da imajo visokošolsko izobrazbo pedagoške smeri,
a|.
2 . da imajo najmanj dve leti delovnih izkušeni v izobra
nih ustanovah in opravljen strokovni izpit,
ijtič00
3. da so družbenopolitično razgledani in m oralno^o
neoporečni.
u:ayi
Pismene prijave je treba poslati v roku 30 dni po
^
razpisa na naslov: Osnovne šole Novo mesto, “ toskupnost skupnih služb, Valantičevo 2, 68000 N ovo .0nj
K prijavi je potrebno priložiti listine o tem, da Prl^
kandidat izpolnjuje pogoje, ki so navedeni v tem razP'«‘ |_£
OSNOVNE »wssS
NOVO MESTO
8 2 2 /4 6 —8 0 —d

OBVESTILO O
DERATIZACIJI
(zastupljanju podgan
in miši)
V O B C in
ČRNOMELJ
Po odloku o obvezni derati
zaciji u občini ČRNOMELJ
(Skupščinski Dolenjski list
š t 2/71) bo Zavod za
socialno medicino in higieno
Novo mesto opravil obvezno

DERATIZACIJO
nje zastrupljenih vlp f j 0 '
območju
naselij
MELJ, VINICA in
n
dneh od 19. 11- d0
198°.
Q

Zmod!‘m
sS'*°
» v-,eSt0'
*
Novo
DV0- rfi 6.
Mej v oi

8 3 2 /4 6 - 8 0
Š l 46 (1631) 13. novem

b e s e d o i m a j o š t e v il k e

B

J * - ZVEZNA LIGA - SEženske - 9. k olo: NOVO
(jg g O - D JAKOVO 16:14
r NOVO MESTO: J. Štrukelj,
-lujP.
S * .*>
L Turk.
štrukelj 1,
u. otruKeij
r,
1ura, D.
Par.*j■} ’ S itar 3 > Jak 5 e- Bon 2 >
iMovč ®vn'^ e*c> Mršnik 8,
UiSTVlCA: 1. Rudar 20, 8.
No,yo mesto 8
kolu igrajo Novo? e5£anke doma z vrsto Dl
‘r°kuta.
v '*- ZVEZNA LIGA - SEI^R . moški - 9. kolo: KVAR- INLES 20:20 (11:12),
Ak^ E S : Kljun, Radič, 6, Ilc 1,
Zuk amSberB 2’ Fajdiga
Fajdiga 1,
Andoljšek,
Karpov
Gember0Žič' Mate 3, Križman 7,

Y u.

7 ["ESTVICA: f. Mehanika 16,
'• Inles 9.
» V 11., zadnjem kolu igrajo
‘bničani doma z Mehaniko.
I , ^ ° v e n s k a ROKOMETNA
ženske 11. kolo:
5DLANA - ITAS KOČEVJE
° : I 5 (7:10) in ŠENTJERNEJ
'BRA NIK 16:14 (8:7).
Lestvica: 1. Mlinotest 19, 6
t J e. r n e j 13, 8. Itas Kočevje 9.
1. spomladanskem kolu
(29V
b « ma*ca 1981) '?raj ° : MlinoItas v~ .Šentjernej m Branik
Br
Kočevje

II. ZVEZNA LIGA - ZA
HOD, moški, 3. kolo: NOVO
MESTO - BOROVO 93:90
(46:51).
NOVO MESTO: P. Scničar
11, Skobe 2, Munih 32, Ivančič
4, S. Seničar 12, Župevec 16,
Plantan 16.
LESTVICA: 1. Zaprudje 4 ,6 .
Novo mesto 4.
1 V 4. kolu igrajo Novomcščani
i gosteh pri Puljanki.
vi
II. SKL - zahod: LESONIT
- KOČEVJE 89:75 (73:73,
46:36)
II. SKL - vzhod: PODBOČJE
- ŠENTJUR 78:61 (46:35),
KOVINAR - BREŽICE 78:76
(40:35) in STRAŽA - ZLATO
ROG 78:88 (37:42).
V 2. kolu igrajo: na zahodu
Kočevje - AET Tolmin in na
vzhodu Šentjur - Brežice, Pod
bočje - Drava in Litija - Straža.

Dvoje prebliskov o pri
h o d n o sti
metliškega
športa

PO TREM KOLIH MED VODILNIMI - Prizorov, k o t je tale pod košem Borova, n a sobotni te^m i v
novomeški športni dvorani ni manjkalo. Domači košarkarji so tokrat z borbenostjo prekosili same sebe
in poleg številnih gledalcev presenetili tudi goste. Dve dragoceni točki proti n a papirj" m očnejšem
nasprotniku sta ostali doma. (Foto: B: B udja)
SOL, ženske - 3. kolo:
KRKA - JESENICE 0 :3 -(-1 0 ,
- 1 1 ,- 6 ) .
LESTVICA: 1. Branik in
Ljubno 6 ,1 0 . Krka 0.
V naslednjem kolu igrajo
Novomeščanke v Gorjah.

Dobrii tekmovalci
tudi dobri
organizatorji

SEMINAR
ZA TRENERJE
IN SODNIKE
Občinska zveza košarkarskih
sodnikov in trenerjev obvešča,
da bo v sredo, 19. novembra, ol>
16. uri v novomeški športni
dvorani seminar za vse trenerje,
sodnike, pomožne in mladinske
sodnike dolenjske regije. Tema
seminarja je »Spoznavanje novih
pravfl K Z r .
VABLJENI!

Usi

PBhi kočevskih invalidov
— kegljačev

l^kn
društvo invalidov se
kL, Postavi z' uspešno športno
ki največje uspehe dosega v
l i r i # Tako so k očevski kegljaSavj n 'di pred časom v Zagorju ob
tekmovanju zasedli 2.mesto,
so * tudi republiškega
l(ns|°Vanja v Mariboru, kjer je
Sv«- Ra zasedla prvo mesto,
^iev
?. 0lganizacijsk°
žilico
pa so
''CfiVob'
*6 *‘ U,
.
; t.u
i
"a nJ
kegljači-invalidi po
p l r m n v a n h i ob k
«‘ t f « n e m ttekmovanju
kočevkiD občinskem prazniku. Med
'kiP
^
r
Winskem
Pa: r 1Je zmagalo Kočevje, sledijo
Kiani
Kočevje II, Reka,
l|ha»8i
V*JC itc*- ^ ed ženskami je
bil
VISta domačink, druga je
1 ek*Pa Kočevja, tretja Ljubljana.
A. ARKO
u

Lajež v luno?

Košarkarji v skupini vodečih
Novorneščani z dvema zmagama iz treh tekem m ed vodečim i - Presenetljiva sobotna
zmaga proti Borovu — Startali tudi republiški ligaši
Novomeški košarkarii so v sobotnem srečanju z vrsto Borova
prijetno presenetili. Premagali so namreč ekipo Borova ki je bfla
vsaj po napovedih na papirju močnejši nasprotnik, pred katerim bi
Novorneščani po vseh napovedih morali položiti orožje. Kombinatom a in izredno borbena igra domačinov je povsem zmedla goste,
presenetila pa tudi blizu 800 gledalcev v novomeški športni
dvorani. Po treh odigranih kolih imajo Novorneščani navzlic dokaj
težkemu žrebu 4 točke, enako k o t prvouvrščena ekipa Zaprudja!
Podatek, ki pove dovolj.

V F IN A L U
POKALA SRS!
Novomeškim rokometašicam
je uspel enkraten podvig. V
polfinalni tekmi za pokal SRS so
v nedeljo v Varaždinu po dveh
podaljških premagale ptujsko
Dravo z 2 0 : 18 in se tako!
uvrstile v finale tega najmasovnejšega tekmovanja na območju
Slovenije. V finalnem »ečanju
so se včeraj v Ljubljani pomerile
načo Olimpijo.
z domačo
i

uwij iiwv

Že po prvih minutah sobotnega
srečanja je dišalo po presenečenju.
Novomeški košarkarji niso prav nič
spoštovali favoriziranih gostov in
vseskozi vodili z nekaj kosi predno
sti. V deseti minuti je to vodstvo
znašalo že 10 točk. Po tem je za
domačo ekipo nastopilo krizno
obdobje. Višji in natančnejši gostje
so iz minute v m inuto zmanjševali
prednost in si ob odhodu na odmor
priigrali celo pet točk prednosti
(46:51). Tudi v nadaljevanju se
podoba na igrišču bistveno ni
spremenila. Sredi drugega dela so
gostje vodili že s 14 točkami
prednosti in sleherni obiskovalec
srečanja je bil prepričan o porazu
domačinov, le da igralci na terenu
niso mislili tako. Čeprav je moral

Oboji splavali iz nevarnih voda
sna to čk a Inlesa z Reke — Ob poprečni igri zmaga N ovom eščank — V sob oto
zadnje k olo - K ončano jesensko prvenstvo v republiških ligah
v d ru g h rokometnih ligah se bliža koncu, podoba na
Nok! P8 daJe Pred zAdnjim jesenskim kolom dokaj natančno
*vn„ v “ 0
- tem,
k iii, kdo
ivuu su
u v u n u uza vrh
Vili in kdo
icuu kandidati
M u iu iu au za
m izpad.
u v o i.
so favoriti
< W ^ , pa 'e prvrastvo rokometaši c v slovenski ligi. Šentjernejn, ■
Elril A n n M
ltM
nra
aJ m a m
m
a
a
A
IS
aiČ
m
■
a va A
ira«ima rv
ik
la/Va Ir'A
tA
^ * Sredo
na zimski
odm
or sB precejšnjo
točkovno
zalogo,
k artiie
njihovih vse boljših iger. To so dokazale tudi v
Ječan ju , k o so bile boljše od Branika. Nekolikanj slabše
®^lQ^drezale Kočevke, ki *5~ tudi
‘ *’ tokrat
*
* športna
*
sreča
1 ni5 bila

' Po? 'n S° Vzadnlih ^kundah izgubile točko na gostovanju v
Cen...
t a j s k i morale Novomeščanke
s°botno prvenstveno
KuuPoeV)2i8n,ti v 8°sten- Sta se
^ROVOni vrsti Dfei

E

_ ____ izpu;° Priložnost, da si v tem
S » v e nr ^ ^ o a z B to
f c K b u 1’ » J je sam začetek
113 katastrofo gostij.
S tek
kot za stavo dosegala
zadetkom, tako da so
vodile že s sedmimi
S ?1
1)8 "Razumljivo popui
to ob pomoči slabih
na^rion, ^ k o ristile in že pred
tin^Ka 7 °dm or znižale razliko
'u so ^ ^ t k a . Tudi v drugem
»m 81 N n Je Rpnovila podoba iz
*Vu ni^ ome8čanke po visokem
tak. 2"ale obdržati razlike
raSifZaniud,lfi priložnost za
iv* ob l 9" 0 v zadetkih, ki utegne
j'6Hibn!^nCu P tv ^ tv a še kako

88* —- -_

zmage, vendar je tudi točka z
vročega gostovanja lep uspeh. Ribni
čani so dobršen del tekme vodili,
predvsem po zaslugi odličnega orga
nizatorja Radiča in zanesljivega
strelca Križmana. Sicer pa je bilo
sobotno srečanje tudi dokaj grobo,
prišlo je celo do incidenta med
gostujučim
učil vratarjem K lju n o m in
domačim igralcem Cavličem. Sled
njega so sodniki izključili
Inlesovci se tako iz kola v k o b
mikajo po lestvici bliže vrhu, kjer
| m je lcoi»č koncev po prikazaruh
Igrah tudi mesto. Sicer pa bodo
lahko svojo trenutno formo najbolje
sili že v soboto, ko jim v
preizkusili
zadnji tekmi jesenskega dela prven
stva pride v goste vodilna vrsta
Mehanike, ki je doslej vsega enkrat
klonila.
Sedaj pa nekaj besed o pravkar
— lublukih likončanem prvenstvu repubh:

-- je bil za Novo^ T i n T * ^ "goden in že v
C P«£deV b i t j e m jesenskem
ki J
8°ste ekiPO 01
Nov^k v ,i^e* ^ agrizeno bori 28
**■ l>leščanuU^ 1 drugoligašev. Za
a"ke pride v poštev le

presenečenje.
jesenskega deL so nedvomno Sentjernejčanke, ki ^ so s svojo lgro
dokazale,
da
ob malo
r' —
’ “----’ ■ —
’ -bi----lahko
*. več
— ------------

npo£ ™ J £ eeni ™ “r^ eln fc fT ra m
A

.■

. _

W
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Cuhel
sli je ekipo
Sentjernejčank
ivtl,. tako
ta) da so
telesno odlično>priprav
nke v najboljši formi
njegove varovani
venstva.
pravzaprav šele o b koncu prvi
Konec koncev pa to ni nic čudnega,
če vemo, da je Sentjernejčankam
primanjkovab srečanj in uigranosti,
saj so vseskozi delali ob domala
nemogočih razmerah na odprtem
kri)išču ob osnovni šoH v Orehovici
iem odprtju
Zato mnogi ob nedavnep
nove športne dvorane v Šentjerneju
pričakujejijo od*«ekipe še
ceno pričakujejo
upravičeno
ži
več, kajti Šentjernej zna živeti
za!
kometasic pa sposob-.
rokomet, rokometašice
ne, da vloženo delo in trud popla
čajo z rezultati.
Nekolikanj so razočarale Kočev
ke, vendar je treba priznati, da jim
je tudi športna sreča marsikdaj
obrnila h rb e l Nosilki igre pri
Kočevkah sta še zmeraj sestri Je n č J
medtem k o pogrešamo prodor,
kakšne mlade in obetavne igralke.
Sicer pa bo zimski odmor nudili
dovolj časa in možnosti za pre
mislek in odpravljanje napak in
amanjkljivosti, ki so jih pokazale
pO!
Jes
jesenske tekme.
B. B.

M

P» nadaljujejo
0 “ dl v » e ča n ju
vsrnerom celo na pragu

*d s k \„

^>ŠK O VA
VEBROVO

^ 13. novem bra 1980

TRETJI P O L Č A S
» Za presenetljivo sobotno
zmago novomeških košarkarjev
gre veliko zaslug tudi številnim
zvestim navijačem, z izjemo
tistih nekaj skrajnežev, ki jim pri
navijanju pridno pomaga tudi
alkohol. Slej ko prej bo morala
uprava kluba proti takšnim iz;rednikom ukrepati, sicer se ob
zredno strogih Kriterijih košar
karske zveze lahko zgodi, da bo
novomeška dvorana za košarkar
ske nastope nekaj časa zaprta.

V soboto pa se je začelo tudi
tekmovanje v slovenskih košarkar
skih ligah. Dolenjci imamo predstav
nike le v območnih ligah. Kočevci
so po poročilih iz Ilirske Bistrice
nesrečno izgubili z Lesonitom šele
po podaljških. Zanimivo, da so
gostje v podaljških dali vsega 2,
domačini pa kar 16 košev. Na
vzhodu so edino zmago dosegli
košarkarji Podbočja proti Šentjurju,
medtem ko so Brežice v zadnjih
, sekundah izgubile na gostovanju pri
ekipi Kovinaija, Straža pa pred
domačimi gledalci z Zlatorogom.
B. B.

• Tudi tovrstnih groženj smo
deležni novinarji: ker neka vestička o nekem športnem do
godku ni bila objavljena „v
roku” , je odgovorni predstavnik
kluba prireditelja zagrozil, da bo
zbral 100 odpovedi Dolenjskega
lista. Šport dobiva nove razse
žnosti.
• Inlesovi rokometaši so po
odigrani tekmi na Reki proti
Kvameru, ki se je končala z
delitvijo točk, vložili protest.
Rečani so namreč nastopili z
igralcem, ki ga ni bilo v zapisni
ku, Cuškom. Taisti igralec pa je
v 23. minuti srečanja dosegel
tudi zadetek za domače. Ce se
bo tekmovalna komisija ravnala
po predpisih, bi morali tekmo
dobiti Ribničani z 10:0.
• Nekaj solza in izpuljenih
las je bilo tudi na sobotni
rokom etni tekmi med Novim
mestom in Djakovom. Trener
domačink Janez Štrukelj se ob
nekaterih nerazumljivo slabih
potezah svojih varovank ni mo
gel več b izdati. Kratkomalo se je
obrnil in strmel v steno. Njegove
igralke so to izkoristile in
dosegle zapored dva zadetka.
Potemtakem bi bilo bolje, da bi
to počel dlje časa.

ZAKLJUČEN TRETJI
K ROG

■h S ^ n l'T o fe ? * 1^

j r » ‘«t(v n “nalni kegljaški reviji v
Port*5»gala 5?Xa republike na Loki
vj^jinu u . ?. .a tjana Soško s 406’
Vj. B°,
druga je bila VebroIetftCc>j 392
Dalmacija 398,
cij. hetjt ' ‘L Preseneča vsekakor)
J«.
mesto favoritke DalmaN .G .

igrišče zapustiti eden najboljših v
novomeški vrsti, Slavko Seničar, so
domačini z izredno natančno igro v
zadnjih minutah preobrnili rezultat
v svojo korist. Kar petkrat zapored
so nezgrešljivo zadeli koš, medtem
ko so gostje uspeli le enkrat. Slabi
dve minuti pred koncem so Novomeščani proti povsem zmedenim
gostom povedli že z 90:85 in si tako
priigrali izredno dragoceno zmago,
za katero so zaslužni prav vsi, še
posebej pa Munih z 32 koši. Vnovič

pa so bili razpoloženim domačinom
^ ^ " ^ ^ o m e š k e g a moštva°v
prihodnje lahko pričakujemo še več.
Uspesni
Uspešni nastopi novomeških ko
šarkarjev so nedvomno, v največje
zadoščenje v vodstvu kluba, ki se je
v letošnji sezoni odločilo nasloniti
se zgolj na lastne m oči. Upajmo, da
začetni uspehi ne bodo uspavali
ekipe, ki jo .že v naslednjem kolu
ponovno čaka izredno težko gosto
vanje pri ekipi Puljanke. Tudi tokrat
govore napovedi v prid nasprotni-

LE NA TRENUTKE DOBRO - Novomeške rokom etaš
soboto sicer zabele Sl e zmago, vendar so zamudile priložnost, da si
izdatno popravijo razliko v zadetkih Le na trenutke dobra igra ie
bila za to premalo. (F oto: Budja)

11. novembra je bilo na kegljišču.
Hotela Sremič v Krškem tekmo
vanje za pokal Posavja, ki velja tudi
kot zbirano tekmovanje za pokal
Jugoslavije.
Rezultati: 1. Krško 623 kegljev,
2. Senovo 560, 3. Sevnica, 4.
Brežice 509. Po treh krogih je v
vodstvu KK Krško s 1721 keglji,
sledijo: KK Partizan Senoso, TCK
Rudi Kepa Sevnica 1515, KK
Partizan Brežice 1488. V nadaljnje
trie mo vanje se je uvrstila ekipa KK
!
"Krško
r š to in ekipa KK Partizan Senovo.
Seno
Četrti krog kegljaških tekmovanj
bo danes.

O BČNI ZBOR
ŠD PR EČNA
V Prečni je bil v nedeljo občni
zbor vsega dva meseca ustanovlje
nega športnega društva, ki pa danes
združuje že 50 članov in pokriva
območje KS Prečna. Ob pregledu
športnega utripa tega kraja je bila
ugotovljena pestra dejavnost. Že
lani so občani s svojim prispevkom
kupili smučarsko vlečnico, letos pa!
nameravajo oiganizirati še dva smukegljaš .
ša hovska, balinarska, košarkarska,,
nogometna, kolesarska in planina rska. Na nedeljskem zboru je bik
sprejet pravilnik in imenovanii orgaoi
m.

Nekdaj razvite, navdušu
joče, obetajoče m etliške ko
šarke ni več. Razblinila se je
hitreje, k o t je vzplamtela, iz
drugih republik uvoženi
igralci so pozabili na koše,
na žoge in na treninge,
pridružili so se kvečjem u old
boysom, kjer igrajo bolj zaš
zabavo k o t za dosego šport
nih rezultatov.
Nikakršna tragedija ni to,
če vemo, da se košarka v
Beli krajini še vedno igra, če
ne druge pa v osnovni šoli
Metlika in Podzemdj. N i
hudič, da ne bomo spet
nekega lepega sončnega dne
imeli moštvo, ki bo posegalo
po najvišj ih mestih v Sl oveniji.
Je pa nekaj dni nazaj
navdušila Metličane bela žo
gica V telovadnici ob osnov
ni šoli je bilo namreč II.
mednarodno
ndadinskoi
prvenstvo Jugoslavije v na
miznem tenisu, na katerem
so tekmovali za zmago igral
ci iz Češke, Zvezne republi
ke Nemčije, Italije, Rom u
nije, Avstrije in Jugoslavije.
Zapis rezultatov bi bil že
m očno zastarel, zato le
nekaj prebliskov okrog tek
movanja
Prvič: bUo je zelo dobro
organizirano in metliška telesnokultum a skupnost za
služi vso pohvala
Drugič: tekmovalci so sta
novali na treh različnih
m& tih, ker je m etliški H otel
Bela krajina premajhen, pre
malo sodoben, četudi je bila
postrežba in hrana na višini
Tretjič: poklicni kritikastri
so prepričani, da je 'bilo
škoda denarja za kaj takega
in da bi bilo dinarčke
pametneje porabiti za telesnokultum o dejavnost ne
posrednih
proizvajalcev.
Morda, toda kje so anima
torji, kje društva, kje načrti
dela? Vrženo poleno bi bilo
treba izkoristiti za razpravo
ki bi dala odgovor na zastav
ljena vprašanja, in še more
biti na stvari, k i niso razči
ščene Sicer je besedičenje
lajanje v luno
■
j v n i g a Sp e r ič

Še brez osvojenega niza
Nov gladek poraz novom eških odbojkaric dom a — Fantje
igrajo so b o tn o prvenstveno srečanje v Šentjerneju
Novomeščanke so tudi po
tretjem odigranem kolu v slo
venski odbojkarski ligi ne le
brez osvojene točke, pač pa
tudi brez osvojenega niza. Očit
no v ekipi novomeških odbojkaecej škriplje, saj manjka
ric prec
fvsem borbenosti in volje po
predvset
zmagi.

napovedih na papiiju igrajo pionirjevci v soboto z enim od možnih)
konkurentov za vrh, ekipo Brezov
ice. Z aradi a seden osti novomeške
športne dvorane bo tekma v soboto,
15. novembra, ob 20. uri v no vil
športni dvorani v Šentjerneju. D eIdeta v soboto gostujejo v Gorjah in
so dejansko brez možnosti za uspeh-

ZMAGA KOČEVSKIH
K EGLJAČEV

Tokratno
okra:
»ečarjje z ekipo Jesenic
to le še potrdilo, domačinke so
ale tarez volje. Jeseničanke so'
povsem zasluženo osvojile prvi to č
ki, medtem ko bodo Novomeščanke
ob takšni igri tudi ob koncu
prvenstva zagotovo povsem na repu.
Za razliko od deklet so novo
meški odbojkarji tokrat počivali, saj
so prvenstveno srečanje na Bledu
odigrali že pred dnevi Zato pa bo
toliko bolj zanimivo v soboto. Po

Na kegljišču doma JLA v Ribnici
sta se minuli vikend pomerili vrsti
Kočevja in Ljubljane. Po lepem in
razburljivem kegljanju so prepričlji
vo zmagali Kočevci, ki so v svojih
vrstah imeli tudi najboljšega posa
meznika, Raduloviča, ki je podrl 86
kegljev. Poleg njega sta največ
pokazala Marsič z 823 in Strum z
819 podrtim i kemiji
M. G -č .

NAJBOLJŠI
BALINARJI V U K U

INLESOVI PIONIRJI
V FIN A L U

Pred dnevi so bile na balinišču
športnega centra Gaj v Kočevju
sindikalne igre, ki jih je 'pripravilo
Društvo invalidov Kočevje. Zal se je
od
desetih
prijavljenih
ekip
udeležilo iger le pet. Rezultati: 1.
U K , sledijo: Oprema, Itas, ZKGP in
ProsveterA. ARKO

Na kvalifikacijskem rokometnem
tekmovanju pionirjev za nastop na
republiškem prvenstvu v Ribnici je
med štirimi sodelujočimi ekipami
največ pokazal domači In les:'p o
vrsti jc odpravil najprej Slovana z
12:8, nato Krko z 18:12 in Jelovico
s 13:12. Najboljši strelec turnirja je
bil Brulc iz Krke.
M. G -č .

DOLENJSKI U S T
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Ker nismo podgane, jejmo sadjj

|

foto slišal:
Milan Markelj

L ^ i t e v iz prejšnje številke
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SPOROČA GRADITELJEM,

naročila za leto 1981

Lek ali prevara?

GRADITE CENEJE Z UGODNIM NAKUPOM

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Novice.

Prekrasna olepšava Kapitlja

ile b
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2ara
tabletkah, v času bol
do
M
večjih naporov Pa
ča
miligramov. Ta ko o*
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nim, torej tudi ne n y v
prehladu, ki nadleguj
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Gričarjev Tone se je vrnil iz Amerike, kjer je preživel svoja
ša leta. Garal je v gozdovih, rudnikih in na železnici.
Garal je in varčeval, dokler se mu ni zazdelo, d aje prihranil
dovolj in ga je domotožje zopet pripeljalo nazaj v domači
kraj. O če in mati sta mu umrla, njegova izvoljenka, k ije ob
slovesu tako zelo jokala, je bila že zdavnaj poročena z
drugim. Sosed, ki je imel na skrbi njegovo posestvo, je lepo
obdeloval njive In skrbel za najnujnejša opravila. Travo je
prodajal in redno plačeval davke.

d al elm o to rja

a phani«
nom adi

b a rij
as.
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Vedno se prva pokvari gospo•rajajo samo posnema.
I. ANDRIC

ZRodovinska ttd -_|ost ie

sarazvitek nekdanjosti.

r«d k a
k o v in a

g la s

v a lje v o

ra ta r

j e
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katcra

b r is a č a

Tone je bil zelo zadovoljen, ko je ogledoval svoj dom, a
h o tel^ga je še izboljšati. Naredili so mu novo o stre je in
namesto čm e slamnate strehe je zablestela rdeča opeka.
Prebelil je tudi stene od zunanje in notranje strani, kupil .
nova okna in vra ta ter preuredil kuhinjo. Namesto črnega, ^
dimastega ognjišča se je zablestel bel štedilnik. Nabavil je
tudi novo pohištvo, da so starejši ugibali, koliko denaija je
pravzaprav prihranil, mlajše pa je še bolj vleklo na pot preko
luže.

solastnik

cesarske^

posoda

°kda| redi moža, ki jo one.

n em .
p le m e .
m le č n i
z d e le k

J. MENCINGER

naslova
pokrajina
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F. LEVSTIK

Industrija »barva Tadž Mahal
—
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Snežno beli spom enik zakonski ljubezni postaja siv — Kdo b o hitrejši?

OPEKARNA ZALOG
Novo mesto, Zalog 21

VAŠA ZGODBAI

mlinski

1.000

Vitamin C
več načinov. K o t k ® J ^
raziskave, vpliva n . . -T
interferona, prc
limfocitov in im'
»ov1;ki
Vse to so dragocene
nastajajo v
ko t ,orožje“ z*®“ " tod*
Najnovejše ugotovit*i ^

eg b og
son ca

no£no

B S s-p
vitamin). Ko so kasneje obdelali
zbrane podatke, so ugotovili, da
je 26 odst. tistih, ki so dobili
vitamin C, preživelo zimo brez
prehladov ali drugih bolezni,
ostali so prehlad vseeno stak
nili, vendar v blažji in kratkotrajnejši obliki k o t običajno.
Skupina, ki je uživala placebo,
se je otepala s prehladom in
bolehala v običajnih odstotkih.
S keptični znanstvenik je moral
priznati, da ima Pauling vsaj
deloma prav. Jemanje dodatnih
količin vitamina C lahko ugod
no vpliva na potek »zimskih
bolezni*1.
Človek potrebuje vsakodne
vno najmanj 60 miligramov
vitamina C, kar ga varuje pred
skorbutom Toda to ni dovolj.

mozoljevost

z a b a v iič e

č lo v e k mora s hrano zaužiti potrebno k o ličin o vitamina C, sicer je hitro kaj na£
Znanost okriva, kako pom em bna je askorbinska kislina — K oliko miligrarno^
S hladnimi novembrskimi
dnevi se je začelo obdobje
nadležnega šmrkanja, kihanja,
začel se je čas zamašenih nosov,
slabe volje in glavobolov, čas
robčkov in zdravil. Pozna jesen
nastopa v znamenju prehladov.
Ta sicer ne huda bolezen je
dandanes v naših zemljepisnih
TAKO, ZLEZI V ŠKATLO IN GREMO V
S rinah bolj pogosta k o t vse
IZVOZ! DOMA N A J BO PA POMANJKANJE
druge bolezni skupaj. Vsako'
leto lahko na njen rovaš zapi
šemo kup bolniških, neopravlje
nega dela, slabe volje, na vrh pa
še pridenemo lep kup denaija,
ki ga zm ečem o za najrazličnejša
zdravila, med katerim i tistega
pravega, učinkovitega še vedno
ni mogoče dobiti iz preprostega
razloga, ker ga sodobna medi
LEPLJIVA KAZEN - Izum i 1 cinska znanost še ni odkrila.
imajo vedno tudi svojo temno
Eno upanje pa Smrkajoči in
stran. Izumitelji super lepila
nejevoljni nahodnež le ima gotovo niso mislili, da bodo
v itamin C.
ljudje nova lepila uporabljali
Vojna okoli vitamina C je
tudi za kaj drugega kot lepljenje
praktično končana. Da nes zna
razbite posode, plastike ipd. Pa
nost vidi v askorbinski kislini
vendar, Britanci so imeli že kup
snov, ki je življenjskega pome
nevšečnosti z novimi hitrimi in
na, prav tako pa znanost ve, da
m očnim i lepili. Kirurgi so m o
mora človek s hrano dobiti
rali razlepiti dva otroka, ki sta
zadostno količino vitamina C v
se za šalo zlepila skupaj, nekega
svoje telo, ker ga ni sposoben
reveža so morali odtrgati od
sam proizvajati iz drugih snovi,
zidu, ker so ga mestne barabe
kar zmorejo živali. Vojna je
prilepile nanj, neko dekle se je
divjala med strokovnjaki po
po nesreči nalepilo na sedež v
sebno zaradi vpraša nja, kolikšna
mestnem avtobusu in si tisti
je potrebna količina vitamina
dan po sili temeljito ogledalo
C.
London. Zdravniki opozarjajo,
Že pred desetimi leti je dr.
da lepilske šale niso nikakršne
Linus Pauling, Nobelov nagraje
šale, saj lahko povzroče tudi
nec za kemijo, razburkal stro
smrt. Liudje pa se s super lepili
kovne kroge s knjigo , Vitamin
igračkajo še naprej.
C in navadni prehlad“ . V nji je
zatrjeval, da bi vsakodnevno
jemanje 2 - 4 gramov vitamina
LEPŠI — Kdor ni bil pri
C pomagalo hitro preboleti ali
lepljen doma na stol, si je v
celo odvrniti prehlad. Ti sti čas
Londonu lahko ogledal čiščenje
veljalo, aa je normalna
slavnega Velikega Bena, kakor
oličina tega vitamina, dnevno
se imenuje po zvonu tudi ura na
potrebna človeškemu telesu, 60
stolpu britanskega parlamenta.
miligramov, Nobelovec pa je v
Nekaj hrabrih mož je z vodo in
knjigi trdil, naj bi oboleli prve
pralnimi praški temeljito umilo
tri dni zaužil kar 66-krat večjo
največjo in najbolj točno
količino. Se več, spustil se je v
stolpno uro na svetu. To jim je
DA SPREJEMA
napovedi, da bi takšn o ravnanje
uspelo, ker so bili varno prive
v nekaj desetletjih izkoreninilo
zani in ker v Veliki Britaniji še
navadni prehlad, to pa pomeni
imajo nekaj praška.
pomembne prihranke v gospo
darstvih dižav, ki leže v zmer
nem vremenskem pasu.
POLJEDELCI Da Ho
ZA OPEČNE IZDELKE
landci vse drugače cenijo plo
Četudi je Pauling med stro
iz lastnega proizvodnega programa
dno zemljo kot Dolenjci, Id jo
kovnjaki cenjen k o t velik kemik
radi zazidavajo, je mogoče
in genialen znanstvenik, so
videti celo na letališču v Am
mnogi sprejeli njegove trditve z
O benem obveščam o naše kupce, da jim v naši
sterdamu. Med vzletne in prista
dvomi. Eden takih je bil dr.
prodajalni gradbenega materiala nudim o:
jalne steze so vrli Nizozemci
Terence W. Anderson, ki se je
navozili zemljo in jo zdaj
lotil preverjanja Paulingovih
— strešno o p ek o (Strešnik D obruška vas, Vinkovmarljivo obdelujejo.
trditev. Skupini 1.000 prosto
ci),
voljcev je celo zimo dajal večje
— nosilce in preklade,
količine vitamina C, vendar je!
— perlit,
LJUBITELJI SLADOLEDA
pravi vitamin dobivala le polo
- Poletje je mimo in znani so
— dim nike za centralno kurjavo,
vica, medtem k o je druga
podatki, koliko sladoleda je šlo
— fasadne zidake ter
polovica uživala placebo (lažni
po žejnih grlih. Na prvem mestu
— ostale gradbene materiale.
v svetu so prebivalci ZDA, ki so
letos pospravili 25 litrov slado
ORGANIZIRAM O PREVOZE ZA KUPLJENO
leda na vsakega državljana,
BLAGO!
sledijo pa jim z nekaj manjšimi
količinami Avstralci in Novo
zelandci. Domnevamo, da tudi
š e en o univerzalno zdra
kašljajo pogosteje kot drugi, za
vilo buri duhove
VSEH GRADBENIH M ATERIALOV NA ENEM
sladoled manj navdušeni prebi
MESTU!
valci našega planeta.
„Čude 2n o zdravilo!" za
trjujejo vneti privrženci.
»Nevredna maža !1 jih zavra
čajo nasprotniki. O prepara
tu, znanem pod kratico
DMSO, se bijejo te dni na
medicinskem polju ostre
besedne bitke. Zagovorniki
m u pripisujmo skoraj univer
zalno zdravilno m oč. Poma
galo naj bi blažiti bolečine
( N o v a ) okna v kapiteljski cerkvi so dode
( N e m š k i ) vojaki uganjajo na Kitajskem
in- otekline sklepov, zobo
lana. Prezbiterij je s tem dobil prekrasno,
grozovitosti, ki so Nemčiji v veliko sramoto.
bola, lažjega glavobola, zdra
gotskemu slogu prim em o olepša vo. S tem je bil
.B rem er Bu ergerzeitung ‘ priobčuje pismo
vilo naj bi opekline, virusna
stoijen prvi korak k pravilnemu prenovljenji
nekega nemškega vojaka, ki piše,, da so vjete
obolenja, pomagalo naj bi
cerkve. Kdorkoli je videl okna, še vsak jih je
Kitajce privezali s kitam i skupaj. Ta ko so morali
celo um & o prizadetim otro 
občudoval Že tisto kam enito rebrovje, ki so ga
ujetniki sami si kopati grob ter so bili pri tem
kom, preprečevalo paralizo
morali vstaviti, napravlja prijeten utis. Kaj šele
tepeni, <Ja je kri lila iz njihovih teles. Konečno
in ponovno pognalo v rast
okna sama! Okna so zares um etniško delo,
so bili ujetniki ustreljeni. Strašen je bil prizor,
dlako n a golih lasiščih.
barve žive, a ne kričeče. Pričakujemo le lepega
ko so nedavno nemški vojaki poklali 74
solnčnega dne, da bodemo zrli slike v polni
ujetnikov. Te daj besede nemškega cesaija pri
Tudi v ZDA pa se ne da
svetlobi. V prezbiterije lije skozi ta okna
odhodu nem ških vojakov na Ki tajsko, naj
kar
tako prodreti na trg z
p o lm ra č n a čarobna svetloba, ki bolj blagodej
nikomur ne prizanesejo, niso bile brez posledic
zdravili, zlasti ne, kadar se
no upliva, k o živahna svetloba prejšnjih oken.
ostale.
teh drži pridevek, da so
Ker so okna bila vstavljena tako pozno, umevno
(V d e s e t i h ) dneh sta bila v novomeški
univerzalna Vsak nov pre
je samo po sebi, da se prične s preslikovanjem
okolici dva stekla psa pokončana Da se steklina
parat mora skozi predpisano
prezbiterija spomladi.
dalje ne razširja, vpeljan je pasji kontumac. Z
število preizkusov na živalih
( Ž a l ) da se zadnji čas tudi po slovenskih
ozirom na strašne posledice po ugrizu steklega
in ljudeh, da bi ugotovili
časopisih hvali Luter Ma rtin in njegova vera,
psa pri človeku popolnoma odobrujemo to
morebitne negativne stran
žal, da se trdi, da so cerkve po naših gričih in
strogo naredbo.
ske učinke. Food in Drug
gorah znamenje naše sužnosti, ter da je treba
A dm inistntion (FDA), la
proč od »Rima“ , to se pravi, treba pustiti našo
sv. vero. Možje, volilci, kedor vam svetuje kaj
(Iz DOLENJSKIH NOVIC
tacega, tega ne bodete ubogali.
1 5 /novembra 1900)

sibirsko
je z e r o

V sadju ali um etno proizveden, po njem je treba seči P1®'"
da ni kaj narobe.
b*?
Milijoni otrok so preslabo
vitaminom C,
oskrbljeni z vitaminom C; nima ozdravljenje ali P0^
jo sicer skorbuta, so pa nagnjeni bolezni in celo smrt.
b
Zdravniki u g o l a «
k drugim boleznim, česar je
kriva kritična oskrbljenost z antibiotiki bolje deliij^)^’
dragocenim vitaminom. Zani dajejo hkrati z
prav tako se z dodatno »
mivo je, da sesalci nasploh ne
poznajo skorbuta, ker njihovi
binsko kislino pove c jj,
organizmi sami tvorijo vitamin nekaterih drugih z“
C. Izjema so le morski prašički, izkušnjah kirurgov P * *
opice in — človek.
ran po operacijah
pomoči vitamina C.
^
Pauling meni, da bi morali
pri živalih odkriti, koliko vita
Izkušnje in
mina C človeško telo potrebuje
strani vitamina ^ m .L e 511’
v normalnih in nenormalnih k uživanju te dobro
«».
okoliščinah. Neka primeijalna vendar to ne
p jj,
študija ugotavlja, da podgana za
treba zdaj vsak da* ^
svoje potrebe proizvede tolik polno p e st Prev® jjjo.
šno količino askorbinske kisli vitamina C lahko škod>J
ne, ki bi ustrezala 1.800 do
4.100 miligramom vitamina C
za človeka Ob boleznih, po
škodbah in stresu se količina
podvoji in celo potroji.
Pauling je izračunal, da bi
moral človek dnevno zaužiti

izdaja licence za tržišče, je
prepovedalo uporabo pre
parata, k o se je pokazalo, da
so poskusne živali dobile
določene poSc odbe na očeh.
Pri ljudeh je edini stanski
učinek tega zdravila, vsaj
kakor so ugotovili doslej,
okus po ostrigah in nepnjeten zadah.
FDA je pozneje poskuse
dovolila le za zdravljenje
vnetih sečil, kjer / je bil
dokazan uspeh, privrženci
zdravila pa se gjasno prito
žujejo. „ Zdravilo je enostav
n o preveč dobro, da bi nam
to birokrati lahko priznali,"
pravijo in se še naprej
prizadevajo za širšo uporabo
zdravila.
Zanimivo je , da so to
kem ično spojino odkrili že
ruski
znanstveniki sredi
osemnajstega stoletja, ven
dar pa je do praktične
uporabe prišlo še le v petde
setih letih tega stoletja,
predvsem v kemični indu
striji. M edidnci so postali
pozorni na to spojino, ki je
stranski produkt pri prede
lavi lesa v celulozo, ko so
odkrili, da nenavadno hitro
prodira skozi kožo in tkivo v
krvni obtok.

. Za atensko Akropolo, an“*nim Rimom in še nekatenmi drugimi svetovno znaarhitekturnimi spomeki jih najeda in uničuje
zob onesnaženega ozračja, je
£?aj na vrsti se biser med
““eri arhitekture - Ta dž
"®*hal. Sloviti __ lvzolej so
Zgradili leta 1632 po naročilu
•flogula Šaha Dž anana v spona njegovo umrlo ljub
ljeno ženo Mu mtaz. Tri in pol
stoletja je sijal radžastanski
n^rm or v slepeči belini in
zdaj pa ta enkratni
sPpmenik počasi temni.

Krivec je znan. Rastoče
mesto Agra s svojo industrijo
dan za dnevom ustvaija obla
ke onesnaženega zraka, ki
sežejo do bližnjega Ta dž Ma
hala. Da bi bila nesreča še
večja, leži spomenik v dolini
reke Yamune, za katero je
•značilna atmosferska inverzi
ja, ki zadižuje strupeni zrak v
dolini tudi po \e č dni. V
onesnaženem zraku se prem o
gov prah in žvepleni avokis z
vodo meša ta v žvepleno kisli
no, ki razjeda marmor. Nova

naftna rafinerija blizu Ma thure prispeva da je propadanje
spomenika še učinkovitejše
Indijska vlada obljublja, da
bo premaknila termoelektrar
ne in livarne iz Ag re, da bo
zamenjala stare parne loko
motive z dizelskimi, da bi
tako zmanjšala onesnaženje,
toda vse to zahteva veliko
denaija, ki ga pa ni. Zaenkrat
stavbeniki hitijo zamenjevati
najbolj poškodovane marmor
ne plošče, a strupeni zrak je
pri svojem delu hitrejši.

Indijski strokovnjaki, ki so
Pregledali že nastalo škodo,
^enjujejo, da bo v 50 letih
*adž Mahal povsem i z g u b il
enkratno barvo in se spiemey v sivo, luskasto zgradba
Naenkrat je sicer poškodovan
e odstotek marmorne površitoda že to je dovolj, da
•navzolej dobiva rumenkast
tojvdih ^ ,ji veg brezhibno

Vojna za rogove
Medtem ko severnjaki z Vzhoda
uvažajo ginsengove korenine, da bi
poživili ljubezenske noči, pa se
vzhodnjaki m očno zanimajo za
rogove severnih jelenov z enakim
namenom. Neka japonska družba, ki
služi vsakdanji kruh s prodajo
ljubezenskih poživil, želi na otok
Hokaido prepeljati 300 severnih
jelenov, da bi jim na domačih tleh
vsako poletje odžagali rogove in iz
njih pripravljali prašek, ki, pomešan
s čajnimi lističi, služi kot afrodiziak.
Seveda bi japonski proizvajalci
ljubezenskih napitkov raje žagali
rogove jelenom tam, kjer te živali
živijo. Vsa zadeva bi bila precej
cenejša in tudi težav s prevozom ne
bi imeli, toda švedski zakoni prepo
vedujejo žaganje rogov živim živa
lim, ker je takšno početje za žival
boleče. Učinkoviti - če soloh so?
- pa so le mladi, še mehki rogovi,
kakršne imajo severni jeleni poleti.
. Tako so se morali odločiti, da
kupijo žive jelene in jih prepeljejo
na Hokaido.
Ljubitelji narave in člani švedske
ga narodnega društva ..Pravica živa
lim " pa pravijo, da tudi iz te moke
ne bo kruh a. Severni jeleni bi težko
prenesli dolgo pot, vprašanje je, ali
bi se lahko vživeli v novo okolje, in
tam na Japonskem bi jih pri žaganju
rogov nič manj ne bolelo.

Tadž Mahal obišče vsako leto 3,5 milijona turistov.

J
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„Tako lepo si vse uredil, sedaj se boš moral pa še oženiti,
Tone,“ so mu prigovarjali sosedje, „saj deklet je dosti in
marsikatera te rada vidi. ‘
„Kaj bi z žensko!1* se je smejal T o n e , k u h a t i in prati
znam sam, za ljubezen sem pa prestar .*1
„To pa ni res,“ so ga spodbujali, „še tri dni pred smrtjo je
dovolj zgodaj. “
„Bom pa takrat mislil na ženitev!“ se ni dal ugnati Tone.
Na Gričarjevem podu se je po desetih letih zopet oglasila
pesem cepcev. Mlatiči so tačas imeli posebna imena, ki so
določala njihov pomen in ugled. Najvišji naziv je imel tehant;
sledila sta mu veliki in mali kaplan, najnižji pa je bil šmajcka,
ki je moral na podstrešje tlačiti slamo. Gričarjevo podstrešje
'4 je bilo premajhno, zato je Gričarja skrbelo, kam bo s slamo.
J Vendar je bila skrb odveč. Pridni šmajcka je pospravil vse
' količine na podstrešje in gospodar ga ni mogel prehvaliti.
Seveda gaj e po svoji navadi tudi bogato nagradil.
Sele čez nekaj dni se je Gričarju posvetilo, kam je zginil
velik del slame. Pri njem se je oglasil sosed in ga vprašal, kdaj
misli pospraviti slamo, saj bo kmalu dež. Gričar, ki je vedel,
da ima slamo pospravljeno, se je temu vprašanju začudil. Ko
pa je stopil za pod, kjer se že nekaj dni ni mudil, pa je videl,
kaj sosed misli. N a zadnji steni je prebrisani šmajcka *
odstranil nekaj desk in tako zlahka skozi zadnji izhod
pospravil odvečno slamo. Nič se mu ni bilo truditi s
tlačenjem, nagrado pa je seveda z veseljem pospravil.
DAMJAN

Moja hoja na Triglav

. Medtem ko se bije bitka za
prodajo in proti, Švedi pijejo čaj z
ginsengom, Japonci pa čaja s pra
škom iz rogov severnega jelena ne.

