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rem mestu
i začetek
7. a; 'bestiade
Trebanjska Tesnila orga
nizator srečanja delavcev
azbestne industrije
NOVO MESTO — Tesnila iz
Trebnjega so letos prvič organizator
azbestiade. 7. srečanje delavcev
azbestne industrije Jugoslavije, ki
bodo prišli iz Kardeljevega, B.
Pertovega sela, Medvod, Prokuplja,
Mladenovca, Srebrenice in Varaždina,
bo potekalo od 12. do 14. junija v
Novem mestu.
Na otvoritvi letošnje azbestide v
petek, ob 18. uri v športni dvorani
Marof bo slavnostni gorovnik Miha
Ravnik, predsednik slovenskih sindi
katov. Po dvigu zastave in prisegi bo v
dvorani tekma v malem nogometu med
Zlato selekcijo in ekipo Azbestiada.
Okrog 400 delavcev se bo pomerilo v
več športnih panogah. Na Otočcu bo v
soboto okrogla miza o inovaciji upra
vljanja, poslovanja in tehnologije.
P. P.

ZV EZN A NAGRADA
ZA D R AGA TUŠKE
P IO N IR JE
DRAG ATUŠ — Za velike zasluge
pri širjenju tehnične kultureje Zveza
za tehnično kulturo Jugoslavije pri
konferenci Ljudske tehnike podelila
nagrado Borisa Kidriča, in sicer
srebrno plaketo, pionirski zadrugi
Belokranjsko polje, ki deluje na
osnovni šoli v Dragatušu. Nagrado
so pred kratkim prevzeli na srečanju
in tekmovanju pionirskih zadrug v
Braslovčah pri Celju. Dragatuški
pionirji že vrsto let sodelujejo na
zveznih srečanjih in tekmovanjih po
vsej Jugoslaviji, znani pa so
predvsem po svojih poljskih pridel
kih, vezeninah in drugih tehničnih
izdelkih.

V T R IM U T U D I
PLOŠČE Z NOVOTERMOM
TREBNJE — Od sobote na
nedeljo so v Trimu začeli s poskusno
proizvodnjo sendvič plošč z vlož
kom novoterma. Ker ima novoterm
številne dobre lastnosti ne le kot zvo
čni in toplotni izolator, am pak je tu
di ognjevaren, bo verjetno čez čas
izpodrinil polnjenje plošč s poliure
tanskimi masami. Tega kakovostne
ga materiala na domačem tržišču tu
di močno primanjkuje.

Žužemberk
sprejel brigade
prve izmene
ŽUŽEMBERK — V nedeljo, 7.
junija, so tukaj odprli trinajsto
zvezno mladinsko delovno akcijo
Suha krajina ’87, na kateri bo
sodelovalo v treh izmenah v 15 bri
gadah predvidoma 650 briga
dirjev. Slovenosti v naselju so se
udeležili poleg brigadirjev 'prve
izmene še predstavniki iz občin,
kjer bodo delovišča, republiški
predstavniki, brigadirji-veterani in
krajani.
Najprej je pozdravil udeležence
predsednik krajevne konference
SZDL Žužemberk Janko Skube,
potem je zbranim spregovoril Jože
Novak, predstavnik izvršnega
sveta občinske skupščine Gro
suplje. Novak je v nagovoru briga
dirjem dejal, da so dobrodošli v
Suhi krajini in da je brigadirsko
delo pomembno za napredek obm
očja. Potem je med drugim omenil
številne kilometre vodovoda in ptt
omrežja ter druge pridobitve, kijih
je prineslo dosedanje delo številnih
brigadirjev iz vse Jugoslavije.
V nadaljevanju so se v kul
turnem programu predstavile bri
gade prve izmene: llija Badovinac
iz Laškega, Ivo Lola-RibarizKule,
Boro i Ramiz iz Gnjilan, Boris
Kidrič iz Lukavca in Novi
Eeograd-Novi Zagreb iz Novega
Beograda. Ob dvignjeni zastavi sta
9 Letošnja republiška mladin
ska delovna akcija Rogla 87 bo
potekala od 28. junija do 9.
avgusta, brigadirji iz Brežic, Sev
nice, Črnomlja, Nove Gorice,
Lenarta in gorenjskih ter zasav
skih občin pa bodo urejali
zemljišča na Jurgovem, kjer so
pozimi smučišča. Gradili bodo
tudi brežine ob cesti Rogla —
Pesek, na pašnikih Rogle bodo
opravili več manjših melioracij in
postavili nekaj napajališč za
živino. Akcija naj bi stala 30
milijonov dinarjev.
pozdravila zbrane še predstavnik*
republiške konference ZSMS Vla
do Gerič in Mirko Vavpotič,
komandant letošnje akcije Suha
krajina, in simbolično odprla
začetek dela. Obkoncu so nastopili
še folkloristi iz Siska in Prijedora.
M. LUZAR

ladi so se razšli, vezi ostajajo
Zaključno slovesnost XIX. zleta bratstva in enotnosti je navdušeno sprem ljalo skoraj 25.000 Dolenjcev — Z let
je v imenu pokrovitelja odprl Dušan Šinigoj — P laketeTrn ovac 44
NOVO MESTO — Prenovljeni stadion bratstva in enotnosti je minulo
nedeljo nudil podobo, kakršne to mesto ob Krki še ni imelo. Sklepna prireditev
XIX. zleta bratstva in enotnosti je na tribune in v senco Portovalda pritegnila
skoraj 25.000 Dolenjcev, ki so kar z navdušenjem pozdravili vsako od zletnih
vaj 5000 mladih iz Bihača, Prijedora, Banjaluke, Karlovca, Siska, Gospiča in
Novega mesta, ki je tokrat združilo več kot 2000 mladih iz vseh štirih dolenjskih
občin.
nik Dušan Šinigoj, predsednik repu
Fantje in dekleta v živopisanih
bliškega izvršnega sveta, je zbrane
oblačilih so s svojimi nastopi, polnimi
pozdravil v imenu pokrovitelja in med
mladostnega zanosa, pesmi, plesa in
drugim dejal: »Prepričan sem, da
vedrine, dokazali, da se takšno
novomeški zlet, tako kot festival v
druženje, ki se je pričelo 1944. leta v
Gornji Radgoni, vlak bratstva in
vasi Trnovac, ne bo končalo v Novem
enotnosti in številne podobne prire
mestu, temveč bodo naprej pletli še
ditve širom po domovini, ne bo le
trdnejše vezi bratstva in enotnosti
športni in kulturni sestanek in spo
republik, iz katerih prihajajo.
minsko manifestativni dogodek, am
Zaključna slovesnost se je pričela z
pak tudi nova spodbuda za širjenje in
mimohodom udeležencev zleta, zatem
poglabljanje že sedaj razvejenih in
pa je vse prisotne pozdravil podpred
čvrsto stkanih medsebojnih vezi.«
sednik organizacijskega odbora XIX.
zleta Boris Gabrič. Slavnostni govorPo slovesni otvoritvi so na zeleni
ploščadi stadiona najprej nastopili
cicibani iz Novega mesta, zatem pa so
se z zletnimi vajami, ki so ponazarjale
PRVI K O V IN A RJEV
narodnoosvobodilno legendarnost Pe
LIV ARSKI S T R O J
trove gore, Kozare, partizanskega
Roga, povezano z današnjimi željami
ČRNOMELJ — Konec maja so v
in hotenji mladih, predstavili mladi
črnomaljskem Kovinarju naredili iz
vseh zletnih območij. Največ navduše
novega programa livarskih strojev prvi
nja gledalcev je vzbudila prav sklepna
stroj za litje aluminija v kokile, ki ga
točka, v kateri se je predstavilo 1560
bodo prodali livarni »Bane Sekulič iz
mladih z novomeškega zletnega obm
Sombora. Sicer pa je zanimanje za
očja. Za vajo, ki je nosila naslov »Naj
stroje iz tega programa na domačem tr
močnejšo vez tkejo najtanjše niti«, sta
gu izredno veliko, toliko bolj, Jcer jih
bili posebnega aplavza deležni tudi
doslej pri nas ni izdeloval nihče in sojih
avtorici te in drugih vaj novomeškega
morale livarne uvažati iz Italije ali Ne
zletnega območja, Ruža Kovačič in
mčije. Črnomaljci pa so že dobili tudi
Vjerka Halmova.
naročilo za 2 livarska stroja iz tujine, in
sicer iz Nemške demokratične republi
Se seje stalnega sekretariata so
poslali pismo predsedstva SFRJ in CK
ke.

ZAČETEK AKCIJE — Brigadirji so družno posedli po stopničastem pobočju
sredi naselja. Besede dobrodošlice in zahvale jim je izrekel tudi slavnostni
govornik Jože Novak, predstavnik občine Grosuplje. Na njenem območju bo tudi
nekaj delovišč letošnje ZMDA Suha krajina '87. (Foto: M. Luzar)

RIBNICA — Matevž Arko, učenec
8.c razreda ribniške osemletke, je zma
gal na nedavnem republiškem tekmo
vanju v znanju iz kemije za učence sed
mih in osmih razredov osnovnih šol

KRŠKO — Potniki letošnjega vlaka bratstva in enotnosti, ki je v Slovenijo
prispel že sedemnajstič, so povsod po Sloveniji doživeli lep in prisrčen sprejem.
Tako je bilo minuli petek tudi v Krškem, kjer se je vlak ustavil najprej. Že na
železnišk' postaji so vlak pričakali predstavniki občine Krško, družbenopoli
tičnega življenja in domačini.
Po prvih pozdravih je kolojia so mahali z zastavicami, krenila proti
potnikov skozi gost špalir pionirjev, ki prireditvenemu prostoru na trgu pred
Delavskim kulturnim domom Edvar
da Kardelja. Potniki vlaka so prisrčno
odzdravljali pionirjem in jim pripe
njali značke. Ko se je na trgu zbrala
domala 2000-glava množica potnikov
z vlaka in precejšnje število domači
nov, je goste najprej pozdravil pred
sednik občinske skupščine Krško
Zoran Šoln. Dejal je, da so Krčani
počaščeni, ker lahko odpro srca
gostom, ki so leta 1941 tako lepo
sprejeli slovenske izgnance in z njimi
delili tudi zadnji košček kruha.

PRISRČEN SPREJEM — Takoj po prihodu vlaka so se pozdravili predstav
niki Slovenije in Srbije. Na sliki: predsednik srbske skupščine Branislav Ikonič
se pozdravlja s predsednikom slovenske mladine Tonetom Anderličem, med
njima je Jože Smole, predsednik RK SZDL. (Foto: J. Simčič)

Padle

so

vse

Politiki govorijo o bratstvu in enotnosti, ljudje pa ga
udejanjamo. Lepšega in bolj prepričljivega dokaza za to
trditev, ka ko r je bil m nožični shod ljudi na novom eškem
stadionu ali pa sprejem vlaka bratstva in enotnosti v
K rškem , skoraj ni. Bodimo odkriti, pred zletom je mar
sikoga skrbelo, ka ko bomo prenočili goste iz Bosne in
Hrvaške, ati celo, da se ne bi pripetila k a k a nevšečnost.
Nazadnje pa se je zgodilo celo to, da je bilo gostiteljev mnogo
več k o t gostov. Dolenjci lahko rečemo, da smo lepo sprejeli
naše goste. Tudi Posavci so se dobro odrezati, saj so kljub
delovnemu dnevu prisrčno sprejeli goste iz Srbije. Padle so
vse jezikovne, politične in celo psihološke pregraje, k i
pogosto zrastejo m im o volje ljudi. Tu ni šlo več za prestiž
politike ali gospodarstva, am pak za preprosta srečanja m ed
ljudmi, k i so Iskreno spregovorili m ed Seboj O VSukdunjth
težavah, s katerim i se srečujemo. Bratstvo m ed ljudmi iz
različnih republik je torej živo, oblike m anifestacij pa se
lahko spreminjajo in se morajo prilagajati zahtevam časa.
J. S IM Č IČ

V imenu Slovenije je goste pozdravil
nr«Hc«rlnik r»rmMi5kp krinfcr?nri*
SZDL Jože Smole. Dejal je, da postaja
vlak vse bolj trden most med brat
skima narodoma dveh republik, ki pa
lahko samo še poglobi in okrepi
medrepubliško sodelovanje. Z njim se
ponuja priložnost, da se ljudje med
seboj pogovorijo in pojasnijo tudi
morebitne nesporazume. Hkrati je še
dejal, da se zavedamo, da smo v mar
sičem objektivno različni. Vendar pa
te različnosti ne zanikajo dejstva, da
imamo skupne cilje in hotenja.

Potnikom vlaka so v Krškem pri
pravili bogat kulturni program, v
katerem so sodelovali člani literarne
skupine Beno Zupančič, pihalni orke
ster Tovarne celuloze in papirja Djuro
Salaj, pevska zbora Viktor Parma iz
Krškega in moški pevski zbor iz Bres
tanice pa sta izvedla Gubčevo kantato
Od puntov do Tita. Goste iz Srbije so
pozdravili tudi pionirji, ki so imeli v
tistih dneh ekološko konferenco.
J. S.

li za razkazovanje prelepe okolice
Novega mesta, tja do Šmarjeških in
Dolenjskih Toplic, Otočca in Trške
gore. Zletniki so odšli, vezi pa
ostajajo.
j PAVLIN

V T R IM U NE BO
P R IS IL N E UPRAVE

DUŠAN ŠINIGOJ: »Oblike in vse
bine izražanja in potrjevanja brastva
in enotnosti so danes drugačne, ven
dar bistvo in smisel ostajata nespre
menjena in nič manj aktualna kot med
narodnoosvobodilno vojno«.
dovolili, da nas ločuje«. Gostje vseh
zletnih območij so zatem prisostvovali
otvoritvi dveh razstav. Prva, v Domu
JLA, je bila posvečena 100-letnici
• Bogat spored XIX. zleta bratstva
in enotnosti je potekal tudi vso soboto.
Stalni sekretariat zletov je na redni seji
v hotelu Metropol podelil 45 spominskih
plaket Trnovac 1944 zaslužnim telesnovzgojnim delavcem in organizacijam na
zletnem območju. Dobitniki z novome
škega območja so: Cveta Falkner,
Janez Mohorčič, Jože Pečnik, in
Osnovna šola Katja Rupena ter Par
tizan Slovenije iz Ljubljane.

Potniki 17. vlaka bratstva in enotnosti so se najprej ustavili v Krškem
R IBN IČA N
R E PU B L IŠK I PRVAK

ZKJ, v katerem so med drugim zapi
sali: »Kljub številnim težavam v
družbenem in gospodarskem razvoju
in raznim poizkusom omalovaževanja
dosežkov revolucije od tukaj spor
očamo, da nikomur nikdar ne bomo

Sokola in zletom, razstava v avli Lju
bljanske banke pa je nosila naslov
»Šport, dober dan«. Osrednji sloves
nosti sobotnega dne sta bili polaganje
venca v avli narodnih herojev in
svečana akademija v športni dvorani,
ki je bila posvečena XIX.-zletu in
praznovanju 100-letnice organizirane
telesne kulture na Dolenjskem. Več
kot dve uri trajajoča akademija, v
kateri so se najprej predstavili telo
vadci in telovadke, člani državne
reprezentance iz Ljubljane, s sokol
skimi vajami pa so prireditev popest
rili tudi telovadci iz novomeškega
Partizana. Drugi del akademije je
izzvenel v znamenju glasbe, plesa in
petja, v njem pa so se predstavila vsa
zletna območja.
Poročilo ne bi bilo popolno, če na
koncu ne bi omenili trdnih vezi in poz
nanstev, ki so jih v dneh zleta spletli
mladi z vseh zletnih območij. Novomeščani so se izkazali kot dobri gos
titelji. V nedeljo dopoldne so izkoristi-

BREŽICE — Na obravnavo
gospodarjenja v občini za prvo
četrtletje so na skupni seji zborov
občinske skupščine v torek, 9.
junija, navezali razpravo o izgubi
in zaskrbljujočem položaju Trimovega tozda Jeklene konstruk
cije. Trajala je več kot dve uri, v
njej pa so • sodelovali razen
predsednice izvršnega sveta Jelke
Barličeve in predstavnikov druž
benopolitičnih organizacij še dele
gati
tozda v Dobovi ter
direktor delovne organizacije iz
Trebnjega. Na seji so delegatom
prebrali stališča centralnega de
lavskega sveta, stališče delegacije
dobovskega kolektiva Trimo in
stališče delegacije krajevne skup
nosti Dobova. Zbor združenega
dela in družbenopolitični zbor sta
po utrujajoči razpravi ločeno
glasovala o začasnem ukrepu
družbenega varstva, ki ga je za
tozd v Dobovi predložil izvršni
svet občinske skupščine, vendar
sklep o tem ukrepu ni bil sprejet.

AKVARELI V KRŠKI
G A L E R IJI
KRŠKO — Jutri ob 19. uri bodo v
tukajšnji galeriji odprli razstavo
akvarelov akademskega slikarja Jan
eza Kneza iz Trbovelj. Razstava bo na
ogled do 26. junija.

n
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Potem je spregovoril še Branislav
Ikonič, predsednik srbske skupščine
in vodja uradne srbske delegacije.
Zlasti pozitivno je ocenil izmenjavo
otrok med srbskimi in slovenskimi
družinami, saj se tako lahkp eni in
drugi seznanjajo z drugim jtzikom,
kulturo, vse več mladih v Srbiji pa se
odloča tudi za tečaj slovenskega jezi
ka. Sodelovanje pa se širi tudi na
gospodarsko področje.

V drugi polovici tedna bo
deloma jasno vreme, v popol
danskem času bodo krajevne fj
plohe ali nevihte.

ZLET VEDRINE IN PESMI — »Z roko v roki v bratstvo«, to je bil naslov vaje, s katero so se predstavila dekleta
novomeškega zletnega območja. Vajo sta sestavili in vodili Ruža Kovačič in Vjerka Halmova. Dekleta so pokazala
veliko smisla za ritem in koreografijo, izvedba je bila prikupna in je navdušila. Prelivanje barv na zeleni preprogi
prenovljenega stadiona ji je dalo še poseben mik. (Foto: Janez Pavlin)

Dolenjsko že spet odrivajo
Z republike prem alo inform acij o pripravah na gradnjo avto ceste — Izvršilni
odbor dolenjske gospodarske zbornice o gospodarskih težavah

Posavski
kadroviki
o zakonu
KRŠKO — Posavsko društvo
kadrovskih delavcev je zelo
delavno, saj večkrat na leto prireja
za svoje člane seminarje, predava
nja in okrogle mize.
Predsednica izvršilnega odbora
društva kadrovskih delavcev Luč
ka Kočnar, referentka za kadre v
JE Krško, je povedala, da je bila
okrogla miza organizirana na
pobudo medobčinskega sveta
Zveze sindikatov za Posavje.
»Naša splošna pripomba na zakon
je predvsem v tem, da naj bi
delovna razmerja določali repu
bliški zakoni, in to poglavje v
zakonu o združenem delu sploh ni
potrebno. Če pa že vztrajajo pri
tem, da bi moral zakon o
združenem delu obravnavati tudi
delovna razmerja, potem predla
gamo še nekaj sprememb. Pred
vsem nas moti določilo, da bi
morali razpise za prosta dela in
naloge objavljati v dnevnem tisku.
Doslej smo jih seveda tudi obja
vljali, ampak hkrati tudi v lokalnih
časopisih in še na skupnostih za
zaposlovanje. Prav tako se ne stri
njamo z določilom, da naj bi komi
sije za medsebojna razmerja
sprejemale vse kandidate, ki izpol
njujejo pogoje samo formalno. Ti
pogoji sami po sebi niso dovolj in
po našem jnnenju morajo imeti
delovne organizacije pri izbiranju
kadrov proste roke. Obstaja tudi
predlog, naj bi združevali sredstva
za zaposlovanje pripravnikov.
Tudi tu menimo, da delovne orga
nizacije tudi pripravnike zapo
slujejo v skladu s svojimi
potrebami, seveda pa nimamo nič
proti, če bi za to obstajala neka
merila brez finančnih obveznosti.
In če v predlogu sprememb govo
rimo o večjih pooblastilih poslo
vodnih delavcev, potem bi morali
kaj več zapisati tudi o njihovi
odgovornosti,« je povedala Lučka
Kočnar.

NOVO MESTO — Ko je izvršilni odbor medobčinske gospodarske zbornice
za Dolenjsko pred tednom obravnaval poslovne rezultate in gospodarska giba
nja v tej regiji v prvih treh mesecih letos, je bilo spet poudarjeno, da so podatki
zaradi novega obračunskega sistema letos še manj kakovostni, kot so sicer za
prvo obračunsko obdobje. Kljub temu je nesporna ugotovitev, da se težave v
gospodarstvu poglabljajo.
kljivosti, ki so nekatere zadeve še
Zaradi vsega tega bi si morala
bolj zapletle in zahtevajo še več
tudi zbornica prizadevati doseči, da
adm inistriranja.
bodo v gospodarstvu vsaj stvarno
Posebej so opozorili na problem
ocenjevali svoje poslovanje in s tem
zalog. Te so se v tromesečju
tudi stvarne razvojne možnosti.
povečale za dobro desetino, kar ob
Jasno je, da vseh izgub, kijih je letos
revalorizaciji pobere precej dohod
zneskovno veliko več kot lani, le ne
ka. Precej je bilo govora o porabi, ki
gre pripisati samo novemu obračun
še vedno narašča kljub intervencij
skemu sistemu, am pak so razlog
skim zakonom. Po popolni uveljavi
zanje tudi lastne slabosti znotraj
tvi novega obračunskega zakona —
organizacij, predvsem tam , kjer se
s tem naj bi počakali do začetka
izguba vleče že dlje. Za novi
prihodnjega leta — bo verjetno
obračunski sistem so sicer ugota
precej drugače, dosedanje besedo
vljali, da v celoti niti ni tako slab,
vanje o nujnosti varčevanja bodo
ima le vrsto izvedbenih pom anj

BAZO 20 OBISKALO 1500 BANČNIH DELAVCEV — LB Temeljna dolenj
ska banka Novo mesto je organizirala 13. partizanski pohod delavcev Lju
bljanske banke in Narodne banke Slovenije. Pohod je bil v soboto, 30. maja iz treh
smeri s končnim ciljem na Bazi 20. Ena kolona s 1100 pohodniki je krenila iz
Jeiendola, druga iz Zgornjega Hrastnika in tretja od Lukovega doma. V drugi
in tretji koloni je bilo 400 pohodnikov. Slavnostni zaključek 13. partizanskega
pohoda je bil na pikniškem prostoru v Dolenjskih Toplicah. Ob tej priložnosti je
bil slavnostni govornik Bogdan Osolnik. (M. R.)

Pesem Posavja v Brežicah
3REŽICE — Sobotna pevska revija
v slavnostni dvorani Posavskega
muzeja je sovpadla z manifestacijo ob
prihodu vlaka bratstva in enotnosti,
zato je bila med poslušalci tudi delega
cija iz pobratene Velike Plane. Pevce je
pozdravil Stane Ilc, pokrovitelj revije

CVETJE ZA ZBOROVODJE — Ob zaključku revije so zborovodjem izročili
šopke in se jim zahvalili za njihov trud. Zborom so dirigirali: Zdenka Vučajnk,
Jože Pfeifer, Juriča Grakalič, Ciril Udovč, Franc Kene, Elizabeta in Drago
Križanič, Miha Haler in Janko Avsenak. (Foto: J. Teppey)

ljubljansko
\ -pismo
Vladavina
prepovedi,
ne pa spodbud
Intervencijski zakoni le
del naših utvar
LJU BLJA N A — Zdaj je že
jasno, da je zvezni izvršni svet z
ezitvi naraščanja osebnih do
hodkov izrazil tudi prepričanje,
da se v združenem delu malo de
la. Tako se je spet izkazalo, da
ima državni aparat večji smisel
za omejevanje kot pa za vizijo, ki
bi delovala spodbudno. To se je
izrazilo tudi v zvezi s krpanjem
intervencijskega zakona, ki je
povzročil veliko reakcij in preki
nitev dela.
Zato tudi poučeni nimajo zau
panja v učinke intervencijskega
zakona in nestrpno pričakujejo
konec junija, ko naj bi ta zakon
prenehal veljati, ker ga vredno
tijo Kot predpis, ki bi lahko
prinesel več škode kot koristi.
Za zakon niso imeli lepih besed
niti tisti, ki so ga predlagali, niti
tisti, ki so ga sprejemali; sprejet
jc bil kot nujno zlo, čeprav nu
jnost tako nepopularnega ukre
pa ni bila dovolj utemeljena.
Težko verjamemo, da bodo
njegove precej zapletene določ

lOLENJSKI LIST

• Izvršilni odbor medobčinske
gospodarske zbornice za Dolenjsko
se je seznanil tudi s pripravami na
gradnjo avto ceste. Dejstvo je, da pri
prave na tem koncu tečejo normalno,
kolikor lahko, glede na to, da kasnijo
v republiki in da na Dolenjsko tudi ne
prihajajo tako rekoč nikakršne infor
macije o tem, kako daleč so priprave
na gradnjo. Le komu ustreza, da
nismo obveščeni in da bomo zaradi
tega potem kasnili, so se spraševali
dolenjski gospodarstveniki in izrazili
bojazen, da bodo naenkrat imeli
prednost nekje drugje z neko drugo
cesto, za katero bo vse pripravljeno.
Okrcali so tudi odrinjanje dolenjskih
organizacij od priprave projektov in
drugih del za gradnjo avto ceste.
inflacija, saj jih izvozniki dobivajo z
nekajmesečno zamudo. G re za
tipičen prim er nediscipline države,
medtem ko od drugih zahteva večjo
finančno disciplino. Banke pa tudi
ne morejo voditi nikakršne politike
več, saj gredo ukrepi povsem v
drugo smer od zahtev po večji
poslovnosti. Dolenjski gospodarst
veniki so se ponovno zavzeli za
uvedbo devizne dokum entarne kon
trole N arodne banke Slovenije v
Novem mestu, da bi bilo manj leta
nja s papirji v Ljubljano. Zahteva
verjetno ni pretirana, navsezadnje
Dolenjska prispeva že skoraj 15
odstotkov k slovenskemu konverti
bilnemu izvozu.
Z. LIN DIČ-D RAG AŠ

M ed poslušalci je bila delegacija iz Srbije

f
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same po sebi udejanjile manjše
ekonomske možnosti. Zavzeli pa so
se za čimprejšnjo odpravo interven
tnih zakonov.
O slabostih deviznega sistema so
menili, da sploh ne gre več izgubljati
besed, saj nič ne zaleže. S stimulaci
jam i pa je tako, da jih dosti pobere

be neugodna gibanja res lahko
zaustavile.
Od tega zakona pa priča
kujemo tudi poučne učinke za
prihodnost; še enkrat se bo na
mreč preizkusila (ne)moč inter
vencijskih zakonov oziroma ne
sposobnost države, da z adm i
nistrativnimi ukrepi rešuje eko
nomska vprašanja.
V razpravah o namenih in
učinkih intervencijskih zakonov
bi bilo treba posvetiti delček
pozornosti »kakovosti« teh ukre
pov. Iz številnih navodil in poja
snil ob sprejetju zakonov je raz
vidna predvsem nepoučenost in
neodgovornost do »baze« —
skupščinski delegati so bili pre
senečeni, ker so predloge dobili
šele dan ali dva pred zasedanjem
skupščine. Zakoni vsebujejo tu
di nelogičnosti, predvsem pri
oblikovanju cen, kajti povsem
jasno je, da to vodi k odpravlja
nju še zadnjih elementov svo
bodnega oblikovanja cen glede
na ponudbno in povpraševanje.
In tako se zastavlja vprašanje,
kaj lahko samoupravljanje izgu
bi in kaj pridobi, če se v skladih
in kuvertah proizvajalcev pojavi
preveč denarja, v naslednjem
obdobju pa bo neprodano blago
(ob)ležalo v skladiščih. Ali pa bo
prišlo v stečaj: Izgubilo bi lahko
le iluzije, če jih je sploh še kaj, o
možnosti ne tržnega usklajeva
nja in iluzije o socialni državi, ki
da lahko s čarobno paličico
predpisovanja rešuje vse proble
me. Dobili pa bi elemente realne
ekonomije in tržišča, s tem pa
stvarne ekonomske motive za
delo.
VINKO BLATNIK

In predsednik občinske skupščine v
Brežicah, z željo, da bi pesem še bolj
povezala Posavje in pevce zbližala z
občinstvom. Nastope je strokovno
ocenjeval univerzitetni profesor Jože
Gregorc iz Maribora.
Koncert v veliki poslikani grajski
dvorani je že od nekdaj doživetje za
pevce in poslušalce, zato jo občinstvo
vsakič do kraja napolni, a tudi noben
pevec in noben zbor ne zamudi te
priložnosti. Tokrat je nastopilo deset
najboljših zborov, ki so jih za ta
nastop izbrali na občinskih revijah:
štirje iz brežiške in po trije iz krške in
sevniške občine. Kot gost revije je za
uvod zapel prvak med mladinskimi
zbori, pevski zbor osnovne šole iz
Cerkelj ob Krki z zborovodkinjo
Zdenko Vučajnk.
Za njim so se zvrstili: Kostanjeviški
oktet, oktet Boštaniski fantje, lovski
zbor iz Globokega, mešani zbor Jut
ranjke iz Sevnice, moški zbor Planina
iz Cerkelj ob Krki, mešani zbor sev
niške Lisce, mešani zbor iz Zdol,
moški, ženski in mešani zbor DPD
Svoboda bratov Milavcev iz Brežic,
mešani zbor PD Oton Župančič iz
Artič in mešani zbor PD Viktor Parma
iz Krškega.
J. T.

P O N O V E N S K L IC
S E J E K O M IT E JA
TREBNJE — Zaradi velike* odsot
nosti članov občinskega komiteja ZK
4. junija so morali v Trebnjem
ponovno sklicati 9. sejo OK ZKS, in
sicer za danes, 11. junija,ob 14.30vsejni sobi skupščine občine Trebnje.
Dnevni red ostaja nespremenjen.
Predsednik OK ZK Jože Jevnikar pa
vse člane opozarja na 16. člen statuta
ZKS »in zahteva, da se seje zanesljivo
udeležijo, ker morajo obravnavati
neodložljive zadeve.« Tudi službena
potovanja in druge obveznosti tokrat
ne bodo zalegle kot opravičilo!

\T n y i n i7 V ! 7 V i
državi

valuta

šiling
Avstrija
frank/C
Belgija
frank/F
Belgija
krona
Danska
marka
Finska
frank
Francija
Nizozemska gulden
lira
Italija
krona
Norveška
Portugalska escudo
ZR Nemčija marka
pezeta
Španija
frank
Švica
krona
Švedska
V. Britanija funt
jen
Japonska
kv. dinar
Kuvajt
dolar
Kanada
dolar
ZDA
a. dolar
Avstralija
ECU

tečaj
velja za
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
100
1
100
1
1
1
1
1

• Gospodarski problem i so kot
živi pesek, ko se vanj pogrezneš, ni
več rešitve.

Za boljši dim
Javni proglas o akciji za
racionalizacijo kajenja
Na posvetu, k i sta ga v Ljubljani
pripravila ljubljanska Tobačna tovar
na in svet za zdravstvo in socialno
politiko pri OK SZD L LjubljanaCenter, so udeleženci sprejeli skupen
proglas za javnost o utrjevanju in širi
tvi družbene akcije za racionalizacijo
kajenja v naših razmerah.
Povzemamo nekaj glavnih ugoto
vitev, ker izvirno besedilo zaradi st
rahovitega pačenja slovenskega jezi
ka ni objavljivo.
Udeleženci posveta so ugotovili, da
jugoslovanska tobačna industrija ni
ma celovjtih in sodobno oblikovanih
standardov tobačnih izdelkov, oziro
ma da je to, kar nam takšno celo
vitost nadomešča, zastarelo in ne nu
di opornih točk ne za modernizacijo
tobačne industrije ne za dobro gospo
darjenje. Pri splošnem združenju
jugoslovanske tobačne industrije si
cer imajo komisijo za standarde, ven
dar ni v šestih letih pripravila nič us
treznega. Če torej hočemo jugoslo
vansko tobačno industrijo sodobno
razviti in jo gospodarsko okrepiti,
potem je treba oblikovati sodobne
standarde tobačnih izdelkov, in to ta
ko, da bo prevladovala kakovost.
Poleg krepitve gospodarske moči to
bačne industrije bi standardizacija
kakovosti tobačnih izdelkov in nad
zor kvalitete vplivala tudi na zd
ravstveno stanje kadilcev; slabe ci
garete so pač zdravju
najbolj
škodljive.
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nakupni
za devize

srednji

prodajni

4937,43
1679,33
1678,11
9254,85
14317,12
10404,32
30967,40
48,13
9 390,56
445,64
34890,36
498,36
4 2096,50
9982,29
1030,63
438,98
2248,43
472,18
631.15
452,44
720,81

4944,85
1681.85
1680,63
9268,75
14338,63
10419.95
31013,92
48,20
9404,67
446,31
34942,77
499,11
4 2159,74
9997,29
1032,18
439,64
2251,81
472,89
632,10
453,12
721,89

4952.27
1684.37
1683,15
9282,65
14360.14
10435,58
31060.44
4 8,27
9 4 18,78
446.98
34995,18
499.86
4 2222.98
10012,29
1033,73
440,30
2255,19
4 73,60
633.05
4 53.80
7 22.97
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Naša anketa
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Narod naj bo občutljiv
M ilan K učan, predsednik slovenskih kom unistov, znan po
vedno tem eljito preteh tan ih razm išljanjih, je za enega od jugoslo
vanskih časopisov dejal, d a je lahko občutljivost Slovencev za
nekoga videti kot običaj, kot poza, dejansko pa je to čuvanje
identitete. Če n aro d u in družbenim silam , ki so odgovorne za
njegovo usodo, ni m ar lastna k u ltu ra, lasten jezik, potem ta
n aro d nim a velike, prav zap rav nikakršne perspektive. O bčut
ljivost dobivajo Slovenci v Jugoslaviji dejansko k ar velikokrat na
pladnju. Pa je to upravičeno? N e, se strinja tudi večina sogovor
nikov v današnji anketi. P osebno m anjši narodi, kot sm o
Slovenci, m o rajo še posebej veliko dati na svojo kulturo, jezik, na
svojo n acionalno identiteto, sicer se k ar h itro zgodi, da zgubljajo
skoraj od narave dane pravice in da potem čudijo in dvigajo tlak
zahteve po stvareh, ki sploh ne bi smele biti sporne.
GORDANA ROŽMAN, tajnica v
Agrokombinatu Krško: »Pri nas smo že
tako nacionalno pomešani, da je skoraj
nemogoče govoriti o nekakšni slovenski
nacionalni preobčutljivosti. Slovenci spo
štujemo ostale jugoslovanske narode
ravno tako kot sami sebe. Zdi pa se, da
nekateri hote poudarjajo razlike, ker je pač
taka gospodarska situacija in smo v Slove
niji bolj delavni, bolj uspešni. Včasih pa
dobim vtis, da se delamo preveč pametne,
določene zadeve bi lahko drugače
povedali.«
BLAGOJE TOŠESKI, iz Metlike: »Po
narodnosti sem Makedonec, v Metliki
živim 17 let, delam v sosednji Hrvaški.
Meni se zdi prav, d aje vsak narod občut
ljiv, ko gre za njegovo nacionalno iden
titeto. To je treba čuvati, gojiti in razvijati,
ne pa zatirati in seji odpovedovati. Mi mali
narodi, kot smo Makedonci in Slovenci,
moramo še bolj gledati na to. Ne gre za
preobčutljivost, kaj šele za separatizem.
Gre za to, da je vsak tisto, kar je, in da to
tudi ostane.
IVAN KOSTANJŠEK, delavec Integralovega tozda Brebus iz Šentlenarta: »V
28 letih službe sem marsikaj doživel,
čeprav se do vseh potnikov obnašam
enako. Nisem preobčutljiv, vendar mi ni
vseeno, da nas pripadniki drugih narodov
zaničujejo in zahtevajo zase več pozornosti
kot naši ljudje. Tudi iz Zagreba nimam
najboljših izkušenj. Če smo šli v gostinski
lokal uniformirani, so nas zelo radi
spregledali. Tako vedenje zbuja nepotrebne
napetosti. Slovenci smo za neprist
ranskost, to je najboljši temelj za
medsebojno razumevanje.«
FRANC UDOVČ, delavec v tovarni
zdravil Krka, Novo mesto: »Med nami in
delavci iz drugih republik ni nesoglasij.
Dobre delavce spoštujemo, lenuhov ne
trpimo. Včasih ob kozarčku pade tudi
kakšna opazka, sicer pa sem nekaj takšnih
moral požreti tudi sam, ko sem pred leti
delal na Gorenjskem. Rekli so mi, da jim
odžiram kruh. Mislim,da jeprecej nesogla
sij povzročila akcija in priponka: Slove
nija, moja dežela. Če se prikažeš z njo v
Beogradu, lahko pričakuješ tudi bunko, v
Ljubljani pa jo nosijo tudi delavci izdrugih
republik.«
v i
VINKO HORVAT, upokojeni višjidentist iz Črnomlja: »Slovenci smo se v zgodo
M
vini obdržali zaradi svojega jezika in
j
MM:
kulture. Kje bi bili, če ne bi imeli Trubarja,
Prešerna, Levstika, Cankarja? Mi moči
nimamo, zato moramo čuvati in gojiti naš
jezik in kulturo in na tem področju ne
moremo biti nikoli dovolj, kaj šele preveč
občutljivi. S tem nikogar ne ogrožamo,
zato se ne smemo uklanjati, če kdo te naše
skrbi in občutljivosti ne more ali noče
razumeti.«
DRAGO ILC, obratovodja žage Inles,
Ribnica: »Menim, da Slovenci nismo
nacionalno preobčutljivi, saj ima že prenekatera družina v bližnjem sorodstvu pri
padnika drugih narodov. Do nesporaz
umov prihaja le zaradi denarja: Slovenci
menimo, da dajemo jugu preveč, oni, da
dobe premalo. Država pa je kot družina: če
en sin dela, drugi pa ne, bo oče drugemu
kmalu rekel, da je dobil dovolj in naj se
postavi na svoje noge.«
ANTON PRELESNIK, inženir goz
darstva v GG Kočevje, tozd Rog: »Dokler
se pripadniki drugih narodov pri nas
primemo obnašajo, gre, sicer pa res lahko
pride do konfliktov. Iz prakse vem, da
pride do izpadov, če je nekdo izrazito len,
saj se takrat pozabi na vse dobre delavce iz
drugtfi republik, menim, da Siovenci
nismo preobčutljivi. Kot majhen narod, ki
seje vedno branil, da seje ohranil, pa smo
res občutljivi nekoliko bolj, posebno, če
gre za naš jezik.«
JANEZ KOŠAR, vodja za vzdrževanje v
M-Kmetijskem kombinatu Sevnica: »Slo
venci smo preobčutljivi zaradi dolgoletne
ga podložništva, kar je prišlo na dan v
sedanjem težkem gospodarskem položaju.
Republike se neenakomerno razvijajo,
nerazviti predeli se prepočasi osveščajo, da
lahko le delo dvigne neki narod iz ano
nimnosti. Seveda ne trdim, da nerazvitim
ni potrebna pomoč razvitih.«
NIKO VRANEŠIČ, delavec občinske
uprave v Trebnjem: »Zdi se mi, da nismo
preobčutljivi le v Sloveniji, ampak se preo
bčutljivost še v večji meri kaže drugje v
Jugoslaviji, kar prihaja do izraza ob naj
različnejših pobudah iz naj razvitejše repu
blike. Morda se še vse premalo poznamo,
da prihaja do takih žolčnih reakcij na
določene pojave v posameznih okoljih.«
s

št. 23 (1973) 11. junija 19g7

Zanimanje za obdelavo raste
Obsežen program novomeške kmetijske zem ljiške skupnosti za letos — Največ
pozornosti obdelavi in varstvu kmetijskih zemljišč
NOVO MESTO — Občinska kmetijska zemljiška skupnost ima tudi letos
obsežen program dela. Največ pozornosti namerava posvečati obdelavi in vars
tvu kmetijskih zemljišč, izdelavi agrokarte, razvrstitvi kmetijskih zemljišč po
prirodnih danostih, melioracijam, zaščitenim kmetijam, gospodarjenju s
skladom kmetijskih zemljišč itd. Za opravljanje vseh teh nalog naj bi imela na
voljo dobrih 90 milijonov dinarjev.
V skupnosti sicer ugotavljajo, da je
pa bo skupnost iskala primere neobinteres za obdelavo zemlje spet vse vedelanosti in slabe obdelanosti ter
čji pri kmetih in nekmetih. Še naprej
ukrepala, da se zemlja ne bo zaraščala.

Tobak ni več vabljiv
Kaj zahtevajo belokranjski pridelovalci

POSEBNA CESTA
L O ŠK I POTOK — Cesta odR etij
do Malega Loga je tako slaba, da po
njej lahko varno vozijo le goseničarji.
Priporočljiv ni tudi peč promet, saj si
lahko mimogrede zlomiš nogo. Tako
pravijo prebivalci teh dveh vasi in
zraven zavistno dodajajo, da imajo v
drugih vaseh Loškega potoka tako
rekoč asfalt do vsake njive. Zaradi
slabe ceste se teh dveh vasi izogibljeta
celo živinozdravnik in osemenjevalec,
ki zahteva od kmetov, naj krave vo
dijo do asfaltne ceste, sicer bodo brez
telet.
P-c
na t o p l e m

vrhu

P A S E JO
ČRNOMELJ — V črnomaljski
občini je pašna skupnost organizirana
četrto leto, ovce pa se zadnji dve leti
pasejo na Toplem vrhu. Pred dvema
letoma je prišel iz Bosne pastir, ki je
pasel svoje ovce in ovce koooperantov
črnomaljske kmetijske zadruge. Ven
dar so imeli z njim velike težave, zato
so mu odpovedali in spomladi je odšel.
Delo pastirice je prevzela Marija
Kraševec iz Komarne vasi. Letos se na
Toplem vrhu pase 157 ovac in 55 koz
12 kooperantov, največ z viniškega
konca.

VELIKA SELA — Pri Požekovih na
Velikih selih pri Adlešičih so bili leta
1982 med peščico Belokranjcev, ki so se
odločili, da bodo prvi sadili tobak, so
pa tudi eni redkih, ki vztrajajo s to
kulturo.
»Mi smo bili v vasi poskusni zajček.
Tisto leto je bilo zelo ugodno vreme,
tako daje tobak, ki smo ga zasadili na
manjši površini dobro uspel. To pa je
navdušilo tudi številne sovaščane, da
so se odločili za to kulturo, a so mnogi
kmalu odnehali,« pove Boža Požek, ki
je, kar se tobaka tiče, glavna orga
nizatorica dela pri hiši. »Letos smo na
menili za tobak največjo njivo doslej
okrog 10 arov. Vem, da ni prav, da
gojimo tobak, ker je nikotin strup. Res
je tudi, da odkupne cene niso visoke, da
je Tobačna tovarna iz Ljubljane, ki od
kupi ves pridelek, zelo natančna pri
kvaliteti, da je pri pridelovanju
potrebnega veliko ročnega dela, toda
za kateri koli drug kmetijski pridelek,
ki bi zrasel na enaki površini, bi dobili
znatno manj denarja,« primerja Boža.
Vendar zaslužek očitno še vedno ni
dovolj spodbuden, saj Požekova zago
tavlja, da bodo opustili tobak, če se bo

Z NOVOMEŠKE TRŽNICE
Pretekli ponedeljek je bilo napro
daj že precej češenj po 1.400 do 1.500
din in jagod po 2.500 din Čebula v
šopkih je stala 100 din, kilogram
solate je veljal 800 do 1.000 din, fi
žola 1.000 din, jajca so prodajali po
60 do 70, smetano v lončkih po 800 in
900 in zavitke skute po 1.400 din. Sa
dike paradižnika so stale 80 din, zelj
nate v šopkih so ponujali po 100 do
200 din. Za nagelj jebilo treba odšteti
150 din, za različne lončnice 200 do
500 din. Na stalnih strojnicah so ime
li češnje po 1.200, zgodnji krom pir
po 600, kumare po 1.000 din, paradi
žnik po 1.500, papriko po 2.500 din.
Na tržnici je bilo tudi veliko proda
jalcev oblačil, obutve in različnih
okraskov.
O

•
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Sejmišča
BREŽICE — Na sobotnem
sejmu so rejci prodajali 24S
prašičev, starih do 3 mesece, in
27, starih več. Kilogram žive
teže mlajših je stal 1.400 din,
starejših 850 din. Na sejmu je
menjalo lastnika 120 starejših in
12 mlajših živali.

Boža Požek

D O G N O JE V A N JE
KORUZE
Ko posevki koruze razvijejo 7 do 9
listov, je primeren čas za dognoje
vanje. Dognojimo samo posevke, ki
jim ob setvi nismo dali celotnega
odmerka dušika. Primeren odmerek
je 60—80 k g /h a čistega dušika, to je
220— 300 k g/ha KAN-a (27% N) ali
130— 170 k g/ha uree (46% N). Ureo
po možnosti zadelamo z zemljo.
Paziti m oramo, da gnojimo samo
med vrstami koruze. Če gnojimo
povprek, lahko povzročimo močne
ožige listja. Koruzo lahko dognojujemo tudi z gnojevko, vendar
samo v primeru, če imamo cisterno,
na katero so pritrjene cevi, po kate
rih odteka gnojevka na zemljo le med
vrstami koruze. Primeren odmerek
je 20— 30 m V ha nerazredčene
goveje gnojevke, s katerim damo
posevku cca 90— 130 k g /h a skupne
ga dušika.
Inž. L B.

Kmetijski
Zoper krompirjevo plesen

I

K rom prijeva plesen ali fito fto ra je najbolj nevarno glivično
oblenje krom pirja. Spoznam o ga p o črnorjavih pegah, okoli k aterih
je na spodnji strani vlažnega lista v idna bela prevleka, ki jo p red sta
vljajo trosonosci s trosovniki. Z njim i se bolezen v ugodnih razm erah
izredno h itro širi. O ptim alne tem p eratu re za oblikovanje trosovnikov so med 18 in 22°C, najugodnejša pa je 100-odstotna relativna
zračna vlažnost.
K rom pirjevo plesen prenašam o iz leta v leto z okuženim i pogoji.
En sam okužen gom olj zadošča za o k u žb o 25 ha krom pirišč. Z d uši
čnim i gnojili ne sm em o gnojiti preo b iln o , povečam o pa odm erke ka
lijevih gnojil, saj to gnojilo povečuje o d p o rn o st krom pirja.
Za zatiranje krom pirjeve plesni im am o na voljo sistem ične (ridomil M Z 58, sandofan Z in antraco l com bi) in p rotektivne fungicide
(bakrocid, bakreni dithan, bakreni an traco l, dithane M 45, antraco l
in drugi). S sistem ičnim i fungicidi šk ro p im o v razm iku dveh tednov
v času intenzivne rasti krom pirja. P riporočam o le d v ak ratn o u p 
o ra b o sistem ikov, da se ne bi prezgodaj pojavila o d p o rn o st glive
p roti njim . S protektivnim i fungicidi šk ro p im o pogosteje, vsak
teden, ozirom a po vsakem dežju.
• Za uspešno zatiranje krompirjeve plesni je poleg rabe učinkovitih
fungicidov pomembno še pravilno škropljenje. Krompirjevko moramo
varovati vso rastno dobo, od prvega možnega pojava do zorenja, up %
oštevajoč vremenske razmere. Priporočamo prvo škropljenje s protektivnim fungicidom, drugo in tretje škropljenje s sistemičnim fungi
cidom, za vsa nadaljnja škropljenja pa ponovno uporabimo protektivne s
fungicide. Natančna navodila o pravilnem varstvu krompirja posreduje n
protifitoftorna služba, ki redno objavlja priporočila v dnevnem časopi N
sju in radiu.
N
T ri tedne pred izkopom m o ram o krom pirjevko uničiti z desi!
kantom (reglone 3— 5 l/h a ) , da preprečim o o k užbo gom oljev s N
krom pirjevo plesnijo in črno listno pegavostjo krom pirja. Na h ek tar N
N
p o rabim o vsaj 800 1 škropilne brozge.
*
Inž. O. JA K IČ *

letos zopet ponovila zgodba iz prete
klih let. »Spomladi, ko iz tobačne to
varne prinesejo seme, povedo tudi od
kupno ceno, kije dokaj vabljiva, ven
dar pa je denar, ki ga dobimo v roke
skoraj čez leto dni, takrat vreden
znatno manj. Pridelovalci smo za to , da
nam prej izplačajo akontacijo ali pa
prej odkupijo pridelek. Lani so oblju
bili, da bo odkup novembra, a je bil šele
konec januarja,« se v imenu številnih
pridelovalcev razburja Boža.
M. B,—J.

Ruski zvarek
preganja
varozo
Novost v boju s to
hudo nadlogo čebel
Rusi so največji pridelovalci me
du na svetu in tudi na razisko
valnem področju čebelarstva ima
jo kaj pokazati. Zato bo zanimivo
zvedeti, kako se bojujejo z varozo
ali krpljem, kot tudi imenujemo ta
strah in trepet čebelarjev. Po
pomoč so se Sovjeti zatekli nazaj v
naravo, potem ko so ugotovili, da
nekatere dišavne rastline, pred
vsem pelin, povzročitelju bolezni,
varoi jacobsoni, vsej prej kot
dišijo. Eterična olja in druge ak
tivne snovi, ki jih dišavnice vse
bujejo, delujejo nanj ubijajoče.
• VAROZA PRI NAS ŽE
PUSTOŠI — V Sloveniji je pri
bližno 13.000 čebelarjev, ki imajo
skupno 145.000 panjev in na leto
natočijo 2.500 ton medu. Letos
zagotovo ne bo, tolikšnega pridel
ka, saj pri Zvezi čebelarskih
društev Slovenije ocenjujejo, daje
varoza uničila 30 do 80 odst.
čebel, ponekod pa celo vse.
Posebno so prizadeti čebelarji na
belokranjsko-kočevskem območ
ju (Iz Dnevnika)
Kot piše revija Pčelovodstvo, se
je v spopadu z varozo posebej
obnesel preparat KAS/81, zvarek,
ki ga vsak čebelar lahko sam pri
pravi. Njegove sestavine so pelin
in borovi vršički. Pelin je treba na
birati dvakrat, prvič, ko je v bujni
rasti, in drugič, ko cvete; borove
vršičke pa tedaj, ko so do 4 cm dol
gi. Letošnja nabiralna akcija je
potemtakem že padla v vodo, ve
ljalo pa bi se je lotiti prihodnjo
pomlad.
Nabrane sestavine je treba naj
prej posušiti v senci. Na 50 g ob
bujni rasti nabranega suhega peli
na, 900 g nabranega ob cvetenju in
50 g posušenih borovih iglic je
potrebno naliti 101 vode in kuhati
na blagem ognju 2 do 3 ure. Po 8
urah ohlajeni zvarek precedimo
skozi 2-do 3-slojne gaze in stvar je
pripravljena. Ruski čebelarji jo
dodajajo sladkorni raztopini pri
jesenskem dopolnilnem in spo
mladanskem dražilnem krmljenju
čebel. Kot piše naš najbolj znani
čebelarski strokovnjak dr. Jože
Rihar v tržaškem Godzarstvu,
pvzemajoč po drugih strokovnih
revijah, se je ta zvarek zelo dobro
obnesel.