Znajdemo se pred veliko pregrado belih sten. Pot se vleče i
med skalami, izgine in se spet prikaže. Zdi se mi, da je čas
zgodnje pomladi. Visokogorska narava ima svoj čas in ta čas
pripada nam, srečnim ljudem, ki hodim o po njenih poteh.
Tako majhen sem med tem silnim skalovjem.

*%»%■
Čudoviti so občutki in obeti. Neprisiljeno in preprosto se
vleče pot med Vrhovi naprej, proti velikemu cilju. Take naj
bi bile vse poti. Čudoviti so kontrasti; sneg, skale, snežišča,
melišča, višinske razlike, vrhovi, krpice zelenja. Drevesa
rastejo med skalami V tropih, stoje kot mi med tem silnimi ^
skalovjem. Lišaji in mahovi, gole skale, blazinice raznobarv
nih cvetlic dodajajo svoje.

ice in povesti iz narodnega življenja

mesnega, ležali na dobrih posteljah, oblačili se nekoliko lepše.
Za baharijo pa nikoli nismo marali. Jaz sem se nosil še
zmerom po kmečko, dolgo suknjo bi si bil lahko omislil, pa
nisem hotel. Mica je ostala z mano vred kmetica, samo čez
glavo si je obesila mestni robec iz volne, drugega lišpa ni
poželela nikakršnega. Sina in hčer sva dala za par let v šolo, pa
J S m . 4?*
tisoč goldinarje’
uDrugo
iu b - te
-- «. pP”: Iivs^tje
i ,tisoč
goldinarjev ju je trebalo opraviti bolj po gosposko. Toda razvadil se ni
dobička. Toliko S
ti*1
J >8ol(jjn etrto teto , p e to nobeden, hči nima še dandanašnji razen nekaj robcev nobene
nekoliko manji'
H * 'Z . svilnate obleke.
Kar se tiče vina, se pa ne morem toliko pohvaliti. Vsaj v
računati, da sva ,*Uo Pf^bi
t i ^ ° naJmanj tisoč
goldinarjev. Ko je
*»hlt0 * J 'a še spomnila meni je prikljuval sčasoma na dan zopet stari Dolenjec, stari
domače hiše m dej* t a f . s j S s e i j . ^ J kupila.’ Vi ne grešnik. Kadar sem zašel v veselo družbo, sem ga podiral na
ve
verjamete,
name te. kako na^ L ^ Z « S i,„^
n
Jaz pa 5em
sem reicel:
rekel: vse kriplje. Polič je stal pred mano vsako opoldne, niti zaspal
,Ne bova je k u p o v ^
pa Mj teko
nisem lahko brez njega. Upijanil se ravno nisem dostikrat,
naprej! Če bova va ^ ve
^
če si ne bova kadar se je pa to pripetilo, je grmelo kakor sto vragov.
mogla kupiti sčaso
bi ^
• Mica veli: ,Jaz Zmerjali sta me zaporedoma žena in hči. Mica je ravnala z
sem tudi take nu
* ob delavnikih mano za vse druge reči prijazno in dobro kakor duša, pijanca
vsa mesna jedil®
j w>se s . rane: ječmena, pa me ni mogla živega videti. Pila ga je tudi ona prav rada, s
tremi kupicami se ni več zadovoljila, polokala gaje vsak dan,
kaše,
privarčfl
kar vem, gotovo dve merici, nemara pa si ga je vtočila tudi kaj
stotak bi bU prej
skrivaj. Včasi mi je pridigala: .Matiček! Pijanost se ne spodobi
Ma m o j a * jti 1 i j j
Padati.’ bo- Cez nikomur. Ali mladini se laže odpusti. Ti pa greš že v leta.
m ero se ne sme
5
Nabralo se je
od
i- ,ti- Vsak' e,m naložil tako, Pomisli pa tudi, da si utegneš pokvariti zdravje. Strašno se
da mi je dajal P
t g°|dl\ v
0 bi bu >mel bojim, da te bo kar naekrat stisnilo. Pogjej mene. Privadila
sem se ga že vdrugič, ali kdaj si me videl pijano? Imava
U Jaj t e »i - * S J E
« . n « „e zaroda, otrokoma ne smeva dajati pohujšanja. Saj ti ga ne
delam. Rekel sem ^
Zana I" ° re- Nama je branim, popij ga na dan dva, tri poliče! Toliko ga neseš brez
zdaj mogoče,
^
"edelin .• j niora biti škode in vina si vreden, ker si si prislužil ime tek, da se z njim
govedina vsak
v>na tudiw ob velikih lahko pobahaš. Prosim te samo to, da ne zgreši prave mere.’
« j W ^ a Ukr\
nečem več
praznikih ^ kdfnritn*^.
Kajne, da me je ženica dobro učila? Obljubil sem ji včasi
obedovati.’ sk ° P ^ u p« f . . 0 JW« ^OJnala rtStl^ Ua’ da Je poboljšanje, ali sem obljubo kmalu pozabil. Mica se ni bala
kar o b l e d e l a .
^
^
živež
zastonj. V Trstu pri Kamničanu se nas je zbralo omizje
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vinček ji vinskih bratcev, pa smo ga lokali do jutra, potem smo se
zapodili v kavarno na punč. Izpil sem ga gotovo pet čaš. Ze
v,.nin> Ea ie *
. ljubiVli^^oslw i,, ‘J ga več, pij zjutraj me je začela boleti glava. Popoldne sem se ulegel in
ga, kolikor se
ležal celih devet tednov. Ujci sem bil strašno vročinsko
blagoslovil
bolezen. Mica mi je stregla kakor otroku, pri moji postelji je
Dopolnila
je
ne
beto ^
^
*
prečula bogve koliko noči. Zmerjala me pa bolnega ni
‘m eti več ko
štirideseto letonobenkrat, niti ni trebala. Ko sem okreval, sem ji podal roko
jel
trideset
, a dese
me
je hudo kaznil, da te nisem poslušal.
J iiyeti
' c QSevpf l a i u 1* in Irekel:
t i vci . ,,Bog
UU5 n
i t JV
i-------Kosvapren>of.tan i^
:iv9li
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olj Odpusti mi! Zanaprcj ne boš imela več vzroka, jeziti se in
Ar in vaje13'
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sva Si
siVvčasi
pridigati’
Pa sem ostal rcs mož - beseda. IUpijanil
se nisem
zvečer kaj nikoli več. Odrekel se ga seveda nisem. To bi bilo nemumno.

vrtilJ ičar

Dve, včasi tri merice sem ga še zmerom podelal, ali od njih
Dolenjec ne dobi težke glave niti bolezni. Hodil sem z
vrtilnico okoli Kranjskega še nekaj let, oUoci so odrasli, jaz
sem se ciganije naveličal in zaželel domovine. Hčeri sem dal
šest tisoč goldinarjev dote, sinu pa tisoč goldinarjev in vrtuljo,
zase in za Mico pa sem tudi toliko pridržal, da bova shajala do
smrti ob svojem. Kadar si kupim domačo .hišo nazaj ali pa
kako drugo posest v obližju, pride žena za menoj, pa se boste
sami prepričali, kako je čvrsta, zdrava in zala.
Vidim, da se čudite mojemu premoženju. Kaj bi šele rekli,
ko bi videli imetek, ki so si ga nakopičili na tujem drugi naši
rojaki, na priliko Keršič v Karlovcu, Koncilija v Zagrebu,
Prezelj pri Zagrebu, Jelovšek na Reki, Debevc v Trstu?
Poznam reveže, ki so se povisili do milijona. Na Reki sem se
sprijaznil z Jožkom Bakarčičem, takim bogatinom, da mu
naša dežela nima para. Po ih orja je plavalo trinajst njegovih
brodov, najmanjši je veljal sedemdeset tisoč goldinarjev,
največji tudi sto dvajset tisoč. Hiš, gotovine in blaga je
posedel, da sam ni vedel koliko. Mož je umri. Bog daj pokoj
njegovi pošteni duši! Vprašal sem ga, s čim je začel. Pokazal
mi je prazne roke in dejal: »Najprej sem gonil tuje vole, si
prihranil nekaj krajcarjev, lotil se male kupčije. Prišla je
nesreča, tresk, zgubil sem vse; trebalo je početi znova. Bog mi
je pomogel; jel sem zopet trgovati, najprej z drobnino. Posel
mi je ta pot stekel; nakupil sem debeline; nekaj sem plačal,
nekaj dobil na vero; prodajalo se je v dobiček, rastel je denar,
rastel kredit; napravil sem si ladjo, za njo brod in še enega;
nesla sta dohodke; prepričal sem se, da molze mokra krava
bolje od suhe in tako sem VTgel vsak krajcar na morje, si kupil
vsako drugo, tretje leto nov brod, nazadnje sem se utrdil tudi
na kraju, da imam kje prebivati. Mikala me je beseda: Svoja
kučica, svoja slobodica.’ Tak možak je bil rajnki Jožko
Bakarčič. Proti njemu sem jaz niče, to kar sebenjek proti
graščaku.
Jožko ni bil Kranjec, ampak H rvat Ali vem za drugega
moža, našega rojaka, proti kateremu je Joško sam rekel, da je
komaj sebenjek. Tudi on je že umrl. Zval se je Kalister. V
Trstu sva se nekoliko seznanila in včasi pomenkovala. Bil je,
veste, pohleven, ponižen mož, zato pa ga je Bog tako obdaril.
Cesarju je zidal trdnjave. Vinski dac je jemal v najem ne za
dva, tri okraje, ne za eno, dve kranjski deželi, ampak za velika
kraljestva. Služabnikov in pisarjev je imel na regimente, ne na
kompanijc.

i

Volja nas pelje naprej, v belo samoto skal, divjih koz in
planinskih orlov. Nahajamo se v prvobitni prirodi, v velikem
skalnatem prostranstvu. Tukaj si tako majhen. Tukaj je vsak
korak življenjsko nevaren.
Pot preide v čistino skal. Daleč spodaj vidimo ravnino.
Drobne pike, to so ljudje. Pot je zopet ob robu strmih skal,
zajedena v steno. Opera življenja traja tu gori samo tri
mesece. Čudno m olčeč, negiben je gorski svet. Sledi divje
koze so sveže, bobki so razmetani po preperelem snegu.
Nismo več sami. In res; na vrhu skalnate stene stoji gams in
zre navzdol. Nad nami je odeja modrega neba. Odkrivamo
lepote skalnatega sveta.
Pogled usmeijam navzgor. Prašila zemlje se kaže v vsej
svoji lepoti. Oblike so v pramasi, lepota je v kameninah. Za
nas planince je to poseben svet. Konec zelenja. Stah pred
spoznanjem, kako tenka je živa plast zemlje, na kateri
živimo.
V gorah se ceni odločnost, dejanja, ne naslov. Pogum, in
ne usta. V knjigi spominov je zapisano: „Tu sem bil jaz!*.*
ima posebem smisel. Vsi imamo nekaj
1 Vpis v knjigo
skupnega. Naš element je kamen, skala, vrh, sneg. Naš ritem
je pot navzgor.
Misli so prepojene z velikim belim mirom. Velja beseda
danes. Že jutri lahko pade dež, sneg ali toča. Poznani vrh že
izgine z vidika. Povsod, kjer se svetijo markacije in napisi,
vzniknejo iz tal in skal popolni cilji.

!

Poslednja etapa — vrh Triglava. Teren postaja vse bolj
strm. Megla, mraz, veter. ledene puščice bijejo v obraz.

Pokaže se Ma li Triglav. Oprijemam se žicc, rinem navzgor.
Med Malim in Velikim Triglavom je ozek greben. Na levi in
desni strani režita velikanska prepada. Ta ozki greben vzbuja
strah. Se nekaj sto korakov in na vrhu Triglava smo.
PETER VOVK
*
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03 nama
TRGOVSKO PODJETJE NAMA
LJUBLJANA
TOZD VELEBLAGOVNICA KOČEVJE

POTA
m s t Uf

objavlja
prosta dela in naloge

PROIZVO JMO PODJETJE ..OPREMA"
KOČEVJE
Razpisna komis!/> in delavski svet delovne organizacije
razpisujeta zaradi reelekcije

prosta dela in naloge
INDIVIDUALNEG A POSLOVODNEGA O RG ANA
Kandidati morajo poleg splošnih pogojev izpolnjevati še
naslednje posebne pogoje:
— imeti morajo višjo ali srednjo strokovno izobrazbo
ekonomske, tapetniške, lesne ali pleskarske smeri ter pet
oziroma deset let delovnih izkušenj na opravljanju del
individualnega poslovodnega organa ter primerne moralno
politične lastnosti.
imenovani kandidat bo imenovan za razpisana dela in naloge
za štiri leta. O izbiri bomo kandidata obvestili v 1 0 dneh po
sklepu pristojnih organov.
Kandidati naj pošljejo vlogo z dokazili o izpolnjevanju
pogojev (kratek življenjepis, dokazilo o doseženi strokovni
izobrazbi in o delovnih izkušnjah) v 15 dneh po objavi
razpisa na naslov:
Proizvodno podjetje »OPREMA" Kočevje, Tomšičeva cesta
13, -61330 KOČEVJE s pripombo: . ZA RAZPISNO
KOMISIJO.
8 3 3 /4 6 -8 0

Dve muhi na en mah: zavrnjen zahtevek štirih delavcev za izplačilo jubilejne
zavrnjen sklep DS IMV — to zd Tovarna prikolic N ovo m esto
Na podlag pristojnega samoupravnega sporazuma je delavski
svet IMV Novo mesto - tozd Tovarna avtomovilov pred časom
sprejel sklep, po katerem se delavcem za 1 0 , 2 0 ali 30-letno
neprekinjeno delo v IMV ali 10, 20 ali 30 let skupne delovne dobe
dodelijo jubilejne nagrade, vendar pod pogojem, da delavci te
pogoje izpolnjujejo v letu 1979. Meneč, da gre tudi njim ta pravica,
so se pred dnevi na novomeško sodišče združenega dela obrnili
Janez Golobič, Kristina Ivnik, Jože Zagorc in Janez Blažič. Senat,
ki mu je predsedoval Vladimir Bajc, je imel obilico dela, preden je
lahko dokončno razsodil.

SK LA D ISC N EG A DELAVCA
Delo se združuje za nedoločen čas.
Pogoji: nedokončana osnovna šola, poskusno delo traja 1
mesec.
Kandidati naj pošljejo vloge v 15 dneh po objavi na naslov:
TOZD veleblag. NAMA Kočevje. O izbiri bodo obveič eni v
15 dneh po sprejetju sklepa.
8 4 5 /4 6 -8 0

Mimo sporazuma do nagrajencev^

dežurni
poročajo
GROZIL TUDI MILIČNIKOM Novomeški možje postave so 3.
novembra pridržali do iztreb itv e
34-letnega Franca Rajerja iz Ždinje
vasi, ker je razgrajal in se prepiral s
strežnim osebjem v novomeškem
gostisču Na trgu. Nedostojno se je
potem obnašal se do miličnokov, za
kar bo njegov zagovor pred sodni
kom za prekrške še daljši.
MOTIL
POČITEK
STANO
VALCEM - Črnomaljski miličniki
so imeli 4. novembra opravka z
22-letnim Dragom Garičem iz Kani
žarice, ker je razgrajal in razbijal
steklenino v sanjskem dom urudnika
Ka nižarica. S tem je seveda motil
tudi počitek ostalih stanovalcev.
Zoper Gariča je romala prijava k
sodniku za prekrške.
kk

Iz enostavnega razloga, ker pač
Golobič, Ivnikova, Zagorc in Blažič
ne izpolnjujejo zahteve, da se njihov
delovni jubilej zaokroži v letu 1979,
je sodišče njihovo pritožbo zavrnilo.
Mimogrede: senat se pri tem ni
spuščal v ugotavljanje, zakaj neka
teri predlagatelji nagrad niso dobili
takrat, ko so pogojeno delovno
dobo ■tudi izpolnili^). Pač pa je
senat o presoji, ali so imenovani
upravičeni do izplačila jubilejnih
nagrad, ugotovil, da je delavski svet

UKRADLI 540
LITROV GORIVA
Pri novomeški vodnogospo
darski skupnosti so prejšnji te
den ugotovili, da jim je konec
prejšnjega tedna nekdo ukradel
iz delovnih strojev, s katerimi
izsušujejo zemljišče pri Šentja
kobu, 540 litrov gpriva, vred
nega 18.856 din. Predrznost
brez primere!

Ločitev, vredna garsonjere?
Zanimiv stanovanjski spor pred sodiščem združenega dela
stanovanju
Nadvse zanimiv stanovanjski primer se je te dni znašel pred
senatom novomeškega sodišča združenega dela:

t

e

ZAVARUJE TRIGLAV
Z agotovite si varno vožnjo v zimskih razmerah

Z VARNOSTNIM TESTOM
vašega avtom obila, ki ga nudi svojim zavarovancem
Z A V A R O V A L N A SKUPNOST TRIG LAV - DO
LENJSKA
OBMOČNA
SKUPNOST
NOVO
MESTO.
VARNO STNI TEST OBSEGA:
— kontrolo luči z nastavitvijo luči
— k ontrolo krmilnega mehanizma
— testiranje zavor
— kontrolo zim ske oprem e (gum, verig, hladilne
tek o čin e itd.)
— pregled mehanizma za čiščen je vetrobranskega
stekla
V OBČINI ČRNOMELJ organizira izvedbo varnostnega testa
MDA Črnomelj za zavarovance z obm očja občine Črnomelj,
in sicer
— 20. in 21. novembra 1980 od 14. do 19. ure« in
— 22. novembra 1980 od 6 . do 14. ure
v delavnicah SOZD SAP VIATOR, M ehanične delavnice
Črnomelj v Črnomlju
V OBČINI KOČEVJE organizira izvedbo varnostnega testa
AMD Kočevje za zavarovance z obm očja občine Kočevie,in
sicer:
— 17., 18., 19., 20. in 21. novembra 1980 od 6 . d o 14. ure
v delavnicah AVTA Kočevje v Kočeju.
V OBČINI NOVO MESTO organizira izvedbo varnostnega
testa AMZS, Tehnična baza O točec, za zavarovance z
območja občin METLIKA, NOVO MESTO in TREBNJE, in
sicer
— 15., 16., 18., 20. in 22. novembra 1980 med delovnim
časom
v delavnicah AMZS, Tehnična baza O točec.
•

• •

Z A V A R O V A L N A SKUPNOST TRIG LA V - D O 
LENJSKA OBMOČNA SKUPNOST NOVO MESTO
VAM NUDI
'
VSE VRSTE Z A VAR O V ANJ:
Za inform acijo se obrnite na:
ZS TRIG LA V - DOLENJSKA OBM OČNA SKUP
NOST, N ovo m esto, Glavni trg 2 4 , telefo n številka
(0 6 8 )2 2 -1 5 2
PREDSTAVNIŠTVO Črnom elj, Črnomelj, Ulica
Staneta Rozmana 2 , telefon številka (0 6 8 ) 7 6 —
7 20
PREDSTAVNIŠTVO K očevje, Kočevje^Ljubljanska
cesta 2 5 / 1, telefon š evilka (061) 8 5 1 —0 5 2
PR EDSTAVNIŠTVO M etlika, Metlika, Parizanski
trg 4 , telefo n številka (068) 7 7 - 2 1 9
PREDSTAVNIŠTVO Trebnje, Trebnje,Goliev trg 4 ,
telefon (068; 8 3 - 3 5 2
8 2 8 /4 6 -8 0
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tozda Tovarne prikolic presegel
svoja pooblastila, ko je s sklepom
določil upravičence do jubilejnih
nagrad. Delavski svet lahko namreč
ne predlog izvrši lnega odbora določi
le višino in obliko nagrad. Ne
nazadnje pa je sodišče ugotovilo, da
je delavski svet pri svoji odločitvi
kršil določila uvodoma omenjena
samoupravnega sporazuma (SS o
skupnih osnovah in merilih za
razporejanje čistega dohodka in
delitvi sredstev z? osebne dohodke
in za skupno’ porabo), saj je dal
pravico do nagrade tudi tistim s
skupno delovno dobo. Konec kon
cev pa tovrstne samoupravne akte
sprejemajo delavci z referendumom
kot eno izmed oblik osebnega
izjavljanja in bi potemtakem tudi
vse spremembe morale biti izpeljane
na tak način, ne pa da jih enostavno
sestavi in sprejme delavski svet.
Za radi tega je sodišče tudi naložilo
IMV, da v roku 30 dni uskladi
omenjeni sklep z veljavnim samo
upravnim sporazumom. V reševanje
takšnih in podobnih vprašanj pa bi

Metka Pl evnik je bila svoj čas
vzgojiteljica v otroškem vrtcu v
Metliki in tam dobila garsonjero, v
katero se je vselila skupaj s svojim

Smrt med gretjem
J. Brulcu ni bilo p om oči
Zaradi hudih opeklin je v soboto
zjutraj v novomeški bolnišnici umrl
76-letni Novomeščan Jože Brulc.
Brulc je stanoval v hiši K Roku
88, bil je sam in zaklenjen v
stanovanje. V soboto zjutraj je šla
mimo hiše » sed a in v prostorih
opazila dim ter slišala tudi klice na
pomoč. Takoj je poklicala sosede, ki
so o dogodku obvestili gasilce. Vdrli
so v Brulčevo stanovanje in naglo
pogasili ogenj, lastnika pa našli
m očno opečenega pri električni
peči, s katero se je grel v mrzli noči.'
Poškodovanca so nemudoma odpe
ljali v novomeško bolnišnico, kjer pa
mu niso mogli več pomagati.

Novomeški
večeri postajajo
vse hrupnejši
Vse v eč sezonskih delav
cev in vse več kršitev
javnega reda in miru
N a j si bodo prepričevanja ir
tolmačenja takšna ali drugačna,
dejstva vse bolj zgovon o govore,
da je nenehnemu povečevanju
sezonske delovne sile - pri tem
mislimo na tri največje delodajalce
Pionkja, IMV in Krko - pripisati
očiten porast kršitev na področju
javnega reda in miru v novomeški
o b č in i T o je v razgovoru te dni
potrdil tudi Andrej Senica, p o 
močnik komandirja za področje
dela kriminalitete in javnega reda
ter miru na novomeški postaji
milice.
Podatki za prvih devet mesecev
govore takole: uradno zabeleženih
je natanko 437 kršitev javnega
reda in miru, za kar je zoper 295
kršiteljev podanih sodniku za
prekrške 245 pred to go v. V primer
javi z enakim obdobjem lani se je
to število dvignilo za 10 odstot
kom ob nenehnem povečevanju
delovne sezonske sile in odpiranju
novih gradbišč in delovišč (Cesta
herojem IMV, itd.) pa bo odstotek
verjetno še porasel.
Sicer pa je po besedah Andreja
Senice značilno, da do več kot

možem Alojzom. Ce z nekaj časa je
Plevnikova odpovedala delovno raz
merje v Metliki in se zaposlila v
novomeškem vrtcu in tudi tukaj
dobila stanovanje. Pred vselitvijo v
novo stanovanje pa je s svojim
možem sklenila sporazum, s katerim
je nanj prenesla svojo stanovanjsko
pravico do garsonjere v Metliki,
nakar sta se zakonca razrezala.
Metka se je ta ko preselila v novo
stanovanje v Novo mesto, v Metliki
pa je v garsonjeri ostal A bjz. Se bo
tako moral metliški vrtec obrisati
pod nosom za stanovanje?
So dišče je odločilo, da ne.
Dejstvo je namreč, da je bila sporna
garsonjera dodeljena Metki Plevnik,
ker je pač bila v delovnem razmerju
v tamkajšnjem vrtcu. Zato je bila
Plevnikova - ta v času odpovedi in
prenašanja stanovanjske pravice ni
imela 10 let skupne delovne dobe,
od tega pet v metliškem vrtcu dolži a stanovanje izprazniti. To pa
velja tudi za razvezanega Plevnika.
Ta sicer ugovarja pristojnosti tega
sodišča in predlaga zavrženje predlo
ga, ker meni, da je za spor pristojno

polovice kršitev pride v gostilnah.
, Mnogi nam očitajo, da ne
ukrepamo dovolj proti strežnemu
osebju, ki toči alkohol vinjenim
osebam. Mogoče so očitki po
nekod upravičeni, vendar se temu
ob bok takoj postavlja drug
problem- Le kateri pijanec bo
mimo prenesel, če mu natakar
noče postreči s pijačo? Strež
nemu osebju marsikdaj ni lahko.”
In ko že govorimo o številkah,
ki kažejo na nekolikanj slabšo
podobo v primerjavi z enakim
obdobjem lani, moramo omeniti

• Še en zanimiv podatek:
struktura oškodovancev pri
žepnih tatvinah (tudi teh je
vse več) kaže, d a so oškodo
vana največkrat osebe, ki so
prekoračile 50. leto starosti.
Podatek n q si vsak razlaga po
svoje.

L očitev ni pomagala k

redno sodišče, vendar senat tem u ni
ugodil, saj bi to pomenilo le
zavlačevanje postopka, kar pa bi*
bib seveda v prid Plevniku. Slednji
je tudi spregledal dejstvo, da za
reševanje stanovanjskih vprašanj
vzgojnega kadra dodeljuje vrtcu
stanovanja Samupravna stanovanj
ska skupnost Metlika in ta konec
koncev ohranja pravico odločati o
bodočem uporabnikuOdločba še ni pravnomočna.
B.B.

nagrade

in

se moral tvorneje vključevati tudi
sindikat omenjenega tozda.
b . b.

PO DOLENJSKI
DEŽELI
• Prejšnji teden je Novo
m eščan Milan T. prijavil na
novom eški postaji milice, da mu
je nekdo ukradel katroo 5
parkirnega prostora pred tj
ljansko banko. Miličniki niso
potrebovali dolgo, da so Milanu
pokazali, k d o je storilec. Lastnik
je nam reč pozabil, da je vozilo
tistega
dne
parkiral nekje
d ru g je . . .
• ftejšnji teden je hišo 75letne Antonije Stariha v Cmom'
lju obiskal vlomilec. Na vhodnih
vratih je snel del počene šipe.
skozi nastalo odprtino odklenil
in se zatem podal za denarjemGotovine ni našel, zato se je
zadovoljil le s hranilno knjižico.
Nekoliko teže pa bo prišel do
koščka papirja, s katerim b* Sa
Starihova pooblastila, da dvigne
njen denar . . .
• Nezaželeni obiski k urnikov
se kar nadaljujejo. V noči na
nedeljo je bilo vlomljeno v
kokošji dom Jožeta 2agarja v
Mirni peči. Vlomilec je odtrgal
ključavnico in odnesel deset
kokošk
starejšega
datuma.
Dobra juhica se v teh mrzlih
dneh čudovito prileže.
• Novomeški m iličniki so v
nedeljo zvečer pridržali do «■
treznitve 2 l-letnega Zeničana
Maria Moravca. Fant je razgrajal
in razbijal kante za sm eti pred
stanovanjskim blokom na Za
grebški cesti. Le kaj so se mu
zamerile?

Z MOTOR KO ČEZ
NOGO
Prejšnji teden je prišlo pri delu v
gozdu do nesreče, v kateri se j*
poškodoval 454etni Daniel Jesih
Se 1 pri Dragatušu.

I
NAMESTO v LUŽO POD AVTO
- Mara Sivonič iz Vavte vasi je 3.
novembra zjutraj šla od Gorenje
Straže proti Novo lesu. Namesto po
pločniku je hodila kar po desnem
robu ceste, med hojo pa se je
izognila blatni lu ž in stopila še bolj
na cestišče. Pri tem jo je z osebnim
avtom zadela Jo žica Turk iz Dolenje
Straže. Poškodovano pešakinjo so
prepeljali na zdravljenje v novo
meško bolnišnico.

če je »ponižen” na primernem
mestu.”
Na š odnos do družbene samoza
ščite pa se po besedah Andreja
Senice dodobra zrcali tudi na
gradbiščih. Z malomarnim odno
som do tehničnih (in seveda
družbenih) sredstev (brusilke, va
rilni aparati, žage, itd.), ki jih
puščamo nezavarovane na delovi
ščih, p-imagatno k lažjemu delu
tatovom Dogaja se celo, da kraje
prijavljajo Jele po nekaj dneh, kar
seveda m očno otežuje iskanje
storilca, vendar je to podjetjem, ki
jim bo ukradeni znesek v vsakem
primeru povrnila zavarovalnica,
včasih kaj malo mar.
Morda pa bi posamična odgo
vornost v takih primerih bolj
zalegla?
B. BUDJA

še področje mladoletniškega kri
minala. V letošnjih šestih mesecih
je 45 mladoletnikov storilo 32
kaznivih dejanj, kar pomeni n ek aj'
veli k o t lani, vendar dobi ta
podatek povsem druge razsek
nosti, če povemo, da gre kar 80
odstotkov dejanj pripisati R o
mom.
„V veliki meri gre za priložnost
ne tatvine koles in mopedov.
4
Temu pa so največ krivi sami
A ndrej Senica: „S številom
občani. Gre za pomanjkanje druž
sezonskih delavcev raste števi
bene samozaščite. Težko je Romu
brezskrbno iti mimo nezaklenje
lo kršitev javnega reda in
nega kolesa ali mopeda, še posebej
miru.”

PREHITRO - 4. novembra je j*
osebnim avtoi"
i Proti N o * * u
v S molenji
J
je nasproti p r e h i t r o l e
Novomeščan Jože Lobe. ®P ^ 0tar
Rotarjevo vozilo, pri čemer je * 0tdobil nekaj prask in odrgnin-Pj
ne škode pa je bito za 40.000 d
ZANAŠALO GA JE NA SNEGJj
- Ljubljančan Julij Sime6 _ —i
prejšnji teden peljal proti dom
O brežu pa ga je na zasn®,ia| je
vozišču pričeto zanašati. Zaf!6-) to
v levo in trčil v osebni
Zagrebčana Dragutina Ron) .meriki se je pripeljal iz ljubljanske
&
Simec se je pn nesreči po'’*’^ ,
na pločevini pa je bito za 70.0
škode.
PREKUCNIL SE JE NA B O *^
V četrtek zvečer *e je Vojko *1 -,.,
iz Trebnjega peljel s tovorna*" 0ti
avtodvigi“jm od M okronog*/^
Trebnjemu. Na Gomili je z*1®ffl0tno
bankino in se prekuam- V
škodo so oce.,5U na 50.000 din-

NENADOMA NA
CESTO
V petek popoldne »e je bJ j i
Jenko iz Smarjete peljal * °* L j,u
avtom od Drske pri kand?
^
križišču v Novem mestu- P*1 fto
čez Težko vodo mu je
loizS*
nenadoma stekla 59-letna ^ j c
Štrbenc iz Novega mesta. V°*“ j«
'e zadel in zbil po tleh, pri *e
in
i u r i c po:
t)0 ®-^ ■^
I ttrbenčeva dobila V
hude
so jo prepeljali na zdravljen
novomeško bolnišnico.

Č E L N O T O Č IL A
Prejšnji teden se je Mariin
dič iz Gorenjega Mokrega P°. ^0rnuv osebnem avtomobilu PrC’ nardiv ovinku na Pristavi pa je
^ 0 jelj
ču nasproti pripeljal silvfSf?i0 je do
iz Loke pri Senttjerneju- n
„ je
katerem
ga
čelnega trčenja, v
Koželj huje poškodoval ^
„<,*>•
prepeljali na zdravljenje
meško bolnišnico. Materi*
so ocenili na 40.000 din-
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Prednost pridelavi hrane
I ZW4M. EC TM-GRU

V trebanjskem kmetijstvu se znanost prepočasi uveljavlja - M leko, govedina, krompir in
sadje — Trimo bo izvozil za 8 m ilijonov dolarjev - Težave s šolstvom

Preteklo sredo so trebanjsko občino obiskali predstavniki
? ed°bčinskih organov družbenopolitičnih organizacij za Dolenjpredsednik medobčinskega sveta SZDL Lojze R atajc, sekretar
medobčinskega sveta ZK Boris G abrič, predsednik medobčinskega
eta Zveze sindikatov Marijan Poreber, predstavnika medobčinske
gospodarske zbornice Jože U netič in Jože Florjančič ter
P e n i l e agroživilske skupnosti Niko Rihar. V razgovorih s
vniki Kmetijske zadruge Trebnje, Trim a in občine so se
n"“ 'rja li o uresničevanju stabilizacije in pripravi planov za
(je srednjeročno obdobje.
Najprej so se ustavili v
Hkrati s tem bodo organizirali
13 majhnih farm za perutnino,
^ e tijs k i zadrugi Trebnje, kjer
meliorirali bodo še 150 hekta
Pa je srečanje minilo brez
rov zemljišč, zgradili pa bodo
Predstavnikov km etov. Kljub
tudi dve trgovini: eno v Češnjimu se je v eno uro in pol
cah, drugo v Veliki Loki. Za vse
.? 8em razgovoru razkrila proto bo treba seveda precejšnjih
ematika kmetijstva, težave z
naložb, ki bodo znašale 220
gnojil, vedno šibkejše
milijonov dinaijev.
®*iavljanje znanosti v kmetiiSeveda bodo pri doseganju
^ u> pomanjkanje pospeševalteh ciljev gotovo nastopile teža
ekstenziviranje proizvodnje
ve. Že zdaj manjka um etnih
gnojil, pa tudi njihova kakovost
Zari^0t je Pove<ial predstavnik
pada, v prihodnosti pa bo padla
'“ Uge, bo še naprej poudarek
tudi njihova poraba na hektar,
- Pridelovanju m leka, govejega
tjjja jn krompiria, obstajajo pa
ki je b ila doslej že dokaj visoka.
Prav tako se prepočasi uveljav
'u že načrti za širitev sadjarljajo znanstveni izsledki, pri
rn;?’ ^ naslednjem srednjeraziskovalni skupnosti se ne
rnem obdobju bodo povečali
™delek mleka za okoli 5 odst.,
pojavljajo raziskovalni projekti
s področja prehrane. Ob vsem
1 zneslo 7 milijonov litrov
; mesa za 2 odst., to je za
tem pa bo treba poskrbeti tudi
ton, in krompirja za
za pravilno kreditiranje kmetiistva, saj se pridelovanje hrane
S odst., kar bo zneslo
ton letne proizvodnje.
vse bolj ekstenzivira: polkmetje

V Trimu so poudarili izredno
velike izvozne uspehe, saj b odo
samo letos do konca leta
izvozili za 8 milijonov dolarjev.
Tako se bodo iz velikih uvozni
kov preselili m ed izvoznike,
vendar tudi tu lahko nalete na
težave. Do konca leta namreč
lahko uvozijo samo za dva
milijona štiristo, zaradLtega pa
lahko
njihova
proizvodnja
obstane že 15. novembra. Sploh
se tudi pri njih zastavlja veliko
vprašanje nabave materiala, pri
katerem so vse boli odvisni od
dobav iz NDR. Domači dobavi
telji pa vedno bolj zahtevajo
sovlaganja in odstop deviznih
pravic. Razumljivo je, da mora
jo v takem položaju posvečati
vse večjo pozornost prizade
vanjem za stabilizacijo. Vsak
delavec, vsaka delovna ura je
nam reč vse bolj dragocena,
tako da posebno pozornost
posvečajo delovni disciplini,
izostajanju z dela. Prav zaradi
rezultatov, ki so jih dosegli na
tem področju, in zaradi dela v
treh izmenah, s katerim so
začeli v avgustu.

Uveljaviti življenjske interese
^ ed sed stvo ob čin sk e konference ZSMS bolj povez osnovnim i organizacijami — N ovo vodstvo
m ladine v Trebnjem
. Konec preteklega meseca
£ bila v Trebnjem druga
rcdna seja občinske konfeJnce ZSMS. N a njej so
poleg delovnega programa
Jjjvouli tudi novo vodstvo.'
"‘‘fdsednik občinske konfe-.
je postal Ja nez Zakrajsekretar pa Dušan SkerDušan Skerbiš, ki je bil
J ^ e j tajnik samoupravnih,
jfSanov v Dani, prevzema
°Jo profesionalno dolžnost!
I Zvezi socialistične mladia katero traja mandat
i ’
pf leti, z jasnimi načrti.
Jlfj-edvsem se bom v nasledobdobju trudil, da bi v<
j . jenju naše mladinske or»juzacijc uveljavil načelo
^d elo v an ja med
predsedstvom občinske kon
j i č e in osnovnimi organin 'J?1™ po krajevnih skupciiaK ^ ^e*ovn*h organizaJ8«. Ta povezanost je
J * *
temeljni pogoj za
izn i ® ^ cilje, če hočem o
7 ^
+0peratiVni’
m*
Zraven
tega
moiadei. P o v it i delo komisij, ki!
p ‘j ? ?
v
okvirn
Pon , sfva, in seveda tudi
b0/
n*h konferenc, kjer
dQsi . roladi lahko bolj k o t
tesg^ uveljavljali svoje inteo.

r P3 so mladi na seji
tl° pregledali svoje do

sedanje delo, pri čemer so
znova opozorili na uveljav
ljanje kolektivnega vodenja,
na čim večjo pritegnitev
sposobnih mladih v vodstva
osnovnih organizacij. K ot je
bilo na konferenci rečeno,
so
mladi vse premalo
uveljavljeni pri planiranju,
pri
reševanju
vprašanj
družbenoekonomske
poli
tike, kar pa je spet v skladu s

V razgovoru na občini je šlo
predvsem za celovito oceno
priprav na planiranje za nasled
nje
srednjeročno
obdobje.
H krati je tekel razgovor v smeri,
kako uskladiti razvoj na podro
čju šolstva, zdravstva, oskrbe z
energijo. Še posebej pomembno
pa je, da bodo v naslednjem
srednjeročnem obdobju poskr
beli za prednost pri pridelavi
hrane, več nerešenih vprašanj
pa čaka tudi na področju
šolstva, kjer bo treba tudi še
uskladiti programe. Predvsem je
zaskrbljujoče to , da na podro
čju, kker imamo že celo fakulte
to za strojništvo, v predlogu
mreže šol ni usmerjenega izo
braževanja prirodoslovno —ma
tem atične usmeritve.
J. SIMClC

O NASLEDNJEM
SREDNJERO ČNEM
OBDOBJU
V sredo, 12. novembra, so na
Mimi pripravili problemsko
konferenco krajevne skupnosti,
na kateri so obravnavali vpra
šanje planov za naslednje
srednjeročno obdobje. Miren
ska krajevna skupnost je te
melje planov za naslednje obdo
bje že pripravila, zdaj pa jih
čaka samo še javna razprava.

T R Č IL V »N A ST A V L JE N ”
AVTOMOBIL

V :*
Dušan Skerbiš
ešibkim uveljavljanjem degatskih odnosov.
Na seji so izvolili novo
predsedstvo;v njem so Darja
Gole, B rano Gričar, Miran
Jurak, predstavnik Kluba!
študentov,
Milena
Saje,
Dušan S k e rb iš, Darja Slak,
Janez Zakrajšek in predstav
nik vojne pošte iz Mokrono*

J. S.

Stanislav Zupančič iz Martinje
vasi se je 27. oktobra zjutraj peljal z
osebnim avtom od Mokronoga proti
Mimi. Med vožnjo skozi Trstenik je
v gosti megli nenadoma opazil na
cestišču
pravokotno
postavljen
osebni avto. Čeprav je zaviral in se
umikal, je prišlo do trčenja. Kasneje
se je izkazalo, d a je avtomobil ročno
zrinil na cesto iz domačega dvorišča
Vilko Gracar, ker mu pač m otor ni
hotel vžgati. Pri nesreči se je Gracar
hudo poškodoval in so ga odpeljali
na zdravljenje v novomeško bolniš
nico. Gmotne škode je za 40.000
din.

t*UStB»
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niso pripravljeni več v tolikšni
meri pridelovati za trg, čeprav
so deležni enakih kreditnih
ugodnosti kot čisti kmetje.

V Trimu imajo velike načrte
za
naslednje
srednjeročno
obdobje. Postaviti nameravajo
nove linije za proizvodnjo
sendvič plošč in plastiflciranje
pločevine. Te naložbe bodo
veljale eno milijardo dinaijev,
žal pa na sestanku ni bilo jasno
izrečeno, od kod bodo dobili
sredstva zanje.
N a sestanku skupaj z vod
stvom Trima je bilo opozoijeno
tudi na to , da bi se morala
poraba v SIS zmanjšati, prav
tako pa bi morali v njih tako
k o t v združenem delu spremlja
ti vsake tri mesece rezultate
finančnega poslovanja in jih
predložiti vsem zainteresiranim.
zadruga
^V E Č A T I PRIDELEK MESA - Trebanjska kmetijska zadru
naslednje srednjeročno obdobje precejšnje n ačrte ]pri
™®d°vanju hrane. Bistveno naj bi povečali pridelek mesa in
^ e’c®> medtem ko so glede povečanja pridelka kro m piijanekoli
l®Ptični. Na tako slabih površinah in ob slabem gnojenju, ki se
etom obeta, se ta ne bo povečal za toliko.

OBJEKT

OOGOVPftOJ: STOJAN
NADZOR

'HfttBAAN

BO POSTAJA MILICE ZRASLA DO ROKA? - K ot kaže dosedanji potek gradqje, nova p o stn a
milice v Trebnjem ne bo zgrajena do roka. Domače gradbeno podjetje Tregrad je začelo graditi
kasneje, k o t je bilo dogovoijeno, potem jih je pestilo pomanjkanje materiala, slabo vreme in še kaj.
Tako kaže, da bo morala trebanjska postaja milice na 600 kvadratnih metrov velik objekt, ki bo
občinsko skupščino, k ije investitor oojekta, stal trinajst milijonov dinaijev, čakati dalj k o t do konca
marca. (Foo: J. Simčič)

Izobraževanje se obrestuje
Trimo štipendira 15 študentov na visokih in višjih šolah — Vrsta delavcev se izo b ra ziie
o b delu — Zakaj v Novem m estu ne b o naravoslovne usmeritve?
„Pri nas v Trimu dajemo velik poudarek na izobraževanje,” pravi
Cvetka Bunc, vodja kadrovsko-socialnega sektorja v tej trebanjski
delovni organizaciji. Njene besede podkrepljujejo seveda tudi
podatki o številu štipendistov in delavcev, k i se izobražujejo ob
d e la
„ Vse naložbe v izobraževanju
ževanjem ob delu imamo dobre
nam se bogato obrestujejo, tako
izkušnje, saj so strokovnjaki, ki
da imamo pri naši h izobraževal so se izšolali ob delu, izredno
nih programih podporo vodstvi dobri delavci, dobro poznajo
delovne organizacije in samo-’ našo problematiko in ostanejo
upravnih organov. Najbolj zgo zvesti kolektivu, tudi če je
vorne so številke. Trenutno je
njegov položaj težak.”
na naših seznamih štipendistov
15 študentov na višjih in
visokih šolah, 39 pa na srednjih.
V eliko pozornost posvečamo
tudi izobraževanju ob delu, za
katero dajemo našim delavcem
vrsto ugodnosti Plačamo jim

Cvetka Bunc
V Trimu imajo dobro poskrbljeno tudi za učence v
gospodarstvu in za programe
izobraževanja za priučitev. Tre
nutno je v tem progiamu

vključenih 36 učencev, za kate
re imajo že nekaj let urejeno
tudi delavnica Take delavnice
so še redkost, v Trimu pa imajo
z njo dobre izkušnje, saj tako
mlade delavce najbolje priuče
proizvodnji, ne da bi tvegali:
poškodbe in zapletljaje v pro
izvodnji. V delavnici, ki jo vodi
Janez Kotar, se mladi delavci
nauče ročnih spretnosti, urejan
ja delovnega mesta, discipline in
osnov vaistva pri d e la Kotar
ima s tem bogate izkušnje, saj je
prej delal v Litostroju, kjer
imajo tovrstno izobraževanje že
dolgo urejeno.
Kljub teko dobro zastavlje
nim izobraževalnim programom
pa imajo v Trimu velike skrbi,
kaj bo z usmerjenim izobraže
vanjem. Na področju Dolenjske
so namreč velike potrebe po
tehničnih kadrih, oddelek na
r a v o slo vn o - m a t e m a t i č n e
usmeritve pa bo v Brežicah; kar
bo šolanje izredno podražilo. In
vprašanje je, koliko staršev bo
lahko svoje otroke poslalo v
Brežice.
J. SIMČIČ

j o iic f iv u ia i

šolnino, za posamezne izpite in
diplome dobe plačan študijski
dopust, priskrbimo pa jim tudi
dražjo literaturo. Tudi z izobra-

Priprave na NNNP
Akcija bo trajala od n o
vembra do aprila prihod________ njega leta_________
Lanska akcija NNNP je v trebanj
ski občini popolnoma uspela. V njej
so . se dobro odrezali skoraj vsi
občani, ki so sodelovali, delovne
organizacije, šole, mladina, narodna
zaščita, civilna zaščita. Ker pa so
priprave na obrambne naloge stalne,
so se začele tudi letošnje in
spomladanske vaje v okviru NNNP.
V letošnjo akcijo »Nič nas ne sme
presenetiti” bodo vključene vse1
krajevne
organizacije,
delovne
organizacije,
družbenopolitične
organiza cije, društva in organi
področja ljudske obrambe in. druž
bene samozaščite. Nosilka akcije in)
njena usklajevalka pa bo Socialisti
čna zveza. V a kciji bo seveda
poudarek na odpravljanju dosedan
jih napak, hkrati pa tudi na večanji*
usposobljenosti za vse vrste obramb
nih nalog. Se posebno velika pozor
nost bo posvečena izboljšanju siste
ma opazovanja, obveščanja in jav
ljanja. Seveda ne bodo zanemarjene
tudi naloge organov za vodenje SLO
i n enot ter štabov civilne zaščite.
Ker je to akcija, v kateri sodelujejo
skoraj vsi občani, bodo zanje v tem
času pripravili vrsto predavanj s
področja ljudske obrambe in druž
bene samozaščite. V tem času bodo
izpopolnili tudi sestav enot civilne
zaščite, obrambne načrte v krajev
nih skupnostih in samoupravnih
interesnih skupnostih.
Akcija NNNP bo letos trajala od
konca novembra, ko se bo začela
tako imenovana faza načrtovanja,
izvajanje nalog bo potekalo od
začetka deccmbra do srede aprila,
tedaj pa bo tudi praktičen preizkus,
to je zaključna akcija.

Krvodajalska akcija
Občinski odbor Rdečega križa
trebanjske občine je pripravil ta
mesec krvodajalsko akcijo. Prva
akcija bo* 18. novembra v prostorih
zadružnega doma v Mokronogu,
začela pa se bo ob 7. uri dopoldne
in bo trajala do 14. ure. Naslednji
dan bo odvzem krvi v Trebnjem,
kjer se bo akcija začela ob 6.30 v
trebanjskem zdravstvenem domu.
20. novembra pa bo odvzem krvi na
Mirni, kjer bodo občani lahko
oddali kri na zdravstveni postaji od
7. do 14. ure. Seveda so na akcijo
vabljeni poleg dosedanjih krvodajal

cev tudi novi, na vsa krvodajalska
mesta pa bodo vozili tako imenova
ni ljubljanski mali avtobusi. Prvi dan
krvodajalske akcije bo avtobus od
peljal z Jelševca proti Mokronogu
ob 7.30, iz Statenberka ob 8.40 in
iz Brune vasi ob 9.30. Naslednji dan,
19. novembra, bodo avtobusi vozili
takole: z Dol. Ponikev ob 6.30,
Repelj ob 7.1S in z Rdečega kala ob
8.30. S Čateža ob 7.00, Dobrave ob
8.30 in iz Velikega Gabra ob 9.30,
vsi s končno postajo v Trebnjem.
Naslednji dan bodo vozili avtobus
iz Šentruperta ob 8. uri zjutraj.

TREBANJSKE IVERI
MESNA KRIZA BO SE TRAJA
LA - Srečanje med pradstavniki
Kmetijske zadruge Trebnje in med
občinskih organov družbenopoliti
čnih organizacij za Dolenjsko, kjer
je tekla beseda o planiranju in
načrtih za naslednje srednjeročno
obdobje, se je začelo s precejšnjo
zamudo- Te zamude niso povzročili
kmetje, ki jih na sečan iu sploh ni
bilo, ampak predstavniki družbeno
političnih organizacij. Če bomo tudi
v družbenih ukrepih tako zamujali,
se lahko zgodi, da bo mesna kriza še
dogo trajala.
SE ENA O KMETIJGH Medtem ko je opaziti, da v nekate
rih službah ali ustanovah ogrevajo
prostore ne glede na to, ali je kdo
notri ali ne, pa v Kmetijski zadrugi
Trebnje precej varčneje ravnajo z
gorivom. V takih prostorih namreč
preprosto zapro radiatorje, če pa so'
že odprti, jih brez zapletenih termo
statov malo privijejo, tako da je v
sobah ravno prava temperatura.

Zgled, vreden posnemanja, p* *e
bolj zdravo je.
SAMO MISTIKI VERJAMEJO Domače gradbeno podjetje Tregrad
je prevzelo gradnjo faze družbenega
doma, v katerem bo imela prostore
postaja milice, ki se zdaj stiska v
premajhnih prostorih- Kot je reSe
no, naj bi bil dom zgrajen do konci
marca. Toda nekateri • skrajneži”
dvomijo, da bo izza velike ograje, s
katero je zakrito gradbišč e, kaj
kmalu zrastel dom. Takim, ki
verujejo v rok, ki ga je postavil
Tregrad, pravijo mistiki.
SOLA JE POTREBN A - Vsem,
ki še zdai ne verjamejo, da je gradnja
nove šole v Trebnjem potrebna, je
treba povedati, ib sc se učenci
nedavno vselili v st.”to šolo, v
prostore, k ijih je im e1 na razpola
go otroško varstvo. Stiska v trebanj
ski šoli je namreč vsak Jan ve''ja, saj
jo obiskuje že preko 11 30 otrok.
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V blokih 9 i n 9 a na
Ragovski cesti v Novem me
stu centralno gretje še ne
dela. Kar 18 družin zmrzuje.
Grejejo sicer z električnimi
pečicami, toda kjer imajo
otroke, celo dojenčke, /*
mraz prehud, da jim ne D*
prišel do živega.
Ž e lani so ugotovili, j a
je kotlovnica zaradi dotraja
nosti postala neuporabna, aa
se je ne izplača obnavljaP m
da je ekonomičneje in cene
je narediti priključek na cen
tralno v soseski Maide auc.

\„Sneg nas ni presenetil” S

!
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Novogradova kom unalna služba je v stalni priprav
Ijenosti za primer vremenskih neprilik
Prejšnji teden, ko je neičakovano zapadlo skoro
cm snega, je bila kom u
nalna služba na pivi letošnji
zimski preizkušnji in reči je,
da jo je dobro prestala. O
tem je dal nekaj več pojasnil
Boris Kranjc, strokovni so
delavec v Novogradovem
tozdu K om unala

izpit v letošnji zimski službi,
pa so med občani še pripom 
be. Zakaj?
»Ljudje ne vedo, katere
ceste so v naši pristojnosti in
katere oskrbuje Cesjno pod
jetje, pa se včasih š pripom 
bami oglašajo na nepravi
naslov. Zagrebška cesta, Par
tizanska ulica, Cesta herojev
in Ljubljanska cesta - te
»Spremljali smo vremen niso naše, marveč ,Cestne1,
sko napoved in dan pred
in pripom be glede teh vpad
sneženjem smo posipali vse
nic ne gredo na naš rovaš.”
ceste v mestu in druge, ki jih
— Kako ob sneženju pri
vas ukrepate? Kje začnete
najprej čistiti in po kakšnem
vrstnem redu?
»Najprej že ponoči očisti
m o dostop k vrtcem, da
starši zjutraj nimajo težav.
Isto velja za dostope k
železnici; predvsem gre za
čiščenje pri konzolnem mos
tu in čiščenje kandijskega
mosta. Ko je to urejeno,
začnem o čistiti sneg v mes
tu. Najprej ulice, potem
pločniki in parkirišča, na
zadnje sneg odvažamo.”
— Kakšne pa so težave pri
Boris Kranjc: »Zanesemo se
na vremenske napovedi in vsem tem in z organizacijo
nočnega dela?
pripravljeni čakam o.”
»Kadar plužimo ponoči,
ne moremo z mestnih ulic*
imamo v oskrbi. Sneg nas ni odstranjevati snega, če obča
dočakal nepripravljene. Vse ni puščajo tam avtomobile.
dežurne ekipe in stroje smo Najbolj nas tako parkiranje
še isto noč poslali na teren.
moti na avtobusni postaji,
Delali so noč in dan, dokler kjer vsak dan tudi p o 22. uri
niso bile ceste očiščene. Ko ostajajo avtomobili čez noč.
je bilo to v redu, so s Veliko manj težav je glede
pločnikov odstranjevali sneg tega na Glavnem trgu. Ta se
in s parkirišč, potem so< ponoči izprazni. Kjer pa
začeli iz centra mesta odva stojijo avtomobili in plužen
žati sneg s kamioni. Stalna je s stroji ni m ožno, smo
dežurna služba s pripravlje odvisni samo od ročnega
no ekipo čaka nadaljnjih dela, to pa gre seveda mnogo
v remenskih poročil in obves počasneje. Koristen ni bU
til po ’>taj ljudske milice. poziv občanom , naj to upošPotem ustrezno ukrepam o.”
tevanjo in svoja vozila umak
— Kljub temu da ste nejo z glavnih ulic.”
tokrat res h itro opravili prvi
R. BACER

Kdo je zatajil?

{
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T U M OTROŠKEMU VARSTVU MANJ? - Te dni so se m alčki iz vzgoino-varstvene ustanove v
Bršljinu brezskrbno kepali na zadnjih zaplatah snega, več sto njihovih vrstnikov pa še čaka na
m ohiost, da bi lahko hodili v vrtec. Ma r b o stabilizacija segla tudi n a predvidene investicije v novem
srednjeročnem obdobju? Starši bodo temu nasprotovali, ampakvprašanje je, kako M bodo odločali v
delovnih organizacijah, k o bo glasovanje za sredstva. (Foto: R. Bačer)

Še živijo v barakah in vagonih
Trenutno 981 prošenj za stanovanja v delovnih organizacijah novom eške o b čin e — Sam o
v 13 k olektivih bo m ožno v naslednjih dveh letih prosilcem povsem ugoditi
5. novembra je občinski sindikalni svet v Novem mestu med
drugim obravnaval uresničevanje samoupravnega sporazuma, ki
določa minimalne pogoje zaposlenih glede življenjskil in kulturnih
rememb na boljše, toda manjše
razmer. V enem letu pi
republik, še bivajo v neprimernih
skupine delavcev, zlasti Iz dni]
prostorih.

I
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Ob pripravi analize so razposlali
vprašalnike ISO
delovnim organizacijam, odgovore
pa so prejeli od 140 kolektivov.
Vseeno je možno delati zaključke,
kajti v anketi je bilo zajetih nad 90
odstotkov zaposlenih iz celotne
občine. Iz odgovorov je bilo spozna
ti, da gre pri tem sporazumu še za
vrsto neznank. Ponekod sploh ne
vedo, če so sporazum podpisali ali
ne. Drugje so podpis priznali, niso
pa določb sporazuma vnesli v
samoupravne akte. So pa tudi
primeri, ko delovna organizacija
sporazuma ni podpisala, se pa po
njem ravna.
Vprašalnik je tudi pokazal, da
razen v 15 manjših delovnih organi
zacijah, kjer nimajo stanovanjskih
problemov, povsod drugod tovrstne
težave izstopajo. Kar 981 prošenj za
stanovanja je registriranih v združe
nem delu. Tudi tam, kjer imajo
denar za nakup stanovanj, ne
morejo liste čakajočih bistveno

»Bodite skojevci našega časa!”

zmanjšati, ker ni možno kupiti
toliko stanovanj. Jih ni!
Medtem ko imajo samske domove
Pionir, Železnica, GG in UJV, nekaj
podobnega tudi Novoles in PTT, pa
nekaj delovnih organizacij, ki zapo-

Nepogrešljiva
ob nrieCnl cesti
G lobevnikova T ončka že
4 0 let zbira m leko za
Ljubljanske mlekarne
,.Poleti že gre, sedaj ob tem
mrazu pa ni lahko,” je pred
nekaj dnevi dejala Globevnikova
Tončka z Gornje Gomile pri
Šentjerneju. Že več kot štiride
set let zbira mleko, ki ga
prinašajo kmetje iz okoliških
vasi na „štant“ ob cesti.
Danes je zbiralnica mleka
skoraj v vsaki večji vasi ali na
križišču poti, včasih pa je bilo
drugače. To, kar danes »z levo
roko” naredi kamion, sta Glo
bevnikova obvozila s konjem.

slujejo predvsem delovno silo iz
drugih republik, nudi le tem biva
lišča v barakah ali kontejnerjih. Celo
v starih železniških vagonih.
V sporazumu je določeno, da
mora na delavca priti vsaj 5 m2
površine, približno toliko p a imajo
le v samskih domovih in nekaterih
kontejneijih. Drugod so nagneteni v
majhnih prostorih. Pri Cestnem
podjetju živi v kontejnerju v enem
prostoru do 5 delavcev, 12 delavcev
Vodnogospodarskega podjetja pa
prebiva na Cikavi v železniških
vagonih.
Na sindikalnem vrhu so v razpravi
poudarili, da ne gre prezreti splošnih
določb sporazuma, ki ne govore le o
delavcih iz drugih republik, marveč
o vseh občanih. Sem pa spadajo tudi
Romi. Glede podpisa sporazuma pa
je obveljalo stališče, naj bi ga
sprejeli in podpisali povsod, kajti
kjer ne morejo zadostiti skromnim
zahtevam sporazuma, najbrž tudi
obstoj kolektiva ni trden.
V dveh letih morajo biti življenj
ske in kulturne razmere urejene po
določbah sporazuma. Ker pa so
največje težave prav pri ureditvi
stanovanjskega vprašanja in v
srednjeročnem planu združeno delo.
načrtuje 6.000 novih zaposlitev, je
sindikalni svet zahteval, naj investi
torji novih naložb upoštevajo pri
gradnji sporazum.
R .B .

V Smarjeti tradicionalno srečanje borcev in pionirjev — Med gosti Vilmai Pirkovič
V počastitev letošnjega občinskega praznika, krajevnega
praznika in dneva šole je bilo v petek, 7. novem bra, na osnovni šoli
„29. oktober” v Smarjeti sedm o tradicionalno srečanje borcev in
pionirjev.
Pred slovesnim delom so se vsi
pionkji šole večali z nekdanjimi
borci in aktivisti po razredih. Na
vprašanja o SKOJ, srečanjih s Titom
in komunistični partiji so mladim
odgovarjali Franc Lenard, Vlado
Jurančič in Angela Grahut ter gostje
Vilma Pirkovič, Vinko Bambič in
Janko Gregorič. Na proslavi, kjer so
se poleg borcev in predstavnikov*
družbenopolitičnega življenja obči
ne zbrali predstavniki delovnih

organizacij iz Smarjete, predstavnik
pokrovitelja Novotehne in pobrate
ne šole iz Rimskih Toplic, je
spregovorila nekdanja sekretarka
OK SKOJ Vilma Pirkovič. K ot bi se
dogajalo včeraj, se je spominjala
svojih medvojnih doživljajev na
področju Smarjete, kjer je doživela
tudi svoj prvi ognjeni krst v spopadu
z belogardisti. Ob koncu svojih

pričevanj je mlade takole nagovori
la: »Čuvajte to, kar so borci z veliko
žrtvami dosegli. To kar imamo mi,
imajo matokje po svetu, največje,
kar imamo, pa je mir. Ko boste
mladinci in kasneje samoupravljale!,
bodite aktivni v skrbi za skupnost in
za vse, kar nam je že začrtal tovariš
Tito.”
D an šole so zaključili s srečanji v
namiznem tenisu in šahu, ki so se jih
udeležile ekipe osnovnih šol iz
O točca, Škocjana, Rimskih Toplic,
Mokronoga, Šentjerneja in šmarjete.
J. P.

Takojšen učinek
V N ovolesovem salonu p o
hištva je letni plan že
_________ dosežen__________
Čeravno statistike ugotavljajo,
da kupna moč prebivalstva upada,
da realni osebni dohodki nazadujejo
in da se vse draži, ljudje še vedno
kupujejo pohištvo. In to z več lastne
udeležbe kot prejšnja leta!
V Novolesovem salonu, odprtem
pred letom dni, so kupci v letošnjih
prvih devetih mesecih pokupili za
47 milijonov dinarjev izdelkov, to
pa pomeni že izpolnitev celoletnega
plana prodaje. Podatek priča, da je
Novo mesto zares potrebovalo tako
pohištveno trgovino, v kateri kupec
lahko sede premišlja, kaj bo vzel, in
vidi pohištvo v primerno urejenem
okolju. Naložba v salon seje torej še
kako izplačala, saj je doslej pri
Novolesu prva, ki je začela dajati
takojšen Učinek.
Glede novih cen se po igjavi
odgovornih v podjetju še nič ne ve,
vsekakor p a bodo višje, ker so tudi
surovine ilraije. Ker pa bo konku
renca huda, ne pričakujejo, da bi z
dvigom cen v lesni industriji pretira
vali. Zavedajo se, da bo uspešno
prodajal le tisti, ki bo dajal na trg
kvalitetno in ne predrago blago.

DOLENJSKI LIST

G l salon
n o v o le s

komandanta stan eta 38
tel.: ( 0 6 8 ) 2 5 -0 9 1

Lansko zimo so komajda
prebili s pojemajočo PeCl?'
februarja letos pa ieJ >'
zaprošena lokacijska <*)&’
mentacija za potrebna a&a.
D obili so jo letos septembraPotem so dobili za izvajiae*
obsežnih in zahtevnih ae
skupino iz krajevne skupno
sti Žužem berk in v e d e le
je, da do mraza dela ne boa)
opravljena, če so šele okto
bra začeli k opati
Stanovanjska skupno
je skušala začasno rešiti za
gate 18 družin s tem, da D
dobili rabljeno peč, P° n
uspelo. Dela se sicer ta ca
odvijajo pospešeno, rečeno
je bilo, da bo vse do konc
oktobra nared, ampak■• ■
Med koparpem so naleteli t j
vrsto težav, ker se instalacije
od P TT do elektrike in kana
lizacije ter vodovoda prep}e’
tajo, pa je potrebno večina
del opravljati ročno.
četrtine del je že opravlje
nih, najhitreje je svoje nare
dil zasebnik, vendar konča
no še ni in ljudje še zmrzuje
jo. Pravijo, da je končni rol •
ugotovitve del 15. novem
ber.
Vsak dan, prebit v ne
zakurjenem stanovanju,
prava muka. Krivci pa so
lepo na toplem.
.„ D
^ _______________ R. BAČER

SAMO EN
PRITOŽNIK
Komisija za prošnje in pri
tožbe pri novomeškem Obe®'
skem sindikalnem svetu rijf,
rekoč ni imela kaj delati. Dosl'
je prejela v obravnavanje
samo vlogo delavke samohranilke, ki je naf*v»
slabe stanovanjske razmere. *•
pa je komisija hotela priti *
ogled slabega stanovanja,
pritožiteljica ni odzvala. Ta*
tudi ta, edini-primer ni rešen.

GLOBEVNIK
TONČKA:
,M leko bom o kmalu zbirali
na toplem .”
Od ranega ju tra sta obiskala vse
vasi od Zbur, Smarjete tja do
Orehovice in Mokrega polja.
Tedaj je bila mlekarna še pri
Mislejevih na Gomili. Poleti sta
morala prevoziti prav vso pot,
pozimi pa sta bila v vasi le vsak
drug dan, saj mleko zaradi mraza
ni bilo v nevarnosti, da bi se
skisalo.
Že nekaj let je zbiralnica na
Gomili. Tam stoji Tončka vsako
jutro ob šesti uri in čaka sosede
iz Cadraž, Vinjega Vrha in Bele
cerkve, da pridejo z velikimi
kantami. Zmeri maščobo in
količino in tako vsako ju tro , ob
dežju, vročini, snegu in mrazu.

POGOVOR Z NEKDANJO SKOJEVKO - Člani novinarske^
krožka n a osnovni šoli „29 oktober” v Šmarje ti b o d o pogovore z
borci objavili v prvi letošnji številki svojega glasila „Kamenčki” . Na
sliki: pogovor z Vilmo Pirkovič. (F oto: J. Pavlin)

P O h iS t\a

V dveh blokih na Raflo*
ski zm rzuje osemnaj«
družin

»Tristo litrov dnevno res ni
veliko, pa vendar tudi ta količi
na nekaj pomeni potem , ko v
centralno zbiralnico v Ljubljano
pripeljejo vse cisterne z belo
tekočino,”
ponosno
pove
Tončka in črno na belem
pokaže, d aje od dvajsetih strank
v septembru mesecu zbrala 7874
litra, pri obračunu pa je šest
deset par od litra ostalo njej.
Globevnikova bo najbolj vese
la, če bodo delavci Mlekarne
čimprej priključili novo zbiralno
cisterno, ki so jo v hišo že
postavili, le priključit je ne pride
nihče. Potem bodo tudi zta
Tončko lepši časi.
J. PAVLIN

Novomeška kronika
VSE SE TRESE - O b rekon
strukciji Ceste herojev pri križišču V
Koštialovo ulico opravljajo o b se i
nejša gradbena dela, pri katerih
motajo tudi minirati skale. Kadar
poka - navadno vsak dan malo pred
14. uro - se v bližnjih hišah vse
strese. Stanovalci upajo, da so tal
dela pod resnim strokovnim nadzo
rom , da jim ni biti v strahu.

i, »ik

zasedene, vse ostalo pa r
prazno. Ženske so nudile 1* PVp
šilj, sirčke, smetano in nekaj
in jajc, vse ostalo pa so kupci n® j
kupovati na stalnih stojnic*®^
sadjem so bile le-te zelo ®'((|
zatožene, mapj pa je bito izbir^
zelenjavi -

PRI PERU PREUREJAJO Znana novomeška gostilna Pet je že
dlje časa zaprta, ker lokal preurejajo
in modernizirajo. Stalni gostje tega
lokala medtem gostujejo drugod.
MED SEDMIMI KAR DVA Z
IMENOM NINO - Pretekli teden so
v novomeški porodnišnici rodile:
Marija Rajar, K Roku 13 - Uroša ;
Mira Žagar iz Cankarjeve 27 - Lili;
Jožefa Rozman, Pod Trško goro 60
- Matejo; Ljubica Iva niš s Ceste
herojev 36 - Marjana; Slavica
Popadič, Nad mlini 23 - Nina,
Anica Blažič iz Lobetove 5 - Nino
in Jo S ca Pekeč, Majde Sile 20 deklico.
BO VSO ZIMO TAKO SLABO?
- Spet je ponedeljkova tržnica
samevala brez običajne ponudbe.
Samo tri stojnice so bile delno

Ena gospa je rekla, ds f
Novem mestu naročen« ^
dija o tem , ali saII*i(v
delavce dati v.samske doi®
re ali v manjša stanovanj* jv
blokih na vseh konceh
ta. Ob tem , k o se čak* ^
strokovne ugotovitve, P*
nekaj sto ljudi biva v ba**.
kah in vagonih, celo V *
šo to ri. . .
Š l 46 (1631) 13. novembra

od delegatovi za delegate

Preveč načelni odgovori

jagrade OBS spodbujajo

V Labodu delegati delavni — M otijo jih preveč
načelni odgovori na delegatska vprašanja

Občinska raziskovalna skupnost N ovo m esto že tretje
to podeljuje diplom e in nagrade za uspehe pri inovacijah
raziskovalna skupNovo mesto bo v sredo,
novembra, od 12.30 v
N,?,?10”*1 Ljubljanske banke v
| ero mestu podelila preko 20
Plom in nagrad za dosežene
■"Pene na področju inovacij ter
dosežke na področju razvoja
. P ^ ag iran ja raziskovalne deJ »nosti. Po svečani podelitvi,
»o že tretja po vrsti, bodo
^S^ienci in gostje poslušali
P lavanje dr. Gabrijela Deveta0 tehničnih inovacijah.
J

tretjem letu takšnega spodjsnja inovacijske dejavnosti v

Mrzli večeri
Zahtevali že
_
življenj
primera podhladitve
* “*laditev je prejšnji teden
vJ * vala kar dvoje življenj. Tako so
zjutraj na To Istem vrhu našli
7 " ° 47-letno Štefko Masnik, od
Ponedeljka dalje pa so
tudi 75-letno Marijo Sašek
Ma*nikovo »o ugotovili, d a je
y0tftvi-novem bia ***

J j.
je

m ed

Preko travnikov domov pa
ta*co vse kaže - spodrsnilo in
več er je ^ d i m očno
p j? , *n je Masnikova umrla zaradi
SjA
e- Podobno je bilo s
k h rr°' ^eiakava je ugotovila, da
ona omagala med večernim
p ^ ^ k o m domov in umrla zaradi

novomeški občini je že opaziti,
da podeljevanje diplom in na
grad pozitivno vpliva. Letos so
predloge za nagraditev svojih
inovatorjev poslale vse večje
delovne organizacije, četudi je,
žal, res, da se v nekaterih še
vedno obnašajo, k o t da ne
vedo, kaj je inovacijska dejav
nost in kakšen pomen ji družba
pripisuje. Zanimivo je tudi, da
se je izkazala za pravilno
usmeritev pri nagrajevanju. No
vomeška raziskovalna skupnost
za razliko od drugih slovenskih
občinskih raziskovalnih skup
nosti podeljuje veliko nagrad, ki
so zaradi tega denarno malce
,Jažje“ , vendar je njihov učinek
večji, saj gre pri nagradah
predvsem za moralno-človeško
plat in ne toliko za materialno
nagrajevanje, ki m ora tako in
tako priti do veljave v okviru
nagrajevanja po delu.
MiM

JU T R I PR V I
» N O V O M E Š K I V E Č E R I"
Za zanimivo in pohvalno novost
se je v času zimskega zabavnega
mrtvila odločil kolektiv novome
škega hotela M etropol Dvakrat
mesečno bodo namreč poslej v
hotelu Metropol .novom eški veče
ri", ki poleg kulinaričnih dobrot
prinašajo tudi glasbene in kulturne
vložke, za „začimbo“ pa bodo
poskrbele bodice iz no\o meškega
vsakdanjika. Prvo takšno srečanje
bo že v petek, seveda v znaku
martinovanja, gosk, rac, purmanov,
potic, špehovk in še česa.

KOMUNALCEM JE ŽE BILO VROČE - Čeprav v zimi velia
napisano in nenapisano pravilo, naj vsak pospravi pred svojim
pragom, se je že ob prvem letošnjem snegu pokazalo, da je bilo le
redke videti z lopato. Zato so se morali s snežno maso spopasti
predvsem »komunale?’. Njihovo delo pa bo po vsej verjetnosti le
začasno, saj bodo nove pošiljke .bele nadloge” v tej zimi še na
visti. (F oto: J. Pavlin)
P R I Z A P O S L O V A N JU
9 K R Š IT E L J E V
Dogovorjeno stopnjo zaposlo
vanja so v novomeški občini letos
kršili v 9 delovnih organizacijah,
sicer pa je novo zaposlovanje močno
upadlo. Samo 21 delovnih organiza
cij (od 180) jih ima nekaj več
delavcev, ko t so jih imeli konec
preteklega leta. V 22 tozdih se
število zaposlenih ni spremenilo, v
17 delovnih organizacijah pa se je
kolektiv celo zmanjšal.

J * s e je treba: kje vzeti
^ 9

m iio
C
in C l/a
r lr 4 i i C t i i a n a
c l/a m n n
ln # J n
io H .iU n
okrogla miza
s predstavniki /o\ kbAčin
sk e mzdravstvene
skuonnsti1 nglede
izgube in
m ožnostih, kako bi jo d o konca letošnjega leta Vrili — N ekdo b'o moral dati
n lr r n n l',

--------------------------------------------------------------------------------------------

u “ ° trenutno najbolj perečih vprašanj, ki zadeva zdravstvo,
ob? 0 ^ e*° ' n celotno družbenopolitično skupnost novom eške
je odprto vprašanje 24nmilijonskega primanjkljaja v
jT ^stoeni skupnosti, ki je bu tako rekoč že vnaprej znan. V zvezi
mJ® je bil sklican pogovor s Cirilom Ja m ovičem , predsednikom
°dbn8tVene
Tonetom Pircem, predsednikom izvršilnega
$tn°ra *.e skupščine, Jožetom BI ažičem, strokovnim tajnikom
Pnosti, in Marjano Vidic, načelnico plansko-analitskega oddelka
gg strokovni službi regionalne zdravstvene skupnosti. Odgovarjali
”a Postavljena vprašanja.
Najprej kratko pojasnilo, polletju, in sicer z višjo pri
^ sploh tolikše n pri- spevno stopnjo. Zd aj je do tega
prišlo .44
oJ ^ ^ E V A :
, »Predvsem
J ARNO VIČ: »Zdravstvo v
< £ " » za 5,7 milijona manj
novomeški občini ni bilo pri
n0
sredstev v zdravstve
določanju prispevnih stopenj
ni^ ^upnost, ker osebni dohoupoštevano kot prednostno in
^Poslenih letos niso na
je dobilo le 12-odstotno pove
leta 1 ta^o, k o t smo v začetku
čanje sredstev nam esto 16, kot
Planirali.11
dovoljuje resolucija. S tako
198oPIRC; „Fi nančni start v
pičlim povečanjem pa naj bi
v0l: f bil zasnovan na dokrili še mnogo večje stroške,
^ k ♦ Sre^stvih iz leta 1979,
kot smo jih imeli prej, in sicer z
leta
ra smo že ob začetku
obratovanjem novega zdravstve
bgrtJ^deli, da v letu 1980 ne
nega doma, oddelka za hemotesni. Zadoščala. V občinski dializo v bolnišnici in domom
^
za letošnje leto pa
ostarelih občanov .44
-J? zapisali, da se bomo
višjih stroškov v novih
BLAŽIČ: »Primanjkljaj ni
0vah zmenili v drugem
nobeno presenečenje, saj smo
nanj vse leto opozaijali in ga
planirali, samo odločitev smo
preložili na drugo polletje .44

Dišite N A M !

novembra dalje bo
Ust vsak teden
1
& eno stran gradiva1
jjW ur°čja novome^ce ob<u ’ namenjeno obveščanju
8>tov, boljšem u infoimifc j? n»sploh, predvsem pa
jj/^nsvanju stališč združe
n j? . d d a in krajevnih skuptem ž d i Občinska
t t i e s h 0* SZDL v Novem
sk ’ ^ustanoviteljica li
le r e d i t i nadaljnji korak
delegatskega sidelovni ljudje
javi stališča in hotenja
^ n_ i 2la 2fli* P© možnosti
ttv v *11 pride do odločiki ’8 s°ddovanju s prispevN š i J r ?8 Področja vabimo
niza-j.' Hro8 občanov, orga5*1 in predvsem dele-

(1631) 13. n o v em b ra 1980

Zdi se nam neumestno, da bi
spet poviševali preispevek pa
cientov, kar je ena od možnosti.
Notranjih rezerv v zdravstvu ni.
Delovne organizacije s tega
področja bodo po naše m planu
krile tretjino primanjkljaja, os
tali dve tretjini pa sta samo dve
možnosti. Ali bi dobili sredstva!
od katere druge občinske inte
resne skupnosti ali pa bi morali
za zadnja dva meseca v letu
vpeljati za 2,7 odstotka višjo
prispevno stopnjo, kar bi seveda
obremenjevalo združeno delo.
V o beh primerih bo zelo težko
priti do aenaija . . . “
- Kaj pa je stabilizacija na
odročju zdravstva v letošnjem
:tu dala?

C

»VIDIČEVA: »Pri zmanjša
nem bolniškem staležu bom o
do konca leta po predvidevanjih
prihranili približno 2 milijona
dinaijev in pri zmanjšanem
obsegu kopališkega zdravljenja
nadaljnji milijon. To gre na
račun zavarovanca. Zdravstvene
delovne organizacije pa letos
prihranijo okrog 6 milijonov,
dinaijev z racionalnejši m pošlo
vanjem, boljšo organizacijo del?
in poglobljeno presojo bolezni
ob pošiljanju v druge zdravstve
VIDIČEVA:
»Poraba
v
ne ustanove. »Precejšen rez pa
zdravstvu je take vrste, da je ni
je bil tudi pri investicijah .44
možno natančno napovedati:
- Kako vi ocenjujete obe
k o t v drugih interesnih skupno možnosti za kritje izgube: kate
stih. V izobraževalni skupnosti
ra je boljša, oziroma katero bi
na primer točno vedo, koliko
sploh mogM doseči?
otrok bo šlo v šolo in kakšni
JARNOVIČ: »Združeno de
bodo zaradi tega ' strošk i, v lo naj oceni, če je še stanje
zdravstvu pa ima vsak občan
tako, da zdravstvo nima pre
odprto karto - zdravstveno
dnosti pred otroškim varstvom,
knjižico za trošenje. Ne vemo,
socialo in izobraževanjem, ali bi
koliko ljudi bo zbolelo in' kazalo ob koncu leta zdravstvo
kakšne bolezni jih bodo napa-' dati na prvo mesto in s tem v
dle. Tudi zato pride do odsto
zvezi spremeniti delitev sredstev
panj od plana Omeniti pa
znotra j interesnih skupnosti.
moramo še to , da se v zdravstvu« Najpreprosteje rečeno: odločiti
pozna, če so v delovnih organi
se je; kje in kom u vzeti, da bi
zacijah slabši medsebojni odno dali zdravstvu. O tako važni
si. Takoj je več bolniških .44
stvari pa lahko odločajo le
- Kakšne so realne m ožno zaposleni, katerih denar se zliva
sti, da bi tolikšno manjkajočo
v interesne skupnosti. Vsekakor*
vsoto do konca leta krili?
pa do take ali drugačne odloči
tve mora priti še pred koncem
PIRC: »Program dela v
letošnjegaile
leta .4
zdravstvu ostane, ker je nujen.
RIA BAČ ER

Tema pogovora z Mojco Mo
har, predsednico delegacije SIS
za otroško varstvo, in Jožetom
Muhičem, delegatom za Samo
upravno stanovanjsko skupnost
iz Laboda - kasneje se je
vključila še Dragica Nenadič,
delegat v več republiških in
občinskih oiganih - je bilo
delovanje delegatskega sistema v
tej delovni organizaciji, pred
vsem pa povezanost med delega
ti in njihovo delovno sredino,
bazo, kot pravimo. O tem so
sogovorniki postregli s precej
podatki in informacijami.
V Labodu posvečajo uveljav
ljanju delegatskega sistema pre
cej pozornosti, so delavni na tem
področju in veliko časa posveča
jo že izbiri delegatov, sta menila
oba sogovornika ter dodala, da
je videti, da se delegati čutijo
odgovorne za svoje delo sredini,
ki jih je izvolila. Vendar se pri
svojem delu srečujejo s številni
mi težavami in pomanjklji
vostma Prvič: zelo ponesrečeno
je že to, da imajo delegacije
skupaj z Industrijo obutve in
Beti iz Mime peči, saj se težko
dobivajo toliko pogosto, da bi
redno pretresli vso problemati
ko. Pripomnila sta tudi, da so
gradiva preobširna, nerazumljiva
in preveč strokovna. Kako naj
delavka-delegatka, ki 8 ur „lovi“

Stanovanje s hibo
Zaradi vlage odstopajo ta
p ete v novih blokih
Te dni so v soseski na Cesti
herojev v Novem mestu prevzemali
34 izgotovljenih stanovanj (222 jih
je tu še v gradnji), ob tem pa spet
ugotavljali vrsto napak. V tovarni
Krka in Vodnogospodarskem podje
tju so 4 nova stanovanja odklonili za
prevzem, ostali k upci pa so se
strinjali, da stanovanja z napakami
sicer prevzamejo, da bodo morali
o b rtn ik i
kasneje
popravljati.
Predvsem gre za vlažne stene, na
katerih zaradi plesni tapete odstopa-

j0<V

nasprotju s tem pa na Zibertovem hribu interni prevzem 42
stanovanj za IMV ni pokazal po
manjkljivosti in strokovnjaki ugotav
ljajo, da je tu gradnja neprimerno
kvalitetnejša. Žal pa se stanovalci na
Žibertovem hribu nc morejo seliti,
ker čakajo uporabno dovoljenje. V
obeh primerih pa gre verjetno za
neodgovorno ravnanje do tistih, ki v
slabih stanovanjih komaj čakajo na
ključe.

»Dolenjski list«
v vsako družino
21 M L A D IH
NA POHODU

Mojca Mohar: .Problem ati
ka otroškega varstva je pač
taka, ca zelo zanima naše
delavke . . . “
'norm o, je mati, gospodinja,
| predela vsa gradiva in o njih
kvalificirano razpravlja in odlo
ča?
„Naša delegacija se redno
sestaja; ko dobimo gradivo za
sejo, o njem razpravljamo, damo
pripombe in določimo delegata
za sejo. Obenem razpravljamo
tudi o zapisniku prejšnje seje,
ker se prepogosto ne moremo
dobivati. To pa je premalo, saj se
marsikaj v tem času že pozabi.
Vez med delegati in skupnostjo
je preslaba. Sicer pa je področje
otroškega varstva tako, da delav
ke zelo zanima. Same pridejo k
meni in sprašujejo, kaj smo se
pogovarjali,
dajejo
predlog,

zahteve . . . Ampak človek poča
si izgubi voljo. Imamo predloge,
ki jih ne moremo uveljaviti, in
na številna vprašanja, če že
dobimo odgovor, je tako okviren
in načelen, da se drugič ne

Jože Muhič: »Enkrat vpra
šaš - bolj preprosto, in ker
te ,čudno 4 dedajo, si drugič
tiho..
oglasiš več. Pa ni tako samo z
otroškim varstvom! Glejte, še
sedaj ne vemo, kako bo z vrtcem
v Ločni. Tudi ko smo predlagali
večstopenjsko lestvico za plače
vanje varstva v vrtcih - za še več
razredov - naš predlog ni bil v
celoti sprejet. Tako te počasi
mine volja do dela, čeprav se
čutiš odgovoren do vseh, ki jih
zastopaš," je pripovedovala Mo
horjeva.
Jože Muhič je pritrdil vsemu
temu in dodal, da v Samouprav
ni stanovanjski skupnosti ni
bistveno bolje. Delegati skušajo
narediti kar največ - tudi
stanovanjska problematika je ta
ka, da je na prednostni listi
zanimanja zaposlenih - pa je
včasih težko. Tudi ta delegacija
pred sestanki in skupščinami
prouči gradivo, oblikuje pri
pombe in se pogovori o odprtih
vprašanjih. »Ko smo razpravljali
o uvedbi ekonomskih stanarin,
smo v Labodu pripravili poseben
razšiijen sestanek, povabili zuna
nje goste, ampak konkretnih
odgovorov na naša vprašanja in
pripombe ni bilo," je potrdil
Muhič mnenja Mohaijeve.
Tudi to je bilo rečeno, da
delegati v glavnem prenašajo v
svoje sredine sklepe s sestankov
in skupščin, da pa bi bilo zelo
prav, če bi npr. vsake tti mesece
vse delegacije na kratko poroča
le delavcem o svojem delu.
Treba bi bilo torej najti organizi
rano obliko za prenos sklepov v
bazo. Izrečenega je bilo še
marsikaj, npr. da ni sprejemljivo
stalno povečanje prispevnih sto
penj za samoupravne interesne
skupnosti. Nekaj pikrih je padlo
tudi na račun prevozov delavcev,
kjer vse razprave z Gorjanci nič
ne pomagajo.

Pretekli konec tedna se je
okrog 110 mladih iz sedmih
zletnih območij - Novega mes
ta, Ka rlovca, Prijedora, Bihača,
Gospiča, Banjaluke in Siska udeležilo že tradicionalnega po
hoda . Po poteh udeležencev II.
zasedanja AVNOJ” . Iz Novega
mesta je krenib na pot 21
udeležencev, med mladimi pa sta
bila tudi dva predstavnika JLA
in dva borca, ki sta mladim
postregla s spomini na dogodke
iz NOB, Ivan Somrak pa tudi o
»vojem dolgoletnem delu pri
tovarišu Titu. Udeleženci poho
da so obiskali številne kraje,
Kozaro, Drvar, Jajce itd., drugi
večer pa pripravili program, v
katerem so sc predstavila vsa
zletna mesta. O pohodu so izdali
poseben bilten.

G O S T JE IZ B IH
V N O V EM M ESTU
4. novembra se je na enodnev
nem obisku v Novem mestu
mudila delegacija republiške
konference ZRVS iz Bosne in
Hercegovine, ki jo je vodil
predsednik generalpodpolkovnik
Sukrija Bjedič. Z gosti je prišel
tudi predsednik republiške kon
ference RZVS Slovenije Janez
Japelj s sodelavci. Pri organizaci
ji ZRVS v Novem mestu so
izmenjali izkušnje glede sistema
dela na področju usposabljanja,
ljudske obrambe in družbene
samozaščite. Gostje so ob tej
priložnosti spoznali novomeško
občino in njen razvoj, obiskali
pa so tudi tovarno Krka.
IVAN SLAPNIK

VISOK STANDARD STANE - Za gradnjo novega zdravstvenega
doma v Novem mestu so se občani odločili in je zgrajen, toda
m odem a stavba zahteva reliko več stroškov za vzdrževanje.
Podobno je z vsemi drugimi objekti, vseeno pa so želje krajanov
graditi, ne da bi pomislili, kdo bo zamtavljal denar za poslovanje z
visokim standardom. (F o to: R . Bačer)

od delegaloM za delegale

Prvi sneg prekinil trgatev
Agrokom binat je odkupil vse ponujene k o ličin e grozdja - K letne zmogljivosti je leto*
_
povečal za 6 0 vagonov — Cisterne za m ošt si je raz en tega izposodil

Trgovska mreža v krški obči
ni se hitreje razvija, odkar se
trgovina povezuje in združuje
sredstva. Tako so na primer za
novo blagovnico, s katero se je
retežno ženske, njiiovi prejemki pa so prodajni prostor v občini pove
ZAOSTAJANJE - V konfekcijski in
Idjnb visokim noimam precej manjši, kot
imajo d dav v drugih panogah. Posnetek ie iz tozda | čal za 100 odstotkov, združeva
Orlice v Brežicah, kjer so sklenili izboljšati predvsem organizacijo dela, zmanjšati bolezenske li denar Preskrba, Agrokombi
izostanke, svoj razvoj v nadednjem srednjeročnem obdobju razmahniti le toliko, da jim investicije ne nat in Hotel Sremič.
bodo prehudo obremenjevale dohodka. (Foo: J. Teppey)
Ta nakupovalni center je tre

Gevgelija se nam predstavlja
Breiiika o b čin a se je tokrat
7. novembra sta predsednika
brežiške in geneelijace občinske
skupščine na svečani seji v
Gevgeliji slovesno podpisala
listino o pobratenju obeh
občin. Pobudo zft tesnejše med
sebojne vezi so dali delavci
kolektiva Cvet iz Gevgelije in
delavci Agrarije iz Brežic, Id že
deset let poslovno sodelujejo in
gojijo tudi prijateljske stike.
Ta
najjužnejša jugoslovanska
občina ob grški meji ima 30.389
prebivalcev in meri 757 kvadratnih
kilometrov. Obdelovalnih površin
ima nekaj nad 8 tisoč hektarov.
Občani živijo v 31 naseljih. Zaposle
nih je blizu 14 tisoč, od tega 8
odst. v kmetijstvu. Narodni doho
dek na prebivalca je 35.216 dinar
jev, dohodek na zaposlenega 5.255
dinarjev.
O bčina je pretežno kmetijska,
usmerjena zlasti v pridelovanje zgod
njih povrtnin in namiznega grozdja,
z:> katero imajo hladilnice z zmoglji
vostjo 16 tisoč ton. Pomembne
dejavnosti so še živinoreja (govedo,
ovce), perutninarstvo, ribištvo ter

pobratila z M akedonci — Doslej stiki z Z elino in V el. Piano!
goienje cvetja v pokritih rastlinjakih
družbenega in zasebnega sektorja.
Na leto vzgojijo 3 milijone nagelj
nov, 765 tisoč VTtnic in 511 tisoč
gerber.
Industrija je zastopana s predela
vo živil, elektroniko, s konfekcijo,
keramiko, predelavo plastike, s
tovarno orodja in embalaže. Turi
zem je razvit zlasti ob Dojranskem
jezeru.
V osnovnih šolah i m o 4.400

Na svojem bi radi letovali
Le delavci lahko o d lo čijo o nakupu zem ljišča ob morju
Pri organizaciji letovanja se
občinska Zveza prijateljev mla
dine v Brežicah zadnje čase
srečuje z velikimi težavami.
Savudriji se je m orala odpove
dati, za ureditev nove baze pa
sama nima nobenega denarja.
Zaradi tega je že več načrtov
splavalo po vodi.