Posebno pozornost bodo pri tem po
svečali območjem, kjer so bile izpe
ljane melioracije. V občini je po
sprejetem družbenem planu trajno na
menjenih za kmetijstvo 23.940 hek
tarov zemljišč, kar je 78 odstotkov
vseh obdelovalnih, in to zemljo bodo
varovali pred nekmetijsko uporabo in
pred tem, da ne bi prihajala v nekme
tijske roke.
Občinsko agrokarto so začeli pri
pravljati lani, do oktobra letos naj bi
bile nared strokovne opredelitve agro
karte ter navodila, kako oceniti se
danjo in možno rodnost posameznih
kmetijskih zemljišč, kar bodo ocenje
vali na terenu kmetijski pospeševalci.
V teku je tudi razvrščanje kmetijskih
zemljišč po prirodnih danostih. En
predlog je bil že pripravljen, a je
»padel«, ker so mu kmetje očitali, daje
preveč površin vključenih v ravninski
svet, republiška komisija pa je menila,
da jih je premalo.
V občini trenutno poteka hidrome
lioracija Šentjemejskega polja, posp
ešujejo pa priprave na tovrstni poseg
na skoraj 1000 hektarov veliko
območje ob Radulji. Agromelioracije
so letos v načrtu za preko 1000 hek
tarov veliko območje Velikega Kala,
Dolenjih Kamene in Dolenjega Kame
nja, za 276 hektarov v Globodolu in 80
hektarov Podlipe v Suhi krajini, pri
pravili pa bodo vse potrebno za
agromelioracijo 120 hektarov Lopate.
Komasacijo naj bi letos izpeljali na
Mokrem polju, v Globodolu ter jo pri
pravili na Šentjemejskem polju, kjer
pa bi šli v izvedbo v prihodnjem letu.
Z. L.-D.

2. R EPU B LIŠK A
RAZSTAVA IN
S E JE M K O Z
SEVNICA — Zveza društev
gojiteljev pasemskih malih živali
— podružnica za kozjerejo, ki
ima sedež v Sevnici, priredi v
soboto, 20., in v nedeljo, 21. ju
nija, 2. republiško razstavo in
sejem koz. Biotehnična fakulte
ta VTOZD za živinorejo Slove
nije bo pri sevniškem tabor
niškem dom u predstavila selek
cijsko delo z ovcami; hkrati bo
razstava in prodaja manjših
kmetijskih strojev, pripom oč
kov in opreme za gojitev malih
živali ter za njihovo zdravstveno
nego in zaščito. O prehrani, negi
in umetnem osemenjevanju koz
bo govor tudi na posvetu sloven
skih veterinarjev.

EN
HRIBČEK
BOM

KUPIL~
Ureja:Tit Doberšek

Zadnja zima
vinogradom
ni prizanesla
V začetku junija, ko v normal
nih letih grozdje začne cveteti, je
letos v vinogradih splošen zastoj v
razvoju trt. Krivo je temu pomanj
kanje toplote, saj je trta rastlina
sonca. Letošnja zima je bila
izredno dolga, cel maj je bil hladen
in tudi začetni dnevi junija so bili
skoraj brez sonca.
Posledice pozebe iz leta 1985
V mnogih vinogradih ugota
vljamo še vedno posledice zimske
pozebe iz leta 1985, saj se šele sedaj
pojavljajo na deblih trt vidne
razpoke. Tako se trte po dveh letih
še sušijo, marsikatera pa po
začetnem brstenju usahne. Spoz
navamo, da so posledice zimske
pozebe 1985 večje, kot smo pred
0 Do srede junija še vedno lahko
pomagamo oslabelim trtam z
dognojevanjem s kanom ali ureo.
letom ocenjevali. Se drugo leto
bomo morali s podsajevanjem trt
v vinogradu odpravljati posledice
te vremenske nezgode. To pomeni
zelo velika finančna obremenitev
vinogradnika, za katero nima
nobene ugodne denarne pomoči.
Letošnja pozeba
Na trtah so vidne tudi letošnje
dolgotrajne zime, pa tudi maj je bil
bolj hladen, tako da prave pomla
di skoraj ni bilo. Pozimi so za ne
kaj dni padle temperature pod 20°C, ponekod celo do -26°C.
Zato je letos nastavek grozdja pri
nekaterih sortah, in to v večini
vinogradov, silno skromen. Na
splošno pričakujemo le 50 do naj
več 70 odst. normalnega pridelka.
Že sedaj lahko rečemo, da zaradi
zastoja v razvoju trt brez dosladkanja moštov pri sortah, kot so
žametna črnina, laški rizling,
šipon in še nekatere, ne bo mogoče
doseči, da bi imelo vino 9 do 10%
alkohola. Znano je, da cviček
izpod 9% alkohola ne ustreza,
belega vina, zlasti laškega rizlinga
in šipona, pa ne moremo šteti med
kakovostna vina, če nima 10%
alkohola.

Desetina manj krompirja
Uspešna spomladanska setev v trebanjski občini —
Kritično za nekatere rezervne dele
TREBNJE — Spomladanska setev
na območju trebanjske občine je ko
nčana in uresničena preko 99-odstotno. Končana ni le setev koruze na tis
tih površinah, kjer še ni opravljeno
spravilo inkarnatke in mnogocvetne
Ijulke.
To sta skupaj ugotovila komite za
družbeno planiranje in gospodarstvo
občine Trebnje in pospeševalna služba
Kmetijske zadruge Trebnje. V prime
rjavi s spomladansko setvijo lani so
letos zmanjšane površine, zasajene s
krompirjem za okrog 12 odstotkov, na

U R E S N IČ E N PLAN
ČRNOMELJ — V črnomaljski
občini so uspešno uresničili 99 odst.
plana spomladanske setve. Tako so
ječmen posejali na 8 hektarih, oves na
15, silažno koruzo na 390 in koruzo za
zrnje na 600 hektarih, vrtnine na 100
in le krompir na 750 namesto na na
črtovanih 800 hektarih. Med setvijo so
imele prodajalne na zalogi dovolj
mineralnih gnojil, goriva in semen, ni
pa bilo dovolj škropiva proti pršici in
prav nobenega škropiva proti pepelastim plesnim.

ta račun pa je več zemlje posejane s ko
ruzo (seme so kmetje skoraj v celoti
zamenjali) in travno-deteljnimi meša
nicami. Krompir so kmetje posejali na
880 hektarjih, zadruga pa na dveh, ko
ruze za zrnje so v družbenem in
zasebnem sektorju posejali na 1.247
• Pridelovalci so letos posadili
okrog 240 ton krompitja elitnega
semena oziroma semena 1. reproduk
cije, in sicer 220 ton sorte dezire in 20
ton sorte igor. To naj bi ugodno vpli
valo na ponudbo, saj želijo porabniki
krompitja, se pravi tovarna Kolinske
na Mirni, čedalje več oz. izključno
rdeče sorte krompitja.
ha, koruzo za silažo pa na 637 ha.
Ravno pri silažni koruzi je omembe
vreden delež družbenega sektorja, saj
jo je zadruga posejala na 77 hektarjih.
Oskrba z mineralnimi gnojili, seme
ni in pogonskimi gorivi je bila v času
spomladanske setve zadovoljiva. Kri
tična pa je še naprej oskrba z rezervni
mi deli, predvsem za mehanizacijo iz
uvoza.
P. P.

Kako so trpele
posamezne sorte?
Najbolj se vinogradniki prit
ožujejo čez kraljevino, pri kateri je
letos v večini vinogradov pozebel
enoletni rodni les. Rumeni plaveč
je manj prizadet, vendar je v ne
katerih vinogradih zaradi zimske
pozebe prizadete tudi 30 do 40% te
sorte, ponekod pa ima kar nor
malen nastavek grozdja.
Laški rizling je v vseh vinogra
dih močno zaostal v rasti, redki gr
ozdki so komaj vidni, čeprav bi
morala biti trta v tem času tik pred
cvetenjem. Zaostanka trta ne bo
mogla več nadoknaditi. Tudi
nastavek grozdja je letos pri
laškem rizlingu za pol slabši kot v
normalnih letih.
Zelo lep nastavek grozdja imata
šipon in beli burgundec, pri kate
rih ni opaziti nobene škode zaradi
pozebe. Vendar sta ti dve sorti na
našem vinorodnem območju tako
redki, da ne moreta bistveno vpli
vati na večji skupni pridelek vina,
kažeta pa, da si zaslužita večjo
udeležbo v bodočih vinogradih.
Od sort za rdeča vina je najbolj
razšitjena žametna črnina pokaza
la po večini kar lep nastavek groz
dja, so pa primeri, ko je tudi pri tej
sorti enoleten les pozebel in poga
nja le iz starega lesa brez nastavka
grozdja. Zato bo cvička drugo leto
znatno manj.
Modra frankinja je v mnogih
vinogradih pozebla 30-do 40 od
stotno, kjer ni pozebla, pa lepo
kaže. Modra portugalka je po zim
ski pozebi bolj trpela kot modra
frankinja, zato bo pridelek te sorte
letos silno skromen, najmanj za
polovico pod normalnim pridel
kom. Zelo lepo kaže game barvarica, ki ima bogat nastavek grozdja.
V bodoče kaže namesto modre
portugalke saditi game barvarico,
ki zori istočasno kot modra portu
galka, rodi bolj bogato in bolje
prenaša zimsko pozebo.
Po vsem tem lahko sklepamo,
da bomo letos imeli skromen in
manj kakovosten pridelek vina.
T. D.
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Kolovoz se umika
vinski cesti
na Aplenik
Vinogradniki
sami
opravili zem eljska dela
APLENIK — »Okoli 40 vinog
radnikov bo prispevalo najmanj po
150.000 din, veliko nas bo pa dalo
tudi po 400.000 din za vinsko cesto
na Aplenik. Vsi razen treh simulantov, ki imajo povrhu še status
kmeta in samo zafrkavajo, pa
bomo udarniško sami opravili vsa
zemeljska dela,« je povedal kmet
Ivan Stare, predsednik gradbenega
odbora za izgradnjo okrog 1200
metrov vinske ceste na znano
vinorodno področje Aplenik.
Stare je sam opravil že 70 ur,
njegov sin Franci pa še 56 ur s
traktorjem. Vaščani so zvečine res
složno poprijeli, najsi gre beseda o

I V gozd vabijo tudi zaslužki
I
S
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Z aprilom so gozdarji iz Črm ošnjic izpolnili že 41 odst. letnega plana
ČRMOŠNJICE — Prvo obdobje letošnjega leta je za gozdarje iz Črmošnjic
precej ugodnejše kot enako lansko obdobje, ko jim je sekanje in spravilo lesa
močno otežkočala dolga zima. Od načrtovanih 34.500 kubikov lesa so z aprilom
posekali že 41 odst.
Večina lesa, ki ga posekajo črmodnjih letih se je razmerje med do
šnjiški gozdarji, je listavcev, ki jih
mačimi in delavci iz drugih repub
tako rekoč v celoti prodajo Novolelik,
zlasti iz Bosne, močno
su, s katerim imajo sklenjen spo
spremehilo v korist domačih. Med
razum o sodelovanju. S ceno so goz
tem ko je bilo dolgo časa večina de
darji še nekako zadovoljni, čeprav je
lavcev iz Bosne, jih je sedaj le še 10
res, da je njihov les med najcenejši- vsi ostali so domačini oziroma iz
mi v Sloveniji. Od 13.000 kubikov
bližnje okolice. Njihov samski dom,
iglavcev, kolikor jih bodo letos
kjer je na voljo 35 ležišč, pa je kljub
posekali, pa večino prodajo IMV.
temu zaseden, saj v njem prebivajo
V črmošnjiškem tozdu novomeš
tudi delavci iz črnomaljskega tozda
kega Gozdnega gospodarstva je
G G in tozda Transport in gradnje.
zaposlenih 70 delavcev, gospodarijo
Da je za gozdarsko delo večje zani
pa s 5.792 ha gozdov. Večina de
manje med domačimi delavci, imajo
lavcev je proizvodnih, v adm inistra
zaslugo gotovo tudi solidni osebni
ciji in operativi dela le 10 ljudi. V za
dohodki, povprečje za letošnje prvo

trimesečje je 199 tisočakov, kar je
nekaj več, kot znaša povprečje za
celotno G G Novo mesto.

V Črmošnjicah nikoli niso imeli
izgub, če je do izgube že prišlo, je
bilo to samo v prvem trimesečju, ko
jim delo otežuje zima, vendar so jo
do polletja ponavadi že pokrili. Res
pa je tudi, da je finančna slika letos,
ko so dosegli že 41 odst. letnega pla
na, taka ali še slabša ko včasih, ko so
v tem obdobju dosegli 20 do 25 odst.
letnega plana. Se pravi, da stroški —
tu gre zlasti za gorivo, rezervne dele
in popravila traktorjev za spravilo
lesa in terenskih vozil — rastejo
hitreje kot cene lesa.
A. B.

Ivan Stare; »Včasih je bil to kolov
oz, da še poleg voza nisi mogel
peš.«
tistih in Škrljevega, Trstenika,
Ravnika, ali pa za manjše vinog
radnike, kakršna sta Janez Jerovšek z Roj pri Mimi in Polde Konči
na, nekdanji uslužbenec v KPD
Dob. Oba sta s predsednikom
Staretom vred pridno vihtela
macolo in hitela razbijati velike
kamne in skale na novonastajajočem cestišču vinske ceste.
Ob taki zagnanosti teh in drugih
ljudi ne bi bilo presenečenje, če bi
vinogradniki Aplenika res še pred
30. junijem prišli celo do asfalta,
kot so sami optimistično napove
dali.
p p
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IZ NKŠIH OBČIN
Z varstvom
najtežje
na Prski
U god no reSlli le 445 od
760 prošenj za sprejem
otrok v novom eške vrtce
NOVO MESTO — Komisija za
sprejem otrok v vrtec je pred dnevi
opravila svoje letošnje delo. Septemb
ra bo začelo na novo obiskovati vrtec
445 otrok; kar 321 otrok, torej skoraj
42 odstotkov, za katere so starši prosili
za varstvo v vrtcih vokviru novomeške
Vzgojnovarstvene organizacije (poleg
vrtcev v Novem mestu vključuje še
vrtec v Šentjerneju, Straži in Mirni
peči), pa so morali odkloniti. Tudi v
drugih krajih v občini, kjer so vrtci, ni
dovolj prostora za vse malčke, da ne
govorimo o tistih, kjer organiziranega
varstva ni daleč naokrog.
Razmere so kot že leta najtežje pri
varstvu najmlajših. Starši so prosili za
sprejem 264 otrok do 2. leta starosti,
sprejeli sojih lahko le 137. Če ne bi bilo
dokaj razvito družinsko varstvo, ki
praviloma nudi varstvo prav najmla
jšim, bi bilo bistveno še slabše. Tudi
pritisk na posamezne vrtce ni enak. V
samem Novem mestu, kjer bi takoj
1ahko zapolnili še en vrtec, je najhuje na
Drski. Mesto se že nekaj let širi le v ta
konec, doselitev je veliko, vrtec pa os
taja tak, kot je bil, ko je bilo le nekaj
blokov. Načrti za nov vrtec so nared, a
denarja zanj ni. Celo novih družinskih
varuhinj ne smejo iskati, ker je zaradi
zaradi finančnih težav zaradi interven
cijske zakonodaje popolnoma us
tavljeno zaposlovanje ali širitev de
javnosti. Ko bi imeli vpliv na zakone
tisti, ki imajo majhne otroke, varstva
zanj pa ne, bi bili zakoni gotovo bolj
življenjski. Za sprejem otroka v vrtec
na Drski je letos prosilo 140 staršev, 40
staršev, ki sedaj vozijo otroka v druge
vrtce v mestu, pa za premestitev v vrtec
na Drski. Ugodno so lahko rešili le 54
prošenj. Sprejemali so v glavnem
dojenčke, kar 126 otrok pa so morali
prepustiti nadaljnji skrbi in iznadljivosti staršev. V Šentjerneju so morali
odkloniti 48 otrok, probleme v Mirni
peči pa so nekoliko zmanjšali tako, da
so nekaj otrok staršev, ki delajo v
Novem mestu, sprejeli v novomeške
vrtce'

Mladi spet
vstopajo v
Zvezo komunistov
č la n s k e izkaznice pre
jelo 20 m ladih ljudi
OTOČEC — V avli osnovne
šole Gubčeve brigade je bila 2. ju
nija slovesnost, na kateri so
članske izkaznice Zveze komu
nistov podelili 20 novim članom.
Ob tej priložnosti so 16 slušateljem
podelili potrdila o uspešno konča
ni dvomesečni dopisni šoli marskizma. Zbrane je po prijetnem
kulturnem programu, ki so ga
spletli otoški pionirji, nagovorila
Darja Colarič, članica CK ZKJ.

BERNARDA TURK, 4. letnik
SŠPTNU v Novem mestu: »Kot
mladinka veliko pomagam v druž
benopolitičnih organizacijah v
krajevni skupnosti Šentjernej, ak
tivna pa sem tudi kot mladinka na
šoli in pri OK ZSMS. Mislim, da
bom poslej kot mlada komunistka
lahko naredila še več med svojimi
vrstniki v boju za boljši jutri.*

PO PR A V EK
V poročilu .»/Ne)vernost ne določa
položaja«, objavljenem prejšnji teden
na tej strani, bi moralo pravilno pisati,
da »smo bili priča otvoritve evange
lijskega centra Kristusove binkoštne
cerkve Božji grob« in ne adventistične
cerkve, kot je bilo objavljeno. Za na
pako se opravičujemo.
Uredništvo

ALEKSANDER KRANJC, mi
ličnik postaje milice v Novem mes
tu: »Nekateri moji sošolci so že v
šoli stopali v to organizacijo, sam
pa sem čutil, da še nisem dovolj
zrel. Danes vem, da ni lahko biti
dober komunist. Živeti moraš
pošteno in stati v prvih vrstah boja
za napredek naše družbe.'

IN /I

D E Ž U R N E T R G O V IN E
V soboto, 13. junija, bodo
odprte do 19. ure naslednje pro
dajalne živil:
• v Novem mestu: Potrošni
ški center na Zagrebški
• v Šentjerneju: M ercator Samopostrežba
9 v Dolenjskih Toplicah: Mer
cator — KZ K rka prodajalna
Vrelec
9 v Žužemberku: Emona —
Dolenjka Market
9 v Straži: M ercator KZ
Krka.
Vse ostale prodajalne živil
bodo odprte do 13. ure.

Nekaj boljše leto za ceste
Predvideni denar za ceste v novomeški občini naj bi zadostoval za nekaj boljše
vzdrževanje in obnavljanje cestne m reže — Tretjina sredstev za popravila mostu
NOVO MESTO — Občinska cestna skupnost naj bi letos razpolagala z 1,26
milijarde dinarjev. S tem naj bi nekako zagotavljali ustrezno varstvo vseh lokal
nih cest ter redno vzdrževanje 495 kilometrov le-teh, nekaj obnavljanja in sanira
nja lokalnih cest prve skupine ter najbolj kritičnih odsekov na drugih, moderniza
cijo lokalnih cest v manj razvitih krajevnih skupnostih, ki so osnovna povezava
krajev, obnove in večja popravila mostov, pa tudi sofinanciranje avtobusnih pos
tajališč po krajevnih skupnostih in modernizacije regionalnih cest v občini.
Za vzdrževanje občinske lokalne
Sušice, odsek ceste pri novomeški
cestne mreže so z letnim planom pre
bolnišnici, cesto Bršljin — Prečna od
dvideli 284 milijonov dinarjev. V
križišča do odcepa za Cegelnico,
tozdu za vzdrževanje in varstvo cest
cesto v Cegelnici ter Trdinovo in
novomeškega Cestnega podjetja
Kristanovo ulico. V planu moderocenjujejo, da bodo s tem denarjem
lahko zagotavljali nekaj višji stan
9 Za popravila mostov bo cestna
dard vzdrževanja kot v letu 1986. Sto
skupnost Novo mesto letos prispevala
milijnov bo cestna skupnost prim a
malo manj kot 413 milijonov dinarjev,
knila k 250 milijonom republiške
kar je skoraj tretjina vsega letošnjega
cestne skupnosti, da bi končno le
denarja skupnosti. Vsota se seveda da
modernizirali regionalno
cesto
opravičiti, celo majhna je, mostov je v
Zbure—Šmarjeta. Za sanacije in
občini namreč precej in večina je v do
obnove lokalnih cest po srednjeroč
kaj slabem stanju. Največ od tega, 220
nem in letnem program u naj bi pora
milijonov, je predvideno za sanacijo
bili blizu 262 milijonov dinarjev. Na
starega novomeškega mosta. Po
seznamu cest, najbolj potrebnih po
projektu ljubljanskega Zavoda za me
pravil, so: Rumanja vas — Gradišče,
talne konstrukcije naj bi mu delno
M okro polje — Orehovica —
ojačali spodnji del železne konstruk
Vrhpolje, D obrava — Čučja mlaka
cije, vso pa zaščitili pred propa
in Bršljin — Straža, odcep Prečna.
danjem. Cestna skupnost ima v
Popravili bodo tudi cesto skozi Sto
letošnjem planu še obnove mostov v
piče, skozi Dolenjske Toplice proti
Mršeči vasi, na Otočcu (ta bo kmalu
Sušicam ter skozi G or. in Dol.
gotov), v Črmošnjicah, Potočni vasi,
Gorški vasi, Zalogu in Dol. Sušicah,
ki naj bi ga sofinancirala krajevna
N O V O V O D ST V O
skupnost, za most v vasi Otočec pa
CESTN E SK U PN O STI
bodo letos samo kupili potreben
material.
NOVO MESTO — Na mestu
predsednika skupščine občinske skup
nosti za ceste je Lada Kotnika pred
kratkim zamenjal Remzo Skenderonizacij lokalnih cest v manj razvitih
vič. Predsednik zbora uporabnikov te
krajevnih skupnostih soceste: Ju m a
skupščine bo v novem mandatu Dušan
vas — Koroška vas, L azina— Hinje,
Jarc, predsednik zbora izvajalcev pa
Stopiče — Dolž.
Jože Križman.

Ostale želje in potrebe ljudi, vasi
ali krajevnih skupnosti po izboljša
vah lokalnih cest bo novomeška ces
tna skupnost sofinancirala s 100 mi
lijoni dinarjev. Denarja ne bo težko
(ali lahko) razdeliti, želja je namreč
veliko. To bo storjeno na podlagi
razpisa. Urejanje avtobusnih posta
jališč bo letos skupnost podprla z 12
milijoni dinarjev, ki bodo prav tako
razdeljeni na osnovi razpisa.
Z. L. — D.

Priznanja krvodajalcem

Novo življenje
v Zumberku

O b 4. juniju, dnevu krvodajalcev — v občini lani zbrali
3 3 3 1krvi več, kot je bilo v načrtu

Z. L.-D.

IVAN KRALJ, Hipot Šentjer
nej: »V Zvezo komunistov sem bil
sprejet med služenjem vojaškega
roka, danes pa sem sekretar OO
ZK v svoji delovni organizaciji.
Čutil sem potrebo po dopolnilnem
idejnopolitičnem izboraževanju,
zato sem se vpisal v šolo marksiz
ma. Marsikaj sem razčistil in bom
sedaj na mnoge pojave gledal drugak-"
J. PAVLIN

NOVO MESTO — V 44 letih, odkar
je v Sloveniji steklo prostovoljno krvodajastvo, se je med darovalce vpisalo
prek 7000 000 ljudi. Po besedah Dra
gice Nenadič, predsednice komisije za
krvodajalstvo pri OO RKS Novo
mesto, je zadnja leta čutiti, da se za to
najhumanejše dejanje odloča vse manj
novih krvodajalcev, je pa vse več večk
ratnih darovalcev. V novomeški občini
so lani celo plan 1400 litrov kar za 333
litrov presegli. Takšnih ki so prišli
prvič, je bilo 601, kar je 34 manj kot la
ni. Nekaj je naredil tudi strah pred
aidsom. O tem je zbranim večkratnim
darovalcem krvi na petkovi slovesnosti
v prostorih jedilnice Splošne bolni
šnice v Novem mestu, spregovoril tudi
dr. Tone Starc: »Strah krvodajalcev
pred to boleznijo je povsem neupra
vičen, saj od 8. januarja, ko na vseh
postajah testiramo kri, do okužbe ne
more priti. Večkratni krvodajalci so
prvi poklicani, da pridobivajo nove
člane. Če bi vsak človek v življenju le
trikrat daroval kri, je ne bi nikoli in
nikjer primanjkovalo«.
Praznik krvodajalcev je bila prilož
nost, da so pod pokroviteljstom OK
ZKS Novo mesto pripravili tudi
slovenost s podelitvijo priznanj. Kar 88
krvodajalcev je dobilo priznanje za 25kratno darovanje krvi, 13 pa je bilo ta
kšnih, ki so kri darovali že petdesetk
rat. Takšno najvišje priznanje za krvo
dajalstvo so prejeli: Franc Udovč iz

Bodo tudi obrtniki v izgubi?
T e žak položaj drobnega gospodarstva v metliški občini — M alo narejenega
METLIKA — Osrednja točka dnevnega reda zadnje sejeOK ZKS Metlika je
bila posvečena drobnemu gospodarstvu. Obširno gradivo, še bolj pa mestoma
prizadeta in obtožujoča razprava sta pokazali, daje obrtna dejavnost v precej
šnjih težavah, in to ne samo v metliški občini, ampak v naši družbi nasploh.
Vsekakor drži, da delež obrti v
tliški občini. Najtežjeje s poslovnimi
družbenem proizvodu metliške
prostori in obrtnik se mora znajti,
občine upada, za kar obrtniki delno
kakor vein zna. Zato se novi obrtniki
krivijo tudi nekatere občinske or
odločajo za take dejavnosti, ki jih
gane, češ da nimajo posluha za
opravljajo na terenu. Pri storitveni
razvoj in napredek te dejavnosti. V
obrti, ki jo ljudje najbolj potre
tej belokranjski občini je 390 rednih
bujejo, gre v pretežni meri za fizično
obrtnikov, pri katerih je zaposlenih
delo, tu pa je dohodek manjši,
190 delavcev, poleg tega deluje še 52
družbene obveznosti pa ne. Zato taki
popoldanskih obrtnikov. Kot je
obrtniki ali odpuščajo delavce ali pa
pripomnil eden od razpravljalcev,
opuščajo celo obrt. Eden takih obr
dela v drobnem gospodarstvuv obči
tnikov je povedal,daje moral odpus
ni toliko ljudi kot v gospodarskem
titi oba delavca, ker ni mogel pokri
kompleksu Rosalnic, se pravi v
vati zanju osebnih dohodkov in da
Kometu, Novolesovem tozdu in ob jatev, da o amortizaciji delavniceniti
ratu SCT skupaj. In temu primerno
ne govorimo. »V Metliki ne dobiš
bi bilo treba tudi obravnavati to brez
potrebnega materiala, vse specialis
dvoma pomembno, koristno in
tične trgovine so daleč, letamo po ce
potrebno dejavnost, ki je lani imela
li Jugoslaviji, da nabavimo potreb
za 5 milijard dinarjev prometa.
no, vse to moramo vračunati v ceno
Obrtniki so se pritoževali,da se pri in ni čudno, da o naše storitve
drage.«
nas o razvoju in pospeševanju obr
Težav je še in še, od visokih obres
tništva veliko govori, konkretnega
pa je zelo malo narejenega, tudi v me
ti, ki so od lani poskočile od 17 do 98
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odst., do revalorizacije zalog.
G otovo je drobno gospodarstvo v
krizi, ki pa ni prizadela samo te de
javnosti, am pak celotno gospo-

9 Še z večjimi težavami se otepajo
v proizvodni obrti, v tisti, ki naj bi naj
tesneje sodelovala z industrijo. Obr
tniki se pritožujejo, da jim firme dajajo delati le tisto, kar se njim ne iz
plača ali ne morejo uvažati, pri tem pa
jih nič ne zanimajo težave, ki jih ima
obrtnik. »Firme hočejo kvaliteto in
konkurečno ceno. Če pa jaz sklenem z
njimi pogodbo in za to potrebujem 5
ton uvoženega materiala, uvozim ga
lahko pa 2 ali 3 tone, to njim nič mar;
če zaradi tega ne moreš izpolniti
pogodbe, jo prekinejo,« pravijo
obrtniki.
darstvo, in jasno je, da se iz nje ne
more čez noč izkopati samo en del.
Vsekakor pa je treba čimprej rešiti
tiste stvari, ki se jih da na ravni
občine.
A. BARTELJ

Stopič (Krka), Martin Kozjan iz Bršljina (Novoteks), Janez Gorišek iz Češče
vasi (Iskra), Anton Kučera z Ragovske
(Krka), Franc Andrejčič iz Črmošnjic
(IMV), Martin Plantan iz Hrušice

Gotna vas slavi
V soboto, 13. junija, bo
praznik KS G otna vas
GOTNA VAS — Vsoboto, 13. juni
ja, bodo slavili krajani Gotne vasi svoj
prvi krajevni praznik. Proslava se bo
začela ob 16.30 na parkirnem prostoru
Mercatorjeve trgovine. Po krajši
slovesnosti s kulturnim programom bo
veselica z glasbo ansambla Veseli Mar
tini, dobro hrano, domačo pijačo in
bogatim srečelovom.
Celotno praznovanje je spomin na
15. junij 1933. leta, ko je pripravilo
Društvo kmečkih fantov in deklet prvo
tekmo koscev. To tekmovanje je sodilo
v vrsto dejavnosti, kijih je gojilo to na
predno društvo med obema vojnama
in katerih del bo predstavilo razs
tavljeno gradivo na sobotni prireditvi.
Na to prireditev so povabili orga
nizatorji tudi 11 še živečih članov Dru
štva kmečkih fantov in deklet, med nji
mi prvega predsednika in zadnjega ta
jnika tega društva.
Če bo slabo vreme, bo praznovanje
20. junija.

Tovarna v Radatovičih
ustavila izseljevanje
RADATOVIČI — Obrat metli
škega Novolesovega tozda v
Radatovičih, kjer teče proizvodnja
kuhinjskih pomivalnih korit iz
kerakrila, je v te žumberške kraje
prinesel novo življenje in ustavil
izumiranje Radatovičev in okoli
ških vasi. Večina mladih, ki so tu še
ostali, je dobila delo v tem obratu.
»Naša tovarna je začela delati
jeseni 1984 in jaz sem tu od prvega
dne,« je povedala Dragica Smilja
nič. »Prej sem 16 let delala v Beti,
najprej kot šivilja, potem pa sem
bila preddelavka. Ko sem prišla
sem, sem sicer imela malo slabšo
plačo, a sem vseeno prišla na
boljše. Prej sem bila po 12 ur zdo
ma. Pozimi sem vstajala ob štirih
zjutraj, potem 6 km peš do

EDINA MED MOŠKIMI — Franja
Pavlin je ena redkih žensk, ki seje za
pisala med 50-kratne darovalce krvi.

NOVO MESTO — V predsedstvu
tukajšnje občinske konference ZSMS
ugotavljajo slab odziv mladih na vabila
za sodelovanje na mladinskih delovnih
akcijah. Sicer želijo poslati svoje briga
dirje letos v tri kraje. Mladinska briga
da Katje Rupena naj bi delala od 2. do
29. avgusta na zvezni akciji Skopje, z
regijsko brigado Jožeta Slaka-Silva naj
bi šli mladinci od 19. julijado 8. avgusta
še na republiško akcijo Kozjansko.
Pionirji bodo delali v brigadi Janeza
Mraka od 12.do25.julijanazvezniakciji Goričko. V prvem tednu junija so
imeli polno zasedeno pionirsko bri
gado, za Skopje se je prijavilo 14 mla
dincev in za Kobansko 3.

V E L IK O
ZA N IM A N JA ZA
L E T O V A N JE
METLIKA — Za letovanje Betinih
delavcev in njihovih družin je letos na
morju na voljo okoli 85 ležišč v
Betinem domu v Seči pri Portorožu in v
devetih prikolicah. Ker je to letovanje
še dostopno delavskemu žepu — za
prikolico bo treba plačati 2.500 din na
dan, za polni penzion v Seči pa 3.000
din — je zanimanje precejšnje. Pri
javljenih je že kakšnih 200 delavcev z
družinskimi člani, zaradi omejenih ka
pacitet pa jih bo lahko letovala le
polovica.

ZA PESEK — V krajevni skupnosti
Brusnice so se sporekli zaradi pesko
kopa. Na predsednika krajevne skup
nosti letijo očitki, da z besedami in
pristojnimi organi preprečuje posoda
bljanje dostopnih poti v krajevno
skupnost. Napadeni se brani, češ da si
posamezniki narobe razlagajo družbe
no lastnino in temu ustrezno raz
važajo pesek. Zaplet bodo skušali
rešiti po krajevni diplomatski poti, ne
meneč se za ljudsko izročilo, ki za
podobne zadrege prerokuje bolj boleč
razplet.
BRIGADIRSKA — Ob začetku
mladinske delovne akcije Suha krajina
je iz vrst predstavnikov republiške
konference Zveze socialistične mla
dine prišla ocena, da je bilo naselje v
Žužemberku slabo pripravljeno. Če bi
to bilo res, ne bi bilo čudno spričo
pomanjkanja denarja in sočasnosti
nekaterih drugih prireditev, ki so pob
rale Novomeščanom obilico volje in
moči. Množico težav z brigadirstvom
v občini sicer rešuje z vsem srcem
očitno le nekaj posameznikov v ne več
čisto mladinskih letih, kar gre pohvali
ti. O nekaterih od teh zagnancev govo
rijo pohvalno tudi daleč prek občin
skih meja, in to v mladinskih vrstah.

Ena gospa je rekla, da pošta
verjetno ne bo nikoli zmogla posta
viti v novomeške javne telefonske
govorilnice toliko imenikov, da jih
naši vrli someščani ne bi mogli
sproti pokrasti ali vsaj uničiti.

1
V času od 28. maja do 3. junija so v
novomeški porodnišnici rodile: Majda
Štefanič iz Črnomlja — Anko, Štefa
nija Stopar iz Orehovca — Gregorja,
Marija Simonič iz Goleka — Petro,
Zdenka Kunej iz Krškega — Tomija,
Vera Mervar iz Jablana — Jureta, Ma
rija Močnik «z Krmelja — Izidorja,
Anka Majhan iz Kohanjca — Dami
rja, Natalija Čufer iz Črnomlja — Ja
na, Jožica Tomc iz Raven nad Šent
rupertom — Janeza, Ana Jenič z
Rakovnika — Petro, Andreja Avžin iz
Ragovega — Alenko, Maijana Mešiček
s Senovega — Mateja, Silva Zaletelj iz
Goriške vasi — Sabino, Jožica Željko
s Cerkvišč — Anito, Verica Micek iz
Prečne — Sanelo, Marjanca Medic iz
Črnomlja — Danijela, Brigita Gašperič iz Mirne peči — Kristjana, Marija
Kovačič iz Gabrja — Maruško, Mari
ja Vidic z Daljnega vrha — Antona,
Ljubica Cerjanec iz Bubnjarcev —
Roberta, Rahela Lakner iz Lukovdolske drage — Rudolfa, Nevenka Cindtič iz Kašče — Nikolino, Štefka
Pajtler iz Bučerce — deklico, Vida Kukar iz Semiča — deklico, Gabrijela
Krive iz Šentjerneja — dečka in Vida
Pešelj z Rožič vrha — Tanjo.
IZ NOVEGA MESTA: dr. Mateja
Malavašič iz Ragovske 10 a — Petro,
Marija Škrubej iz Šegove 105 — Ja
smino, Jelka Knez iz Žagrebške 6 a —
Žarka, Marija Žagar iz Vidmarjeve 9
— Andraža, Danica Ancelj s Kris
tanove 28 — deklico in Slavica Savič s
Ceste herojev 52 — Jasno. Čestitamo!

Sprehod po Metliki

(Novoteks), Pavel Golob iz Stranske
vasi (Gorjanci), Mirko Černič iz
Podgore (Novoles), Pavle Kuplenik z
Vrha pri Pahi (Novoteks), Janez Rangus iz Stranj (Krka), Franja Pavlin,
Pod Trško goro (Krka), Ivan Kocja
nčič iz Šegove (Novoteks) in Valetnin
Tomaževič iz Semiča (IMV).
J. P.

SLAB O D Z IV ZA
D E L O V N E A K C IJE

Novomeška kronika

Dragica Smiljanič: »Če bi bilo
treba, mi ne bi bilo težko delati
tudi po 16 ur.«
suhorskežage, kjer sem šla na avto
bus za Metliko. Če sem delala v
popoldanski izmeni, sem prišla
domov opolnoči ali še kasneje. Tu
pa imam pet minut do tovarne.
Zato mi ne bi bilo težko, tudi če bi
morala delati po 16 ur.«
Kako so se ti kraji izpraznili,
pove tudi podatek, da je bilo
takrat, ko j e Dragica hodila v šolo,
v njenem razredu 34 učencev —
takrat je bila v Radatovičih še
popolna osemletka — danes pa je v
štirih razredih le osem otrok. »Od
moje generacije pa je ostal doma
samo še eden.«
Dragica, ki v Novolesovem'
obratu dela kot kontrolor, pravi,
da bi se morali tu zaposleni bolj
zavedati, kaj pomeni tovarna za te
kraje. »Samo od zemlje se pri nas ne
da živeti. Zemlje je sicer precej, a tu
smo v Gorjancih, zemlja je kam
nita in moramo izbirati njive, kijih
lahko obdelamo s traktorjem.
Sedaj pa imamo službo in še kaj si
obdelamo. Sicer pa je življenje pri
nas prijetno: 1. 1975 smo s samo
prispevkom prišli do asfaltirane
ceste, imamo trgovino, pošto, celo
gostilno. Za prvo silo imamo vse
doma, če pa rabimo kaj več, gremo
v Metliko, v Ozalj pa le, če imamo
opravke na občini.«
A. B.

INDUST BAG, metliški bend nove
ga rocka, črni val, je v rodnem mestu
Metliki prej zapostavljen, kot ne. Pisec
teh vrstic ve, da ne dobijo fantje ni
kakršne denarne podpore, a tudi mo
ralne ne. So pa znani, priznani in uspe
šni po Sloveniji, da, celo v Jugoslaviji.
To pa jim ne koristi veliko: v Metliki
jih ima večina za preveč glasne klince,
ki se gredo muziko za nekaj razvratnih
posameznikov. V takšnem prepriča
nju nihče niti ne sliši Gorana Jameviča, ki je brez dvoma velik pevski ta
lent. Ko jih bo odkrila in priznala »tu
jina«, bodo glavni tudi v rodnem
mestu.
MATJAŽ RUS, večni dežurni mla
dinec, ima vse pripravljeno za izdajo
knjižice Volite mene. Bralstvu te rub
rike je že znano, da bodo v knjižnici ob
javljeni govori, ki jih je pisal Rus za žup
anskega kandidata Janeza Vraničarja—Luigija. Ni pa še obelodanjeno, da
bo knjigo likovno opremil Juš Mihe
lčič. To je dečko, ki seje že izkazal pri
izdaji pesniške zbirke Alenke Mežnar
šič.
METLIČANI SO DOBILI Vj>RUSOVI hiši blizu gostišča Na dragah
moškega frizerja, tam, kjer je že bila
Prusova brivnica. Pred leti so v Metli
ki strigli in brili Prus, Majzelj in Županič, morda še kdo, zadnja leta pa so
morali hoditi moški po te usluge v lo
kale, kjer so prevladovale ženske. V
bodoče ne bo več tako.
V SREDNJI ŠOLI tekstilne usme
ritve se ukvarjajo tudi z izobraže
vanjem odraslih. Zdaj potekajo preda
vanja in izpiti za konfekcijskega tehni
ka, izobraževanje ob delu. Kandidati
opravljajo diferencialne izpite, sep
tembra pa se bodo vpisali v četrti
razred. Ža vse, ki so zamudili začetek
predavanj, naj zapišemo, da bodo
imeli podobno priložnost čez dobri
dve leti.

St. 23 (1973) 11. junija 1987.

Črnomaljski drobir
DA BO MOST TRDEN — Te dni
obnavljajo cestišče na glavnem črno
maljskem mostu. Čeprav je promet na
najbolj prometni črnomaljski žili
zaradi tega oviran in zlasti ob konicah
prihaja do zastojev, ljudje ne negudujejo, saj vidijo, da dela potekajo
hitro. Kakšnih deset delavcev pridno in
zavzeto dela tudi ob sobotah in nede
ljah. Za bolj tekoč promet pa ne bo
dovolj samo dokončati popravila na
mostu, ampak bo treba končno urediti
avtobusno postajo in še kaj.
ŠESTNAJSTA GOSTILNA — V
eni najstarejših črnomaljskih hiš,
Balkovčevi hiši oziroma Viniškem
dvorcu, bo kmalu nov črnomaljski gos
tinski lokal. Lani jo je za majhne
denarje kupil zasebnik, ki jo sedaj
preureja. Pred sedmimi leti je bila ta
zgodovinsko pomembna stavba na
prodaj za 300 tisočakov, a takrat občina
ni mogla zbrati tega denarja, da Bi hiša
služila za kulturne namene. Tako pa bo
Črnomelj dobil prepotrebni šestnajsti
gostinski lokal.
MILIJARDA PROTI AIDSU —
Letos bodo stroški finančno že tako
knockoutiranega črnomaljskega zdra
vstvenega doma še za milijardo starih
dinarjev večji. Toliko bodo to
ustanovo stali ukrepi za zaščito
pacientov in osebja proti aidsu. Gre za
zaščitne maske, rokavice in brizge za
enkratno uprabo, vsakodnevne dezifekcije prostorov, naprav in drugo.
VINIČANIV CAZINU — Vokviru
zletnih prireditev je folklorna skupina
iz Vinice nastopila na reviji v Cazinu.
Seveda bodo Viničani nastopili tudi na
jurjevanju, in to njihove kresnice in
folklorna skupina.

Drobne iz Kočevja
RINŽA SMRDI — Čeprav so v
Kočevju temperature take, da bi po
predpisih morali celo kuriti centralno
kurjavo (okoli 10°), pa Rinža že cvete
in smrdi. Kaj bo poleti, ko bo pritisni
la vročina?
MIZE ŽE ZUNAJ — Vreme je sicer
muhasto in hladno, a so kljub temu
gostinci že razpostavili zunaj vrtne
sedežne garniture. V mestnem sre
dišču so to storili že pri kavarni, hotelu
in slaščičarni »Tri pike«, na Rudniku
pa tudi pri restavraciji »Jezero«.
VEDNO VEČ KOLESARJEV —
Po Kočevju že vse kolesari, pri tem pa
le redki vozniki tega vozila upoštevajo
prometne predpise. Prihaja do zelo ne
varnih primerov, tudi Jo trčenj
avtomobilov in kolesarjev, vendar
doslej hujšega ni bilo, za kar pa velja
hvala predvsem avtomobilistom. Ko
lesarjenje se je zelo razmahnilo ne le
med odraslimi in osnovnošolci, am
pak celo med cicibani, ki pogumno in
neoziraje se na vse okoli pritiskajo na
pedale po pločnikih in celo po cestah.

Ribniški zobotrebci
LAHKO JE VPRAŠATI, TEŽKO
ODGOVORITI — Na nekatera dele
gatska vprašanja na sejah zborov
občinske skupščine Ribnica še vedno
niso bili dani odgovori, čeprav so bila
izrečena že pred dobrim letom dni.
Pojasnjeno je bilo, da bodo odgovori
dani še ta mesec. Ob tem se nehote
spomnimo (in nekoliko prilagodimo)
na tisti pregovor: En neumen (dele
gat?) lahko zastavi tako vprašanje, da
nanj 99 pametnih (strokovnjakov?) ne
more odgovoriti.
MIROLJUBEN PREDLOG — Ne
ki delegat je predlagal, da bi prepove
dali vožnjo goseničarjev po asfaltu.
Predlagal je še, naj ta prepoved velja v
mirnem času, in tudi, naj bi gose
ničarje vozili na priklopnih vozilih.
ZELENA STRAŽA — Ribniška
šola ima organizirano »zeleno stražo«,
ki skrbi za videz okolice šolskih stavb.
Najmanj dela pa imajo stražarji okoli
nove šole, kjer je vse prekopano in
razdejano, da ni kaj stražiti ali čistiti.
ANGLEŠKA PEPELKA — Minuli
četrtek so se z javnim nastopom v do
mu JLA predstavili učenci, ki se neob
vezno uče angleščino. Mlajši so brali
krajše sestavke, starejši pa so uprizori
li Pepelko, v angleščini seveda.

Trebanjske iveri
RAVNATELJ — Na mirnski
osnovni šoli iščejo novega ravnatelja.
Kot to počno v visoki diplomaciji, so
odstop dosedanjega ravnatelja v
javnosti‘uradno obrazložili, češ daje
možakar zaprosil za razrešnico iz zd
ravstvenih razlogov. Neuradno jeseveda moč slišati vse kaj drugega namreč,
da delavcev na šoli niso kaj dosti
spraševali, še manj pa upoštevali pri iz
biri dosedanjega ravnatelja. Drugi spet
zatrjujejo, da je na šoli nekaj skupinic,
dve pa, da sta si kar precej hudo vlaseh.
A je kaj čudnega, če se taki bolj ali manj
prikriti boji odvijajo na šoli, ki nosi ime
Zapadnodolenjski odred?
AZBESTIADA — Vroče polemike
okoli predvidene nove proizvodnje
azbestnih pletenic v Tesnilih bodo vsaj
konec tega tedna verjetno nekoliko ut
ihnile. Tesnila so namreč organizatorji
azbestiade, to je srečanja delavcev, ki
delajo v azbestni industriji Jugoslavije.
Ker bodo zbrani številni delavci to
varn, kjer naj bi zloglasni azbest na
čenjal zdravje njih in okolice, bodo
fantje na srečanju skušali dokazati, da
je primerna »dezinfekcija« zoper
azbest tudi izdatna količina popite
dolenjske kapljice.
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IZ NkŠIH OBČIN
Denarja
ni niti
za zdravila
ČRNOMELJ — Ob prvem trimese
čju je imel črnomaljski zdravstveni
dom 41 milijonov dinarjev izgube, od
tega za 33 milijonov čiste izgube in za 8
milijonov nepokritih skladov. Aprila
in maja so hočeš nočeš morali ukiniti
vso dobavo zdravil in ostalega
potrebnega zdravstvenega materiala
razen najnujnejšega. Zalog v zd
ravstvenem domu tako rekoč ni.
Izguba je v glavnem nastala zato, ker
jim zaradi določil intervencijskih
zakonov zdravstvena skupnost lahko
daje le za 35 odst. povišane lanske
mesečne zneske. Cene nekaterih zdra
vil in sanitetnega materiala pa so sepovečale tudi za 100 in celo 200
odstotkov. In pri vsem tem denar na
zdravstveni skupnosti je, a blokiran
leži na računu. Prejšnji teden so nekaj
tega denarja lahko sprostili in zd
ravstvena skupnost jim je nakazala 40
milijonov dinarjev, vendar je to komaj
zadoščalo za zadnje osebne dohodke.
»Če denarja ne bo, ne bomo mogli
delati,« pravijo v zdravstvenem domu.
»Ali bo prišlo do tega, da bomo v bol
nico lahko peljali le tistega pacienta, ki
bo prinesel s sabo kanto bencina?« Ta
mesec se bo sestala skupščina črno
maljske zdravstvene skupnosti, na
kateri bodo te stvari morali rešiti.
Kakor koli že: denar, ki ga sedaj lahko
dobijo od zdravstvene skupnosti, se
pravi lanske dvanajstine, povišane za 35
odst., ne zadošča niti za osebne
dohodke 82 zaposlenih, v zdravstve
nem domu,od tega je lOzdravnikov in
8 zobozdravnikov. Povprečni osebni
dohodek za prvo trimesečje znaša
218.000 din, zdravnikova osnovna
plača v tem obdobju pa je 262
tisočakov.
Za sedaj pacienti še ne občutijo hu
dih težav, v katerih se je znašel zd
ravstveni dom, nezadovoljstvo in na
petost pa se loteva osebja, ki vidi, da
pacientom ne morejo več nuditi vsega
tistega, kar bi jim po strokovni plati
morali.
. A. B.

Gasilsko slavje
O b 60-letnici nov gasilski
dom, avto in prikolica
NEMŠKA VAS — V nedeljo, 21. ju
nija, bo veliko gasilsko slavje gasilcev
ribniške občine v Nemški vasi. Do
mači gasilci bodo slavili 60-letnico
obstoja svojega društva. Slavje se bo
začelo ob 14.30 s parado 24 gasilskih
enot iz vse ribniške občine, v njej pa
bodo sodelovali tudi narodne noše,
ribniška godba na pihala in drugi.
Pokrovitelj svečanosti bo delovna or
ganizacija Riko Ribnica.
Predsednik GD Nemška vas, Fran
ce Prelesnik, je povedal, da bodo ob tej
priložnosti odprli nov gasilski dom.

III

ŠTE V IL N E RAZPRAVE

Zadnja
učiteljica
v Črmošnjicah
ČRMOŠNJICE — V šoli v
Črmošnjicah so sedaj družinska
stanovanja za delavce, zaposlene v
tamkajšnjem tozdu Gozdnega gos
podarstva. Pred petimi leti so
pouk v črmošnjiški šoli zaradi pre
majhnega števila otrok opustili in
šolarji se od takrat vozijo v ma
tično šolo v Semiču. Zadnja učite
ljica, ki je učila v Črmošnjicah, je
Jožica Fras.
»V Črmošnjice sem z družino
prišla leta 1972 iz Jakobskega dola
pri Mariboru. Sin je imel hudo

ČRNOM ELJ — Tukajšnji občin
ski svet Zveze sindikatov je nosilec
razprav o spremembah zakona o zd
ruženem delu, katere so se v občini
začele 19. maja, končane pa morajo
biti do 25. junija. Poleg teh razprav
so še posebne razprave. Tako v
krajevnih skupnostih občinska kon
ferenca Socialistične zveze vodi raz
prave o povezovanju osebnega dela
z združenim, v društvu kadrovskih
delavcev pa dajejo v razpravi pou
darek dopolnitvam določb o med
sebojnih delovnih razmerjih itd.

O ZD R A V STV EN EM
VARSTVU
ČRNOMELJ — Jutri bo seja
družbenopolitičnega, v ponedeljek pa
še ostalih dveh zborov skupščine
občine Črnomelj. Delegati se bodo sez
nanili s poročilom o izidu referenduma
za uvedbo samoprispevka ter glasovali
za odlok o uvedbi samoprispevka za
program javnih del za obdobje 1988 —
1992. Na dnevnem redu je med drugim
še problematika zdravstvenega varstva
ter srednje šole družboslovne in teh
nične usmeritve.