POBRATENJE - Predsednika občinskih skupščin sta dvakrat
podpisala listini o pobratenju med občinama Brežice in Gevgelija:
prvič 28. oktobra v Posavskem muzeju v Brežicah (na sliki) in
drugič 7. novembra v Gevgeliji. (F oto: J. Teppey)

NOVO V BREŽICAH
NAJLEPŠA v SLOVENIJI Novo avtobusno postajo, ki so jo
„odprli“ 27. oktobra v Brežicah,
prištevajo med najlepše tovrstne
objekte v republiki, kdaj bo sprejela
prve avtobuse in potnike pod svoje
okrilje, ni mogoče natančno napo
vedati. Najbrž bo preteklo še nekaj
časa, da jo bodo dokončno opremi
li, zaposleni pa bodo verjetno
počakali tudi na ogrevanje iz skupne
kotlovnice, ki, žal še ni zgrajena.
NAJVEČ ZA MESO - Za Magovn. rezerve bo letos v brežiški občini
ostalo zelo malo denarja. Večino
r. položljivih sredstevv je bilo po
r oljenih kot nadomesti
stilo žhrinorejc m oziroma klavnici za meso. Do
z aj so iz proračuna zagotovili za te
z mene 1,6 milijona dinarjev. Za
1 črve
moke so nakazali 400
: očakov jn tako za drugo ne bo
• slo skoraj nič.

.

•ROSTORA MANJKA - Prebii Cerkelj in okoliških vasi težko
ajo na novo trgovino. Želijo si,
01 bila bolje založena od sedanje,

ki za bogatejšo izbiro blaga nima
prostora.
NAJ SE VE, KDO JE POOBLA
ŠČEN! - V zborih občinske skup
ščine je bilo v zadnjih letih nešteto
pritožb zaradi neurejenega ose
menjevanja oziroma pripustov h
kravam, svinjam in kobilam zaseb
nih živinorejcev. Kmetje namreč
zahtevajo oplojevanje vse dni v letu.
Zhdevo b o dokončno uredila občin
ska skupščina s sprejetjem ustrezne
ga odlolu v decembru letos. Z njim
bo na predlog delegacij določila,
katere organizacije združenega dela
se smejo ukvarjati z osemenjevanjem
in oplojevanjem živali.
TRGATEV KONČANA - V
soboto in nedeljo so zadnji vinogradniki potrgali letošnji pridelek.
Tudi v Sfovinovih vinogradih so še
brali in iskali prostovoljce. Odziv bi
bil dosti večji, če ne bi bilo tako
mrzlo. Tako pa so se obotavljali
zlasti šolarji, saj so jih starši neradi
pustili iz strahu, da ne bi zboleli.
Najpogumnejši so kljub vsemu Si
pomagat.

BREŽIŠKE VESTI
DOLENJSKI LIST

učencev, v srednješolskem centru pa
11.000 dijakov. Imajo bolnišnico s
400 posteljami, lokalno radijsko
postajo in bogato knjižnico.
Možnosti za sodelovanje so torej
zelo raznovrstne, zato obe strani
upata, da se bodo bratske vezi
spletle na številnih področjih in
utrdile najdragocenejši prispevek na
še revolucije bratstvo in enotnost
jugoslovanskih narodov in narodno
sti.

Zdaj se ponuja nova, po
mnenju Zveze ena poslednjih
m ožnosti za rešitev tega nadvse
perečega vprašanja. Občina Ž a
lec je dala pobudo za skupno
izgradnjo rekreacijskega naselja
za otroke v Izoli. Brežičanom je
predlagala, naj se pridružijo
Žalcu, Mozirju, Laškemu in
Slovenski Bistrici in skupaj
kupijo zemljišče, ki bi ga nato
postopno urejali - po poprej
dogovorjenem programu.
Občinska Zveza prijateljev
mladine v Brežicah meni, da te
priložnosti ne bi smeli zamudi
ti. Vedno se ne bo mogoče
zanašati na izposojanje ležišč za
letovanje v drugih počitniških
skupnostih. To pomeni, da bo
zlasti za bolehne otroke iz
revnejših družin poslej manj
možnosti za poceni letovanje.
Za brežiško občino, ki sega v
nerazvite krajevne skupnosti na
obrobju Kozjanskega in v prav
tako nerazvit predel pod Gor
janci, bo to hud udarec.
Zveza prijateljev mladine se
je zato obrnila na izvršni svet
občinske skupščine, ki ji sicer
denarja ne more zagotoviti,
lahko pa s svojim stališčem
spodbudi združeno delo za
sodelovanje pri nakupu skupne
ga zemljišča in pri poznejši
izgradnji počitniškega središča
za letovanje mladega
rodu.|
Prijatelji mladine so prepričani,
da kljub težavam, ki jih imajo,
delovni kolektivi ne bodo odre
kli soudeležbe pri tej široko
zastavljeni akciji štirih občin, ki
naj bi se jim zdaj pridružila še
peta, brežiška. Za nakup zemlji
šča bi morala ta letos prispevati
1,75 milijona dinarjev. Gre za
komunalno urejeno zemljišče v
naseliu Jagode v Izoli. V tem pa
je velika prednost, saj bi lahko
takoj začeli uresničevati skupaj
zastavljene načrte. Prav gotovo
se bosta pridružili akciji tudi
skupnost otroškega varstva in
izobraževalna skupnost. Obe
dobro poznata pomen in vred
nost otroškega letovanja, ki ne
sme postati le privilegij razvitej
ših občin.
J .T .

nutno eden največjih in najlepših
Mercatoijevih objektov v Sloveniji.
Blagovnica je bila zgrajena v zelo
kratkem času, saj od začetka zidave
do zadnjih del ni poteklo niti leto
dni. S prom etom so zadovoljni. V
trinajstih oktobrskih dneh so proda
li za 14 milijonov dinarjev blaga.

dograditev prodajnih P1®**0 fc gj
skladišč povsod tam, ^»er
poskrbljeno za popolno
,
prebivalstva z osnovnimi ti™**
sadjem in zelenjavo i p d . __
Krška trgovina bo P®"*
zmanjšati zastoje
načrtuje izgradnjo
blagovne rezerve m tržne n » "
kritičnih artiklov. Kupci bi P®*®
manj boleče občutili občasne
tnje na tržišču.

Za lokali še skladišča
V ečje zaloge lahko om ilijo m otnje v preskrbi ob čan ov
Zaradi kisle letine so letos vinogradniki odlagali s trgatvijo in
tako je marsikoga prehitel sneg. Pod Gorjanci ie buo precej
km etov, k i so si naročili berače za prvo novembrsko nedeljo.
Najpogumenjši so pobrali grozdje kljub sneženju, dragi so počakali
na lepše vreme. V ečino pridelka so namenili za odkup.
Agrokombinat Krško se je
letos dobro pripravil na večjo
ponudbo. Svoje kletne zmoglji
vosti je povečal za 60 vagonov.
Do snega je odkupil za 240
vagonov grozdja, z lastno proiz
vodnjo vred pa računa na 300
vagonov. V zasebnih vinogradih
je ostalo pod snegom 25 do 30
vagonov grozdja, v družbenih
nasadih kom binata pa le pol
drugi vagon.
Do zdaj je Agrokombinat
odkupil še vse ponujene količi
ne, čeprav ni šlo brez težav.
Čistem zaradi vrenja namreč ne
morejo do kraja napolniti. Zara
di tega so si priskrbeli iz
Laškega še pet dodatnih čistem
za deset vagonov m ošta in si
izposodili dva - do trivagonske
cisterne pri
Kovinarski v
Krškem. Preden so jih napolnili
z moštom, so jih prevlekli s
folijo, ker so namenjene za
asfaltne baze.
Sneg je prekinil tudi obiranje
sadja. V nasadih Agrokombina
ta je ostalo zunaj za 40 do 50
vagonov jabolk. Do konca mi
nulega tedna mraz še ni naredil
škode, zato se tolažijo, da bodo
večino pridelka pospravili še
| pred zmrzaljo.
Agrokombinat Krško bo tudi
v novem srednjeročnem obdo
bju obnavljal in širil nasade
vinske trte in sadnega drevja in
tako v zagotavljal dogovorjene
količine kmetijskih pridelkov
porabnikom v Sloveniji in obči
ni. To bo dosegel z lastno
proizvodnjo in tržnim usmerja
njem kmetij. Razen sadjarstva
bo pospeševal tudi druge pano
ge. Predvidene so naložbe v
adaptacijo hlevov in nabavo
plemenske živine, v gradnjo
farm za rejo prašičev, v m oder

nizacijo klavnice in povečanje
skladiščnih prostorov. Pogodbe
no sodelovanje s km eti naj bi
sčasoma preraslo v družbeno
organizirano proizvodnjo, k i bo
zagotovila zlasti boljšo preskrbo
z mesom in mlekom.
J. TEPPEY

KRŠKE NOVICE
DVOJE TURNIRJEV - O bčin
ska Zveza telesnokultumih organiza
cij in OK ZSMS sta pobudnici za
vrsto turnirjev, s katerim i naj bi v
pokritih prostorih v jesen k o - zim
skem času spodbujali tisto dejav
nost, ki sicer ni zajeta v ligaška
tekmovanja. V leskovški športni
dvorani so doslej izvedli dvoje
tekmovanj. V namiznem tenisu je
sodelovalo 12 eklpt v malem nogometu za ženske pa 5.

Ji

PRIZNANJE ZA OBLETNICO
— Tozd Lipa Mizarstvo Kosta
njevica je za dvajsetle</,:''o
obstoja in dela prejel p kei t
mesta Kostanjevice. Podelila
mu jo je krajevna skupnost za
svoj praznik. V tem obratu
izdelujejo stavbno pohištvo, na
ročila pa dobivajo iz vse države.
(Foto: J. Teppey)

GROZDJE JE OBRANO - V
ponedeljek so v krški občin1
zaključili s trgatvijo. V ino#® '
nikom letos zmanjkuje sod?T»
čeprav so prodali veliko količi
ne grozdja.

NAVAL KUPCEV - T o ni vsakdanji prizor. Toliko ljudi se ^ e iji
Ie tedaj, k adar imajo naprodaj zamrzovalne skrinje, pralne * " t
drugo blago, Id ga že dlje časa primanjkuje. Posnetek je ®
trgovske hiše v Krškem. (Foto: Jožica Teppey)

ZA VODSTVA ZK - Sekretarji
osnovnih organizacij in svetov ZK,
člani komiteja ter komisij
komiteju in konferenci so imeli
začetku tedna enodnevni seminar.
Govorili so o vlogi članov partije pri
reševanju aktualnih gospodarskih
problemov ter nalogah pri načrto
vanju družbenoekonomskega razvo
ja občine, o odgovornosti v ZK in
idejnopolitičnem usposabljanju. Se
minar so izkoristili še za obravnavo
priprav in izvajanja akcije NNNP.

?O V SO D V
PRVI V R ST I
Osnovne organizacije Zveze ko
munistov v krajevnih skupnostih in
združenem delu nimaio časa za
počitek. Vse po vrsti sproti sprem
ljajo razmere v svojem okolju in se
vključujejo v priprave za akcijo
„Nič nas ne sme presenetiti", da bi
doprinesle svoj delež k politični
stabilnosti. Sodelovale bodo tudi pri
obrambnih načrtih. Ob teh nalogah
sproti spremljajo gospodarjenje in
uresničevanje stabilizacijskih ukre
pov, posvečajo pa se tudi proble
mom, ki jih v nekaterih panogah
povzročajo majhni osebni dohodki.

Promet bi bil še večji, če nekaterih
artiklov ne bi primanjkovalo. Zlasti
je veliko povpraševanje po beli
tehniki, po zamrzovalnih skrinjah in
pralnih strojih, po pralnem prašku,
kavi, mesu, izdelkih iz svile ipd.
Težave imajo tudi zaradi pomanjka
nja embalaže, zlasti steklenic.
Krško ima zdaj dve blagovnici:
eno na desnem in eno na levem
bregu Save. Blagovnico na Vidmu so
zgradili pred petimi letu Obnova
trgovskih lokalov in gradnja samo
postrežnic sega še dlje nazaj, v čase,
ko so se tri trgovska podjetja v
občini združila in začela načrtneje
širiti trgovsko mrežo. Cas zahteva
spet nove posege, posodobitev in
specializacijo obstoječih prodajaln

TRI DNI - Od jutri do nedelje
bo v krškem Delavskem domu že
sedmi republiški seminar za zboro
vodje. Njegov organizator je republi
ška Zveza kulturnih organizacij,
osnovna tema pa bo tokrat ljudska
pesem v zborovski obdelavi. V
okviru semina tja bo ju tri ob pol

osmi uri še javni nastop s r ii
zbora .O BA LA " iz Kopra;
*
posavskih pevskih zborov je k
brezplačen!
IZPOLNJENA OBLJUP^fcietf
Krško je od začetka PjLjpovStedna povezano z„ novirn
____ f l ^ ^yt(r
nim centrom pod Leskovce«® ^ 0
bus vozi do tja vsako ur® > w t p
pa tako mestni del na dem« 115 tri®
reke Save, kot na sosednje®’
je mesto dobilo pomembno v
je
vo.
stavs
DVE PRIZNANJI - ^ a lts £ !
Gradcu
svoje izdelke dobil n®
domače obrti, optik R®1 -gaftrfP
ga pa zlato oodličje
a n e j e na .
Obema tudi naše čestitke!
PLAVALNO ..OPIS*«
N JE " - Ze nekaj
J®
pokriti bazen v osnov® .
Dalmatina v Krškem P _|*va®l
šolarjev. Z rednim PoU
P K
so pričeli vsi prvi ra? , at.
imajo vsak teden po en® j vi?
plavajo redno tudi u® ča® L
razredov, v popoldanske
pjjvs*®
prav tam prizadevno vau J
dom ačega ..Celulozarja
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Še vse prevečkrat le želje
Tudi klub samoupravljalcev razpravljal o planiranju za obdobje 1 9 8 1 —8 5
Kako obsežne programe in koliko sredstev za skupno porabo v
naslednjem srednjeročnem obdobju? O tem je tekel razgovor za
okroglo mizo, ki jo je organiziral klub samoupravljalcev občine
I Trebnje, vodil pa predsednik komiteja za družbeno planiranje in
gospodarstvo Nace Dežman.
Razpravljalci so se 8 temi
uvodu je poudaril, da
družbeno planiranje na vseh ugotovitvami strinjali, poudarili
ravneh kasni, kar se kaže tudi pa so, da je kljub sočasnosti
družbenega planiranja potrebno
pri sprejemanju samoupravnih
sporazumov v temeljih plana. V planiranje vsestransko koordini
razpravi so že bili osnutki, iz rati, kar bi nedvomno omogoči
katerih pa je jasno razvidno, da lo, da postane celotna obreme
večina predlagateljev postavlja nitev združenega dela znana že
želje pred realne možnosti, ki v prvih fažah planiranja, in kar
so v okviru stabilizacijskih pri je še pomembnejše, bila bi tudi
zadevanj že tako ali tako realnejša in zato bolj sprejemlji
zmanjšane.
Največ
spornih va. Pomembno se je tudi že
vprašanj nastaja pri srednje
ročnem planiranju občinskih
SIS za izobraževanje, zdravstvo,
otroško varstvo in kulturo. Ob
ugotovitvah, da investicije pred
Veg m * p ]^E Z I — V galeriji n a sevni&em gradu so ob občinskem prazniku odpili razstavo „Bratdce
stavljajo največjo postavko, bo
^ v e n s k im in srbskim narodom ,” ki je doslej gostovala v 25 mestih Sibije, letos pa še v
treba v sporazumih, ki jih
1^45 i^*K m
L o k i Okoli 300 eksponatov nazorno prikazuje težke čase izgnanstva od 1941 do
predlagajo te SIS, še marsikaj
bratstvo, stkano v najtežjih dneh. Govoril je dr. Tone Ferenc. (F oto: P. Perc)
doseči, saj osnutki, ki predvide
vajo za združeno delo visoko in
nesprejemljivo obremenitev v
tej smeri, niso primerni.

m

Praznik kot delovna zaobljuba

Janko Rebernik ob ob čin sk em prazniku o dosežkih v sevniški o b lin i in o
I* —arskih razmerah — Grb o b čin e O S Savo
Kladnik, oriznania Oušana
Tom aža pa sevniškem u radioklubu Am ater, Jožetu Hum u in Draqi< Luošini
Skui
4Pno zasedanje vsdi zborov občinske skupščine in vodstev
p0 n"s^ l družbenopolitičnih organizacij je bilo slavnostno, a bolj
,kji a®*nu k o t vsebini. Predsednik Janko Rebernik je opozoril z
,U«anCn” J
't
xi -1_____________1___________j .
x •'
kise^0” ^oseškov na številne uspehe v srednjeročnem obdobju,
vedn
Pa Je opomnil na še
Prih^P~reče vprašanje, kako v
letih prestrukturirati
mi K« 0 fiospodastvo. Z drugi^ “esedami povedano: v zaple(re ^ družbenogospodarskem
PohUk v svetu in pri nas je
0 ^ ve^ naporov m
PfjS® vseh za preusmeritev
u . «no delovno intenzivne
itoV-nie v kapitalno intenziv°o dajala več dohodka.
Postal k*} letih Jugotanin ni
g3 r 1 nosilec razvoja sevniškecgi^Podarstva in občine k o t
no e> kakor je bilo predvideP r i ^ i . več Prav nasprotno.
ligi. ,°vati c
čudeže
u a e te o
oda Rudnika
r .uutuks
kon
klanca, kije že pričel s
P°m v Lončarjevem dolu, oc
od

edvidenih tovarn „ Lisce” in
P tillesa
'
v manj razviti blanški
St
krajevni skupnosti, ki sta pred
pričetkom izgradnje, je nestvar
no. Ta prizadevanja pa so lahko
kažipot za druge kolektive, da
sami več storijo za razvoj.

• Predsednik občinske
Skupščine Se vnica Janko Reber
nik je ob občinskem prazniku
podelil državna odlikovanja red
zaslug za narod s srebrno
zvezdo Francetu Peim etu, red
dela s srebrnim vencem pa so
prejeli Anica Horjak, Matija
Brinovar in Franc Pečar.

jtarii polovico?
vrtec v vsaki krajevni skupnosti v ob čin i
•kil,0® ° 'rcgop in varstvu predšol‘
~°k je prenesel financiranje
na občinske skupnosti
Intel ~"Sa vaiStya. Vjak otrok naj bi
'20 Pred vstopom v osnovno šob

* S ? *

'n

ur

,tne otroke. Te obveznosti
lev-«? ai° skrbi vrtcem in tudi
K* J® OVU „C idban” ni izjema.
Odjg« OIajo enotno obravnavati tudi
ni d0ve..pr* ^olah, denarja pa nikoli
I Približal-’ razmišljajo, da bi se bolj
PoIm v •občinam. kjer je razmerje
staa.§evanJa oskrbnine bolj v breme
V c
01 j® 2aenkrat odnos
^niin ~ starši 60:40, v vrtcu pa
v*aj ’ ,^a bi morali starci plačati
°^d6lv
Co- V Sevnici je 21

od 1981 ~ 1985- ,e ta Pa

I

** raa, - 0<*delek v stari Sevnici in
vsaJcj ^?Jn° . motene. N ačrt, da bi v
°b<lobh
*Ine^ vrtec, bo v tem
^P nost t6Žk« uresničljiv, čeprav
•ettibjj j otro^ e g a varstva od sepVttca
. 08 financira še dva nova
sicer v Loki in Tržišču.
Iv
P. P.
spet pl esn e
V A IE
mladinci vabijo vse, ki
v začetno-nadaljevalP^nem tečaju. Vaj bo 11,
Pa se bodo v soboto, 15.
18- u r i v boštanjskem
? U D „ ! ^ nse želite naučiti
S N E S I * v sodobnih, latinh* »trov
»tmv ^
piesin
kKiaacmn
r č n i h plesih
hitelia .ovnbn vodstvom plesnega
^kvo. p f Trbovelj, pohitite s
14. ^ “ es je del naše omike in
.

.

^ » d ita

? IZJEMNIH
Lo k a c i j a h

Predsednik Janko Rebernik
je na sobotni slavnostni seji
podelil najvišje občinsko pri
znanje, grb občine Sevnica,
največji osnovni šoli v občini,
to je OŠ Sava Kladnika. Ob
u spešnem vzgojno-izobraževalnein delu sta odliki šole tudi

razvite interesne dejavnosti in
tesna povezanost s krajem.
Priznanje Dušana K vedra-Tomaža je dobil sevniški radioklub
Amater za dolgoletno uspešno
delo z mladino in izgradnjo
novega doma, Jože D um za
dosežke v gospodarstvu in Dra
go Lupšina za dolgoletno pri
zadevno družbenopolitično de
la
Ob svečani otvoritvi dograje
ne OŠ Savo Kladnik je sprego
voril predsednik izvršnega sveta
republiške izobraževalne skup
nosti Jože Deberšek. Po tej
slovesnosti so simbolično pre
dali namenu posodobljeno, raz-i
širjeno cesto Podvrh — Za bukovje. To je po sodbi vašča
nov njihova največja pridobitev
po osvoboditvi.
V Zabukovju pa so pri
podružnični šoli odkrili spo
minsko obeležje rojaku in na
rodnem u heroju Alojzu K olm a
nu-M aroku. O liku pogumnega
partizana je govoril Marjan
Jerin, kom andant Kozjanskega
odreda. Sklenili so, da bo šola
poslej nosila ime heroja Maro
ka.
P. PERC

Boljši domovi za ostarele
V Loki dograditev kuhinje, na Impoljci obnova
graščine, to je predvideno v srednjeročnem načrtu
Domsko varstvo v sevniški
občini je dobro razvito, saj
skrbita za varstvo starostnikov
dve ustanovi: Trubarjev dom 'v
Loki in Dom Impoljca v Sevnici.
Oboji imajo široko zaledje, Lo
čani predvsem v revirjih, Impolj
ca pa v Posavju. Da bi lahko
zadostili vse večjemu zanimanju
in potrebam ostarelih, se pri
pravljajo na nove naložbe.
V Loki so v polnem teku
priprave na investicijo za dogra
ditev kuhinje pri novem domu.
Predrač unska vrednost znaša
12,7 milijona dinaijev, naložbo
pa bi pokrili z združenimi
sredstvi revirskih, laške in sev
niške občine, petino denarja
bodo primaknili sami. 175 oskr
bovancem bo poleg sodobne
priprave hrane zagotovljeno več
prostora za fizioterapijo in de
lovno terapijo ter ambulanta.
Na Impoljci pričenjajo po
stopno obnovo graščine (A trak
ta); do konca 1982 naj bi
dogradili sanitarni prizidek in
preuredili celotni sanitarni vozel.
Ob tehničnem pregledu so ugo
tovili dotrajalost strehe, ne->
ustreznost sanitarij, gospodar\ skih prostorov in tudi kuhinje.
Stanje ni tako črnogledo k o t

suhoparno poročilo, vseno pa
nameravajo tudi poslej poskrbeti
za primem o raven uslug. Od
1982. do 1985. leta naj bi
zgradili kuhinjo za 300 ljudi,
pridobili bi tudi skladišče in
jedilnico. Za vse naložbe jel
predračunska vrednost 20,6 mi
lijona dinarjev. Funkcionalni)
prostori za psihično in psiho-'
organsko prizadete in njih

TRUBARJEV DOM V LO
KI: boljše razmere za 175
oskrbovancev *•
usmerjeno varstvo, z gradnjo
kuhinje ustvarjeni pogoji zal
celovito rehabilitacijo, po kon
čani sanaciji pa še 20 novih
postelj - so dovolj močni;
dokazi za pritegnitev zainteresi-1
ranih k financiranju. Ne nazad
nje je srednjeročni program
1981 - 1985, katerega sestavni
del je ta sanacija, zasnovan
medregijsko.
P. PERC

42. seji bo občinski
In S »ojdas« if? Vnici razPtavlj al 0
J / , ^ ‘ J k izjemnim lokacijam
v 0smu t(,eim obravnaval pripombe!
1 o »- s®moupravnih sporazu5
temeljih pian0V 1981

13. novem bra 1930

Od kod denar
za delo krajevne
skupnosti
Maks Kurent spregovoril o
tem na zadnji seji republi
ške skupščine v Ljubljani
Skupina delegatov za zbor
občin v republiški skupščini in
predsedstvo trebanjske občin
ske konference SZDL sta ne
davno obravnavala predlog kra
jevne skupnosti Mirna, po kate
rem naj bi poslej drugače
financirali dejavnosti v krajev
nih skupnostih.
Vendar je predlog v razpravi
takega obsega naletel na nekate
re pomisleke, čeprav je res, da
bi med krajevnimi skupnostmi
naletel na izreden odmev, kakr
šnega je na srečanju pobratenih
krajevnih skupnosti Jugoslavije,
ki je bilo na Mirni. Po tem
predlogu poslej ne bi več zbirali
sredstev iz bruto osebnih do
hodkov, marveč z izdajo po
sebnega republiškega zakona ali
s sprejetjem posebnega družbe
nega dogovora. Osnova pa bi bil
dohodek delovnih organizacij.
Glede na težavni položaj
združenega dela, ki je že tako in
tako preobremenjeno, pa so
oboji prišli do sldepa, da bi
tako
povezovanje
krajevne
skupnosti in združenega dela ne
bilo pravšnje za ta čas. Zavzeli
so se za sodelovanje med
samoupravnimi skupnostmi in
krajevno skupnostjo.
O podobnih predlogih je
potem tekla tudi razprava na
seji vseh treh zborov republiške
skupščine, kjer je podal svoj
predlog tudi trebanjski delegat
Maks Kurent. Vendar so bili
pomisleki nad predlogi delega
tov iz občin Litija in Zagorje, ki
pa sta se zavzemala za predlog,
podoben prvotnemu trebanjske
mu, preveliki. K ot je bilo slišati
v razpravi, je dosedanja zakono
daja s tega področja dovolj
razvidna in uporabna, le v
življenje bi jo bilo treba vpelja
ti. Zato bo treba financiranje
krajevnih skupnosti rešiti s
celovito akcijo, s katero bi
zagotovili učinkovitost, ki pa
zdaj ldjub samoupravnim spora
zumom in dogovorom ni na
kdove kako visoki ravni.

OBISK V KRAJEVNIH
SKUPNOSTIH

J

SEVNIŠKI VESTM I!

enkrat odločiti, iz katerega dela
dohodka naj gredo obreme
nitve, saj je v osnutkih pri tem
opaziti precejšnja neskladja, ki
neugodno vplivajo na rezultate
razprav.
Občina Trebnje prehaja v
naslednje srednjeročno obdobje
kot razvita, kar je nesporno
rezultat obločnih prizadevanj
za gospodarski in družbeni
razvoj. Vendar je to dejstvo po
drugi strani odtegnilo precejšnja
solidarnostna sredstva, kar m o
ra gotovo vplivati tudi na
planiranje.
ALOJZ PODBOJ

Ta teden se bodo končali
I obiski članov predsedstva ob
činske konference SZDL po
| trebanjskih krajevnih skupno
stih. Poleg obravnavanja aktiv
nosti Socialistične zveze v zad
njem obdobju je bilo na sestan
kih največ govora o pripravi
planov za naslednje srednje
ročno obdobje. O razultatih
obiskov po trebanjskih krajev
nih skupnostih bomo še poro
čali na straneh Dolenjskega
lista.

IGRE NA SNEGU - Tile otroci iz mokronoškega otroškega vrtca
so se brezskrbno predali igram na snegu, njihovi starši pa so tačas
brez skrbi v službi. Žal pa nimajo vsi trebanjski otroci te sreče, da
bi dobili prostor v vrtcu, zato ni čudno, da so se družbenopolitične
organizacije odločile dati prednost gradnjam otroških vrtcev.

Prednost otroškemu varstvu
kulturi in izobraževanju
Po sedanjih planih za naslednje srednjeročno
obdobje bodo v trebanjski ob čin i za šestkrat
povečali izvoz
Planiranje in učrvstitev
gospodarstva sta ta čas te
meljni nalogi tudi za komu
niste
trebanjske občine.
Medtem ko bo njihova naj
pomembnejša naloga na po
dročju planiranja še naprej
usklajevanje, pa bodo mora
li, kar se stabilizacije tiče,
doseči redno spremljanje do
seženih rezultatov, zlasti pa
večjo pobudo ne samo ko
munistov, ampak tudi vseh
delavcev.
Igor Slak, sekretar občin
skega komiteja, ki je prevzel
svojo dolžnost maja letos, je
povedal, da bodo rezultate
stabilizacije spremljali spro
ti. Žal pa je tu opaziti, da so
rezultati stabilizacije vse pre
več plod državnih ukrepov,
bolj malo pa so plod pobud
delovnih organizacij samih.
Tu je nalog cela vrsta. Gre
tako za čim bolj smotrno
izrabo energije in materiala,
kot za čim večji izvoz. V
naslednjem srednjeročnem
obdobju bodo izvoz v tre
banjski občini povečali za
šestkrat.
„Komunisti so prvi odgo
vorni za usklajevanje razvoj
nih programov. Prav pri tem
so bile v preteklosti narejene
določene napake, k o t je
premajhno sodelovanje baze,
prezahtevni programi in ne
realno načrtovanje
rasti
družbenega proizvoda. Tudi
osnutki samoupravnih spora
zumov posameznih SIS niso
bili ustrezno pripravljeni, še
posebej ne s področja druž
benih dejavnosti.”
Sicer pa je bila od družbe
nopolitičnih organizacij že

podana usmeritev. V nasled
njem obdobju bo namreč
treba uskladiti razvoj gospo
darstva z otroškim varstvom,
izobraževanjem in kulturo.
Pri tem je več k o t očitno, da
je bilo v preteklem obdobju
veliko narejenega pri gradfiji
šol, res pa je, da zdaj ne bi
smeli krčiti njihovih progra
mov. R esje tudi, da v skladu

Igor Slak
s tem ni bilo veliko narejene
ga na kulturnem področju,
ki zdaj nima pravih pogojev
za svoje dejavnosti, ki so se v
zadnjih nekaj letih precej
razvile. Najbolj očiten pa je
problem otroškega varstva,
saj se že naslednje leto lahko
zgodi, da bo odklonjenih
dvesto otrok namesto sto.
Vse to terja, da se v razpravi
odločajo za te pnoritete na
področju družbenih dejav
nosti, saj se sicer lahko
zgodi, da bodo pretirano
zaostale za siceršnjim razvo
jem.

TREBANJSKE NOVICE
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OPEKA POD SNEGOM - Prezgodnji sneg jo je krepko zagodel
tudi tistim, ki so nameravali jesenske dni izkoristiti za gradnjo.
Marsikatero delo b o tako treba odložiti na prihodnjo pomlad. Do
takrat pa je treba pripraviti čim več gradbenega materiala, saj
prihodnje leto (gotovo) ne bo cenejši. Takole so prejšnjo sredo v
M etliki s kamiona zlagali opeko, ki jo je sproti pokrival sneg.

opozarjajo, da ljudje
Ije številne
ste
zasebne zadeve opravljajo
med delovnim časom. Zelo
nazorno se je bilo m oč o
tem prepričati pred kratkim ,
ko so ljudje, ki bi morali biti
na delovnem mestu, kljub
izredno težkim pogojem vi
soko produktivno opravljali
dela in haloge — trgačev v
svojih ali znančevih vinogra
dih. Bogve, če niso potem ,
ko so v vinogradu, prem oče
ni in premraženi, staknili
bolezen, zahtevali stoodstot
no b o ln išk o . . .

Lepša starost v prenovljenem domu
Prenovo dom a p očitk a so začeli pred dobrim i tremi leti, zadnia faza, dela v stari
kom endi, pa naj bi bila končana prihodnio spomlad
Z d e li za prenovitev m etli& e kom ende, najstarejšega dela doma
n A lH rfl
flA
'r o A o l O
vari ni* fo<»n
počitka,
se io
je začela
tretja l«
in zadnja
faza *alr/Mto#aiilrA<<A
rekonstrukcije tega dom a,
flVUTMVUO M
W »IVUUJV1UV1IU
U pogodbi
|JUgUUL naj bi bila
predvidena
zaM to
srednjeročno obdobje. A
Po
obnova kom ende končana d o marca prihodnjega leta.
Obnove oziroma razširitve
doma počitka v Metliki so se
lotili leta 1977, ko so začeli
graditi prizidek, v katerem je 50
postelj, sodobna kuhinja, jedil
nica in drugi potrebni prostori.
To gradnjo so končali lani,
nakar so se lotili nadzidave
stavbe, v kateri so tudi upravni
prostori, in jo povezali z norim
prizidkom, tako da je sedaj ta
del doma počitka zaokrožena
in funkcionalno povezana ce
lota.
, Sedaj pa bomo popolnom a
adobili prostore v najstarejdelu doma počitka, k o 
mendi. Poleg tega, da bodo

sedaj bivalni prostori za naše
gojence primernejši, bodo tu še
strežniške sobe, nova pralnica,
prostor za delovno terapijo in
nekaj drugih prostorov, ki jih.
sedaj nimamo, ‘ je naštel direk
tor doma Vi k to r Bartolj. Poleg
tega bodo zgradili pokrit hodnik,
ki bo stari del
...............................
el ipovezal z
ostalimi domskimi prostori. V
prenovljenem delu bodo uredili
enoto za intenzivno nego bol
nih, nepokretnih in nem očnih
gojencev.
Z opremo vred b o zadnja
faza prenove stala okoli 10
milijonov dinaijev, celotna re
konstrukcija doma pa bo veljala
kakih 35 milijonov dinaijev. S
tem bo, k o t rečeno, končana
obnova stanovanjskih in delov
nih prostorov doma, za kasneje
pa imajo v načrtu še ureditev
rekreacijskih površin pod do
mom.
K o bodo vsa dela za rekon
strukcijo doma končana, bo ob
upoštevanju vseh normativov v
njem prostora za 140 hudi. Za
tavanje v metliškem clo
dom u je

precej povpraševanja, vendar
zaradi pomanjkanja prostora že
nekaj časa ne morejo si
no'ivih ljudi. Gotovo jih privlači
tudi dokaj sprejemljiva cena, saj
znaša penzion v enoposteljni
sobi v nori stavbi 149 dinaijev
na dan.
A. BA R TEU
SMUK

------------- KOMENDE - Z
obnovo najstarejšega dela m etli
škega dom a počitka, bo zaklju
čena rekonstrukcija tega doma,
ki bo skupaj veljala okoli 35
milijonov dinarjev. Dela so
začeli 1977, sedanja faza pa naj
bi bila končana marca pri
hodnje leto.

Prejšnja leta so v trgovini kanja precej manj, k o t bi ph
m etliške Kmetijske zadruge potrebovali.
prodali 1.000 do 1.200 ton
»Gnojila skuša mo dobiti od vse
raznih um etnih
gnojil. V
Metliki se s tem potrebnim povsod, od Ruš do Skopja,” j e
povedal vodja komerciale Ernest
materialom oskrbujejo ne samo Schauer.
Tako so iz Skopja dobili
kmetje iz dom ače občine, mar
60 ton Tomaževe žlindre, potrebo
več tudi iz drujph krajev Bde
krajine, precej pa še iz sosednje vali pa bi jih kakih 150 ton. Iz
Kutine so uspeli priskrbeti 90 ton
Hrvaške. Kljub prizadevanju
nitrofoskala in kana, prejšnja leta pa
Kmetijske zadruge, da bi tudi
so teh gnojil prodali tudi desetkrat
letos zagotovila dovolj gnojil, ved
b o le-teh zaradi hudega pomanj»To gnojilo je namenjeno za

SPREHOD PO METLIKI
V RADIJSKI REKLAMI SICER
TEGA ne povedo, vendar vozi tako
imenovani zeleni vlak tudi iz Metli
ke, ne le iz Novega mesta. V delovni
organizaciji Beti so kupili dve letni
vozovnici, in kar je morda najzani-

niihovo navdušenje za
vlakom stabilizacijskega izvora ali pa
so jih navdušile stewardese, če ne
celo bife.
V ZAČETKU NOVEMBRA JE
SNEG naznanil, da se bliža zima. Po
neobranih jablanah ob gorjanski
cesti pa bi človek sklepal, da snega
še dolgo ne bo. Lastnikom sončnih
sadežev se ni zdelo vredno obrati
jih, raje bodo plačevali jabolka v
zelenjavni trgovini. Morda p a jim ne
* domači
• irači:sadeži
' - v slast
•
• -bodo
gredo
in
penili, ko ne bo v trgovinah
pom aranč, banan, limon, ananasa
itd . Pa bi res zaslužili pošteno
lekcijo o gospodarjenju.
PRED DNEVI SE JE PRVIČ
SESTAL novi izvršni odbor Zveze
kulturnih organizacij, ki je obravna
val sprotno problematiko, pripravil
pa ie tudi predlog razdelitve nepo
rabljenih sredstev za leto 1980 med
ljubiteljske skupine. Člani izvršnega
odbora se na sestanku niso spotili

Res pa je, da bo uporabo umetnih
gnojil poleg hudega pomanjkanja
najbolj zavrla visoka cena; v zad
njega pol leta so se gnojila močno
podražila in stane vreča nitrofoskala
že 240 dinarjev.

FRANC VRVISCAR, predsednik
občinske skupščine, je prejel zlato
plaketo Namiznoteniške zveze Jugo• , 11.
slavije za odlično organizacijo
mednarodnega mladinskega prven
stva Jugoslavije v namiznem tenisu.
Metliška občinska skupščina je bila
pokrovitelj
tekmovanja,
največ
tehničnih in organizacijskih poslov
pa je opravil Cveto Rus, tajnik
samoupravne telesnokultume skupnostiiM
Melika.
e"'

Kafc, da bodo po daljšem času
tudi iz Ruš v endarle dobili nekaj
gnojila; gre za nekaj več kot 300 ton
posebnega gnojila za vinograde, s
čemer bi nekako prišli skozi. Težje
pa bo z za ščitnimi sredstvi Ka kih
10 ton jih bodo sicer dobili na
zalogo, tako da bodo spomladi za
začetek na voljo, kako bo za naprej,
pa nihče ne ve.
A. B.

metliški tednik
DOLENJSKI LIFT

večji pridelek pšenice, zato imajo
prednost tisti kmetje, ki so pri nas
kupili semensko pšenico," pravi
Schauer-

od muke in napora, saj so kaj hitro
razdelili razpoložljivi drobiž med
številne amaterske skupine. Vsaka je
dobila nekaj drobtinic, iz k aterih naj
si po svojih sposobnostih in iznaj
dljivosti speče potico ali zgolj
koruzni kruh.

PO PRIREDITVAH V KULTUR
NEM DOMU ostane dvorana največ
krat nastlana kot hlev. Po tleh se
valjajo p ap irčk i vrečke, žvečilni gumiji, v avli pa je polno cigaretnih
ogorkov. Prav bi bilo, ko bi obisko
valci v glavnem so to mladi, bolj
pazili na red in čistočo. Pred krat
kim se je vodstvo kulturnega doma
odločilo, da bo prepovedalo kajenje
v avli V Tej potezi je treba krepko
pritrditi, onesnaževalcem pa b i treba
dati kakšno močno po koncu hrbtiš
ča.

Dokaj uspešno gospodarjenje sem iške Iskre v devetih mesecih — Bojijo se, da bo izvoz, ki
je sedaj malo pod načrtovanim , do k onca leta še zaostal
—
S poslovanjem v letošnjih prvih mesecih so v največji delovni
organizaciji v črnomaljski občini, semiški Iskri, nasplo
nasploh lahko
dokaj zadovoljni. Spet pa se je pokazalo, da kljub velikim naporom
ne dosegajo želenih rezultatov pri izvozu, zlasti ne na
konvertibilno obm očje. Manjši izvoz pa neposredno vpliva tudi na
uvoz potrebnih reprodukcijskih materialov, ki ga že tako hudo
pičlo odmeriaio uvozne omejitve.
Sicer pa se v Iskri lahko
Ker so obveznosti iz do
pohvalijo, da so v devetih hodka naraščale počasneje od
mesecih dosegli dobrih 675,6 dohodka, so v tem obdobju
milijona dinaijev celotnega pri dosegli že 86 odst. za letošnje
hodka, kar je za nad 50 leto načrtovanega čistega do
odstotkov več kot v enakem hodka, v primerjavi z lanskimi
lanskem obdobju. Povečal se je
devetimi meseci pa je čisti
tudi dohodek in znaša nekaj
dohodek večji kar za 43 odst.
več k o t 261,7 milijona dinaijev, Vendar so tudi obveznosti iz
kar je 42 odst. več kot v dohodka za več k o t,40 odst.
enakem lanskem obdobju; tako večje k o t v lanskem devet
so v devetih mesecih dosegli že mesečnem obdobju. Najbolj so
84 odst. predvidenega dohodka se v primerjavi z lani povečale
za letošnje leto.
obveznosti za pokojninsko in
invalidsko zavarovanje, za celih
60 odst.

O RAZVOJU MALEGA
G O SPO DARSTVA
Na prihodnji seji zborov občinske
skupščine, ki jo pripravljajo za
prihodnji teden, bo beseda tekla o
mreži šol v usmerjenem izobraževan
ju, osnutku dogovora dolenjskih
občin o skupnih vprašanjih gospo
darskega razvoja za prihodnjih pet
let. Delegati se bodo seznanili s
poročilom temeljnega sodišča Novo
mesto o mladinski kriminaliteti in
problematiki gospodarskih sporov.
Pripravljen je tudi osnutek odloka o1
ureditvi cestnega prom eta v črno
maljski o b č in i na dnevnem redu pa
bo še ocena stanja in sm «i razvoja
malega gospodarstva v občini.

Bodo hlevi
spet polni?

Zemlja bo dobila manj
BO ZA PRAZNIK - Delavci
metliškega TGP h itijo, da b i za
bližnji občinski praznik dokon
čali 46-stanovanjski blok v Ulici
prvega maja. Vsekakor ne bi
smeli pozabiti tudi na ureditev
okolice, da ne b o spet prišlo do
hudih besed k o t že nekajkrat v
tej ulici.

Veliko, a še premalo v izvoz

URESNIČEVAN JE SLO
Prihodnji ponedeljek bo v Metliki
skupna seja vseh zborov skupščine
občine, na kateri bodo med drugim
razpravljali o uresničevanju zasnove
splošne ljudske obrambe v občini.
Na dnevnem redu je še realizacija
občinskega proračuna v devetih
mesecih letošnjega leta ter dva
predloga odlokov: o cepljenju in reji
psov in o zbiranju, odlaganju in
odvozu odpadkov na območju občipe. Delegati bodo sklepali o poime
novanju metliškega kulturnega do
ma po Edvardu Kardelju ter o
podelitvi plaket občine Metlika za
letošnje leto. ■ • -

Na odm aknjenih prede
lih razvijati ovčerejo

Za osebne dohodke so v Iskri
v tem obdobju izplačali dobrih
125 milijonov dinarjev in tako
porabili že 80 odstotkov predvi
dene celoletne mase sredstev.

Čeprav so v Iskri v primerjavi
z lanskimi devetimi
krepko povečali izvoz, je ta
vedno malo pod načrtovan
za to obdobje. Medtem
znaša
vrednost
6.747.922 dolarjev in je večii»
62 odst. v primerjavi z »
znaša to povečanje, pre12^
no v dinarje, kar 106 odstot
kov; seveda gre razlita na ra
devalvacije dinarja. CePraV
precej povečali izvoz na kon
tibilno tržišče, so prav na tem
področju najbolj pod P j . '
Manjšega izvoza pa v zadnjem
četrtletju ne bodo mogli na
mestiti, saj so se v zadnjem ca
naročila s konvertibilnem t
šča precej zmanjšala. 8®v
bodo to v sedanjih zaostre
pogojih občutili tudi P r e 
potrebnega
reprodukcijskega
materiala. Uvoz se je namre
devetih mesecih v primerja ^
istim lanskim obdobjem P° ‘
čal za 56 odstotkov m
dobrih 106 milijonov din^jev-

Več denarja za kulturo
V skladu z dopolnilom resolucije
so na zadnji seji vseh zborov
črnomaljske občinske skupščine
sprejeli predlog za uskladitev Sred
stev interesnih skupnosti za letošnje
leto. Tako se lahko Sredstva skupne
porabe za zdravstvo in izobraževal
no dejavnost povečajo za 18,
namesto za prvotno določenih 16
odstotkov v primerjavi z lenskim
letom.
Interesne skupnosti v črnomaljski
občini so, k o t kažejo poročila za
prvo polletje, dobro poslovale, kar
gre v veliki meri na račun varčno
sestavljenih
finančnih
načrtov
interesnih skupnosti in precejšnje
selekcije programov. Rast skupne
porabe je precej zaostajala za
dohodkom v gospodarstvu. Vendar,
prvotno
16odstotno povečanje
aedstev ne bi zagotavljalo nemotene
dejavnosti.

Dv a odstouca več pa P0*?” ) ....
interesne skupnosti družbenih dqa
nosti v občini 4,8 milijona dmad •
Glede na težak položaj socialnega
varstva in kulture so delegati sog“
šali, da se v okvku dovdjenPg ^
povečanja valorizirata tudi
ma skupnosti socialnega skrbstva _
635.000 dinaijev in kulture za
tisočakov.
Tako
bo »““ T ?
skrbstvo lahko nekaj p rim a k n i",
žo tako skromni družbeni cen
pomoči ter delno krik) stz0
oskrbnin v domovih počitka.
K ulturna skupnost pa bo
»povišico” pokrpala stroške, k*
nastali pri adaptaciji kulturi«*
doma v Dragatušu in gradnji dolu*
na Preloki ter tako omogočila,
bosta oba doma čim prej zac
služiti svojemu namenu.
j

Ena glavnih nalog, k i ji v
zadnjem času čm om latski
izv,rm i svet namenja veliko
pozornosti, je oskrba z S vili
in v okriru le-te oskrba z
mesom. Prav pri preskrbi z
mesom se, lotevajo takih
ukrepov k i naj bi zagotovili,
dolgoročno rešitev tega res
nega vprašanja.
Za urejeno preskrbo z
govejim mesom vidijo rešitev
v privezu telet Odkar so
uvedli regresiranje 10 dinar
jev za kilogram prirejenega
mesa, kar znese povprečno.
Z 700 dinarjev za eno privezano tele, se je stevilo
privezanih telet v hlevih
Km etijske zadruge precej
povečalo in znaša sedaj
okoli 350. V njihovih hlevih
je prostora za kakih 700
»v mlade govedi in v
V HLEV, NE V KLAVNICO - Zadnje čase> je bilo, o •■'iji
>mlju upajo, da bodo,
izrečenih veliko besed. Zaradi določenih odkupunih cen,
___
zahvalujoč tem in drugim,
po mnenju kmetov prenizke* so jih raje prodajali na hrvaški 5L‘^ j
spodbudam, hlevi km alu
kjer so zanje dobili precej več cvenka, k o t bi ju n ga plačali
polni Kmetom kooperant
om , k i pitajo za zadrugo,
mesaiji. Zadnji ukrepi pa spodbujajo privez telet, saj z n a ^ ^ t ,
teleta od 120 do 220 kiloaj je v hlevih KZžie okoli 350
povprečno 2.700 din aijev ., .......................
gramov pa pripada 1,20
prostora pa je za 700.
dinarja regresa za kilogram
prirasta
Da bi izboljšali oskrbo s
svinjskim mesom, se črno
maljska Kmetijska zadruga
občasno pripravili ciklosi
GASILSKI TEČAJ
Občinska
povezuje
z
rejci
na
lo »Informacije", ki t B. j ^r»j«v'
gasilska zveza bo prihodnji mesec v
Hrvaškem in v Bosni in
delovnim organizacijam 10 ' pre“
Črnomlju pripravila tečaj za nižje
Hercegovini, s katerimi bi
gasilske častnike. Tečaj bo ob
nim skupnostim. V g*3? „V» - „
mdi navezali dolgoročne,
kratkim je izšla druga
®
sobotah in nedeljah in bo obsegal
jedrnat in pregleden način P ^ jjtdohodkovne odnose, zastavi
okoli 150 ur. Ce bodo po konč
ncanajbolj aktualnih zadevah
nem tečaju slušatelji opravili izpit, si
li skupno poslovno politiko.
Tako naj bi se tudi rešili> bodo pridobili naziv »nižji gasilski nih področij, ki jih P.% $
interesne skupnosti. DoSieJ ^spri11’
častnik
'
lik".
posrednikov v gojitveno-prodelegati seznanjeni le zinte(*5?J
dajni mreži, km et naj bi res
težavami in načrti ene n ^ t
O DELU MLADIH - Občinska
dobil tisti delež, ki m u gre
skupnosti, ..Informacije P
1
mladinska organizacija pripravlja za
na podlagi vloženega dela,
dajale celovitejši pregled.
,
drugo polovico meseca razstavo o
meso pa naj bi bilo cenejše
otn'
letošnjem
mladinskem prostovolj
3
PRENOVLJENA TRGOY
nem delu v občini. Mladi so letos
V dom ači občini pa na
kar dobro poprijeli za delo, zato
Na Vinici so pred čaS°Jj0vil'°,
meravajo razviti ovčerejo,,
bodo lahko v avli
prenovljeno Dolenjkino
avu 7kulturnega doma
zlasti na opuščenih košenimešanim blagom. Okoli “v^jtot0 v
pokazali fotografije z republiške
cah okoli Planine, Komame
kolikor je trajala obnova P » je
mladinske delovne akcije »Bela
vasi in Rožnega dola ter v 1
krajina 80“ in iz številnih vasi in
so Viničani lahko kup<* č>bflSli
predelih ob Kolpi, kjer ni
zaselkov, k je r so mladi popravljali trgovini Kmetijske zadrug' ioP>
m ožnosti za intenzivno km e
poti in se'lotili raznih drugih del.
Ijena trgovina je leP ? ikj si
sodobno urejena, p o t r o m i ^ e ,»
tijstvo i O razvoju ovčereje v
le, da bi bile police b o lJ.P ^ o i^
GLASILO SIS - V skupnih
teh predelih so naredili štu
pa je včasih v trgovčev« , p» i*'
službah črnomaljskih interesnih
dijo, k i predvideva sprva
včasih (žal vedno pogos*el
skupnosti so se odločili, da bodo
postopno, nato pa intenziv
no ovčerejo, k i naj bi
zagotovijab zaslužek in bolj
še življenje odmaknjenim
kmetijam in tudi pomagab
zavirati odseljevanje iz teh
hribovskih in obkolpskih va
si
A. BARTELJ

ČRNOMALJSKI DROBIR
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Metati
— Ko bo prihodnje leto dobilo K očevje novo
nj ®j°« ne b o sem več treba voziti kruha iz Ljubljane. Če vreme
(cft j Preveč n a gajalo, b o nova pekarija kmalu dobila streho.
°io: J. Primc)

J e prihodnje leto več kruha
^ d n ja nove pekarije v K očevju, ki b o lahko spekla na
dan še enkrat več kruha, b o končana d o iuniia
nove pekarije v Koki se je začela avgusta in
ao junija prihodnje
Hov r-° v d !ala °*co*' 5 0

p*nansirajo jo iz združenih
ž ifo V delovne organizacije
Ustnih »edstev tozda.
L y J*

Ljubljana,

posojila

St e banke in delno tudi
^ j^vkom občinske skupšči-

u

p*»dnja nove pekarne je bila
j o k e r j e sedanja tehnološko
n^ na zmogijiw>st Je Pre_
114 tudi iz san*tamih ozirov
*dani! ^ ostor' n'so več primerni. V
pekariji so pogoste okvare,
poleti, ko je potrošnja
'taV naivečja » P® je Wlo treba
•>De' V dan °koli 500 kg kruha
j? tud’ iz Ljubljane, medtem
»K®” ®Povprečna potrošnja kruha
okoli 4,5 tone na dan, ob
' pa celo 9 ton.

V novi pekariji bo okoli 550 kv.
m namenjeno skla jiščem , okoli 500
kv. m proizvodnji pekarne, pribl..’
150 kv. m pa proiztodrvji slašči
čarne. Skladišča bodo tako velika,
da bodo sedanjo zalogo moke, ki
zadošča le za 4 dni, zvišali na
najmanj mesec d n i Proizvodnja se
bo po potrebi lahko, celo podvojila,
saj bodo lahko spekli kar okoli 10
ton kruha na dan. Zaradi izboljšane
tehnologije proizvodnje pa števila
zaposlenih ne bodo zviševali, vsaj ’
bistveno ne.
V nove prostore pekarije se bodo
preselili vsi proizvodni obrati, skla
dišča in pisarne, ki zdaj gostujejo v
prostorih, najetih pri samoupra vni
stanovanjski skupnosti Izjema je le
trgovina, ki bo še vedno ostala tam,
kjer je zdaj, se pravi sredi mesta,
Medtem ko bodo novi prostori na
robu mesta, v bližini nekdanjega
Uniona.
J. P.

Zakaj med šolarji?

Koristna tudi slaba izkušnja

V šolski avtobus navale
odrasli, šolarji oa stoje

Tem eljito prerešetali načrte — Premalo le o investicijah, sai za vse ne b o denarja

V kočevski občini je 360
šolarjev-vozačev, za prevoz ka
terih v šolo in domov plačuje
SIS za izobraževanje na leto
okoli 3 milijone dinarjev. Naj
dražji je prevoz samo enega
šolarja od Spodnjega loga do
Knežje lipe, ki velja na leto
46.000 din (v tem znesku pa n i
vračunan njegov prevoz še na
prej do Kočevja in nato spet
nazaj do Knežje lipe).
frav na progi o d K n e ^ e Upe
do Kočevja, na kateri se vozi 19
šolarjev, prepogosto prihaja do
neljubih pojave* na katere je
SIS za izobraževanje prevoznika,
t j. Avto Kočevje že opozorila,
vendar tam opozoril ne jemljejo
resno. Zgodi se, da se v kombibus, ki ga plačuje SIS le za
prevoz šolarjev, na trpa toliko
odraslih (predvsem Žensk), da
deupaj s prtljago zasedejo skoraj
vse sedeže, Solarji pa morajo
stati.
To b i bilo sicer razumljivo, ko
bi bil to redni avtobus. Takrat bi
bili starejši tudi upravičeni do
sedežev. Vendar to ni redni
avtobus. Ta odhaja le četrt ure
za šolskim (ob 14.30 iz Kočev
ja), zato je še manj razumljivo,
zakaj starejši navale prav na
Ne bi ugibali o tem, ali se
(želijo) odrasli voziti s šolskim
avtobusom zato, ker ni treba
plačati. Niti ne, če jih vabi v
šolski avtobus šofer, ker bi rad
kaj zaslužil, ali pa, če se morda
šofer noče zameriti vsiljivim
odraslim. Dejstvo je, da so do
prevoza s tem avtobusom upravi
čeni le šolarji!
J. PRIMC

* -----

Premalo cenejših vrst kruha
delegati so na zadnjih sejah
'ievj?* °bčinske skupščine vpra1 Dno
zakaj v Kočevju tako
™8osto zmanjka običajnih vrst
jkft!
^ 80 cenej^e>ker so pod
b i ? 0*0 cen’ me(ltem ko je
i j **18 Posebnih vrst na razpoveč. Opozorili »o tudi, d aje
Poldne kar pogosto težko
j j ^ ^ v trgovinah kruh, ker ga
hlJ? odgovor
k ktorja obrata

»mo zaprosili
Žito v Kočevju
**na Tošaja. Povedal je, da so
Gm ! u0V,k*
v Ljubljani
kočevski obra t »odi v tozd

, Pekarne” Ljubljana) med seboj
dogovorila, da bo vsako oskrbo
valo trg z najmanj 35 odstotki
običajnih vrst kruha, preostalih
do 65 odstotkov pa s posebnimi
vrstami kruha, katerih cena ni
pod kontrolo. Soglasje k temu
dogovoru je dala tudi tržna
inšpekcija. Kočevska pekama pa
kljub tem u dogovoru peče kar
okoli 60 odstotkov običajnih
vrst kruha. Tako sicer ustreže
potrošnikom, zato pa ustvarja
manjši dohodek in njena akum u
lativna sposobnost je tudi
manjša. Trditve, da so v prodaji

predvsem posebne vrste kruha
torej po zagotovilu direktorja
Tošaja niso upravičene.
Nadalje je menil, da v pre
hrambnih prodajalnah zmanj
kuje kruha zato, ker se trgovci
boje, da jim ne bi o stal Trgovci
vedo, da kruh morajo prodajati,
a kljub temu za njegovo prodajo
niso zainteresirani, saj z njo ne
ustvarjajo posebnega dohodka.
Zato je večji naval v trgovini
Pekarije, kjer so pogosto tudi
vrste, in kjer včasih tudi
zmanjka kruha, ker popraievanje
zelo niha.
j. p.

Odrasli sedajo v šolske klopi
1v^^Ngkatere šole in tečaji za odrasle so se že začele, v druge pa še vedno vpisuieio
je kočevska Delavska univerza že precej časa brez
-'m *e kljub tem u uspelo organizirati to jesen vrsto šol in
14 Dri 28 ,Zobraževanje ° b delu, dve redni šoli, pripravljajo tečaje
d t o ^ P ^ i k e enot civilne zaščite, v načrtu pa imajo tudi
w * I,0-poIitično izobraževanje, predvsem za potrebe kluba
Pravljalcev pa tudi drugih.
n

k

ob delu so
več šol. Prvi letnik
•Mke srednje šole, ki je

.DROBNE IZ KOČEVJA
PRRS P

n

?
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i ' P' t f c i ^ ENECENJE - Sne«
vse>od odraslih do
? ^Usliii ^ Ptic*Otroci naj bi zdaj:
na »ankanje in smučatudi na lačne ptice.

■dved
odgovarja
I

začel s poukom 29. oktobra,
obiskuje 22 slušateljev, v sred
njo komercialno šolo (tudi 1.

Sem sklepaš, da bodo v
temefjnih planskih
za naslednjih 5 let
Ker so
•v « a i n
v razposlanem
9 , ostale nepotiskane
" h5' ' 2 . 1 3 ta 16, kar se je
izn,
ker je tiskarski
^ u s td besedilo.

a t hb
i i m nnSfc
Krmilnice
postavili po
Krmttnice nnaj
diii jim
postavur

2vrtovih,
2 * 1 1pred
2 ? šolami in drugod ter

vanje redno polagali hrano. Kdor
nima sam primerne hrane, jo lahko
dobi pri Društvu za vzgojo in
varstvo ptic.
NOVA TRGOVINA - Tovarna
pletenin in konfekcije Trikon je
preselila svojo trgovino v sodobno
urejene prostore na Trgu zbora
odposlancev 60, poleg hotela. Dob
ro je založena s konfekego in
drugimi oblačili.
ZAMENJAVA VOZNIŠKIH D O
VOLJEN J - Poročali smo že, da je
do konca leta treba zamenjati stara
vozniška dovoljenja- To vena za vie,
ki imajo še trodelna dovoljenja
(nova so dvodelna), pa čeprav je v
njih zapisano, da bo rok veljavnosti
potekel šele čez leto ali več. Kdor
pa fe ima dvodelno dovoljenje, ga
mu seveda ni treba zamenjati.
PREDSEDNIK AMZS JE IZ
KOČEVJA - Na redni skupščini
Av to -m o to zveze Slovence, ki je
bila 3. novembra, je bil delegat
AMD Kočevje inž. Janez Trošt
izvoljen za predsednika izvršnega
odbora nredsedstva AMZ Slovenije.

Ko č e v s k e

n o v ic e

letnik) se jih je vpisalo 23, v
administrativno šolo pa 20. V
šoto za varuhinje sta vzgojnovarstvena zavoda iz Kočevja in
Ribnice prijavila že okoli 20
kandidatk, a vpis še ni zaklju
čen. Ta šola je namenjena
tistim, ki že delajo v vrtcih ali
i varujejo otroke na domu.
udi v d , 7. in 8. razred
osnovne šole za odrasle še
vpisujejo kandidate. Za vse
razrede se jih je doslej prijavilo
7(1
občini Kočevje je še
7Q. V občim
P i* 0 1000 zaposlen*, f i mmajo dokončane osnovne šole.

?

V decembru ali v začetku
prihodnjega leta bodo zaključni
izpiti za tiste slušatelje šole za
odrasle, ki so v minulem šol
skem letu uspešno dokončali
zadnii letnik. Delavska univerza
nadaljuje tudi z organiziranjem
rednih šol. Tako so letos
vpisovali v prvi letnik trgovske
šole in v drugi letnik admini
strativne.
Za izobraževanje ob delu
organizirajo tudi več tečajev za
odrasle. Strojepisni se je že
začel, obiskuje pa ga 22 sluša
teljev. Se vedno vpisujejo v
začetni tečaj nemščine te t
začetni in nadaljevalni knjigo
vodski tečaj. V začetni knjigo
vodski tečaj se lahko vpiše vsak,
v nadaljevalni pa le tisti, ki je
zaposlen.
Za potrebe pripadnikov enot
civilne zaščite bo organiziranih
več tečajev, ftva dva (o prvi
veterinarski pomoči) se bosta
začela že 17. novembra. Organi
zirana bosta za potrebe krajev,nih skupnosti v vsej občini..

Na razpravo o temeljili prihodnjega srednjeročnega načrta
občine Ribnica in drugih dokum entih v zvezi z načrti SIS in
krajevnih skupnosti so se letos v RIKO Ribnica dobro pripravili.
Niso namreč želeli, da bi se jim ponovila slaba izkušnja,ko so pred
leti delavci glasovali proti nekemu dokum entu, vzrok za tako
njihovo odločitev pa je bil, da niso dobili zadovoljivih pojasnil, ker
so celo tisti, ki naj bi jih dajali, o zadevi premalo vedeli.
Zato so najprej o planskih vprašanja so razčistili, oz. uskladokumentih razpravljali na poli- dili že pred zbori delavcev, tako
tičneip aktivu delovne organi da na zborih niti ni bilo
zacije,
nato
v
vseh posebnih pripomb.
samoupravnih organih in še
Na prejšnjih sestankih, na
skupno vodstvo sindikata, ZK
in ZSM, nato po sindikalnih katerih je sodelovalo skoraj
skupinah in končno na zborih polovico delavcev, je bilo naj
delavcev po tozdih. Vse.nejas več vprašanj in pripomb o
nosti, nesporazume in kočljiva načrtovani vodni akumulaciji,

Uspešno ob tričetrtletju
Kovinarji braz izgube in veliko izvozili — N ačrtujejo
precej investicij - - Z nediscipliniranimi strožje
neje bo treba izpolnjevati tudi
stabilizacijske programe, na kar
ponekod že pozabljajo.
Razpravljali so tudi o investi
cijah. Ribniška kovinska indu
strija načrtuje v naslednjih
petih letih p e k o 450 milijonov
din investicij, od tega okoli 160
milijonov iz lastnih sredstev.
Vprašanje je, če niso bdi do
svojih investicijskih načrtov
premalo kritični, saj je zn,•'no,
da ie ena glavnih postavk
stabilizacije prav omejevanje
investicij. Kovinarji pa menijo,
da so vse njihove investicije
upravičene, saj vsi veliko izvaža
jo (RIKO na primer v 9 mesecih
za 90 milijonov dinarjev).
J. P.

Vsa kovinska industrija rib
niške občine, ki jo sestavljajo
RIKO, D onit, ITPP in Žičnica,
je v prvih devetih mesecih
poslovna uspešno, kar pa kovi
narjev ne sme uspavati, so
ugotovili na nedavnem sestanku
občinskega odbora sindikata
delavcev predelave kovin.
Že v dosedanjem poslovanju
so se pojavljale nekatere težave,
predvsem pomanjkanje nekate
rih vrst reprodukcijskega ma
teriala, kar bo v bodoče gotovo
zaviralo proizvodnjo. Menili so,
da bo potrebno v bodoče še
posebno zaostriti nadzor nad
bolniškimi in tudi delovno
disciplina Če bo potrebno,
bodo posegali tudi po ostrejših
ukrepih. Z njimi so že začeli v
RIKO, kjer so odpustili pet
delavcev, ki so zakrivili vrsto,
disciplinskih prekrškov. Dosled-

oz. jezeru pri Prigorici, o višjih
cenah za otro šk o varstvo, fi
nansiranju in organizaciji tele-'
sne kulture, komunalni dejav
nosti in zdravstvu, ki ima okoli
4 milijone dinarjev izgube v
devetih mesecih in za katero so
delavci menili, da jo bodo
poravnali, vendar naj v bo d o če
tudi zdravstvo gospodari v
okviru dogovorjenih sredstev.
Na ta in druga vprašanja so
dobili delavci odgovore, ki so
jih očitno zadovoljili. Seveda je
bilo kočljivih vprašam manj
tudi zato, ker tako RIKO kot
celotno ribniško gospodarstvo
dosega letos kljub zaostrenim
pogojem dobre rezultate.
J . P.
>

Pametneje
kadrovati
Mnenje m ladine o član 
stvu v Zvezi kom unistov

Ri bniška mladina meni,
da je treba v bodoče odgo
vorneje izbirati kandidate za
sprejem v Zvezo kom uni
stov. Mladi so odločno proti
temu, da bi v ZK sprejeli
vsakega, ki je pripravljen
postati član te organizacije.
,M nožično“ sprejemanje, ki
je bilo značilno za minulo
obdobje, je imelo za posle
dico, da so bili sprejeti v ZK
tudi taki, ki tja niso sodili.
To se je dogajalo tudi zato,
ker nekatere 0 0 ZK niso ob
sprejemanju mladih v ZK
p r e j, vprašale za mnenje
Kje vaditi in telovaditi?
mladinske organizacije. Ta
ko se je zgodilo, da je OO
Za 22. november so ribniški
mladinci rezervirali dom ačo športno
ZK mladinca sprejela v ZK,
dvorano za mladinsko tekmovanje v
nato pa so mladinci prav
odbojki. Rezervacija je bila kasneje
tega mladinca na mladinski
odpovedana, češ da dvorano potre
bujejo za rokom etni tunik. V
delovni akciji izključili iz
dvorani je dvakrat na teden tudi
ZK.
rekreacija, ki jo obisk ijje 30 do 40
Miadinci se tudi strinjajo,
mladincev. Včasih rekreacija ni
da je treba v ZK sprejemati
možna, ker zasedejo dvorano roko
meta š i
predvsem dobre delavce.
Mladinci menijo, da je sicer
Hkrati pa opozarjajo, da za
), če je v Ribnici uspešen
člana' ZK ni dovolj, če je le
om etni klub, želijo pa si, da bi se
lahko razvijale hkrati tudi razne dober delavec za strojem ali
druge športne in rekreacijske dejav
drugod; kandidat za ZK
nosti.
mora razen tega im eti pravi
len odnos do sodelavcev in
Podobne težave k o t na področju
telesne kulture imajo mladinci na1
sploh do sočloveka, delovati
področju kulture. V zadnjem ob
mora na raznih drugih pod
dobju smo samo v Ribnici m iadind
ročjih itd
organizirali več kulturnih in zabav
veda mora pred spre
nih skupin (dramsko sekcijo, pevski
Sevi
oktet, zabavni ansambel), ne morejo
jem om v ZK skozi razne sole
pa dobiti zanje primernih prostorov
in tečaje, da b o razgledan
za vaje. M iadind zato predlagajo,
samoupravljalec. Brez znanja
naj bi čimprej primemo preuredili
bivši Sokolski dom, sedanji dom
o samoupravljanju in osno
TVD Partizan, ki naj bi spet služili
vah dobrega gospodarjenja
kulturnim in telesnovzgojnim name
nihče ne more biti dober
nom.
kom unist, ugotavljajo mladi
Zdaj je ta dom zaseden v
glavnem z osnovnošolci ki imajo v
v ribniški obč ini. j p r j m C

Premalo prostora
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Franc K o šo ro k

70 plodnih let
V edno sredi dogajanj
Franc Košorok iz Prigorice pri
Dolenji vasi je 5. novembra
dopolnil 70 le t Njegovo življe
nje .je nabito z zanimivimi
dogodki
Za NOV je začel delati že
zgodaj. Med drugim je takrat
priskrbel partizanom več oblek
stare jugoslovanske vojske, ki jih
je skril o b njeni kapitulaciji.
Borec NOV je postal 6.
septembra 1943, ko je vstopil v'
Tomšičevo brigado. Tu se je
prvič seznanil z legendarnim
komisarjem M a te je m Hace to m
in junaškim Dakijem. Takoj
naslednje dni je sodeloval pri
razorožitvi italijanske divizije na
Dolenjevaškem polju, osvobo
ditvi Ribnice, napadu na plavogardiste v Grčaricah in nato na
belogardistično postojanko T u r
jak itd.
Udeležil se je tudi legendar
nega pohoda 14. divizije na
Štajersko. O pohodu in doživlja
jih bi lahko napisal roman. Med
stalnimi boji in pebijanji iz
obročev je dobil hude ozebline.
lYi tedne je bil zato v parti
zanski bolnišnici
Bo končani vojni je bil vrsto
let vodja mizarske delavnice v
Goriči vasi, sodeloval pa je tudi'
pri
ustanavljanju
podjetja
, Hrast", Dolenja vas, k ije danes
tozd Inlesa. T u je bil nato vrsto
let predsednik sindikalne organi
zacije, predsednik upravnega
o dbora itd. Nadalje je bil sekre
tar občinskega komiteja Dolenja
vas, predsednik ZROP, vodja
centra za predvojaško vzgojo,
eden izmed ustanoviteljev ribi-;
ške družine Ribnica itd. Skrat
ka: France je bil vedno *edl
življenja, sredi dogajanj in tak je
ostal do danes. Želimo mu še
vrsto zdravili le t
KARELORA2EM

J

njem telesno vzgojo.

RIBNIŠKI ZOBOTREBCI
SNEG SPET NAGAJAL - Tudi
ribniške ceste in ulice so bile še več
dni po zapadlem prvem snegu slabo
splužene, nekatere pa so bde celo
nečiščene. Plug je očistil glavno
cesto spet tako, da je sneg zrinil na
pločnike in celo vse do vrat trgovin.
Ko je kupec vstopil v trgovino, ie
hkrati z njim .vstopila" še večja ali
manjša količina snega. Nekateri
lastniki lokalov so nato uredili zato
ozke prehode za pešce, drugi pa še
tega ne. Čiščenje snega bo trebaa v
bodoče vsekakor drugače u red iti
MLADINA IN CVETJE - Ribni
ška mladina, Id v glavnem dobro
sodeluje s turističnim društvom, je
pred snegom pomagala zavarovati
cvetje v grajskem parku pred
mrazom.
STRAH IZ KLETI - Skupina
mladih Ribničanov je ustanovila
rock ansambel in mu dala ime
.S trah iz Ide ti” . Vadijo že kake tri
mesece, vodi pa ga Aleš Debeljak.
SKUPNA PROSLAVA - 80-letnico telesne kulture in dan repub
like bodo proslavili v Ribnici 28.
novembra v dvorani športnega in

rekreacijskega centra. K ot snu. zve
deli, bo program zelo bogat In bo
trajal kar 3 do 4 ure, v njem pa
bodo sodelovale razen domačih
kulturnih skupin in mladine tudi
poklicne kulturne skupine iz Ljub
ljane. Na svečanosti bodo podelili
priznanja najzaslužnejšim delavcem
na področju telesne kulture.
MLADI BODO IGRALI - Ribni
ška mladina Je ustanovila dramsko
sekcijo. Zdaj potrebujejo prostor za
vije m nastope. Z apoaH so, ruj b i
jim omogočili vaje v domu TvT>
Partizan.
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odgovarja
- Kaj praviš v imenu norega
ansambla »Strah iz kleti” ?
- I me je morda res strašno, a Ima
to dobro stran, da je v a j slovensko.

REŠETO

\l B R €Ž IŠK £jT
PORODNIŠNICt #

■
tedensYh ISIS

Č etrtek, 13. novembra - Stanislav
Petek, 14. novembra - Lovrenc
Sobota, 15. novembra - Leopold
Nedelja, 16. novembra - Otmar
Ponedeljek, 17. novembra - Eliza
beta
Torek, 18. novembra - Roman
Sreda, 19. novembra - Izak
Č etrtek, 20. novembra - Edmund
LUNINE MENE
15. novembra ob
krajec

16,47 -

prvi

BREŽICE: 14. in 15. 11. ame
riški barvni film Grški lastnik ladij.
16. in 17. 11. ameriški barvni film
Otok na strehi sveta. 18. in 19. 11.
ameriški barvni film Veliki revolverski obračun.
ČRNOMELJ: 14. in 16. 11.
francoski film Bumerang. 16. in 17.
hongkonški film Lezi streljajo. 18.

SLU ŽB O DOBI
ZAPOSLIM KV ali priučeno nataka
rico in kuharico. Hrana in stano
vanje sta v hiši, OD po dogovoru.
Gostilna Brunskole, Hrast pri
Suhorju, tel. 77-925.
SLUŽBO DOBI snažilka za določen
čas od 1. 12. 1980 do 30. 6 .
1981 na Osnovni šoli Grm v
Novem mestu. Delo je v polnem
delovnem času od 14. do 22. ure.
JSCEM DIMNIKARSKEGA VA
JENCA. Pogoj 6 razredov OS,
oskrba v hiši. Tel. 7 6 -7 8 0 . Jože
Primc, Zelena pot 8, Črnomelj.

S I A N O V A N J A

'

SAMSKIM
MOŠKIM
ODDAM
opremljene, centralno ogrevane
sobe. Naslov v upravi lista
(4161/80).
!NŽENIR z ženo in hčerko išče za
8 mesecev enosobno stanovanjc,
ki je lahko neopremljeno. Dokon
čujem gradnjo svoje hiše. Plačam
naprej. Ponudbe pošljite pod šifro
„ DOBER PLAČNIK
BLIZU KRŠKEGA ODDAM dvema
dekletoma dve neopremljeni sobi
z uporabo kuhinje, kopalnice,
WC, in obdelavo vrta. Naslov v
upravi lista (4162/80).
IŠČEM garsonjero v Novem mestu.
TeL 2 1 -1 3 4 v donoldanskem
času.

M o to rn a vozila
PRODAM R 10, letnik 1968,
registriran do maja po zelo
ugodni ceni« Marjan Pečak, Bušinec 4, Dol. Toplice.
OPEL REKORD KARAVAN, letnik
1974,
prodam.
Tel.
(061)
7 8 3 -1 3 2 .
PRODAM R 4, letnik 1979. Tine
Jožef, Ločna 8, Novo mesto.
PRODAM dobro ohranjen R 4,
letnik 1977. Majerle, Črnomelj,

11. ameriški film TV mreže. 20. 11.
angleški film Sledi izsiljevanja.
KOSTANJEVICA: 15. 11. ko
lumbijski film Goli v sedlu. 16. 11.
italijanski film Keom». 19. 11.
ameriški film Najbolj nori rally na
svetu.
KRŠKO: 15. in 16. 11. ameriški
film Smoki in banditi. 19. 11.
ameriški film Človek igračka. 20.
11. jugoslovanski film Nacionalni
razred.
MOKRONOG: 15. in 16. 11.
japonski film Karate iz hrama
Saolin.
NOVO MESTO - KINO KRKA:
Od 14. Do 16. 11. nem ško-francoski barvni film Nosferatu - nočni
fantom. 17. in 18. 11. gledališče
Celje Odprite vrata, Oskar prihaja.
19. in 20. 11. domači barvni film
Daj. karš!
RIBNICA: 15. in 16. 11. ameriški
barvni film Sovražnik Apačev.
SEVNICA: 14. 11. angleški
barvni film Noč, ko je nastal
striptiz. 15. in 16. 11. ameriški
barvni film Safari rally. 19. in 20.
11. italijanski barvni film Nori seks.

Železničarska 10. Ogled možen
vsak dan. Tel. 7 6 -0 6 8 .
PRODAM TAM 5 t kasonar, letnik
1971 in Z 750, po ugodni ceni,
registriran do 4 /8 1 . Anton Turk,
Veliko Mraševo 12, 68312 Pod
bočje.
PRODAM FIAT 126 P, letnik 1978,
prevoženih 17000 km. Ogled v
soboto in nedeljo. Braiiko Metel
ko, Pečje 2, 68290 Sevnica.
PRODAM Z 750, letnik 1972,
obnovljen. Tel. (068) 8 -1 2 1 .
PRODAM PZ 125 po zelo ugodni
ceni. Marolt Jože, P rau o če 14,
Straža.
UGODNO PRODAM osebni avto
mobil znanke Wartburg de-lux,
letnik 1972, v voznem slanju.
Informacije na tel. 6 1 -5 71 vsak
dan od 15. ure dalje.
NSU 1200 C, letnik 1971, prevože
nih 132000 km, potreben popra
vila oljne črpalke, registriran do
junija 1981, prodam za 1,2 M.
Hodnik, Vlahovičcva 5, (Stepanjsko naselje), Ljubljana, tel.
4 1 -4 2 2 in t. 331 dopoldan.
PRODAM ŠKODO S 100, v od
ličnem stanju. Anton Brine, G rib
lje 48, Gradac.
KDOR ŽELI KUPITI GOLFA, naj
pokliče do 14. uie na tel. (068)
22-441 int. 233. Imam pred
račun.
IMV kombi, tovorni, s cerado in
enojno kabino, letnik 1974, prodam
za 8, M. Tel. (068) 7 1 -7 8 9 .
UGODNO PRODAM ZASTAVO
750 d e-lu x (december 1975).
Informacije vsako soboto in ne
deljo pri Majdi Lavrič, Sela 15,
DoL Toplice.
PRODAM KOMBI IMV, letnik
1973. Jože Gal, Orehovec 48,
Kostanjevica na Krki.
PRODAM
OXFORD
MORIS
DIESSEL, letnik 1969, na novo
registriran. Jože Grabnar, Raz
drto 8 , Šentjernej.
PRODAM Z 750, letnik 1976. Stane
Miklič, Lukovek 1, Trebnje, tel.
8 3 -6 5 6 .
ODDAM VRSTNI RED za Z 750,
rok dobave 1 mesec. Franc
Repše, Most 8 , 6 8 2 3 0 Mokronog,
tel. 8 2 -7 2 2 od 15. ure (bije.
PRODAM FIAT 126 P, letnik 1979.
Skrij, Mirna 130.

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: Časopisno založniško podjetje DOLENJSKI LIST, Novo
mesto - USTANOVITELJ LISTA: občinske konference SZDL
Brežice, Črnomelj, Kočevje, Krško, Metlika, Novo mesto, Ribnica,
Sevnica in T rebrne.
IZDAJATELJSKI SVET je družbeni 6rgan upravljanja. Predsed
nik: Niko R ih x .
UREDNIŠKI ODBOR: Marjan Legan (glavni in odgovorni,
urednik), Milan Markelj (namestnik), Ria Bačer, Andrej Bartelj*
Matjan Bauer (urednik Priloge), Bojan Budja, Ježe Primc, Drago
Rustja, Jože Simčič, Jožica Teppey, Ivan Zoran in Alfred Železnik.
Tehnični urednik Priloge: D u& m -Laur. Ekonomska propaganda:
J anko Saje in Marko Klinc.
IZHAJA vsak četrtek - Posamezna številka 8 din, letna naročnina
298 d n, plačljiva vnaprej - Za delovne in družbene organizacije 600
lin — Za inozemstvo 600 din ali 32 ameriških dolarjev oz. 55 DM
,oz. ustrezna druga valuta v tej vrednosti) - Devizni račun
5 2 10M 20-170-32000-009-8-9 (Ljubljanska banka, Temeljna dolenj
ska banka Novo mesto).
ipcu 160 din, 1 cm na določeni
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu
druge
1. 1980
Na
*’~'i mnenja sekretariata za informacne IS
skupščine SRS ( š t 421-1/72 do 28. 3. 1974) se za Dolenjski list ne
plačuje davek od prom
•
rometa proizvodov.
TEKOČI RAČUN Pri podružnici SDK v Novem mestu:
52100603-30624 - Naslov uredništva: Glavni trg 7 p. p. 33, telefon

22-365 — Nenaročenih rokopisov in fotografij ne vračamo —
časopisni stavek, filmi in prelom: CZP D olenjki list, Novo mesto Barvni ftljn in tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.

PRODAM Z 750, letnik 1970, R -4
(nov) in 10 m mešanih drv. Alojz
Siler, Prečna 20, Novo mesto.
PRODAM OPEL ASCONO 16,
letnik 1974. Rožman, Purga 6 ,
Adlešiči.
PRODAM LADO SL 100, letnik
1977, Vinko Bele, Nad mlini 1,
Novo mesto.

^ Kmetijski stroji^
PRODAM traktor Deutz 28 KS s
koso in kosilnico Bertolini na štiri
kolesa in volan. Jože Felicijan,
Vel. Podlog 37, 68273 Leskovec
pri Krškem.
PRODAM skoraj novo samonakladalko SP 25 ali zamenjam za
manjšo. Franc Turk, Dol. Maharovec 9, Šentjernej.
P
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PRODAM dvojno
posteljo z jogi
vložki, komodo in kavč. Zoran,
Trdinova 5 c, Novo mesto.
PRODAM črnobel TV sprejemnik
Iskra Panorama s stabilizatorjem,
dvoje vrat z nadsvetlobo s podbo
ji (70 cm širine) in 8 m stenskih
oblog. Medic, Crmošnjice pri
Stopičah 12 a, Novo mesto.
PRODAM malo rabljene zimske
gume za NSU 1200 ali zamenjam
za gume za 126 P. Prodam tudi
nerabljen dvoredni pletilni stroj
Standard. Tel. 2 4 -6 6 3 .
PRODAM kuhinjske elemente s
pomivalnim koritom , štedilnik
(plin-elektrika) in stroj za likanje
perila. Informacije po 15. uri na
tel. (068) 23 - 200.
PRODAM opremljeno otroško zibelko in tiojico Chicco. Informacije
na tel. (068) 25 - 200 po 15. uri.
PRODAM novo električno bas kita
ro (Melodija), ojačevalec 100 W
ter zvočnik. Janez Novak, Zagori
ca 16,68211 Dobrnič.
PRODAM štedilnik
(elektrikaplin). Alojz Gorše, Dol. Toplice
135.
PRODAM novo p okolico z a osebni
w to. Pavel Jevnikar, Mokronog
12.
PRODAM starejšega konja, težkem
550 kg. Naslov v upravi lista
‘(4158/80).
PRODAM večje število serij jugoslo
vanskih
in
vzhodnonemških
znamk. Naslov v upravi lista
(4159/80).
PRODAM ostrešje (grušt) 1 2 x 6 m
s cementno opek o v zelo dobiem
stanju. Jože Jaikovič, Cadraže 4,
Šentjernej.
PRODAM dve termoakumulacijski
peči (4 in 2 KW). M aian
Rozman, Gor. Podboišt 16,
Mima peč.
PRODAM novo žensko kolo. Stane
Gazvoda, Stopiče 58.
PRODAM rabljeno peč za centralno
ogrevanje 20.000 kkd. Informa
cije na tel. 8 1 -4 6 7 od 18. do 20.
ure.
PRODAM skoraj nov štedilnik na
trda miiva s pekačem in gumi
kabel 3 x 2, (8 m). Jože Blažič,
Ulica stare pravde 15, Novo
mesto.PRODAM siv in ideč plašč 12 - 14
in 14 - 16 let. TeL 2 5 -6 2 6 v
dopoldanskem času. Naslov v
upravi lista (4160/80).
PRODAM dobro ohranjen kavč.
Vida Klešin, Kolodvorska 4 /9 ,
K rška
PRODAM več vrst jabolk. Alojz
Murgelj, Jablan 30, Mirna peč.
PRODAM dnevno sobo, pisalno
mizo in garderobno steno. Kna
felc, Na Tratah 6 , Novo mesto.
PRODAM prašiča, težkega o k » g
150 kg. Krhin, Ra tež 18.

pod šifro .,SREČNA POT V
ZAKON” .
ZATEKEL SE JE CRN PES (ptičar)
z belim trebuhom s črnimi:
pikami. Stanislav Krapež, Zagreb
ška 18, Novo mesto.

IZREDNA PRILOŽNOST! 4 slike
za osebno izkaznico, vozniško
dovoljenje in potni list, črnobele
in barvne dobite v eni minuti.
Delovni čas ob ponedeljkih in
petkih od 7. do 9. ure in od 15.
do 20. ure. Se priporoča FOTO
GRAF
CVETKO
TRAMTE.
BREŠKA VAS 3, ŠMARJEŠKE
TOPLICE!
SERVIS GORILCEV, meritve in
nastavitev
opravlja. ANTON
DRČAR, Prečna 4 a, *Novo
mesto, tel. 2 3 -4 9 2 . Se priporo
čam!
FOTO ATELJE v Vrhovčevi 5,
Novo mesto (za restavracijo pri
Vodnjaku), se priporoča za vse
vrste fotografskih storitev v čm obeli in barvni tehniki. Izdelava
je
• aJ'
kvalitetna, hitra in poceni, oe
' fjrip^oroča foto A D I Z A G R L JA r

OBVESTILO
Obveščam, da je v popoldan
skem času pričela obratovati
vulkanizerska delavnica v
V avti vasi - pri mostu. Se
priporočam! JANEZ VINTAR, VAVTA VAS 30,
STRAŽA.

V času od 2. 11. do b. 11.
'1980 so v brežiški porodnišnici
rodile: Jožica Gerjevič iz Krškega Gorana, Nada Drugovič iz Okljukove gore - Zvezdano, Ivanka Koletič
iz Otoka - Mladena, Majda Horvatiček s Senovega - deklico, Djurdja
Horvatiček s Senovega - deklico,
Djurdja Horvat iz Bobovice dečka, Marija Klavžar iz Vel. Kamna
— Jožeta, Branka Polovič iz Velike
ga Obreža - Franca, Željka Hajdin
jak iz Rakitja - Gorana, Kornelija
P opc-T oh iz Brežic -A nam arijo,

Zlata Martini iz Globokeg*
Blanko, Irena Ogorelc E hi)
Rozalija r
iz Laduča - Hrvoja, Jožeta
lofli*
Pavlove vasi — Petra, Anica Skol
iz Koritna - Jerneja, Marica LukeLtič iz Krškega - Kristino,
Miholič iz Brežic - Igorja, L “jj
Horvat iz Prilip - deklico,
Merki iz Vukovega sela - ‘ ej
Č estitam o!

V tem času so umrli:
KOREN
Kamna, stara
- upokojenka iz Brežic, stara » .
Marija JURC - upokojen« »
Sevnice, stara 75 let, Jožefa
KAR - kmetovalka iz Dolenjev*"
stara 68 let

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

AMALIJE
KRESAL
ro j. Smolič
iz Rdečega Kala p ri D o b rn ič u
se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, prijateljem sosedom ®
znancem, ki so z nami sočustvovali in nam pomagali v te"?"*
trenutkih, nam izrekli sožalje, darovali vence ter jo spremili »
zadnjemu počitku. Zahvaljujemo se kolekkivom IMP Ljubljana
SOZD skupne službe, tozd Trata - razvoj, SOP Črnuče. Goli
hotel Bled za podaijene vence ter župniku za opravljeni obred.

Žalujoči: mož Alojz, otroci z družinami, hči Malka.
sinovi Jože, Lojze, Franci, Mirko in vnuki
Rdeči Kal, Bled, Ljubljana,
Ponikve na Dol., 2 9 .1 0 . 1980

ZAHVALA
V 90. letu starosti je končal svojo življenjsko pot

ALOJZ
KRUMBERGER
železniški upokojenec
Od pokojnika smo se poslovili 23. oktobra 1980 na pokopališču v Mokronogu. Dolžni smo, da
se zahvalimo vsem, ki ste ga spremili na zadnji poti, za vse poklonjene vence in cvetje ter za vse
izraze sožalja. Hvala vaščanom Martinje vasi za organizacijo pogreba in GD Beli grič za
izkazano zadnjo čast. Zahvaljujemo se družini Bevc za nesebično pom oč v najtežjih trenutkih,
župniku iz Mokronoga pa za cerkveni obred in poslovilne besede. Iskrena hvala za pozornost
kolektivu OS iz Dobrne, kolektivu Lesarskega šdlskega centra iz Nove Gorice, kolektivu VII.
Gimnazije Vič iz Ljubljane, predstavnikom izvršnega sveta, skupščine in družbenopolitičnih
organizacij občine Ljubljana V ič-R udnik.

Žalujoči: žena Marija, otroci Majda, Lojze in France z družinami in sorodniki
M artinja vas, M okronog, Dobrna,
Nova Gorica, Ljubljana

a *

ZAHVALA
O b boleči izgubi drage žene in mame

ŠTEFKE
MASNIK
s Tolstega viha 8

Novo mesto za podarjene vence in denarno pomoč, družini Turk in Francetu Medletu za
nesebično pomoč, pevskemu zboru iz Brusnic za zapete žalostnike, pogrebcem in ftipniku za
opravljeni obred. Zahvaljujemo se tudi tov. Janezu Šišku za poslovilni govor- Vsem 5: enkrat
p rttč n a hvala!