Z D E Ž N IK I V
ZD R A V STV EN I D O M
Jožica Fras
astmo in zdravniki so nam sveto
vali, naj spremenimo okolje in
klimo. Na več naslovov sem posla
la prošnjo za službo. Prvi so mi
odgovorili iz Semiča in dobila sem
mesto učiteljice v Črmošnjicah,
mož pa je dobil službo pri gozdni,«
pripoveduje Frasova, kije učitelji
ca že 22 let. »Takrat je bilo v štirih
razredih nekaj čez 20 otrok, učila
pa sem vse štiri razrede sama,
dopoldne kombinirano 1. in 2.
razred, popoldne pa tudi v kombi
naciji 3. in 4. Otrok je bilo iz leta v
leto manj, po šestih letih sta bila
samo še dva razreda, preden so
šolo ukinili, pa je bilo samo še 9
otrok. Ko so vse otroke začeli vozi
ti v Semič, sem jaz začela učiti na
Štrekljevcu, sedaj pa sem na mati
čni šoli v Semiču, kjer učim 2.
razred. Čeprav sedaj mlade druži
ne ostajajo v Črmošnjicah, ne
kaže, da bo v tem kraju še kdaj
šola. Iz Črmošnjic se v Semič vozi
10 otrok in še tisti, ki obiskujejo
malo šolo.«
Frasovi so se hitro odločili, da
bodo ostali v Črmošnjicah in so,
priseljenci, prvi po vojni začeli v
tem kraju graditi hišo. Sin, zaradi
katerega so se preselili v ta kraj
pod Kočevskim Rogom, je sedaj
zaposlen pri gozdni, hčerka hodi
še v šolo, najmlajši pa se bo z ma
mico, ko se ji bo z novim šolskim
letom stekel porodniški dopust,
vozil v Semič v vrtec. »Našemu zgle
du so sledili še drugi irf kmalu bo v
Črmošnjicah še pet novih hiš. Mla
di ostajajo doma, čeprav smo še
zmeraj precej odrezani, saj redni
avtobus vozi le zjutraj proti
Dolenjskim Toplicam in naprej v
Ljubljano, popoldne pa v Črno
melj. Kljub temu je življenje v
Črmošnjicah prijetno in ne bi šla
od tu.«
A. B.

ČRNOMELJ — Z leti se je po
kazalo, da ima stavba črnomaljskega
zdravstvenega doma tudi praktične
pomanjkljivosti. Tu gre predvsem za
ravno streho, ki je začela ob močnem
deževju in talečem se snegu na več mes
tih puščati. Ob takem času morajo po
vsem zdravstvenem domu postavljati
vedra, ko je najhuje, pa bi morali po
domu hoditi celo z odprtimi dežniki.
Voda teče tudi po instalacijah, tudi
električnih, in kaj lahko pride do hude
nesreče. Zato bi radi letos dom pokrili z
bolj strmo streho, kar bi po sedanjih ce
nah stalo najmanj 50 milijonov di
narjev. Trenutno pa ni denarja niti za
zdravila.

DRAG A TU Š: OBNOV A
PR O D A JA L N E
DRAGATUŠ — Sedaj je v izdelavi
projektna dokumentacija za obnovo
in razširitev prodajalne v Dragatušu, s
katero upravlja črnomaljska kmetij
ska zadruga. Obnova je nujno potreb
na, saj je prav dragatuška trgovina
med najslabšimi in tudi zahtevam
inšpekcije ne zadostuje več.

P E T N O V IH
Č LA N O V ZK
TREBNJE — Vrste Zveze ko
munistov se v trebanjski občini le
počasi obnavljajo in pom la
jujejo. Prejšnji petek so na krajši
slovesnosti, ki jo vsako leto pri
pravi občinski komite ZK, v
Trebnjem sprejeli v ZK pet novih
članov. Predsednik OK ZK Jože
Jevnikar je vsakemu novosprejetemu komunistu (dva sta iz
Kolinske, po eden pa iz Iskre, so
dišča in Trima) čestital in izročil
knjigo J. B. Tito o liku komunis
ta, statut ZKS in ZKJ ter rdečo
vrtnico.

Drugačnost ni nujno slaba
S seje občinskega komiteja ZKS Črnom elj
ČRNOMELJ — V procesu prenove
Zveze komunistov so bili v občini
doseženi premiki na boljše, ki se med
drugim kažejo v popolnejši organizi
ranosti, diferenciaciji med članstvom
in v večji podružbljenosti vrste de
javnosti. Tako so med drugim ugota
vljali na seji občinskega komiteja ZKS
Črnomelj 4. junija, ko so obravnavali
razmere v družbi in v svoji občinski
organizaciji.
Opozorili so tudi na težave, med nji
mi na prešibko stalno povezanost
članov občinskega komiteja in pre
slabe povratne informacije v osnovne
organizacije. Slednja ugotovitev se je
nanašala predvsem na razplet dogod
kov okrog sporne številke Nove revije.
Pri ocenjevaniu razmer-v svoji orga
nizaciji, ki sicer vključuje veliko mladih
in delavcev, so med pomanjkljivostmi
omenjali še delo osnovnih organizacij.
Njihovi sekretarji včasih prikrivajo re
snične razmere, osnovne organizacije
pa prevečkrat predstavljajo sebe, kot
da so brez napak, in zahtevajo spremi
njanje razmer samo v »vrhovih«.
Uspešnost Zveze komunistov je po
vezana z njenim stališčem do odprtih
problemov in do tistih družbenih de
javnikov, ki opozarjajo na težave. Na
seji so posebej govorili o mladini. Ta
ravna po nekaterih ocenah neodgovor
no, posebej še s pisanjem v časopisu
Mladina. Toda mladina ima pravico
do drugačnega mnenja in do samostoj
nih opredelitev, je menil eden od razpravljalcev. Po njegovem drugačna
stališča niso nujno resnično nasprotna
in družbeno škodljiva. Tak vtis o njih je
lahko tudi samo posledica ocen tistih
komunistov, ki niso vajeni mnoštva
interesov.

prave zadušila v lastnih odplakah.
Zato je dobila čistilna naprava
prednost tudi v občinskih planih.
Glavno besedo pri načrtovanju lo
kacije in same čistilne naprave so
imeli strokovnjaki. Največ pripomb
na zamisel o gradnji te čistilne na
prave, ki bi stala pri Goriči vasi, so
imeli prav prebivalci te vasi. Izvršni
svet pa meni, da so njihove
pripombe premalo strokovne in jih
zato ni možno upoštevati. Razprava
med strokovnjaki in nestrokovnjaki
ne vodi nikam or, saj gradnjo le za
vlačuje in s tem podražuje. Izvršni

Pravna pomoč ni zadovoljiva
V trebanjski občini stanje podobno kot pred leti — Sodišče pom aga revnim
TREBNJE — Pravna pomoč v občini Trebnje ni zadovoljiva, ker pa ni ne
denarja ne dovolj strokovno podkovanih ljudi, ni prav nobenih možnosti, da bi
organizirali posebno organizacijo za nudenje pravne pomoči.
Nič ne kaže, da se bo v kratkem kaj
izboljšalo. Družbeni pavobranileb
samoupravljanja v Novem mestu
ugotavlja, da delavec običajno po
vloženi zahtevi za varstvo pravic os
tane sam in brez strokovne pomoči,
ker delavci, ki nudijo pravno pomoč
pri občinskih sindikatih, opravljajo
ta dela po pogodbi o delu in ne
morejo pomagati celovito.
Lani je pravno pomoč pri tre
banjskem sodišču iskalo 434 obča

nov. Najštevilnejši so spori iz
pogodbenih razmerij, mejni spori in
spori zaradi služnostne p o ti, družin
skih razmerij, obrekovanja in
žalitve. Sodišče je v okviru pravne
pomoči občanom s tanjšimi denarni
cami sestavljalo tudi vloge, tako pa
so ljudje prihranili marsikakšen di
nar, ki bi ga morali odšteti za sicer
kakovostno pravno pomoč pri odve
tnikih. Obseg pravne pomoči pri tre
banjskem občinskem sindikalnem

svetu je pa še vedno dokaj skromen,
saj je tako pomoč lani iskalo le 21
delavcev.
V občini Trebnje imata le Trimo in
Tesnila organizirani pravni službi.
Pravno pomoč dobijo delavci brez
plačno, žal pa zaradi pom anjkanja
strokovnjakov v teh pravnih službah
ne morejo pomagati tudi krajevnim
skupnostim, kjer tovarni delujeta.
Zato pa se je precej zasukalo na
boljše za krajane, odkar je septemb
ra lani v občinskem sekretariatu za
občo upravo in družbene dejavnosti
začel delati pravni svetovalec.
P. PERC

ZA ULTRA ZV O K
KOČEVJE — Poročali smo že o jo
budi ob letošnjem dnevu žena. d: tv
delovni kolektivi darovali za nakup
aparata za ultrazvok. Akcija je n..t
zastala, ker se niso mogli odločiti, kdo
bo odprl žiro račun, na katerega bodo
kolektivi nakazovali sredstva. Zdaj
vse to urejeno. Doslej se je nabralo že
precej preko milijon dinarjev. Manjka
pa še veliko, saj stane aparat 40 mi
lijonov — in akcija bo trajala, dokir
ta denar ne bo zbran.

O V E N P R E D S T O JN IK
RIBNICA — Na zadnji seji zboru,
občinske skupščine Ribnica so ne
lastno željo razrešili Mirana Lavrica
dolžnosti predstojnika oddelka zv.
ljudsko obrambo pri občinski skuptči
ni in članstva v občinskem izvršne:
svetu. Hkrati so na njegovo mes .
imenovali Dušana Ovna, ekonomske
ga tehnika, ki se bo ob delu dopolnilno
izobraževal za področje SLO.

Indeks rasti osebnih dohodkov preko 250, akum ula
cije pa daleč pod 100 — V dveh občinah štirje zguban
KOČEVJE, RIBNICA — V druž
benih dejavnostih kočevske občine je
bilo v prvih treh mesecih letos zaposle
nih skupno 581 delavcev ali za 10,2
odstotka (za 54 delavcev) več kot v
istem obdobju lani. Povprečni čisti
mesečni dohodek je znašal 182.132 din
in je bil realno za 16,1 odstotka višji.
V družbenih dejavnostih ribniške
občine je bilo zaposlenih 287 delavcev,
kar je 5 več (oz. 5,5 odst. več) kot pred
enim letom. Povprečni čisti mesečni
osebni dohodek je znašal 187.320 din
in je bil realno višji za 34,2 odstotka.
V kočevski občini so imeli izgubo:
osnovna šola Zbora odposlancev
Kočevje 3,9 milijona, Zdravstveni
dom — tozd ZD Kočevje 44,8 mi
lijonov in Zdravstveni dom — DSS
Kočevje 7,6 milijonov dinarjev. V teh
službah je zaposlenih nad polovico
vseh zaposlenih v družbenih dejavnos
tih ali natančno 299.
V ribniški občini pa je posloval z iz
gubo le Zdravstveni dom, ki zaposluje
87 delavcev, njegova izguba pa je
znašala 2,6 milijona dinarjev.

Ponovno o čistilni napravi
RIBNICA — Na zadnji skupni
seji zborov občinske skupščine Rib
nica, ki je bila 2. junija, ni bil sprejet
predlog odloka o lokacijskem na
črtu za glavno ribniško čistilno na
pravo. Pravzaprav odlok ni bil
sprejet v zboru združenega dela (6
glasov za, 5 proti, in 11 vzdržanih),
medtem ko jc bil v zboru krajevnih
skupnosti izglasovan (12 za, 1 proti
in 8 vzdržanih).
Za uvod v razpravo je predstav
nik občinskega izvršnega sveta
Anton Šobar poročal delegatom, da
bi se Ribnica brez lastne čistilne na

Delegati so se dotaknili še majskega
referenduma v občini. Menili so, da sc
ob siceršnji dobri udeležbi občanov
referendumu nasprotovali mnogi obrt
niki.
M. LUZAR

Več za plače kot za razvoj

Zbor združenega dela zavrnil predlog, ki ga je treba še dopolniti — Goričevljani
oporekajo mnenju strokovnjakov — Za Ribnico je čistilna naprava nujna
Gradili so ga od leta 1983 predvsem s
prostovoljnim delom gasilcev in do
mačinov, ki so opravili skupno okoli
5.000 prostovoljnih delovnih ur. Pri
gradnji doma so jim še posebno poma
gali Inles Ribnica, Riko Ribnica in
krajevna skupnost Ribnica. V novem
domu bosta dve garaži, orodišče, dvo
ranica za sestanke’, pisarna, bife s
priročnim skladiščem in sanitarije. Na
svečanosti ob otvoritvi doma pa bodo
člani GD Nemška vas prevzeli še nov
gasilski avto in novo orodno prikolico.
Po glavni svečanosti bo seveda tudi
gasilska veselica z bogatim srečelo
vom. Za ples bo igral ansambel Vita
Muženiča.
J. P.

Na seji so med drugim govorili še t
gospodarskih težavah v luči novih iz
gub in o izvozni usmeritvi na klirinške
tržišče. Spregovorili so še o podeljeva
nju odlikovanj, razvoju kadrovske
politike, podružbljanju volilnih po
stopkov in šolanju za vojaške poklice.
Menili so, da v občini ni odziva za te
poklice, hkrati pa ni štipendij in zapo
slitve za študente SLO.

svet je tudi pismeno zavrnil vseh 10
pripomb Goričevljanov kot neute
meljene.
Razprava je bila burna. Naspro
tniki gradnje so trdili, da je IS
pripombe Goričevljanov neuteme
ljeno zavrnil. Kanal bo čistilne na
prave gre po najboljši zemlji.
Vzdrževanje kanala bo motilo ob
delovanje zemljišč. Vprašljivo je
odvajanje očiščene vode v požiral
nike. Tudi ne drži, da blato (mulj),
ki nastane pri čiščenju, ni strupeno,
nevarno in da je uporabno za
trošenje po kmetijskih zemljiščih.
Itd. Itd. Vse to so Goričevljani
preverili med obiskom v Cerknici,
kjer imajo tri podobne čistilne na
prave in z njimi tudi težave. Predla
gali so drugo, cenejšo lokacijo.
Odgovor predlagateljev odloka
pa je bil, da je predlagana lokacija
najustreznejša in da bi bile prav take
pripombe tudi za vse druge lokacije.
Nasprotniki pa so spet iz izkušenj tr
dili, da bolj zaupajo tistim, ki take
naprave že imajo, kot strokov
njakom in da so razne obljube pred
gradnjo po njej rade pozabljene. Pri
tem so za dokaz omenili napeljavo
telefona proti Sodražici.
Končni sklep pa je bil, da je
potrebno takoj pripraviti zadovoljive
odgovore na vse pripombe, izrečene
na tej seji in že prej. Zbor združene
ga dela bo o dopolnjenem predlogu
tega odloka ponovno razpravljal
čez 14 dni.
J. PRIM C

V družbenih dejavnostih oor,
občin so občutno več čistega dohooc
razdelili za osebne dohodke, za al mulacijo pa celo manj kot lani. T ' ko
znaša indeks rasti osebnih d o h o d k e •
kočevski občini 251 (v ribniški 28T),
skupne porabe v kočevski občini 7 i ;/'
ribniški 140) in akumulacije v koc vski občini samo 31 (v ribniški samo
67).
J '

N I čas za farse
Na rob odklonilnega
glasovanja v Ribnici
RIBNICA — Kaže, da so v Rib
nici minili listi časi, ko so delegati
nekritično in soglasno sprejeli
vse, kar so predlagale razne
strokovne službe. Delegati zbora
združenega dela občinske sku
pščine so zavrnili odlok o loka
cijskem načrtu za centralno čis
tilno napravo za Ribnico, že prej
pa je bila kar nekajkrat zavrnjena
podobna zadeva, zazidalni načrt
za Mlako.
Občinske strokovne službe in
tudi politični funkcionarji, ki ta
kega boja mnenj doslej niso biti
vajeni, so presenečeni in se v novih
razmerah težko znajdejo. Ne
kateri skušajo pritiskati na dele
gate tako, da jih opozarjajo, da so
dolžni glasovati tako, kot je skle
nila delegacija, in ne na osnovi
svojega mnenja in interesov (na
kar se običajno izkaže, da se dele
gacija pred sejo sploh ni sestala
ali pa ni bila sklepčna). Drugi gr
oze z večjimi stroški, k i so posle
dica odlaganje gradenj, spet tretji
pa, da je tako glasovanje zbora
združenega dela neodgovorno in
ni odraz interesa delovnih orga
nizacij, saj v nobeni firm i nimajo
proti čistilni napravi nič (res bi
bilo razumljivejše, če bi proti
glasoval zbor krajevnih skupnos
ti. vendar pa v tem zboru delegati
očitno menijo, da je bolje, če je
čistilna naprava v Goriči vasi. kot
če bi jo zgradili kje na njihovih ze
mljiščih; saj bodo tako prizadeti
te Goričevljani. vsi drugi pa ne).
Nekdo je (dobronamerno) predla
gal tudi, naj bi delegati kasneje
pismeno pojasnili, zakaj so glaso
vali proti, a je drugi spet vprašat,
zakaj ni potrebna pismena ob
razložitev za tiste, k i so glasovali
za.
Kazalo je že, da bi nekateri
skušali doseči, da bi zbor zd
ruženega dela glasoval ponovno.
To je prepreči! sekretar OK Z K
Matjaž Nosan, ki je dejal, da si ta
ke volilne farse ne kaže privoščiti.
J. PRIMC

DOLENJSKI U S T
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S cestami
bodo še
veliki stroški
Vsak sam oprispevek za
hteva dodaten dinar za
vzdrževanje kom unalij
BREŽICE — Za izboljšanje življenj
skih razmer prispevajo občani ogrom
no denarja iz svojih žepov. Razen
občinskega samoprispevka za preplasitev propadajočih cest plačujejo
samoprispevek še v desetih krajevnih
kupnostih prav tako za ceste.
Ponekod ta obremenitev osebnega
dohodka presega 5 odst. Iz tako zb
ranega denarja sofinancirajo krajani še
štiri mrliške vežice (v Skopicah, Pišecah.naČatežu in Jesenicah) tri avtobu
sna postajališča v Krški vasi, na Čatežu
in v Skopicah), dozidavo šole v Pišecah, ponekod pa še vodovod in
kabelsko elektrifikacijo. Samoprispe
vek plačujejo tudi od avtomobilov,
raktorjev in motornih koles, vendar to
se ni vse, kar dajejo za svoje kraje.
V občini bo torej v prihodnje treba
zdrževati veliko več moderniziranih
cest, zato so se pri predsedstvu
občinske konference SZDL že vpraša
li, iz katerih sredstev. Zadnji čas je, da
začnemo razmišljati o tem,sodejali,saj
vse tako kaže, da vsak dosedanji
krajevni samoprispevek avtomatično
zahteva nove vire denarja. Zato bo mo
ralo biti kmalu znano, če bodo to spet
samoprispevki ali kaj drugega. V
vsakem primeru je nujen boljši nadzor
,iad uporabniki, nad zasebniki in
delovnimi organizacijami
J. T.

F L O R JA N Č A N I B O D O
S P R E JE L I G O D B E N IK E
SEVNICA — Na udarniški akciji za
ureditev igrišča v Florjanski ulici je
preteklo nedeljo sodelovalo 20 kra
janov. Za urejanje okolice bo pred
prihodom številnih avtobusov z
godbeniki, ki bodo iz Florjanske odpešačili na grad na republiško revijo ga
silskih pihalnih godb, potrebno še mar
sikaj postoriti. Srečanje 27. junija se
naglo približuje, zato Florjančani va
bijo k akcijam za ureditev igrišča in ok
olja tudi krajane Pod Vrtačo, Drožanjske in Glavnega trga.

408 K R V O D A JA LC EV
SEVNICA — Dvodnevna krvo
dajalska akcija v Sevnici je prejšnji
teden zelo dobro uspela. Po besedah
predsednika občinskega odbora
Rdečega Jcriža Milana G abriča so
pričakovali od 400 do 450 krvoda
jalcev, prišlo pa jih je natanko 436.
Kri so odvzeli 408 darovalcem. Zelo
pohvalno je, da je prišlo spet veliko
mladih ljudi, ki so sodelovali že na
jesenski krvodajalski akciji. Občin
ski odbor se vsem, ki so se odločili za
plemenito dejanje, iskreno zahva
ljuje.

V SE M SIG N A L
KABELSKE
T E L E V IZ IJE D O
KON CA JU N IJA
SEVNICA — Potem ko je Elrad
z veliko (4-mesečno!) zamudo do
bavil še manjkajoče module za
kabelsko televizijo v Sevnici, naj bi
še ta teden signal pripeljal do
Glavnega trga. Vse naročnike pa
naj bi po besedah predsednika
gradbenega odbora Vinka Gove
karja priključili najpozneje do
konca junija. Prvi srečneži, ki so že
priključeni na Pečju, se pohvalijo z
izjemno čisto sliko TV Koper ter
obeh programov ljubljanske in
zagrebške televizije.

L

Crno na belem
o brežiški
pitni vodi
Sprem em be ne ogr
ožajo zdravja ljudi — Iz
novega zajetja bo boljša
BREŽICE — Nobena skrivnost
ni, da so Brežičani slabe volje, ker iz
vodovodnih cevi še vedno priteka
pitna voda iz starega črpališča v
Brežini. Govorice, da je ta voda
škodljiva zaradi vplivov jedrske
elektrarne, še povečujejo nezau
panje in nekateri je sploh ne pijejo,
drugi jo uživajo s strahom, ker še
zavedajo, da se ji pri kuhanju ne
morejo izogniti.
Te dni smo pri Komunalnem in
obrtnem podjetju dobili na vpo
gled črno na belem odgovor Inšti
tuta Jožef Stefan iz Ljubljane, na
katerega soseobm ili.dabi zvedeli,
kaj so pokazale raziskave. Inštitut
pojasnjuje, da je voda kljub
ugotovljenim spremembam radio
loško še vedno neoporečna in da ne
ogroža zdravja ljudi.
Res pa je, da se kakovost
brežiške pitne vode na različnih
črpališčih ob različnem času spre
minja. Tako je na primer v
brežiškem vodovodu dvakrat več
tritija kot v krškem in nekaterih
drugih vrtinah, zato so sprva
domnevali, da je brezinsko črpa
lišče morebiti povezano s Savo.
Hidrologi so to zanikali. Leta 1985
so naredili še dodatne raziskave in
tigotovili, da se je koncentracija
tritija (H-3) povečala zaradi črpa
nja starih zalog. Brežice so se v
zadnjih letih precej razširile, razen
tega so na osrednji vodovod pri
ključili več okoliških vasi, zato so
porabili precej več vode kot včasih
in občasno je je celo zmanjkovalo.
Na Inštitutu Jožef Stefan so
preverjali tudi vzorec vode iz
novega črpališča v Glogovbrodu,
in to iz globine 40 metrov. Analiza
je pokazala, da vsebuje voda
izjemno malo tritija, dvanajstkrat
manj kot brezinska, in da se doslej
ni mešala niti s Savo niti z drugimi
površinskimi vodami. V kolikor se
to tudi po črpanju ne bo dogajalo,
bodo Brežičani uživali izredno
kakovostno pitno vodo.
Radiološkim spremembam so
podvrženi tudi drugi vodovodi, ne
samo brežiški. Pripisujejo jih
vplivom černobilske nesreče, ven
dar jih spričo sprememb v hrani
ocenjujejo kot nepomembne. Do
mnevajo, da je to posledica
naknadne kontaminacije vzorcev
vode,
J. TEPPEY

Veliko dajejo, zato tudi imajo
Sam oprispevek je glavni vir za napredek dobovske krajevne skupnosti
DOBOVA — Krajevna skupnost je znana po tem, da se loteva izredno
obsežnih nalog, ki jih uresničuje pretežno z denarjem krajanov in s pomočjo
delovnih organizacij, v katerih je zaposlenih okoli 1000 domačinov. Letošnji
plan so ovrednotili na 87 milijonov dinarjev.
V njem se po besedah predsedni
ka sveta KS dipl. inž. Boruta
Mokroviča odraža delo števjlnih
komisij, vaških in gradbenih odbo
rov in njegova poglavitna značilnost
je, da združuje vse interese, od
delovnih kolektivov do vaških
skupnosti.

B R EŽIŠK A ČETA
G R E D E L A T NA R O G L O
BREŽICE — Občinska konferenca
Zveze socialistične mladineje dobila za
udeležbo na republiški delovni akciji
blizu 40 prijav. Brigada nosi vsako leto
ime Brežiške čete. Tokrat je njena
pokroviteljica tovarna Orlica, temelj
na organizacija sevniške Jutranjke v
Brežicah. Njen kolektivbo brigadirjem
podaril majice. Brežiška četa bo
sodelovala v prvi izmeni delovne akcije
slovenske mladine na Pohorju od 28.
junija do 18. julija. Čistila bo
visokogorske pašnike, travnike in
smučišča na Rogli. Urejala bo tudi
brežine na gozdnih cestah ter odst
ranjevala grmovje in vejevje, ki jih
zaraščata.
Brežičani napovedujejo še lokalno
delovno akcijo. V načrtu imajo ure
janje okolice in parka pri pišečkem
gradu ter okolice Konfekcije Orlica v
Brežicah.

D U E T K R IŽA N IČ
N A V D U ŠIL O B Č IN S T V O
BREŽICE — Za Posavski muzej sta
maj in junij najživahnejša meseca,ne le
zato, ker se tam ustavlja največ šolskih
in drugih skupin, ampak tudi zaradi
številnih kulturnih prireditev. Obisko
valci si do 21. junija še lahko ogledajo
zanimivo razstavo mladega niz
ozemskega slikarja Petra Wortla, ki je
osebno prišel na otvoritev. Ta dogodek
sta s svojim nastopom obogatila v
Brežicah živeča profesorja glasbe
Elizabeta in Dragutin Križanič, ki že
več let uspešno vodita ženski, moški in
mešani pevski zbor DPD Svoboda
bratov Milavcev. Občinstvo sta osvoji
la s pevskim koncertom starogradskih
in narodnih pesmi ob spremljavi
kitare.

Ta celovitost seveda ne pomeni,
da mineva vsakdanje življenje brez
težav. Na vprašanje, kam so na
skupščini letele najostrejše puščice,
je Mokrovič odgovoril, da so se kra
jani najbolj spotikali nad tem, da
ima občina za krajevne skupnosti
letos še manj denarja kot lani. To je
odraz zelo kratkoročnega razmišlja
nja, ali striženje peruti na nepravem
koncu. Ljudje, ki pokažejo voljo za
sam oprispevek, so paralizirani, če
akcije potem ne utegnejo ali ne
znajo izpeljati, kajti to je tudi velika
finančna odgovornost. Dobovčani
so se znašli tako, da plačujejo tajni
ka iz samoprispevka. Več kot 87 mi-

V DO BO V I BO ŠOLA
BRATOV G E R JO V IČ E V
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Borut Mokrovič: »Sorazmerno visok
standard je rezultat številnih akcij v
krajevni skupnosti.«

B R IG A D IR JI B O D O
N A ST A N JE N I V
B R E Ž IC A H
BREŽICE — Prvi udeleženci repu
bliške mladinske delovne akcije Treb
če — Gorjanci bodo 25. junija prispeli
v Brežice. Stanovali bodo v Domu
učencev, od koder se bodo vozili na
delo v Pečice, Trebče in na Gorjance.
V dveh izmenah bodo sodelovale tri
delovne brigade. Stroške za bivanje in
prehrano bodo Brežičani delno pokrili
iz sredstev, ki jih za ta namen zbirajo
delovne organizacije po samouprav
nem sporazumu, razliko pa bodo po
ravnali iz občinskega proračuna ali iz
drugih virov.

Izkušnje borcev dober kažipot
_______ Krški občinski praznik je bil obeležen s številnimi prireditvam i
KRŠKO — Letošnje praznovanje občine Krško je bilo sicer po meri časa, saj
ni bilo slavnostnih otvoritev novih objektov, zato pa ni manjkalo proslav in
prireditev, s katerimi so Krčani dostojno proslavili svoj praznik, ki ga praz
nujejo v spomin na izgnance in žrtve NOB. Praznovanje je bilo tem bolj
slovesno, ker je letos sovpadalo s prihodom vlaka bratstva in enotnosti ter s
srečanjem borcev V. prekomorske brigade Ivana Turnška-Iztoka.
Sicer pa so se prireditve vrstile od
ki seje na poti v Slovenijo minuli petek
najprej ustavil v Krškem.
konca maja, zaključna prireditev pa
Osrednji prireditvi ob krškem ob
bo 13. junija, ko bodo v Krškem
praznovali 30-letnico Srednje šole
činskem prazniku pa sta bili preteklo
soboto, ko so se v delavskem kul
Krško. Občinski praznik so letos
turnem domu sestali delegati občinske
počastili godbeniki pihalnega orkestra
skupščine in je bilo potem na ploščadi
Tovarne celuloze in papirja Djuro
pred domom še srečanje borcev V.
Salaj, ki so imeli ob 30-letnici slavnos
prekomorske brigade.
tni koncert. Nekaj dni pozneje so v
delavskem kulturnem domu odprli
»Živimo v zapletenih gospodarskih
razstavo o bojni poti V. prekomorske
in družbenih razmerah,« je dejal
brigade in ob tej priložnosti podelili
predsednik občinske skupščine Krško
nagrade učencem, ki so napisali naj
Zoran Šoln zbranim delegatom na
boljše spise o bojni poti te enote.
slavnostni seji skupščine,« in prizade
Krčani so pripravili tudi lep sprejem
vamo si, da bi jih čimbolj obvladali.
potnikom vlaka bratstva in enotnosti,

Naš cilj pa je sodobna in stabilna
družba, v kateri bo lahko sleherni
posameznik zadovoljeval svoje du
hovne in materialne potrebe. Prav ob
občinskem praznijcu pa lahko ugoto
vimo, da smo v krški občini na dobri
poti pri premagovanju težav in lahko z
optimizmom zremo v prihodnost.« Na
seji je predsednik Šoln podelil letošnje
znake občine krško in priznanja. Znak
občine Krško sta prejela Vinko Bah in
Martin Frankovič, priznanja pa so
prejeli Srednja šola Krško, lovska
družina Krško in obrtno združenje.
Po koncu seje so delegati skupaj z
občinskim vodstvom pričakali borce
V. prekomorske brigade. Predsednik
občinske skupščine Krško Zoran Šoln
je skupaj s predsednikom skupnosti
borcev V. prekomorske brigade Sil-

Stiskamo pas, a še nič bolje

D0 LEHJSKI LIST

kakor ne moremo razumeti medle
odzive CK ZKS, RK SZDL, RK
• Za 635 borcev v sevniški občini
lani ni bilo dovolj denarja za zd
ravljenje. Kot kaže, bodo letos le prišli
na vrsto tudi tisti, ki lani zaradi po
manjkanja denarja niso šli v toplice.
Vojaški vojni invalidi in borci pripra
vljajo poseben program zdravljenja
svojih članov, da bi pridobili še repu
bliški solidarnostni denar. Letos je
bilo na zdravljenju 48 borcev, od tega 8
še iz lanske »kvote«. Predsednik OK
SZDL Janko Rebernik je naskupščini
pozval borce, naj sodelujejo pri zbira
nju gradiva za zbornik o zgodovini de
lavskega gibanja in pomnikih revolu
cije.
ZSMS pa celo RO ZZB NOV,« j .dejal predsednik Štrukelj.
P. P.

BREŽICE — Zbori občinske sku
pščine so na seji 9. junija sklepali o
poim enovanju dobovske šole v
Osnovno šolo bratov Gerjovičev.
Vsi trije, M arko, Ciril in Gustelj, so
bili domačini iz Rigonc in so se v na
rodnoosvobodilnem boju odlikovali
z veliko predanostjo, vendar nobe
den od njih ni dočakal svobode;
Njihovo ime nosi pionirski odred
osnovne šole v kraju in v spomin na
nje so v Dobovi poimenovali tudi
eno izmed ulic. Trojici tragično pre
minulih junakov je krajevna orga
nizacija Zveze borcev na rojstni hiši v
Rigoncah postavila spominsko plo
ščo. Z usodo treh bratov se bodo
poslej seznanjali rodovi šolarje v in se
v srcih zgledovali po njihovih
dejanjih.

Cestarji
niso krivi
za mečkanje
Denar za posodobitev
ceste O rehovo — Breg
doteka prepočasi
SEVNICA — »Ni vprašanje,
kdaj bi naredili, samo če bo denar,«
je soglašal z mnenjem inž. Alojza
Rodiča iz Cestnega podjetja Novo
mesto delovodja pri tem podjetju
Ivan Pirc starejši, ko smo ga pred
približno mesecem dni pobarali,
kako hitro nameravajo posodobiti
makadamsko cesto od Orehovega
do Brega.
In kakšna je zdaj ta 3,5 km dolga
cesta, ko po njej že slab mesec rijejo
cestarji? Ločani in nekateri Brežani
seji raje izognejo in potujejo po da
ljši poti v Ševnico, mimo Radeč.
Makadam je razumljivo še bolj
zdelan zaradi mehanizacije in
slabega vzdrževanja. Morda celo
bolj zaradi zadnjega, saj so se dela
na trasi močno upočasnila in se ces
tarji ne morejo zgovarjati na šte
vilne tovornjake, ki prevažajo
zemljo na Orehovo. »Odpeljati bo
treba okoli 1004)00 kubikov zem
lje, v orehovski gramoznici pa je
prostora vsaj za 300.000 kubi
kov materiala,« je povedal Pirc.
Na vprašanje, zakaj delo ne
poteka hitreje, ne more odgovoriti,
ker za to ni pristojen, iz zanesljivih
virov pa vemo, daje pač zmanjkalo
denarja. Pravzaprav ta kaplja pre
počasi, da bi se lahko prezgodaj
veselili asfalta.
P. P.

Tudi sevniški borci m enijo, da je naša zunanja politika prem alo odločna — Kdaj
bodo Italijani nehali ribariti v kalnem? — »Medel odziv na Novo revijo«
SEVNICA — Borci v sevniški občini budno spremljajo dogajanja doma in po
svetu in kljub starosti in skrhanemu zdravju skušajo po svojih močeh prispevati,
da bi se izkopali iz krize, moralne in gospodarske. Njihov glas pa se vse premalo
upošteva, zato imajo borci nemalokrat občutek, da so v podrejenm položaju.
nih razmerah svojih članov, posluh
Tako bi lahko strnili potek letne
pa imajo tudi za tegobe in pobude
ikupščine občinske organizacije
drugih.
ZZB NOV Sevnica, na kateri je
predsednik Slavko Štrukelj prejšnji
Razvpito 57. število Nove revije in
teden podrobno razčlenil delo orga
plakat za dan mladosti borci oce
nizacije od lanskega aprila do
njujejo kot znak za razhajanja med
letošnjega maja. Na političnem in
slovensko in drugo jugoslovansko
gospodarskem področju, imajo sev
mladino, ta napad na bratstvo in
niški borci občutek, je naša zunanja
enotnost jugoslovanskih narodov in
oolitika prem alo odločna, zlasti
narodnosti pa naj bi bil po besedah
glede pogostih kršitev naše morske
borcev izbran premišljeno. »Članki
meje z Italijo.
v Novi reviji niso povedali nič nove
Borci tudi ne morejo biti zadovolj
ga. Povzeli so samo stare belogardis
ni s tako ekonomsko politiko, pri
tične in klerikalne nauke, obogatene
kateri vedo le, daje treba stiskati pas,
s Kocbekovo zapuščino in njemu
Spremembe na boljše pa nikakor ni.
podobnih odpadnikov revolucije.
V krajevnih borčevskih organizaci
jah sicer najpogosteje.razpravljajo o
Za vse to pisanje v Novi reviji in pre
življenjskih, socialnih in zdravstve
dvideni plakat za dan mladosti pa ni

lijonov dinarjev investicij zahteva
namreč ogrom no administrativnih
opravkov.
Kritika ob tej priložnosti tudi ni
obšla občinskega smetišča v D obo
vi. Ljudje že vrsto let ponavljajo, da
ne sodi v neposredno bližino nase
lja, vendar za zdaj lahko samo up
ajo, da bodo prizadetim prisluhnili
še v tem srednjeročnem obdobju.
Na področjih, kjer so sami svoje
prihodnosti kovači, stvari drugače
tečejo. Zelo so zadovoljni z ure
sničevanjem referendumskega pro
gram a za zaporni sloj na cestah.
Na Mostecu, v Ločah, Rigoncah
in Vel. Obrežu prostovoljci ta čas
kopljejo jarke za podzemno elektri
fikacijo in obnovitev javne razsvet
ljave. Vsako gospodinjstvo prispeva
Elektrogospodarstvu po 70 tisoča
kov. Razen skupnih nalog, kijih na
števamo le nekaj, ima svoj program
še vsaka vaška skupnost. Ljudje so o
poteku del in stroških redno obveš
čeni v Naših brazdah, ki jih izdaja
krajevna konferenca SZDL.
J. T.

PRIZNANJA ZASLUŽNIM — Pre
dsednik Zoran Šoln je podelil znake
in priznanja občine Krško. Na sliki:
znak občine Krško prejema Martin
Frankovič.
vom Horvatom pregledal postrojene
borce. Predsednik Šoln je kasneje v
nagovoru opisal bojno pot brigade, ki
je bila sicer kratka, a je bil njen delež
pri dokončni zmagi nad fašizmom vse
prej kot majhen. Izkušnje borcev, ki so
se spopadali z vse hujšim sovra
žnikom, kakor so sedanje težave, pa
morajo oplemenititi tudi naše sedanje
delovanje. V znamenje posebne po
zornosti je Šoln borcem V. prekomor
ske brigade izročil srebrno plaketo
občine Krško.
j g

Ivan Pirc: »Odsek pri Črnem
potoku je najzahtevnejši, tamkaj
šnji most pa bo ostal.«

Novo v Brežicah
NEBODIGATREBA V TOPLI
CAH — Nemški novinar, ki seje pred
kratkim mudil v Termah, da bi jih
predstavil v domovini, najbrž ne bo
zapisal nič laskavega. Evropska zdra
vilišča pozna kot svoj žep in prvi vtis ga
ni preslepil. Zagrizeno je stikal po skri
tih kotičkih, po sobah in kopalnih
kadeh, po bungalovih, po kampu in
kopališču za nudiste ter privlekel na
dan vso zanemarjenost, ki se v tako
lepem objektu ne bi smela udomačiti.
Prinesel ga je sam vrag, kajti prišel je
nekaj let prepozno ali leto, dve
prezgodaj.
DO PREVOZA SAMO PO ZRA
KU — Vozniki Prevozovih tovor
njakov so predlagali vodstvu, naj
razmisli o nakupu helikopterja. Samo z
njim bi lahko varno in brez prekrška
pristali na domačem parkirišču. Pri
hranjeno bi jim bilo odstranjevanje
znakov o prepovedi vožnje zaradi dela
na cesti. Na odseku od Keracommerca
do vhoda v delovno organizacijo sojih
graditelji presenetili s kupom zemlje
namesto prometnega znaka. Za edino
zadoščanje jeznim šoferjem so povzr
očitelji poskrbeli s tem, da se tudi Regu
latorju ni godilo nič bolje in da so tudi
oni morali prijeti za lopato, če so hoteli
priti na domače dvorišče.
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RORODN l§NI C£ ■^ ^
Od 8. do 15. maja so v brežiški
porodnišnici rodile’: Milena Dimič iz
Župeče vasi — Katjo, Mirica Zebec iz
Pojatnega — Marka, Ivanka Zupančič
iz Podgorja — Jožico, Vesna Telišman
iz Samobora — Nikolino, Jožica Lupšina iz Glogovbroda — Jasno, Tatja
na Stjelja iz Brežic — Lukata, Metka
Kuhar iz Brezja — Andreja, Žumra
Džinič iz Krškega — Hazima, Jadran
ka Nikolič iz Drnovega — deklico,
Marjanca Tintor iz Brežic — deklico.
Čestitamo!

Krške novice
RED PRISPEVA K USPEHU— V
kostanjeviški Iskri so očitno krepko
zavihali rokave. To je moč ugotoviti tu
di po tem, da so v prvih treh mesecih
pridelali toliko akumulacije kot v
mnogo večjih kolektivih. Ključ do us
peha pa je seveda v delu in nemara tudi
v redu. Vsak obiskovalec lahko opazi,
da je okolica te tovarne lepo urejena, da
stoje pepelniki celo na dvorišču, delav
ci pa imajo kljub vsemu toliko časa, da
med odmori zaigrajo še odbojko.
DRAGO OZVOČENJE — Kantata
Od punta do Tita, ki je vsako leto ob
sprejemu vlaka bratstva in enotnosti
tako rekoč nepogešljiva, letos ni in ni
zvenela tako dobro kot pretekla leta.
Pa ni mogoče reči, da se organizatorji
niso potrudili. Po mojstre za ozvočenje
so šli celo v Titovo Velenje in jim na
roke odšteli poldrugi milijon dinarjev.
To pot rek, da je za malo denarja tudi
malo muzike, ne bi smel priti v poštev.
ZA NOGOMETAŠE SE NE ME
NIJO — Letos praznuje nogomet v
Krškem že 65. obletnico. Nogmetaši se
pripravljajo, da bi kar se da slovesno
proslavili visoki jubilej. Medtem ko je
sicer v občini čutiti dovolj interesa za
pomoč NK Celulozar, pa predsedstvo
Zveze telesnokulturnih organizacij
prošnjeza plačiloenega oglasa vbrošuri ni hotelo obravnavati. Seveda se se
daj nogometaši sprašujejo, zakaj so se
tako zamerili predsedstvu. Ali pa je
vzrok preprosto v tem, da se tu in sedaj
ne ukvarjajo s pravim športom.

Sevniški paberki
RIBE — Okrog 1. maja je v Drožanjskem potoku prišlo do pomora že
tako silno redkih rib. Redkih pravimo
zato, ker se potok vse bolj spreminja v
javno kanalizacijo. Bolj pa pri vsej
stvari moti, da še zdaj niso znani rezul
tati preiskave o tem, kdo je kriv za za
dnji pomor rib. Krajani s prstom
kažejo na klavnico, katere čistilna na
prava se obnaša kot aprilsko vreme;
klavnica pravzaprav nekaj resnega,
kar bi lahko poimenovali čistilna na
prava, niti ne premore. Klavnica vrača
žogico, češ saj imate mnogi stanovalci
kanalizacijo speljano kar v potok. Sk
ratka, dokler ne bo izsledkov poo
blaščene institucije, je vse bolj
podobno prepiru za oslovo senco.
POKOPALIŠČE — Pri železniški
postaji v Jelovcu že lep čas samevajo na
stranskem tiru trije zveriženi in povsem
zarjaveli potniški vagoni. Menda greza
del kompozicije, ki je pred več kot
letom dni zgorela pri Bregu. Potnike
naših železnic in tudi tiste, kisepeljejos
svojim jeklenim konjičkom po mirnski
cesti, pa navdaja pogled na turistično
atrakcijo železnic z zelo mešanimi
občutki.
ELEKTRIKA — Ko so dobili ljudje
zadnje položnice Elektra Krško za
plačilo porabljenega toka, so bili le red
ki veseli, da so jim elektrikarji s po
računom celo vrnili preveč plačano
energijo. Bolj pogosti so bili klici tistih
naših bralcev, ki jim je poslani račun
Elektra močno dvignil srčni utrip. Ne
kateri so imeli poračunati 12, drugi
celo 16 milijonov (starih!), obrok pa
naj bi se pri nekaterih tudi trikratno po
večal. Prizadetim smo svetovali naj se
obrnejo neposredno na Elektro v
Krškem, kjer jim bodo tako in tako
verjetno prijazno odgovorili, daje vse
ga kriv— računalnik. Konfekcionarka
iz Jutranjke je dobro rekla, češ kako
naj tako razburjena delam po
zahodnoevropskih normah. In je
kratkomalo morala vzeti dopust, da se
je pomirila in ohladila po »elektro
šoku«.

Crno obnebje brežiške kulture
Hudo ogroženo že preživetje samih kulturnih organizacij, da o njihovi dejavnosti
niti ne govorim o — Intervencijski posegi še bolj zategnili zanko na vratu

r

BREŽICE — Delo tukajšnje kulturne skupnosti je bilo v prvi polovici
letošnjega leta zelo ovirano. Odbor za planiranje in svobodno menjavo dela
ugotavlja, da so se motnje začele že takoj januarja, ko je morala kulturna
skupnost poravnati obveznost še do programa za leto 1986. Plačala je vse razen
namenskih 1,75 milijona dinarjev za Prosvetni dom v Brežicah.

DEL OKROGLE MIZE V KRKI (od leve): predsednica KUD Krke Marija
Žveglič, podpredsednik republiške konference SZDL pesnik Ciril Zlobec,
prof. Vasja Fuis in predsednik republiškega komiteja za kulturo pisatelj
Vladimir Kavčič. (Foto: I. Zoran)

Bo kultura preživela?
Pisatelj V ladim ir Kavčič, predsednik republiškega ko
miteja za kulturo, na okrogli mizi v Krki: »Intervencijska zakonodaja je za kulturo pogubna«______
NOVO MESTO — Čeprav je imela okrogla miza, ki jo je prvi dan jubilejnega,
10. dolenjskega knjižnega sejma pripravilo kulturno umetniško društvo Krke v
tovarniški knjižnici, osnovni namen odgovoriti na vprašanje, ali je kultura (že)
neločljiva sestavina našega življenja ali to (še) ni, in odgovore podkrepiti, kolikor
se le da, tudi z argumenti iz domačih, novomeških logov, pa se je njen najak
tualnejši in prav gotovo najzanimivejši del začel pravzaprav že proti koncu, ta
krat, ko je voditeljica pogovora prof. Vasja Fuis predsedniku republiškega ko
miteja za kulturo, pisatelju Vladimiru Kavčiču, zastavila tole vprašanje: Kako bo
kultura letos preživela?
»Ne lahko,« je, kratko odvrnil predsednik Kavčič. Kot veste, nas zdaj najbolj
pesti intervencijska zakonodaja, predvsem zakon o dohodku. Ta jemlje kulturi
pravico, da sama in samoupravno zbira denar, ki ga potrebuje. Poslej naj bi se
napajala iz dohodka, ki pa se v zdajšnjih razmerah gospodarjenja tanjša. Tak
način zajemanja pa bi bil za kulturo poguben, saj ne bi zanjo ostalo skoraj nič.
Zato se v Sloveniji borimo, pa tudi drugod po Jugoslaviji si prizadevajo v tej sme
ri, da bi do izvajanja tega zakona prišlo čim kasneje, hkrati pa, da bi ga
spremenili.«
Sicer so pa negativne posledice že tu. »Začele so se z deviznim zakonom,« je
poudaril Kavčič. Odkar ta velja, slovenska kultura še ni dobila deviz. Zaradi tega
rapidno upada število gostovanj izvajalcev iz tujine in naših v tujini. Toda to je
samo eno področje, prizadeta pa so vsa — do založništva in knjigotrštva. Iz zalo
žniške dejavnosti resda prihaja več knjig kot prej, a jih je med njimi vse manj s
področja družboslovja, predvsem prevodov. Namesto da bi se še bolj odprli
evropski in svetovni misli, se bogatili in vključili v najsodobnejše tokove, se pred
svetom zapiramo.
Zakon hočeš nočeš sili v krčenje in oženje še tega, kar imamo. Tak, kakršen je,
prizadene vse po vrsti, vse programe od nacionalnih do občinskih. V hudi ne
varnosti je zlasti amaterska kultura, to pa je zlasti boleče v občinah, kjer ne
premorejo profesionalnih ustanov. Sicer pa so krčenja že tu. Tretjina slovenskih
knjižnic ne nabavlja več novih knjig, če omenim samo ta primer. Kaj to pomeni,
si lahko mislimo.

D odatne težave je povzročil feb
ruarja sprejeti zakon o začasni
prepovedi razpolaganja z delom
družbenih sredstev za porabo v letu
1987. Posledica tega je, d a je morala
kulturna skupnost imobilizirati sred
stva, ta vsota pa je 11. maja narasla
že na 15,3 milijona dinarjev.
Razpoložljivega denarja je bilo
vse manj, tako da so izvajalci prog
ram ov dobili redne dvanajstine le za
osnovno dejavnost, pa še za to si je
morala kulturna skupnost kar dvak
rat izposoditi sredstva od drugih
sisov. Od drugih postavk denarnega
načrta oziroma program a dela so
lahko prišli v poštev za plačilo le še
računi Prosvetnega dom a v Breži
cah, izstavljeni za izvajanje am ater
ske kulturne dejavnosti v njem, in

Krški pihalni
orkester slavi
Koncert ob jubileju je bil
v D K D Edvarda Kardelja
KRŠKO — Pihalni orkester To
varne celuloze in papirja D juro Sa
laj praznuje 30-letnico ustanovitve.
Jubilej je proslavil s slavnostnim
koncertom v petek, 29. maja, zvečer
v Delavskem kulturnem domu
Edvarda Kardelja. Na celovečerni
prireditvi so godbeniki pod vodst
vom dirigenta D raga G radiška
izvedli posebej za to priložnost na
študiran koncertni program , ses
tavljen iz skladb domačih in tujih
avtorjev in različnih žanrov. Orke
ster se je tudi tokrat predstavil kot
homogen kolektiv godbenikov, ki
zna biti kos tudi najbolj zahtevnim
glasbenim stvaritvam, in si je zato
prislužil že veliko laskavih priznanj
ter se izkazal tudi na tekmovanjih.

In kako v takih razmerah vendarle preživeti? »Mislim, da bi morali povsod
ugotoviti, kaj je neobhodno potrebno, kaj manj nujno, na podlagi tega določiti
prioriteto m v skladu s tem delati,« je dejal Kavčič. Druga stvar je po njegovem
sam model organiziranja kulture pri nas. Pri tem se z najširšega vidika zastavljajo
najrazličnejša vprašanja, še posebej, ker moramo misliti tudi na prihodnost. »Ta
kole razmišljam, « je nadaljeval. »Ali je prav, da hoče imeti že vsak večji kraj svoj
muzej, svoje gledališče, ali bomo v Sloveniji v prihodnje vzdržali vzdrževanje
dveh oper, v Ljubljani pa, denimo, opere in Cankarjevega'doma? Ali res potre
bujemo več profesionalnih slikarjev, kot jih imajo vsi Nemci skupaj? Pa igralcev,
literatov itd.? Pri tem imam v mislih slovenski trg za vse to, ta pa je majhen in
družba najbrž ne tako bogata, da bi na tem trgu nenehno plačevala razlike do
pokritja vseh stroškov.«
Čedalje bolj gremo v čas, ko bo treba vrednost dela posameznika temeljiteje in
javno preverjati, to pa, kot je povedal Vladimir Kavčič, pomeni, da bo moral
vsakdo nositi ne le večjo odgovornost za svoje delo, ampak tudi čedalje večji del
rizika. »To pa je nekako že srčika novega modela v kulturi, h kateremu težimo,«
je pribil.
I. Z.