Žalujoči: mož Stanko in hčerka Erika ter ostalo sorodstvo
Tolsti vrh, 8 .1 1 . 1980
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KUPIM malo težji voz za traktor.
Jaklič, Broc^, Novo mesto.
KUPIM orehovo hlodovino. Po
nudbe pošljite pod šifro „DOBRO PLAČAM"

ZAHVALA
Ob tragični izgui našega dragega in nepozabnega

P

O

S

E

S

PRODAM vinograd na Malem Vinjem vrhu. Cena ugodna. Koželj,
Loka 3 a,-Šentjernej.
PRODAM vinograd na Bojniku,
dostop z avtomobilom, primemo
za vikend. Julka Lahne, Otavnik,
Tržišče. Informacije se dobe pri
Žgpjnar, Male Poljane 8, Škocjan.
R

A

Z

N

SLAVKA-JANKAŠTRICUA

T

O

IZGUBIL se je pes nemški ovčar,
svetlorjav s črnim hrbtom in z
vgravirano številko v ušesu. Sliši
na ime Džoni. Pošteni najditelj ali
tisti, ki bi ga izsledil, dobi lepo
nagrado. Sporočite na naslov:
Kovačič, Nad mlini 55, Novo
mesto ali p o teL 2 1 -3 0 2 .
USLUŽBENEC 4 6 /1 7 0 , razvezan
ne po svoji krivdi, situiran, želi
spoznati prikupno žensko, ki je
dobra, preprosta, čustvena, stara
do 42 let. Resne ponudbe pošljite

mesarja iz Semiča
jem, znancem in sosedom za ustno ali
tevilno spremstvo na njegovo zadnjo pot.
— ------------------------------------ . zdravnikom in ostalemu osebju kirurškega
oddelka Splošne bolnice Novo mesto, še posebno oddelku šok sobe, ki so se trudili, da bi
našega dragega pokojnika ohranili pri življenju. Nadalje se zahvaljujemo GD Stranska vas za vso
pomoč in skrb ob pogrebu, zastavonošem, govornikom tov. Franciju Ovnu, A ntonu Simcu is
Matiji Hudak, Id so se v imenu kraianov, društev in delovne organizacije Dolenjka Semič s
pretresljivimi in ganljivimi besedami poslovili od pokojnega. Hvala tudi godbi na pihala iz
Metlike, KZ Metlika, še posebej mesarjem, družinam Kukarjevim, Ovnovim, Pečavarjeviin,
Plutovim, Simčevim in Badavinčevim, delovni organizaciji Iskra Semič, OS Semič, vrtcu, ZD
Metlika ter župniku za lepo opravljeni poslovilni obred. Se enkrat vsem in vsakomur posebej
hvala!

E'
P(

Žalujoči: žena Fani, hčerka Slavica, sin Dušan, mama Angelca, oče Franci, bra*
Edi z dnlžino, stara mama, teta Ana in vse ostalo sorodstvo
Stranska vas, Sem ič, Vinica, Ljubljana,
Avstralija, ZDA, Kanada, 6 . 11. 1980

'
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ZAHVALA

ZAHVALA

v 63. letu starosti nas je zapustil naš dragi mož, ode, stari oče,
brat in stric

Ob nenadni in nenadomestljiv i izgubi naše drage žene, mame,
stare m am i, sestre in tete

r

ROZALIJE

JOŽE NADU

ŠTUKELJ

iz Jelševca 2 pri Trebelnem

iz Kota pri Semiču

Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, prijateljem in znancem za izrečeno sožalje, za
darovano cvetje in vence ter vsem, ki ste pokojnika spremili na njegovo zadnjo pot.
Posebno zahvalo smo dolžni za pom oč zdravnikom in ostalemu osebju pljučnega
oddelka Splošne bolnice Novo m esto. Nadalje se zahvaljujemo kolektivoma IMV in
CZP Dolenjski list, župniku iz Trebelnega za opravljeni obred ter cerkvenemu
pevskemu zboru za zapete žalostinke.

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom, znancem in prijateljem za podarjene vence in cvetje
ter za izraženo sožalje. Posebej se zahvaljujemo sosedom Kapševim, Pečavarjevim, Štukljevim
in vsem, ki so z nami sočustvovali v težkih trenutkih. Hvala tudi kaplanu za opravljeni obred.
Se enkrat vsem iskrena hvala.

Žalujoči: mož Matija, hčerka Mimi, sin Jože z družinama te r ostalo sorodstvo

Žalujoči: žena Marija, hčerki Mici z družino, Milka, sinova Jože in Tone z
družinama, sestreLojzka, A nčka, Rezka in Antonija in ostalo sorodstvo

V SPOMIN

ZAHVALA
►
Ob prezgodnji izgubi drage žene in
mame

ZAHVALA

MARIJE
VLAŠIC
iz Kočevja

* “ kreno zahvaljujeva vsem sorodnikom, znancem, sosedom,
H*canom Mlake, sodelavkam iz Tekstilane Kočevje za izraženo
"Ožalje, darovane vence in cvetje ter vsem, ki ste jo spremili na
2 2 L zadnj* poti. Posebna zahvala zdravstvenemu in strežnemu
Sad'*U G eološkega inštituta v Ljubljani, osebju ZD Kočevje, DO
Dih i **** Strojna Kočevje, Tovarni Melamin Kočevje, godbi na
pihala iz Kočevja ter župniku iz Stare cerkve za opravljeni obred.

11. novembra je minilo leto, odkar
je kruta usoda mnogo prezgodaj
prekinila nit življenja našega dragega

V 77. letu starosti nas je po krajši bolezni za vedno zapustila naša
draga sestra in teta

FRANCIJA
LAVRICA

JUSTINA TURK
s Škrjanč
Iskreno se zahvaljujemo sorodnikom, sosedom in znancem za
izrečeno sožalje, darovano cvetje in spremstvo pokojne na zadnjil
iti. Posebna zahvala zdravstvenemu osebju internega, dermatoškega in urološkega oddelka Splošne bolnice v Novem mestu,
župniku in kaplanu za opravljeniobred
‘t ‘ Jter“ pevskemu zboru iz

E

Šmihela

Žalujoči: vri njeni

iz Dolnje Straže
Ne samo trenutek smrti, ki je bil posebno žalosten,
temveč vsi dnevi so posvečeni tebi. Vedno boli občutim o
težino ločitve, kajti najhujše je spoznanje, os te nikoli
več ne bo, čeprav si z nami vsepovsod. Hvala vsem, ki mu
prižigate svečke in se ga še spominjate.
V tihi žalosti tvoji najdra^i

Žalujoči: mož in sin

TO V A R N A CELULOZE IN PAPIRJA
„D JU R O SALAJ" KRŠKO

ZAHVALA
Nepričakovano nas je zapustil naš dragi mož in oče

ZAHVALA
Ob nenadni in boleči izgubi dragega
moža in očeta

FRANCA
MIDETA

JERNEJ DOLINAR

Žalujoči: žena Ana in hčerka Dragica
Stari log, 2 0 .1 0 .1 9 8 0

1. TOZD ENERGIJA
V Z D R 2E V A L N A DELA — za enega delavca

iz Polhovke 8 , Šentjernej

POgojč

Iskreno se zahvaljujemo vsem, ki ste nam stali ob strani v
teh težkih trenutkih. Posebno zahvalo smo dolžni
sosedom, župniku, sindikatu NEK Krško ter sodelavcem.

— KV ključavničar
— odslužen vojaški rok
—stanovanja ni

Žalujoči: žena Slavka, sinova Janez in Slavko

2. DS S S

borca Tomšičeve brigade
iz Starega loga
toplo zahvaljujeva vsem, ki ste v teh težkih trenutkih nama
“tali ob strani, posebej pa Krmeljevim in drugim vaščanom. Hvala
” ®ni, ki ste pokojnega spremili na njegovi zadnji poti, darovali
„ ? tje, članom LD Hinje - Lazina in lovcem ZKGP za lepo
Popravljen pogrebni sprevod ter zapete žalostinke in Delavski
?°dbi a Kočevja. Posebej se zahvaljujeva govornikom tov.
•'•arničniku, Vidicu in Trohu za poslovilne besede.

objavlja
naslednja prosta dela oz. naloge:

VODENJE KNJIGOVODSKEGA SEKTORJA - za
enega delavca

OBVESTILO
Samoupravna komunalna skupnost o b čin e N ovo
m esto, Enota za urejanje stavbnih zem ljišč, po
sklepu odbora za ustanovitev stavbnozem ljiške
skupnosti o b čin e N ovo m esto z dne 4 . 11. 1 9 8 0
razpisuje ponovni

Pogoji:
—visoka ali višja izobrazba ustrezne smeri
— tri oz. p et let delovnih izkušenj
Vsa navedena dela oz. naloge so za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom.
Prijave sprejema kadrovska služba naše DO 15 dni po objavi
oglasa.
Kandidati bodo pismeno obveščeni o izidu izbire v roku 30
dni po izteku roka za sprejemanje prijav.
8 2 0 /4 6 -8 0

IZ NOVOMEŠKE^

DOLENJSKI LIST V VSAKO HIŠO
&b Jr k ' s' radi prihranili pot do kioska, če bi bili radi redno
ve š f i e n j Q ( j g g o d k j h v domačem kraju in če bi radi
i g j ^ a i i DOLENJSKI LIST BREZPLAČNO do konca leta
haci '^Polnite spodnjo naročilnico in jo pošljite na naš
ov: CZP Dolenjski list, p. p. 33,68001 Novo mesto,
tila na5° naročilnico opozorite sorodnike, prijatelje in
k nce. Ne zam udite izredne priložnosti — naročite se na

° S s k i list.
NAROČILNICA
^ P i s a n i l a ) ......................................................... .......................

Hi:
(Priimek in ime)
H ®.a ......................................................hišna številka
i, J ................................................ poštna številka
r^ .afočam na Dolenjski list od prve številke dalje po
I' naročilnice.
(Lastnoročni podpis)

9« naročilnico izpolnite * tiskanimi črkami.

JAVNI NATEČAJ
za oddajo stavbnega zemljišča za gradnjo družinskih
stanovanjskih hiš na teh predelih:
a) atrijske stanovanjske hiše v Novem mestu na Drski,
označene z lokacijami št. 3, 4, 6 , 8 , 10, 12, 13, 14, 16.
1 0 ,1 7 , 20, 21. 22, 23 in 24;
b) individualne stanovanjske hiše v Meniški vasi, označene z
lokacijami št. 8 , 9 ,1 1 ,1 3 ,1 4 , 21 in 22; .
c) vrstne stanovanjske hiše v Gor. Straži, označene z
lokacijami š t 18, 19. 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28. 29.
3 0 ,3 1 ,3 2 ,3 4 ,3 5 , 3 6 ,3 7 ,3 8 in 39.
Ta razpis velja vse do dokončne oddaje navedenih lokacij.
O dbor bo enkrat na mesec obravnaval prispele ponudbe in o
njih odločil o dodelitvi lokacije posameznemu udeležencu
natečaja.
Pogoji natečaja ostanejo isti kot v prvem razpisu javnega
natečaja, objavljenem v Dolenjskem listu št. 40 (1625) dne
2 . oktobra 1980.
Samoupravna komunalna
skupnost občine Novo mesto.
Enota za urejanje stavbnih
zemljišč
8 3 1 /4 6 -8 0

salon
novoieš p o H S fM a
komandanta staneta 38
tel.: ( 0 6 8 ) 2 5 -0 9 1
t a t

JS3 1 ) 13 novembra 1980

PORODNiSNliCtSii
V času od 30. oktobra do 5.
novembra so v novomeški porodni
šnici rodile: Milena Mohorčič iz
Žužemberka - Aleša, Milena Hribšek iz 2ejn - Aleša, Alenka
Holcinger iz Trebnjega - Blaža,
Fani Brajdič iz Dmovega - Suzi,
Anica Mišica iz Čudnega sela Janeza, Marica Ivičič - Radenčič iz
Metlike - Andreja, Marica Matijaš iz

Zakania - Maria, Katarina Žagar z
Gornjih Lazov - Jasmino, Bojana
Jordan iz Drnovega - Petro, Marti
na Bobič iz Kostanjevice - Gregor
ja, Marinka Vavpič iz Herinje vasi Tineta, Dragica Barbič iz Dolenjskih
Toplic - Iva, Jožefa Kavšek iz
Gotne vasi - Majo, Cvetka Kočjaž
iz Prečne - Petra, Zofija Pirc iz
Dobov - Klemena, Vida Franko iz
Orehovice - deklico, Ivanka Lam
pret z Brinja - deklico in Milena
Pangerčič iz Globočic - dečka. Čestitamo!

ISKRA - IEZE, n. sol. o ., Ljubljana
TOZD KERAMIČNI KONDENZATORJI Ž užem 
berk, n. sub. o .
ODBOR ZA DELOVNA RAZMERJA

objavlja
prosta dela in naloge:
VODJE MENZE
Razpisni pogoji:
— srednješolska izobrazba gostinske smeri (kuharske)
— 3 leta ustreznih delavni« izkušenj,
— moralnopolitične vrline'
ali:
— KD delavec gostinske smeri (kuharske)
— 5 let ustreznih delovnih izkušenj,
— moralnopolitične vrline.
Pismene vloge z dokazili o izpolnjevanju razpisanih pogojev
naj pošljejo kandidati na naslov: ISKRA — IEZE, TOZD
keramični kondenzatorji Žužemberk, v 1 5 dneh po objavi
razpisa.
i
Kandidati bodo o rezultatih razpisa obveščeni v 30 dneh po
zaključku objave.
8 2 3 /4 6 -8 0

DOLENJSKI U S T
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Po sledeh zločina iz Knežine

»Dnevi slovenske
zabavne glasbe”
v Novem m estu

/

Kdo je m orilec 79-letnega A ntona Šmalclja ? — Poskus samomora v zaporu in prerezane
žile Loparčevega Jožeta — Izpuljen drevešček in obeljena hruška
ljevanje je iz opisa prebivalcev
Knežine takšno:
Angela je šele zjutraj poklicala
pom oč sosede, ki so seveda o
dogodku takoj obvestili miličnike.
Šmalclieva žena je komisiji, ki si ie
ogledala mesto zločina, povedala, da
je po glasu med storilci prepoznala
sovaščana Stanka Hudeljo. Vaščani
so vedeli povedati, da je Stanko v
okoliških krajih znan pretepač in da
so ga miličniki po trditvah Angele,
ki - mimogrede povedano - še
danes vztraja pri tem, da je bil
storilec Hudelja, odpeljali s seboj.
Bojda se je izkazalo, da ima Stanko
Takole se je glasilo skopo poro zanesljiv alibi za tisto noč, kajti že
čilo, ki smo ga takoj po letošnjih
po nekaj dneh so ga vaščani videli
prvomajskih praznikih dobili iz izpuščenega. Le nekaj zatem pa je
novomeške UJV.
prebivalce Knežine vzouril nov doJ
Danes je od dogodka, ki ie t*ko godek: miličniki so namreč odpe
pretresel Knežino in okoliške vasi
ljali 25-letnega Jožeta Loparca in 5
ter popolnoma spremenil tamkajšnji
tet mlajšega Jožeta Jesiha. Tudi ta
vsakdanjik, poteklo že več k o t šest
sta bila v zaporih o čitno vsega nekaj
mesecev. O domnevnem morilcu se dni, kajti vaščani so ju kmalu videli
bolj ali manj glasno šušlja, življenje v
ponovno doma.
Knežini postaja ob dvomih in
No, dober mesec kasneje negotovostih neprijetno, to n mu
nekateri se celo spominjajo, da je
dajejo takšne ali drugačne vesti o
bilo to natanko 11. junija - so
rezultatih preiskave. Poizvedovanje
miličniki ponovno obiskali Knežino.
o izidih ura dne preiskave delavcev S seboj so vnovič odpeljali Jesiha in
novomeške UJV ni dalo rezultatov.
lo parca. Prvi je očitno v zaporih še
Pravdo, da je v interesu preiskave,
danes, medtem ko je bil Loparec
da ugotovitve zaenkrat ostanejo še
vnovič izpuščen po treh mesecih.
nedostopne. Na kraju dogodka smo
Zakaj?
ie sami prepričali, kako je umor v
V času, ko je bil Loparec v
noči od 30. aprila na 1. maj vplival
zaporu, se je namreč po pričevanjih!
na življenje vaščanov, hlaati p
vaščanov delavcem UJV prosto
dobili vsaj odgovor na vprašanje,
voljno prijavil Jožetov oče Franc
zakaj naj bi nekdo gnusno dejanje
Loparec in zatrdil, d aje ubijalec on.
storil
Miličniki so ga prijeli, vaščani pa so
Po vseh zakonih logike naj bi
vedeli povedati, da je taisti Lo parec
uganko o morilcu Antona Šmalclja
skušal v zaporu narediti samomor.
razrešila njegova žena Angela. T aje,
Krono vsemu pa je postavili
navzlic tem u da ie popolnoma slepa,
dogodek pred tremi tedni. Krimina
takole opisala dogodke tiste noči:
listi so namreč ponovno prišli na
Spominja se. da je nelde okoli
obisk v Knežino k Jožetu Loparcu,
polnoči pričel neznanec razbijati po
po njihovem odhodu pa si je ta
oknih sobe (očitno ie torej poznali
bivališče Smalcljevih) in vabil nje
nega moža ven. Ta se pozivu ni
odzval in je ostal v sobi, ko je po.
pričevanju Smalcljeve Angele zaro
potata pri vhodnih vratih. Težka
vrata so pod pritiskom popustila,
neznanec je stopil v vežo, nato pa v
sobo. Tam je napadel Šmalclja in ga
večkrat udaril z neznanim pred
metom po glavi, mu prizadejal hude
poškodbe, zaradi katerih ie Šmalcelj
tudi umrl, in potem odšel. Dogodek
je opisan, kot da bi ga storila ena
sama oseba, vendar naj bi bilo pol
besedah Angele storilcev več. Naaa-

V noči od 30. aprila na 1.
maj je bil najden v svoji hiši v.
Knežini 11 mrtev 79-letni A n
ton Šmalcelj. L ežal je na tleh v
mlaki krvi in z razbito glavo.
Poleg Šmalclja je v hiši živela še
njegova žena Angela, ki pa je,
popolnoma slepa. Ta o storje
nem zločinu ni vedela povedati
rič določnejšega. Preiskava je v
teku.

\ Najdragocenejši je mir |

i

tyNajlepše je, ker je mir,
in za m ir je vredno tudi
marsikaj žrtvovati, “ pravi
Stane Nosan iz Goriče vasi
pri Ribnici, ki je najlepša
leta svojega žviljenja prebil v
boju, zaporih in internaciji
Te dni je slavil 60-letnico
življenja.
Stane Nosan je bil spre
jet v Kom unistično partijo
leta 1939 in takrat je postal
tudi sekretar SKOJ. Ob za
četku vojne je hotel v prvo
ribniško četo, a so ga raje
pustili na terenu, ker sovraž
nik še ni vedel za njegovo
delovanje. Bil pa je najprej
kurir prve ribniške čete, na
to pa kurir m ed okrožnim
odborom KP in republiškim
vodstvom KP. Zaradi izdaj
stva je bil prav m ed prenaša
njem pošte iz Ljubljane 19.
novembra 1941 prijet na vla
ku m ed Ortnekom in Žlebi
čem. Fašistična železniška
miličnika je sicer že skoraj
prepričal, da je material, ki
ga prenaša, reklama za kino,
na nesrečo pa je prišel m im o
oficir, in ko je z nekega
letaka glasno prebral „ožvobodilna fro n ta“, je bila nje
gova usoda zapečatena. Naj
prej so ga zasliševali in prete
pali v Kočevju, nato pa še v
Ljubljani. „Ce bi kaj izdal,
bi bilo prijetih okoli 100
ljudi iz Ribnice, okrožnega
vodstva KP in celo republi
škega vodstva, jaz pa bi bil
izdajalec. Zato sem raje po
trpel."
Stane je bil nato v raznih
zaporih in taboriščih po Ita
liji V Renicciju, kjer je bil
nazadnje, so prav na zahtevo
Staneta in njegovih tovarišev

odpravili fašistični pozdrav
in so Slovenci pozdravljali
kar z ,J)ob.er dan". Tu je
organizacija taboriščnikov
zaradi slabe hrane pripravila
gladovni štrajk. Kasneje je
organizirala še skupine po
100 ljudi, ki bodo šle po
padcu fašizma organizirano
domov. Za vodjo ene izm ed
njih je bil določen tudi Sta
ne.
Vendar je usoda spreme
nila načrte. Pridružil se je
skupaj z nekaterim i tovariši
italijanskim kom unistom z
območja Arcevie in jim po
magal organizirati odporni
ško gibanje. D evet mesecev
se je boril z njim i skupno z
19 drugimi Jugoslovani Naj
huje je bilo v ofenzivi SS na
M onte Sant Angelo, kjer so
padli štirje Jugoslovani in
več Italijanov. N ato se je
boril v naših prekomorskih
brigadah in z njimi sodeloval
v bojih za otoke, Dalmacijo,
Mostar, Liko in tudi Trst.
Ko danes gleda na pre
hojeno pot, pravi: ,M orda
res nismo uresničili na
tančno tistih ciljev, ki smo si
jih zadali pred vojno, vendar
smo dosegli dovolj. Dosegli
pa bi še marsikaj, če bi bilo
to odvisno le od nas in ne
tudi od mednarodnega polo
žaja. “
Ob zaključku pa naj po
vem še, da sta se pred leti
prav po zaslugi Staneta No
sana pobratili občina Ribni
ca in italijanska občina
Arcevia. To je Stanetov pri
spevek za krepitev miru na
svetu.
J. PRIMC %

Novomeški ljubitelji »baro«
glasbe bodo v četrtek, ZU.
novembra, prišli na svoj račun’
RTV Ljubljana pripravlja veliko
glasbeno prireditev, na katen
bodo predstavili najbolj uspel*
dela z letošnjih , Dnevov slo
venske zabavne glasbe - LJ**
Ijana 80” , nastopili 1»
pevci in ansambli, ki v naši o
domovini uživajo največjo I®
ljubljenost
..
Na odru dvorane dom* J
se bodo od 19.30 naprej
nasambli Prelom, Predmesfl '
Prah in Prizma. Vokalne so
bo spremljal kvartet p®**®
Silva Stingla. S kratkimi redttU
bodo nastopili pevciSepe, Elda Viler, Alenka P®
r i t K arli Arhar, New
Ouartet, Tomaž Domicelj
■
Neca Falk. Najbolj uspele m e 
dije letošnje slovesnke »bamo
glasbene bere bodo zapeli: V
Haberl, Branka Kraner,
Kovačič, Duo Kora, Oto
ner, Mateja Koležnik ter
ansambel Pepel in kri- H*®
grajeno pesem s , PoPevlco7V
^ca
jeseni” pa bo zapela
..
Fingušt Parado naših g*asbe!T
zvezd bosta usmerjala in w .
Milanka Bavcon in Vi

Kdo je to storil, kdo je izruval
drevešček, ki ga je posadil Smalcelj? Odgovori na to bi vejertno
pomagali pri odkrivanju zločinca.
Vaščani vedo tudi povedati, da sta
Jesih in Loparec kritično noč
popivala v gostilni. Kaj sta počela
potem , ne ve nihče. Bojda je v
gostilni pred dnevi prišlo tudi do
spora med Loparcem mlajšim in
Hudeljo, k ije Loparcu očital, da je
zaradi njega presedel nekaj dni v
zaporu.
Z b čin v Knežinah ostaja tudi po
šestih mesecih nepojasnjen. Morda
so kriminalisti na boljši poti, vendar
od njih ni bilo m oč dobiti nobene
ga, otipljiveišega podatka. Pravno le,
d a je preiskava v teku. Za kakršen
koli namig, kaj šele sklep, je to
odločno premalo.
BOJAN BUD J A

Pivec.

!

'

.. in

Prreditev bodo posneli
magnetofonski zapis Pre“v®^).
na prazničnem novoletnem P°
redu.
J

r

OKREPLJENO
»RUDOLFOVO
Po u sp e šn ih nastopih
zunaj m eja naše republike
» R u d o lfo v o ,“ ki je še vedno
e d in i p rav i ro ck a n s a m b e l I
D o len jsk em , p rip rav lja na se
m e se č n ih p lesn ih prireditev.
p e te k , 14. n o v em b ra, bo
1 8 .3 0 prvi p les v šp o rtn i dvorani
v N o v em m e s tu . R u d o lf o v o
b o p re d sta v ilo v novi razsuje
zased b i in s k re p k o o b n o v lj e n
p ro g ra m o m , k i o b lju b lja e **P
zivne u re glasb e. Riidolfo
|
svojih p riv ržen cev ni pozabilo.

SR FČAN JE
PIONIRJEV
DOPISNIKOV
V soboto, 8. novembra, je
bilo v Trbovljah dvanajsto sreča
nje pionirjev dopisnikov iz vse
Slovenije. Od tam sta nam
poročali dopisnici Damijana Za
gorc z OŠ Grm v Novem mestu
m Marinka Sotler z OŠ Artiče,
ki ju ie na srečanje povabil
Dolenjski list. Pišeta, da sta se
srečali s pisateljem Lojzom Ko
vačičem m se seznanili z uredni
ki slovenskih listov in revij.
Marinki je bilo žal, da' ni srečala
našega urednika mladinske rubri
ke, Ici se prireditve ni mogel
udeležiti. Nadomeščal pa ga je
drug novinar, in našim dopisni
kom podelil diplome in knjižne
nagrade.

V dom u JLA v četrtek,
20. novembra, nastop
z n a n ih
pevcev
«
ansamblov

prerezal žile na rokah. V kritičnem
stanju so ga prepeljali v bolnišnico,
kjer so mu zdravniki komaj rešili
Svljenje.
Takšni so torej dogodki, ki jim je
bila Knežina priča od majskih
praznikov vse do danes. Za iskanje!
vsaj domnevnega morilca je navrže
nih še premalo dejstev. Ir> besedah
vaščanov je Šmalcelj živel v sporu z
večino sosedov, bodisi da je šlo za
mejne ali kakršnekoli druge spore.
Zadnje čase je bil v lasen tudi z
družino Loparec. Vse zaradi kolo
voza, ki meji na njegovo zemljo in
so ga Loparcevi seveda upombljali.
Natanko teden dni p e d svojo
smrtjo je Šmalcelj na taisti kolovoz
posadil drevešček, ki pa je bil že p
nekaj dneh izpuljen. Ena od ne tako
nepomembnih zanimivosti je vezana
tudi na hruško, last Loparca, ki stoji
na meji s Smalcljem- Tik pred
storjenim zločinom so jo našli
namreč belo obkroženo-

Kaj p a vi nje?

V.
HIŠA SKRIVNOSTI - Tole je hiša na Knežinah, v kateri je v noči
od 30. aprila do 1. maja letos prišlo do gnusnega zločina.

RIBNICA: KAR
5 .0 0 0 OBISKOVALCE v
V petek se je v
športnega centra v Ribnici z
lo okoli 5000 obiskovalcev ''
dveh koncertih, ki sta ju org3
zirala Nedeljski Dnevnik
Inles iz Ribnice. Koncertakaterih je nastopil ansain
Lojzeta Slaka, Fantje s
protna, Tone Fornezzi in ^
najsto nadstropje, sta b" a.koy
menjena Zvezi p a r a p l .
Slovenije za izgradnjo PoC
škega doma na moiju.
^ g.

Le povprečna polšja bera

KOŽICE IN POLHI - N a sliki
je približno polovica kožic pol
hov, ki jih je letos uplenil Fran
ce Janež iz Kočevja.

Sezona lova polhov bi lahko
trajala še do IS. novembra, a jo je
prekinil sneg in mraz. France Janež
iz Kočevja je. doslej uplenil skupno
blizu 400 polhov. Letošnja sezona
zanj pa ni najuspešnejša, ampak jo
ima za povprečno. 46-letni France,
ki lovi polhe že od mladih let, pravi,
da je v najuspešnejših sezonah uple
nil do 3.000 polhov.
Janež se huduje na slabe polhar
je. Pravi, da so tisti, ki kradejo
drugim polharjem škatle in polhe ali
pa pridejo nastavljat svoje pasti v
tisti del gozda, kjer že lovi drug
polhar. „To ni polharsko in tako se
ne sme delati! Če jaz vidim, da je
kje že nastavljeno, grem naprej,"
pravi France.
Letos je uplenil tudi dva po
sebna polha, oba pa sta bila med
večjimi. Prvi je bil popolnoma ijav,
drugi pa je imel na košatem repu v
enakomernih razmikih pet belih črt.
Polšje meso je dobro. Nekaj ga
pojedo doma, nekaj pa ga razda.
Veliko je povpraševanje po polšji

CVETJE IZPOD SNEGA Kadar v jeseni zacveti jablana,
bo zima h uda in dolga, so
včasih vedeli posedati stari
ljudje. Da to diži, nam potrjuje
tudi gospodinja Fani G ole iz
. Velike Bu čne vasi, ki nam je
prinesla razcveteno jabolčno
« jico . Našla jo je , k o je na
dom ačem vrtu otepala sneg z
dvoletnih jabolčnih sadik.

NOVO GOSTIŠČE
V KAPELAH
V soboto je na Podvinjah Miloš
Volčanjšek odprl novo gostišče.
Otvoritve se je udeležilo večje
število krajanov, ko pa bo dograjeno
še kegljišče, se bodo gotovo podajali
tja tudi gostje iz bolj oddaljenih
k raev onkraj Šotle.
D. V.

masti, žal pa je France pridobi le
malo. Mnogi verjamejo, da ta mast
oz. olje zdravi vse bolezni. Kožice
pa da Vodičarjevi iz Koblarjev, ki
menda še edina v okolici izdeluje
polhovke. Polšjih kožic nihče več ne
odkupuje, medtem ko jih je še pred
leti K oteks-Tobus.
J. PRIMC

GOBA „NA NAFTNI POGON” - Frančiška Pungerčar se je
upravičeno začudila, k o ie v kleti svoje hiše na Cankaijevi 33 v
Novem mestu opazila belo gobo, še najbolj podobno dežnikarici.
Zanimivosti je pripisati tudi to posebnost, da je vzklila iz dna
razpadlega soda, v katerem je bilo še nekaj dragocenega kurilnega
olja.

VISOKO BOM D VIG N IL ROKO
Nikoli nisem zahteval od
svojega tovariša Direktorja ni
kakršnih odgovorov, obrazlo
žitev, kajti v svoji samoupravljalski delavski duši sem bil
prepričan in še vedno sem, da
dela naš tovariš D irektor s
čisto in pošteno vestjo vse,
česar se loti. Zdaj pa imamo
zbore delovnih ljudi. Pol ure
pred koncem delovnega dne
nas pokličejo v veliko menzo.
Na čelu pod zastavami je
široka miza, za katero sede
tovariši, odgovorni ljudje, ki
nam bodo govorili o planih
s amoupravni h
interesnih
skupnosti za obdobje od 1981
1985, o gospodarskem
načrtu naše delovne organiza
cije za prihajajoče leto pa še o
samoupravnih sporazumih, ki

zadevajo luški, cestni, železni
ški prom et, PTT storitve,
elektrogospodarstvo, zaščito
in izrabo gozdov, zraka, rek in
tako naprej.
Debeli svežnji papirja so
pred ljudmi pod zastavami,
njih obrazi so resni, živčni,
kajti dragocenega časa je
malo, snovi za razlago pa
veliko preveč.
»Tovarišice in tovariši! Da
nes bomo odločali o zelo
pomembnih rečeh,“ prične
zbor predsednik delavskega
sveta, pove še nekaj ofucanih
besed, potopi v lastno raz
mišljanje. Po menzi pa frčijo
besede o zdravstvu, o kulturi,
telesni kulturi,
socialnem
skrbstvu, otroškem varstvu,
osnovnošolskem in srednješol

skem usmerjenem izobraževa
nju, o raziskovalni dejavnosti,
o stanovanjski in komunalni iz
gradnji, o pospeševanju kme
tijstva, slišati je kopico pri
spevnih, povečanih seveda,
stopenj za to in ono, milijoni
in milijarde lete po zraku kot
nadležne muhe, rastejo šole,
prizidki zdravstvenim domo
vom. električne žice tečejo k
domačijam, ki so še zdaj v
temi, celice vode žejnih kraja
nov se osvežujejo ob novih
vodovodnih pipah. Vse gre
hitro, veliko stvari je zam ota
nih, nerazumljivih, nedoreče
nih za večino poslušalstva,
videti pa je, da je razlagalcem
vse jasno, da so prepričani v
uresničenje vsega zapisanega
črno na belem.

novoles
komandanta staneta

# i
j
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In med njimi je t u j j j j
tovariš Direktor. M < ? « e$
komu spodubno pokim < . 0
saj je vse v redu, saj n
zam otano, kot izgleda n P z
pogled: bomo že sp^ j 0žeobveznostmi dodobra
.e<j
ni voz. Njegov b tf M P f ljh
zasidra v mojih m j ^ o
prepričanje, da bom
b0
dvignil desno r o k o , br
treba potrditi be^ d,e ’ ega fla
ne v gori p ap irja, le2£ Z saj
široki mizi pod zasta
’cjjo
moj Direktor Pozna. „^He, ^
in do pičice razume p
%8. .
prihajajo iz ust tovarišev ^
galcev. Če pa že ni e
tolaži dejstvo, da J org3.
Hitrotkal
,avala
HitrotKai velika
veiiK.<» delo .„ 1
^ »
nizacija, ki je ve<^ ° in to z
še iz tako velikih teža ’ ^jeiB
napori ter z zatego
|
p a su sle h e rm k ^ iGAŠpERlCyj

le m a le n k o stn o p o v račilo
p o v z ro ča naravi in človeku.
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šk o d o ,

ki jo

K o t k aže, ni vse izgubljeno- Z an em arjen i Savi
/lUnf
Innči r«1Ci
’ m o rajo
*
J
e to zg rad iti č istiln e naprave za o d p a d n e vode iz
T"nmrnp rplnlr>7P in naniria v K ršk em . ČisteiŠa
Sava je n a m re č pogoj za o b rato v an je jedrske
jle k tra rn c . C eluloza je velika o n esnažev alka m
stoji v n ep o sred n i bližini .a to m s k e " . V S a v o
spusti p o 2 5 0 to n o d p a d n ih snovi na d an
V /o r S in a t p h

'3. XI.' 8 0

BO OČISTILA
ATOMSKA’
i'C' k varStvu o k o lja p reb u jajo svet in v e d n o
°nes r? av z za k o n o m p rep o v ed u je p re tira n o
dgr tnazevanje narave. K ljub te m u gre še
mn° ° d p a d n ih snovi v reke, m orja in
rajj*:
Med njim i je le m alo ta k ih , ki se h itro

p

t

- im

-r

mm. A s t i .
V zad n jih le tih so zah te v e p o č istih rekah in
zdravem o k o lju tu d i pri nas v ed n o glasnejše. V
Posavju ljudje vsakič o g o rč e n o p ro te stira jo ,
k a d a r razcvet u m aza n ije na K rki izm aliči
p o d g o rja n sk o p o k rajin o - Prebivalci se prav ta k o
in
* - • ___mmI l.i
u n ič u je jo Savo- Ta, n ek d aj zelen a reka vali v
svoji p o č rn e li strugi s seb o j na to n e m eh an sk ih ,
k e m ič n ih in b io lo šk ih o d p a d n ih snovi. Življenje
v njej u m ira D en arn a o d šk o d n in a in d u strije je

h i sp n sp rlla v k n m a i d v a k i l o m e t r a

o d a lje n e m savskem jezu , nad k a terim nam era
vajo zaje m ati h lad iln o v o d o za jed rsk o e le k tra r
no. R azum ljivo je, da p o sk u šajo to p re p re č iti.
z a to je e le k tra rn a prevzela nase tre tim o
investicijske vsote za čistiln e naprave. Drugi dve
tre tjin i si d elita V o d n a sk u p n o s t in C eluloza
S red stv a z d ru ž u je jo po d o g o v o ru iz leta 1975.
Svojo tr e tjin o od v so te, ki je bila o k to b ra 1979
o c e n je n a ha 3 1 7 m ilijonov d ina rjev. O p rem e je
za o k o li sto m ilijonov. U voziti jo b o d o m orali iz
tu jin e. V sota za njen n a k u p se je zaradi razlike v
deviznih te č a jih p o v ečala, z a to b o d o investitorji
m orali p rim a k n iti svojo d o d a tn o tre tjin o . V se
d ru g e p o d ra ž itv e o b rem en ju jejo le T o v arn o
celuloze.
Z a č e te k gradnje je odvisen od dinarskega
k re d ita, za katerega po besedah inž. kem .
K ristine M ahnetove iz razvojnega o d d elk a
m o led u je C eluloza že p e t let, pa ga ne dob i niti
o d b an k e niti o d E lek tro g o sp o d arstv a Slovenije.
.R e s je, pravi M ahnetova, , d a nism o k re d itn o
sp o so b n i, s te m pa ni re č e n o , da posojila ne
b o m o vračali. V o dna sk u p n o s t je pripravljena
p rispevati za z a č e te k 3 3 m ilijonov dinarjev, s
p reo stalo v so to pa b o prevzela odplačevanje
a n u ite t Za ta del sredstev b o C eluloza najela
p rem o stitv en i k red it.
Č istilne naprave bi m orale biti nared d o
k o n ca p rih o d n jeg a leta, k o se b o iztek el ro k za

izgradnjo jedrske. O bratovati bo začela z
d v e le tn o zam u d o , a zavlačevanje pri čistilnih
napravah v to v arn i .D ju r o S a la j' njen zagon
lahko še o d lo ži. O b čin sk a sk u p š č in a v K rškem
ne b o privolila v to , da bi e le k tra rn a začela
o b ra to v a ti p red d o k o n č a n je m č istiln ih naprav
7 8 ,9 2 1 .0 0 0
Inozem skega k re d ita zanje
dinarjev in je že o d o b re n . Z atika se to rej sam o
se dom a.
Res je, da bi se te m u velikem u stro šk u lahko
zač a sn o ali pa za vselej izognili, če bi o d p ad n e
vode iz C e lu lo z e speljali po kanalu m im o
a to m s k e " in jih n e k o lik o niže spustili v savsko
strugo- Po njej bi se se n aprej valila um azanija in
pozneje p o ln ila jez b o d o č e h id ro e le k tra rn e v
Brežicah- T o pa je zelo k ratk o v id n a rešitev.
Č istilne naprave v C elulozi b o d o za 96
o d sto tk o v zm anjšale m eh an sk o onesnaževanje
o d p a d n ih v oda iz to v arn e. .U č in e k na organsko
o n e sn a ž e n o st pa 4 3 —o d s to te n ," je še pojasnila
K ristina M ahne, teh n o lo g in ja in p ro je k ta n tk a iz
razvojnega se k to rja , ki se že leta posveča
iz k lju č n o varstvu o k o lja in n a č rto m C eluloze za
o čiščev an je Save in ozračja.
T re n u tn o je zastavljena šele prva faza, ki
zagotavlja p re te ž n o m eh an sk o čiščen je in d eln o
ra zb rem en itev o d p la k z razsto p ljen im i organski
mi snovm i. P o p o ln o , ta k o im enovano b io lo šk o
č iščen je bo na vrsti še le v drugi fazi izgradnje
čistiln ih naprav po letu 1985. V prvi fazi se b o
z o č iš č e n je m vode izboljšal tu d i zrak.
V to v arn i D ju ro Salaj p rič a k u je jo , da bo
njihova vloga za p o so jilo rešena vsaj do izteka
leta. Čas za postavitev č istiln ih naprav je zelo
k ratek . V letu dni bi jih lahko d o k o n čali le ob
zelo pospešeni gradnji in m o n taži, če b o d o tudi
izvajalci pokazali dovolj posluha.
JO Ž IC A TEPPEY

Naj nas p ri iskanju zim sk ih
š to ro v k n e m o ti sneg. k a jti g o b o ,
čep ra v m o re b iti z m rz n je n o , b o m o
našli tu d i p o d belo o d ejo .

k o n e c še, d a g o b ni priporoči)1*
o d ta ja ti, m arveč u p o r a b i ti z
m rzn jen e.
PIK A N T E N LONEC

Z A M R Z O V A N JE GOB

;imska
štorovka

vsaka stran
drugačna

Letošnja moda ima kot
pom em bnost ženska oblačila,
pri katerih je nesimetrija glav
ni okras. Največkrat gre za
obleko, sešito iz dveh barv
blaga enake kakovosti, včasih

pa je nesimetrija zastopana
tudi le kot en rever na plašču.
Take obleke pa so bolj za
svečane priložnosti, za obiske
in gledališča kot pa za vsak
danjo ra b a

odkriti navzočnost oklepnih transporterjev ali
vojakov celo na razdaljah do 800 kilometrov.
Najpopolnejši pa so podatki, ki jih posredu
jejo izvidniški sateliti. Čeprav so od „tal"
oddaljeni tudi po več sto kilometrov, so njihovi
posnetki, ki jih dostavljajo kopenskim posta
jam, tako natančni, da je mogoče na njih
prebrati celo registrsko avtomobilsko številko.
Zvedelo se je, da so Američani na temelju
tako zbranih podatkov že 3. decembra lani
posumili v sovjetske namene v Afganistanu.
Dvajsetega decembra pa o tem niso več dvomili
in so sklicali tiskovno konferenco, da bi
opozorili na nevarnost. Teden dni kasneje je v
VVashington prispela novica o državnem udaru v
Afganistanu, šele kasneje je sovjetski radio s
svojega ozemlja oddajal Ka rmalov govor, čeprav
je bilo rečeno, da Karmal govori iz afga
nistanske prestolnice Kabula.

VOJAŠKI

SATELITI
SO NAJBOLJŠI
VOHUNI
Ameriška vlada ima popoln pregled nad
vsem, kar se dogaja v vojni med Irakom in
Iranom. Američani so svojo sposobnost, da
spremljajo vsako vojaško potezo, pokazali že za
časa vojne med Izraelom in Egiptom leta 1973
ter med sovjetsko intervencijo v Afganistanu.
Za to ne potrebujejo klasičnih vohunov, saj
imajo na voljo tri boljša sredstva: izvidniška
letala SR—81, leteče radarje AVVACS in
izvidniške um etne satelite.
Izvidniško letalo SR—71 je naslednik znanega
vohunskega letala U -2 . Baze za letala te vrste
so v Turčiji in na Ci pru. Letijo na višini 30.000
metrov in lahko, sodeč po dokumentaciji
obveščevalne službe, posnamejo ves Bližnji
vzhod.
Leteči radarji AVVACS so pravzaprav tran 
sportna letala Boeing z najsodobnejšo elektron
sko opremo, s katero je med drugim mogoče

L eto šn ji z g o d n ji sneg je v er
je tn o n ek o lik an j zam rl ra st m raznic, k a terim sm o nam erav ali n a
m e n iti v eč p ro s to ra v tej številki.
N ič h u d eg a, b o m o p a to k r a t p re d 
stavili g o b o , ki je p o leg b u k o v e
o strig e e d in stv e n a p o č a s u rasti.
Z im sk e što ro v k e je n a m re č n a jti le
od o k to b r a d o aprila, n ajp o g o ste je
pa v nov em b ru ali d e c e m b ru . Ra
ste jo na p o se k an ih d e b lih , p a n jih ,
v razp o k a h sta rih d rev es, zlasti pa
na v rb ah in b u k v ah . Ne m o ti jih
n iti sneg n iti m raz.
Z im sk e što ro v k e so ru m e n e
barve in d ro b n e , ra ste jo p a zm eraj
v šo p ih in iz sk u p n e g a k o ren a.
N jihov k lo b u k je sprva p o lk ro ž e n ,
p o z n e je sp lo šč e n in v alo v it. K o cen
zim skih što ro v k je rjav o —č r n , p o d
k lo b u k i pa ru m e n k a st. M lad je
p o ln , p o z n e je pa v o tel in p o k r it z
zrnci. M eso g o b e je belo ru m e n o ,
sprva m e h k o , n a to p a tr d o . N aj
p o m e m b n e jše p a je seveda, d a je
zim ska što ro v k a povsem u ž itn a
g oba. M eso m lad e što ro v k e je brez
o k u sa in d u h a , sta rejše p a im ajo
o k u s p o zač im b a h .
K o t sm o že o m en ili, je zim sk a
što ro v k a p o leg b u k o v e o strig e e d i
na zim sk a g o b a in je to re j povsem
brez n ev arn o sti, d a bi jo m o re b iti
zam en jali s k a k š n o s tru p e n ja č o .
U p o rab ljam o la h k o M eže, p o su še
ne, ce lo z a m rz n je n e g o b e. K o žico
pri zim sk ih što ro v k a h je n ajb o lje
o d stra n iti s k lo b u k a S icer p a im a
j o zim sk e što ro v k e še erto p o 
m e m b n o in p red v sem zd rav iln o
la stn o st. Z d rav n ik i p r ip o ro č a jo te
g obe
p red v sem
rak astim
že 
lo d č n im b o ln ik o m z a lajšanje b o 
lečin .

Ko sm o že p ri zim sk ih gobah
in m ra z u , še n ek aj b esed o zam r
zo v an ju g o b . V e rje tn o o b le to 
šn jem v rem en u tega n a č in a ne
b o m o v eč u p o rab ljali, b o p a prišel
p r a r v n asled n ji g o b arsk i sezoni.
N ajb o lje za kasnejšo u p o ra b o
so z a m rz n je n e gobe. V Z am rzoval
n ik u p o č a k a jo različn o : sedem ,
o se m p a tu d i d v an ajst m esecev, č e
g re z a ju rč k e . N ik ar p a n e n a trp a j
te z am rzo v aln ik a z n ezn an sk im i
k o lič in a m i g o b , z a k a te re n i b o ste
v ed eli, k a k o dolgo so zam rzn jen e.
V sk rin jo d a ja jte le tis te gobe, ki
s o d ijo v prvi ali drugi jed iln i raz
red : ju r č k e , sivke, karželj, g o lo 
bice. In k a k o jih b o m o zam rzn ili?
E n i p rip o ro č a jo , d a se g o b e na
h itro p o p a rijo , d ru g i d a jih na
h itro p re p ra ž ite in n a to sp ra v ite v
p o liv in ila ste v re č k e , d ru g i s p e t d a 
jejo g o b e v zam rzo v aln e p o so d e
sveže.
O b d o b ri b eri d ežn ik o v , golo
b ic ali d ru g ih g ob lah k o te prej
p a n ira te in n a to zam rz n e te . Z a

»NEUNIČLJIVA”
RAKETA IN
SOVJETSKI
ODGOVOR
Američani so že pred petimi leti sklenili, da
bodo obstoječi raketni projektil PERSHING
1 A, ki je dvostopenjski, nadomestili s tristo 
penjsko raketo PERSHING 2. Prav zaradi tretje
stopnje se bo njen dom et povečal na približno
2 0 0 0 kilometrov.
Italijanski časopis Stampa piše, da sta za
novo raketo značilni premičnost in neobčut
ljivost na elektronske valove, ki jih oddajajo
letalski opazovalni radarji. Ra keto je mogoče
prevažati na posebnem pettonskem tovornjaku,
na katerega je pritrjena raketa z lansirno
napravo vred. Na drugih treh težkih kamionih
pa je pomožna oprema s programatorjem za
lansiranje in vodenje ter razne druge naprave.
Raketo skupno z oprem o in transporterji je
moč na večje razdalje prepeljati tu d i's štirimi
letali C—130.

P o tre b u je m o : 1 2 5 gram ov ‘J*1
n ine, 2 č e b u li, 6 paradižnikov.
5 0 0 gram ov go b , 4 d o 5 jajc.. P
sk o d e lic e sla d k e sm etane, 4 z
v o d e, 2 žlici č a ja , sesekljan peM'
šilj, m le ta p ap rik a, sol, P°P
d ro b n ja k .
■„
S lan in o zrežem o na kose
p o p ra ž im o sk u p aj s čebulo. P
ne p a ra d iž n ik e zrežem o na rez
in p ražim o skupaj z gobami,
sm o jih usip ali na orum enelo cr
b u lo . P osebej n ato zažvrklja"
ja jč k a sk u p aj s sladko stTIBta '
d o d a m o še p eteršilj in osta e
č im b e in vse zlijem o na go >
se p ri sred n ji v ro čin i sesiri,
p rip rav ljen o je d okrasim o z
n jak o m in paradižnikom G O B JI PR A H
Ž al je tu d i tu načrte P0.10^
zg o d n ji sneg. Č rn e tro b e n te ® .
več d ru g ič) so suhe in k® .
z m le te ali zd ro b ljen e v Pr
lič n a z a č im b a k pečenkam ,
kam ali m o č n im juham .

Sovjetom to seveda ni všeč. č a sopis Pravda l
zapisal, da je nesmiselno govoriti, da gr®
izpopolnitev prejšnje rakete, če pa leti trik"
H
l l o iin
n je
i a nneprimerno
a n r i m a r n n bolj
K n l i nnatančna.
afo n A n a
F flS k O ^
dlje
Enako
tudi za am eriško manevrirno raketo, ki 1
domet 2600 km in se lahko tihotapi j* °. e
višini 60 metrov, prevari sisteme protizra®
obrambe in zelo natančno zadene nasprotni '
objekt.
..
Kot piše Stampa, pa je Sovjetska
dosegla na evropski šahovnici strateško pr®1??u
s tristopenjsko raketo SS—20. V tretji stoP0* ^
tri bojne glave, ki v končni fazi p o l e t e ^
proti svojemu cilju. R aketa je sora«r™ 18
majhna, saj je'dolga le 10,5 metra in » ‘J * -.
ton. Vsaka njena bojna glava ima 600
1
domet rakete je 5700 kilometrov. AmerIča'11 «,>'
sporočili, da ima SZ doslej kakih 14 jfjrfi
raket, od tega jih je okoli 1 0 0 usmerjen^ 1
Evropi, druge pa proti Kitajski. Na leto ^ L ,, i
tovarn okoli 50 raket te vrste.
Tudi za raketo SS—20 je zna čiln,?,
premičnost. Prevažajo jo lahko s tovorfHS . y
pa s transportnim i letali. Natančnost
primerjavi s 700 raketami SS—4 (Tz W
kubanske krize) precej izboljšana,
zadene cilj v premeru 750 metrov.

zim

Kot že rečeno, so rakete za ra darje
nasprotnikovih prestreznikov neobčutljive. V
prvi fazi poleta leti raketa na podlagi vnaprej
programiranih podftkov, vse morebitne napake
glede programirane smeri pa med poletom
popravlja računalnik, ki je vgrajen v raketo. To
pomeni, da je raketa PERCHING 2 ,.gluha" za
vse elektronske protiukrepe, česar za druge
teledirigirane rakete ni m oč trditi.
V konici ima raketa še druge ..možgane". Ko
se približuje cilju in ga za čne obsevati z
radarjem, je dana možnost, da raketa še zadnjič
popravi smer in zato toliko natančneje zadene
cilj. Poročajo, da lahko zgreši cilj za največ 200
metrov, medtem ko je bil pri njeni predhodnici
dopusten odmik 750—1000 metrov. Prav zaradi
tolikšne preciznosti nova raketa ne potrebuje
močnejše atom ske bojne glave. Medtem ko ima
bojna glava rakete PERSHING 1 400 kilotonah
dvajsetkrat več kot hirošimska atomska bomba,
bo imela bojna glava rakete PERSHING 2 J e "
50—100 kiloton.

priloga

'dole

JAKO
gELO MLEKO
Ri j e m o
Do l e n j c i
•»Jtav* H81®1"8 naravna hrana nam lahko po svoji
n,l8kv' v ®n®m samem obroku ponudi toliko kot
*noyj° • Beljakovine, mast, sladkor, mineralne
'I1 vitamini, bolj ali manj enakomerno
£ » n i v vodi, so danes pogoj slehernemu
N na
^*®ko j® najpopolnejša naravna hrana,
p,j ne samo v razvoju otrok in mladih živali,
O g ^ 8 tudi v našem vsakodnevnem življenju
Pravimo, da je mleko glavni proizvod
doLSl? hleva. Zato nič čudnega, če je človek
tlve2 rlm živalim (tudi kravam) skozi tisočletja
Vo,tj ^ Povečeval njihove proizvodne zmogljinar ' shtem pa jih seveda vse bolj odtujeval od
Prebij po9°i®v- Danes vemo, da krava molznica
.^'e v hlevu vse svoje življenje. Zdrava krava,
^ ° 'i e in zdrav delavec pa so pogoj za
čisto in neoporečno mleko.
ko jg8. tako dolgo nazaj smo bili priča primeru,
tiri) J® Pri zdravniku oglasila mati s šestmesečAnčkom ' ki i® neprestano bruhal in imel
okuj
ze *° Pokazale, d® je bolezen zakriviNiti h en.° dom ače kravje mleko, s katerim je
otroka. Nobena zdravila in posegi
Otfoif.. a®ali- Po krajšem hiranju je šestmesečni
£ umrl.
'
S O - J i® nriajhna nepazljivost in napaka ali
°v«oa8rnost pri vzreji in molži. Na območju
S i v * .meSta ie danes 2 427 kooperacijskih
• liko !f„Cev m,®ka- Koliko je to bele tekočine,
konJ ! eLnaria' bomo zapisali kasneje, bolj kot to
okoijilT koncev pomembno, v kakšnih pogojih in
V^ i h P.r|dobivamo to mleko, ki kasneje konča
l ^ I s adiln'kih bodisi v naravni obliki, bodisi
°°perll?-v f ir' j° 9 urt, smetano, maslo itd. 2.427
T*!lJ*kih proizvajalcev mleka pomeni isto
S l * r i . i : OV' vs® P® so Pred dnevi tBmeljito
811 novomeški veterinarski inšpektorji.
Hi

n a p o t k i iz i z k u š e n j

N i c k u rnora hiti torej zgrajen iz primernega
J obln*' *Vetal' zračen, stene pa vsaj do polovi
c o 7.ene z materialom, ki se lahko čisti z
'fop m rpo 'n redno vzdržuje in razkužuje.
S ti, ° ra biti br®z razpok, iz katerih bi padale
* ^ernn
. suho' odtok gnojnice urejen.
St *i or»niiil? en* mora hiti tudi okolica hleva,
^ u d' nastelj mora biti primeren,
zdaleC n®zagotavlja tudi primeri® v nadaljevanju v veliki meri
rj^nl« > PJ"iPrav® molznic za molžo In od
w D°re<'r,~
.o m med molžo in po njej. Kajti le
tu jo s t
Pridobljeno mleko ima vsestransko
P*
°estavine
'ne mleka sn
so 7flln
zelo nh^iitliivo
občutljive in ia
se
•■■nogih dejavnikov hitro spremeni^''nrarvi ' nJ'hova količina, medsebojni odnos
C
°Čisti^StaVa‘ Molznico i® zat0 tr®h® pred
'Hleka
med ni° P® onemogočiti onesnaC r?* Dos. i-P^dvsem z repom. Vime se dobro
mlaka so
cn
■■n^nj. 1 in
- razkuži. Prvi Mirki
curki mleka
odst 2a>t° ^ 'zmoizemo v posebno posoranimo. Posoda za molžo mora biti

MAJCISTEJŠI HLEV V
SUHI KRAJIM
In sedaj k rezultatom, ki so jih dali pregledi
hlevovl Na mleku je bilo opravljenih troje pre
iskav: na skupno število klic, pri čemer so
rezultati pokazali, da je še zmeraj precej gospo
darstev, ki prodajajo mleko onesnaženo bolj, kot
je dovoljeno; na skupno število celic, kar služi
odkrivanju kroničnih vnetij vimena (mastitisov)
in preiskava mleka za morebitno brucelozo. Pri
pregledu registriranih hlevov je bilo izdanih 1.535
odločb. Od 2.427 hlevov jih je bilo le 1.366
primernih za proizvodnjo mleka, 933 je začasno
Drimernih, kar pomeni, da še niso dokončno
pregledani ali jim še ni potekel ureditveni rok,
medtem ko je bilo 120 hlevov neprimernih. K tej
številki je potrebno dodati še okoli 100 hlevov,
katerih lastniki so „obupali" že ob prvem pregle
du in izjavili, da hlevov ne bodo uredili in da
bodo raje prenehali oddajati mleko.
Najboljše rezultate so dali pregledi hlevov v
Suhi krajini, saj jih je bilo od 410 po odpravljanju
pomanjkljivosti primernih kar 375, začasno pri
mernih jih je bilo 14, neprimernih pa vseqa 22, če
seveda ne dodamo še tistih 22 lastnikov, ki so z
oddajo mleka prenehali že ob prvem pregledu.

LITER MLEKA NADOMESTI
PRAVO POJEDINO

očiščena in razkužena, uporabljati pa se sme le za
mleko in jo je zato potrebno shranjevati v
posebnem prostoru ali polici.
V večjih rejah, kjer je molža strojna in imajo
posebne mlekarnice, mora biti molzni stroj čist
in mlekarnica primerno vzdrževana. V nasprot
nem primeru lahko umazane posode ali cevovodi
za mleko privedejo do še večje škode, saj gre za
velike količine bele tekočine. Tudi oteba, ki
molze, mora biti prim em o oblečena, nositi po
sebno haljo in pokrivalo, pred vsako molžo pa je
treba um iti tudi roke.

TOPLOTA GODI KLICAM
Naj teh nekaj napotkov ne bo odveč, kajti
izkušnje kažejo, da do večine onesnaženj pride
prav ob molži ali po njej. In neglede na to , v
kakšni obliki pride na trg, mora biti mleko, ki ga
sprejmejo mlekarnice, vsestransko kakovostno in
zdravstveno neoporečno. Tudi zategadelj mora
m o namolzeno mleko takoj primerno ohladiti in
do oddaje spraviti na primerni temperaturi. Hra
njenje v toplih prostorih je neprimerno, ker
visoka temperatura omogoča naglo razmnože
vanje kužnih klic.

TEŽKO JE SPREMENITIMISELNOST

#h?? mielr
K Vi*n0

^

J !'

0

Da se torej zagotovi proizvodnja higiensko
oporečnih živil, je zakonodaja predpisala vrsto
zahtev in pogojev, med njimi tudi, koliko kužnih
klic lahko vsebuje mleko, da je vendarle še
primerno za prehrano. Za lastnike živali je
odrejeno, da morajo opraviti tečaj, na katerem
bodo pridobili potrebno znanje, vendar so bili
obiski na Dolenjskem zelo slabi. Novomeški
Veterinarski zavod, ki je tečaj pripravil, ga bo
ponovil v zimskih mesecih, v primeru ponovne
»abstinence" pa čakajo kmetovalce tudi kazni.
Zakon danes določa, da mora vsak proizvaja
lec mleka dobiti soglasnost ustreznega občinske

ga dolenjskega lista

ga organa za oddajo mleka. Za to pa je seveda
potrebno poprej opraviti preglede hlevov, živali
in šele na podlagi izjave veterinarskega inšpektor
ja je lahko takšno soglasje tudi dano. Seveda so
tudi primeri, ko je potrebno hlev zaradi takšne ali
drugačne pomanjkljivosti »zapreti" vse dotlej,
dokler lastnik napake ne odpravi. Pri že omenje
nih pregledih je bilo prav zaradi tega največ
nerganja. Težko je bilo lastniku živali dopovedati,
zakaj je potrebna ureditev hleva, iz katerega je že
vsa leta doslej brez vsakršnih težav prodajal
mleko.

MESTO MLEKA V ŽIVINOREJI
Omenili smo že, da je bilo na območju
Novega mesta pregledanih vseh 2.427 registrira
nih hlevov, hkrati tudi trije družbeni obrati, ki v
treh mesecih dajo (izračun velja za januar,
februar in marec letos) natanko 8.313.220 litrov
mleka, kar pomeni približno 920.000 litrov na
mesec, ali 30.000 litrov na dan. če d n a številka,
ki kaže, kakšno vloao ima danes v živinoreji
mleko, saj se konec koncev zani izplača letno kar
okoli 5 in pol milijard starih dinarjev.
Povsem nehote smo torej zašli na področje
cen, ki so danes po mnenju kmetov daleč
prenizke. Danes pri nas plačujemo mleko na
podlagi pravilnika, ki pri vrednotenju upošteva
odstotek masti, kislost, specifično težo, tempera
turo, organoleptične lastnosti mleka in čas re
dukcije metilenskega modrila. Že dali časa se
govori o novem načinu vrednotenja mleka, ven
dar sprememb ne gre pričakovati čez noč. Glede
na prehransko in tehnološko pomembnost belja
kovin v mleku bo nova merila vendarle potrebno
izdelati čimprej. Nekatere druge dežele so to že
zdavnaj vpeljale. Dokler pa nova merita ne bodo
pričela veljati, bo potrebno doseči vsej soglasnost
odkupnih cen mleka med republikami. Po številu
dinarjev, ki jih dobi slovenski km et za liter
mleka, smo namreč nekje pri repu.

Preiskave in kontrole mleka pa so potrebne in
zaželene tudi še iz nešteto dmqih razlogov. Tako
potrebuje selekcijska služba analitske podatke za
odbira in vzrejo živali, ki imajo dedne zasnove za
proizvodnjo mleka, bogatejšega po tvoji sestavi.
Pri nas imajo danes prednost krave, ki imajo v
svojem mleku večjo količino masti, kar gre konec
koncev predvsem na roko maslamam. Na drugi
strani pa sirarne zanima predvsem večji odstotek
beljakovin, proizvajalce mlečnega prahu večja
količina suhe snovi v mleku itd. Mnenja o tem,
komu danes dati prednost, so različna, vse več pa
je tistih, ki posvečajo vedno več pozornosti
količini beljakovin in suhe snovi v mleku. Ne
naključno.
Poglejmo v primer, koliko hrane je potrebno,
d a se nadomestijo beljakovine, ki jih daje liter
mleka: kar 5 velikih jajc, 113 gramov kruha, 175
dekagramov ribe in natanko 162 gramov meta.
Ob tem pa ni brez pomena podatek, da so
beljakovine v mleku organizmu najlaže dostopne.
In ko smo že pri primerjavah, poglejmo še, kaj
lahko nadomesti kalorično vrednost enega same
ga litra mleka: 4 jajca, 185 gramov ovsenih
kosmičev, 167 gramov sladkoria, 600 gramov
pustega mesa. Kakšen pa je količinski, in vsebin
ski sestav hrane, ki da približno enako količino
kalcija kot liter mleka? Potrebnih je kar 39 jajc,
328 gramov korenja, 3 kilograme zelja in 28
pomaranč. Preveč tudi za kosilo enega Ivačiča »•
Da sklenemo. V pravilniku o kakovosti mleka
in mlečnih proizvodov, sirišča ter sladolednega
praha, jajc in jajčnih proizvodov je napisana tale
definicija:
„Mleko je proizvod, dobljen z eno ali več
rednimi, popolnimi in neprekinjenimi molžami
krav, ovac, koz ali bivolic, ki mu ni nič dodano
ali odvzeto." Z drugimi besedami: od molže do
predelave moramo mleko ohraniti nespremenje
no. Da bomo to dosegli, so skušali pripomoči
tudi pregledi mleka in kooperacijskih hlevov,
kajti novo sodelovanje med lastniki, zadružno
kmetijsko službo, veterinarsko službo in veteri
narsko inšpekcijo lahko k temu največ pripomo
re. Konec koncev je v mleku tudi ključ do
uspešne živinoreje.
B.B.
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ZA VSE C/
IN ZA VSE
NARODE
FV ičakujejo, da se b o d o pojavili so razm ern o
veliki p ro b le m i p redvsem na p o d ro č ju in d u s trij
ske sta n d a rd iz acije. N ek atere s ta n d a rd e b o tre b a
izdelati p o v sem na novo. O p u stitev že o m en jen e
.k o n js k e m o č i" in p re h o d na vate in k ilo v ate b o
na p rim er v a v to m o b ilsk i in dustriji pripeljala d o
razvoja novih m o to rjev d ru g ih m o č i. D anašnji
m o to r 7 0 KM ustreza m o to rju 5 1 ,5 k ilo v ata. T o
pa je n e p ra k tič n a številka. M otor b o d o ta k o
sp rem en ili, d a b o im el o k ro g lih 50 ali 55
kilovatov.

d en ar. Med d rugim b o tre b a 'sprem en ^
večin e m erilnih in stru m e n to v , kar ni ^
m ačje solze. R ealneži pravijo, da bort*" jit(
srečn i, če se b o e n o tn i svetovni m er«1
.p r ije l" d o k o n ca tega sto le tja . V Z D *. ^
p o zn ajo niti m etrskega sistem a »«
^
izraču n ali, da bi jih p reh o d na novi siste
več, k o t je stala druga svetovna vojna!
K azenska d o lo č ila novega zak o n a (za
je p o o b la š č e n Zvezni zavod za ^
ji
p le m e n ite k o v in e") so izjem no ostra, j’ ^(jl
vanje stan e p rav n e o se b e od 2 0 . 0 0 0 do
^
d in , o d g o v o rn e pa o d 2 .0 0 0 d o 20.
B eo g rajsk i zavod doslej še ni ukrepal.
^
m oral že v p re h o d n e m o b d o b ju strogo p0nrf
u p o ra b o k ilo k alo rij, m iliren tg en o v , meS3^
Č eprav z novim leto m m enda ne ^
u radnega p o p u šč a n ja in gledanja sk o z 'P | rj
p o p o ln o m a jasn o , da b o d o navadni zen1
v edno zm rzovali pri 0 sto p in ja h C e lz ij^ ^
K elvina, f ič k o b o imel še v edno oko«
stari d o b ri liter vina ali česa drugega pa 1 * ^ 1
ta k o o stal izjem n o d o p u stn a e n o t a . D a)
^
bi lahko rekli, čeprav so novi, n ir3|i(<
n ap red n i m ed n aro d n i m erski s is te m J a n
geslom „Z a vse čase in za vse narode"-

V davni p re te k lo sti je stala n a p o d n o ž ju
K ačinega h rib a poleg reke Ja ngce zn an a g o stiln a.
K rčm ar
red n o nalival m en ih u ,
red n o
prihajal v goste in to zasto n j. N ekega dne je
m enih narisal z o ra n ž n o lu p in o na ste n o žerjava
in rekel k rč m a rju : „ Č e h o č e š, da b o žerjav plesal,
zam ahni z ro k o !" M enih je izginil, od blizu in
d aleč pa so ljudje prihajali o b č u d o v a t p lešo čeg a
žerjava . K rčm ar je po stal zelo b o g at. Č ez nekaj
let pa se je m enih vrnil in vzel s seboj žerjava,
k rč m a r pa je v zahvalo za v elik o b o g astv o , ki si ga
je p rid o b il, zgradil p ag o d o . M nogo s to let je
m inilo o d tlej, p rip o v ed k a je o stala.
Pred leti so K itajci po ru šili P ag o d o rum enega
žerjava in n a te m m estu zgradili prvi in največji
m o st č e z re k o Jan g ce, ki po v ezu je S ev ern o in
J u ž n o K itajsko.
D ire k to r m o sta nas sp rejm e v lu k su z n o
o p rem ljen i rum eni dvorani v č e trte m n a d stro p ju
stavbe, ki veže m o st z o b alo , in pravi: ,,V stari
K itajski ni b ilo sk o ro n o b e n e zveze m ed Severom
in ju g o m . Na d ru g o stra n reke si la h k o prišel
sam o z nek e vrste ladjo, vožn ja pa je v lepem
vrem enu trajala 2 d o 3 ure. M ost sm o zgradili s
p o m o č jo ruskih specialistov,
to v p ičlih dveh
letih. Leta 1 9b7 sm o m o s t o d p rli. Pri g radnji je
bilo zap o slen ih 3 7 0 0 delavcev, pom agali pa so
jim tu d i d o m a č in i p ro sto v o ljc i in o tro c i te r
vojaki. M ost je 1 6 7 0 m dolg, visok 8 0 m e tro v in
je grajen v dveh n a d stro p jih . Zgoraj je cesta za
a v to m o b ile in pešce, sp o d aj gre vlak. S to ljudi
skrbi za n e m o te n o o b ra to v a n je m o s ta .''
S p re h a ja m o se o k ro g g ig an ta, zgrajenega v
tip ič n o ru sk em stilu. O b č u d u je m lepe v rtič k e in
e k s o tič n a drevesa. W u h an , m e s to s 3 ,6 m ilijo n a
prebivalcev, p razn u je d an es prvi m aj. K itajci so
p ro s ti, ni n o b e n ih p a ra d ali m an ife sta c ij. K er
K itajci n im a jo letn ih p o č itn ic , k ak ršn ih sm o
vajeni pri nas, izrab ijo vsak p ro s ti d an za razn e
d ejav n o sti. M rzlo je in d ežu je , n e tla k o v a n e ceste
pa se sp re m in ja jo v m o č v irja . T rg o v in e so o d p rte
in g n e č a je velika. Diši p o h ra n i in slašč ic a h ,
V sepovsod je videti p o s te ljn o p e rilo , k a k o s« n a
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z ra k u p rev e trav a , o b e še n o p a je na dolge
b a m b u so v e palice m ed o k n i in vejam i dreves,
P re sen e č en a o p a z im v fo to g ra fsk ih izlo žb ah slike
k itajsk ih n ev est z b elim i ta n č ic a m i v laseh in s
šopki v ro k a h . Prav ta k e , k o t jih im ajo p ri nas.
, ‘P o te m izvem , da fo to g ra f p o so d i nevestam i

ro m a n tič n e rek v izite sa m o za fo to g ra fijo . M im o
grede pa o p azim scene, ki m e g lo b o k o presunejoV p o ltem i v p re d so b i sedi vsa zg u b an a stara
m a tj z v n u č k o m v n a ro č ju , pri nogah č ep i stari
o č e in p o riva riž s p aličicam i v m a jh n a vnukova
u steča. O d. časa d o Časa, o b a p o lju b u je ta m alega

— zelo zgovorno pričevanje o življenju in običajih
na hmeljniškem gradu.

nad karteljevskim klancem se ■že
bohoti h melj niški grad in z vzpetine, kjer
- - ~ . . u ,nekoč
„
stala rimska utrdba, kraljuje
a°»nama Temenice
Ter
ih Radulje. Bojda so ga
I z d a l i v 111.
1 . Stoletju, vendar ga pisani viri prvič
Omenjajo šele
šele leta 1223. Na častitljivo starost
gajskih zidov
zido so bili ponosni vsi hmeljniški
| »spodje. Grad
Gra so imele v lasti mnoge plemiške
."fodovme. L
et 1876 ga je kupil sudetski Nemec
Leta
* * u99 foam b,
pl. Umstadt in ga obnovil,
* Ljfarnbolti so
tudi njegovi zadnji lastniki. Na
pH m eljniku so
so se zadrževali še prva leta cfruge
etovne vojne

U ta 194
1942' so partizani grad. ki je bil
', j * n? n[,bna strateška
si
točka, zažgali. V ognju je
.< r Calo m nc
)ogo dragocenosti, ki so jih hranili
JVamboiti. s t;
tarejši Novpmeščani še vedo poveda
; . ^ S o bile na Hmeljniku razkošno opremljene
. U ne- G rad je imel tudi daleč naokoli slovečo
med knjigami pa da je pomenila tudi
izjemno dragotino Gutenbergova
Uolga leta po vojni je bil grad v ruševinah in
en žalostni usodi. Novo obdobje zanj se
* e lo šele pred leti, ko so ga začeli na pobudo
j, j .orr^e^kih ekonomistov obnavljati. Oporno,
nje °V*6 s° Popravili in zgradili streho. Restavrirazdaj že več let poteka pod vodstvom
hrt,r'|'.er^l< 0varstvene službe. Sčasoma naj bi tudi
d ? l"'ški grad začel postajati koristen in
njen
uPoraben. Razmišljajo, da bi pod
ko i° strebo uredili kulturnozgodovinsko zbirdraoor r° te zk3’rl<e bi bile najrazličnejše
P°9ubi ° Sti' k’ So i ‘b prisebneži vendarle oteli

ie

Wamh$ ° °bnovi je kmalu dosegel Pfilippa
hmni-°'ta p1, Umstaclta ' s'na zadnjega lastnika
Jh iškega gradu, ki poučuje kot profesor

sociologije na višji šoli za socialne delavce v
Dortm undu. Tako lepo se mu je to zdelo, da je
sklenil nekaj hmeljniške zapuščine, ki jo hrani v
svoji hiši kakih 20 km od Dortmunda, podariti
Novemu mestu oziroma dati v hram bo Dolenjske
mu muzeju.
V pošiljki, ki je že na poti v Slovenijo, sta
zbirki porcelana in steklenine, posebno dragoce

živiš,

gOKLER
§fc NE IZTEČE
*VOJA URA
skJ « dni, ko se jesenske megle v štrenah podijo
ne v * e stb vse do poznih dopoldanskih ur in ko
ižcimli a,i bo za njimi posijalo sonce ali se bo
ltil0 a deževna rosa, se običajno komaj deset
Medietrov oddaljeni Podgrad koplje v soncu,
tel je if 56 ra2P °dii° že pri Težki vodi, Podgrad
ki jm 0aza sredi meglenega morja. In v tej vasi,
balk a. todi že več po mestno grajenih hiš z
kine*.!,in ve*^im i okni, je tudi še nekaj pravih
oken,/ P domačij. Tudi lesenih z majhnimi
’■Ena sama hiša pa je še krita s slamo.
konc ehi .majhnih hiš, pol leseni, pol zidani na
teiletn Va»l’ živi 66-letna Cilka Bartolj. Čeprav
t° jn a* s® vedno pomaga pri vaščanih postoriti
°p'°' °?.' pa J' v zameno pripeljejo domov
r^rav živahna je še in navzlic trdemu
ne kaže svojih let. Njeno življenje je
usobenir • *'p '^na zgodba nekdanjih dolenjskih
* ar|0v' Danes je v njenem skromnem
se bojiš vstopiti. Lepo pregrnjen
Ž8nska ,.tedilnik brez medeža pa tudi pričata, da
Ciika d ,Uk' Sna9°- Za mestne ljudi je Bartoljeva
r°^nih H i 8 poSebnost, ko je na nedavni razstavi
slarrig D|
v Com u upokojencev razstavila iz
drž} vorieten° ve,'k o vazo, trdno in m očno, da
^ranjeva?-' ^ 13ke posode so nekoč na kmetih
v °dd»i;f - l 53 m ° 9oča živila, dandanes pa so tudi
Priv
krajih r0dkost.
ha dan H reSeneti,a me je, ko je takoj privlekla
^ntim et Va °^p '*ena količka, visoka okrog 15
da je t ov' pa usnjen tulec, zašit v cev, rekoč,
^ d m e tn VSer.nieno or°d je pri pletenju slamnatih
delu j i n_v' Dpma ima več peharjev pa koške in v
J® n o veliko vazo.
^fhskih

h?

Se 2a^nem baviti ob jesenskih in

imam več časa, pa se
k° “
' '
dni na Cerovcu, ko sva doma z
- lz alame, tkali in zvijali konopljo.
So n 3 * x -b i l a P ° naših VaSeh pred vojno,
i ie kmai°r°
vdovca, ki je prišel iz Amerike,
j® bilo Je n « Umrl.' Imel ie ° d prei dve hčerki, nas
**l dati » H z
bi'« življenje sreča, če si imel
sta. Starejši so šli drug za drugim od
Materjo
t i BevJči,,

'. V . V . V
»
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nost pa predstavlja priloženi arhiv hmeljniškega
gradu od leta 1870 naprej.
Nobenega dvoma ni,
da so ti krožniki, sklede s pokrovi, čajne skodele,
izdelani iz znanega Nymphenburgerjevega porce
lana, in kozarci ter drugo posodje iz slovečega
češkega stekla ta »kompletni servis za dvanajst
oseb", kot bi praktično rekli delu darilne pošiljke

Slovesno izročitev omenjenih- predmetov so
opravili pred dnevi na domu Philippa VVambolta,
v hiši, ki je polna najrazličnejših spominov nal
nekdanje domovanje pl. Umstadtov na Hmeljni
ku. Priča ji je bila nemajhna skupina ljudi, med
katerimi n r manjkalo uglednih osebnosti in
predstavnikov nemškega tiska. Na slovesnosti,
kjer je porcelan in drugo v imenu Dolenjskega
muzeja prevzel njegov ravnatelj prof. Ludvik
Tončič, je bi! tudi dolenjski rojak Mitja Drobnič,
vicekonzul jugoslovanskega konzulata v Dort
mundu, ki se je osebno zavzel, da bi VVamboltovo
darilo neovirano in v najkrajšem času prispelo na
končno postajo v Novo m esta
Sam Philipp VVambolt je ta dogodek doživel
čustveno, raznežen, saj niti pred gosti ni mogel
skriti, da je na Hmeljnik, Novo mesto in
Dolenjsko še vedno navezan kot otrok na svojo
igračo. Tak pa je bil tudi vsakokrat, ko je obiskal
Novo mesto in se potem napotil tudi na
hmeljniški grad. In Dolenjske v zadnjih letih res
ni videl poredkoma. Zadnjič je bil pri nas letos
avgusta. Tedaj je v Dolenjskem muzeju razpoznal
kakih 28 portretov s hmeljniškega gradu, ki jih tu
hranijo.
„V Dolenjskem muzeju smo bili tega obiska še
posebej veseli, saj šele zdaj verna kaj pravzaprav
imamo," pravi ravnatelj prof. Tončič. »Kar
zadeva VVamboltovo darilo, pa bi dejal, da bo
precej obogatilo zakladnico našega kulturnozgo
dovinskega oddelka Kajpak se zavedamo, da ta '
porcelan, steklenina in arhiv ne bodo za vedno
pri nas. Mi smo to dobili samo v h ra m b a Ko bo
Hmeljnik toliko obnovljen, da bo v njem moč
urediti muzejsko zbirko, bodo šle te reči najbrž
gor. Nemara je tako prav in tudi prof. VVambolt se
je tako izrazil."
I. ZORAN

hiše, kar je bila navada, jaz pa sem ostala doma
pri materi in bratu, ki je bil ob noge. Hodila sem
z drugimi vaščani na dnino v vasi okrog Jugorja.
Ob koncu tedna smo Se vračali, prinesli boren
zaslužek pa doma spet delali, kar nas je med
tednom počakalo. Ko pa je v Podgradu ostal sam
stric, ki je bil tudi v Ameriki in je bil bolan, sem
šla k njemu in mu stregea do sm rti."
— Ali prodajate te slamnate predmete?
„Bi jih, ampak zanje še nihče ni prišel
vprašat. Za vazo, ki sem jo poslala na razstavo,
sem porabila skoro mesec dni časa. Ker je
potrebno pri delu m očno zategovati slamo,
kmalu zabolijo prsti, zato se ne da več ur
zdržema plesti. Vsak dan po malem. Težava pa je
v tem , ker se slama težko dobi. Včasih smo sejali
pšenico in rž, mlatili na roke, pa so ostale dolge
slame. Zdaj pšenice in rži po naših krajih skoroda
ni več pa še mlatijo na stroj, tako da ostajajo le
kratki konci slame, iz njih pa ni mogoče plesti."
Ko mi je pogled segel v kot, zapazim brisačo ‘
posebne vrste.
— Marje tudi ta narejena doma? vprašam.
.K ajpak! Te smo tkale še doma na Cerovcu
pred 50 leti, pa so neuničljive. Se lepo obelijo pri
pranju, izredno vpijejo vlago in so mehke na otip.
Raje jih imam ko dandanašnji frotir."
Bartoljeva Cilka pa mi je pokazala še eno
zanimivost, narejeno pred pol stoletja, ki je še
danes v rabi. To je vrv za perilo. Pravzaprav 1 cm
širok trak, stkan prav tako iz konoplje. Še
dandanes služi za obeša nje perila bolje kot vsaka
kupljena vrv.
»Le kdo bi si mislil, da bo kdo spraševal ra
take stvari! Pri vsaki podgorski hiši je bilo svoji is
takih predmetov na pretek. Danes, ko več a
ljudi bolje živi, so staro zavrgli in kupili novo."
— Mar vi težko živite? Kako se preživljat ’
»Dobivam starostno km ečko pokojnii o ,
1.200 dinarjev na mesec. Imam nekaj njiv, ta .o
da sama pridelam, kar pojem. Pa še davke moram
plačevati.
Najprej
dajo, potem vzamejo
n azaj. .
pravila je še, kako je bila med vojno ranjena,
ko so Nemci z granatami streljali na Cerovec. Po
obrazu, rokah in hrbtu jih je Cilka pošteno
izkupila. Dokler je pri m očeh, še lahko sama
skrbi zase. Kaj pa, ko bo Cilka obnemogla?
Nikogar nima v bližini, razen še starejše sestn v
Semiču.
sicer pa ni videti,
da bi jim misel na nego
prihodnost grenilaživljenjsko jesen.
Svet n
življenje jemlje po zdravi kmečki logiki: živiš,
dokler se ne izteče tvoja ura.
r i a BAČER

Gitica Jakopin: VERONIKA
Miloš in Veronika sta prišla do sivega,
podolgovatega bloka, v katerem je stanovala
Katarina. Po nekaj betonskih stopnic je vodilo k
posameznim vhodom, vmes se je na vzpetinicah,
podobnih pokrovom staromodnega pisalnega
stroja, stiskala revna trava.
Skoraj vsa okna so bila razsvetljena, tako da
so Veroniko spominjali na oživel geometrijski
vzorec. Pred vhodom, h kateremu jo je peljal
Miloš, je stalo več avtomobilov.
..Imajo vsi avtomobile? " je vprašala Veroni
ka.
„Kaj pa," se je zasmejal Miloš. „Vsak kje
stakne kakšnega, potem se natlačijo noter in se
veselo vozarijo."
„Pa ne, če grejo na zabavo? " je pomislila
Veronika. „Saj potem ne smejo nič piti."
„ 0 h , si naivna," se je zasmejal Miloš, „takrat
šele pridejo v formo! To so sami vozniški geniji.
Avto jim je inštrum ent, nanj igrajo kot virtuoz na
klavir ali violino."
„Ampak meni se zdi," se je previdno oglasila
Veronika, „da sem enkrat brala v časopisu ali pa
sem nekje slišala, da je bila huda nesreča . . . in
mrtvi so bili potniki v onem drugem vozilu, ne v
tem, ki so ga imeli fantje."
„No, no, saj smo same stare bajte! Sicer pa
jaz vedno sedim zadaj; sopotnikov smrtni sedež
zraven šoferja odstopim komu drugemu."
Veronika je molče stopala za njim po
stopnicah. Zapiralo ji je sapo, a ne zaradi strmine,
marveč zaradi tesnobe v prsih. Kakšna je ta
Miloševa družba, v kateri se bo dan rt prvič
znašla? Kako jo bodo sprejeli? Gotovo ne
naklonjeno, ker se oni poznajo že od prej; čutili
bodo, k o t da vdira mednje in še Miloša si lasti.
Vseeno bodo prijazno govoriliz n jo . . . seveda, če
se bodo sploh zmenili zanjo. Hote ali nehote jo
bodo poskušali osmešiti pred Milošem; kako naj
se izogne njihovim pastem? Kako naj se d iii, kaj
naj govori, da se v tej družbi, ki misli čisto
drugače, k o t je ona vajena, ne bo počutila tako
brezupno tuja? Kaj naj naredi, da bi si jih
v pridobila, da je sa mi med seboj Milošu ne bi
prikazali takšne, kakršna je v resnici —
preneznatna zanj, stisnjena v ozki svet svojega
deklištva, z vseh strani omejevana, z vplivi svojega
otroštva, z nauki, napotki, načeti, na katere se
lahko čedalje manj zanaša.
'Predvsem moram paziti, da ne bom preveč
b o ječa/ si je govorila Veronika. 'Preveč glasna pa
tudi ne, da mi ne uide kakšna neumnost. Ti so vsi
tako pametni, vse vejo, o vsem so vajeni govoriti.
Pa kako glasni so! Upam, da me ne b o začela
boleti glava . . /
..Miloš," je rekla Veronika že pred vrati,
medtem ko je glušeče brnel zvonec, „saj me ne
boš pustil same? "
„Ni nevarno, da bi se izgubila," je odgovoril
Miloš z razposajenim glasom. „Te takoj k d o .
najde! Kaj si pa tako rdeča? Se veseliš? "
„ 0 seveda! Saj sem s teboj," je rekla
Veronika.
Miloš jo je z eno roko prijel za vrat in jo
poščegetal za ušesom. Tako sta stala, ko so se
odprla vrata. Veronika se je zazrla v gostiteljico.
'Kako lepa jel' jo je preblisnilo takoj prvi hip. ,Pa
Tudi uglajena — prava dama!'
„No, si jo vendar pripeljal?" je rekla
Katarina. „ Le noter, ljubčka!" Na stežaj je
odprla vrata in se umaknila, da sta Miloš in
Veronika lahko vstopila oba hkrati.
Veronika se je nasmehnila. ..Dober večer in
hvala." je rekla. Obenem je začutila, da prejšnja
tesnoba pada z nje, pada kot preveliko, m ehko
oblačilo in se ji razgrinja pod nogami, da b o bolj
varno stopala. S podzavestjo je m otno zaznavala,
da j« Se tisti hip. ko je prestopila ta prag, nehala
biti prava, prejšnja Veronika — odslej bo igrala
vlogo nove, drugačne Veronike, odmaknjene,
brezskrbne, razigrane, pripravljene, da reagira na
nepričakovane besede in se znajde v nevajenih
situacijah. Postajala je čudno lahka; notranja
toplote jo je obdajala z nekakšnim posebnim
leskom, postajala je večja, mikavnejša. popolno
ma usklajena s samo seboj in s prostorom , v
katerega stopa, tako da bi skoraj lahko dala roko
tej samozavestni, odrasli ženski, ki jo je povabila
noter, in Sla v koraku z njo, pa ne bi nihče mogel
reči, katera je katera — je ona. Veronika, v resnici
Katarina, ali pa je ona, Katarina, pravzaprav
Veronika . . . .