Golo navduSenje premalo
Celo v Beli krajini, kjer je entuziazem doma, je bilo
slišati na problemski konferenci o kulturi v črnom alj
ski občini — Prispevna stopnja čisto na repu
ČRNOMELJ — Četrtkova pro
blemska konferenca SZDL o aktual
nih vprašanjih kulture v črnomaljsk'
občini ni niti potrdila niti ovrgla pre
pričanja dr. Kmecla, da slovenskemu
kulturnemu delavcu ne more do živega
skoraj nobena stvar, še tako zagatna
ali celo preteča, in da bo tudi po ničelni
tarifi delal naprej, ker verjame v svoje
delo in njegovo poslanstvo. Razpra
vljavci, v glavnem kulturni delavci, pa
so vseeno dali vedeti, da so tudi na kul
turnem področju spodnje meje, saj bi
bilo golo navdušenje tudi v tej belok
ranjski občini, kjer je entuziazem tako
rekoč doma, premalo za ohranitev
zdajšnjega kulturnega življenja, kaj
šele za boljše in pestrejše, kakršnega si
želijo.
Da nekako ne morejo naprej, je
kriva že izredno nizka prispevna
stopnja, vsega 0,32 odst. od bruto
osebnih dohodkov. Stakšnostopnjo
je črnomaljska občina daleč na dnu
dolenjske lestvice, pa tudi v Sloveniji
na repu tistih, ki dajo za občinsko
kulturo najmanj. V nasprotju s tem
pa ima prav ta občina razmeroma
največ pevskih zborov, folklornih,
gledaliških in drugih skupin, v kate
rih aktivno dela prek 600 članov, da
o drugih oblikah ljubiteljskega kul
turnega delovanja, o prireditvah,
najrazličnejših srečanjih in manifes
tacijah niti ne govorimo. Toda iz
prispevne stopnje ne živi samo lju
biteljska kultura, v prvi vrsti gre de
nar za poklicne kulturne ustanove,
za programe in dejavnosti, kijih mo
ra občina financirati po zakonu.
Zaradi tradicionalno nizke pri
spevne stopnje je črnomaljska kul
turna skupnost lani prigospodarila
izgubo. Letos pa se je stanje posla
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bšalo še zaradi zveznih intervencij
skih ukrepov. Zaradi pom anjkanja
denarja se zastoji kar vrstijo. Med
drugim je zastalo urejanje m uzdske
zbirke mladinskega pesništva v Žup
ančičevi rojstni hiši v Vinici, čeprav
slednjo obišče prek 5000 obisko
valcev na leto. Odpovedati so se mo
rali vrsti drugih stvari, gostovanjem
skupin in podobnem u, za kar ni de
narja in ga, kot kaže, letos tudi ne bo.
Ob tem pa bodejo v oči dejstva, da se
načrtovanaureditevcerkvesv. Duha
nikakor ne more začeti, kar precej
velja tudi za nemajhen del ostale kul
turne dediščine, da je Črnomelj še
vedno med tistimi tremi občinami v
Sloveniji, ki ne prem orejo poklicne
ga tajnika, na ZKO, da nimajo raz
vite likovne, literarne in nekaterih
drugih dejavnosti itd.
Problemska konferenca je ob tem
poskušalanzmeriti tudi druge oblike
kulture, od vedenja ljudi, odnosa do
dela, dediščine pa vse do narave
oziroma okolja. Prve ugotovitve
kažejo, da s tem včrnom aljski občini
še niso prav visoko, pa tudi to, da
kultura in kulturnost le še nista
povsod doma. Sicer pa je o tem
spregovorilo že gradivo, ki ga je pri
pravil svet za kulturo pri občinski
konferenci SZDL, na problemski
konferenci o kulturi pa razložil
njegov predsednik mag. Janez
Kramarič.
Pri poživitvi kulturnega življenja
in uvajanju novih oblik precej raču
najo na mlade. Se bo njim, ki niso
vajeni govoriti s pomočjo indeksov
in številk, posrečilo kaj premakniti
na boljše? Na konferenci so izrazili
upanje vtem smislu.
I. ZORAN

pa galerijska dejavnost, za vse
drugo pa denarja že ni bilo več.
Intervencijski zakon in drugi
zvezni ukrepi so pri izvajalcih kul• Odbor za planiranje in svobodno
menjavo dela ugotavlja, da so
posebno hud problem materirali stro
ški v kulturi, saj naraščajo mnogo
hitreje kot inflacija. Pri tem navaja
primer Posavskega muzeja, kjer so
materialni stroški od lanskega do
letošnjega prvega četrtletja kljub ve
likemu varčevanju porasli kar za 442
odstotkov, vendar mu je kulturna
skupnost priznala tako kot drugim iz
vajalcem porast teh stroškov le za 132
odstotkov.
turnih programov sprožili val nego
dovanja in nerazpoloženja, še pose
bej pa zato, ker so jih prizadeli,
čeprav so že od zdaj poslovali sk
rajno varčno. Nerazpoloženje je
toliko večje zaradi nizkih osebnih
dohodkov, ki jih prejemajo zaposle-

PEVSKA R EV IJA
RIBNICA — Minuli petek je bila v
tukajšnjem domu JLA revija šolskih
pevskih zborov. Na njej so nastopili
zbori osnovnih šol Ribnica, Sodražica
in Kočevje ter glasbenih šol Ribnica in
Kočevje. Revijo je organizirala do
mača kulturna skupnost.

RAZSTAVA D E L
NOVO MESTO — V Ljubljani
udomljena kitajska akademska slikarka
Wang Huiqin, ki je lani sodelovala na
slikarski koloniji novomeške tovarne
zdravil, se bo s svojimi deli predstavila
na samostojni razstavi v avli Krkine
poslovne stavbe v Ločni. Razstavo
bodo odprli danes ob 13. uri s kultur
nim programom, ki ga bodo izvedli
učenci glasbene šole Maijana Kozineiz
Novega mesta.

ni v kulturnih organizacijah. Njiho
vi prejemki ne zaostajajajo samo za
osebnimi dohodki drugih zaposle
nih v brežiški občini, am pak tudi za
dohodki kulturnih delavcev v okoli
ških občinah.
Omenjeni odbor dodaja, da so
intervencijski posegi povsem one
mogočili prizadevanje brežiške kul
turne skupnosti za postopno zago
tovitev norm ativov in standardov v
posameznih zvrsteh kulturne de
javnosti. Prav tako so posegi izničili
dogovorjeni sistem financiranja za
osnovno arhivsko in spomeniškovarstveno dejavnost, da o tem, kako
so ti administrativni ukrepi ohrom i
li sam oupravno in delegatsko odl
očanje v kulturi, niti ne govorimo.
Kaj lahko stori skupščina kul
turne skupnosti ob takšnih dejstvih
in v tako neobetavnih razm erah, pa
se bo videlo v torek, 16. junija,
dopoldne, ko bosta njena zbora
zasedala v prostorih občinske ma
tične knjižnice. Tedaj bo govor tudi
o norm ativih in standardih, ki jih
mora ta knjižnica izpolniti, če hoče
do leta 1990 postati matična.
I. Z.

»

Aleš Kulovec

N A G R A JEN I
NOV OM EŠČAN I
ROGAŠKA SLATINA — Tu je bil
od minulega petka do nedelje 2. med
narodni slikarski ekstempore, ki so se
ga udeležili tudi trije slikarji iz Novega
mesta: Janko Orač, Marjah Maznikln
Jože Kotar. Dobili so odkupne na
grade. Žirija je za razstavo odbrala 76
del 72 avtorjev.

V KRŠKEM PRVA
L E T O Š N JA RAZSTAVA
KRŠKO — Galerija Krško po
daljšem premoru spet odpira svoja
vrata, tokrat za prvo letošnjo likovno
razstavo, ki jo bodo odprli jutri, 12. ju
nija, ob 19. uri. Z akvareli se bo lju
biteljem likovne umetnosti iz tega po
savskega kraja predstavil akademski
slikar Janez Knez iz Trbovelj.

Poživitev za Novo mesto
Te dni razstavlja v razstavišču Pri slonu svoje slike arhitekt in slikar Samo Kralj
iz Novega mesta. Za predstavljeni ciklus likovnih upodobitev, ki se motivno na
našajo na Novo mesto in okolico s slikovitimi predeli doline reke Krke, je nameno
ma izbral pastelno tehniko, ki v številnih barvnih odtenkih nudi možnost izražanja
skladnega, pastoralnega občutja. Ob pogledu na njegove slike, ki zrcalijo idi
ličnost in poetičnost izbranih motivov, se nam razodeva avtorjev umirjeni in ro
mantični značaj. Upodobljeni motivi zažarijo v luči različnih svetlobnih učinkov
in razpoloženjskih situacij. Na trenutke se zdi, da v Kraljevih slikah najdemo ne
katere skupne poteze s slikarstvom velikega mojstra dolenjskih pejsažev Božidarja
Jakca, kar pa je predvsem posledica uporabe enake slikarske tehnike-pastela in
izbire-podobne tematike. Nekoliko pozornejše opazovanje pa nas prepriča, da se
Kralj izraža izvirno samosvoje. Kot prepričan realist z naglašeno noto liričnosti v
svojih in ustvarjalnih snovanjih ne išče senzacij in ne eksperimentira za vsako ceno,
da bi se dokopal do izvirnosti po vsej sili. Svoje slikarstvo pojmuje in vrednoti na
tradicionalen način. Trdno likovno znanje se pri njem izraža vurejeni kompozicij
ski zasnovi v odličnem obvladovanju risarske tehnike in v prefinjenem občutku za
barvno harmonijo, pri čemer izkazuje tudi izjemen občutek za izražanje »duha«
krajine. Skratka, Kralj se s svojimi slikami predstavlja na zavidljivi profesionalni
ravni.
Razstava pomeni pravo poživitev na področju likovnega ustvarjanja, kar ne
nazadnje potrjuje zelo ugoden odziv pri obiskovalcih.
JOŽEF LUKA MATIJEVIČ
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Kulturne dneve hočemo imeti«!

O dkar prirejajo v Straži majske kulturne dneve, je delo vseh društev bolj zaživečo — Veliko naredijo s
prostovoljnim delom — Najprej popravilo, nato pa še obnova kulturnega dom a— Vloga šole še premalo vidna?
STRAŽA — V tem industrijskem kraju, ki se razteza med vznožjem
vinorodnega Srobotnika in Krko, kultura ni bila nikoli neznanka, jo je pa
spremljala spremenljiva sreča. Nemalokrat je bilo celo tako, daje delovala
samo Novolesova godba, saj se je tudi gledališka skupina vključevala
občasno. Toda ko je Združenje pihalnih orkestrov Dolenjske in Bele krajine
začelo tu prirejati godbeniška srečanja, ki so postala tradicionalna, se je v
Stražanih prebudila želja po še pestrejšem kulturnem življenju. Tako so se
rodili Straški kulturni dnevi, v okviru katerih so do zdaj izvedli malo kiparsko
kolonijo (z dvema udeležencema), pripravili srečanja s štirimi literarnimi us
tvarjalci, ki so doma v Straški krajevni skupnost’ na več razstav, koncertov in
drugih prireditev. Prireditev je vsako leto več in letos jih je bilo že šest. Te se
zvrstijo maja, in sicer tako, daje godbeniško srečanje kot največja in vsaj za
zdaj najpomembnejša med njimi na koncu.
Na mali okrogli mizi v Straškem
stane. V krajevni skupnosti se
gasilskem domu, ki ima manjšo
bom o morali dogovoriti, da bi del
razstavno prireditveno dvorano,
sredstev za kulturne dneve zago
so predstavniki krajevnega druž
tovili z njenim letnim planom. Ve
benopolitičnega in kulturnega živ
deti pa je treba, da ima krajevna
ljenja v Straži ter obenem orga
skupn
b tem še kopico drugih
nizatorji kulturnih dnevov spre
nalog na komunalnem in drugih
govorili o dosedanjih izkušnjah s
področjih.«
temi dnevi in poskušali odgovoriti
na vprašanje, kako naprej.
• ALEŠ KULOVEC, predsed
nik KK SZDL: »Če bi imeli več de
• JOŽE FINK, predsednik sku narja, bi lahko pripravili še več
pščine KS: »Kulturni dnevi, za vsega. Rad pa bi poudaril še tole. S
katere smo se zavestno odločili, kulturnimi dnevi smo želeli obo
niso nekaj, kar bi bilo zamujeno, gatiti družbrno in družabno življe
nepsremeljivo. Že od vsega začet nje v Straži in drugod po krajevni
ka so zasnovani tako, da jih lahko skupnosti. Ugotavljamo, da nam
po mili volji širimo in pripravim o to že uspeva. O tem najzgovorneje
še več najrazličnejših prireditev. priča dejstvo, da so začela tako
Letošnja izkušnja, ko smo že nare rekoč vsa društva dobro delati, še
dili prvi korak v tej smeri, pa kaže, posebej TVD Partizan, RK in
KUD Svoboda, ki je razvila vse
da bomo razširjenemu programu
kos samo, če nam bo uspelo prido svoje sekcije, da o drugih niti ne
biti več organizatorjev. Zdajšnje govorim.«
število ljudi, ki pomagajo pri
izvedbi, je odločno premajhno. Če
• JAKA KRŠTINC, predsednik
hočemo pridobiti krajane tudi iz
KUD Svoboda: »Veliko stvari smo
drugih delov krajevne skupnosti,
naredili s prostovoljnim, zastonj
ne samo iz Straže, Vavte vasi in
karskim delom, kar pa na podr
drugih bližnih vasi, moram o
očju kulture tako in tako ni nič
bodoče kulturne dneve še bolj
posebnega. Kulturni teden bo
popestriti, da bodo zanimivi za
seveda tudi v bodoče, postoriti pa
vse. Vsaka širitev pa tudi več bo treba še kaj drugega. V mislih

imam kulturni dom, kjer nas čaka
kup popravil, najprej pa streha.
Razmišljamo tudi, kako bi uredili
boljše ogrevanje dvorane, pred
vsem pa cenejši način, spet naj bi
začel delovati tudi kino, ki ga zdaj
nimamo. Dom moramo usposobi
ti za norm alno delo. Če se bo po
kazalo, da lahko to dosežemo le s
prenovo, ga bomo pa prenovili.
Seveda je to bolj dolgoročna
naloga.«
• DANIJELA KRŽAN, vodja
gledališke skupine KUD Svoboda:
»Kulturni dom je res potrebno
urediti tako, da bodo v njem sku
pine lahko norm alno vadile in na
stopale, obiskovalci pa se dobro
počutili. Gledališka skupina je ak
tivna, kar se vidi po igrah, ki jih
pripravim o, vključuje pa tudi
čedalje več mladih. Člani, ki so tu
di taborniki, so začeli bolje delati
tudi v taborniški organizaciji. Re
kla bi, da so kulturni dnevi sploh
spodbujevalno vplivali na delo in
razraščanje novih oblik. Eden od
rezultatov vsega tega je ustano
vitev pevskega zbora upokojencev
v Straži.«
• JOŽE KOPOREC, predsed
nik Združenja pihalnih orkestrov
Dolenjske in Bele krajine: »Ko že
govorimo o tem, kako je kulturni
dom potreben popravila oziroma
obnove, bi morali še kaj reči o
program u dejavnosti v njem.
Programa ni, a bi bil potreben.
Mislim, da bi v prenovo lahko šli
šele potem, ko bi vedeli, za kaj vse
potrebujem o kulturni dom , za
kakšne dejavnosti.
Sicer pa bi rad povedal nekaj o
naših godbeniških srečanjih tu v
Straži. Letošnje je bilo že deseto,
jubilejno, in tisti, ki ste bili tam,

1veste, kako je potekalo. Za
prihodnje leto bi radi spet povabili
pevce, denimo Čarmanovo in Ko
ritnika, da bi pela ob spremljavi
orkestrov, saj bi sam o srečanje ta
ko postalo še bolj zanimivo. N ato
pa se moramo začeti pripravljati
že zdaj, se dogovoriti za program
in s skladatelji, da pravočasno
pošljejo nove skladbe. Navsezad
nje smo vsi, ki prihajajo na
srečanje, le ljubiteljski godbeniki
in potrebujem o več časa, da se
česa naučimo.
To, da je potrebno začeti s pri
pravami dovolj zgodaj, bi moralo
poslej veljati tudi za kulturne
dneve. Zdi se mi, da se vsega lote
vamo prepozno. Kasnimo pa še z
nečim drugim: z vključevanjem
mladine v kulturno življenje. To bi
morala za delo v gledališki skupi
ni, pevskem zboru in ne nazadnje
tudi v godbi pripraviti že šola. Ali
pa je tako, ko pa, denimo, še
pevskega zbora nima? Vem, so
objektivni razlogi, ki tega ne dov
oljujejo, je pa marsikaj odvisno
tudi od učiteljev, njihove pri
pravljenosti. Vidimo, da se v Vavti
vasi gradi nova šola, kjer bo poslej
marsikaj izvedljivo, kar do zdaj ni
bilo"
Na mali okrogli mizi so udele
ženci osvetlili le nekatere, ne pa
vseh problemov, ki so se pojavili
ob dnevih kulture ali pa se jih
začeli žuliti šele zdaj. Beseda pa je
nanesla še na to, da bo kulturne
dneve, kakršne si zamišljajo v
prihodnje, težko izpeljati brez
sodelovanja delovnih organizacij
v krajevni skupnosti. Vsaj za zdaj,
so zatrjevali, stojijo vse preveč ob
strani.
I. ZORAN

pisma
in
odmevi
P O N O V N O Z M L A D IN O
Turistično društvo Šentjernej je
imelo 8. maja redni letni občni zbor,
na katerem smo med drugim preds
tavili delovni program za letos. 158člansko društvo pripisuje velik
pomen letošnji celoletni akciji za
čisto in urejeno okolje, v katero
bom o ponovno vključili šolsko in
drugo krajevno mladino. K delu
želimo spodbuditi tudi ostale posa
meznike, hišne svete, gostince,
OZD. Tudi letos bom o sofinancirali
delovanje društev, ki so v Šentjerne
ju najbolj delavna, in se vključevali v
prireditve, značilne za naš kraj.
Turistično društvo, ki sicer deluje
sam ostojno od aprila 1985, je lani
komisijsko ocenjevalo urejenost ok
olja in podelilo 23 pohval najprizadevnejšim posam eznikom v KS
Šentjernej in KS Orehovica terštirim
delovnim organizacijam in ustano
vam, med njimi prodajalni Mercator-Standard, Kartuziji Pleterje,
osnovni šoli in Petrolu. Ob tej
priložnosti se zahvaljujemo cvetliča
rki Blazinškovi, ki nas oskrbuje s
cvetjem, in Šentjernejskemu oktetu
za popestritev vsakega našega zbora.
O dbor društva

Navratilovci
gostovali na
Madžarskem
Izjem no lep sprejem
Največji metliški kulturni izv
oznik, MFS »Ivan Navratil«, je
tokrat prvič v 10 letih svojega
plodnega delovanja gostoval na
vzhodu. Od 27. 5. do 1. 6. je
metliška folklorna skupina vra
čala obisk madžarski skupini
»Ikarus«, ki je nastopala na Vin
ski vigredi 1986.
Mladi Metličani so bivali in
predstavljali belokranjske pesmi
ir. plese v Szfiekesfehervarju. To
je mesto z nekaj več kot sto tisoč
prebivalci in leži med Blatnim
jezerom in Budimpešto. Jugoslo
vanom je znano predvsem po
tovarni zabavne elektronike
Videoton in istoimenskem nogo
metnem klubu. Poleg tega p a je v
mestu tudi velika tovarna avto
busov Ikarus, ki je sponzor
folklorneskupine, kateregostiso
bili Metličani. Sicer pa je
Szhekesfehervar mesto z bogato
zgodovino invstarem delu polno
kulturno-zgodovinskih spome
nikov. V srednjem veku je bilo
nekaj časa celo prestolnica
madžarske države.
Metliška folklorna skupina
»Ivan Navratil« je imela v času
svojega gostovanja dva enourna
nastopa. Čeprav je Madžarska
bogata s plesnim in glasbenim
izročilom, so bili starodavni
belokranjski običaji in snežno
bele noše izredno toplo sprejeti.
Petelinji boj in metliški turn pa
tako ali tako povsod, kjer navra
tilovci nastopajo, požanjeta naj
večji aplavz in navdušenje
gledalcev.
Na zaključnem banketu je bila
ob pravem madžarskem golažu
izražena želja obeh strani, da bi
se sodelovanje med folklornima
skupinama nadaljevalo. Metli
čani, ki so se polni vtisov vrnili
domov, upajo, da bo res tako.
M A TJAŽ RUS
L

Azbest burka duhove v Trebnjem
Pismo Novolesove Tovarne akrilnih proizvodov k izjavi direktorja Tesnil
Nimamo namena preko sredstev
javnega obveščanja polemizirati o
prizadevanjih za varstvo okolja,
vendar sm o glede na trditve in
obtožbe A ntona Hočevarja, direk
torja DO Tesnil Velika Loka, v član
ku AZBEST BURKA DUH OV E V
TREBNJEM (Dolenjski list,4. junij,

še: Končni izid
zapravljenega
zaupanja
Pripom be k trditvi v zapi
su o »novomeški gradbe
ni aferi«
Pričujoči prispevek sem napisal z
namenom, da bi nekoliko pojasnil
pisanje novinarja Dolenjskega lista
v zadnji številki omenjenega lista (z
dne 4. junija 1987), ko nekatere
stvari poenostavljeno pojasnjuje. V
članku z naslovom »Končni izid
zapravljenega zaupanja«, ki se
nanaša na zelo (tako ali drugače)
pojasnjevano novomeško »gradbe
no afero«, tovariš novinar omenja
razpravo okoli pisanja tiska s seje
predsedstva OK SZDL. Izrečena je
bila kritika na nekatere subjektivne
vesti posameznih poročevalcev. V
razpravi sem tudi sam sodeloval in
sem dejansko predlagal, da bi se, ne
»v takih primerih«, kot piše novinar
Dolenjskega lista, am pak v tem
konkretnem prim eru odločili za
zaprto sejo in kasnejšo izdajo
skupnega komunikeja. Tovariš no
vinar v svojem članku skuša med
vrsticami sugerirati bralcu zaključ
ke, ki pa jih iz mojih besed vsekakor
ne more potegniti. Takole piše: »Ne
da bi se spuščali v oceno spornega
pisanja (glede afere-op.R.M .), pa je
za današnji čas in razmere precej
čudno izzvenel predlog ...» Mislim,
da je poskus insinuacije dovolj očit
en. Vsekakor ni moč abstrahirati
logično vez med form o in vsebino.
Moj namen torej ni bil predlagati
zaporo informacij (kot si morda
tov. novinar umišlja), temveč pre
prečiti pretok netočnih informacij
do javnosti. Take neobjektivne in
neresnične vesti niso v skladu z
novinarsko etiko, so tendenciozne
ter škodijo možnosti razrešitve
samega problema. Še posebej spričo
dejstva, da v zadevo niso vpletene
mrtve stvari, temveč ljudje, ki imajo
tudi svoje dolžnosti in naloge do
svojih organov in temeljnih sredin.
M ARJAN RISTIČ
predsednik
OK ZSMS Novo mest<?

5. stran), da tudi v Novolesovem pr
oizvodnem procesu uporabljam o
karcinogene snovi, dolžni dati
javnosti kratko pojasnilo, tov.
Hočevarja pa povabiti k sodelova
nju.
Izdelava litih akrilnih plošč pote
ka v Novolesu že od leta 1974. V izde
lavo projektov za tovrstno pr
oizvodnjo so bili za področje varstva
pri delu vključeni poleg Univerze v
Ljubljani — FN T Kemija tudi Inšti
tut za varstvo pri delu M aribor. Na
osnovi tako oblikovane proizvodnje
je bila dosežena maksim alna zaščita
delavcev in okolja. Stanje preve
rjamo tudi z rednimi ekološkimi me
ritvami, ki jih opravlja Zavod za
varstvo pri delu SRS Ljubljana.

razumljiva trditev tov. Hočevarja,
oziroma jo lahko tolmačimo le kot
mnenje »strokovnjaka«, ki negira
ugotovitve strokovnih inštitucij,
zato ga naprošam o, da nam na osno
vi svoje zakladnice znanja o kar
cinogenih snoveh pomaga najti te
snovi v naši tovarni, kajti kljub veliki
volji naših strokovnjakov in zuna
njih sodelavcev mi tega nismo
sposobni. Vse v smislu: več ljudi več
ve in še: v slogi je moč!
Tovarna akrilnih proizvodov
TREBNJE

IZ KS DRAGA

VODOVOD GRADE — Vodovod
Loški potok—Lazeč grade. Pri delu
pomagajo vojaki, ki so nastanjeni v
osnovni šoli na Travi. Vodovod bo na
Po mnenjih strokovnih inštitucij
pajal vso Dragarsko dolino, kdaj bo
je varnost za zdravje ustrezno
dokončan, pa še ni znano.
zagotovljena, nobena od institucij
NA TRAVI NI TRGOVINE — Na
pa ni ugotovila, da bi imeli kakršnek
območju KS Draga sta trgovini v Dra
oli karcinogene snovi, zato nam ni
gi in Podpreski, trgovina na Travi pa
je bila že pred tremi leti ukinjena. Do
mačini jo seveda zelo pogrešajo.
ŠOLA PROPADA — Sola na Travi
B O R C I NA O B IS K U
je bila dograjena leta 1964 in takrat jo
27.
maja je obiskala osnovno šoloje obiskovalo 94 učencev. Zaradi po
manjkanja otrok pa je bil tu pouk leta
Belokranjskega odreda v Semiču
1984 ukinjen. Zgradbo so uporabljali
skupina borcev slavnega Belok
še v mnoge druge namene. Zdaj je
ranjskega odreda. Milan Šimec je
stavba dotrajala.
našim učencem govoril o 1. belok
ranjski četi, Franc Škof in Alojz SkZ D O M C I N A S T O P A JO
oliber sta orisala ljudsko pomoč
SEVNICA — Igralska skupina
partizanski vojski, Rafo Škrlj, Rudi
Slovenskega kulturnega in športnega
Ancelj in Ivan Pezdirc-Slavo so
društva Simon Jenko iz Nuernberga je
predstavili Belokranjski odred. Bor
s kmečko veseloigro Josipa Ogrinca in
ci so z veseljem odgovarjali na ve
Marjana Beline »Kj je meja« uspešno
liko zanimivih vprašanj naših šolar
gostovala že v številnih slovenskih
jev. Srečanje z borci smo posneli na
krajih. Zdomci se bodo s to predstavo,
videokaseto. Omenjenim borcem
ki jo je režirala Milena Pahič, pojavili
in posebej Ivanu Pezdircu se ob tej
tudi v Sevnici, in sicer v soboto, 20.
junija, ob 20. uri v kulturni dvorani
priložnosti zahvaljujemo za tesno
GD Sevnica. Ves izkupiček od pob
sodelovanje z našo šolo.
rane vstopnine bodo zdomci podarili
BLAŽ KOČEVAR
sevniški osnovni šoli Sava Kladnika.

»NajrajSi bi me izrinili«
B ral ka pojasnjuje svoje pismo pod tem naslovom zara
di uredniških posegov pri krajšanju besedila
V sestavku pod naslovom »Najrajši
bi me izrinili«, ki je bil objavljen v 22.
številki Dolenjskega lista, je prišlo za
radi skrajševanja mojega članka v
uredništvu časopisa do napak, ki jih
bom pojasnila. Sestavek navaja, da
sem morala dobiti podpis Komande

U Č IT E L JIŠ Č N IK I
1966/67!
NOVO MESTO — V soboto, 13. ju
nija, se bomo ob 20. v novomeškem
Domu JLA srečali učiteljiščniki, ki
smo maturirali pred 20 leti. Vabljeni!
Organizator

garnizije v Novem mestu. To ni bila
moja obveznost, ampak obveznost ta
kratnega nosilca stanovanjske pravice
Stjepana Biškupiča; jaz sem morala to
opraviti v Zagrebu, ker sem bila ime
tnik stanovanjske pravice stanovanja v
Zagrebu. Prav tako napačno uporablja
pojem lastnika stanovanja. Pri zame
njavi stanovanja v družbeni lastnini
namreč ostaja lastnik stanovanja isti,
menja pa se nosilec stanovanjske
pravice.
Neurejene stvari v zvezi s stano
vanjem v Komandi garnizona v Novem
mestu so bile v tem, da so podpisali so
glasje o zamenjavi stanovanja Biškupiču, čeprav so pri TS v Novem mestu
že sprožili postopek za odpoved stano
vanjskega razmerja med komando gar
nizije Novo mesto in Biškupičem. Kot
že rečeno, je komanda garnizije po
preselitvi ponovno tožila Biškupiča in
mene, da bi se razveljavila pogodba o
zamenjavi in se vzpostavilo prejšnje
stanje. Zame pomeni to, selitev nazaj v
Zagreb. Temeljno sodišče v Novem
mestu je s sodbo že razveljavilo to
pogodbo, Višje sodišče je to sodbo
potrdilo. Sedaj je vložen postopek za
revizijo in potem bo sodba zelo
verjetno pravnomočna. Mislim, da je
povsem jasno, kako velike probleme
mi je povzročil Biškupič skupaj s ko
mando garnizije Novo mesto.
MIRAŠARONJA
Novo mesto

V R D E Č E M K R IŽU

BODIMO DOBRI SOSEDJE — Pod tem naslovom so se v soboto, 30. maja,
na svojem igrišču srečali krajani Mestnih njiv. Prvo družabno popoldne je
minilo nadvse prisrčno in zabavno, saj je iz stanovanj »potegnilo« več kot dvesto
odraslih, otrok niti nismo šteli. Otroci so pokazali obilico korajže pri recitira
nju in prepevanju, odrasli pa so se zabavali na drug način, k veselju sta
pripomogla tudi rdeča kapljica in točeno pivo. Prvo srečanje je doseglo svoj
namen, mnogim pa je popestrilo sicer monotoni blokovski vsakdan, zato so na
Mestnih njivah trdno odločeni, da ob prvi priložnosti srečanje ponovijo. (Foto:
J. Pavlin)

Učenci 7. razredov smo bili sprejeti
med člane Rdečega križa. Sprejema se
je udeležila tudi dolgoletna predsedni
ca te organizacije v Semiču, tov. Laho
va. Orisala nam je lik člana in delo
vanje te organizacije ter nam po pri
jaznem nagovoru podelila izkaznice in
značke.
SONJA KRJŽAN ? g
OŠ Semič

Danes je treba narediti več
Ugovor k izjavi predsednika izvršnega sveta krške občinske skupščine, objavljeni
v Dolenjskem listu 4. junija na 6. strani pod zgornjim naslovom
V Dolenjskem listu z dne 4. junija
Agrokombinat mora v letošnjem letu
1987 je bil na 6: strani objavljen
pri sovlagateljih doseči tekoče pokri
razgovor s predsednikom izvršnega
vanje stroškov po dogovorjenih
sveta občinske skupščine Krško
merilih;
Igorjem Dobrovnikom. Meddrugimje
— v letošnjem letu morata tako DO
tam zapisano »od Agrokombinata
kot TOZD posvetiti prioritetno skrb
programa sploh še nismo dobili«, kar
reševanju ekologije na farmi, ne glede
pa ne drži.
na potrebna finančna sredstva;
1.
Kot je znano, Mercator Agro — TOZDmoravednoporočatioizkombinat Krško — TOZD Poljedelst
vajanju ukrepov.
vo meso Kostanjevica je zaključil
2.
Ker sta Mercator Agrokombinat
poslovno leto 1986 z izgubo. Takoj po
Krško, TOZD Sadjarstvo in TOZD
ugotovljeni izgubi se je TOZD s
Vinogradništvo kleti zaključili prvo
strokovnimi delavci delovne organiza
trimesečje z izgubo, sta delavska sveta
cije Mercator Agrokombinat Krško lo
TOZD sprejela 4. in 5. 5 .1987nasvojih
til izdelave sanacijskega programa, ki
sejah sklep, da se izdelajo predsanacijje bil izdelan aprila 1987 in vzakonitem
ski programi, in imenovala komisijo za
roku dostavljen izvršnemu svetu. Izvr
izdelavo predsanacijskih programov.
šni svet je na svoji seji obravnaval sana
O tej aktivnosti smo obvestili izvršni
cijski program in nas pismeno obvestil
svet SO Krško z dopisom št. 01 -PR-ZK
26. maja, da sprejema sanacijski prog z dne 20. 5. 1987 o sprejetih aktivnos
ram z naslednjimi usmeritvami (citat):
tih, s tem da se takoj izdelajo predsanacijski programi.
- ■ <lk«YW«
— Delovna organizacija Mercator
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Izdelave predsanacijskih progra
mov smo se lotili po lastni oceni, kljub
temu da po Zakonu o sanaciji ni
potrebno v takem primeru, razen če to
zahteva družbena politična skupnost.
Da moramo izdelati sanacijske prog
rame, pa smo prejeli obvestilo od
izvršnega sveta SO Krško 26. 5. 1987.
Iz opisanega sledi, da so vodilni kad
ri in organi upravljanja podvzeli vse
aktivnosti za izdelavo sanacijskih
programov in ukrepov pred sprejetimi
stališči izvršnega sveta, in sodimo, da
dana izjava, dana od predsednika
izvršnega sveta, ni točna.
Če je potrebno, lahko ustrezne
zadeve dokumentiramo s fotokopija
mi dopisov.
S tem dopisom seznanjamo izvršni
svet in predsedstvo skupščine občine
Krško.
Direktor:
FRANC JUVANC, inž. kmet.

PIONIRSKA KONFERENCA O EKOLOGIJI — Na republiški pionirski
konferenci o varstvu okolja, ki je bila v Krškem delavskem domu, je sodelovalo
več kot 100 pionirjev iz vse Slovenije. Delali so v dveh skupinah, posebej
prizadeto pa so razpravljali o jedrski energiji in se izrekli proti njej. V okviru
konference so se udeležili tudi sprejema vlaka bratstva in enotnosti v Krškem
ter si ogledali JE Krško in tovarno celuloze in papitja. Na sliki: delegati so
pozorno prisluhnili pionirjem razpravljalcem. (Foto: J. Simčič)

Pionirji
prizadeto
o okolju
V Krškem pionirska
konferenca o varstvu
okolja
KRŠKO — »Graditi morate svet
miru in zdravega okolja, svet, ki bo
imel rad otroke. In reči moram, da
me je prav prijetno presenetilo,
kako se lotevate teh nalog, kako
dojemate čas, v katerem živimo.
Vendar pa vam polagam na srce, ne
čakajte na to, da vam bodo odprli
vrata, sami pridite z vprašanji na
dan, prav tako pa menim, da mo
ramo tudi mi večkrat priti med vas
in prisluhniti vašim vprašanjem,«
je dejala Zora Tomič, predsednica
Zveze organizacij za varstvo in
vzgojo otrok Jugoslavije na repu
bliški pionirski konferenci o vars
tvu okolja v Krškem.
Občinska Zveza prijateljev mla
dine Krško je skupaj z republiško
zvezo in pod pokroviteljstvom JE
Krško ter krške občinske sku
pščine v okviru 15. jugoslovanskih
pionirskih iger »Rastemo pod
Titovo zastavo za srečno pot v 21.
stoletje« organizirala pionirsko
konferenco o varstvu okolja.
Konferenca je bila od 4. do 6. juni
ja, na njej pa so sodelovali pionirji
iz 47 slovenskih občin. Po dva dele
gata iz vsake občine sta na repu
bliško konferenco prinesla ugoto
vitve in sklepe z občinskih
konferenc.
Vendar pa delo konference ni
potekalo po vzoru odraslih, saj so
pionirji živo in prizadeto govorili o
onesnaževalcih v svojem domačem
okolju, govorili so o tem, da so jim
v marsikateri delovni organizaciji
zaprli vrata. Pionirji so svoje
ugotovitve podkrepili s slikovnim
materialom in na koncu izdelali tu
di zemljevid Slovenijein nanj vrisa• »Odrasli, ki kar naprej
govorijo, da so otroci njihovo naj
večje bogastvo, naj končno pri
sluhnejo tem svojim otrokom in
jim zagotovijo zdravo in lepo
okolje,« je dejal eden izmed raz
pravljavcev na konferenci in s tem
postavil piko na i ugotovitvam in
sklepom konference.
li vse večje onesnaževalce. V sklepe
pa so zapisali, da mora družba pri
sluhniti njihovim ugotovitvam, da
je treba ukrepati proti vsem one
snaževalcem, da je treba vgraditi
čistilne naprave v industriji ne
glede na ceno. Terjali so tudi, da je
treba ljudi o vseh nevarnostih
temeljito obvestiti in še več truda
vložiti v izobraževanje in osvešča
nje ljudi o nevarnostih onesnaževa
nja.
»Namen teh pionirskih konfe
renc je predvsem, da tudi mladim
vcepimo aktiven odnos do okolja.
Pa pri tem pravzaprav ne gre za
vcepljanje, saj so pionirji to nalogo
sprejeli z vsem srcem za svojo in ne
kot nekaj vsiljenega. Reči moram
tudi, da smo se tu v Krškem izredno
dobro počutili, da je bilo srečanje
zelo dobro organizirano, še
posebej pa se moramo zahvaliti
delovnim organizacijam, ki so po
kazale veliko razumevanja za naše
delo, JE Krško, tovarni celuloze in
papirja ter drugim,« je povedala
Ivanka Mali, sekretarka Zveze pri
jateljev mladine Slovenije.
J. S.

D A R IL O IZ
D O M O V IN E
NA ZVEZNO TEKMOVANJE —
Sašo Blažič bo tekmoval na zveznem
matematičnem tekmovanju 7. junija v
Somboru, ker se je uvrstil med pet
najboljših mladih matematikov v repu
bliki. V 20. številki Dolenjskega lista
smo sicer sporočili, da Sašo skupaj z
Markom Pavlišičem ni mogel na re
publiško matematično tekmovanje.
Do napačne informacije je prišlo, ker
sta fanta zvedela za svojo udeležbo po
tistem, ko smo že odposlali pismo v
uredništvu časopisa. (Tekst: Darja
Črnič. Foto: Fotokrožek OŠ Črno
melj)

Sodeloval sem na kolesarskem
tekmovanju, ki ga je organizirala 16.
maja moto sekcija pri jugoslovanskem
klubu v Ingolstadtu. Dosegel sem prvo
mesto in dobil za nagrado lepo kolo,
darilo tovarne Rog iz Ljubljane. Zelo
sem bil srečen in ponosen zaradi uspe
ha, posebej pa zaradi lepega kolesa, ker
je iz domovine. Za kolo se lepo zahva
ljujem tovarni Rog. Vse to me spomi
nja na Jugoslavijo. Že od rojstva živim
v Nemčiji, kjer obiskujem poleg
nemške šole enkrat na teden dopolnilni
slovenski pouk. Sicer sem doma iz
Gotne vasi, kamor zelo rad pridem k
babici, dedku in k prijateljem.
ERVIN PEČJAK, 6. b
Ingolstadt
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M IK I J E N A V D U ŠIL
OK ZS MS je v domu JLA organizi
rala dva nastopa Mikija Šarca. Preds
tavil nam je vse pesmi s svoje plošče.
Glasba je bila posneta na traku, vokale
pa je izvajal Miki sam. Predstavila se
nam je tudi plesna skupina Sendi iz
Cerkelj ob Krki. Nastop nam je bil všeč
in tudi Mikija je, kot je povedal med
pogovorom, motilo samo to, da nas je
bilo premalo.
PRIMOŽ JESENKO, 6.a
OŠ bratov Ribarjev
Brežice

NA Z B O R U P IO N IR JE V
Bila sem na srečanju jugoslovanskih
pionirjev v Kopru. Zbrali smo se na
mestnem stadionu, kjer so nastopali
godba, šolski pevski zbori in folklorna
skupina. Po prireditvi smo si na poti
domov ogledali znamenite freske vcerkvi v Hrastovljah. Obiskali smo še grad
nedaleč od meje.
CVETKA KUMER, 7. r
OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

Z N E Ž O M A U RER
Na podelitev bralnih značk smo po
vabili pesnico in pisateljico Nežo
Maurer. Recitirali smo nekaj njenih pe
smi in joposlušali.kojeprisrčno opiso
vala svoje življenje. Maurerjeva nam je
podelila tudi bralne značke.
Članice novin. krožka
COŠ Šentjanž

M ALA ELEKTRARNA
Tri članice novinarskega krožka
smo obiskale Jožeta Freliha. Povedal
je, kako je začel graditi elektrarno na
Bistrici, kjer je bilo včasih devet
mlinov in žaga. Takrat je bila voda
zelo pametno izkoriščena, zdaj je dru
gače. Potok ima dovolj vodne moči, ki
jo je Jože Frelih uporabil v manjši
vodni elektrarni. Pred dnevi sojo pri
ključili na električno omrežje. Nekaj
elektrike porabi lastnik sam, preos
tanek pošlje v omrežje.
MELITA GOLE, 6. a
novin. krožek
OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert

T U D I RAČU N A LN IK I
V šoli v Župančičevi ulici smo odpr
li razstavo, na kateri so prikazali svoje
celoletno delo mladi likovniki, tehni
ki, fotokrožek in krožek belokranj
skih vezenin. Največ prostora smo na
menili ekologiji, k čemur nas je spod
budila onesnaženost s PCB. Med
obiskovalci je zbudila veliko zanima
nja nova učna tehnologija, saj so bili
med drugim razstavljeni tudi računal
niki.
MONIKA WEISS
OŠ Črnomelj

ENA KRUPA J E
D O V O L J!
Maja so se v Črnomlju zbrali na
pionirski konferenci o varstvu ok
olja osnovnošolci iz cele občine.
Svoje ugotovitve so zbrali v
protestnem pismu: »Oglašamo se
vam pionirji s področja, ki je
doživelo in še doživlja hudo
ekološko katastrofo. Krupa, eden
glavnih vodnih virov Bele krajine,
je zastrupljena s PCB. Hujše posle
dice se bodo čutile v prihodnje, to
da že sedaj so zelo velike, saj
imamo zastrupljeno vodo, ki sojo
nekaj časa tamkajšnji prebivalci
celo pili. Zastrupljen je tudi zrak.
Skratka, lahko bi rekli, da imamo
zastrupljeno naravo. Zato ne
želimo, da bi naravo še naprej
izpostavljali nevarnosti! Zato ne
želimo, da se število ekoloških ka
tastrof veča! Zato tudi ne želimo
gradnje nove jedrske centrale!
Dovolj nas je izučil Černobil in
nam pokazal, kako hude so posle
dice takšnih nesreč. En Černobil je
dovolj, kot je dovolj ena Krupa!
Izkoriščajmo druge energetske
vire! Pustimo našo naravo »na
ravno«! Tudi mi imamo pravico
do zelene narave! Za ekološko
boljši jutri.«
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TELEVIZIJSKI SPO RED
PETEK , 12. VI.
17.55 — 00.00 TELETEKST
18.10 POROČILA
18.15 DOLGA BELA SLED, 6. del
češkoslovaške mladinske nadaljevan
ke
18.45 RISANKA
19.00 DANES
OBZORNIK.
19.26 VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 ZAHODNI SEN, 5. del ame
riške nadaljevanke
21.00 DRUGI SPOL, 2. del dok. serije
21.55 GLASBENI ROPOT, ponovi
tev
22.25 DNEVNIK
22.40 POLETNA NOČ
22.45 KOT STRELA Z JASNEGA,
francoski film

S O B O T A , 13. VI.
15.20 — 00.00 TELETEKST
15.35 DEKLICA DELFINA IN LI
SICA ZVITOREPKA
15.50 ZADNJE POLETJE OTRO
ŠTVA, ponovitev 9. dela serije
16.20 POROČILA
16.25 OPERACIJA Y IN DRUGE
ŠURIKOVE ZGODBE, sovjetski film
17.55 ŠPANSKA
DRŽAVLJAN
SKA VOJNA, dok. serija
18.25 DA NE BI BOLELO
18.45 RISANKA
19.00 DANES
KNJIGA

N A D EL JA , 14. VI.
8-40— 13.05in 15.05 — 00.00 TELE
TEKST
8.55 POROČILA
9.00 ŽIV ŽAV
9.55 DOLGA BELA SLED, ponovitev 6. dela
10.25 TEDENSKI ZABAVNIK, pono vitev 10. oddaje
11.25 DOMAČI ANSAMBLI: HEN
ČKOV ANSAMBEL
12.00 KMETIJSKA ODDAJA
13.00 POROČILA
15.20 ZEMLJA IN MLIN, 2. del
francoske nadaljevanke

P O N E D E L JE K , 15. VI.
17.15 — 00.00 TELETEKST
17.30 POROČILA
17.35 ZADNJE POLETJE OTRO
ŠTVA, 10. del nadaljevanke
18.05 MPZ ZAGORJE, 11. oddaja
18.45 RISANKA
19.00 DANES
OBZORNIK
19.26 VREME
19.30 DNEVNIK

Filmski junakinji imata skupno pot
ezo: moška, s katerima živita, si nista
izbrali iz ljubezni, ampak boli po
naključju. Tako se Lena, mlada Židi
nja, na-hitro poroči, da bi se rešila
taborišča, Madeleine pa je izgubila
ljubljenega moža in sekasneje spet por
očila, a njen zakon ni pravi. Ko se po
koncu vojne srečata, se med njima
špičie pfijaičijStvG, na RatčFG m oža

reagirata nestrpno. Film je doživel lep
mednarodni uspeh in j e bil nominiran
za oskarja.

D R U G I TV S P O R E D
16.55 T est— 17.10 Dnevnik— 17.30
Stinin jezik — 18.00 Znanost — 18.30
Risanka — 18.40 Številke in črke —
19.00 Šopek domačih — 19.30 Dnev
nik — 20.00 Zabavnoglasbena oddaja

19.26
19.30
19.50
20.15
21.50
22.05

VREME
DNEVNIK
ZRCALO TEDNA
MARLOWE, ameriški film
DNEVNIK
POLETNA NOČ

D R U G I TV S P O R E D
14.45 Test — 15.00 Medvedi prinašajo
slabe novice (ameriški film) — 16.30
Otroška predstava — 17.35 Dallas —
18.25 Naše malo misto — 19.30Dnev
nik — 20.15 Glasbeni večer — 21.45
Poročila — 21.50 Jazz — 22.20 Špor
tna sobota — 22.40 Rokoborba

16.10 POROČILA
16.15 ODPRTI POKER, ameriški
film
17.55 TV KAVARNA
18.45 RISANKA
19.00 DANES
KINO
TURISTIČNI NAGALJE — NEŽA
19.26 VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 Ž. Žilnik: VROČE PLAČE, 2.
del nadaljevanke
21.20 POLETNA NOČ
ZDRAVO

20.05 POGREŠAM GA, 2. del
francoske nadaljevanke
21.05 AKTUALNO: POGOVOR S
PREDSEDNIKOM PREDSEDST
VA CK ZKS MILANOM KUČA
NOM
23.05 POROČILA
23.10 POLETNA NOČ
SHERLOCK HOLMES, TV nanizan
ka
ALO,ALO

19.26 VREME
19.30 DNEVNIK

TO R EK , 16. VI.
17.25 — 00.00 TELETEKST
17.40 POROČILA
17.45 TEDENSKI ZABAVNIK, 11.
oddaja
18.45 RISANKA
19.00 DANES
OBZORNIK

SRED A , 17. VI.
17.30 — 00.00 TELETEKST
17.45 POROČILA
17.50 PRAVLJICE IZ LUTKAR
SKEGA VOZIČKA
18.20 ŽIVALSKI SVET
18.45 RISANKA
19.00 DANES
OBZORNIK
19.26 VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 V LUČI TONEJO VSE TEME:
SLIKAR IVAN VAVPOTIČ
20.45 FILM TEDNA: LJUBI ME,
švedski film
Junakinja filma je 15-letna Sussie,
njena mama je alkoholik in za dekle

20.05 J. Vlajkovič: JACKPOT, TV
drama
21.20 INTEGRALI
22.00 DNEVNIK
22.15 POLETNA NOČ

skrbijo krušni starši. Ker je težka naj
stnica, ki drugim greni življenje, se seli
od enih do drugih, vsi po vrsti pa seje
odrekajo. Socialni delavec ji da še
zadnjo priložnost pred poboljševalnico. V novi družini vsakemu članu
pomeni nekaj drugega: krušni materi
dolžnost, očetu izziv in željo, sinu lju
bezen in hčerki prijetno družbo.
22.45 DNEVNIK
23.00 POLETNA NOČ

D R U G A TV M R EŽA
17.10Dnevnik— 17.30OliverTwist —
18.00 Iz združenega dela — 18.30
Premor — 18.40 Številke in črke —
19.00 TV koledar — 19.30 Dnevnik —
20.00 Glasbeni večer — 21.30 Včeraj,
danes, jutri — 21.45 Umetniški večer

— 20.50 Včeraj, danes, jutri — 21.10
Borci podzemlja (ameriški film) —
22.40 En avtor, en film

GIP PIONIR, TOZD KERAMIKA
IN ZAKLJUČNA DELA
68000 Novo mesto, Slakova 5
Jugoslavija
telefon: (068) 21-201, 24-298
GRADBENO INDUSTRIJSKO PODJETJE NOVO MESTO telex: 35710 yu pionir

TV ZA G REB
8.55 Poročila — 9.00 Udeleženec in
priča: Dušan Makavejev — 9.45
Smrkci — 10.10 Kako doživeti stole
tnico — 10.40 Pro2ra.m n^i*5 — i^ ^o

Poročila — 15.40 Robin Hood
(angleški film) — 16.25 Vse najboljše
(zabavna oddaja) — 17.10 Kronika
Reke — 17.30 Stinin jezik — 18.00
Znanost — 18.30 Risanka — 18.40
Številke in črke— 19.00 TV koledar —
19.10 Risanka — 19.30 Dnevnik —
20.00 V pričakovanju jutrišnjega dne
(serijski film) — 21.10 Dnevnik —
21.40 Kultura srca — 23.10 Program
plus

Razprodaja pečnic v klasi
programov

in n D u š č e n jh

O d 1. d o 30 . junija

OPOMBA:
20.25 EP v košarki za 3. in 4. mesto (če
YU)

TV ZA G REB
8.30 Košarka (posnetek) — 10.00
Skrita kamera — 10.50 Kantata o kavi
— 11.25 Program plus — 17.00 Por
očila — 17.05 TV koledar — 17.15
Narodna glasba — 17.45 Sedem TV dni
— 18.30 Prisrčno vaši — 19.30 Dnev
nik — 20.15 Boljše življenje — 21.05
Moški, kije ljubil Dancing Cat (ame
riški film) — 22.55 Dnevnik — 23.10
Nočni program

KURIVOPRODAJA
prodajni center Moste
Ljubljana, Letališka 1
® 061/441-582
PIONIR
Industrijska prodajalna
Novo mesto, Slakova 5
® 068/21-201, 24-298

OPOMBA:
18.55 KOŠARKA, ČE YU ZA 1.
MESTO, SICER NA II. MREŽI

D R U G A TV M R EŽA
8.55 Poročila — 9.00 Danes za jutri;
igrani film — 12.00 Anglunipe (oddaja
v romščini) — 14.00 DP v motoci
klizmu — 16.15 Ritmična gimnastika
— 17.00 Rokoborba — 18.55 EP v
košarki (za 1. mesto) — 20.30 Poljudn
oznanstveni film — 21.00 Včeraj,
danes, jutri — 21.15 Juanita la Larga
(serijski film) — 21.50 Nogometna
reportaža — 22.40 Čas, ki živi: Ive
Šubic — 23.10 Poezija: Jure Kaštelan

D R U G A TV M R EŽA
17.10 Dnevnik — 17.30 Nekaj
pomembnega ti imam povedati —
17.45 Sprehod s pesnikom — 18.00
Beograjski TV program — 19.00
Indirekt — 19.30 Dnevnik — 20.00
Zunanjepolitična oddaja — 20.30 Mali
koncert — 20.45 Včeraj, danes, jutri —
21.05 Želja za življenjem (ameriški
film) — 23.00 Znanost in mi

preprosto plačevanje večjih zneskov
V zlatih časih je bil čas denar. Danes je zlato.
Prihranite čas, plačujte s
certificiranim čekom Ljubljanske
banke. Certificirani ček je naša
nova storitev, nam enjena vsem, ki
poslujete z večjimi zneski. Dobite
ga v enoti banke, ki vodi vaš žiro
račun in se lahko glasi na
neom ejen znesek, seveda v okviru
kritja na računu.