.K ako globok glas im ate," je rekla Veronika.
„Za vašim glasom bi šla kamorkoli."
„Pa ne samo ti!" se je oglasil nekdo iz
notranjščine zadnjega prostora, kamor je Katari
na vodila Miloša in Veroniko- .M arsikdo sili za
Katjinim drtitečim, pojočim glasom! Ampak jaz
bi šel za tvojim, lutkica!"
Nevelika, a moderno in udobno opremljena
dnevna soba ali salon, kakor jo je imenovala
Katarina, je lahko dala ne le prostor, marveč tudi
občutek prasketajočega pričakovanja kar precej
šnjemu številu gostov. Zravnano stlačeni ali
brezbrižno zleknjeni so sedeli na širokih divanih,
v plitvih, skledam podobnih naslonjačih in na
blazinah vseh barv in velikosti, ki sojih razmetali
po tleh.
Veronika je pogledala naokoli. Stene so bile
polne slik: tihožitja, krajine, vmes moderne
podobe m otno rjave barve s ponekod mičneje
poudarjenimi odtenki, kakor da se je kos
rjavkastega neba z zvezdami in ozvezdji vred
spustil na tem no peščeno obalo. Med kavčema in
naslanjači sta bili mizici s prigrizki in pijačami,
na policah kombinirane omare pokončne vrste
knjig in revij. Na izvlečni polički gramofon z
ustavljeno ploščo, za njegovim hrbtom plošče v«
stojalu:
čm i, svetlikajoči se polmeri so
obljubljali, obljubljali. . . V drugem kotu, pred
zaveso, ki je zagrinjala balkon in celo z njim
povezano steno, nizek vrtiček lončkov: ka kteje
vseh vrst in oblik v miniaturnih posodah so
stezale svojo bridko lepoto iznad gladine
drobnega belega peska
Veronika se je ozrla za glasom, ki ji je rekel
lutkica, in skozi oblak svoje omotice zagledala
dolg, zelo suh, skoraj prosojen obraz moškega, ki
je sedel na kavču in se igral z velikim rožnatim
sintetičnim psom, gledal je pa njo, Veroniko.
Veroniko je osupnil popolnoma odkriti
pogled njegovih zelo svetlih, pametnih, toda
neuklonljivo in neprizadeto vrtajočih oči. Temu
pogledu se ni mogla takoj prilagoditi niti se mu
na hitro ni mogla podrediti, da bi mu enako
prostodušno dovolila ogled in ocenjevanje same
sebe, kot si je to ocenjevanje dovolil on.
.R e s," je rekel moški na kavču, in šele tedaj
je Veronika opazila, da ima spredaj že malo pleše
in da se mu obraz m očno spremeni, če se
nasmehne — postane človeški, skoraj prijateljski,
„le kje je Miloš staknil tosanjico? "
„Pusti mojega kosm atinčka, Bogo," je rekla
Katarina, odhajajoč v kuhinja „ Kakšen pa bo, če
ga boš tako valjal po rokah!"
„Za ušesom mu piše, da se da oprati!" Bogo
se je je zasmejal na k ra tk a prisekano, kot da bi
kdo z ostrim nožem podiral suho trsje. »Čisto v
redu bi bilo, če bi bili tudi mi lavabile!"
Zapičil je svoje hladne oči v Veroniko in
dodal: „Kaj pa ti praviš k tem u. lutkica? "
Veronika se je v duši zdrznila, na zunaj pa niti
zardela ni. Ugotovila je, da bo zmogla svojo
vlogo, čeprav se bo morala presneto varovati čeri,
na katerih se vsak hip lahko razbije njena
privzdignjena, vročično razigrana lahkotnost
Oprla se je na visoki naslon stola, ki je bil Bogu'
najbližje, in odgovorila s toplino in uklonljivostjo, ki je presenečala njo samo:
„Ne reci mi lutkica, ker so lutke mrtve, jaz
sem pa živa. No, in ko si me že vprašal: jaz
mislim, da se vsakdo lahko opere, kadar hoče . . .
če si to mislil!"
Bogo jo je gledal in se smehljal. Veronika
nikakor ne bi mogla reči, kaj se skriva za tem
smehljajem. Bil je tak o zaprt, tako drugačen;
Veronika je pomislila« da bi se tega človeka lahko
bala, obenem pa si je rekla, da ga ni na svetu, ki
ne bi bil željan ljubezni, tudi ta bledi moški s
svojimi neprizadetimi očmi ne more biti
drugačen) Nagonsko mu je ponudila roko. Bogo
jo je prijel in se začel igrati z njo, pri čemer je z'
okamenelim nasmehom zamišljeno težkal Vero
n ik a
Ko bi mogli vsi tako ljubiti, je pomislila
V eronik* kakor ona ljubi Miloša! Nehote se je
ozrla in v sebi spet osupnila, kajti Bogo je vprašal,
k o t da ji vidi v srce:
„ Iščeš Miloša? Ima polne roke delal"
Pomežiknil ji je in tako gromko p o k lic J Miloša,
da so čudno posedali vsi naokoli, ki jih Veronika
sploh še ni opažala, da se ne bi čisto izgubila.
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..Kaj je? " se je kakšni dve steni proč razlegel
Milošev bariton. „Ne utegnem, bosta že brez
mene, pomagam Katarini!"
Veronika je pogledala Boga, kot da jo bo
poslej vodil on. V šumu pridušenih glasov v •*« -.
i
*• f ;
,
*
natrpanem prostoru je njegov glas slišala
Gitica
Jakopin
(roj.
1
9
2
8
v
Leskovcu
P' 1
podvojeno, in zbala se je, da se ne bi v tem
Krškem) je med bralstvom nedvomno b o ]
njenem narejenem, odmevajočem razpoloženju
znana kot prevajalka, saj n j e n o pi*3*®!)5 1
zaslišale celo njene misli, ko igra drugo,
(
delo
obsega zelo malo naslovov in še nw"
zanimivejšo, drznejšo, tej druščini bolj enako
knjig Krajša besedila so raztresena po revija
vredno Veroniko in obenem z velikimi, pre
in časopisih z literarnimi prilogami, njena P ^'
dirnimi, žarometom podobnimi notranjimi očmi
knjiga je kratek roman , Žarom etiJ 1
prejšnje, prave Veronike nenehno in do bolečine
veže s$ na pripovedno izročilo naturalizn13'
pazljivo spremlja vsako besedo in sleherni mig v
govori pa o socialnih krivicah, kakor jih Por^
svoji bližini.
brezdušen prekupčevalski odnos do člove
„Ti nisem rekel? " je bleknil Bogo in gledal
ki se trudi resnično delati), leto dni kasneje P^
Veroniki v oči, d a ji je postalo tesno pri srcu,
je izšel roman .D evet fantov in eno dekle
tesno od neznanega občutka, ob katerem jo je
tej knjigi, katere snovno izhodišče je stvar^
postalo sram, da jo nekdo lahko tako ogleduje in
pripetljaj iz zadnje vojne, smo več pisali Pr ^
da ona tega ne zna preprečiti.
dvema letoma, ko je doživela ponatis in zn°v
„ Lahko prisedem? " je rekla Veronika in ni
izpričala pisateljičino razmeroma sodobno
umaknila oči. čeprav si ni ničesar bolj želela, kot
četudi še zmeraj preveč očitno psihologi*1^
da bi lahko pobegnila nekam, od koder se ne bi
joče obravnavanje človešk ih stisk.
več mogla vrniti v ta kaotični Katarinin salon.
„Jasno- Kar sem na kolena!" je rekel Bogo in
jo hotel potegniti k sebi. Tedaj se je odmaknil
rtjegov sosed, ki si ga Veronika ni upala dobro
pogledati, še ene roke so se iztegnile proti njej in
kar ustrašila se je, ko jo je vrglo mednju. Skozi
Gitica Jakppi*
svojo tenko obleko je tesno začutila hrapavo
hlačnico na eni in drugi strani; obšla jo je groza
nad to intimnostjo, ki jo je sama priklicala nase,
ko se je odločila, da sede k Bogu, da se bo laže
pogovarjala z njim. Bila je kakor miš v pasti; niti
ganiti si ni upala, da ne bi moška zraven nje
mislila, da ju spodbuja ali izziva.
„No, dovoli," je rekel Bogo, ki je očitno z
užitkom spremljal dogajanje. »Bolj na tesnem
smo, pa ne boš zamerila, če te z eno roko takole
objamem."
Ve ronika ga je samo vprašujoče pogledala.
Bogo se je nasmehnil in Veroniko je spet obšel že
nevzdržni občutek, da ta človek prebere vsako
njeno misel.
„Kar nasloni se nazaj," se ji je zasmejal
naravnost v obraz.
„Miloš ne bo zaradi tega nič oškodovan!"
Veronika se ni naslonila nazaj; obrnila se je z
vsem životom in svojemu sobesedniku pogumno
pogledala v oči. .Nisi hotel reči še nekaj
drugega? "
In ta k o sm o že pri edini pre o stali kn,l!
„Hotel, hotBl!" je odvrnil Bogo. »Vprašati
Jak o p in o v e. .V e r o n ik a " je naslov k r a t k i ,
sem te hotel, kako shajaš s tem obešenjakom
rom ana, ki je p re d nedavnim izše1 P
Milošem."
M ladinski knjigi. T o k ra t je pisateljica obdp ‘‘
„ 0 h , saj ni obešenjak. ..." je zamrmrala
p o d o b o d an d an ašn jeg a d ek leta, čustv®1^
Veronika in se čudila sama sebi, da ne omedli od
o b č u tljiv e štu d e n tk e , ki življenjsko zor'
muke: vroči žar, ki jo je pred nedavnim tako
h u d e m lju b ezen sk em ra z o č a r a n ja S le d n je Iiznenada in nepričakovano vzdignil in prečaral v
tisto , k a r n arek u je njen a d ejan ja, da bi
drugo bilje, se je še okrepil in dobil odtenek
d u šev n o razrvana izvlekla iz b o le č ih d e k li
bridkosti, ki ni bila daleč od bolečine. Se bolj
sanj, n estv arn ih p ričak o v an j, da bi zaZlVk.
kot dotlej jo je podzavest opozarjala na to , da se
vsaj m alce bolj sp ro šč e n o , p rim ern o v5'1
z njo dogaja nekaj usodnega, kar bi ji lahko
šnem u h ru p u zdajšnjega m estnega okoljapopolnoma preobrnilo življenje. Nejasno se je
O b naslovni ju n ak in ji so d o k aj naZ° rn^
spraševala, kako je mogoče, da ne čuti škripanje
p rik azan e še d ru g e o sebe, ki im ajo kakor
mrzlih koles usode, ki so jo zgrabila m jo zdaj po
opraviti z b lo d e č im d e k le to m , bodisi da ^
svoji volji premetavajo, gnetejo, potiskajo medse
razum evanjem in sk rb jo sprem ljajo nl®
in preizkušajo na nič koliko neznosno različnih
težave ali pa so zgolj rad o v ed n e in b r e z b n ^
načinov. Obenem pa je sklenila, da se bo
d o teg o b so č lo v e k a N a ovitku knjigepostavila zase in za svojo pravico do sreče. Kdo je
k atere p o n a tisk u je m o k o lik o r to lik o 230 ! 0
navsezadnje ta Bogo? Kaj je ta posmehljivi
žen o d lo m ek , ki naj pokaže p r ip o v ^
človek, da se ne bi mogla tako pogovoriti, da mu
izražanje Ja k o p in o v e , je m o č p reb rati kra'
bo neprijetni nasmeh zamrl, preden se porodi?
razm
išljanje prof. Helge G lušič, k'
„Kje da me je Miloš staknil? Ni me staknil.
d ru g im pravi, da .s n o v in s p o r o č i l o ' , ka
Jaz sem našla njega Naj vam povem, kako je
sta razvidna iz p rič u jo č e g a ro m a n a ,
bilo? "
p o g o sto .z a s le d iti v so d o b n e m slcwens
,„ povej! Povej," se je zasmejal Bogov glas,
prip o v ed n ištv u ".'
Veroniki se je zazdelo, da je postal pozoren tudi
oni na njeni desni, ki ga je ves čas tesnobno
0
čutila tik poleg sebe. »Sedela sem v nabito polni
predavalnici," je začela Veronika. Potem
Sedela je na radiatorju, ker je malo
nekaj časa ni sledila pomenu besed, ki jih je
in so bili takrat že vsi prostori zasedeni.
govoril njen glas, marveč je napeto premišljevala
se je na okensko polico in s pogledom sPr® jjjn«
predavatelja, ki je ostal buden samo na ta n ^
o nečem važnejšem od vsega drugega v njenem
dotedanjem življenju. T a važna stvar je nekako
da je nenehno hodil sem in tja, da je po
bistveno vprašanje, ki ga mora rešiti čisto sama;
prestavljal knjigo, jo jemal v roko in J? tpo
spuščal na leseno, v sončnem pramenu *»
od tega, kako ga bo rešila, bo odvisno odrešenje
njenega srca, njenega ženskega miru in človeškega
prašino mizne plošče.
. hii0 po
poštenja. Na vso m oč si je prizadevala, da bi
Veronika ni bila zaspana, ker jo je ®
doumela že zdaj, ko to vprašanje šele tipajoč
navadi tako strah kolegic in sploh stika *
da se je šele zdaj, v tem opoldnaskem 'a0 p0|,
prihaja nadnjo, kako se mora ravnati, da ne bo
naredila napake, kaj mora razvozlati, da se bo
ugodju, v katerem je vse veljalo samo
,reg«
razpihala meglica, ki ji zdaj še noče razkriti
počutila toliko varno, da je lahko brez
. j
njegovega bolečega jedra. Zdrznila se je, ka jti za gledala okoli sebe, se na tihem se2/1* L |<«jsvojim hrbtom je zaslišala negodujoč glas:
drugimi in ugolavljala, kdo je kdo in ka* ,no*t'
„K do se pa dandanes še zanima za um etnost? Ne
O bčutek zanesljivosti, ki ji ga je dajala ta .
nori, Juri Glavna vprašanja so že dolgo vpra Sanja je hotela okusiti do kraja. Uživala ga je P® t(gi
urbanizm a. . . vprašanja socialno-prostorske po
in se naslajala s slehernim trenutkom
litike, d rep moji Sploh ne veš, kaj se dogaja? *
nemotenega opazovanja.
. .
„Ti pa tvoj urbanistični kompleksi Posluša jte
A iznenada je na sebi začutila P°9iea’
raje ta štos: v neki reviji sem prebral, kaj
malo prej najbrž še ni bilo ali pa je bila ^ b|l«
danes najbolj matra ljudi. Prvič: kako bom
zatopljena v svoja opažanja, da ga *
shujšal. Drugič, s čim si bom kupil nov avto.! pripravljena čutiti na sebi. Obrnila se J®
Tretjič: kako se bom znebil zakonskega part
pogledom.
j . j« b*1*
nerja, ne da bi ga moral umoriti. Ha, ha!"
Na radiatorju nasproti njenega, tako
»c • • bilo je popoldne," je nadaljevala Vero
med njima vsa širina predavalnice, je
(alfJ1j in
nika, in za te trenutke je izginil Katarinin
ozkim, podolgovatim obrazom, te.m n!j’oe| pr«*0
salon, so se razblinile postave okoli nje, ki so ji že
temnimi očmi. Njegov pogled je “ 0* jn j°
postajale domače, so zamrli glasovi, ki so povsod
predavalnice, jo potegnil v svojo g10
okrog nje, kakor je ona to slišala, govorili veliko,
ljubkujoče zagrnil.
je to J
naglo in vsevprek. . .
Veronika se ni utegnila vprašati, K
kako si to upa. Zgroženo j*
'u
zaželela, da je ne bi izpustil; zbegan
^ njei£
Znova je sedela v predavalnici, ki jo je
zalivalo poletno sonce. Zrak je bil težak, profesor
prepustila, prostovoljno se je PonH>°nlt\0 prej
Zrla je tja čez, v te oči, za katere to , p v
je govoril z enoličnim, vsake toliko časa že kar
vedela ni, zdaj pa so ji že t a k o znane
pojenjavajočim glasom, kot da se mu samemu ne
se ne more odtrgati od njih. Se
da več tavati po pustih labirintih zgodovine
proti svoji volji s e j i m j e nasmehnila, P
sttm»
nekega tujega jezika Glave nad klopmi so se
pobešale, veke so se boleče spuščale, še malo, pa
v blaženem trepetu opazila, d a * °bj|aŠ®tf
vklenile; začudenje v njih jo je, naj)«
se bo vse skupaj prelilo v m ehko valujočo
zbegana, navdalo s srečo in ponosommelodijo, ki bo zabrisala čas, kraj in ljudi.

predstavljamo vam
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priloga dolenjskega ^
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iz izložbe

Prebrali smo
knjige pesmi
Štiri knjige, štirje u pesnjeni
ve LVi ^ etverice so d o b n ih slo
ke«.
. Pe sn 'k o v , p re d sta v n i
ci!
trefl Pesniških gen era
li- štirje različni n a čin i pisanja
k Pfav to lik o p o jm o v an j poezi/ Pr-avzaprav skoraj nič argu,l*nt0v za o b ravnavanje p o d
I P0'01 naslovom . S am o dvoje
' kar nas sili v to : stiska s
^ostorom n a tej stran i in pa
kn"^0 '. da so v en d arle vSe štiri
^j!'9e izšle pri isti založniški
M ladinski knjigi. T o so:
Šal'3 ^ 'otica » G la s", T o m aža
; |farT,una » M ask e", M ajde K ne
Qih° k ° s č u d o v ito glad kim
A«?T ul<azala fin a le " in Iva
pll^ a » H e k a to m b a ".
Dn»Iav 9o t° v o zasluži o sred n jo
.
° s t Z lo b čev a knjiga, ki
^ .n as'° ^ o m „ G la s" zd ru žu je
lje 0 zdaj p o z n a n e in uveljav. ® Prvinskosti njegove poezifloii
Z? o d m ev na različn a
; ijV|-IVe^ a ‘n stisk e na pesnikovi
Ce Jeni*ki in pesniški p o ti, in
kaCrav ie o d več govoriti o te m ,
I
m ora biti vsaka prava
1^
‘Ja
o seb n o
izkustvena,
Ve» 0 Pri Z lo b cu d o d a m o še
Ql' nam reč to , da lah k o iz
' razb erem o biografske
I n « * ? njegovega bivanja. T o je
; ^ njena p o t č lo v e k a , ki je v
k. P* tre n u tk u z a č u til p o tre-

T ' da Pogleda nazaj z zrelo
rtos-T
6uio,dnostj°. Kajpak tudi pri
da j a zbirka ne more prikriti,
dobf i a v dosedanji pesniški
Prohi Cir'*a Zlobca središčni
§,,eni ljubezen.
stav|-3lT,Unove -M aske" pred
ajo odsev prehodnega ob

d o b ja ustv arjalčev e o se b n o sti,
n ek a j, k ar se je p esn ik u zap isalo
na o d lo č iln e m ra z p o tju zrelih
l e t Z n a č iln o zanj v te m tr e n u t
ku je , d a se še v ed n o z a te k a k
ta k o im enovani č is ti, recim o
šalam u n o v sk i, lirik i, a k o ra v n o
ga sp o zn an je z » ra z p o tja " le-tej
o d te g u je , k e r p o tre b u je za iz
p o v ed širo k o e p sk o b esed o . Ni
n a k lju č n o zapisal re c e n z e n t J o 
ž e S n o j, da se p rav z a to ta
z b irk a b ere k o t ro m a n . Slej ko
p rej p a so „ M a sk e" n e k a k šn a
k o n tro ln a p o sta ja za p esn ik a
sam ega in tu d i za p riv ržen ce
njegovega n ač in a pisanja.
Z a knjigo M ajde K ne bi na
k ra tk o d ejali, da odseva visoko
k u ltiv ira n o st besednega zvezja,
tu d i o b č u tja je v elik o , č ista
p o ezija, k o t jo je m o č p r a k tič 
n o p o jm o v a ti/p a to n i. G re za
d n e v n išk o sto p n je v a n je o b č u t
kov, ki so p o naravi p o e tič n i,
v e n d a r se av to rici n izajo k o t
liričn i p ro z n i o d lo m k i. K o t
n e k ak šn e „ p e sm i" v p ro zi. V eč
p o ezije je v sek ak o r v A n tičev i
„ H e k a to m b i" .
M e ta fo rič n o
o b ilje, m isleči stavki in p o d o b 
ne reči n a prvi p o gled k ažejo ,
da gre za n ek am sta rin sk o
k u ltiv iran e pesm i. V en d a r je to
le n a prvi p o g led , saj gre
a v to rju , k a k o r je še m lad ,
p riz n a ti p resen etljiv o življenj
sk o in lite ra rn o z relo st.
I. ZO R A N

rupnikov
proces
Številnim zgodovinskim in
literarnim delom o obdobju,
druge svetovne vojne na sloven
skih tleh s« je nedavno pridruži

la knjiga Dušana Željeznova
»Rupnikov proces". Tako smo
poleg zgodovinskih del o belo
gardizmu, domobranstvu in po
dobnih dobili še delo, ki naj bi
nam odkrilo pravo podobo
Leona Rupnika, ki se je s
hlapčevanjem okupatorju zapi
sal med največje izdajalce.
Vrednost tega dela je pred
vsem v tem, da tokrat prvič
prinaša dokumente, ki doslej
niso bili objavljeni. Vendar ti
sami po sebi še ne odkrivajo v
celoti vseh zgodovinskih oko
liščin, ki bi, zlasti mladim.

Rupnikovih spominov celo res
nični, v tem smislu, da je
Rupnikovo ravnanje ustrezalo
potrebam

dovolj podrobno in zgodovin
sko osmišljeno prikazali dogaja
nje. Zakaj v delu Željeznova
prevladujejo spomini ' Leona
Rupnika, ki jih je napisal med
čakanjem na proces, potem so
objavljeni posamezni deli govo
rov toži lea, originalen prispevek
pisca, bolje bi bilo reči redak
torja, pa se nanaša le na
Rupnikovo poreklo, njegovo
šolanje in potem na njegovo
kariero v avstro-orgski ter stari
jugoslovanski armadi. Tako bi
se zdeli lahko posamezni deli

ovekovečilje
preproste ljudi
i#/ ’|jata življenja so se mi nabirala
na rožnem vencu. Bridkost mi
*ranjena, a zoper njo sem imel
m * °< z H r b t n i kom, v katerem
J ^ r a j Štruca kruha, in fotografskimi
'P Potoval po Dolenjski in srečeval
w 'J#zne, vesele ljudi."

kakor
ni bila
pravo
je bila
aparati
dobre,

v i * * * z« denar, fotografiranje je njegova
krajev Stlc*t ' k' povori o ljubezni do ljudi in
^D air
e.^e nisem našel v hrupnem svetu;
stirnj |' ° a ,.ivadab pod Grmado, med preproi)8th|cJ Udm': Tamkaj me pozdravljajo otroci,
'n p r jj^ ,. i[° na vrata mojega bivaka sosedje
Veseij i f . ’ na njihovih obrazih berem, da so
.f o to jp ji? vrnitve." Ljudje ga imajo radi, s
^dilk rat,‘ nahrbtnikom , štruco kruha in
&Odrox.
Pra\£ata zanimivost. Za delo na
W«ketJ d fotografije je lani prejel bronasto
“ orisa Kidriča, ki mu jo je za zasluge

naroda,

da je bilp

ustrezno zgodovinskim okoli
ščinam.
Štirideset let od Rupnikove
ga izdajalskega delovanja in
trideset let od njegovega proce
sa je le predolga doba, da bi za
vse vrste bralcev zadostovali ti
dokumenti. Knjigi manjka večji
avtorski
prispevek
Dušana
Željeznova, v katerem bi bile
podrobneje orisane zgodovinske
okoliščine za nastanek takega
sodelovanja z okupatorjem, ka
kor ga je tako neslavno in v
škodo slovenskega naroda izpri
čal Leon Rupnik. Še posebno
velika pomanjkljivost te knjige,
k i, je izšla pri Cankrajevi za
ložbi, pa je, da ji manjka več
slikovnega gradiva.
Skratka, čeprav bo knjiga
naletela na velik odmev med
bralci, pa vendarle ni delo, ki bi
ustrezno
zgodovinsko,
pa
morda tudi psihološko pojasni
la, kje so korenine izdajalstva
na Slovenskem. Zato bo to delo
lahko služilo k o t gradivo za
bodoče resnejše zgodovinsko
delo, ki naj bi v celoti razkrilo
sindrom izdajalstva. j SIMČIČ

odklenjeni
človek

France Modic, nedavno tega
član orkestra RTV' Ljubljana,
bil na Slemenih. Za sedem otrok ni
dovolj kruha. Glasbeno nadarjeni
1928 sprejet v vojaško glasbeno
mu ni bilo treba plačevati. Kot
izobražen glasbenik (njegovo glas
bil kontrafagot) je prepotoval veliko
pa se vrača na Slemena in pod
kjer njegovi leseni hišici
Francetov bivak, v slednjem pa je
prijazno sprejet.
j®®*- j® član več turističnih društev s tega
fovfit a‘ k '1 i® med pobudniki za ustanovitev
,'z#rni?[,e9a društva
njegova je bila
'««*«•»«» na
" a nRaščici,
o « ,,v ., n|oau»a
»»■»
^®la
Za Ureditev nekaterih turističnih poti.
^ orhen ■° a mno9'b področjih, posebej pa kaže
1$t8vji
f ° toflrafiranje. Ovekovečil je že
ne kraie. zanimivosti, starine pa ljudi in
delo od Turjaka do Kočevja. Kako
ljude od Raščice do Ribnice,
Kočevski zbor, Naši obrazi,
glava ima svoje pokrivalo
•mn:
naslove so imele posamezne razstave
dlc«vih fotografij.

Pisatelj Anton Ingolič je eden izmed tistih
slovenskih literarnih ustvarjalcev, ki priteguje
zanimanje precej širokega kroga bralcev, med
njimi pa je tudi veliko mladih. Ta slovenski
pisatelj, ki je začel ustvarjati pred petinštiri
desetimi leti, je namreč precej svojih del
ustvaril za m ladina In mladina, kateri je
posvetil tudi svoje službeno delovanje (dolga
leta je bil profesor slovenščine), je vedno bila
najbolj zvesta spremljevalka njegove ustvarjal
nosti. Ta stik pa se ni ustvarjal samo prek
branja, marveč tudi s številnimi obiski Antona
Ingoliča po šolah. In na njih se je vedno znova
postavljalo vprašanje, kako je pisatelj ustvaril
to ali ono delo, kako je ustvaril tega ali onega
junaka
Da bi Ingolič na kar najbolj primeren
način ustregel radovednosti mladih bralcev, je
napisal delo .M oje pisateljevanje", v katerem
na pripovedno zanimiv način razloga nastanek
svojih del. Čeprav knjiga ni natančen popis
ustvarjalnega prijema (to je mišljeno v
psihološkem smislu), pa dovolj nadrobno
govori o vseh zunanjih okoliščinah, ki so
botrovale posameznim delom. Tako se bodo
bralci v tem delu seznanili, kako so nastali
.L ukarji" pa potepi roman o izseljenskem
vprašanju .K je ste, Lam utovi?", »Deček z
dvema imenoma", »Tajno društva PGC",
.G im nazijka", »šum ijo gozdovi dom ači" itd.
Predvsem pa bodo spoznali, da pisateljevanje
ni odvisno le od navdiha, ampak da je pogosto

pri širjenju tehniške kulture podelila Zveza
ljudske tehnike Jugoslavije. Dobil je še druga
pnznanja.
Po upokojitvi mu ostaja še več časa za
fotografiranje. Pred kratkim je pripravil album
o mladinski delovni brigadi, ki je poleti
posodabljala cesto od O rtneka do Velikih
Poljan, torej v smeri Grmade. V načrtu ima
fotografiranje starih kulturnih zanimivosti na
območju Rašiče do Ribnice, poslikal bo stare
hiše, cerkve, kapelice in. znamenja, ki jih v
ondotnih krajih ni malo. Še pogosteje se vrača
v kraje, od koder je pred dobrega pol stoletja
krenil v svet. Vrača se v samoto, ki zanj ni
samota, saj na vsakem koraku srečava kmete
in kmetice, ki težko garajo, pa prikupne
podeželske otroke in spet znova lončarje,
rešetarje, podnarje, škafarje, retarje, Sitarje,
spominkarje, skratka suhorobarje in, krošnjar
je. Ovekovečuje jih. „Rad fotografiram
preproste ljudi, ki delajo, ki spreminjajo in
izboljšujejo svet."
J. PRIMC

ilogg, dolenjskegaJista

Pesnikom je dobro šele po
smrti, pravi Pavle Zidar v noveli
Jarc, ki je. izšla skupaj z novela
mi Mraz Ovida v Pontu tare,
Stjepan in zadnja ura v novelistični zbirki Odklenjeni človek.
Zidar se tudi to pot loteva svoje
priljubljene teme, človeka v
mejnih situacijah, pred obli
čjem smrti, le da je to pot
poudarek na pesnikih.
Čeprav je to delo še vedno
polno zidarjevsko učinkovitih
m etafor m prvinsko opojnega
stila, ki bralca vedno znova
pretresa in preseneča, je vendar
le v pretežnem delu literarna
reportaža. Zlasti v prvi namreč
nastopajo osebe iz slovenskega
javnega življenja s svojimi pravi
mi imeni, v noveli pa tudi ni
opaziti posebnega fabulativnega
napora. Gre za opis drugovanja
s pisateljem Cirilom Kosma
čem, za prikaz težke usode
slovenskega literata in um etni
ka, potem pa p o t na njegov
pogreb, ki je vrnitev v materino
naročje, v slovensko zemljo. V
naslednjih treh delih te zbirke,
ki so že bolj novelistično narav
nani, se Zidar spusti nižje. Piše
o stanju po potresu na Tolmin
skem, kjer je nekoč tudi sam
pisateljeval, a je doživel marsi
katero grenko izkušnjo. V Stjeoanu gre za težko usodo neke
žrtve političnih homatij, v
Zadnji uri pa za dva starčka, ki
se pod pezo resničnosti sama
pokončata.

precej težaško delo, katerega sestavni del je
tudi študij, bodisi iz knjig ali iz življenja. Prev
pri Ingoliču pa je bil ta ustvarjalni postopek
ves čas v veljavi, saj se je moral, če je hote!
vemo popisati življenje radarjev, spustiti tudi
v jame, iti med gozdarje ipd.
Knjigi je pisatelj dodal bibliografijo svojih
del in prevodov ter še seznam člankoy, v
katerih je govor o njegovem delu. Knjiga je
tako za mlade bralce samo še pridobila na
zanimivosti, verjetno pa bo dobila svoje mesto
tudi pri bralcih, ki se malo bolj podrobno
zanimajo za književnost.
j s

O d k len jen i č lo v ek je to rej
u b o g a p a re , izm aličen a od p ri
tisk a re sn ič n o sti, p re d k a te ro se
kaže sm rt k o t n a jp re p ro ste jša in
n a ju č in k o v ite jša rešitev. V en d ar
ta rešitev ni nikoli d o k o n č n a ,
saj se vse v ra č a k o t b o leze n , ki
v n e n a d n ih izpadih vse p o k o n č a
in p o te p ta . Še p o seb ej je re sn ič 
n o s t — življenje te ž k a z a p esn i
ke, ki poleg lastnega n o tran jeg a
p ritisk a p o g o sto do živ ljajo še
p re z ir d ru ž b e in sum v njihove
nazore.

T o velja tu d i za knjigo, ki
prinaša b lizu d v esto slovenskih
basni in n e d o sti m anj k o t
p e td e s e t živalskih pravljic. T o 
v rs tn o lju d sk o blago je iz
različn ih
virov
(zapisovalci,
prve objav e in še n e k a te ri
p o d a tk i so n avedeni v o p o m 
bah) izbral A lojzij B olhar, z
d u h o v itim i risbam i pa je knjigo
o p rem il M arjan M anček.

V drugo je izšla še ena knjiga,
katere vsebina se veže na
izročilo ljudskega blaga. To so »Pregovori in reki na Sloven
Knjiga, v kateri omenja med
skem", kakor jih je zvečine po
znanimi imeni tudi Komelja in
Zamljena, pa se začenja takole: ‘ znani zbirki I. Šašlja pa tudi
drugih tiskih in objavah zbral
»Iz dolenjskega kotla, kjer je
Etbin Bojc, izdala pa Državna
nekoč zgodovina zvarila iz Ili
založba
Slovenije. Knjiga vsebu
rov, Keltov, Ciganov, zajetih
Rimljanov in Slovanov dana je nad devet tisoč pregovorov in"
rekov, ki so po abecedi razvr
šnjega
Dolenjca,
polnega
ščeni v dvajset vsebinsko raz
nasprotujočih si občutij, in kjer
ličnih skupin. Govorijo o času,
so rase zmešane v tak sitijski
človeku z nravstvenimi poseb
vozel, da ga ne razreši noben
nostmi, o delu, naravi, navadah,
meč ali kom pjuter več, iz tega
sreči in nesreči pa o vremenskih
kotla, kjer ima hudič mlade
napovedih, življenjskih skušnjah
vsako leto . . . "
in še o mnogočem. Modri
J. SIMČIČ
pregovori in reki so zanimiva
podoba slovenskega človeka, ki
je znal tudi na strnjen način
izraziti svoj življenjski in zna
čajski slog. Bojc je knjigo
opremil s predgovorom in se
Drugj natis sta v zbirki Zlata znamom dozdajšnjih tiskov in
ptica pri Mladinski knjigi doži objav slovenskih pregovorov in
veli knjigi, ki sta v glavnem
rekov, po množici slednjih pa
namenjeni mlademu bralstvu, uporabnika vodi abecedno ure
zaradi besedil, ki jih prinašata, jeno stvarno kazalo.
pa ne bi smeli umanjkati v
nobeni slovenski družinski knji
žnici. Gre za dokaj izčrpna
izbora . Slovenskih ljudskih pri
Hovvard Fast sodi v krog
povedi" in »Slovenskih basni in
tistih pisateljev, ki si zlagoma
živalskih pravljic."
utirajo p o t v ameriško književ
Sedemdeset ali kaj bajk,
zgodovinskih, razlagalnih in no no klasika Na Slovenskem je
vseeno dokaj neznan, saj m alo
vel ističnih pripovedk pa šaljivih
kdo pomni, da je kmalu po
zgodb, legend, pravljic in basni
je iz bogate dediščine sloven zadnji vojni izšel prevod njego
vega romana, ki ima naslov po
skega ljudskega slovstva izbrala
Kristina Brenkova Četudi bese junaku Tomu Painu. Tako se
Fast tukajšnjemu bralstvu tako
dila niso združena po tematskih
sklopih, kakor smo jih našteli, . rekoč znova odkriva s kratkim,
ampak so objavljena brez prave a um etniško izredno prepričlji
ga reda, knjiga (uvodno besedo vim romanom »Bobnarček" (za
založbo Obzorja ga je poslove
je prispeval Milko Matičetov,
risbe so delo Ančke Gošnik— nil Jože Fistrovič).
Na humane tone ubrana
Godec, v kazalu pa je ob
sporočilna
plat tega dela zadeva
naslovu naveden tudi zapisova
lec besedila) omogoča .po v živo, da misliti o tem, kaj je
drobno seznanitev s pripovedno tako mračnjaškega v ljudeh, da
platjo slovenskega ljudskega lahko sovražijo, se med seboj
blaga, predvsem pa nudi obilico pobijajo. Dogajanje se odvija
bralnih užitkov ob ljudski do pred več k o t dvema stoletjema,
mišljiji, iznajdljivosti, druhovi- glavni junak je bobnarček
tosti, šegavosti, modrosti in še hessenških najemnikov, ki so se
na strani Angležev borili zoper
čem.
ameriške sile za neodvisnost. Na
podeželju so nemški vojaki ubilibebca, dozdevnega vohuna,
povračilni udarec za to dejanje
pa je strašen. Dva oddelka
Hessenčanov je brž pobitih, reši
se le bobnarček, ki se zateče na
skedenj nekega domačina. Hči
slednjega in mladenič se začne
ta ljubiti, ljudje pa hitro izvoha
jo, kdo je tujec v resnici. Konec
je krut, da bolj ne bi mogel biti,
ni je stvari, ki bi junaka lahko
rešila pred pobesnelo m nožica

iz ljudskega
slovstva

bobnarček

iJSSI ZAKUo/

»SLIKAM,
KO SEM NAJBOLJ
UTRUJENA”

dopolnjevala. Ker je bil R udi mizar, je lahko za
gledališče izdeloval vse kulise in podobne stvari,
osnutke zanje pa je izdelala Ma rija, ki je imqla že
od nekdaj veliko veselje do slikanja.
Kot učiteljica je prišl a v Mokronog leta 1926,
še prej pa je morala v borih dveh letih izmenjati
kakšnih devet delovnih mest, vse od Borovnice pa
Hiša, v kateri živita Marija in Rudi Kuhar, Roji do Dobrepolj. .I n nikoli mi ni bilo žal, da sem
na obrobju Mokronoga. Tako je mir, v katerega je potem ostala v Mokronogu," pravi Marija v
potopljeno to mestece, tam še globlji, tišina še pristni ljubljanščini. Takoj se je vključila v
bolj tiha. Hiša pa se zdi zaradi velikosti, ki med mokronoško kulturno življenje, kjer je lahko
nizkimi predmestnimi hišicami še bolj izstopa, začela uresničevati svoj slikarski in risarski talent.
nekako tuja in neprijazna. Toda taka je samo na
Naredila je brez števila plakatov, osnutkov za
prvi pogled. Ko vstopiš, te pozdravi prijazna
kulise, ki jih je potem v svoji mizarski delavnici
kmečka izba, vsa obdana z lesom in poslikana s
izdelal njen mož. S tem delom sta nadaljevala
slovensko narodno ornam entiko. V kuhinji, kjer
tudi po vojni, ko so uprizorili med drugim tudi
se zdaj lastnika najraje zadržujeta, sicer ni več
Miklovo Zalo, zraven tega pa pripravili še celo
toliko lesa, ki daje prostorom toplino, zato pa sta
vrsto iger in operet. Za vse to delo nihče ni nikoli
tembolj prijazna gostitelja, ki naš obisk izkori
prejel niti najmanjšega honorarja; skoraj vse so
stita za malo globlje obujanje spominov na
krili iz svojega žepa, medtem ko danes mladil
preteklost, katere je ta hiša polna.
najprej zahtevajo denar, šele potem so priprav
Če prav sta zakonca Kuhar prišl a iz različnih ljeni tudi kaj pokazati. In to jim Kuharjeva
koncev — Rudi je bil rojen v Ameriki, kjer je
potihem tudi zamerita.
preživel samo tri leta, Marija K uhar pa je rojena
Poleg poučevanja v šoli, ki ga je morala leta
Ljubljančanka — so spomini skupni in vsi so
1948 prekiniti zaradi bolezni, je Kuharjeva
zvezani z Mokronogom, z njegovim življenjem,
opravljala tudi opazovanja vremena in sprememb
pogosto malomestno opravljivim, a vendarle
v naravi,'kot so: kdaj zori žito, kdaj se selijo ptice
prijaznim, nekako po meri človeka ukrojenim.
in podobno. Te dodatne naloge-ki pa so jo ravno
Tu je bila pred vojno m očno razvita amaterska
tako veselile kot poučevanje lepopisja in risanja,
gledališka dejavnost, prirejali so maškarade, tu je
so jo .prisilile", da se je večinoma zadrževala
bilo m očno društvo Sokol. Vse to se je
doma. Le kdaj pa kdaj si je vzela toliko časa, da
nadaljevalo precej let tudi po vojni; zdaj se je
je skočila v Ljubljano na kakšno razstavo. Najbolj
kulturno življenje nekoliko zaustavilo, kaže pa,
so ji všeč slike Ivane Kobilice, poznala pa je tudi
da se bo na pobudo mladih vendarle spet
Jakopiča in Vaupotiča. Zato pa jo je opazovanje
obudilo. Na nekdanje dejavnosti hranita zakonca
rastlin in vremena trajno povezalo z naravo,
Kuhar mnoge spomine: fotografije, slike, osnutke
za kulise za gledališče ipd. Č ep rav sta bila katere na jlepši del zdaj prenaša na platno. V
zadnjih nekaj letih je namreč naslikala kakšnih
različnih strok, sta se zakonca Kuhar odlično
trideset platen, na katerih je upodobljen njen
najljubši motiv — rože. Slik zdaj skoraj nima več,
ker jih je podarila prijateljem in znancem.
„ R a d a slikam," pravi Marija Kuhar, ki ji
človek ne bi prisodil 78 let starosti. .Slikanje me
pomirja in sprošča. Kadar sem najbolj utrujena,
sedem za platno in se ne dvignem tudi po več ur.
Žal pa mi vedno bolj zmanjkuje časa, saj je dela v
gospodinjstvu kar precej, čeprav sva z možem
sama." Potem prinese njen mož slike v kuhinjo,
sama pa razloži po mizi vizitke, poslikane z
narodno oranamentiko. Vsaka slika, vsak šopek
rož, ki ga je naslikala, ima svojo zgodovino. Eden
izmed šopkov, naslikanih na njenem platnu, je bil
prinesen s Priče nad Mo kronogom, kjer imata
počitniško hiši co (predverje te je poslikano s
prizori iz Sneguljčice, le da med palčki manjka
Godrnjavka, ker godrnjanja ne srne biti v taki
hiši), drugega spet so ji prinesli od nekje drugje.
Vse pa pričajo o vezeh, ki sta jih Kuharjeva stkala
s krajem in ljudmi, in poglabljajo njuno sožitje v
veliki hiši na obrobju Mokronoga, ki se v zadnjem
času spet delovno in kulturno prebuja. Precejšen
delež humusa za novo rast pa sta gotovo
prispevala tudi zakonca Kuhar.
J. SIMČIČ

V rubriki Naši zakladi so se zvrstili že
številni zapisi o kulturnih in zgodovinskih
spomenikih in predm etih, s katerimi je precej
bogato tudi širše dolenjsko področje. Med
take kulturne spomenike oziroma ostanke, ki
razkrivajo pronicljivost človeškega duha, ki ne
pozna ne jezikovnih ne zemljepisnih omejitev,
sodijo tudi naše lesene ključavnice s stopicami
— ljudje so jih imenovali, različno: rigl, lesen
pleh, ključavnica, pah — kakršne so do
nedavnega uporabljali skoraj povsod v Sloveni
ji za zaklepanje v glavnem gospodarskih
poslopij, pastirskih koč, podov, skednjev,
vinskih hramov in celo čebelnjakov.
Čeprav so danes lesene ključavnice skoraj
samo še muzejski predmet, pa imajo zelo
dolgo in pisano zgodovino ter izvor daleč od
evropskih civilizacijskih središč. Raziskovalce
so zamikale pred več kot sto leti in do danes
je bilo o njih odkrito že marsikaj. Razlikujejo
predvsem dva osnovna tipa lesenih ključavnic
s stopicami: ključavnice, ki jih odklepajo
tako, da ključ vtaknejo v izvotljen zapah, in
tiste, pri katerih se ključ vtakne v ohišje —
take so tudi naše. Oba tipa še danes srečujemo
v Afriki in delno v Aziji in Evropi, arheološko
dokazana pa sta izpred štiri tisoč le t Ali je*
bila prva ključavnica izdelana v Egiptu ali
Babiloniji, ni moč dokazati, jasno pa je, da se
je njena raba zgodaj razširila na zahodu in v
Evropi, posebno po rimski zasedbi velikega
dela Evrope. Tako so se rabile v Švici, na
Švedskem, Gradiščanskem, Poljskem, v Srbiji,
Hrvaški, Šloveniji itd. Ni pa dokazano, ali so
lesene ključavnice uporabljali že Slovani v
pradomovini in kako so zaklepali stavbe stari
prebivalci na našem ozemlju pred naselitvijo
Slovanov. Tako ostaja vprašanje nepretrgane
kontinuitete rabe lesenih ključavnic na našem
ozemlju arheološko nepodprto.
Slovenske lesene ključavnice so zbudile
pozornost Toneta Cevca po naključju, ko je
zbiral gradivo o planšarskih kočah v bohinj
skih planinah. O b nekem opuščenem stanu v
planini Laz pod Ogradi v Triglavskem pogorju
je na vratih opazil pribit izrezljan kos ploha z
napisom v bohoričici in z letnico 1817. V
svojem zapisu o lesenih ključavnicah s
stopicami na Slovenskem pravi, da je kasneje
videl še nekaj podobnih zapahov, vendar
nobenega z napisom. Lazenska lesena ključav
nica pa ga je spodbudila, da je začel
poizvedovati po njih tudi drugje po Sloveniji.
Naletel je na tri najbolj razširjene oblike tistih
lesenih ključavnic, ki jih po glavnem sestav
nem delu, stopici, jezičku v notranjosti
ključavnice, lahko imenujemo ključavnice s
stopicami. Med zbranimi primerki — po do
sedaj zbranih poročilih so uporabljali lesene
ključavnice v okolici Adlešičev in Dragatuša, v
okolici Novega mesa in v vaseh pod Gorjanci,
v Suhi krajini, na cerkniškem obm očju, v
Kropi, okolici Kranja, Kamnika in v Bohinju,
v okolici Škofje Loke, v Trenti, Bavščici,

Logu pod Mangrtom in v Breginjskem kotu "
je zaradi preprostega odklepanja najbolj
privlačen „rigelj" z Vrhovcev pri Adlešičih« **
je dolgo služil za zaklepanje shrambe za vina
sedaj pa ga hrani Belokranjski muzej v MetlikiKljučavnica je izdelana iz dveh kosov dobrega
pol metra dolgih hrastovih plohov. Z notranje
strani ima vsak del v zgornji polovici
izdolbene po štiri 15 cm dolge in 1 cm široke
utore in v vsakem od njih je stopica, 12 cm
dolg jeziček z zarezo. V spodnji tretjini ploh*
je po vsej širini vdolben pravokoten utor, P°
katerem drsi okrog 70 cm dolg zapah —
— z lepo oblikovanim držajem. Na drugem
koncu zabit klin preprečuje, da rigl ne zdrkne
iz utora. Na zgornji strani blizu držaja in13
zapah v dveh vrstah po 4 utore, v katere *
zagozdijo stopice, ko je ključavnica zaprt8.
Oba kosa ključavnice držijo skupaj 10 cin
debeli klini. Odprtina za ključ, ki je srpas®
oblike, s štirimi zobmi in zanko iz vrvice na
ročaju, je nad zapahom.
Podobno leseno ključavnico hrani tudi
Dolenjski muzej v Novem mestu. Do jej
1964 je še zaklepala vinski hram
Bojanca iz Velikega Orehka. Tudi dolenjsK
ključavnica je sestavljena iz dveh kosj£
hrastovih plohov in je v njen več stop1 ■
„Rigelj" je izdelan iz lipovega lesa. „Le
ključavnico" pa zapira kovan ključ, ki "JV
obliko črke U, kraka pa namesto 10
nekakšna ušesca. Iq kako se je
ključavnica odklepala? Pri belokranjski J
bilo treba ob odklepanju s6či s ključem
notranjost stavbe skozi majhno lino v steni ^
vratih, vtakniti na slepo ključ v odprtm0^
ključavnici in ga potegniti navzgor. Pri tern
se leseni zobje Nataknili ob zarezo v st°PlCjfl
in jih dvignili iz Crtorov v zapahu. Tako se J.
dalo potegniti zapah iz ključavnice in
vrata. Pri dolenjski ključavnici je b
odklepanje podobno, le ključ je bilo tre
potisniti še malo na stran, da je ostal v zare^
To je bilo precej boljše, saj ključa ni bilo tre
več držati.
w\
Dolenjski muzej hrani še dve P°“° l-t
ključavnici: eno iz hrama Toneta Erjavca
Ljubna, druga lesena ključavnica Pa ^
zaklepala hram Janeza Muhiča — ki 50.^gg,
podrli — prav tako na Ljubnem od leta 1
Ta hram je. bil še starejši, saj so ga na Lju
prenesli iz Podljubenske gore.
.
Kdo je take ključavnice izdeloval, je
j
reči, verjetno pa spretnejši gospodarji kar ^ $j
ali bolj izurjeni tesarji in kolarji. Čeprav
■
lesene ključavnice po konstrukcijski *a |j|<e
zelo podobne, pa nista niti dve enaki. R 1 ^
so predvsem v številu utorov, v razm akin ^
utori pa v obliki ključa itd. D a s o se
t
ključavnice ohranile vse do dane* ^
majhnimi spremembami, dokazuje, ka.
pa
miselna je bila iznajdba, ključavnic
trpežne veliko bolj od železnih. .
q aGA^
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