V Sloveniji lahko uporabite
certificirani ček za:
plačilo kupljenega blaga:
plačilo opravljenih storitev;
poravnavo davčnih, carinskih in
drugih obveznosti ali
dvig gotovine v katerikoli enoti
Ljubljanske banke v Jugoslaviji.

D R U G A TV M R EŽA
17.10 Dnevnik — 17.30 Otroška
oddaja — 18.00 Rožari pretijo Jadranu
— 18.30 Mostovi — 19.00 Rezerviran
čas— 19.30 Dnevnik— 20.00 Grafične
tehnike — 20.45 Včeraj, danes, jutri —
21.00 Žrebanje lota — 21.05 Narodna
glasba — 21.50 Muppet show — 22.15
Blaž Juraj Trogiranin

Č ETR TEK , 18. VI.
17.20 — 00.00 TELETEKST
17.35 POROČILA
17.40 DEKLICA DELFINA IN LI
SICA ZVITOREPKA
17.50 NAŠ PISMONOŠA
18.05 ČAS, KI ŽIVI: NIČ VEČ
STROGO ZAUPNO
18.45 RISANKA
19.00 DANES
OBZORNIK
19.26 VREME
19.30 DNEVNIK
20.05 TEDNIK
21.10 NARAŠČAJOČE VODE, 5.
del nadaljevanke
22.15 DNEVNIK
22.30 POLETNA NOČ

D R U G A TV M R EŽA
Dragi sin,
že deset let te črna zem lja krije,
a v srcih naših bolečina klije.
V

SPOM IN

10. ju n ija je m inilo deset let, o d k ar je
brid k a sm rt p retrg ala nit življenja na
šem u do b rem u sinu, a tk u in b ra tu

DANETU
KUMU
iz Praproč 28

H vala vsem , ki se ga še spom injate in p ostojite ob njegovem
grobu.
Vsi njegovi

Žt. 2 3 ( 1 9 7 3 ) 1 1 . junija 1987

17.10 Dnevnik — 17.30 Smogovci —
18.00 Zaščitena narava — 18.40
Številke in črke— 19.00 TV koledar —
19.30 Dnevnik — 20.00 Narodna gla
sba — 20.45 Poročila — 20.55
Dokumentarni večer— 22.25 Knjigein
misli

Certificirani ček boste spoznali po njegovi zlati barvi.

/O

ljubljanska banka

1111
n a g ra d !
Predlagajte ime za maskoto žvečil
nega gumija P O P TOP.
Predlagatelj sprejetega imena bo
prejel
nagrado IMPERIALA
KRŠKO, in sicer toliko kil žve
čilnega gumija, kolikor je predlaga
telj težak.

L žvečilni gumi nagrajuje ?
DOLENJSKI U S T

Nevarni aids ima bratranca
M edicinski strokovnjaki so odkrili virus iz iste skupine, kot je virus aidsa — Povzr________očitelj krvnega raka in živčnega obolenja — M ilijoni okuženih?
M edtem ko se p o svetu m edicin
ski raziskovalci m o čn o tru d ijo , da
bi našli zdravilo zoper zlovešči
aids, ki se n ezad ržn o širi in neu
sm iljeno po b ira vse več žrtev, pa se
p red človeštvo p ostavlja nova
p o d o b n a n evarnost. S trokovnjaki

Fotoslišal:
Milan Markelj

n a i i M

SO o d k rili še en v irn s iz iste d ru ž in e ,

kot je virus aidsa. Im enovali so ga
H TL V 1. T o je h k ra ti tu d i prvi vi
rus, za katerega so d o kazali, d a p o 
vzroča ra k a p ri ljudeh, in sicer
sm rtn o obliko levkemije. Isti virus
je kriv tu d i za sicer zelo red k o , a
zato to lik o bolj neozdravljivo
živčno bolezen, ki spom inja na
m ultiplo sklerozo.
V Z D A so najprej odkrili
obolele za sm rto n o sn im virusom
zgolj m ed črnskim prebivalstvom
v nekem ok ro žju New Y orka.
U gotovili so 17 p rim ero v bolezni.
Z adnje raziskave p a so pokazale,
d a se je o k uženost razširila. Z vi
rusom so se okužili že tu d i p rip a d 
niki belega prebivalstva, predvsem
pa n ark o m an i, ki si m am ilo vbriz
gavajo v žilo. P o d o b n o torej kot
p ri aidsu.
S trokovna sk u p in a zdravnikov
je pregledala več k o t 200 n a rk o 
m anov v New O rleansu in 955 n a 
rk o m an o v v večjih m estih zvezne
države New Jersey. Presenečeni so
o dkrili, da kaže zn am enja okužbe,
se pravi, d a im ajo značilna p ro titelesca v krvi, 12 odst. pregleda
nih iz New Jerseya in k a r polovica
pregledanih n ark o m a n o v iz New
O rleansa. V ečina testiran ih n a rk o 
m anov sicer p rip a d a tem n o p o l
tim , vendar pa je že precejšen delež
tu d i belopoltih. D oslej nam reč
med okuženim i belcev ni bilo.

V R E C E P TU M O R A B ITI N A P A K A IT O L E
NI PRAV N IČ P O D O B N O O K U S N I V E Č E 
RJI ZA M A N JŠ O D R U Ž IN O .

dolenjski l i s t

pred 20 leti j

Vojna je izbruhnila
Izraelci napadli ZAR — Slovenija potrebuje
dolgoročnejši koncept razvoja — Pogubni
Z G O D IL O SE je, česar so se vsi bali in vsi pričakovali, h k rati p a vsi
u p ali, da se le ne bo zgodilo: na Srednjem vzhodu divja vojna. V
ponedeljek ob sedm ih zjuraj je Izrael n apadel ZA R. Izraelska letalaso
b o m b ard ira la oporišča v okolici K aira, strateške cilje n a Sinajskem
p o lo to k u in obm očje Sueškega prek o p a. Egipčani so jim seveda takoj
odgovorili z najširšim kopenskim in zračnim nap ad o m . Egiptu so se
p ridružile tudi druge arab sk e države.
N O V I IZ V R ŠN I svet Slovenije je te d n i p o d vodstvom predsednika
S taneta K avčiča razpravljal o sistem skih vprašanjih ek o n o m sk o političnega ra t^ o ja SRS.
M enil je , d a tre n u tn o nim am o
dolgoročnejšega k oncepta gospodarskega razvoja Slovenije. To
m o ra biti izhodišče za sistem atično delo v p rihodnje. V sedanjih
različnih pojm ovanjih gospodarskega k o n cep ta je p o treb n o najti
e n o tn a skupna izhodišča. P o treb n a nam je an aliza, ki naj odgovori na
v p rašanja, katere gospodarske panoge je treba nadalje razvijati in
pospeševati ozirom a katere nim ajo perspektive.
SEV N IŠK I JU G O T A N IN se pritožuje, da je vse m anj kos
tanjevega lesa, k ije najboljša surovina za p ro izvodnjo tan in a. G o zd a
rji se n a vse načine prizadevajo že v kali zatreti pogubnega
kostanjevega raka. V sevniški občini, kjer so odkrili prve okužbe že
p red nekaj leti, dom nevajo, da o bstaja na njihovem p odročju več
žarišč bolezni.
V K O S T A N JE V IC I im ata vodo le šola in restavracija, k iju nap aja
šolski vodnjak. V kraju im ajo še okoli 30 hišnih v o d o vodov in nekaj
javnih vodnjakov. B akteriološki pregled vode je p o k azal, da za pitje
ni več prim erna in da je pom ešana s fekalijam i. N ujno bi torej
p o trebovali vodovod, ki bi jih oskrboval z d o b ro pitn o vodo. Razen
tega se K ostanjevica razvija v turistični kraj, ki v o d e n esm ep o g rešati.
Težave z vodo im ajo tudi okoliške vasi.
(Iz D O L E N JS K E G A LISTA
8. ju n ija 1967)
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V irus H T L V 1 p o d o b n o k o t vi
rus aid sa n a p a d a bele krvničke,
im enovane lim fociti T, ki so
pom em bne v človekovem o b 
ram bnem sistem u. S p o šk o d o v a
nim i krvničkam i oslabi o b ram b n a
sp o so b n o st org an izm a in človek
p o stan e h itro žrtev najrazličnejših
infekcij, na koncu pa tej ali oni
podleže.
O m enjeni virus so izločili iz krvi
dveh bolnikov, obolelih za levke
m ijo že leta 1978. O dkril g a je dr.
R obert G allo, kasnejši o dkritelj vi
rusa aidsa. V sodelovanju z ja p o n 
skim i stro k o v n jak i — bolniki so
bili le Jap o n ci — je G allo d o k azal,
d a je virus povzročitelj posebnih
oblik levkem ije, za k atero o b o le
vajo predvsem prebivalci južnih
jap o n sk ih o to k o v K yushu in
Shikoku. N adaljnje raziskave so
p o kazale, da isti virus p ovzroča
enake bolezni tu d i pri skupini h a 
vajskih Jap o n cev in pri p rv o tn ih
prebivalcih Aljaske. Se kasneje so
odkrili obolele za virusom H TL V
1 na ju g u Z D A , na k aribskih o to 
kih, še p osebno na H aitiju in J a 
m ajki, ter v židovski sk u p n o sti v
Etiopiji.
Epidem iologi so izrisali se
litvene p o ti virusa in ta k o je n astal
zanim iv zemljevid razširjenosti, na
katerem so bele lise sam o še K an a
d a , velik del Ju žn e A m erike,
Sovjetska zveza in v zh o d n o ev ro p 
ske države z Jugoslavijo ter Bližnji
in Srednji vzhod. Povsod d ru g o d je
virus že razširjen.
O d kod je virus prišeI?D r. G allo
d om neva, d a je njegova d om ovina
A frika, m o rd a so celo njegovi prvi
nosilci male zelene opice, ki so
ljudem »darovale« tu d i virus a id 
sa. Z ujetim i opicam i in sužnji so
p ortugalski kolonialisti in trgovci
prenesli virus na Ja p o n sk o že v 16.
stoletju, p o d o b n o p a se je razširil
tu d i na k arib sk o obm očje, k am o r

so razvozili prve sužnje iz A frike,
n a to pa še na ju g Z D A .
V irolog Y orio H inum a s to 
kijske univerze pa m eni, d a so virus
prinesli na Jap o n sk o prvi naseljen
ci iz osrednje Azije že pred 12 tisoč
leti. O d p otom cev p rvotnih n a
seljencev na ju žn ih jap o n sk ih o to 
kih se je virus počasi širil po vsej
Jap o n sk i. S tro k o v njak dom neva,
da je z virusom okuženih okrog mi
lijon Jap o n cev .
Č eprav virus povzroča sm rtne
ga ra k a krvničk in je zato zelo ne
varen, pa ni tak o kužen kot virus
aidsa. Slednji je razm erom a nov in
se je v zelo kratkem času razširil
k o t p o žar, m edtem ko je H T L V 1
star virus, ki se ne naleze zlahka.
S talna izpostavljenost m ožni o k u 
žbi, k o t je u p o ra b a iste igle pri na
rkom anih ali spolni odnosi z no
silcem virusa, šele om ogoči, d a se
virus prenese. A tudi sam a
o k uženost z virusom še ni tragedi
ja . D osedanje ugotovitve kažejo,
da le odsto tek nosilcev virusa de
ja n sk o zboli.
K ljub tem u p a je dovolj
razlogov za zaskrbljenost. H TL V
1 lahko m iruje v telesu tudi 40 let,
pred n o sproži rak asto obolenje ali
kakšno dru g o bolezen. K er pa zd
ravniki od k riv ajo okuženost pred
vsem pri m ladih n ark o m an ih in
h om oseksualcih, se nevarnost p o 
večuje. O kuženost m ed m ladim i je

F O TO A TE LJE
Z U O K V IR JA N JE M
SLIK
Vladislav Kiderič,
Kvedrova 20 p.p.
tel. 68290 Sevnica
Pričakujem vas vsak dan od
ponedeljka do sobote od
10. do 15. ure vSevnici in na
M irni od 16. do 20. ure.
Vljudno vabljeni v moj atelje!
481/23

p etk rat večja kot m ed ostalim p re
bivalstvom . S trokovnjaki p red la
gajo, da se poslej testira kri za
transfuzije tudi za virus H T L V L
A m eriški Rdeči križ je opravil p o 
skusno testiranje vzorcev iz krvne
banke. P rim erov okuženosti niso
odkrili. Z aen k rat še ne, verjetnost,
da bo virus vdrl v krvne banke, pa
vsekakor ni zanem arljiva.
MiM
(Vir: Newsweek)

človeSka zgodovina je že
od samega začetka spo
prijem med občutkom manj
vrednosti in nadutostjo.
C. JUNG
Pri lastnem možu moti
ženo zmeraj veliko več stva
ri ko pri tujem.
M. KUNDERA

A B SO R B ER DA
A LI NE?
NOVO MESTO — Akcije zbi
ranja denarja za nakup atomskega
absorberja nikakor ne moremo
pripeljati h kraju. Kazalo je lepo,
sedaj pa se zbiranje denarja skoraj
povsem ustavilo. Upajmo, da nam
bo vendarle uspelo spraviti skupaj
načrtovanih 10 milijonov dinarjev
in to čimprej, saj se takšni aparati
dražijo podobno kot vse v naši
družbi. Prispevek lahko nakažete
na račun 52100-678-80144 »za
absorber«.
V zadnjem času so za absorber
prispevali: skupščina občine Novo
mesto 13.000 dinarjev (namesto
venca na grob Ane Senica), OO ZS
prosvetnih delavcev osnovne šole
Trebnje 15.000 dinarjev (namesto
venca na grob Jožeta Čmeta),
sodelavci iz Osnovne šole Milka
Sobar-Nataša 130.000 dinarjev
(namesto cvetja na grob Slavke
Zupančič), Jože Muc iz Primostka
3, Gradac, 20.000 dinarjev (name
sto cvetja na grob Jožeta Ravba
rja), občinski komite ZKS Trebnje
20.000 dinarjev in OO sindikata
Trimo DSSS Trebnje 25.000 dierjev (namesto cVetja na grob
tefana Potočnika). Vsem iskrena
hvala! Na računu za absorber je
6.702.890 dinarjev:~

Razprodaja preklopnih vrat

P IO STIL
Zastareli program.

Kaj so pred 80 leti pisale Dolenjske Ilovice.

Raje se trpi škodo še naprej
Nič se ne stori za izboljšanje travnikov — N a volitvah zm agalaS . L. S., ki ima veliko
___________ zaslom bo v ljudstvu — Cesarjevi prijatelji živeli ostudno
( N a š a ) D olenjska se ne m ore p onašati z bogatim i
travniki. Pri nas je prim erom a m alo travniškega
sveta, pa še tu travniki, kar jih im am o, trpe v m nogih
legah zaradi prevelike moče. K akšna škoda je to za
našo živinorejo! K oliko lepega in ravnega sveta leži
na ta način leto za letom na pol m rtvega in neizko
riščenega. Pičle košnje, trd o in kislo seno, to je vse,
L ar pridelam o iz takih travnikov. Res čuditi se
m o ram o , da naši gospodarji ta k o rav n o d u šn o gle
dajo škodo in d a se navzlic škodi nič ne zganejo.
K o likokrat bi se dalo z m alim i stro šk i napraviti
p o trebne ja rk e in konec bi bilo s slabim uspehom .
Ali se nič ne stori! Raje se trpi naprej staro škodo!
(C e s a r) bo o bh ajal drugo leto 60 letnico
vladanja. N am eravali so napraviti razstavo, a se ni
posrečilo; d u najsko m esto je za to določilo 10 milj.
za zgradbo bolnišnic.
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(V o 1 i t v e) so končane p o vsej državi. Na
K ranjskem je sijajno zm agala S. L. S. z 10 poslanci;

£
*

pri ožji volitvi dne 23. m .m . pa je bil v Ljubljani
izvoljen Ivan H ribar; velikansko nasilje liberalcev
te r besedolom nost soc. d em o k ra to v m u je p om agalo do zm age. Liberalci se te »zmage« silno vesele,
pa si s svojim veseljem le bolj delajo korajžo.
P okazalo seje, k ak o izborno je org an izo v an a S. L. S.
in koliko zaslom bo im a v ljudstvu.
( N a n e m š k e m ) cesarskem dvoru so prišli n a sled
velikanskim škandalom . Najožji cesarjevi prijatelji
so živeli najgrše in najostudnejše življenje, radi
kakršnega bi p rep ro ste ljudi zašili za p ar let. In ti
pro p ali ljudje so kom andirali cesarja! Lepa ta!
( R a z m e r e ) radi izseljevanja v državo Sao Paolo
so prej ko slej neugodne. A vstrijski izseljenci se ne
m orejo delu na plan tažah za k av o in s tem spojenim
življenjem in stanovanjskim i razm eram i p riv a d iti. V
ostalem pa je h u d a draginja.
(Iz D O L E N JS K IH N O V IC
15. ju n ija 1907)

POPUST
Tipske dimenzije:
— višina 198 cm
— širina 71, 81, 91 In 101 cm

Prodaja na tozdu
LESNI OBRAT
vsak delovni dan od 7. do 14. ure

Avto za Kitajce
Skromno kolo je na Kitajskem
najpogostejše in zvečine tudi edino
prevozno sredstvo, ki si ga lahko
privoščijo zasebniki. Avtomobili
so na voljo le funkcionarjem in so
skoraj prav vsi v družbeni lasti,
množice pa se vozijo na kolesih.
Toda ker je Kitajska taka
ogromna dežela in velik trg, se z
budnim očesom Vanjo ozirajo
mnoge velike avtomobilske tovar
ne. Nekega dne bodo tudi Kitajci
začeii kupovati avtomobili ih
takrat bo posla še in še.
Avstralska avtomobilska druž
ba Autoprotech je prav za kitajski
trg izdelala prototipni avtomobil,
ki naj bi bil po ceni in svojih
lastnostih najbolj primeren za
kitajske razmere.
Avtomobil na pogled ni kaj pri
da. Dolg je dva metra in pol, poga
nja pa ga enocilindrski dizlovstroj,
ki doseže hitrost največ nekaj čez
70 km/h, je pa izredno varčen in
trpežen. Čeprav avto ne tehta več
kot pol tone, pa lahko prepelje trik
rat toliko tovora in še je prostora za
dva odrasla potnika in enega
otroka.
Ko bo avtomobil nared za redno
proizvodnjo (motor in prenos
bodo delali Avstralci, ostalo pa
Kitajci), se bo njegova cena sukala
okrog 2.800 dolarjev. To je zaenk
rat še vedno veliko več, kot si lahko
privošči navaden kitajski drža
vljan, je pa cena kar prava za
številne komune in podjetja.

^ G O S P O D IN J E C

Izolacije SER VIS
V IK TO R PAJEK, M a
ribor, Ptujska 89
Generalna menjava izola
cije vseh znamk zamrzoval
nikov, ki točijo, rosijo, lede
nijo.

TRILETNA
GARANCIJA
Cenjena naročila spreje
mam vsak dan od 8. do 10.
ure in od 17. do 19. polelefonu (062) 413-606
Konec leta žrebanje:

1. zamrzovalnik
2. hladilnik
Izrežite ta listek in mi ga
dajte ob popravilu vašega
zamrzovalnika
Za storitve na vašem domu
ne zaračunavam kilometrov.

Se eden od davnih bratov

NAGRADA V S E V N IC O

NAGRADNA KRIŽANKA

UROŠ NOVAK iz Sevnice je
imel največ sreče pri žrebanju in mu
je žreb za nagrado izbral napeto
pripoved o rafiniranem morilcu le
pih žensk. Branje torej, ki je na
menjeno zabavi in razvedrilu,
čeprav ima knjiga Usodni objem
Juergena Thorvvalda še druge
kakovostne prvine.
Rešite današnjo križanko in
pošljite rešitev na naslov: Ured
ništvo Dolenjskega lista, Germova
3, 68000 Novo mesto, s pripisom
KRIŽANKA 23. Za žrebanje bodo
pnsie v posiev rešitve, k i j i h bomo
prejeli do vključno 22. junija.

ZBIRANJE
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Nesrečna ljubezen molči.
STENDHAL

NAREČJE

Nove najdbe fosilnih ostankov praljudi — M alo bitje
izpred 1 800 000 let — Razvoj je bil zelo hiter

ŽABJA NO
GA/VODNA
hA STU N A l
VRSTA

NARAVNE
N esreče!

7 ,MF
Lmt

STREŽN IK /
VOJAŠKI O N
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NOVAKOVIČ/
M ESTO V
BACKI

T O 0A A N A

AVTOMOBL
L JV /K E M .I
SIMBOL ZA
NATRIJ

Umetnost je najsilnejša
moč majhnega naroda, ki
mu je ne more pokončati
noben drug sovražnik kot le
lastna neumnost.
R. JAKOPIČ
Kulture med ljudmi ni
mogoče razširjati z vešali,
tako kot socializma ni mo
goče uresničevati z generali
in policaji.
B. ŠTIH
Kvaliteta jezika je kvalite
ta sporazumevanja in s tem
demokracije,
resničnega
samoupravljanja, nemanipuliranja, vsakršne kulture,
misleče ustvarjalnosti.
M. KMECL
Dobro oko glede slabosti
in skrivnosti drugih — to
ima vsaka ženska.
J. KERSNIK

»Energija«
je najmočnejša
Sovjeti so zgradili novo
gigantsko raketo
Sredi prejšnjega meseca se je z
raketnega izstrelišča v Bajkonuru
v Sovjetski zvezi dvignila pod
nebo gigantska raketa, imenova
na Energija. Rohneči motorji z
močjo 170 milijonov konjskih sil
so velikanko ponesli preko 100
kilometrov visoko. Vse je pote
kalo v redu; odpadla je prva stop
nja, čez čas se je odločila še druga
in nato tretja. Zapletlo se je le pri
zadnji stopnji poleta, ker je velik
model satelita, ki naj bi ga raketa
za poskus vtirila v orbito, zaradi
napak pri vodenju padel v Tihi
ocean. Toda kljub temu je bilo
med sovjetskimi vesoljskimi stro
kovnjaki pravo navdušenje; ener
gija je zadovoljivo opravila svoj
prvi praktični poskus.
Ta raketa je namreč tako m o
čna, da lahko naenkrat ponese v
vesolje tovor, težak okrog 100
ton, kar je zanesljivo največ, kar je
ta čas m ogoče naenkrat spraviti v
vesolje. Raketa naj bi pomagala
sovjetom zgraditi prvo veliko na
seljeno vesoljsko postajo v zemljski orbiti, saj je z -njo m ogoče
ponesti v orbito cele bloke vesolj
skega »mesta«, ter jim om ogočila
polete z raketoplanom. Domneva
se celo, naj bi ponesla v orbito tudi
plovilo s človeško posadko, na
menjeno na Mars.
Tudi ameriški strokovnjaki, ki
seveda budno spremljajo sovjet
ske poskuse in početje, so bili pre
vzeti nad Energijo. »To je gotovo
najmočnejša raketa na svetu,
tehnološko izpopolnjena in pri
merljiva z našo Saturn V, ki je
ponesla v vesolje Skylab. Razlika
med njima je predvsem ta, da naša
raketa rjavi v muzeju, medtem ko
sovjetska leti,« je dogodek komen
tiral houstonski strokovnjak za
rakete James Oberg.
Kot domnevajo poznavalci, bo
na Energiji že konec letošnjega le
ta ali v začetku prihodnjega
polthel v vesolje prvi sovjetski
raketoplan. Sovjetska zveza bo ta
ko dohitela Z D A , oziroma jih v
raketni moči celo prehitela.
Seveda pa silna Energija nima
samo miroljubnih namenov. Sli
šati je, da bo raketa tudi tovorni
konj za lansiranje najsodobnejših
orožij v vesolje, laserjev in ener
getskih topov, ki naj bi jih v
Sovjetski zvezi tajno gradili kot
odgovor na ameriško vojno zved.
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Jutrišnji svet se oblikuje danes
Nove snovi, ki že vplivajo in še bodo odločilno vplivale na razvoj, so na pohodu —
M otorji iz keramike, varčni avtomobili, superprevodniki — In mi?_______
Cela zgodovinska obdobja smo
poim enovali po materialih, iz
katerih sije človek izdeloval svoja
orodja in orožja: kamena, bronas
ta, železna doba. A kako bomo
imenovali obdobje, ki se danes v
razvitem svetu že povsem jasno
napoveduje z novimi snovmi in
tehnologijami? D oba super snovi?
Nastajajo novi proizvodi, kijih
om ogočajo doslej komaj da pred
stavljive snovi. Zamislite si zvo
čnike za kvalitetno hifi opremo,
narejene iz plastičnega filma in ne
debelejše od kartona; okenske
šipe in vetrobranska stekla v
avtom obilu, ki potemne ob priti
sku na gumb; tovornjake, ki pre
magujejo velike razdalje in pora
bijo za vožnjo vsega nekaj litrov
goriva, ker vozijo skoraj brez
vsakršnega trenja; super hitre
vlake, ki lebde na magnetnih
blazinah; osebne avtom obile, ki
ne rjavijo; obnovljene dele kosti,
ki jih zdravniki zamenjajo s snov
mi, ki se zarastejo z naravno
kostjo v celoto.
To je svet, ki prihaja, svet, v
katerem bodo vse stvari od ku
hinjskih loncev do umetnih zob
narejene iz drugačnih snovi, kot
jih poznamo danes. Eksotične
plastične snovi in keramika bodo
oblikovale jutrišnji svet tako, kot
oblikujeta današnjega genetski
inženiring in računalništvo.
Ključ do novih in sveta pri
hodnosti je sposobnost znanstve
nikov, da obvladujejo snov na
molekularni ravni. Keramika je
bilo doslej dolgo omejeno up
orabna zaradi precejšnje lomljivosti, čeprav je zaradi trdote in ve
like odpornosti do vročine nadvse
uporabna. Z nadzorom in odpra
vljanjem mikroskopsko majhnih
nepravilnosti v strukturi kera
mike je strokovnjakom uspelo
pridobiti bolj prožno keramiko,
ki pa je obdržala trdoto in
odpornost do vročine.
V Fordovih tovarnah že režejo
jeklo s keramičnimi rezili, v več
japonskih avtom obilskih tovar
nah vgrajujejo v avtom obilske
motorje dele iz keramike, v tovar
nah uporabnega orodja teče redna
velikoserijska proizvodnja kera
mičnih Škarij in kuhinjskih nožev,
ki nikoli ne zarjavijo in ostanejo
leta ostri. Še posebno zanimiv pa
je dizlov motor, ki so ga skupaj
izdelali japonski in ameriški stro
kovnjaki; ves je narejen iz kera
mike. In ker keramika prenese ve
like temperature, ti motorji ne
potrebujejo hlajenja, kar om og
oča večjo učinkovitost in manjšo
težo motorja.
Podobne spremembe doživljajo
plastične snovi. Izjemno močne
polimerne snovi so že ''grajene v
m ostove, v avtom obile, v športno
opremo, v helikopterje. Plastični
odbijači in bencinski tanki bodo
vsak hip vsakdanja stvar, kot pos
tajajo vsakdanjost plastične sno
vi, ki generirajo elektriko ob tres
ljajih ali pritisku. Te plastike up
orabljajo za izdelavo električnih
kitar in podobnih instrumentov.
Ovojna in druga plastika, ki jo
uporabljamo vsakodnevno v naj-

raznovrstnejše namene, je izgubi
la eno od svojih zelo neprijetnih
lastnosti — trajnost. Grozilo je že,
da se bo svet zadušil od plastičnih
nerazkrojljivih odpadkov, pa so
strokovnjaki razvili nove plastike,
ki se pod vplivom ultravijoličnih
žarkov, se pravi sonca, razkrojijo
ali pa je njihova obstojnost le
kratkotrajna in se po določenem
času same razkrojijo v neškodljive
sestavine. V laboratorijih pa že tu
di nastajajo plastike, ki jih bodo
otroci bodočih let zbirali za
ponovno uporabo, podobno kot
zdaj staro železo in star papir.
Še posebno zanimiva je tako
imenovana mešana plastika. To
so plastične snovi, ki jih ojačajo z
grafitnimi in drugimi vlakmi. Ta
kšne plastike so lažje, a močnejše
kot jeklo. Ker gre za drage mate
riale, jih zaenkrat uporabljajo
predvsem v vesoljski tehnologiji
in v vojski. Sodobna bojna letala
so že 25-odstotno iz takih snovi,
super tajni bombnik Stealth, ki ga
ne more odkriti noben radar, pa je
ves prevlečen s posebno mešano
plastiko. Močne in lahke čelade
ter neprebojni zaščitni jopiči so že
del standardne opreme v nekate
rih vojaških in policijskih enotah.
Tovrstna plastika si je utrla pot že
tudi v vrhunski šport. Mojstri te
nisa uporabljajo loparje, ki so na
rejeni iz takšnih plastičnih snovi,
in prav tako vrhunski kolesarji

Ignac Jereb:

»To je človečnjak!« je lanskega juli
ja vzkliknil antropolog Tim White, ko
je našel prvi del okamenele kosti v
peščeni plasti Olduvaila Georgea v
Tanzaniji. To je bil začetek vznemir
ljivega odkritja, katerega izsledke so
predstavili znanstveni javnosti ta
mesec. Pred strokovnjaki sta 302 nova
kosa okamnelih kosti, ostankov na
šega davnega prednika, ki se mu z uče
nim latinskim imenom reče homo habilis. Bitje je živelo v sivi davnini, pred
približno dvema milijonoma let, stro
kovnjake pa nadvse zanima, saj odpi
ra nove, jasnejše poglede v razvoj
čjoveka.
Po odkritjih zadnjih desetletij,
predvsem iz tanzanijskih najdišč, so
antropologi menili, daje bil hom ohabilis — ime je dobil po tem, da je kot
prvi od naših davnih prednikov že up
orabljal kamnito orodje — po zu
nanjosti močno podoben homo erectusu, »pokončnemu človeku«. Toda
zadnje najdbe kažejo, da je bil homo
habilis precej manjši in po zunanjosti
bolj opičjega videza kot homo erectus.
Človeški rod naj bi se torej razvil iz
slednjega, same razvojne spremembe,
ki so pripeljale do sodobnega človeka,
se pravi homo sapiensa, pa so bile, kot
nakazujejo najdbe, mnogo hitrejše,
kot so strokovnjaki domnevali. Homo
erectus se je namreč pojavil že pred 1,6
milijona let.
Prve najdbe ostankov homo habilisa so bili predvsem deli lobanje, zboje
in dvomljiva najdba stegnenice. Iz

Razkrita pisava
Skrivnostni majevski hi
eroglifi razvozlani

vozijo kolesa iz mešanih plastik.
Pravo revolucijo pa obetajo
superprevodniki, po katerih teče
električni tok brez izgube energije.
Nerodno je le to, da so snovi
superprevodne samo pri izjemno
nizkih temperaturah, blizu abs
olutne ničle. Za ohranjanje tako
nizkih temperatur so potrebne
drage naprave, zato doslej super
prevodniki niso mogli bistveno
vplivati na vsakdanje življenje.
Toda raziskovalci obetajo super
prevodne snovi, ki bodo obdržale
svoje lastnosti celo pri sobni
temperaturi. Ko bodo izdelali ta
kšne prevodnike, se bo sprožil
pravi plaz sprememb in novih,
skoraj sanjskih tehnologij.
Pametni in bogati vedo, kaj je
pred nami. Japonci in Američani,
v zadnjem času pa tudi Zahodna
Evropa, vlagajo velike denarje v
raziskovanje in razvoj novih sno
vi. Dirka je hitra, ostra in neu
smiljena. To je dirka za bodočnost.
Kot sm o lahko prebrali v naših
časopisih, smo se Jugoslovani že
vključili vanjo. Zagrebški in lju
bljanski strokovnjaki poučujejo
superprevodno keramiko. Uspelo
jim je že tudi izdelati nove spojine.
Za prakso te snovi sicer še niso
primerne, a znanje in izkušnje si
naši strokovnjaki nabirajo, da ne
bom o tudi na tem področju zaos
tali za svetom.
MiM

Že dolgo se strokovnjaki z
vsega sveta ukvarjajo s sk
rivnostno pisavo Indijancev
Maja, ki so zapustili za seboj
zanimive pisne spomenike,
katerih pomena pa zgodovina
rji niso mogli razbrati. Slikopisna pisava seje dolgo izmikala
popolnemu dešifriranju. Bilo
je že večkrat naznanjeno, daje
ta ali oni strokovnjak razvoz
lal skrivnosti majevske pisave,
a vedno se je na koncu iz
kazalo, da so bile novice
prezgodnje. Tokrat pa niso!
Strokovnjake z vsega sveta
je na zadnjem kongresu o
majevski epigrafiji m očno pre
senetil komaj 21-letni David
Stuart, ko je poročal o svojem
velikem uspehu — dešifriranju
majevske pisave. Čeprav še ta
ko mlad, je Stuart že pravi
strokovnjak. Celih 12 let se že
ukvarja z Maji, za svoje študije
pa je prejel tudi posebno fi
nančno podporo. Delal je s
skupino drugih navdušencev
in ob pomoči sodobnega »stro
kovnega« sodelavca — raču
nalnika. K razvozlanju pa mu
je pomagalo še srečno naključ
jeMaji bodo poslej manj sk
rivnostni, kot so bili.

Umirajoča domačija

»Imaš za prodat?« vpraša Gaber.
»Vole bi prodal čez kakih štirinajst dni,
ko bom v glavnem košnjo pospravil.
Seveda, če bo cena.«
»Za meso sem slišal,.da se je pod
ražilo, za živino pa res ne vem, kako je s
ceno.«
»Sicer pa kaj vas dolince briga cena
živine, ko ste jo že večinoma prodali in
hleve preuredili v garaže,« zbada Matevž.
»Imaš prav, Matevž. Kravo iz hleva,
avto noter. Matevž, kar malo počakaj, bo
tudi pri vas tako, ko pride Peter domov.«
Vtem prinese Polona na mizo stekle
nico sadnega mošta in hlebec črnega
kruha. Ko položi še nož poleg kruha in
natoči kozarce, reče; »No, zdaj pa le pij
ta, da ne bosta od žeje umrla!«
Matevž in Gaber vzameta vsak svoj
kozarec in pijeta. Ko spijeta, načne
Matevž prejšnji pogovor: »No, kaj si že
prej nekaj omenil, da bo pri nas, ko se bo
vrnil Peter?«
»No, tisto z garažo in avtom...«
»Dokler bom jaz gospodar, se hlevov
ne bo predelovalo v garaže!« je poudaril
Matevž.
»Matevž, ne zareči se prezgodaj! Svet
se danes hitreje vrti kot kdajkoli,« reče
Gaber in naglo popije še drugi kozarec.
»Ja, ja,« pomarna Matevž in nadaljuje:
»Slepec moraš biti, če ne vidiš, da se vse
skupaj vrti v prepad! Vso kmečko mla
dino in celo starejše kmete so potegnili v
tovarne. Mladina že tako nerada ostaja
na kmetijah, a zdaj so jo spodbudili in
zastrupili, da še bolj zapušča zemljo. S
tem pa so še bolj osiromašili podeželje.

še zlasti hribovske kmetije. Namesto da
bi obnovili kmečke domove in pospeše
vali pridelovanje hrane. In kaj bo, če spet
pride do vojne?«
Gaber se je odgrkal in posmehnil tej
Matevževi zagnanosti. »Ej, Matevž, se vi
di, da živiš daleč proč od današnjega
sveta, da ne vidiš, kako pelje svet naprej!
Ti še vedno misliš, da smo v dolini ena
sama družina kot pred vojno in nekaj
časa po njej. Figo! Danes še sosed sose
da ne pozna več in se morda kdaj pa kdaj
le še pozdravita mimogrede, do kakih
pogovorov med njima pa pride le
redkokdaj.«
Gaber pomenca. »Fientajta, zdaj se
moram pa kar hitro podvizati, da me noč
ne bo lovila v Krlih!«
»Boš sekal?« vpraša Matevž.
»Bom. Tak, pa pozdravljen!« se Gaber
naglo odloči za odhod.
»Srečno, Gaber! Oglasi se še kaj!« za
kliče Matevž za Gabrom.
Potem Matevž poišče očala med
kupom papirja za ogledalom na steni in
se vsede k mizi, odpira pismo ter zmaje z
glavo. »Nak, to pismo ni napisano s
Petrovo roko. Nekdo drugi je pisal.«
»Saj si tudi za prvo pismo, ki ga je pisal
od vojakov, trdil in sitnaril, da ga ni on
napisal, naztdnje pa seje izkazalo, da ga
je on,« pogou. •'ja Polon?
»Že, že, ampak tena ni on pisal, ni
njegova pisava pa kor ec!«
»Daj no, daj, začni š t enkrat brati, kaj
piše in ne sitnari toliko!« komaj kroti
svojo radovednost Polona.

razmerij so izračunali domnevno
višino in obnovili zunanji izgled bitja.
Najnovejše najdbe, med katerimi so
bili deli lobanje, kosti rok in stegne
nice, vse od odraslega bitja, so dale
zanesljivejše izhodišče za nove izmere,
ki so zaradi srečnega naključja, da je
bilo mogoče primerjati kosti rok in
nog, zelo točne.
Homo habilis je bil torej nižji, v
višino je meril le 1lOcm. »To je najma
njši hominid, kar jih poznamo,« pravi
direktor berkleyskega instituta za
razvoj človeka Donald Johanson, kije
bil vodja lanske uspešne odprave v Ta
nzanijo. »Tako zdaj vemo, da se obli
ka telesa, kot jo poznamo pri
modernem človeku, ni pojavila pred
homo erectusom, nato pa je do
sprememb prišlo izjemno hitro.«
Vsekakor pa ostaja odprto vpraša
nje, zakaj je prišlo do tako pomemb
nih sprememb v tako kratkem času.
»Dogodilo se je nekaj dramatične
ga,« pravi antropolog White. Kaj in
kako, pa bodo morali odkriti z novimi
raziskavami in morebitnimi novimi
najdbami.
MiM
(Vir: Newsweek)

Tudi če se ne ukvarjai s
politiko, se pa politika s
teboj; In tako je politika
vedno naša usoda.
E. ČIMIČ.

Bolečine v križu
Kaj storiti zoper sodobno
zdravstveno nadlego?
Skoraj da danes ni več človeka,
ki bi vsaj enkrat jte začutil bol
ečine v križu bolečine, k ije posta
la tako značilen spremljevalec
sodobnega »sedečega« človeka.
Medicina poskuša vse m ogoče, da
bi te bolečine odpravila, seveda v
prvi vrsti vzroke zanje, ki so lahko
kaj različni, izvirajo pa zvečine
prav iz sedečega načina življenja
in dela. Veliko in pravočasno
lahko naredi kaj proti nadležnim
bolečinam kar vsakdo sam.
Raziskovalci so presenečeni
ugotovili, da dostikrat pride do
bolečin v križu zaradi napačnega
držanja glave. Če človek piše ali
dela za mizo, veliko nepremično
strmi v ekran, televizijski ali raču
nalniški, potem je njegov tilnik v
nenaravnem položaju, kar povzr
oča stafno napetost mišic. To prej
ali slej prinese bolečine v tilniku,
glavobole in bolečine v ktižu.
In kaj narediti? Zdravniki sve
tujejo redno telovadbo za krepitev
hrbtnih in vratnih mišic. Gre za
preprosto vajo. Vleči seje treba na
trebuh, dvigniti gornji del telesa,
vztrajati v dvignjenem položaju
nekaj sekund in se spustiti nazaj.
Po kratkem odpočitku, se vaja
ponovi. Vsega pet takšnih dvigov
zjutraj in zvečer, vendar rednih,
naj bi kar zadoščalo za okrepitev
hrbtnih mišic in mišic tilnika, da
bodo kos nenaravnim položajem.
In seveda, več gibanja tudi med
delom, sploh pa v prostem času!

L il
Matevž končno potegne pismo iz ovit
ka, ga razgrne in začne brati:
»Dragi domači! Gotovo se boste začu
dili, ker je pismo napisano s tujo roko in
ne z mojo. Ne čudite se temu in tudi ne
ustrašite se, kar vam bom sporočil.
Ležim v bolnici. Ob eksploziji metana v
jami se nas je rešilo samo nekaj mož...«
Matevž se je zagledal prek pisma v
Polono. Nekaj neskončno dolgih tre
nutkov je negibno strmel. Niti ganil se ni.
Samo sedel je za mizo in strmel v Polono
s tistim nedoumljivim pogledom v očeh.
»To sva torej dočakala,« se je končno
zganil. In potem je kar bruhnilo iz njega
in bruhalo: »No, pa bo vzel hudič Osoje,
kar sem že dolgo čutil in slutil...«
Polona je tiho zahlipala in si s predpa
snikom obrisala solze.

Dan je bil še daleč za zasneženimi
slemeni gora, ko se je Angelika zbudite
ter prižgala luč.
Svetloba je oblila Petra, sedečega na
znožju postelje. Glavo si je podpiral z
obema rokama.
»Ah, kako krasna, čudovita noč je bila
nocojšnja!« je glasno zazehate Angelika.
Peter je s težavo obrnil glavo in pogle
dal Angeliko. Počasi se je začel oblačiti.
Angelika ga vprašujoče pogleda: »Pa
menda že ne odhajaš?«
»Grem. Nočem, da bi naju nosili po
zobeh, ker bi videli, odkod odhajam.
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Predelali tihotapljene avtomobile
Vložena obtožnica zoper 28-letnega Jožeta O stanka in pom agače — Pretihotapljenim avtom obilom vtisnili
osebne podatke starih, odsluženih vozil
NOVO M ESTO — Kaki dve leti nazaj je takrat 26-letni Jože Ostanek iz
Krtine pri Veliki Loki v trebanjski občini sodeloval na licitaciji osebnih avtomo
bilov reške carinarnice. Kupil je karamboliran audi 100 L5 in ga zapeljal k svoje
mu prijatelju Marku Pušu v Radohovo vas, da mu ta avtomobil popravi. A kmalu
je postalo očitno, da s popravilom ne bo nič, starost in poškodbe so na vozilu
pustile prevelike posledice. Kaj storiti sedaj? Ostanek je pričel razmišljati v
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početje bo kmalu pojasnjen.

dežurni
poročajo
UKRADEL MU JE BENCIN —
Črnomaljski zdravstveni dom je 31.
maja prijavil tamkajšnjim miličnikom,
da jim je neznan storilec vlomil vosebni
avto Z-750. Iz vozila, last zdravstvene
g a doma, je izginilo 10 litrov goriva,
katerih vrednost je ocenjena na 3.400
din.

Po dolenjski
deželi
• Kar za blizu 100 tisočakov je
od prvega junijskega dne manj
vredna hladilna skrinja, ki jo ima
Alojz Kotar z Jordankala pos
tavljeno v nezaklenjeni garaži. Pa
ne le to: tudi pri izbiri jedilnikov v
prihodnje ne bo več mogel računati
na obilno pomoč iz skrinje. Razlog
je preprost. Neznani gurman je
ponoči obiskal garažo, iz nje pa
odšel natovorjen s tremi kosi sla
nine, dvema suhima plečetoma,
tremi suhimi šunkami, desetimi
klobasami domače izdelave, tremi
hlebci kruha, želodcem, 10 ki'ogrami svežega zamrznjenega mesa
in več zavitki zelenjave. Če bi
kdorkoli videl občana, ki bi se v
zadnjem času nenadoma pričel
obilneje rediti, naj to takoj sporoči
novomeški UNZ ali lastniku
opustošene zamrzovalne skrinje.
• Z večjo zalogo hrane pa je
povezana tudi tale. Izpred bršljinske osnovne šole je 1. junija izginil
kar devetnajstkilogramski hlebec
sira. Tja so ga pripeljali delavci
Ljubljanskih mlekam in pustili
pred vrati kuhinje. Ni sicer znano,
kaj so imeli učenci tistega dne za
malico, jasno pa je, da si tisti, ki mu
je uspelo hlebec prikotaliti domov
in ga tudi prežvečiti, sira zlepa ne
bo več zaželel.

Sreča se mu je nasmehnila, ko je
spoznal nekega Franca Erm ana,
začasno zaposlenega v Zahodni Ne
mčiji. Po krajšem pogovoru je slednji
zagriznil v ponujeno vabo. Za 8 tisoč
mark je Erman pripeljal Ostanku iz
Nemčije osebni avto audi lOOdiesel,
katerega ob prestopu meje nista pri
javila, pač pa ga z nemško registrsko
tablico mirno pripeljala v Jugosla
vijo. Za Jožeta Ostanka pa seje glav
ni posel sedaj šele pričel. Nov audi je
odpeljal k Pušu v Radohovo vas, ta
pa je najprej iz starega, na Reki
kupljenega vozila izrezal številko
šasije in jo vstavil v novo vozilo,
podobno pa je v pretihotapljeni audi
vstavil še blok m otorja s tovarniško
številko iz starega vozila. Ostanku
tako prirejenega novega audija 100
diesel ni bilo težko registrirati. Na
mesto nemških so se na njem pojavile
naše registrske tablice z oznako LJ
437 —289, v rubriko ime lastnika pa
je bil vpisan neki Janez Kamin.
Verjetno je odveč dodati, da je
avtom obil uporabljal Ostanek. Zvi
jača je torej im etnino uspela in Os
tanek se je odločil tovrstne »opera
cije« še kdaj ponoviti.

Tako se je lani sestal z znanko
Bredo Romih, začasno zaposleno v
Zahodni Nemčiji, vsebine pogovora
pa verjetno ni treba več posebej raz
lagati. Neugotovljenega dne mu je
naprej iz Nemčije pripeljala osebni
avto opel kadett,natošeB M W 1600.
Vozil Ostanek na meji seveda ni pri
javil, pač pa jih je s tujimi tablicami
pripeljal domov, kjer ga je čakalo
podobno delo kot v prvem primeru.
Bil pa je dovolj previden, da sije tok
rat izbral za pom očnika drugega
avtom ehanika. Opel kadett je odpe
ljal k Vasiliju Kosu, dom a iz Pristave
pri Stični, v Ivančno gorico. T aje na
avtom obilu odstranil številki m oto
rja in šasije, vtisnil pa novi, kot sta
bili zapisani v dokum entih za drug
star opel, ki jih je skupaj s papirji za
neki star BMW kupil od Štefana Og
rizka. Podobno je bilo z beem vejem;
tudi tokrat je bil Kos tisti, ki je
avtom obilu vtisnil nove osebne po-

G O S T IL N A S
S T R A N IŠ Č E M
»NA ŠTRBUN K«
NOVA SELA — V Novih Selih v
občini Kočevje so inšpektorji spet
zaprli gostilno Cetinski. To je edina
gostilna — če izvzamemo dve v
neposredni bližini Kočevja — ob
magistralni cesti od Kočevja do H r
vaške . Znana ježe desetletja po dobri
pijači in hrani. Vzrok za zaprtje pa je
nekoliko nenavaden za današnji čas:
to je edina gostilna v občini, ki ima še
stranišče »na štrbunk«.

VREČKA :V K O L O
MENIŠKA VAS — 59-letna Milka
Hrovat iz Meniške vasi seje 28. maja
ob 18.40 peljala na kolesu iz Podhoste
proti domu. Pri križišču v Meniški vasi
ji je med vožnjo po klancu navzdol
med vilice prednjega kolesa zašla plas
tična vrečka. Hrovatova je pri tem iz
gubila oblast nad kolesom in padla.

Poizvedba
ČRNOMELJ — 30. aprila S O v
vasi Griblje pri Črnomlju našli
žensko, ki ne ve ničesar o sebi niti
o kraju svojega prebivališča. Sedaj
prebiva v domu počitka v Metliki,
novomeška UNZ pa naproša
tistega, ki bi jo morebiti prepoznal
ali karkoli vedel o njej, da to
sporoči najbližji postaji milice ali
UNZ Novo mesto.

Kaj so pokazali pregledi 34 delovnih organizacij v novomeški občini?
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Predno so preiskovalci novome
ške UNZ prišli tihotapstvu na sled, ie
Ostanku uspeio uvoziti še en
avtomobil. Lanskega novembra je
skupaj z znancem A ntonom Ur
basom iz Šentvida pri Stični pripeljal
preko meje audi lOOdiesel, tudi tega
s tujimi registrskimi tablicam i, za
nameček pa se je pokazalo še, da je
Urbas ta avtom obil 24. novembra v
Remtlangenu ukradel. Ostanek je
vozilo najprej odpeljal v Podtabor k
D ragu Mihaliču, kjer mu je ta za 50
tisočakov plačila zamenjal številko
m otorja in vtisnil novo, nato pa še na
Ratež, kjer sta Miran Mihalič iz
Novega mesta in Davorin Uhernikiz
Otočca zamenjala števiko šasije. Za
opravljeno delo jim a je Ostanek izr
očil 15.000 din.
Približno takšna je v skopih obri-

Č R N O M A L JS K I M O S T
J E B IL D O TR A JA N
ČRNOMELJ — Sedaj, koje obno
va glavnega črnomaljskega mostu že v
polnem teku, je večkrat slišati vpraša
nja Črnomaljcev, zakaj je to potrebno.
Adaptacija poteka po planu skupnosti
za ceste Slovenije, saj je bil most, kije
bil zgrajen leta 1950, že dokaj dotra
jan. Dela izvaja Ingradov tozd Grad
bena operativa iz Ljubljane, veljala pa
bodo 180 milijonov dinarjev. Delo
neprestano spremljajo tudi strokov
njaki z Zavoda za raziskavo materiala
in konstrukcij iz Ljubljane, ki so
ugotovili, da so na mostu večje
poškodbe, kot so predvidevali, zato
obnova najbrž ne bo končana do sre
dine julija, ampak se bo zavlekla. Za
radi prevoza višjih tovorov pa bodo
razširili tudi cesto pod mostom.

sih vsebina obtožnice, ki jo je te dni
na sodišču vložil temeljni javni
tožilec zoper 28-letnega O stanka,
30-letnega U rbasa, 35-letnega Puša,
38-letnega Kosa, 30-letnega Draga
Mihaliča, 33-letnega M irana M iha
liča ter 29-letnesa Davorina I J h e r n j ka. Omenimo še, d aje Jože Ostanek
od letošnjega 4. marca v priporu.
BOJAN BUDJA

ŠUTAR IZ G U B IL ,
P E T E R L IN O V A NAŠLA
ŠM ARJETA — Milan Šutar iz Ore
šja pri Šmarieti je 27. maja potoval iz
Bučke proti Škocjanu in na poti izgu
bil denarnico z vsemi dokumenti, v
njej pa je bilo tudi 120.000 din. Koje
vse skupaj že odpisal, se je naslednji
dan oglasila najditeljica Danica Peter
lin, doma s Štrita blizu Bučke, in vse
nedotaknjeno vrnila. Čeprav so ji po
nujali nagrado, ki ji kot najditeljici
pripada, je ni vzela.

V SE O P R O M E T N I
V A R N O STI V D O B O V I
DOBOVA — Ta krajevna skup
nost je edina v brežiški občini, ki je
načrtno in natančno analizirala
prom etno varnost na svojem obm 
očju in v njej pokazala na vse dobre
in slabe strani. Oceno so sprejeli
delegati skupščine KS. Ta bo ugoto
vitve posredovala izvršnemu svetu in
komisiji za preventivo, vzgojo in
varnost v prom etu, saj bo morala pri
odpravi najbolj črnih točk pomagati
širša skupnost. Marsikaj bodo raz
rešili sami, vendar so pri ureditvi
križišča z železniško progo brez
moči, pa tudi izgradnjo širših
mostov od Dobove do Mosteca bo
moral financirati tisti, ki je
odgovoren za to cesto.

Grozi odklapljanje strojev

Še izzivajo tatove in ogenj
NOVO MESTO — Resda je novomeški izvršni svet na eni svojih zadnjih sej, ko je
razpravljal o rezultatih in spoznanjih nedavnih akcij inšpektorjev, miličnikov in ga
silcev — prvič so se jim letos pridružili še uslužbenci zavarovalnice — ocenil nekolikanj boljšo protipožarno in varnostno podobo v delovnih organizacijah, pravih
vzrokov za zadovoljstvo ne more biti. Nenapovedani obiski sonamreč odkrili še veliko
nepravilnosti in čas je že, da se jih lotimo tako ali drugače, tudi s kaznimi.
V dveh akcijah pred dnevi je bilo
ni z mesti, kjer je naj večja nevarnost
za nastanek požara, ponovno pa mo
preventivno pregledanih 34 delov
ram o tokrat omeniti muzej, kjer je
nih organizacij, povejmo pa za uvod,
med razstavljenimi predm eti tudi
da jih kar blizu polovica nim a orga
razstrelivo; kakšna nevarnost je to v
nizacije in nalog varovanja družbe
primeru ognja, pa verjetno ni
nega premoženja opredeljenih v
sam oupravnih aktih, ponekod (PTT
potrebno razlagati. Zanim ivesotudi
ugotovitve o tem, ali bi v primeru
center. Dolenjski muzej, Novotehna), pa so celo izjavljali, daje tostvar
požara gasilska vozila lahko primer
no posredovala. V 28 primerih je bil
varnostnega in obram bnega načrta.
dan pritrdilen odgovor, zaradi
Sicer pa je bilo za razliko od nekate
založenosti okolice in transportnih
rih prejšnjih akcij tokrat kar 25 obi
poti pa to ne bi bilo mogoče v šm arje
skanih objektov prim erno ograjenih
ški IM V,m edtem ko bi bilo gašenje v
in zavarovanih, med najbolj izpos
Komunali ter v KZ Krka, servis
tavljenimi pa naštejmo šentjernejsko
Žabja vas, in na posestvu Draškovec
IMV, ki ima povsem nezavarovano
otežkočeno, saj vratarji ključev ni
gradbišče, Petrol Šentjernej z neza
majo pri sebi. Za konec pa še beseda,
varovano hram bo petroleja, v tehni
čni bazi AMZS na Otočcu prav tako
dve o skladiščenju vnetljivih tekočin.
Podatek, da so bila slednja le v 23
ni urejeno varovanje poškodovanih
vozil, brez varovanja izven delovne
primerih ustrezno shranjena, gotovo
ga časa pa so še v Dolenjskem muze
veliko pove. Največ pripom b so ime
ju , G am i hotelu, hotelu G rad
li člani komisij, ki so sodelovale v ak
Otočec in Dolenjskih Toplicah.
ciji, na stanje v IM V — tozd Tovarna
avtom obilov, servis KZ v Žabji vasi,
In kako ie s požarno varnostjo? V
vseh pregledanih organizacijah so
ter Iskri, IMV in Petrolovem servisu
v Šentjerneju. Nič bolje ni z odst
bili prisotni delavci dobro seznanjeranjevanjem odpadnih vnetljivih
surovin, kjer so na seznamu nepra
vilnosti vnovič IMV, tozd Tovarna
Z AVTO M V
avtom obilov, K omunala, tehnična
K O L E S A R JE
baza AMZS na Otočcu in G rad
JUGORJE — 2. junija ob lO.uri
Otočec.
se je 32-letni Anton Plut iz Tanče
gore peljal z osebnim avtom iz
Metlike proti Novemu mestu. Koje
M O T O R IS T P O LEVI
pripeljal v Jugorje, je zavijal v levo
na stransko cesto, takrat pa mu je
BREZOVICA — 26-letna Francka
nasproti pripeljala skupina kole
Gracar iz Ševnice se je 8. junija ob
sarjev novomeškega KD Krka. V
15.15 peljala z osebnim avtom po
njej so bili državni reprezentanti
lokalni cesti od doma proti Gomili. V
Bojane, Robič in Kruljac, ob njih
vasi Brezovica je po klancu navzgor
pa še Darko Papež. Plut kolesaijev
pripeljala v blagi desni ovinek, takrat
^ ni pravočasno opazil, tako da je
pa seje nasproti po levi pripeljal moto
^ prišlo do trčenja, v katerem stajo
rist Andrej Hočevar, 18, iz Gorenje
^ najhuje skupila 24-letni Branko
vasi. Čeprav seje voznica umikala,je
^ Bojane in 22-letni Jure Robič. Še ^
J posebej prvi zaradi poškodbe noge ^ prišlo do trčenja, pri katerem je moto
rista vrglo čez vozilo. Hočevarja so
nekaj časa ne bo mogel na kolo. 0
hudo poškodovanega prepeljali v
N Materialne škode je bilo za 650 J
novomeško bolnišnico. Gmotne ško
J tisočakov.
J
de je za 200 tisočakov.

datke. Obe vozili je Ostanek nato
odpeljal na tehnični pregled in jih re
gistriral, lastnik obeh je postal neki
Bojan Garbajs.

Zaradi vsega našteta je izvršni svet
predlagal, naj se takšne akcije nad
aljujejo tudi izven mesta, nenapove
dano ter v času, ko statistika beleži
največ nesreč, inšpekcijske službe pa
naj proti večkratnim kršiteljem
prično ukrepati.
B. B.

Črnomelj: v
prometnih nesrečah
umrlo 7 ljudi
ČRNOMELJ — V preteklem letu so
bile varnostne razmere v črnomaljski
občini ugodne glede na število
prekrškov, kaznivih dejanj, kaljenja
javnega reda in miru, manj ugodne pa,
kar se tiče prometnih prekrškov, saj je
bilo več nesreč kot leto poprej, v njih pa je
umrlo kar 7 ljudi.
V preteklem letu v črnomaljski obči
ni ni bilo nobenega kaznivega dejanja
niti prekrška s političnim obeležjem.
Prav tako ni bilo drugih sovražnih
pojavov ali nacionalističnih izpadov.
Pri kaljenju javnega reda in miru jebilo
185 kršitev, kar je sicer manj kot leto
poprej, predvsem pa je šlo za prepi
ranje in vpitje. Nekaj je bilo tudi
pretepov, vendar v glavnem v gostin
skih lokalih med vinjenimi gosti. Tudi
kriminaliteta v črnomaljski občini up
ada. saj je bilo lani le nekaj več kot 300
kaznivih dejanj, največ pa klasične kri
minalitete. kot so tatvine in velike ta
tvine. Manj je tudi gospodarske krimi
nalitete. kjer je več kot polovica gozd
nih tatvin, število katerih pa se
zmanjšuje, med drugim tudi zato, ker
so prijeli vrsto povratnikov. Manj je
bilo obravnavanih tudi primerov
mladoletniške kriminalitete, kjer še
vedno prevladujejo Romi. V črnomalj
ski občini opažajo, da je zadnja leta
manj požarov. Tako lani v delovnih or
ganizacijah ni bilo nobenega, ljudje pa
vse bolj opuščajo tudi požiganje suhe
trave. Poslabšala pa se je prometna
varnost. Med najpogostejšimi vzroki
prometnih nesreč so neprimerna
hitrost, vožnja po levi strani in pod
vplivom alkohola. Tako je bilo 750
predlogov podanih sodniku za ofekrške, več kot 600 voznikov pa so kazno
vali na kraju samem.
M. B.-J.

Brez dovoljenj za obratovanje — M ožne tudi nesreče
RIBNICA — Področje, ki ga nadzi
ra elektrogospodarska inšpekcija, je v
ribniških delovnih organizacijah sk
rajno zanemarjeno. Še posebno velja
to za RIKO pa tudi za ITPP in INLES.
Ureditvenih odločb, ki so stare tudi do
dve leti, nihče ne upošteva ali pa le v
redkih primerih. O tem je bil že
razgovor pri predsedniku občinskega
izvršnega sveta, ki pa ni rodil pravih
sadov. Zaradi takega odnosa lahko
pride do hudih nesreče.
To je nekaj misli iz razprave
požarne inšpektorice na seji vseh
zborov občinske skupščine Ribnica 2.
junija. Ob zaključku je poudarila, da ji
zdaj ostane le še neprijetno ukrepanje,
kot je odklop naprav, ki nimajo us
treznih dovoljenj za obratovanje.
Predsednik izvrSnega sveta Peter
Levstik je k temu dodal, da je do take
ga stanja prišlo, ker so se tovarne hitro
razvijale in pri tem zanemarile ne
katere predpise. Poudaril je, da bo

TR Č ILA V
O B C ESTN O DREVO
DOLENJE VRHPOLJE — 20letna Fani Vide izTomažje vasi seje 1.
junija ob 2.30 peljala z osebnim
avtomobilom iz Gorenjega Vrhpolja
proti Šentjerneju. Zaradi prehitre
vožnje in mokrega cestišča jo je v levem
nepreglednem ovinku v Dolenjem
Vrhpolju pričelo zanašati. Zapeljala je
v desno in trčila v drevo ob cesti, nato
pa po petih metrih še v bližnjo skladov
nico drv. Poleg voznice so se v nesreči
poškodovali še 20-letna Brigita Jakše,
21-letna Karmen Škofljanec, obe iz
Šentjerneja, ter 22-letni Ivan Vide iz
Dobravice. Vse so odpeljali v
novomeško bolnišnico.

Betonska plošfia
ga je stisnila
ob dvigalo

potreben še en razgovor z odgovorni
mi v podjetjih, preden bi začeli od
klapljati, in da je o tem potrebno
• »Čeprav se je pripad zadev iz
ribniške občine na ngše sodišče lani
podvojil — znašal je 31 zadev — to še
vedno ni zaskrbljujoče, ker je sporov v
primerjavi z ostalimi občinami malo.
Največ, skoraj dve tretjini, jih je
odpadlo na delovna razmerja in
nesreče pri delu,« je na isti seji por
očal predsednik sodišča združenega
dela Ljubljana Jože Baloh. V nadalje
vanju je poudaril, da naj bi bili pre
vidni s predlogi in pripombami v
razpravi o spremembi zakona o
združenem delu in ustave, češ da je
potrebna pravzaprav tudi sodišč, pri
izvajanju sedanjih predpisov. Menil je
je predpisov že zdaj preveč, reda pa
premalo. Namestnik javnega tožilca
Bojan Šobar je delegate obvestil, da
je po uveljavitvi intervencijskih zako
nov prijavljenih za prestopke več
pravnih in odgovornih oseb. Koman
dir postaje milice v Ribnici Slavko
Majerič pa je povedal, da je zelo
poraste! mladoletniški kriminal, naj
bolj pa v ljubljanski regiji.
obvestiti tudi samoupravne organe,
ki, kot kaže, o vsem tem vedo malo ali
nič.
J. PRIMC

P R IJE L I O S U M L JE N C E

Bojan Lešnjak: »Ko si mlad in sam,
je miličnikovo delo lepo.« (Foto:
Primc)

Kje je devet
desetin dobrih
občanov?
Bojan Lešnjak o delu
m iličnika v Kočevju
KOČEVJE — »Delo miličnika
je težko, nekoliko drugačno, kot si
ga predstavljaš ob odločitvi za ta
poklic, a sem kljub temu z njim
zadovoljen«, pravi 26-letni Bojan
Lešnjak, višji miličnik in vodja
varnostnega okoliša Rudnik-Šalka
vas. Rojenje v Škofji Loki.vKočevju pa je nastopil prvo službeno
mesto julija 1979.
»V šoli ti povedo, daje večina lju
di dobrih, najmanj 90 odstotkov.
Nato pa je tvoje prvo delovno
mesto običajno v mestu, kjer si naj
prej opazovalec in se neprestano
srečuješ s kršitelji. Takrat se
sprašuješ, kje je tistih 90 odstotkov
dobrih občanov.«
Nadalje pove, daje osnovna na
loga miličnikov pomagati ljudem.
Zato je njihovo glavno delo
preventivno, da občane predvsem
opozarjajo na storjene napake.
Kazni ali predloga za kaznovanje
pa so deležni le tisti, ki napake
večkrat ponavljajo.
V svojemokolišuugotavlja.daje
največ prekrškov zaradi vožnje
motornih koles z motorjem brez
potrdila o znanju cestnoprometnih
predpisov. »Če starši že kupijo
otroku moped, bi morali prej
poskrbeti, da bo poznal cestne
predpise. Otroku bi morali tudi
svetovati, kje in kako naj vozi, ter
ga opozoriti na nevarnosti, ki mu
groze, kontrolirati pa tudi, če otrok
njihova navodila upošteva. Mope
de imajo v glavnem taki otroci, ki
jih sploh ne potrebujejo in povzr
očajo na cesti le dren in izzivajo ne
varnost. Sicer doslej zaradi mope
distov še ni bilo hujših nesreč,
lahko pa se zgodijo in takrat bo ta
rnanje staršev zaman,« pravi Bojan
Lešnjak.
Čeprav je tudi sam še mlad, ugo
tavlja, da je bil včasih, ko je bil za
polovico mlajši, odnos mladih do
miličnikov drugačen, bolj spošt
ljiv. Danes so nekateri otroci ne
vzgojeni in prav strašni, pravi, ko
se spominja nekaterih srečanj z
njimi.
J. PRIMC

B O D O G O R JA N C I
D R Ž A L I O B JU B O ?
TREBNJE — Že dolgo bi radi Trebanjci, ki se vozijo na delo v mirensko
Dano, mokronoško Dano in v KPD
Dob, pa tudi drugi krajani, da bi
zaživela lokalna avtobusna proga
Trebnje — Mokronog. Doslej so
kolektivi vsak po svoje reševali težave s
prevozom. Zdaj pa je, kot kaže, tre
banjskemu izvršnemu svetu le uspelo
pripraviti novomeške Gorjance, da
bodo s 15. junijem le odprli to lokalno
progo. Iz Trebnjega naj bi krenil avto
bus ob 5.30, iz Mokronoga pa naj bi se
vračal nekaj po 14.uri.

P R E H IT R O V O V IN EK

NOVO MESTO — Miličniki in kri
minalisti novomeške UNZ so pred
dnevi prišli na sled skupini mlade
ničev. v kateri so 20-letni S. G. iz
Prijedora, 22-letni H. T. iz Bizelina in
26-letni H. N. iz Vrhnike. Omenjena
trojka je utemeljeno osumljena, da je
3. junija v trgovini Julija ukradla
usnjeni jopič, vreden 83.161 din, pred
tem pa še v prodajalni Elektrotehne
avtoradiokasetofon, vreden 95 tisoča
kov.

VAHTA — 25-letni Tomaž Strle iz
Gribelj seje 6. junija ob 19.20 uri peljal
z osebnim avtom z Jugorja proti
Novemu mestu. Na Vahti ga je zaradi
prevelike hitrosti na levem in ostrem
ovinku zaneslo na levo stran ceste na
bankino, kjer se je vozilo prevrnilo.
Voznik seje hudo poškodoval in so ga
odpeljali na zdravljenje v bolnišnico,
materialno škodo pa so ocenili na 400
tisočakov.

NEPREVIDNA KOLESARKA —
Enajstletna Jožica Korbar iz Gorenje
Brezovice se ie 3. iuniiaob 14. uri pelja
la s kolesom iz Šentjerneja proti Brezo
vici. V naselju Vrh pri Šentjerneju je
neprevidno zavijala v trenutku, ko je
nasproti z osebnim avtom pripeljal 26letni Damjan Kastelic iz Ptistave. Sle
dnji seje sicer umikal, vendar je kole
sarko vseeno zadel in zbil po cesti, pri
čemer se je Korbarjeva huje ranila.
Odpeljali so jo na zdravljenje v
novomeško bolnišnico.
NA SPOLZKI CESTI GA JE
ZANESLO — 5. junija ob 11.20 je 27letni Zagrebčan Boško Vučič peljal
kombi iz Zagreba proti Ljubljani. Pri

Čatežu je dohitel tovornjak, ki pa je
zmanjševal hitrost, saj je nameraval za
viti z magistralne ceste. Koje Vučič to
opazil, je tudi sam pričel zavirati, na
mokrem in spolzkem cestišču pa gaje
pričelo zanašati, tako da je zdrknil na
levo polovico ceste. Po njej je prav ta
krat pripeljal nasproti z osebnim
avtom 34-letni Damir Prpič iz Zagre
ba, po silovitem trčenju pa se je,
Vučičev kombi še prevrnil. V nezgodi
sta še težko poškodovala oba voznika
ter Vučičev sopotnik, 22-letni švedski
državljan Marko Arnio. Vse so odpe
ljali na zdravljenje v brežiško bolni
šnico, materialno škodo pa so ocenili
na 4,500.000 din.

Džem al H adžič podlegel hudim poškodbam
NOVO MESTO — 3. junija ob
11.45 je prišlo v bližini betonarne v
Gotni vasi do hude delovne
nesreče, v kateri je izgubil življenje
21-letni delavec GIP Pionir, tozd
Gradbeni sektor, Džemal Hadžič.
Skupaj s sodelavci je Hadžič
omenjenega dne vozil 7 ton težke
betonske elemente iz ene deponije
na drugo. Elemente so nalagali z
dvigalom, med dvigom pa so jih
delavci ročno obračali. Med opra
vilom se je eden od elementov zani
hal in pri tem Hadžiča stisnil ob
stabilizator dvigala. Poškodovan
ca so nemudoma prepeljali v
novomeško bolnišnico, a so bile
rane tako hude, da jim je 21-letni
Hadžič še istega dne ob 13.55
podlegel.
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Ligaš brez žog in trenirk
Razm išljanje trenerja Dušana Novšaka ob pov
ratku sevniških rokometašev v prvo ligo
SEVNICA — Rokometaši Sev
nice so se v tej sezoni dobesedno
sprehodili skozi 2. slovensko ligo,
saj so s sobotno zmago na do
mačem igrišču proti Trebanjcem v
zadnjem kolu dosegli zapovrstjo še
18. par točk. Ne pomnijo, da bi v
slovenski rokometni ligi kdaj kako
moštvo tako močno in prepričljivo
potrdilo naslov prvaka. Nedvom
no ima veliko zaslug za zmago
slavje Sevničanov in ponovno
uvrstitev v prvo slovensko ligo
prav trener Dušan Novšak. Novšak je bil steber moštva Sevnice v
zlatem obdobju sevniškega roko
meta v sedemdesetih letih, ko je te
danji trener Jože Šilc popeljal
ekipo celo v 2. zvezno ligo. Dule,
kot pravijo Novšaku prijatelji in
znanci. Da ie oozneie uspešno igral
tudi pri zveznih prvoligaših Aeru
Celje in pri Zagrebčanih.
»Nesprejemljivo za Sevnico je, da
smo se v prvo ligo vrnili kot neka
kšna sindikalna ekipa, s sposojeni
mi žogami (od Celjanov), brez tre
nirk, drese pa nam je kupil obrtnik
Slavko Vilčnik. 1,1 milijona di
narjev, kolikor smo dobili za
letošnje koledarsko leto, ne zago
tavlja drugega kot životarjenje, če
vemo, da samo ena žoga stane od
50 do 60 tisočakov, moramo pa jih
imeti vsaj deset, svojih — ne
sposojenih! Ako se gmotne
razmere ne bodo izboljšale, se
bojim, da bomo zlasti veterani vse
pustili, kljub veliki želji, da
povrnemo sevniškemu rokometu
nekdanji sloves,« razočarano go
vori Novšak.
»Tudi to, da v Sevnici še vedno
nimamo dvorane, je kar precejšnja
sramota. Poglejte, tudi v tako
majhnem kraju, kot je Velika
Nedeja, premorejo krasno športno
dvorano, imajo pa jih tudi v vseh
malo večjih okoliških krajih. V tej
ligi bomo morali biti ves čas gostje

PA V LIČ 19.
NA PE T I
D IR K I ZA S P
SALZBURG — Na peti dirki za
svetovno prvenstvo v cestnohitrostnih motociklističnih dirkah je
član novomeškega AMD Alojz Pa
vlič vnovič dosegel velik uspeh. Ne
le da mu je uspelo uvrstiti se na fi
nalno dirko, pač pa je v svoji
kategoriji do 80 kubikov dosegel
letošnjo najboljšo jugoslovansko
uvrstitev na dirki za svetovno
prvenstvo. Pavlič je v prvem delu
finalne dirke vozil vskupini desetih
dirkačev in bil vseskozi okoli 25.
mesta, v finišu pa je pokazal vse
svoje sposobnosti, prehiteval tek
movalce drugega za drugim in na
koncu pristal na 19. mestu.

dvorane v Radečah, kar ni naj
ceneje, da o izgubljenem času niti
ne govorim. Brez dvorane napred
ka rokometa enostavno ni več moč
pričakovati!«
Predsednik rokometnega kluba
Franc Sotošek je dejal, da je
moštvo posrečena zmes veteranov
in mladih, ki se lepo dopolnjujejo.
»16 članov šteje ekipa in brez vete
ranov Možica, Svažiča in Trbovca
res ne bi šlo. Morda bo poslej igral
le še Trbovc, Možic bo tudi po
potrebi vskočil kot vratar, medtem
ko mi bo Tomi Svažič pomagal pri
treningih. Igral sem in bom
verjetno tudi še na kakšni tekmi,
tudi sam. Sicer pa spadajo v
ogrodje ekipe najboljši mladi, že
kar prekaljeni fantje Kovačič,
Kostevc, Hrovat in seveda Špan,
najboljši strelec letošnje lige.
Vključil bom tudi obetavne mla
dince, to so Šunta, Senica in
Bavec.«
P. PERC

a

Dušan Novšak: »Brez dvorane ne bo
napredka sevniškega rokometa!

Inlesov trener napadel sodnika
Ribničani izgubili povratno tekmo za vstop v II. zvezno ligo proti Varteksu s 16:24
(6:14) — Mikulin udaril sodnika
Ribniškim rokometašem tudi drugi nastop v kvalifikacijah za vstop v II. zvezno ligo
ni prinesel uspeha. Potem ko so minulo soboto v prvem srečanju doma ugnali varaždin
ski Varteks z 22:18, so v povratnem srečanju prepričljivo izgubili, za nameček pa je
bila tekma zaradi napada Inlesovega treneija Zdenka Mikulina na sodnika Toplaka
štiri minute pred koncem prekinjena. Sicer pa o tem nekaj več kasneje.
Po besedah našega ribniškega dopi
snika Milana Glavonjiča, ki je tekmo
spremljal v živo, je Inlesov poraz sicer
zaslužen, nikakor pa ne gre prezreti
izredno slabega in pristranskega soje
nja, ki je krepko oškodovalo Rib
ničane. Slednjim je vsakršno upanje na
uspeh v kvalifikacijah splahnelo že, ko
so videli, da bosta tekmo v Varaždinu
vodila zagrebška sodnika, kar je brez
dvoma hud spodrsljaj rokometne or
ganizacije in argument več za očitke, da
je bil Inles že vnaprej obsojen na
neuspeh. Sicer pa so Ribničani srečanje

Š P O R T ZA PRAZNIK
OSILNICA — V počastitev prazni
ka KS Osilnica je bilo tudi več
športno-manifestativnih prireditev. 30.
maja je bil drugi tradicionalni pohod
po poteh Kočevskega in Notranjskega
odreda. Udeležilo se ga je 29 odraslih
in otrok, ki so krenili preko Žurg na
Okroglo steno, Beliški vrh in do Ta
borske stene, kjer so prisostvovali
sprejemu pionirjev v mladinsko orga
nizacijo.
Tradicionalnega teka skozi Osilnico
seje udeležilo 32 tekmovalcev. V posa
meznih skupinah so zmagali: cicibani
— Nataša Vesel, mlajši pionirji — El
vis Janeš, starejši pionirji — Simon
Kovač, pionirke — Magi Žagar, mla
dinci — Stanko Štamfelj in veterani —
Antun Janeš.
Na tekmovanju ekip v malem
nogometu so bili najboljši: 1. KS
Plešce (starejši), 2. JLA Postojna, 3.
KŠD Osilnica itd.
Na hitropoteznem ekipnem šahov
skem turnirju je zmagala ekipa do
mačega KŠD Osilnica, 2. KS Kočev
ska Reka, 3. KS Draga itd.
J. P.

Tri medalje v Brežice
Ljubljani končano državno prvenstvo v atletskih
m nogobojih — Lopatičeva druga pri članicah
LJUBLJANA — Letošnje državno
prvenstvo v vseh kategorijah v atletskih
mnogobojih, ki je bilo konec minulega
tedna na stadionu Ljubljane v Šiški, je
vnovič potrdilo, da v Brežicah raste
zares izreden rod mladih atletov. O tem
dovolj zgovorno pričajo dve srebrni in
ena bronasta medalja, z nekaj več sreče
pa bi lahko v Brežice odšel tudi naslov
državnega prvaka.
Prvenstvo je prineslo kar tri državne
in tri republiške rekorde, med rekorde
rkami pa je tudi mlada atletinja iz
Brežic Vladka Lopatič, ki je v članski
konkurenci zbrala 5.432 točk, kar je
doslej najboljši izid v Sloveniji. Lopa
tičeva je s tem rezultatom zasedla

drugo mesto v državi, z nekaj več sreče
pa bi nemara lahko celo zmagala.
Dobršen del sedmeroboja je imela naj
boljši rezultat in šele v zaključnih disci
plinah jo je Mihajlova iz Skopja pre
hitela, pri tem pas 5.572 točkami dose
gla nov državni rekord.
Da imajo Brežičani tudi v moški
konkurenci izredno močno zastopst
vo, sta dokazala mladinca Aljoša Ro
van in Milat. V mladinskem deseterob
oju je zmaga sicer pripadla Ljubljanča
nu Puciharju s 6.578 točkami, kar je
nov republiški in državni rekord,
medtem ko je bil Rovan s 6.371 drugi,
Milat (oba Brežice) pa s 5.963 točkami
tretja.

Zlati znak osvojil Jedek iz ČSSR
Mednarodna speedway dirka v počastitev občinskega praznika občine Krško,
40-letnice A M D Krško in 30-letnice speedwaya v Krškem
KRŠKO — Ob 40-letnici AMD Krško in 30-letnici speedvvava je bilo tu preteklo
nedeljo mednarodno speedway tekmovanje z močno mednarodno udeležfc. Kot
najboljši je zlati znak občine Krško osvojil Ljubomir Jedek iz ČSSR, ki je prepri
čljivo ugnal vse tekmece.
Speedway dirka, ki so jo člani
Kocmut, ki se je z osmimi točkami
krškega AMD posvetili letošnjemu
uvrstil na osmo mesto. Prvič pa sta se v
občinskemu prazniku, pa je bila tudi
tako močni konkurenci pomerila tudi
sicer pravi spektakel. Na njej so
domača tekmovalca Andrej Matjašec
namreč sodelovali padalci Alpskega
in Goran Hoblaj, ki sta osvojila dve
letalskega centra iz Lesc, vojaki iz gar
oziroma eno točko. Tekmovanje je
nizije Cerklje in drugi. Zbranim
potekalo v lepem in sončnem vreme
gostom in tekmovalcem je spregovoril
nu, ogledalo pa si ga je okoli 6000
predsednik krške občinske skupščine
gledalcev,
Zoran Šoln. Prireditve pa so se udel
Dan prej je bila v Krškem sloves
ežili tudi prvi predsednik ustanovnega
nost, na kateri so podelili priznanja
zbora AMD Krško Jože Kolšek, prvi
najbolj zaslužnim članom AMD,
direktor dirk Tone Medved, prvi
zlasti pa je razveseljivo, da se med
učitelj v vozniški šoli Ivan Zupančič in
njimi pojavljajo nova imena. Očitno
prvi speedwayist Franc Babič, ki je
je, da se speedwayu v Krškem piše še
štirikrat osvojil naslov državnega
lepa prihodnost. Osrednja prireditev
prvaka. Na prireditvi so sodelovale
tudi delegacije iz pobratenih športnih
društev iz Gornje Radgone, Loniga v
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Krško in na 92. dirki sploh je bil najjspešnejši domači tekmovalec Albert

Zmaga Cujnika
IN

*** *

PA V IŠIČ D R U G I,
G O L O B T R E T JI

Atleti Iskre uspešni na
mednarodnem mitingu

LITIJA — Preko 300 kolesarjev rek
reativcev se je minuli vikend udeležilo
druge gorske dirke v Litiji. V tako mo
čni konkurenci sta Novomeščana Pavišič in Golob dosegla odlični uvrstitvi,
saj je Pavišič pripeljal skozi cilj drugi.
Golob pa tretji.

Na mednarodnem atletskem
mitingu v San Vitu v Italiji je
Andrej Lapanje za centimeter
popravil dolenjski absolutni rekord
v skoku v višino. Preskočil je 214
cm, na višini 217 cm pa mu tudi ni
dosti manjkalo do uspeha. Zmagal
je Apostolovski z 217 cm. Darko
Cujnik je z dobrim metom 70,98 m
v kopju osvojil prvo mesto in
nagrado za najboljši rezultat v
metih. V skoku v daljino je bil
Tekstor s 670 cm šesti.
Na atletskem mitingu v Vidmu
(Italija) je Igor Primc z dolgim
metom prek 54 m v disku osvojil
prvo mesto, Zupančič pa je bil v
teku na 110 m z ovirami s 15,0 s
tretji.
J. P.

N O G O M E T N I TU R N IR
PETRA MAVSARJA
KRŠKO — V nedeljo ,7. junija, je bil
v Krškem 6. memorialni turnir v
malem nogometu, ki ga prirejajo vspoinin na Petra Mavsarja. Turnirja seje
udeležilo 10 ekip, prehodni pokal pa je
osvojila ekipa Kafe bar, Krško, 2.
mesto Kobra, Veniše, 3. mesto Startas,
Krško. Najboljši strelec je bil Plankar,
najboljši vratar pa Bizjak, oba iz
Kobre.
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za člane AMD Krško, ki letos praz
nuje 40-letnico delovanja, pa bo
jeseni.
Rezultati: 1. Jedek (ČSSR) 15 točk,
2. Tihanyi (Madžarska) 13 točk, 3.
Vandirek (ČSSR) 12 točk, 4. Tramspurger (ZRN) in Juhas (Madžarska)
po 11 točk, 6. Rigetto (Italija) in Pfeifar (ČSSR) po 10 točk, 8. Kocmut
(Jugoslavija) 8 točk.
j g.

SR E Č A N JE
M O T O R IS T O V
TREBNJE — AMDTrebnjebomed
26. in 28. junijem organizator tradicio
nalnega že 4. mednarodnega srečanja
motoristov. Poleg zanimivih zabavnih
prireditev — o tem več kdaj drugič —
bo zagotovo najbolj zanimiv nedeljski
spored 28. junija. Po paradni vožnji
med Trebnjim, Mirno, Mokronogom
in Šentrupertom bo od 13. ure naprej
tekmovanje v spretnostni vožnji.
Pokrovitelj tekmovanja so Tesnila iz
Velike Loke.

pričeli izredno slabo in zmedeno. Gos
titelji so že v 4. minuti izničili njihovo
prednost iz prvega srečanja, v osmi mi
nuti pa so vodili že s 7:0. Vendar je ig
ralcem Inlesa uspelo zbrati se in že sredi
prvega polčasa so prednost domačih
zmanjšali na 4:9. Takrat pa sta, kot
pravi Milan Glavonjič, na sceno stopi
la sodnika. Dva zaporedna napada
Ribničanov, ki so imeli priložnost
povsem približati se gostiteljem, so
neupravičeno zaustavili, češ daje šlo za
prekrške v napadu, kar je v vrste Inlesa
vneslo dodatno nervozo in zmedo. Ig
ralci Varteksa so to spretno izkoristili
in do štirih minut pred koncem prepri
čljivo vodili.
Zaradi ugovarjanja zoper nekatere
res nerazumljive odločitve je sodnik

Spet o bazenu
KOČEVJE — Kadar v Kočevju
razpravljajo o novem samo
prispevku, kot to počno zdaj v
zvezi z razvojem šolstva, ponovno
ožive razprave »o zgrešeni investi
ciji«, plavalnem bazenu, ki je bil
tudi pretežno zgrajen s samo
prispevkom. To se dogaja tudi te
dni.
Športni strokovnjaki pa trdijo,
da bazen ni bil zgrešena investicija,
ampak da seje dobro obrestoval. V
letih, ko je obratoval (od 1975 do
1983), se je naučilo plavati 98,4
odstotka šolarjev. Gotovo je to
prispevalo, da nekaj otrok in mla
dine ni utonilo na letovanjih, v JLA
ali sploh na kopanju. Bazen so
zaprli zaradi dragih obratovalnih
stroškov, saj seje samo mazut v teh
letih podražil od 1,20 na 14 din pri
kilogramu.
Po najnovejšem predlogu naj bi
prostore bazena preuredili delno
(višji del) v strelišče (kočevski
strelci so namreč zgubili dosedanje
pokrito strelišče, ker je stavbo
odkupila Oprema), na ostalem
delu (tudi školjki bazena) pa naj bi
naredili pod ter ga spremenili v
telovadnico. V Kočevju namreč
primanjkuje prostorov za telo
vadbo. Kasneje (če bi se spet
pokazale možnosti za odprtje
bazena) pa bi z majhnimi sredstvi
to t elovadnico spet preuredili v pla
valni bazen.
J. P.

VEBROVA PO D R L A
426 K E G L JE V
NOVO MESTO — Na kegljišču
Doma J LA seje pred dnevi nadaljevalo
posamezno prvenstvo Dolenjske,
doseženih pa je bilo nekaj odličnih
izidov. Vebrova je podrla 426 kegljev in
prepričljivo vodi. pri moških pa sta se
izkazala Jože Blažič z 898 in Popovič z
894 podrtimi keglji. Vrstni red pred
finalnim nastopom, ženske: Veber
1.618, Janežič 1.460, Flisar (vse
Trebnje) 1.414; moški: J. Blažič 3.460,
Židanek (oba Novo mesto) 3.423,
Badovinac 3.402, Popovič (oba
Metlika) 3.382, N. Goleš (Trebnje)
3.357, Hrastar (Novo mesto) 3.341,
Tkavc (Trebnje) 3.325, Ž. Goleš
(Metlika) 3.270, Avbar (Novo mesto)
3.259, Tratar (Trebnje) 3.217, Štupar
(Metlika) 3.197, Popit 3.193, Šimec
(oba Črnomelj) 3.193, Može (Novo
mesto) 3.192, Vidmar (Trebnje) 3.170,
Draganjac (Črnomelj) 3.162 itd.

Toplak štiri minute pred koncem
tekme Inlesovemu trenerju Zdenku
Mikulinu pokazal rdeči karton. Slednji
je ob tej odločitvi docela izgubil živce
ter sodnika knockoutiral, to pa je seve
da pomenilo konec srečanja, ki bo
skoroda zagotovo registrirano z
doseženim rezultatom. O Mikulinovem izpadu, kije zagotovo vreden
obsojanja, bo svoje rekla tudi disciplin
ska komisija rokometne organizacije,
prav pa bi bilo, da bi stališče do tega
incidenta sprejeli tudi v ribniškem
Inlesu.
Pa poglejmo še strelce sobotnega
srečanja za Inles: Križman 5,Čirovič2,
Karpov 2, T. Ilc 1, Ambrožič 1. Mate 1,
Ilc 4.

P O T R E T JE M K R O G U
V O D I B LA ŽIČ
ČRNOMELJ — Na kegljišču Ka
nižarica je bil pred dnevi odigran tretji
krog posamičnega prvenstva območ
ne kegljaške skupnosti. Čeprav je naj
boljši rezultat 885 kegljev postavil Me
tličan Nikica Badovinac, je vodstvo
prevzel Novomeščan Jože Blažič. Tre
nutno je vrstni red takšen: 1. Blažič
(Novo mesto), 2.562 podrtih kegljev;
2. Badovinac (Metlika), 2.546; 3.
Židanek (Novo mesto), 2.543; 4.
Tkavc 2.542; 5. Goleš (oba Trebnje)
2.528 itd. Pri ženskah vodi Vebrova s
1.192 podrtimi keglji.

NOV OM EŠKI
P O T A P L JA Č I
T R E T JI
NOVO MESTO — Člani novome
škega KPA so se minuli vikend udel
ežili republiškega prvenstva v plavanju
s plavutmi in hitrostnem potapljanju,
ki je bilo v Mariboru. Četudi z močno
osiabljeno ekipo so dosegli dobre rezul
tate, največ pa je seveda pokazal Igor
Vidmar, ki je v treh nastopih osvojil tri
prva mesta in postal najuspešnejši
udeleženec prvenstva. Ob Vidmarju
velja omeniti še dve tretji mesti
Novinca in štafete 4 krat 100 metrov,
kar je novomeški vrsti v skupnem
seštevku prineslo zelo dobro tretje
mesto.

P O D V EH P O R A Z IH
DVE ZM A G I
STRAŽA — Mladi košarkarji
Straže s spremenljivim uspehom nasto
pajo v II. SKL. Po dveh uvodnih
porazih z Vič—Olimpijo in Trebnjem
so igralci Straže zaigrali bolje in najprej
doma ugnali ekipo Črnomlja z 79:52, v
naslednjem kolu pa še v gosteh
Brežičanes73:60. Vrstni red po4. kolu:
Trebnje 8, Olimpija. Borovnica 7,
Straža 6, Brežice in Črnomelj po 4.

PETI VESLAŠKI
T U R IS T IČ N I M ARATON
KRŠKO — KKK Krško organizira
v soboto, 13. junija, tradicionalni, že
5. veslaški turistični maraton po Savi
med Radečami in Krškim. Turisti
bodo startali ob 10.45, tekmovalci pa
ob 11. uri. Prijave sprejema kajakkanu klub Krško, prijaviti pa se bo
moč tudi na startu med 9. in 10. uro.
Pokrovitelj prireditve je krajevna
skupnost Krško. Startnina znaša
1.000 din.

UspeSen nastop dole
njskih kolesarjev na
dveh dirkah
KRŠKO, VRHNIKA — Po
dokaj klavrnem nastopu Krkinih
reprezentantov na dirki po Avst
riji, so ti, še posebej pa Sandi Papež,
dokazali, da je bila kriza le trenu
tna. Tako na sobotnem kot na
nedeljskem kriteriju slovenskih
mest na Vrhniki in v Krškem so
pobrali večino prvih mest, še
posebej pa veseli dvojni uspeh San
dija Papeža v najmočnejši članski
konkurenci.
V sobotnem kriteriju za memo
rial Roberta Trampuža je Papež
prepričljivo opravil z vso kon
kurenco ter z maksimalnim
številom točk in velikim naskokom
osvojil 3. memorialno dirko. Tako
je Papež v kriterijski vožnji osvojil
30 točk, Pavlič je bil drugi z 12.,
tretji Lampič(8), čet rti pa Smole, ki
je zbral 7 točk. Vrstni red T ram -.
puševega memoriala pa je bil
takšen: 1. Papež, 2. Pavlič, 3. Glivar (Krka) itd. V konkurenci mla
jših mladincev je znova zmagal
Bogdan Fink (Krka), tretji je bil
njegov klubski tovariš Eržen in
četrti Puš (Metlika), medtem ko je
pri starejših mladin cih slavil Ječnik
(Sava), drugi pa je bil Zaletel
(Krka).
Vsi najboljši slovenski kolesatji
pa so se v nedeljo preselili še v
Krško, kjer je bil še 3. letošnji krite
rij slovenskih mest. V članski kon
kurenci je znova prepričljivo
zmagal Sandi Papež, drugi je bil
Šebenik (Rog) in tretji Smole
(Krka). Med pionirji B je slavil
Murn (Krka), tretji je bil Petkovič
(Metlika) in četrti Filip (Krka), pri
pionirjih A pa je bil vrstni red
takšen: 1. Mervar, 4. Kavšek, 6.
Badovinac (vsi Krka). Med mla
jšimi mladinci je Kraševec (Krka),
zasedel drugo mesto, vse boljši
Metličan Puš pa je bil tretji. Veliko
zmagoslavje kolesarjev Krke je
dopolnil še Turk, ki je med stare
jšimi mladinci premagal vse
vrstnike.

Uspešen nastop šentjernejskih konj v Ljutom eru —
O rganiziran ogled kasaškega dvoboja v Daglfingu
LJUTOMER — Na hipodromu v
Ljutomeru je bila v nedeljo mednarod
na kasaška prireditev, katere so se
udeležili tudi trije konji šentjernejskega Kluba za konjski šport. Žal tokrat ni
bilo na sporedu krožne dirke Slovenije,
kjer Modra in Božo Radkovič krepko
mešata štren e najboljšim, priložnost za
potrditev dobre forme pa bo že to
nedeljo v Komendi.
V konkurenci dvoletnih kasačev na
1.400 metrov dolgi progi je nastopilo
kar 16 konj, zato je četrto mesto Ikara

JU N IJS K I TU R N IR
P U C L JU

P IO N IR JI S O
PLAVALI

NOVO MESTO — Na rednem
mesečnem hitropoteznem šahovskem
turnirju ŠK Novo mesto sta med 16
udeleženci največ točk zbrala Pucelj in
Luzar (12,5). Zmagovalec junijskga
turnirja je postal Pucelj, ki je imel boljši
uspeh po kriterijih, tretji je bil Milič
(10), četrti Kastelic (10), peti Božovič
(9.5), šesti Cerjak (9), sedmi Rudman
(8.5) itd.

KRŠKO — Preteklonedeljojebilov
Krškem 3. kolo predtekmovanja repu
bliškega prvenstva v plavanju za mlajše
pionirje. Tekmovanja se je udeležilo
pet klubov. Med domačimi plavalci so
bili upešni Natalija Repec.kijeosvojila
1. mesto na 200 metrov delfin, 3. in 4.
mesto pa sta v prostem plavanj u na 100
metrov zasedli Tamara Kratochvil in
Romana Petrovič.

12. Š P O R T N E IG R E
KRŠKO — 12. športne igre delav
cev socialnih zavodov Slovenije bodo
letos v Krškem od 12. do 13. junija.
Delavci socialnih zavodov Slovenije se
bodo pomerili v streljanju, kegljanju,
namiznem tenisu, odbojki in šahu.
Tekmovanja se bo udeležilo prek 400
udeležencev. Pokrovitelj športnih iger
je medobčinski svet Zveze sindikatov
za Posavje, glavni sponzor pa Tovarna
celuloze in papirja Djuro Salaj Krško.

Vdveh dneh
dve zmagi
Sandija Papeža

Ikar in Brilliant četrta

M

Lapanjeta

H

pod vajetmi Draga Lesa vsekakorvelik
uspeh, ki daje upati, da bo Ikar že prvo
leto nastopanja kakšno dirko tudi do
bil. V najhitrejšidirki sporeda,dveh te
kih 3- do 12-letnih kasačev s temeljem
1:22 in bolšim.je zmagal Fit, medtem
ko je Brilliant Key z voznikom Mi
lanom Pavličem pristal na 4. mestu
skupaj s Parnasom. VI jutomeru pa je
• Prihodnjo soboto, 20. junija, bo v
Daglfingu v ZRN tradicionalni kasaški
dvoboj Bavarske in Slovenije. KK
Šentjernej in Kompas organizirata za
dolenjske ljubitelje tega športa ogled te
dirke. Odhod bo v petek, 19. junija, ob
22. uri iz Šentjerneja in uro kasneje iz
Novega mesta, prijavite pa se lahko
novomeški poslovalnici Kompasa ali
Klubu za konjski šport Šentjernej. Ogled
dirke bo združen z ogledom Muendtna.
po dirki pa bo za vse udeležence na
hipodromu še zabava, na kateri bo igral
šentjemejski ansambel Objem.
tekmoval tudi Karel Žužek s Kamelijo
in v dirki 3-do 12-letnihkasačev. temelj
1:33, zasedel osmo mesto. Kot smo že
napovedali, bo prihodnja tekma že to
nedeljo v Komendi, barve šentjernejskega kluba pa bodo branili poleg
Modre še Ikar, Kamelija in Pilota.

P O L E T I KAJAK Š O L A

r

OSILNICA — V poletnem času,
med šolskimi počitnicami, bo KŠD
Osilnica organiziralo kajakaško šolo
za mladino m odrasle. Društvo ima Ul
di nekaj kajakov, ki jih bo posodilo
tistim tečajnikom, kateri nimajo sv
ojih. Tečajniki bodo lahko stanovali
pod šotori ali pa v prenočišču gostilne
Kovač. Prijave za šolo že sprejemajo.

V A BILO
SLABI POGOJI, A DOBRI REZULTATI — Šolsko športno društvo Smuk na OŠ
Semič deluje že dvajset let in v tem obdobju sonavzlic izredno težkim pogojem zadelo
— še danes nimajo svoje telovadnice niti igrišča — dosegli vrsto dobrih rezultatov.
Pionirji in pionirke so se v košarki že nekajkrat uvrstili na republiško prvenstvo, letos
pa so pionirke osvojile ekipno, fantje pa posamično prvo mesto v veleslalomu za
območno prvenstvo. Še največji uspeh pa so 24. maja dosegli starejši pionirji, ko so v
Kočevju na atletskem prvenstvu v močni konkurenci ekip Dolenjske in Posavja osvojili
prvo mesto. Ob tem, da ima večina šol neprimerno boljše pogoje od mladih Se
mičanov, je to zares veliko in prijetno presenečenje.

KRŠKO — Ob 65. obletnici
nogometa v krški občini sklicuje
nogometni klub Celulozar Krško
slavnostno sejo, ki bo 19. junija ob 17.
uri v Delavskem kulturnem domu
Edvarda Kardelja. NK Celulozar
Krško poziva vse nekdanje nogometne
funkcionarje, ki so v preteklih letih
sodelovali v klubu, da se seje udeležijo,
čeprav niso prejeli osebnega vabila.

DOLENJSKI LIST
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35
Letos praznuje Em ona Dolenjka 35-letnico obstoja.
O d ustanovitve leta 1952 pa do danes lahko njen
razvoj delim o na tri značilna obdobja.
Deset let po nastanku
podjetja se v trgovini bis
tveno ni spremenil ne obseg
niti način prodaje, pač pa so
bile izvršene nekatere orga
nizacijske spremembe, ki
so v določeni meri nega
tivno vplivale na njen razvoj.
Hitra rast industrije je po
vzročala precejšen razko
rak med potrebami trgovine
na eni strani in dejanskimi
možnostmi na drugi strani.
Zaradi takega stanja je ta
kratna trgovinska zbornica
Novo mesto dala pobudo za
reorganizacijo trgovske mre
že. Iz več manjših trgovskih
podjetij in samostojnih tr
govin je nastalo leta 1962
trgovsko podjetje Dolenjka,
ki je pravni naslednik ta
kratnega podjetja Izbira.
Kolektiv Dolenjka je takrat
štel 108 zaposlenih in imel
32 zastarelih, tehnično sla
bo oprem ljenih prodajaln.
Ob ustanovtvi Dolenjke si je
kolektiv zadal nalogo, da
svojo dejavnost razširi še na
grosistično dejavnost in se
loti modernizacije obstoj
ečih trgovin. Potrebna sta
bila velika zavzetost in po
gum za tako odločitev, saj ni

tfotemk-

bilo na razpolago ne skla
dišč za grosistično dejav
nost ne prevoznih sredstev
niti sredstev za moderniza
cijo trgovin. To je bil tudi
eden od glavnih razlogov,
da se je moral kolektiv mar
sičemu odpovedati, če je
hotel uresničiti zastavljene
cilje. Že v naslednjem letu je
bila odprta prva samopo
strežna trgovina na Dolenj
skem. Sledile so adaptacije
in preureditvena dela obsto
ječih poslovnih prostorov,
tako da so bile že leta 1967
trgovine na Glavnem trgu v
glavnem obnovljene. V na
slednjih letih je podjetje zg
radilo več samopostrežnih
trgovin, in sicer: Market na
Ljubljanski cesti, Market v
Straži, Market na Cesti he
rojev in druge ter Blagov
nico v Črnomlju.
Leta 1968 se je k Dolenjki
pripojilo splošno trgovsko
podjetje potrošnik Črno
melj. Svoj razvoj je Dolenjka
širila tudi na obm očju obči
ne Trebnje. Skoraj vsako
leto sta bili na novo zgrajeni
ena ali dve trgovini, pa tudi
posodobljenih je bilo več

poslovnih prostorov na po
deželju. Sedaj posluje v
sestavi Dolenjke že 60 pro
dajaln, od tega dve blagov
nici in 17 samopostrežnih
prodajaln.
Nerealna bi bila primerja
va, za kolikokrat se je po
večal promet v tem obdo
bju, zato bomo navedli sa
mo nekaj pomembnih po
datkov: prodajne površine
so se povečale za 8-krat,
število zaposlenih pa za 5krat. V grosistični dejavnos
ti se na dan prevzame in iz
da za 12-krat več blaga kot
leta 1962.
Družbeni plani občin so v
glavnem usmerjali investi
cijske naložbe v proizvodno
dejavnost, zato je, kot že
uvodoma povedano, glavni
delež za razvoj trgovine
prispeval kolektiv sam. Po
trebno je poudariti, da je iz
zapisnika zbora kolektiva že
sedaj možno ugotoviti, da
so se delavci na račun
investicij odpovedali eno
mesečnim osebnim dohod
kom po zaključnem računu.
Kljub veliki prizadevnosti
kolektiva pa v tem času ni
bilo možno nadoknaditi za
mujenega. Zato se je kolek
tiv odločil za višjo obliko po
vezovanja dela in sredstev
in tako sklenil, da se poveže
v SOZD Emona, kar je bilo
uresničeno leta 1977. Zna
no je, da je bila v Novem
mestu načrtovana izgradnja
blagovnice že v letu 1982. V
ta namen je bila izdelana
vsa dokumentacija, vlože
nih pa je bilo tudi precej
sredstev v pripravljalna de
la. Splošno znane težavne
razmere v nekaterih proiz
vodnih organizacijah so iz
gradnjo načrtovane blagov
nice onemogočile. Sprejeta
so bila mnenja, da je pa
metneje sanirati težave v pr
oizvodnih organizacijah, kot
pa graditi blagovnico, če
prav je za Novo mesto nujno
potrebna.
Tudi v obdobju, odkar je
Dolenjka povezana v SOZD
Emona,’ je kljub težavam
bilo vloženih precej sred
stev za povečanje prodajnih
zmogljivosti. Razširjena je
bila samopostrežna proda
jalna na Ljubljanski cesti,
na novo sta bili zgrajeni
samopostrežni prodajalni na
Čardaku v Črnom lju in v
Mačkovcu, adaptirani pa v
Žužemberku in Šmihelu pri
Novem mestu. Prav tako sta
bili zgrajeni dve prodajalni
na podeželju, in to v Dobra
vi in Zburah. Obveznost, ki
izhaja še iz preteklosti, pa je
izgradnja blagovnice v No
vem mestu, ki je v načrtu v
tem srednjeročnem obdo
bju.
Kolektiv je vlagal precej
sredstev tudi v posodablja
nje informacijskega siste
ma. Že sedaj obdelujem o na
računalniku osebne dohod
ke, osnovna sredstva, bla
govno evidenco, fakturira
nje dobaviteljem tpr vodimo
celotno evidenco o malopro
dajni mreži. V programu
imamo, da v tem srednje
ročnem obdobju preidemo
na celotno računalniško ob
delavo podatkov. Zaveda
mo se, da le sodoben način
obdelave podatkov zagota
vlja pravilne in pravočasne
odločitve.
Ne samo da je kolektiv
vlagal napore v moderniza
cijo trgovin in poslovanja,
ampak je veliko sredstev na
menil tudi za izobraževanje
delavcev. Skoraj v vseh pro
dajalnah imamo poslovodje
s poslovodsko šolo. Tre
nutno deluje v okviru de
lovne organizacije Emona
Dolenjka poslovodska šola.
V zadnjih nekaj letih se je
bistveno izboljšala kvalifi
kacijska struktura delavcev.
Takšna je usmeritev tudi za
naprej, saj bomo čedalje bolj
zahtevnejše naloge lahko
reševali le, če bomo imeli za
to usposobljene kadre. Po
leg z rednim izobraževanjem
se naši delavci izobražujejo
tudi na raznih seminarjih.

DOLENJSKI U ST

Kljub vsem dosedanjim
prizadevanjem na področju
razvoja, modernizacije in
izobraževanja pa ugotav

ljamo, da nam še ni us
pelo v celoti zadovoljiti
potrebe. Naša nadaljnja skrb
bo zaradi tega še vedno ta,

da zadovoljim o v čim večji
meri potrošnika in na ta na
čin upravičiti njegovo zau
panje v naš kolektiv.

emona dolenjka

Novo mesto
organizira v sodelovanju s proizvajalcem kozmetike

Novo mesto
demonstracijo kozmetike in ličenja obraza
D em onstracija bo v prodajalni

DROGERIJA,

Glavni trg 20
15. in 16. junija od 8. do 12. ure dopoldne in od 15. do
18. ure popoldne.
Št. 23 (1973) 11. junija 1987
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»LABOD« tovarna oblačil
N O V O M E S TO
DSSS

TO ZD OBRT
Odbor za medsebojna razmerja
Objavlja
prosta dela in naloge za nedoločen čas

1. O PERA TER NA S IS TE M U
Pogoji:
— V. stopnja izobrazbe, strojna ali elektro smer
— 12 mesecev delovnih izkušenj na podobnih delih in
nalogah
— poskusno delo 3 mesece

POGOJI:
a) — VI. stoonia strokovne izobrazbe, strojne usmeritve
— strojni inženir oz.
— alternativa: V. stopnja strojne usmeritve — strojni
tehnik;
— delovne izkušnje: 2 leti na organiziranju in vodenju
manjših skupin pri zaključnih delih v gradbeništvu oz.
— alternativa: 3 leta delovnih izkušenj;
b) — V. stopnja strokovne izobrazbe, smer strojni
delovodja;
— z delom pridobljena delovna zmožnost je možna;
— delovne izkušnje: 3 leta pri vodenju skupin na
montaži ogrevalnih naprav in klimatizacije.
Pisne prijave sprejema odbor za medsebojna razmerja
TOZD O brt v 8 dneh po objavi razpisa. O izbiri bomo kandi
date obvestili v 7 dneh od dneva sprejetega sklepa o izbiri.
Sklep o izbiri bo sprejet v 15 dneh od dneva poteka 8dnevnega roka za prijavo kandidatov.
495/23

in

Komisija za delovna razmerja

Komisija za delovna razmerja DSSS
objavlja prosta dela in naloge v računskem centru in
kadrovsko-socialni službi:

a) V O D JA O B R A TA C E N TR A LN E KURJAVE
IN V O D O V O D A
b) D E L O V O D S K A O P R A V ILA V E N O TI C E N T 
RALNEGA O G REVANJA IN KLIM ATIZACIJE

Socialistična republika Slovenija
S K U P Š Č IN A O B Č IN E M E TLIK A
Komisija za delovna razm erja
standard

S S T Z U

2. O P R A V LJA N JE K A D R O V S K IH ZA D E V IN
O R G A N IZ IR A N J E IZ O B R A Ž E V A N JA
Pogoji:
— VI. stop. izobrazbe, smer kadrovik ali predmetni učitelj
— 24 mesecev delovnih izkušenj na področju kadrovanja
— izobraževanja in andragoška dela
ali
— V. stop. izobrazbe, družboslovna smer
— 36 mesecev delovnih izkušenj na področju kadrovanja
— izobraževanja in andragoška dela
— poskusno delo 3 mesece

3. O R G A N IZ A C IJ A DELA Z R A ZV IJA N JEM
S IS T E M A N A G R A JE V A N JA IN R A Z V ID I
DEL IN N A LO G
Pogoji:
— VII. stop. izobrazbe, smer dipl. ekonomist ali druga
ustrezna smer
— 24 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih
delih
ali
— VI. stop. izobrazbe, ekonom ist ali druga ustrezna smer
— 36 mesecev delovnih izkušenj na enakih ali podobnih '
delih
— poskusno delo 3 mesece
Delovno razmerje je za nedoločen čas.
Interesenti naj pošljejo pisne ponudbe z dokazili o izob
razbi v 8 dneh po objavi na naslov:
»LABOD« tovarna oblačil Novo mesto, Cesta herojev 29,
kadrovsko-socialna služba.
Kandidate bomo o izidu pisno obvestili v 30 dneh.

družbeni

objavlja prosta dela in naloge

IN Š P E K T O R JA D R U Ž B E N IH P R IH O D K O V
Pogoji:
— višja strokovna izobrazba ekonomske, pravne ali
upravne smeri,
— tri leta delovnih izkušenj,
— urejena vojaška obveznost,
— vozniški izpit B kategorije.

LITER A R N I V EČER
Na šolskem literarnem večeru so
sodelovali s svojimi prispevki osnov
nošolci iz Semiča, Metlike, Vinice in z
naše šole. V prispevkih so večinoma
obravnavali umazanijo po naseljih. Na
koncu prireditve, na kateri so nastopili
še učenci glasbene šole, so sodelujoči
dobili za nagrado Župančičeve Pesmi.
Taki večeri utrjujejo prijateljske vezi in
bi jih moralo biti več.
VANJA MOVRIN, 6.e
OŠ Črnomelj

Občinski štab za teri
torialno
obram bo
Črnomelj

Kandidati morajo izpolnjevati še splošne pogoje za delo v
državni upravi.
Delovno razmerje bomo sklenili za nedoločen čas. Po
skusno delo po pravilniku — 3 mesece.
Pismene ponudbe z dokazili o izpolnjevanju pogojev
pošljite na gornji naslov v 15 dneh po objavi. Kandidate
bomo o izbiri obvestili v 30 dneh po poteku roka za prijavo.
474/23

prodaja rabljene vojaške
čevlje 15. In 16. junija 1987
od 8. do 15. ure. Interesenti
naj se oglasijo v pritličju
stavbe v U lici Mirana Jarca
2, Črnomelj.

ENCIKLOPEDIJA SLOVENIJE
TEMELJNO DELO O SLOVENIJI
IN SLOVENCIH
12+ 1 knjiga • 5600 strani • 8000 stvarnih
gesel • 6000 biografskih gesel • 4000 barvnih
ilustracij • 6000 črno-belih ilustracij • Vezava:
temno modro usnje z zlatotiskom • Format:
21X29 cm

V dvanajstih knjigah bo prikazano vse, kar se je od pradavnine in prav do
danes dogajalo na slovenskem etničnem ozemlju, trinajsta knjiga pa bo dala
.pregled imen in različnih pojmov v enciklopediji.
IZPOLNJENO NAROČILNICO P O Š U IT E na naslov:
Z A LO ŽBA M LADINSK A K NJIG A, Titova 3, 61000 Ljubljana, prodaja po pošti.
H V A LA Z A NAROČILO!

ES 2340 00000

NAROČILNICA

DA.

naročam 13 knjig

0 0 0 0

0 0 4 9 0 1

razpisuje prosta dela in naloge:

— 3 učiteljev m atematike — prof. m atem atike
— 2 učiteljev kem ije — prof. kem ije ali dipl. ing.
kemijske tehnologije
— 1 učitelja fizike — prof. fizike
— 1 učitelja um etnostne vzgoje — akademski
slikar ali prof. zgodovine umetnosti
— 1 učitelja računalništva — prof. računalništva
ali dipl. ing. računalništva
— 2 učiteljev elektro strokovnih predm etov —
dipl. ing. elektronike
— 2 učiteljev strojnih strokovnih predm etov —
dipl. ing. strojništva
— 2 učiteljev lesarskih strokovnih predm etov —
dipl. ing. lesarstva
— 1 učitelja praktičnega pouka elektronike —
dipl. ing. elektronike
— 2 učiteljev praktičnega pouka v kovinarstvu
in strojništvu — ing. strojništva
— 1 laboranta kem ije — kemijski tehnik
Vsa dela in naloge razpisujemo za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in trimesečnim poskusnim delom.
Prijave z dokazili pošljite v 15 dneh po objavi razpisa. Vsi, ki
se bodo prijavili na razpis, bodo o izbiri obveščeni v 30 dneh
po izteku roka za zbiranje prijav.
Za dipl. ing. strojništva je namenjeno trisobno stanovanje.
486/23

kmetijska zadruga krka
n. su b . o n o v o m e sto . c e s t a k o m a n d a n ta s ta n e ta 10

Mercator

M -K Z KRKA N O V O M E S TO
T Z O K M E TO V A LE C
NOVO MESTO
Na podlagi sklepa zadružnega sveta objavlja

JA VN O L IC IT A C IJ O
za prodajo osnovnh sredstev, ki bo v torek, 16. 6.1987, ob
10. uri v prostorih kmetijskega oskrbnega centra GRABEN
(sejmišče):
1. osebni avtomobil R 4, ni reg., vozen 1981, izklicna cena
300.000
2. osebni avtomobil R 4, reg., vozen, 1981, izklicna cena
400.000
3. tovorni avtomobil (furgon) R 4, ni reg., nevozen, 1981,
izklicna cena 100.000
4. kovinski silos (za cement) s polžem in elek. mot. 35 t,
izklicna cena 500.000
5. kovinski silos (za cement) 30 t, izklicna cena 500.000
V ceni ni vračunan prometni davek, ki ga plača kupec.
Prodaja se opravi po sistemu videno kupljeno in se
naknadne reklamacije ne upoštevajo.
Ogled osnovnih sredstev bo uro pred pričetkom licitacije
na mestu licitacije, razen silosa (št. 5), ki je m ontiran ob
trgovini KZ v M irni peči.
Interesenti morajo pred pričetkom licitacije plačati
varščinov višini 20% od izklicne cene. Licitaciji lahko
pristopijo pravne in fizične osebe. Kupnino kupec plača
takoj, vozilo pa prevzame v roku 3 dni. V primeru odstopa se
varščina zadrži.
480/23

0172105 ENCIKLOPEDIJE SLOVENIJE
1. knjiga izide novembra 1987
Cena prve knjige A - Ca je 32.800 din (samo do 1.10. 1987)
Čeprav se več tvoj glas ne sliši,
beseda tvoja v nas živi,
povsod te čutim o mi,
k i m ed nam i vedno si.

Priimek
Ime
Ulica

V

.P oštna številka.
Knjigo bom plačal(a):
□ po povzetju, ob prejemu knjige
□ naročilo v juniju (5 obrokov)
□ naročilo v juliju (4 obroki)
□ naročilo v avgustu (3 obroki)
□ naročilo v septembru (2 obroka)
□ v enem obroku, najkasneje do 1. 10. 1987
Ta naročilnica zavezuje naročnika in založbo.
Morebitne spore rešuje pristojno sodišče v Ljubljani.
Sporočite nam vsako spremembo naslova!

bo izšla novembra 1987. Imela bo 1137 gesel (590 stvarnih in 538 imenskih).
Opremljena bo z več kot 900 barvnimi in črno-belimi ilustracijami; med temi
bo 74 portretov, 29 zemljevidov, 172 slik z likovnega področja in 31 dia
gramov.
UG O DNO STI V PR EDN AR O Č ILU

NAROČNIKOM ENCIKLOPEDIJE SLOVENIJE, ki bodo odposlali izpol
njeno NAROČILNICO in plačali prvo knjigo najkasneje do 1. oktobra 1987.
jamčimo najmanj 30% nižjo ceno tudi pri vseh naslednjih 12 knjigah enciklo
pedije. Izhajale bodo v enoletnih presledkih.
PREDNAROČNIŠKA CENA PR VE KNJIGE je 32.800 din in velja do 1. 10.
1987. Dajo boste dobili po tej ugodni ceni, jo bo treba do 1. oktobra letos tudi
plačati v enem ali več obrokih. Prej ko boste enciklopedijo naročili, v več
obrokih boste lahko prvo knjigo odplačali. Po 1. oktobru bo knjiga najmanj
30% dražja.
Cene za naslednje knjige bomo določali ob izidih, naročniki pa bodo v začetku
leta prejeli račun in položnice za odplačevanje knjige, ki bo izšla istega leta.

7
.

IZDKLVNO V (RHlKiMIU

't, f ir :

š t . 23 (1973) 11. junija 1987

19. junija bo minilo leto, kar nas je za
vedno zapustil naš dragi mož, oče, stari
ate, brat in stric

V zaporednih mesečnih obrokih glede na mesec sklenjenega naročila:

PR V A KNJIGA ENCIKLOPEDIJE SLOVENUE

SPOM IN

ANDREJ
HOTKO
iz Dobove, Mladinska 12

Št. osebne izk.:
\ |/

Izdane pri;

J.

Zaposlen(a):

dft

Datum:

J_L
Težko je spoznanje, da te ni več med nami, toda v naših srcih boš
vedno živel. Iskrena hvala vsem, ki postojite pri njegovem mnogo
preranem grobu in nrižigate sveče ter obujate nanj spom in.
Vsi njegovi

P od pis:

&

£ W N 0V0TEHNE /O.-/6.6. W 7

gorenje *

t

^ tu

v športni dvorani od 9. do 19. ure.

V

'( v ’

c43

r t0 V
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OBVESTILO
SOZD MERCATOR - KIT, n.sub.o.

LA B O D , tovarna oblačil

M erca to r - R o žn ik

NOVO MESTO
TOZD TEMENICA TREBNJE

trgovina na debelo in drobno
ter gostinstvo, n.sub.o.

objavlja

JA V N O L IC IT A C IJ O
za razne šivalne stroje z izklicno ceno od 25.000
do 700.000 din.

TOZD

Javna licitacija bo v sredo, 17.6.1987, ob 15. uri na dvorišču
TOZD Temenica Trebnje, Stari trg 50, Trebnje.
Ogled strojev bo istega dne od 14. ure dalje.
Kavcijo v višini 10% od izklicne cene strojev bodo kupci
plačali pri blagajni TOZD.
Družbene pravne osebe plačajo kavcijo v znesku 50.000 din
na ŽR TOZD pri SDK Trebnje št. 52120-12206. Izlicitrano
blago je treba plačati takoj.
Nakup blaga na javni dražbi je po sistemu »videnokupljeng.«. Kupec plača poleg kupnine še tem eljni in
posebni davek.
Seznam'strojev ter druge inform acije doite na naslovu (tel.
068-44-091).
487/23

trgovina na drobno in gostinstvo, n.sub.o.
68210 Trebnje, Goli jev trg 11

G radišče
Komisija za delovna razmerja pri
objavlja prosta dela in naloge

prodajalca v poslovni enoti šentlovrenc.
Pogoji: — končana triletna šola za prodajalce,
— tečaj o higienskem minimumu.
Delovno razmerje sklenemo za nedoločen čas, s polnim
delovnim časom in enomesečnim poskusnim delom.
Kandidati naj pošljejo pisne prijave z dokazili o izpolnjeva
nju pogojev na naslov: M ercator Rožnik — TOZD Gradišče,
T rebnje, Golijev trg 11, v 8 dneh po dnevu objave. O izbiri
bodo obveščeni v nadaljnjih 14 dneh.

ISKRA ELEMENTI
TOZD K eram ični kondenzatorji
Ž užem berk n. su b . o.

Ih .

^ brežice.....

razpisuje na podlagi sklepa delavskega sveta

RAZPISUJE

javno licitacijo
za prodajo osebnega vozila IMV R4 GTL, letnik 1981,
izklicna cena 900.000.— din.
Licitacija bo v torek, dne 16. 6. 1987, ob 9. uri v prostorih
temeljne organizacije. Ogled vozila bo 16.6.1987 od 8. — 9.
ure.
Na licitaciji lahko enakopravno sodelujejofizične in pravne
osebe. V ceni ni vštet prometni davek, ki ga plača kupec, če
ne predloži izjave o oprostitvi plačila prometnega davka.
Udeleženci morajo pred pričetkom javne licitacije plačati
10-odst. varščino od izklicne cene.
Kupljeno vozilo mora kupec plačati in prevzeti v sedmih
dneh po načelu »videno — kupljeno«.
493/23

M ercator
nUt Agrokombinat
PROIZVODNJA

T R G O V IN A IN ST O RIT V E

g o zd no g o s p o d a rs tv o

n s u b. o

TOZD VINOGRADNIŠTVO-KLETI KRŠKO,
na podlagi sklepa komisije za delovna razmerja
objavlja prosta dela in naloge

JA V N O L IC IT A C IJ O
za prodajo naslednjih sredstev:
1.
2.
3.
4.

C iklon za žagovino po ceni 30.000 din
Mešalec za beton 200 I po ceni 119.000 din
Čelilec za čeljenje desk po ceni 200.000 din
Dva kaloriferja z elektrom otorjem po ceni 50.000
din/kom ad
5. Ventilator z elektrom otorjem po ceni 150.000
6. Dozirna miza za žagan les po ceni 200.000 din
7. 5 tračnih transporterjev z elektrom otorjem in reduktor
jem po 150.000 din/kom ad
8. 2 transportna traka TIP RTI 500/07 po ceni 22.000
din/kom ad
9. Transportni trak 1400 x 8000 po ceni 40.000 din
10. Osebni avto Zastava 101 CONFORD, letnik 1979, po
ceni 500.000 din.
11. M otor za nakladalnik VOLVO 621 poceni 1.000.000din
12. Osebni avto Zastava 750 L, letnik 1982, poceni300.000
din
13. Kombi IMV 2200diesel, letnik 1979, po ceni 2.000.000 din
14. Kombi Zastava 850 AK, letnik 1982, po ceni 450.000 din.
Vse cene vključujejo prometni davek. Varščino v višini 10%
je potrebno plačati pred licitacijo na blagajni TOZD.
Licitacija bo dne 15. 6. ob8. uri naTOZD ŽAGA SEVNICA.
NAKUP JE PO SISTEMU »VIDENO — KUPLJENO«.
488/23

D VEH NK D E LA V C E V V P O L N IL N IC I V IN A
v delovni enoti Vinske kleti Leskovec.
Z enim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za
nedoločen čas, s polnim delovnim časom, z enim kandi
datom pa delovno razmerje za določen čas enega leta (nad
omeščanje delavca na odsluženju JLA). Poskusno delo bo
trajalo 3 mesece.
Kandidati naj pisne prijave pošljejo v kadrovsko službo
delovne organizacije Mercator-Agrokombinat: Krško, Cesta
krških žrtev 52, in sicer v 8 dneh po dnevu objave.
O izbiri bomo kandidate obvestili v 15 dneh po končanem
razpisnem roku.

LE S N IN A
tem eljna organizacija združenega dela
»SINOLES«, n.sub.o.
61295 IVANČNA GORICA
Stantetova 9
Komisija za delovna razmerja TOZD SINOLES
objavlja prosta dela in naloge:

— več mizarjev v proizvodnji stavbnega
in ploskovnega pohištva, možnost
zaposlitve pripravnika
Pogoji:
— I V . ali I II. stopnja lesne smeri
— 3 leta oz. 3—6 mesecev delovnih izkušenj
Za pripravnika velja le pogoj izobrazbe brez delovnih
izkušenj.
Za objavljena dela in naloge sklepamo delovno razmerje za
nedoločen čas, z enomesečnim poskusnim delom.
Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju razpisnih pogojev
pošljete na gornji naslov v 8 dneh po dnevu objave. O izbiri
bomo kandidate obvestili v 15 dneh po končanem zbiranju
prijav.
494/23

©labod
LA B O D , tovarna oblačil
Novo mesto
TOZD LOČNA
Cesta herojev 29
68000 NOVO MESTO

m

DOLENJSKI U ST

LA B O D , tovarna oblačil, Novo mesto,
TOZD »LIBNA« Krško, na podlagi sklepa delavskega sveta
z dne 4. 6. 1987

javno licitacijo
za odprodajo naslednjih rabljenih OS:

razpisuje

1. večje število navadnih in specialnih šivalnih strojev po
izklicnih cenah od 70.000 do 500.000 din za kos;
2. Naprave in priprave za konfekcijo po izklicni ceni 50.000
din za kos;
3. transportni trak z elektromotorjem po izklicni ceni
200.000 din.
Točen seznam je dosegljiv na naslovu (pri vratarju).
Licitacija bo dne 20. 6.1987 ob 10. uri na naslovu, ogled pa
je možen istega dne od 8. ure do 9.30.
Kandidati morajo pred začetkom licitacije plačati varščino
v višini 10% izklicne cene.
Prometni davek plača kupec, sredstva pa bodo prodana po
kiauzuli »ogledano — kupljeno«.
479/23

I__

C E S TN O P O D JE TJE N O V O M E S TO
T O Z D G R A D N JE
N O V O M E S TO
Delavski svet

D IR E K T O R JA T O Z D

OBVESTILO

©labod

na osnovi sklepa delavskega sveta z dne 31. 1. 1987
razpisuje

RAZPISUJE DELA IN NALOGE

SAMOUPRAVNA STANOVANJSKA SKUPNOST OBČINE
ČRNOMELJ — O dborzadružbenopom očv stanovanjskem
gospodarstvu obvešča vse delavce in občane, ki živijo na
področju občine Črnom elj in še nimajo rešenega stano
vanjskega vprašanja, da je na oglasnih deskah temeljnih
organizacij združenega dela, v društvih upokojencev, dru
štvu invalidov, krajevnih skupnostih, občinskem odboru
ZZB NOV Črnom elj, občinskem odboru Rdečega križa in
strokovni službi Skupnosti socialnega skrbstva občine
Črnom elj ter osnovni organizaciji sindikata obrtnih
delavcev objavljen razpis POZI VAza uvrstitev na prednostni
vrstni red za pridobitev solidarnostnih stanovanj v občini
Črnomelj.
490/23

Kom iteza urbanizem in varstvookoljaobčineN ovom esto
obvešča, da sta sklepa o javni razgrnitvi osnutkov ure
ditvenega načrta M elioracija obm očja Radulje in prostor
skih ureditvenih pogojev v občini Novo mesto, k iju je izvršni
svet občinske skupščine Novo mesto sprejel na sejah dne
12. maja 1987 in 21. maja 1987, objavljena v Skupščinskem
Dolenjskem listu št. 11 z dne 21. maja 1987.
Javna razgrnitev obeh osnutkov traja od 21. maja 1987 do
21. junija 1987.
1. Osnutek ureditvenega načrta M elioracija obm očja
Radulje je razgrnjen v prostorih skupščine občine Novo
mesto, Ljubljanska2,1. nadstropje, in je na vpogled vsak
dan med 7. in 18. uro, ter v prostorih krajevne skupnosti
Škocjan v Škocjanu in v prostorih krajevne skupnosti
Šmarjeta v Šmarjeti.
Krajane krajevnih skupnosti Škocjan in Šmarjeta
obveščamo, da bosta javni obravnavi razgrnjenega
osnutka:
— dne 16. junija 1987:
• v KS Šmarjeta ob 19. uri, v osnovni šoli v šm arjeti,
— dne 17. junija 1987:
• v KS Škocjan ob 18. uri, v dvorani krajevne
skupnosti Škocjan.
2. Osnutek prostorskih ureditvenih pogojev v občini Novo
mesto je razgrnjen v prostorih skupščine občine Novo
mesto, Ljubljanska2,1. nadstropje, in je na vpogled vsak
dan med 7. in 18. uro, ter v prostorih Razvojnoraziskovalnega centra Novo mesto, TOZD U rbanistični biro,
Novo mesto, Prešernov trg 8 ,1. nadstropje, vsak dan med
7. in 15. uro razen sobote in nedelje, v sredo pa med 7. in
17. uro.
Krajane krajevnih skupnosti obveščamo, da bodo javne
obravnave razgrnjenega osnutka:
— 15. junija 1987:
• v KŠ Žužemberk ob 17. uri, v kinodvorani v
Žužemberku,
• v KS Dol. Toplice ob 19. uri, v gasilskem domu v
Dol. Toplicah,
• v KS Straža ob 21. uri, v gasilskem domu v Straži,
• v KS Stopiče ob 17. uri, v družbenem domu v
Stopičah
• v KS Šentjernej ob 19.. uri, v prostorih krajevne
skupnosti v Šentjerneju
• v KS Otočec ob 21. uri, v Domu kulture Otočec
— 16. junija 1987:
• v KS Bučna vas ob 17. uri, v prostorih Cestnega
podjetja Novo mesto
• v KS Prečna ob 19. uri, v kulturnem domu Alojza
Colja v Prečni
• v KS Mirna peč ob 21. uri, v osnovni šoli Mirna peč
• v KS Bela cerkev ob 18. uri, v kulturnem domu v
Beli cerkvi
• v KS šm arjeta ob 19. uri, v osnovni šoli Šmarjeta
— 17. junija 1987:
• v KS Škocjan ob 18. uri v dvorani krajevne
skupnosti Škocjan
— 18. junija 1987:
• v KS Mali Slatnik ob 17. uri v telovadnici osnovne
šole na Malem Slatniku
• za KS Bršljin, Center, Ločna, Mačkovec, KandijaGrm, Majde šile, Drska, Regerča vas, Mestne njive,
Šmihel, Gotna vas in Žabja vas skupno ob 19. uri v
stavbi skupščine občine Novo mesto, Novi trg 6, v II.
nadstropju, soba 68
• v KS Brusnice ob 19. uri, v osnovni šoli v
Brusnicah.
Na vseh javnih obravnavah bodonavzoči izdelovalci predla
ganih osnutkov in strokovni sodelavci, kjer bodo k
osnutkom dali podrobnejšo obrazložitev in prisotnim
pojasnjevali.
Komite za urbanizem in
varstvo okolja občine Novo mesto
492/23

Kandidati morajo poleg splošnih, z zakonom predpisanih
pogojev izpolnjevati še naslednje: •
— da imajo visoko ali višjo izobrazbo gradbene, ekonom 
ske, pravne ali organizacijske smeri z najmanj 4 oz. 6 leti
ustreznih delovnih izkušenj ter z dosedanjim delom
dokazane organizacijske sposobnosti;
— da izpolnjujejo pogoje, opredeljene v Družbenem
dogovoru o izvajanju kadrovske politike v občini Novo
mesto.
Izbrani kandidat bo imenovan za štiri leta.
Pisne prijave z dokazii o izpolnjevanju pogojev pošljite z
oznako »za razpisno kom isijo TOZD« na naslov: Cestno
podjetje Novo mesto-TOZD Gradnje, Ljubljanska 47. Rok
za prijave je 8 dni po izidu razpisa. O izbiri bomo kandidate
obvestili v 30 dneh po imenovanju.
485/23

JA V N O L IC IT A C IJ O
za odprodajo rabljenih osnovnih sredstev:
Leto lzdelave:lzkllcna cena:
šivalni stroj JUKI

DLU-450/2
stroja za zatr|evanje YUKI
LK-284-4
Owerlock-YAMATO
DV-1209 MB
štlrllgelnl stroj RIMOLDI
066-36-05
dvolgelnl stroj SINGER
212G140
dvolgelnl stroj SINGER
552B141
stroj za prlšlvanje etiket
SINGER 240k12
Cikcak-DllRKOPP
267-508-SM4
dvolgelnl stroj DljRKOPP
561-1
stroja z verižnim šiv.
DtlRKOPP 933-603
Kurls KV 115, grobo kroj.
stroj
parni kotel EPK /8
OPREMA LUDBREG
likalna preša DUckerHYDRAULIK
kom presorja TRUDBENIK 232
stroj za vezenje MARCUS
1220/12

1973
1975

200.000.—
50.000.— za 1 komad

1972

300.000.—

1970

150.000.—

1973

100.000.—

1976

400.000.—

1973

100.000.—

1974

200.000,—

1968

100.000.—

1970

200.000.— za 1 komad

1970

10.000.—

1973

50.000.—

1962

150.000.—

1970

2 5 0 .0 0 0 ,- za 1 komad

1978

4.000.000,—

Licitacija bo dne 15. 6.1987 ob 11. uri v prostorih LABODATOZD LIBNA, Krško, Cesta 4. julija 28.
Pred začetkom licitacije morajo kandidati plačati varščino
v višini 10% od izklicne cene. Prometni davek plača kupec.
Navedena osnovna sredstva bodo prodana po klavzuli
»ogledano-kupljeno«.
Ogled je možen na dan licitacije od 7. do 10. ure.
482/23

Št. 2 3 ( 1 9 7 3 ) 11, junija 1987

Z a k a j si mora! nam umreti,
ko pa s tabo je bilo lepo živeli?
O dkar utihnil j e tvoj glas,
žalost, bolečina domujeta p ri nas.
Ljubi! si življenje, polje in dom,
vendar brez slovesa zapustil si dom.

Z a k a j si m oral nam umreti,
ko pa s tabo je bilo lepo živeti?
O dkar utihnil j e tvoj glas,
žalost, bolečina dom ujeta pri nas.
Ljubil si življenje vseh nas, polje in dom,
vendar brez slovesa zapustil si dom.
ZAHVALA
V 51. letus starosti nas je nepričakovano in mnogo prezgodaj zapustil naš
dragi in skrbni mož, oče, sin, brat in stric

ZAHVALA
V 58. letu starosti nas je nepričakovano zapustil naš dobri mož, oče, brat in
stari ata

IVAN KAMBIČ

JOŽE VEGI

iz Semiča, n. h.

Gorenje 12 a, Stara cerkev

Ob boleči in nenadomestljivi izgubi se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , prijateljem in
znancem, ki ste v najtežjih trenutkih sočustvovali z nami, nam stali ob strani, kakorkoli pomagali,
darovali vence in cvetje, izrekli sožalje ter pokojnega tako številno spremili na njegovi zadnji poti.
Posebno zahvalo sm o dolžni dr. Dickstiler za izredno požrtvovalno lajšanje trpljenja v bolnici GEHorst, svaku Francu Kukarju, k ije v teh težkih trenutkih stal vedno ob strani, prijateljem družine
Pohl, Gregor Possemayer in Jandorf Kristel, družine Possemayer in nekdanjim sodelavcem iz N e
mčije, Srečkotu, družini Kavčič, župniku Janezu Puclju, sosedom , nekdanjim sovaščanom Sodjega
vrha, Gradnika, prvemu letniku srednje kovinarske šole iz Črnomlja, tov. Kuretovi, Dušanovim
prijateljem iz Semiča, dr. Strmčevi, godbi iz Metlike, pevcem iz Semiča, D O Iskra, govornikom a
Ediju Malnariču in Janezu Govedniku za poslovilne besede pred dom ačo hišo in ob odprtem grobu
ter gospodu župniku za lepo opravljen cerkveni obred. Še enkrat vsem iskrena hvala!

Prisrčna hvala vaščanom , sorodnikom , prijateljem in znancem, ki ste nam kakorkoli pomagali v
najtežjih trenutkih, izrekali sožalje, darovali vence in cvetje ter pokojnika v tako velikem številu
spremili do zadnjega doma. Posebna zahvala DO ZKGP-TOZD Prašičereja Klinja vas, govorniko
ma, godbenikom , pevcem in gospodu župniku za opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!

Žalujoči: žena Rozika, sin Duši, mama, bratje in sestre z družinami ter ostalo sorodstvo

Žalujoči: žena Anica, sinova Štefan in Jože z družinama, hčerka Terezija z družino in ostalo sorodstvo

Ne jo k a jte ob mojem grobu,
le tiho k njemu pristopite,
spom nite se, kako trpela sem,
in večni m ir m i zaželite.

K je si zdaj, naša ljuba mama,
kje je tvoj nasmejani obraz?
Kje so tvoje tople roke,
k i skrbele so za nas?

ZAHVALA
23. maja nas je pri 82 letih starosti za vedno zapustila naša ljuba in draga
mama, stara mama, prababica in teta

ZAHVALA
Ob boleči in nenadomestljivi izgubi, ki nas je zadela, ko nas je v 64. letu
zapustila naša draga žena, skrbna mama, stara mama, tašča, sestra in teta

m

JOŽEFA
KASTELIC

JOŽEFA ŠIKONJA

v

iz Tribuč 4

rojena Sturm
iz Žvirč

se iskreno zahvaljujemo vsem sorodnikom , sosedom , prijateljem in znancem za pom oč, izrečeno
sožalje, podarjene vence in cvetje, pevcem, govornikom , organizaciji ZB Črnomelj, Društvu up
okojencev Črnomelj, ZŽ Tribuče, organizaciji Beti Črnomelj, AP Gorjanci N ovo mesto ter župniku
za lepo opravljeni obred in vsem, ki so jo v tako velikem številu spremili k večnemu počitku. Ostalasi z
nami!

Ob boleči izgubi se prisrčno zahvaljujemo sorodnikom , prijateljem, sosedom in vaščanom za izraze
sožalja in darovano cvetje. Hvala domačemu in struškemu župniku dr. Kocutarju ter sestri Olgi, ki
sta pokojni lajšala bolečine, matičarju Tonetu Škufci za poslovilne besede ob grobu in vsem, ki ste
jo spremili na njeni zadnji poti.

Žalujoči: mož Alojz, hčerka Helena in sin Janez z družinama, sestre in bratje ter vsi, ki so jo imeli radi

Žalujoči: vsi njeni

ZAHVALA
Ob nepričakovani, boleči izgubi našega
dragega sina in brata

ANDREJA
MIKLIČA

ZAHVALA
V 80. letu staro sti je v težki bolezni
do trp ela naša draga m am a, žena in stara
m am a

ANGELA
JANC

ZAHVALA
V 64. letu starosti nas je zapustil naš dra
gi mož, oče, brat, stari oče, stric in tast

JANEZ
NOVAK

iz Lešnice 6 pri Otočcu

iz Kettejevega drevoreda 49
borec Gubčeve brigade
se najlepše zahvaljujemo vsem, ki ste nam v teh težkih trenutkih
stali ob strani in nam lajšali trpljenje.
Žalujoči: vsi njegovi
Stan pri Mirni, Novo mesto

Iskreno se zahvaljujemo vsem sosedom , prijateljem, znancem in
sorodnikom ter govornici za poslovilne besede, pevcem za zapete
žalostinke, gospodu župniku za lepo opravljen obred, delovnim
organizacijam in ostalim, ki so darovali vence in cvetje in pokoj
nico v tako velikem številu spremili k zadnjemu počitku.

Prisrčno se zahvaljujemo sorodnikom , prijateljem, sosedom in
znancem za izrečeno sožalje in podarjeno cvetje. Še posebna za
hvala organizaciji ZZB NOV, tov. Ivkoviču za poslovilne besede,
pihalni godbi in pevcem za zapete žalostinke.

Žalujoči: mož Jože, hčerke in sinova z družinami

Žalujoči: vsi njegovi

ZAHVALA
ZAHVALA
V 30. letu starosti nas je po težki bolezni
zapustil naš dragi sin, brat in stric

DRAGO
ROZMAN
z Drnovega

V 83. letu starosti nas je zapustila naša
draga mama

MARIJA
LEVSTEK

ZAHVALA
V 56. letu starosti nas je zapustil naš dra
gi mož, oče, stari oče, stric in brat

ALOJZ
URŠIČ
Vel. Cikava 9 pri Novem mestu

iz Bistrice pri Šentrupertu

Vsem, ki ste ga poznali in ga imeli radi, mu darovali vence in cvetje,
nam izrekli sožalje, se iskreno zahvaljujemo. Posebno se zahva
ljujemo dializnemu oddelku novom eške bolnice, vsem sestram in
zdravnikom, posebno dr. Steklasovi, Zdravstvenemu domu
Krško, Agrokombinatu Krško, Labodu Krško, Pogrebnemu
zavodu Krško, sosedom , mladincem, sošolcem ter gospodu ka
planu za lepo opravljeni obred. Vsem še enkrat iskrena hvala!
Žalujoči: mama, ata in sestra z družino

St. 23 (1973) 11. junijg 1987

Zahvaljujemo se sorodnikom , sosedom in znancem za izrečeno
sožalje in darovano cvetje. Iskrena hvala za vso pom oč družini
Grebenc in Mariji D ule, govorniku tov. Urani za poslovilne
besede, pevcem in gospodu župniku za opravljen poslovilni obred.
Vsem še enkrat iskrena hvala.
Žalujoči: sin Milan, hčerki MarijainJulkazdružinami, sestra Milka
in ostalo sorodstvo

Iskrena zahvala vaščanom in sorodnikom za darovano cvetje in
vence, za izrečeno sožalje in pom oč. Zahvala velja tudi Cestnemu
podjetju-TOZD Vzdrževanje, D O KRKA-TOZD Zdravilišča,
Kavarni in hotelu Kandija, DO Pionir-TOZD MKJ Cikava, Pokra
jinskemu štabu za TO N ovo mesto, pevskemu zboru iz Šmihela,
govornikom a tov. Judežu in tov. Kebru za poslovilne besede ter
patru Juriju za opravljen obred. Vsem še enkrat prisrčna hvala!
Žalujoči: vsi njegovi

DOLENJSKI LIST
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tedenski k o le d a r
Četrtek, 11. junija — Žalika
, Petek, 12. junija — Adela
Sobota, 13. junija — Anton
Nedelja, 14. junija — Metod
Ponedeljek, 15. junija — Vid
Torek, 16. junija — Jošt
Sreda, 17. junija — Bogdan
Četrtek, 18. junija — Marko
Lunine mene
11. junija ob 21.50 — ščip
18. junija ob 12.03 — zadnji krajec

kino
TREBNJE: 13. in 14. 6. ameriški
film Ženska v rdečem.
BREŽICE: 12. in 13. 6. ameriški
triler Angel ali prostitutka. 14. in 15.6.
ameriški akcijski film Komandos. 16.
in 17. 6. ameriška komedija Lepotica v
vijoličastem.
ČRNOMELJ: 11.6. ameriški avant.
film Vrnitev v prihodnost. 12. in 14. 6.
angleško-avstralski akcijski film BMX

službo d o b i
ZAPOSLIM STROJNIKA na rovo
kopaču. Ostalo po dogovoru. Anton
Kocjan, Vel. Cikava 16, Novo mesto.
(3787-SL-23)
ZAPOSLIM dva delavca za delo na
. strehi. Dober OD. Razgovor je možen
v večernih urah od 17.do 20. ure.Zapo
slitev je možna tudi zadoločen čas. Tel.
84-610, Straža. (3801-SL-23)
V DELOVNO razmerje sprejmemo
KV kuharico in natakarico, 7-urni de
lavnik. Sprejmemo tudi honorarno de
lavko za pomoč v kuhinji, med sezono,
OD po dogovoru. Gostilna Pavlin,
Mačkovec 31, Novo mesto. Tel. 22308. (3848-SL-23)

službo išče
VOZNIK-AVTOMEHANIK z BC in
E kategorijo išče zaposlitev za voznika.
Ponudbe pod šifro »ŽUŽEMBERK«.
(3802-SL-23)
'

stanovanja
V SEVNICI ali bližini najamem
enosobno stanovanje. Tel. 82-527.
(P21-17MO)
V NOVEM MESTU kupim ali
vzamem v najem garsonjero ali
enosobno stanovanje. Ponudbe pošlji
te pod šifro »NOVO MESTO«.

m o to rn a vozila
Z 750, letnik 1978, karambolirano,
prodam skupaj ali po delili. Darko
Češek, Bučka 47, Škocjan. (3746-MV23)
MOPED TOMOS
avtomatik
A3KLSG, prodam. Lado Hočevar,
Stara vas 5, Škocjan. (3765-MV-23)
MOPED štiribrzinec zelene barve
ugodno prodam. Tel. (068) 56-615,
Gradac. (3769-MV-23)
LADO 1200, registrirano do 19. 2.
1988, prodam za 85 SM. Prodam tudi
vse dele za lado 1200. Franc Škrbina,
Mrtvice 66, Leskovec pri Krškem.
(3745-MV-22)
FIAT 125 P, letnik 1976, prodam.
Ogled vsak dan, tel. 22-909, Kenda,
Cesta herojev 38, Novo mesto. (3776MV-23)
R 4, star 10 let, registriran do
decembra, prodam. Tel. 65-145, Lut
har, Gor. Šušice 9. Ogled popoldne.
(3777-MV-23)
LADO karavan, karambolirano, le
tnik 1983, prodam ali kupim školjko.
Anton Mlakar, Jerman vrh 13, Ško
cjan, tel. 85-295 od 21. do 22. ure.
(3805-MV-23)
NOV TOMOS AVTOMATIK A3
KLSG, štedilnik na trda goriva in 65 kg
aluminija prodam. Franc Grubar,
Gornje Vrhpolje 9, Šentjernej. (389MV-23)

TEDENSKI KOLEDAR - KINO - SLUŽBO IŠČE - SLUŽBO DOBI - STANOVANJA - MOTORNA VOZILA - K M E T I J S K I STROJI
PRODAM - K U P IM - POSEST - ŽENITNE PONUDBE - RAZNO - OBVESTILA - PREKLICI - ČESTITKE - ZAHVALE

banditi. 16. 6. italijanski akcijski film
Par-nepar. 18. 6. angleški glasbeni
film Popolni začetniki.
KRŠKO: 11. 6. ameriški spektakel
Konan 2. 12. 6. madžarska drama
Dnevnik. 13. 6. ameriški kriminalni
film Jaz sem porota. 14. 6. ameriški
spektakel Hundra. 16. 6. ameriška
komedija Kolo sreče. 17. 6. ameriški
kriminalni film Šarkijev stroj.
NOVO MESTO — DOM KUL
TURE: 11. 6. jugoslovanska drama
Lepota greha. Od 12. do 14. 6. ameri
ški pustolovski film Baunty. 15. in 16.
6. ameriška komedija Vragolije šol
skega obdobja. Od 17. do 19.6. ameri
ški znanstvenofantastični pustol. film
Superman III.
NOVO MESTO — DOM JLA: Od
12. do 14. 6. ameriški film Zakon
molčanja. Od 15. do 17. 6. kriminalni
film Ubijalec brez obraza.
SEVNICA: 11. 6. francoski akcijski
film Policaj na robu zakona. 14. 6.
angleška komedija Biti ali ne biti. 18.
6. ameriški akcijski film Zadnja bojev
nikova naloga.

Z 101 GTL, letnik 1984, registrirano
do aprila 1988, prodam. Igor Pucelj,
Otočec 98, tel. 85-032. (3811-MV-23)
126 P, letnik 1979, registrirano do
maja 1988, prodam. Tel. (068) 47-232.
(pol. MV-23)
VVV 1300, prevoženih 83.000 km,
prodam za 70 SM. Ul. Dolenjskega
odreda 9, Trebnje. (3813-MV-23)
ZASTAVO 128, letnik 1985, pro
dam. Tel. 25-123 popoldne.(3816-MV23)
126 P, letnik 1981, kosilnico Gorenje
Muta in traktor Zetor 2511 s koso in
kabino prodam. Jože Vovk, Vratno 1,
Šentjernej. (3822-MV-23)
R 4, letnik 1983, prodam za 190 SM.
Tel. 26-165. (3826-MV-23)
CITROEN GS, letnik 1980, obnov
ljen, prodam. Tel. (068) 51-616
popoldne. (3827-MV-23)
126 P z avtoradiom, registriran do
oktobra, prodam. Otočec 44. (3829MV-23)
Z 850, letnik 1983, prodam. Jože Tr
banc, Dolenje dole 19. (2830-MV-23)
126 P, letnik 1976, generalno
obnovljen, prodam za 65 SM. Tel. 24046.
GOLF, letnik 1980, ugodno pro
dam. Adamičeva 47, Novo mesto.
Ogled pooldne. (3833-MV-23)
GOLF, letnik 1979, diesel, ohranjen,
prevoženih 78.000 km, prodam.
Grahek, Lokve n.h., Črnomelj. (3836MV-23)
R 4, letnik 1984, dobro ohranjen,
dobro opremljen, prodam. Frenk
Berger, Šmihel 33, Novo mesto, tel. 26185. (P23-MV-6 MO)
JUGO 45, letnik 1983, prodam.
Andrej Kovačič, Vrh 10, Šentjernej.
(3837-MV-3)
KOMBI IMV furgon, letnik 1975, re
nault 1600 ugodno prodam. Tel. (068)
42-035. (3856-MV-23)
APN 4, dobro ohranjen, prodam.
Zdravko Vene, Pod Trško goro 21,
Novo mesto. (3862-MV-23)
CITROEN 2 CV SPAČEK, letnik
1974, obnovljen, registriran do janua
rja 1988, in škodo, letnik 1973, še re
gistrirano, prodam. Ogled vsak dan
popoldne. Jože Hrastar, Jezero 10,
68210 Trebnje. (3786-MV-23)
Z 101 GTL, 1983/8, ugodno pro
dam. Jože Dolinar, Lutrško selo 16,
Otočec. (3838-MV-23)
TOMOS 15 SLC in čelado prodam.
Robert Fink, Smolenja vas 28 a, Novo
mesto. (3790-MV-23)
OPEL KADET, letnik 1973, pro
dam. Rifelj, Ždinja vas 49, Otočec (pri
gostilni Pugelj). (3792-MV-23)
R 4 GTL, letnik 1982, prodam. Miha
Božič, Vel. Brusnice 99 a. (3793-MV23)
ZASTAVO 101, letnik 1979, dobro
ohranjeno, registrirano do junija 1988,
nujno prodam. Tel. 26-346. (3795-MV23)
LADO 1200, letnik 1976, prodam.
Tel. 26-362. (3708-MV-23)

DOLENJSKI LIST
IZDAJA: DIC, tozd Dolenjski list, Novo m esto.
USTANOVITELJI: občinske konference SZDL Brežice, Črnomelj,
K riko, Metlika, Novo m esto, Sevnica In Trebnje.
SKUPŠČINA D olenjskega lista je organ upravljanja tozda.
Predsednik: N ace štam car.
ČASOPISNI SVET je organ družbenega vpliva na program sko
zasnovo In u redniiko politiko. Predsednik: Anton štefanlč.
UREDNIŠTVO: D rago Rustja (glavni urednik In vodja tozda),
Marjan Legan (odgovorni urednik), Andrej Bartelj, Marjan Bauer
(urednik Priloge), Mirjam B ezek-Jakie, Bojan Budja, Anton Jak še
(novinarski servis In EP), Zdenka Llndlč-Dragaš, Milan Markelj,
Pavel Perc, Jo že Primc, Jo ž e Simčič, Jožica Teppey In Ivan Zoran.
IZHAJA ob četrtkih. P osam ezna številka 200 din, polletna
naročnina 4.000 din, za delovne In družbene
organizacije
8.000 din. Za tujino 40 am eriških dolarjev ali 70 DM (ozirom a druga
valuta v tej vrednosti) na leto.
TEKOČI RAČUN pri SDK Novo mesto: 52100-603-30624. Deviz
ni račun: 52100-620-970-257300-128-4405/9 (LB-Temeljna do
lenjska banka, Novo m esto).
OGLASI: 1 cm višine v enem stolpcu za ekonom ske oglase
3.400 din, na prvi ali zadnji strani 6.800 din, za razpise, licitacije Ipd.
4.300 din. Mali oglas do d eset b esed 1.700 din, vsaka nadaljnja
beseda 170 din.
NASLOV: Dolenjski list, 68001 Novo m esto, Germ ova 3, p. p. 130.
Telefoni: uredništvo (068) 23-606 In 24-200, novinarski servis
23-610, ekonom ska propaganda, mali oglasi In naročniški oddelek
24-006. N enaročenih rokopisov In fotografij ne vračam o. Na pod
lagi mnenja sekretariata za Informacije IS skupščine SRS
(št. 421-1/72 od 28 .3.1 9 7 4 ) se za Dolenjski list ne plačuje davek od
prom eta proizvodov. Č asopisni stavek, prelom In filmi: DIC, tozd
Grafika, Novo m esto. Tisk: Ljudska pravica, Ljubljana.

18

DOLENJSKI U S T

ZASTAVO 750 LE, letnik 1983, re
gistrirano do 1988, prodam. Kopina,
Vinjih vrh 17, Šmarješke Toplice.
(3843-MV-23)
FIAT 750, letnik september 1979,
prodam. Robert Stopar, Dol. Sušice
13. Ogled možen vsak dan popoldne na
kanalu. (3845-MV-23)
R 4 TL, letnik 1978, generalno po
pravljen, registriran do 22. 5. 1988,
prodam. Jože Novak, Gmajna 8, tel.
75-620. (3844-MV-23)
ZASTAVO GTL 55, letnik 1986, pro
dam. Tel. 44-415. (3797-MV-23) '
126 P, letnik 1979, garažiran, pro
dam. Tel. 84-896. (3799-MV-23)
Z 101, letnik 1980, registrirano do
31.3. 1988, prodam. Ogled možen vsak
dan med 19. in 21. uro. Blažič, Bršljin
43. (ček-MV-23)
R 4, letnik 1977, karamboliran, in
betonski mešalec prodam. Cimermančič, Stopiče 45. (3800-MV-23)
Z 750, letnik 1977, registrirano do
aprila 1988, prodam. Špec, Stavča vas
5, Dvor. (3803-MV-23)
ŠKODO 120 L, letnik 80, prodam.
Pavel Kurent, Škrljevo 1, Šentrupert.
(3855-MV-23)
OBNOVLJENO Z 101, letnik 1974,
prodam. Piletič, Dol. Prekopa 19a,
Kostanjevica.
ZASTAVO 750 SE, letnik 1981, re
gistrirano do 28. 1. 1988, prodam.
Vozilo si lahko ogledate popoldan.
Vandotova 6, Novo mesto. Informa
cije na telefon 25-022. (3853-MV-23)
R 4 GTL, 1982, prodam. Goriška vas
16, Mirna peč. (3852-MV-23)
FIAT 126 P, letnik 1981, prodam.
Tomo Hodanovac, Globočice 17, Kos
tanjevica. (3851-MV-23)
ŽASTAVO 128 CL, zelo ohranjeno,
letnik 85, prodam za 320 SM. Ogled
dopoldne. Benkovič, Ulica Majde Sile
3. (3850-MV-23)
RENAULT 11 GTD, letnik 1985,
prodam. Žonta, Potov vrh 4, Novo
mesto. (3849-MV-23)
ZASTAVO 750, letnik 1976, regi
strirano do decembra, odlično ohra
njeno, nujno prodam. Telefon 89-269.
(P 23-2 MO)
LADO karavan, letnik 1986, pro
dam. Komotar, Cerklje ob Krki, tel.
69-166. (P23-21MO)
R 9 TL, letnik 1982, 16.000 km
prevoženih, garažiran, prodam za 5,5
M. Tel. 23-018, po 20. uri. (3922-MV23
PRODAM 126-P (1979), garažiran,
dodatna oprema, registriran VI/1988.
Telefon 21-163. (3930-MV-23)
LADO 1300 S,letnik 1985,prevoženih 17.000 km prodam. Telefon
dopoldne 44-178, int. 22. Grmovšek
Alojz, Trdinova 1, Trebnje (P2322MO)
GOLF X diesel, letnik avgust 1986,
pridam. Košljar Stane, Bela cerkev 14
a, Šmarješke Toplice. (P23-15MO)
126 P, lepo ohranjen, prodam. Pod
Trško goro 52. Tel. 20-505. (3925-MV23)
TAM 110, letnik 1974, nosilnost 6,5
t, registriran do decembra, kason dolg
6 m in vlačilec tam 125, nosilnost 101,
registriran, prodam. Makše, Rdeči
kal, Dobrnič. (3896-MV-23)
Z 750, letnik 1976 — november,
obnovljen, prodam. Mali Slatnik 12,
tel. 27-445. (3898-MV-23)
KARAMBOLIRANO Z 101 GTL,
letnik 1986, prodam. Ogled v petek ob
17. uri. (3899-MV-23)
126 P, letnik 1977, in 1981 kombi
IMV 1600 po delih ali kompletno pro
dam. Goriška vas 15, Mirna peč.
(3900-MV-23)
Z 101, letnik 1975, registriran do
aprila 1988, prodam. Cegelnica 29, tel.
25-488, popoldne. (3902-MV-23)
Z 750 prodam. Andrejčič, Gotna
vas 13, Ob potoku, tel. 25-894. (P2316MO)
NOV MOTOR A 3 ML in eno leto
staro cirkularko UM-11 s priključki
prodam. Tel. 23-578, od 16. ure dalje.
(3905-MV-23)
OPEL KADET 13 LS, letni^,
1985/8, spredaj karamboliran, pro-'
dam. Tel. 62-826, od 19. do 21. ure.
(P23-17MO)
PRODAM lepo ohranjen 126 P,
letnik 1982, za 1,35 mio. Tel. 74-888.
(pol-MV-23)
Z 750 LE, letnik 1983, prevoženih
28.000 km, registriran do 6/88, pro
dam. Brane Hutar, CPB 9, Črnomelj,
tel. 51-283. (P23-18MO)
Z 750, letnik 1983, prodam. Činkole, Dol. Kronovo 14, Šmarješke
Toplice. (3907-MV-23)
ZASTAVO 101, letnik 1982, regist
rirano do maja 1988,intomos 15SLC,
letnik 1981, prodam. Butkovič, Volčje
35, tel. 77-055. (3908-MV-23)
NSU PRINZ 1200 C, neregistriran,
prodam celega ali po delih. Jekše,
Škrjanče 4, Novo mesto, tel. 28-023.
(3915-MV-23)
SIMCO — 1100, letnik 78, z
majhno okvaro na motorju, prodam.
Informacije po telefonu: dop. (068)
21-506 in (061) 340-361, int. 619
(Doličanin). (3871-MV-23)
MOTOR 15 SLC v zelo dobrem sta
nju prodam. Mirko Hočevar, Radulje
25, 68276 Bučka. (3873-MV-23)
LADO 1600, letnik 1978, prodam.
Tel. 51-154, od 6,—20. ure. (3872-M V23)
MINI 1000 prodam. Macele, Dol.
Kamence 48, ob cesti NM-LJ. (3875MV-23)
ZASTAVO 750, letnik 81, reg. do
maja 88, prodam. Cena 95 SM. Andrej
Cizelj, Loče 2, Dobova, tel. 67-008.
(3876-MV-23)
TOMOS automatic 3LG (bulet)
ugodno prodam. Lampret, Zagrebška
8 a, N. m. (3886-MV-23)
JUGO 45 E, letnik 86, prodam.
Opara, Gor. Dobrava 2, Trebnje.
(3884-MV-23)

globtour
OPEL MANTO 1,6, letnik 72, pro
dam. Franc Jerman, Jelše 3, Otočec.
(3883-MV-23)
ODBIJAČE (prednje) za JUGO in
spojlerje prodam. Saje, Vel. Loka pri
Trebnjem. (3885-MV-23)
RENAULT 18 TL, letnik 83, pro
dam. Informacije po tel. (068) 42-520,
po 19. uri. (3880-MV-23)
JUGO 45, letnik 84, prodam. Tel.
84-870. (3877-MV-23)
ZASTAVO 101, letnik 84, prodam.
Pod Trško goro 38, tel. 21-104, zvečer.
(3887-MV-23)
IMV KOMBI 1600, letnik 1979, na
novo registriran, prodam. Tel. 28-018.
(3890-MV-23)
JUGO, letnik 84, prodam. Juršič,
Vel. Cikava. (3889-MV-23)
ZASTAVO 750 S, letnik december
1980, ugodno prodam. Tel. 51-927
(popoldan). (3893-MV-23)
ZASTAVO 750 S, letnik 1978, pro
dam. Jože Gorenc, Šmarje 29, Šent
jernej. (3895-MV-23)
ZASTAVO 101.C, letnik 1982, pr<>
dam. Branko Knez, Krmelj 23. (3909^
MV-23)
126 P, letnik 1981, prevoženih
25.000 km, prodam. Tel. 42-234.
(3910-MV-23)
LADO 1200, letnik 1976, registri
rana do 24. 2. 1988, prodam za 75 SM
ter vse dele za lado in VW celega ali po
delih. Tel. 72-446. (3912-MV-23)
JUGO 45, letnik 1986, prodam za
300 SM. Sašek,. M. Jarca 26, Novo
mesto. (P23-19MO)
126 P, letnik 1984, prodam. Franc
Turk, Ivanja vas 20, Mirna peč. (3892MV-23)
ZASTAVO 750, letnik 1982,
registrirana nanovo, prodam. Cesar,
Rdeči kal, Dobrnič. (3896-MV-23)
PRODAM zastavo 750, letnik 1984.
Janez Kovač, Irča vas 2, Novo mesto.
(3865-MV-23)
KOMBI IMV, letnik 1977, nujno
prodam, cena 60 SM. JAWO 350,
novo, neregistrirano, prodam. Info
rmacije popoldan, telefon 23-770 —
Henčkov dom. (3868-MV-23)
126 P, 1. 85/10, prodam. Radojčič,
Strma pot 20, Krško, tel. 32-170,
dopoldne. (3695-MV-22)
ZASTAVO 750, letnik 1985, pro
dam. Bevc, Heroja Maroka 7, Sevnica.
(P23-10M)
ZASTAVO 126, letnik 82, prodam.
Gazvoda, Luterško selo 5 a, Otočec.
(P23-13MO)
ZASTAVO 750, letnik 76, karambo
lirano, prodam. Jože Jožef, Vinji
vrh 28, Bela cerkev. (3869-MV-23) '
LADO karavan, letnik 1982, regist
rirano do januarja 1988, prodam. Tel.
65-003. (3870-MV-23)

p ro d a m
TROSILEC za hlevsko gnoj tetinostroj prodam za 10% ceneje. Tel. 061
(784-061). (3860-KS-23)
TRAKTOR ZETOR 25 KM in
KRAVO simentalko, staro 7 let, brejo,
prodam ali menjam za osebni avto.
(3857-KS-23)
TRAKTOR TV 18, dobro ohranjen,
prodam. Simonič, Ručetna vas 1,
Črnomelj. (P23-11MO)
TRAKTOR IMT 542 in traktorski
OBRAČALNIK prodam. Kos, Marti
nja vas 8, Mokronog, 68230. (P2312MO)
SNOPOVEZALKO za BCS 127
kupim. Alojz Prijatelj, Ravnik 23,
Šentrupert, tel. 40-190. (3859-KS-23)
TRAKTOR IMT 539 prodam. Tel.
(068) 51-297. (pol-KS-23)
IMT 533 delux, letnik 1978, obr. ur
1850, prodam. Peter Škoda, tel. 49125. (3882-KS-23)
STRIŽNO KOSO, 90 cm, za hondo
F 400, nerabljeno ugodno prodam.
Tel. 51-927 popoldne. (3893-KS-23)
KOSILNICO BCS, dobro ohranje
no, prodam. Tel. 771-411 od 7. do 14.
ure. (pol.KS-23)
KOSILNICO BCS 127, malo rab
ljeno, prodam. Vinko Pirnat, Senuše
41, Leskovec pri Krškem. Ogled v
popoldanskem času. (3921-KS-23)
TRAKTOR EICHER 19 KM s koso,
suhe hrastove plohe 5 in 3 cm, pro
dam. Franc Novak, Blatno 4, Trebnke, tel. 44-193. (3931-KS-23)
LESENO HIŠO (14 x 10 m) in pony
expres prodam. Tel. 77-004, po 20. uri.
(391 l-PR-23)
OTROŠKI VOZIČEK — športni,
malo rabljen, prodam. Tel. 24-974, po
15. uri. (3888-PR-23)
SEDEŽNO GARNITURO »PIN
GVIN«, raztegljivo, prodam za 23 SM.
Tel. 27-476. (389l-PR-23)
ŠTEDILNIK (4 + 2) in športno
moško kolo, novo, ceneje prodam.
Tel. 47-222. (3894-PR-23)
MOTOR 14 M in 200 1 bojler za
centralno kurjavo, prodam. Gazvoda,
tel. 20-245. (3801-PR-23)
GARAŽNA VRATA, rabljena, in
balkonsko ograjo, prodam. Tel. 23376. (3904-PR-23)
OVCI (dve) prodam. Tel. 26-898.
(P23-20MO)
POD, primeren za brunarico, pro
dam. Anton Drab, Konec 7 pri Podg
radu. (3863-PR-23)
ELEKTRIČNO kitaro IRIS V o
darn. Marjetič, Zagrebška 13, Novo
mesto. (3864-PR-23)
OTROŠKI VOZIČEK, GLOBOK,
dobro ohranjen, ter športni sedež, ki
se montira na ista kolesa, prodam.
Tel. (068) 74-983. (P23-9MO)
KOŠNJO lucerne oddam na 20 arih
blizu Bele cerkve. Naslov na upravi'
DL. (P23-9MO)
KOZE sanske in srnaste pasme, z
mlekom, in plemenske mladiče, lahko
posamezno, ugodno prodam. Tel.

, 25-789

S o n čn a K alifornija
jesen i

(061) 81-381, zvečer. (P23-7MO)
PUHALNIK, starejši tip, poceni
AVTO RADIO KASETOFON in
prodam. Tel. (068) 49-037, zvečer.
barski šank s tremi stoli prodam. Tel.
(3791-KS-23)
27-781. (3866-PR-23)
PRIKOLICO za traktor prodam.
DIRKALNO KOLO BATAGLIN z Tel. 25-398, Novo mesto. (3796-KS-23)
opremo modolo in gipiem prodam.
TRAKTORSKI MEŠALEC Tajfun 2
Tel. 84-870. (3877-PR-23)
m prodam. Retelj, Gor. Medvedje selo
B KLARINET in kasetofon Benyto10, Trebnje. (3815-KS-23)
ne D-30 prodam. Tel. 25-278, Tone.
BCS kosilnico z ACME motorjem,
(3878-PR-23)
širina grebena 127 cm, starejšo, brez
KRAVO, brejo 7 mesecev, prodam.
hibno, prodam najugodnejšemu po
Novakovi, Vrhpeč 24. (3879-PR-23)
nudniku. Tel. 33-019. (3806-KS-23)
GLASBENI CENTER Gorenje pro
OBRAČALNIK za BCS in kardanza
dam. Tel. 26-600. (388l-PR-23)
obračalnik, TV 30 ugodno prodam. Jan
ez Zupančič, Češnjevek 7. (3807-KSMRVO na rastilu prodam. Bela
23)
cerkev 8, tel. 84-037. (ček-PR-23)
KOBILO, staro 6 let, z žrebetom
kupim
prodam. Leopold Zoran, Dvor 41 pri
Žužemberku. (3752-PR-23)
KUPIM nekaj kg domačih ocvir
DVA LESENA SILOSA z ostrešjem
kov. Tel. (066) 51-616 do 21. ure. (P22ali brez njega ugodno prodam. Janez
5MO)
Trdan, Sušje 18, Ribnica na Dolenj
SENO v okolici Šentjerneja kupim.
skem. (3753-PR-23)
Dobrava 41, Škocjan. (3920-KU-23)
SPALNICO in zamrzovalno skrinjo
prodam. Tel. 26-239. (3763-PR-23)
posest
NOVO 1700-litrsko cisterno za
gnojevko in zastavo 750, letnik 1980,
HIŠO z 2 garažama in 1200 m2
obnovljeno, prodam. Janko Kosem,
zemlje, na lepem mirnem kraju na
Mostec 35, Dobova. (P21-7MO)
Trški gori, možnost tudi za obrt, cena
KOŠNJO SENA IN OTAVE ugod
po dogovoru, prodam ali zamenjam.
no prodam. Paučič, Ljubljanska 4,
Naslov v upravi lista. (3834-PO-23)
Novo mesto. (3770-PR-23)
TRAVNIK 5800 m2 in njivo na
KOTNO raztegljivo sedežno garni
sončni legi, primerno tudi za vikend, v
turo prodam (trosed, dvosed, fotelj).
Krajni brdi pri Blanci prodam. Tel.
Tel. 44-061. (pol-PR-23)
(062) 301-247. (3858-PO-23)
SPALNICO prodam. Nikolina TriPARCELO, 34 a, s 1000 zasajenimi
vič, Bršljin 42, Novo mesto. (3783-PRstarimi trtami, pri Mimi na Dolenj
23)
skem zaradi bolezni prodam. Ponud
PRALNI STROJ, rabljen, ugodno
prodam. Tel. 24-071 po 15. uri, Janko ba »DOGOVOR«. (pol-PO-23)
2-ETAŽNO nedokončano hišo z
vič, Šegova 16, Novo mesto. (ček-PRvrtom (1 etaža končana in takoj vse
23)
ljiva) prodam. Ogled: sobota, nedelja
GUMI VOZ (16 col) prodam. Ciril
— Abram, Spodnji Stari grad 9,
Tratnik, Irča vas 5, tel. 26-790. (3780Krško. (pol-PO-23)
PR-23)
KAVČ in 50-litrski hladilnik pro
NJIVE, travnike prodam v Birčni
dam. Ogled popoldne. Gornik, Kid
vasi. Štefan Knafeljc, Tržaška 75, Lju
ričeva 2, Metlika. (378 l-PR-23)
bljana, tel. (061) 263-993. (3724-PO23)
KRAVO po izbiri prodam. Slak,
ZAZIDLJIVO PARCELO v Beli
Dol. Podboršt 5, Mirna peč. (3840-PRkrajini, primerno za vikend, prodam.
23)
Tel. (061) 451-710. (3757-PO-23)
DNEVNO SOBO, regal, trosedež,
POCENI PRODAM polovico hiše z
fotelje, mizo, dvosedež, štedilnik (plin,
vrtom na Partizanski 3, Novo mesto
elektrika) in mizo ter šest stolov, pro
(Zupančič). Ogled popoldne. (3760dam. Tel. 27-828. (3841-PR-23)
PO-23)
MEŠANA DRVA (bukev, hrast) ter
PRODAM hišo v Semiču, narejeno
koruzo in 1 ha košnje pri Žihovem selu
do podstrehe. Cena po dogovoru.
prodam. Anton Kocjan, Velika Cikava
Martin Golobič, Štrekljevec 19, Se
16, Novo mesto. (3787-PR-23)
mič. (3767-PO-23)
KLAVIRSKO HARMONIKO Me
PRODAM starejšo hišo z nekaj
lodija (96-basno) in električni pisalni
zemlje, primerno za bivanje, vikend ali
stroj 01ympia prodam. Tel. 60-314.
manjšo obrt. Ogled v soboto, dne 13.
(3788-PR-23)
6. 1987. Preska 24, Dobrnič. Informa
GLOBOK otroški voziček za
cije na Ižanski cesti 255, Ljubljana.
dvojčke prodam. Marjan Mirt, Blanca
(3768-PO-23)
19, 69283 Blanca. (P22-2 MO)
PRODAM njivo ob cesti Trebnje —
NOVA OKNA Slovenijales s polkni
Mirna peč, v vasi Ponikve. Tel. (061)
(120 x 120 cm), dva komada, ugodno
343-468. (3774-PO-23)
prodam. Tel. (068) 25-887. (3847-PR23)
razno
KORUZO v stročkih in obračalnik
ABČ prodam. Ratež 36. (3794-PR-23)
SPREJMEM kakršnokoli delo na
NOVE OSEMVALNE SALONIT
območju Brežic ali Krškega. Naslov v
KE, jedilni kot in moško kolo prodam.
upravi lista. (3754-RA-23)
Tel. 24-943. (ček-PR-23)
DELAT GREM na kmetijo, če ni
NOVO OTROŠKO POSTELJICO
in 350 kosov siporeks opeke (debeline 5 mate naslednikov. Sem delaven in us
cm) prodam. Molek, Veliko Lipje 16, posobljen za vsa kmečka dela. Naslov
v upravi lista. (3754-RA-23).
Žužemberk. (3804-PR-23)
Starejša zakonca v svoji hiši poleg
DVE OTROŠKI KOLESI (do 4. leta
morja na slovenski obali iščeva mlajšo
in od 4. leta naprej) prodam. Tel. 67zdravo žensko za pomoč. Hrana,
545. (3814-PR-23)
NOV ČOLN kajak Vidra— Novoles stanovanje in nagrada po dogovoru.
Ponudbe pod šifro -»DRUŽINSKI
prodam. Tel. 21-372. (3820-PR-23)
ČLAN« ali na tel. (066) 51-616. (P22UGODNO prodam 4 prašiče, težke
5MO)
od 150 kg, domača reja. Čena za 1 kg je
Potrebujem oskrbo za starejšo žen
900 din. Nudim možnost zakola. Gos
tilna pri Henriku, Loška vas 4, sko na njenem domu v prijetni vasici
pri Adlešičih, med tednom ali za
Dolenjske Toplice. (3824-PR-23)
OD 4 domačih prašičev, klanih do stalno. Tel. (064) 26-408. (3861-RA23)
ma, prodam svežo slanino v petek, 12.
junija, od 15. do 17. ure. Cena 650za 1
kg. Gostilna pri Henriku, Loška vas 4,
p re k lic i
Dolenjske Toplice. (3824-PR-23)
GRADBENO BARAKO in opažni
JANEZ KOSEC, Jablan 14, Mirna
les prodam. Tel. 24-223 popoldne.
peč, prepovedujem vožnjo za vsa
(3785-PR-23)
vozila in pašo na moji parceli. Kdor
OSTREŠJE HIŠE (16 x 9), plohe,
tega ne bo upošteval, ga bom sodno
hrast, kombi plošče (20 m2 5 cm) ter
preganjal. (3784-PK-23)
Zastavo 750 prodam. Rus, Meniška
vas, Dolenjske Toplice. (3821-PR-23)

obvestila

km etijski stroji
TRAKTOR Kormik (30 KM) s koso
prodam. Jože Lukek, Šentrupert 61.
(3751-KS-23)
NOV TRAKTOR 4506 Torpedo
ugodno prodam. Sivec, Brezje 13,
Grosuplje. (3753-KS-23)
PRODAM grablje in voziček za
BCS. Jože Perko, Regerča vas 24,
Novo mesto. Informacije zvečer po
telefonu 27-680. (3759-KS-23)
TRAKTOR PASQUALI 21 KM,
traktor Tomo Vinkovič 523 ugodno
prodam. Mirko Razumič, Jurovski
brod 14 pri Metliki. (3772-KS-23)
TRAKTORSKO KOSILNICO OLD
(tritočkovni sistem priklopa) prodam.
Androjna, Lukovec 20, Boštanj, tel.
82-222. (P20-1MO)
ELEKTRIČNO VRTNO KOSIL
NICO, novo, in črno-beli TV ugodno
prodam. Jakše, Valantičevo 5 b, Novo
mesto. (3828-KS-23)
SAMONAKLADALNO PRIKOLI
CO SIP 19 prodam. Kramar, Mirna
peč 15. (383l-KS-23)
TRAKTOR URSUS 35, letnik 1986,
prodam. Kralj, Jelendol 2, Škocjan.
(3832-KS-23)
SILOKOMBAJN in dvoosno prik
olico prodam. Blažič, Žihovo selo 1.
(3835-KS-23)
TRAKTORSKI kardanski cirkular
za razrez polen prodam. Možna menja
va za vino. Tel. 58-772- (3842-KS-23)
TRAKTOR FIAT 25 KM s kosilnico
prodam. Marija Gorenc. Dobrava 7,
Kostanjevica na Krki. (3854-KS-23)

JARČKE-NESNICE, rjave, stare 6
tednov, bomo prodajali od 26.6. dalje.
Stane Prevolšek, Čatež, 68212 Velika
Loka. (3756-OB-23)
GOSPODINJE! VAM ZMRZOVALNA SKRINJA TOČI, zunaj rosi,
oz. ledeni? Pokličite (062) 34-367. Ga
rancija — kvaliteta — na domu. (3579OB-23)
KERAMIK polaga vse vrste kera
mike. Tel. 26-480, Kuletič. (3352-OB23)
ŠE VEDNO popravljam ure,
posebno budilke in stenske ure. Ivan
Bukovec, Pod gradom 5, Trebnje.
(3775-0B-23)
PICKI, beli in rjavi se dobijo še do
20. 6. Knafeljc, Na Tratah 8, Žabja
vas. (3874-OB-23)

zah vale
Družina ZGONC iz Ravnika št. 10,
se najlepše zahvaljuje vsem sosedom iz
vasi Ravnik, kakor tudi vaščanom vasi
Brinje in Straža za izkazano mate
rialno pomoč ob nesreči, ko smo v tre
nutku ostali brez strehe nad glavo.
Zahvaljujemo se članom gasilskega
društva Šentrupert, Dob in Mirna za
uspešno posredovanje in pogasitev
požara, prav tako kolektivoma TE
SNILA Trebnje in IMV-TOZD Mirna
za denarno pomoč pri obnovi pogore
lega ostrešja. (3626-ZA-23)

Moja dežela.
lit. 23 (1973) 11. junija 1987

Im eli sm o te radi, M AM I,

PAVLA
SMOLA

ZAHVALA

ZAHVALA

*Ob izgubi ljubega m oža, očeta, sina,
b rata in strica

V 45. letu starosti nas je m nogo prezgo
daj zapustila d raga žena, m am a, stara
m am a in sestra

KARLA
KONCILJA

roj. KUŠLAN
Z daj, ko si v 91. letu življenja ugasnila, se žalostni zahvaljujem o
vsem, ki ste se kdaj pa kdaj, vsaj z d ro b n o pozo rn o stjo , spom nili
njenih d o brih del. H vala novom eškem u D om u starejših
o bčanov, njenem u dolgoletnem u zavetju, d u h o vniku za poslovil
ni obred in tu di hvala vsem , ki ste ob njenem zadnjem dom ovanju
tiho izrekli tisto poslednje: N A S V ID E N JE !

IVANKA
ŠKRINJAR

iz Rumanje vasi 8

roj. Črešnar

Vsi njeni

se iskreno zahvaljujem o so ro d n ik o m , sosedom , prijateljem ,
sodelavcem iz N ovolesa T O Z D TV P, T S P in Tiskarni- Novo
m esto za p o k lonjeno cvetje in izrečena sožalja. Posebno se zahva
ljujem o g o v ornikom a za poslovilne besede, G D V avta vas, godbi
in župniku za opravljeni obred. H vala vsem, ki ste ga sprem ili na
njegovi zadnji poti.

V Novem mestu, 2. junija, 1987

Vsi njegovi!

iz Šegove 9, Novo mesto
O b boleči izgubi se zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem ,
znancem , sosedom , delovnim a organizacijam a K eram ika, PTT,
župniku za opravljeni obred ter pevcem za odpete žalostinke.
Žalujoči: vsi njeni

Delo in trpljenje,
bilo tvoje j e življenje.

ZAHVALA

ZAHVALA

O b boleči izgubi naše drage m am e,
stare m am e in p rababice

V 65. letu starosti nas je po težki bolezni zapustil naš dragi m ož,
oče, stari oče, b rat, stric, nečak in tast

ZAHVALA
28. 5. 1987 nas je tiho zapustila draga
žena, sestra in teta

TEREZIJE .
PRIVERŠEK

JOŽE SLAPNIČAR

MIHAELA
TURK

iz Dol. Podhoste 5

roj. Komočar,
iz Brežic, Trg dr. Ribarja 5
se iskrencreahvaljujem o vsem so ro d n ik o m , sosedom , prijateljem
in znancem , ki ste jo v ta k o velikem številu sprem ili na zadnji poti
in ji podarili cvetje in vence.

Z ahvaljujem o se vsem so ro d n ik o m , vaščanom in prijateljem , ki
ste nam v težkih tren u tk ih k ak o rk o li pom agali, darovali cvetje,
izrekli sožalje in ga sprem ili n a njegovi zadnji poti. H vala D O Beti,
M irna peč, D O IM V N ovo m esto, pevcem in žu pniku za lepo
opravljeni obred.

Žalujoči: hčere in sinova z družinami

Vsi njegovi

iz Gotne vasi 6
N ajlepše se zahvaljujem delavcem in stanovalcem D om a stare
jših občanov N ovo m esto za vso pom oč, posebno še dom skem u
pevskem u zboru, pevskem u zboru Šmihel in župniku za opravlje
ni obred.
Žalujoči: mož Jože, sestra Draga z družino in ostalo sorodstvo.
Naj ji bo lahka zemlja.

V mesecu maju odšel si od nas,
za vedno utihni! j e ljubeči tvoj glas,
k i nas učil je: ljubite se, ko t
sem vas ljubil jaz.
ZAHVALA
V 88. letu staro sti nas je za vedno zapustil naš ljubi, d o b ri m ož, a ta , b rat,
tast, dedek, prad ed ek in stric

IGNAC PRAH

Z a k a j si mora! nam um reti
ko pa je bilo tako lepo s teboj živeti!
O dkar utihnil j e tvoj glas,
žalost, bolečina dom ujeta pri nas.
ZAHVALA
V 58. letu starosti nas je zapustil naš dragi oče, stari oče, svak in stric

LUDVIK GOLOB

iz Dolenje Stare vasi pri Šentjerneju

Martinčev Ludvik z Volčjih njiv

Iskreno se zahvaljujem o vsem so ro d n ik o m , vaščanom , prijateljem in znancem , vsakem u posebej za
n jihovo nesebično pom oč, nevrološkem u oddelku za vso skrb in nego, posebno sestri R enati za
n udeno pom oč tudi d om a, G D D olenja Stara vas, govorniku D U F ran cu Verbiču za ganljive
besede in sovaščanki Z latki za lepo govorjeno slovo o b o dprtem gro b u . H valežni sm o OŠ M artin a
K otarja za vso po zo rn o st ter KS Šentjernej. Prisrčno se zahvaljujem o gospodu kap lan u za čudovito
opravljeni obred in cerkvenim pevcem.

Iskreno se zahvaljujem o soro d n ik o m , vaščanom , prijateljem in znancem , ki ste ga v tak o velikem
številu sprem ljali na zadnji poti. H vala vsem, ki ste mu darovali vence in cvetje, s katerim i sm o prekrili
njegov m nogo preran i g ro b , dr. Lebarjevi za nesebično pom oč, gospodu dekanu za opravljen obred,
pevcem za zapete žalostinke in govorniku za poslovilne besede. H vala tudi družinam a N ovak in
K ovač za pom oč v najtežjih trenutkih.

V globoki žalosti: vsi njegovi

Vsi njegovi

Trpel si,
nihče ti ni verjel,
ZAHVALA
5.

ju n ija nas je v 77. letu zapustila naša m am a

MARIJA BRODARIČ
Starčeva teta iz Podzemlja 23

tih si bil
in tiho si odšel.
ZAHVALA

N epričakovano in m nogo prezgodaj nas je v kom aj 37. letu starosti zapustil
naš dragi m ož, oče in zet

DRAGO ŠPINDLER
z Lokvice 1 a

Prisrčna hvala dobrim sosedom , vaščanom za vsestransko pom oč, soro d n ik o m , prijateljem in p o zn a
nim za d aro v an o cvetje in vence, ter izrečena sožalja. Posebna zahvala govornici za poslovilne besede,
pevkam iz Podzem lja za zapete pesm i, gospodu župniku za lepo opravljen o b red , L D G rad ac, osnov
ni šoli Podzem elj, Zvezi borcev in D ruštvu upokojencev za sprem stvo s p rap o ri ter vsem, ki ste
p o k o jn o posprem ili na njeni zadnji poti.
Žalujoči vsi njeni

N ajlepše se zahvaljujem o vsem sorodnikom , prijateljem , sosedom in znancem za izrečeno sožalje,
po d arjen o cvetje in vence. Še posebna zahvala družini D ragovan, ki nam je v težkih trenutkih vsest
ran sk o po m agala, predsedniku krajevne skupnosti Lokvica, A ntonu Plutu in gasilcu T onetu Petriču
za njuna g ovora p red dom ačo hišo in pred o d prtim grobom , hotelu G rad Otočec, PE restavracije pri
V odnjaku, p osebno sodelavkam D E Kegljišče za vsestransko pom oč, osnovni šoli M etlika, hotelu
M etropol, T insklubu, M O Lokvice, U JV L jubljana. Lepa hvala gospodu župniku za lepo opravljen
ob red ter pevcem za zapete žalostinke. Še en k rat hvala vsem, ki ste pokojnega v tako velikem številu
posprem ili na njegovi zadnji poti.
:i: žena Slavica, otroci Tatjana, Milan, Sabina in Aleksandra, tašča in ostalo sorodstvo

V SPOMIN
ZAHVALA
V tem mesecu m ineva dvoje žalostnih let, o d k ar sm o se poslovili od ljubega ata in starega ata
V 82. letu nas je zapustila naša d rag a m am a in stara m am a

KATARINA ŽUGELJ
iz Čuril 22

FRANCA ŽUGLJA
iz Čuril 22
ter eno žalostno leto, ko nam je k ru ta usoda v kom aj 20. letu iztrgala našega sina, b rata in vnuka

MATEJA ŽUGLJA

O b boleči izgubi se najlepše zahvaljujem o soro d n ik o m , pi ijateljem , znancem insosedom , ki ste n am v
najtežjih tren u tk ih stali ob stran i, kak o rk o li pom agali, darovali cvetje in pokojnico v ta k o velikem
številu posprem ili na zadnji poti. Iskrena zahvala Sob M etlika, D O Indos L jubljana, M ercatorju —
T O Z D D olom iti L jubljana, D O In štitu t za m lekarstvo L jubljana, dr. M arkovčevi in p atro n ažn i
sestri V rdničarjevi iz Z D M etlika ter gospodu župniku in njegovim pevcem za lepo opravljen obred.
Iskrena hvala vsem, ki oh ran ja te po k o jn o v lepem spom inu.

S pom in na vaju je vedno živ in v naših srcih vedno vajina p o d o b a. H vala vsem , ki se ju spom injate in
jim a n a gro b prinašate cvetje in prižigate svečke.

Žalujoči: vsi njeni

Vsi domači

Št. 2 3 ( 1 9 7 3 ) 11, junija 1987

iz Čuril 22

DOLENJSKI U ST

19

Roška Jelka umira
O bsežna gojitvena dela

$
*

JOŽE

*
N
-C)
% »Glasba m e je zasvojila in
% vsega prepojila. Zapolnila je
* moje življenje, ga osmislila. Po
%
toliko letih druženja in staplja
nja z njo to zatrdno vem,« pravi
Jože Koporec iz Vavte vasi.
Od instrum entov im a najraje
trobento. »Prvo trobento,« pris
tavi. Nanjo igra že vseskozi. Od
k a r jo je prvič pritisnil na ustnice
in pihnil vanjo, je ni več odložil.
»N ekaj posebnega je. zato sem
nanjo tako navezan.«
Zares igrati na trobento je
začet leta 1947. Takrat je do
m ačim v C esti pri Radohovi vasi
rekel zbogom in se šel v Lju
bljano učit za mizarja. N edaleč
od delavnice, kjer je ukažeIjen
spoznava!poklic, j e bila glasbe
na šola. N i si dal dvakrat reči in
se je vpisal
M ed m izarji se je hitro
razvedelo, da im ajo m ed seboj
glasbenika. To se je še najbolj
imenitno zdelo mojstru, k i je bi!
i velik ljubitelj glasbe. Od njega j e
s Jože slišal, da so v Kulturnem
društvu H inka S m rekarja us
tanovili m ladinsko godbo. M oj
% ster se m u je ponudil, da ga spra
%
vi vanjo, če hoče.
sem privolil,« se spom i
5 nja»Rad
Koporec. »To je bila prva
*
* godba take vrste v Jugoslaviji.
% Njeni člani so bili še otroci, saj
*
v —N sem im el celo ja z k o t najstarejši
šele osem najst let. N astopali
sm o tudi po drugih republikah,
enkrat celo pred predsednikom
Titom. Sedel je v prvi vrsti, po
programu pa nam je čestital in
prenekaterem u od nas stisnil
roko. To so biti res lepi
trenutki.«
Pove, da ga je takrat zam i
kalo, da bi m izarski poklic pustil

■5

KOP
in se posvetil sam o glasbi. Želja,
da bi se glasbeno še izpopolnil v
šoli, se m u ni izpolnila. Ko se je
izučil, se je vrnil dom ov in se
zaposlil.
V rojstni vasi ni dolgo mizaril.
N ekega dne se je odpravil v S t
ražo, dobil v Novolesu službo in
ostal. Z glasbo seveda ni p reki
nil. Igra! j e v nekem ansamblu v
Ljubljani in se na vaje in nastope
vozil. Pa ne dolgo, sam o do leta
1957.
Takrat je Erno Šali, eden
glavnih, k i so voditi lesni kom bi
nat, predlagal, da bi tudi v
Novolesu ustanovili godbo, češ
da bi to prišlo prav za proslave in
druge priložnosti. »T akoj sem
b il zraven, in ker sem bil videti
najbolj navdušen, so m i zaupali
vodstvo novo ustanovljene god
be.«
Koporec o sebi pravi, da je
strog vodja. Zahteva disciplino.
Če je godbenik v uniformi, mora
biti k o t vojak. Vendar tega ne
zahteva samo o d svojih, novolesovcev, am pak tudi od vseh, k i
prihajajo v Stra žo na vsakoletna
srečanja. Vrsto let je ta srečanja
v glavnem sam pripravljal. »No,
ne ravno sam, m arveč odbor Z d 
ruženja pihalnih orkestrov Do
lenjske in Bele krajine, k i sem ga
vodi!,« doda. Z d a j skrbi za to
manifestacijo več ljudi.
V godbi je lažje igrati, k o t jo
voditi. Jože to še ka k o dobro ve,
saj je vselej v dvojni vlogi.
K olikokrat bi bil raje samo fa n t
s trobento, k i uboga dirigenta in
je p o nastopu zanj konec skrbi. V
vlogi organizatorja p a doživlja
prave živčne vojne. Š e posebej
m ed pripravam i na nastop. Ta
kra t je on tisti, k i p ritiska na
klju ke in ureja stvari.
Novolesova godba šteje 42
članov. Novolesovcev je samo
ena tretjina, drugi so od drugod.
Koporčeva želja je, da bi jih bilo
godbi vsaj 50. Vključujejo
mlade, vsako leto po dva do tri
učence Straškega oddelka glas
bene šole. »Drevo m oraš posadi
ti, ko je mlado,« je vodilo vodje
Novolesovih godbenikov.
Tudi sam je dal fa n ta in dekle
v glasbeno šolo, zdaj pa je ka r
malo razočaran, ke r nista šla
m ed godbenike. »Pri mojih do
m a so vsi muzicirali, zato ne bi
rad dočakal, da bi bil ja z zadnji
o d Koporcev, s katerim bi ta tra
dicija prenehala.«<
I. Z O R A N

B R E C E L J Z JA V N O
V A JO NA L O K I
NOVO M ESTO — Jutri bo na Lo
ki v Novem mestu nastopil znani
slovenski glasbenik M arko Brecelj s
svojo skupino Javna vaja. Nastop se
bo začel ob 6. uri zvečer, obiskovalci
pa bodo imeli priložnost v živo slišati
pesmi z Brecljeve najnovejše kasete
Rt dobre nade in seveda vrsto stare
jših uspešnic tega avtorja.
Naslednji teden pa bo ob isti uri v
petek, 19. junija, nastop novomeških
skupin. Predstavili se bosta skupini
D revored in Blue grass.

NAJŠTEVILNEJŠI — KUD Lomničani iz Lomnice Donjeseje na 11. sreča
nju Igraj kolo v Mokronogu predstavilo v najštevilnejši zasedbi. Gostje iz
hrvaške občine Velika Gorica, kije pobratena s trebanjsko občino, so nastopili s
pesmimi in plesi Turopolja in Posavine (na sliki med kolom) ob spremljavi
tamburaškega orkestra. Lomničani so posrečeno združili ljubiteljsko kulturo
več generacij svojih članov. (Foto: P. Perc)

Izvirno plesanje v Mokronogu
N a 11. folklornem srečanju nastop šestih skupin iz dveh republik
M OKRONOG — 11. srečanje
folklornih skupin »Igraj kolo« na
m okronoškem gradu se je prejšnjo
soboto začelo že s krajšo predstavi-

J
/ «
ENA PRVIH LASTOVK — Nek
oliko nenavaden način za potovanje,
vsaj mi tega pri tujih turistih še nismo
vajeni, si je izbral študent Jorgen
Neuber iz Dortmunda. Ko je prišel do
Novega mesta, je imel za sabo že pri
bližno 1500 kilometrov vožnje s
kolesom, pred njim pa je vsaj še enk
rat tolikšna pot po jugoslovanski not
ranjosti in ob obali v Grčijo in nazaj.
Pravi, da na izbiro prevoznega sreds
tva niso vplivale toliko naše nove cene
bencina, zanje pri odhodu še ni mogel
zvedeti, pač pa predvsem možnost, da
tako dobi bolj pristen stik z ljudmi in
naravo. O Sloveniji pravi, da gaje na
vdušila, prav tako Novo mesto. V
prejšnjih letih je tako prepotoval že
Francijo in Španijo pa skandinavske
dežele in celo severno in srednjo Af
riko. (Foto: T. Jakše)

Nocoj začetek jurjevanja
Vrsta prireditev in nastopov ob letošnjem jurjevanju
Č RN O M ELJ — Z otvoritvijo
razstave o belokranjskih ljudskih
nošah, ki bo danes ob 19. uri v črno
maljskem kulturnem dom u, se zače. nja program letošnjega jurjevanja, ki
bo trajalo do nedelje. Po otvoritvi
razstave bodo tam buraške skupine
iz Črnomlja, Vinice in Gribelj igrale
v Miillerjevi in Skubičevi gostilni ter
v restavraciji v črnomaljskem gradu.

Jutri zvečer bodo na vrtu hotela La
hinja nastopili belokranjski ljudski
pevci in godci, v soboto zvečer bo
kresovanje v jurjevanjski dragi, kjer
bodo kresne pesmi in običaje ter dru
ga pom ladna obredja, kola in
svatbene običaje prikazale folklorne
skupine iz Semiča in Metlike ter kre
snice iz Adlešičev, D ragatuša in Vi
nice, osrednja prireditev pa bo v
nedeljo ob 15. uri, prav tako v jurje
vanjski dragi.

K U D M a ks H e n ig m a n D o le n js k e T o p lice
p r ir e j a

TOPLIŠKO

N edelja, 14. ju n ij ’87, o b 13. u ri na pom ožnem sta
d io n u v N ovem m estu.
"

DOBITKI:
FIAT REGATA 100 S
LADA SAMARA
LADA RIVA 1300
3 x STO STARIH MILIJONOV
5 x DESET STARIH MILIJONOV
30 x PET STARIH MILIJONOV
IN O S T A L E N A G R A D E V S K U P N I V R E D N O S T I

2 (DVE) STARI MILIJARDI
PRED P R IČ E T K O M Ž R E B A N J A B O D O ZA VZ
D U Š J E P O S K R B E LI:
EKIPA »MOPED SHOW»(TOF, RIFLE, M A J A )
»NOVOTEKS«Z M O D N O R EVIJO
PLESNA S K U P IN A »ARRUBA « IZ L J U B L J A N E
PR O G R AM BO POVEZOVAL

TONE FORNEZZI-TOF,
OD ZA Č E TK A D O K O N C A

ČRMOŠNJICE — Gojitvena dela v
tozdu Gozdarstvo Črmošnjice opra
vlja 15 ljudi, od tega 6 žensk, ostali pa
so invalidi, ki ne smejo več delati s
težko motorno žago.
Na leto pripravijo na 15 ha tla in jih
pogozdijo, čiščenje poteka na 85 ha,
obžetve na 65 ha, prvo redčenje na 30
in drugo na 120 ha. Po letu 1960 so
gozdarji pogozdili veliko zaraščajočih
se površin okoli bivših kočevarskih
vasi irt to je sedaj potrebno redčenja.
Pogozdujejo v glavnem s smreko, za
katerose je izkazalo, da je za ta teren
najbolj primerna.
Opažajo pa močno sušenje jelke, in
kot kaže, se ta proces ne ustavlja. Od
13.000 kubikov na leto posekanih
iglavcev v tem tozdu posekajo kar ok
oli 3.000 kubikov bolnih jelk. Sušenje
opažajo tudi pri brestu, vendar je tega
tukaj malo, tako da škoda ni velika,
napadeni so tudi nasadi zelenega bora,
medtem ko je vidnih znamenj sušenja
smreke manj, kaže pa, da tudi smreka
postaja bolj občutljiva.

PO N O V N A O B L JU B A
Prikaz televizijskega sprejema s
satelita v Novem mestu, o čemer
smo poročali pred tremi tedni, se
je zaradi tehničnih težav zavlekel.
Takrat predvideni tuji dobavitelj
namreč ni izpolnil obljube. Zdaj
ho Dostavil sDreiemno Dostaio
ELRAD iz Gornje Radgone, ki je
med najbolj znanimi izdelovalci
takih naprav v državi. Obljubili so
sprejem treh programov s satelita
ECS-1. Prikaz si boste lahko ogle
dali v okviru dnevov NOVOTEHNE in prodajne razstave GORE
NJA od 10. do 16. junija na
Glavnem trgu.

'kozerij*a

tvijo šestih skupin iz Slovenije in
Hrvatske na m okronoškem trgu.
Žal pa je zanimiv uvod spremljalo
bore malo ljudi.
M okronoški folkloristi, ki so ob
pomoči ZKO občine Trebnje in
Iskre M okronog pripravili tokratno
srečanje, so imeli na osrednjem
prizorišču 11. srečanja, na gradu,
med krajšim uvodnim nastopom že
precej več občinstva. Mimogrede:
bolj se je kulturni spored nagibal h
koncu, proti 22. uri, večje bilo ljudi,
ki so v večjem številu prihajali na
zabavni del prireditve — gasilsko
veselico G D Beli Grič.
Posebnost folklorne skupine KUD
Ferdo G odina iz Bistrice v lendav
ski občini (ki se je predstavil s sta
rimi prekmurskimi plesi, od katerih
je najbolj razvnel publiko tisti z
imenom Salša ftica) je ta, da so vsi

H A R M O N IK A R JI
IG R A JO ZA
NA G RA D O
RATEŽ — Tukajšnje turistično
društvo bo 20. junija organiziralo
tekmovanje harmonikarjev na
Ratežu. Prireditev, ki se bo pričela
ob 15. uri, bo preizkus dolenjskih
mojstrov na diatonični harmoniki
in hkrati izbirno tekmovanje za
nastop na Zlati harmoniki Ljubeč
na 1987. Na rateškem tekmovanju,
ki bo potekalo po pravilih tistega v
Ljubečni, se bodo nastopajoči
pomerili glede na starost v skupi
nah do 16 let, 16 do 45,45 do 65 let
in v kategoriji veteranov, starejših
od 65 let. Glasbeniki se lahko prija
vijo na telefonsko številko 85-900,
v gostilni Vovko na Ratežu ali
ocenjevalni komisiji uro pred
začetkom prireditve. Prireditev bo
imela poleg tekmovalnega še
zabavni del, veselico, na kateri bo
igral ansambel Gotlib. Rateško
turistično društvo bo izvedlo v tem
času poleg glasbenega še eno
tekmovanje. Ocenjevalo bo okolje
v krajevni skupnosti Brusnice in
podelilo priznanja za najlepše
urejene stanovanjske hiše.

člani skupine zakonski pari, med
tem ko folklorno skupino Bistra iz
Borovnice sestavljajo pretežno sred
nješolci. Borovničani so nastopali
že tudi v Italiji, v Mokronogu pa so
zaplesali gorenjske plese, in najbolj
ogreli dlani sicer dokaj neprizadete
ga, hladnega občinstva.
KUD Svoboda iz Mengša je bila
tokrat prvič gost organizatorja
prireditve Igraj kolo, domačega
KUD Emil Adamič. Folkloristi iz
Mengša so nastopali že na dveh
srečanjih jugoslovanskih skupin v
Zagrebu in tudi v Zahodni Nemčiji,
skoraj poklicno izurjenost, uig
ranost pa so izpričali tudi tokrat s
Potrkano polko. Zelo zanimiv je bil
zadnji nastop folklore KUD PokupIje iz Pokupskega, tudi prvič na
srečanju v M okronogu, ki jo sesta
vljajo člani iz 14 vasi okrog Kolpe,
plešejo pa samo izvirne plese, ki jih
nihče več ne pleše.
P. P.

Danes
pričetek
tedna cvička
Pokušnja najboljših vin
bo štiri dni na vrtu
hotela Kandija
NOV O MESTO — S sprevodom
vinogradnikov ob 17. uri od
športne dvorane do prizorišča
letošnje »Cvičkarije«, vrta hotela
Kandije, se bo danes popoldan
pričel 15. teden dolenjskega cvička
’87, ki bo trajal vse do ponedeljko
vega jutra 15. junija. Povorka, v
kateri bodo vinogradniki prikazali
orodja in opravila, se bo ustavila za
nekaj časa tudi pred rotovžem na
novomeškem Glavnem trgu, kjer
sta za najbolj žejne organizator
Krka — tozd gostinstvo in 'urizem
ter Društvo dolenjskih vinograd
nikov pripravila prvo zastonjsko
pokušnjo enega bolje ocenjenih
dolenjskih vin.
Slovesna otvoritev se bo pričela
ob 18. uri z nastopom skupine
Kres, ansambla Slavček in humo
rista Lojzeta Ambroža. Tako kot
prvi dan bo veselo tudi ostale, ko
bodo za goste skrbeli En mož-en
ansambel Darko Vardijan ter
ansambla Henček in Spomin.
Vse dni bo v osnovni šoli Grm
razstava pogrinjkov in domačih
jedi, kjer bo mogoče nekatere
okusne izdelke naših gospodinj
tudi kupiti. To bodo ponujali tudi v
restavracijah Pri vodnjaku in v
Gostišču na trgu. V petek dopol
dan ob 9. uri bo vinogradnikom in
vinogradniškim vrtičkarjem vred
no prisluhniti predavanju o zaščiti
vinske trte in škropljenju na šoli
Grm v Trški gori. Tam bo v soboto
dopoldan ob 9. uri tudi skupščina
vinogradnikov Dolenjske s podeli
tvijo diplom in priznanj za letos
najbolje ocenjena dolenjska vina.
J. P.
0 V dneh tedna dolenjskega cvič
ka bo danes med 17. in 18. uro zaradi
sprevoda zaprta Cesta komandanta
Staneta z vpadnicami od športne dvo
rane do hotela Kandija. Vse dni pa bo
veljala tudi začasna zapora Trdinove
ulice od križišča v Kandiji do Kris
tanove ulice med 16. in 2. uro.

SKUPINA ZA JAZZ BALET — Pod vodstvom Mojce Hočevar v Novem mestu
že sedem let deluje skupina za jazz balet, ki je bila sprva v okviru plesnega kluba,
sedaj pa je skupina edini ostanek tega kluba. V skupini vadi lOdeklet, srednješolk
in študentk. Dekleta trikrat na teden vadijo v športni dvorani, nastopajo pa na
raznih kulturnih, športnih, mladinskih prireditvah in modnih revijah. (Foto: A.
Bartelj)

N A S T O P KAN D ID A TOV
ZA »P T U J ’87«
DOLENJSK E TOPLICE — Za
letošnji festival domače zabavne
glasbe »Ptuj 87« vlada med ansam
bli veliko zanimanje. Pravila zahte
vajo, da novi ansam bli opravijo av
dicijo, zato bo ta mesec po vseh
slovenskih pokrajinah več pred
tekmovanj. Za Dolenjsko in Po
savje bo javna avdicija v Dolenjskih
Toplicah, in sicer v nedeljo, 21. juni
ja, ob 15. uri v Zdravilišču, nastopili
bodo: Galebi, Alpina, Novi odmevi.
Cof, Spomin, ansambel Draga
Elikona, Rubin, Brežiški instru
mentalni kvintet. Na avdiciji bo po
opravljenih nastopih omenjenih an
samblov za zabavo in ples poskrbel
še Celjski instrum entalni kvintet s
pevcem, program pa bo povezoval
Marjan Šneberger.

Tokrat je žreb izbral izmed predlagateljev za lestvico MATEJO SMOLE
iz Reštanja pri Senovem in KARMEN ŽUGELJ iz Novega mesta. Prva bo
prejela za nagrado kvalitetno kaseto s posnetki lestvice, druga bo lahko
odnesla v popravilo ali na pregled osebno ali kuhinjsko tehtnico v Servis
tehtnic Janeza Ravbarja v Novem mestu.
Lestvica je ta teden takšna:
1. La isla bonita — MADONNA
2. Let it be — FERRY AID
3. You give a love bad name — BON JOVI
4. Caravau of l0V£ - MOUSE MARTIN
5. Sign of time — PRINCE
6. VVith or vvithout you — U2
7. Call me — SPAGNA
8. Lean on me — CLUB NOUVEAU
9. Living in a box — LIVING IN A BOX
10. Everything I own — BOY GEORGE
Predloge za našo in vašo top lestvico pošiljajte na naslov: KRK A-TOZD
Zdravilišča, Diskoteka Otočec, 68222 Otočec, s pripisom LESTVICA.
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JAZ
Po dolgem času me je m im o
grede obiskal F ritz. Š iroko se je
režal z um etnim zobovjem .
— G rem o na m orje: žena,
sin, hčerka, ja z , je rekel nam esto
pozdrava.
— Lepo vam bo. Uživali
boste o b ražnjičih, čevapčičih,
školjkah, rak ih , sem m u hotel
svetovati nekaj naših jed i, pa je
dvignil ro k o in me zaustavil.
— Nein. To vse predrago. S
seboj imeti konzerve.

VSE

PRINESTI

— N o, ja.... T udi vina im am o
odlična. D alm atinska vina so
sicer m očna, a razredčena z
vo d o gredo. Bevanda pravijo te
mu dom ačini.
— Vaša vina res d o b ra , a jaz
im eti s seboj bir. D vesto flaš.
K upiti n u r kisela voda. Vaša
kisela v oda zer gut.
— Sadje si boste pa privošči
li, kajne? Ni niti ta k o drago.
— Sadje? J a , ja. V ir haben
sadje v piksna. Vloženo. Pripe

ljati s seboj. N am ne gre za
trinken und esen, nam gre spoz
nati vaša dežela, vaše ljudi. Vi
im eti gut sonce und gut morje.
— In v katerem hotelu boste
bivali?
— H otel? Mi postaviti poči
tniška hišica pri km et. O n reči,
da sm o žlahta. M anj plačati
Vaša fam ilija ne iti na morje?
— Čez dober teden grem o. V
Z adar, v hotel Zagreb.
’’ — ' Že nakupiti konzerve?

— Ne.
Fritz se je poslovil, sedel v
mercedes in se odpeljal sončni
obali naproti.
Ko sm o se čez nekaj dni basali
v sto en k o , da bi se .odpeljali v
Z adar, je žena vzkliknila:
— Jo j, v hladilniku sem
pozabila pripravljene sendviče!
— Pozabi! R afo v K am anju
im a že gotovo pečenega janjca.
T O N I G A ŠPFR 1Č
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